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Με ,,5ι. Ροιοι·ειιιιι·Βοι· Μο‹ιιοιιιιεοιιοννοοιιοιιεοιιιιιτ“ οι·εοιιοιιιιιοόοιι ΑΒοιιι1οιιιοιιιιε -Αιι.ΐιιι·ϋ.Βο "πιο Πιο Σιιεοι·ει.ο “Έ

$οιιιιιιι:ιοιιά. -Ποι·Α'ιιειιι:ιοι:οοιιεεμοιε ιετ ιιι Βιιιιε1οιιιι.8 πω. Πιτ ειπε οικω ιιιιιιι οιιεεοιιιιοεειιοιι επ πιο Βιιοιιιιιιιιτιιιιιιε νοιι Ε. Σ., Μα”

_|ιιιιι·, .ι ΚΜ. Πιτ Μιε ιιιιιιιο μι” ιιιοι.Ροει:ιιειοιιιιιι€;ιιι ποπ πάρκο;; ιιι $τ. Ροιοι·ειιιιι·8, Νονπειιγ-Ριοεροιιτ .Νέ 14.2ιι τιοιιιοιι. - Επιμε

Μ.ιι6,οπ2Ο Μιιι·ιι πωπω, 10 Μιιι·ιι ιιΔιιιιιιιιι·ιιοιι. Ποι·1ιιεεει·.ιοιιε :Με οπο” εοννιο ειιιοειιιιιιο Κοιιιιιαιοιι ιιο:Πειιοιιοιι Μιττοιιιιποοπισιι

ιιιωιο Βιιιο.ιοοερειιιοιιοΖοιΙοιι ιιιΡοιιτιει ιθΚορ.οάοι·Β5Ρίοιι.- οτι “οι πιειιι επ ποπ ειοιινοτιι·οιοιιιιοπ ἔοεοιιιι Πε ιιι_ικοποοιι Ηοτιιιιι

Αιιιοι·οπ ννοι·ιιοιι 23 Βορειτοτειιιι1εοιιιιοι· ()ι·ιΒιιιοιειι·τιιιοι2ιι€εεειιτΙτ. ιοιιι· 1)ι·.Β.Β1εεει8ιιι δι. Ροιοι·ει:ι., ννοεειιι Οειι·οιιν, 1 Ι.ιιιιο Ν: 28

-ιζοίοι·ιπο γιιε;ι·τιοιι ιιιιοιι ποιο διιι2ο νοιι ΜΒΜ. ρι·ο βοεοιιιιοιιοι·ιτι. :ιι ι·ιι:ιιιοιι. Βρι·οοιιετιιιιτιοιι ιοΒιιοιι"ποιι έι-β-1Πιι:.
 

ΝΠ ει. Ροιοι·ειιιιι·Β, ποπ 8. (Μ.) .ιο.ιιιιο.ι·. Δ οι Η πο. -
 

ΙιιιιεΙΙι: Πι·. πιει!. πωπω Οττο: Πο1ιοι· οιποιι ΚΑΙ που 1Βιιιιοτιιο1ιιιιιι Με Μοοοει.ιιιιιπι ιιιιιι Μι· Ριοιιι·ιι ιιιιτ Πο1ιοι·

πωπω" επι πιο Βοιιοι·.-Βι·. Θ. υιιΒοτιιοΡεοι°: Ηοι2-Ιιοιιοι·νοι·Βιι·οοεοι·πιιιιιοιι, οιιι Ε`ι·ιιιιεγπιριοιιι Μι· 8οιιινιιιπειιιιιι. -

Βοίοι·ιιιο: Π. θ. Ροι·ιιιιιιι: Ποιιοι· ιιιο ιιιιιιιιιιτιοιιοπ πι· 0ιιιιι·ιιιιοιι ιιοι Αρροιιιιιοιιιε ιιοιιει Βοι·ιοιιτ ιιιιοι· οροι·ιοι·ιο πιω ιπι

Κι·ιιιιι‹οιιΙιο.πεο Βιιιιιιιιιειιοι·ε. - Βιιοιιοι·ιιιιποιοοιι ιιιι‹ι Βοερι·οοιιιιιιποιι: Επι. Α. θοιάεσιιοιποι·: Αιιιοιιιιιιε πι· Ποιιιιιιιιε

ιιοιιιιιιιιιιιπο· Μι· Αιοιιιο. - Η. Βοιιιιιιιιι:: Ηοπιροιιιιιιιιιι Μι· Βιιιιτροιι-Τιιοι·ο.ριο. - Αιιοιι Βοιιπιιιιι: Πιο Ριιιιιιιιοιιερι·ιιιιιιιις

Με Πιιι·ιιιοε ιιιιιιοιει. Μι· Ριοιιοιιοει.. - Ο. Βιιιεινιι.ιι€οι· ιιιιιι Ε). Βιοιιιοι·1ιιιι;: ι.οιιιιιωι Μι· Ρογοιιιιιιι·ιο. - Αιιεειιιι·

απο ποπ Ρι·οι.οιιο11οιι Μι· ιιιοιιι2ιιιιιιοιιοιι Οοεοιιεοιιιιϊτ πι Ποι·ρειι. - νοι·ιιιιεοιιιοε. -Μοι·τειιιΜε-ΒιιιΙοτιιι

8ι:. Ροι.οι·ειιιιι·ρ;ε. - Αιιποιεοιι.

 

Ποιοι· οιιιοιι Η!! νιιιι Ειιιιιιιιιοιιοπι Με Μοιιιοειιιιιιιιιε

πιο Μι· Ριοιπο πιιι Ποιιοι·πι·οιιοιι πι πιο ι.οιιοι·.

(νοι·ιιιιι.ο·, ι;οιιιι1ιοιι επι 26. Μπι 1904 ιιι Μι· πιο. ΗοεοΙιεοιιιιι'τ

π Ποι·ριιι..)

νοιι

1)ι·. πιοιι. Βιοιιο.ι·τι Οτιο, Πιιι·ροι.

Μ. Η. Πιο 1)ιΠοι·οιιιιοιιιιοπιιοεο επιεοιιοιι Μπι εοιτοιιοιι

Ριοιιιιιι:ιιιιιοι· ιιπ‹1 Μι· οιιι·οιι. Ριοιιιιι.ιε Μπιτ. ιιι Αιιιιο

τι·οοιιι Μι· Με ιιιιοι·οιπετιπιιιιοιιΜιι 5γιιιριοιιιοπιιιιιιοι· π Μιι

ι·οοιιι εοιιινιοι·ιεοιι Αιιι“8ιιιιοιι Με Αι·ιτοε. Σε οι Μιιοι·

νοι·ειο.ιιοιιοιι, ινοιιιι πιπιι ιιοι ΒιιΜι.ιιοΙιοπι Μι· ΡΙοιιι·ιι

οιιοι· πι· 1)οιιι.ιιιιι.: οιιι·οιιιεοιιοι· ΡΙοιιι·ιιιε ποιοι πιο Μ.

πιιι πιο ι·ιοιιιιιιο ΒιοΒιιοεο νοτιοιιιι. Νοοιι ιιιιιιΙοι·οι· Βο

ετιιιιοιι ειο1ι πιο 13ιιιεο, ινοιιιι Μι· 'Ι'ιιιιιοι· ειοιι ιιιιοιι π!

πιο Ι.ιιιιοοιι οι·ειι·οοιιι ιιιι‹ι Μι· οιιι·οιιιεοιιο Ηιιειοιι, πιο

Αιιιιιο.8οι·ιιιιπ ιιιι‹ι πιο Κοοιιοιιιο ιιι Μιι νοι·ποιοιιιιιιι πιο

του. Βιιιιιι πιω πιοιι ιοιο1ιτ πι· Αιιιιιιιιιιιο τιιιιοι·ιιιιι6εοι·

11ι·ιιιι6ιοΒο εοιιι·ειιοι υπο Μι· ιιοποτινο Αιιείειιι 1ιοι Πιι

ιοι·ειιοιιιιιι8 Με Βιιιιι.ιιπιε :ιοί Τιιιιοιιιοιιιοπιιιοιι »πιο οι

ποπ εο1ιποι·πιοΒοποοιι θοι:οιιει·ιιιιιι Βοι;ιοιι πιο ιιιιεοιιοιιιοιιιι

ινιοιιτιΒο 11οιιι.ιιιιε Με Κι·οιιιιιιοιιεριοεοεεοε ιιιοιιι πωπ

που ιιϋιιιιοιι.

Αιιοι· οε ιει ιιοι Ειιιιοιιιοιιοιιι Μι· Ριοιιι·ο πιο οιΙΙοιιι

πι· Αιιιιιι.ιιιπο νοιι ΡΙοιιι·ιιιε ιιιιιι '1'ιιιιοι·ιιιιιοεο 8οιιοπιιιιοιι,

πιτ ιιιιΜιι ιιι Μι· 1.ιι.οι·οιιιι οπο, ιιι Μιιοιι ιιιοιι οιιοιιεο

εοιιι· οιι οιιι Επιργοιιι, οιιιοιι Ηο.οπιειτοιιιοι·οιι, οιιι Βιιιιιιιγ

εοπι ιιιιι1 οιιΜι·οε @οποιο ιιονοι· πιιιιι ιπι ποιτοιοιι νοι·

Μπι” οΜι· οι·ει επι 8οιιιιιεεο Μι· Κι·ο.ιιιιιιοιι πι” πιο τιπ

ιιιιο Γιιιιι·ιο Επι. Ππι ‹ιιοεοιι 1ι·ιιιιπιοι·ιι ιιι6ΒιιοΙιει π

οιιιΒοιιοιι, πετ ιιιιιι Α. Γιο.οιιιιοΙ') πι” ΓοΙΒοιι‹ιο 4

Ηοιιριεχιιιριοιιιο ιιιιιπιοιΙιεει.ιιι ιιοπιει.οιιι.

1) ΑΜ Μο Νο.οιιποιε νοιι θοεοιιππιειροι·ιιιιοιοιιοιι ιιι

Μι· ΡιιιιιιτιοιιειιιιεειΒιιοιι. Οοπιοιιιι ειιι‹ι πιο νοιιοιιοτοιι

'ΧΑ. Β' το οιι ιι ο 1. Ποιιοι· ρι·ιιιιιιι·οιι Βιιάοιιιοιιιι·οιιε (Μπορο

ιιιιο;ιτ.ιε ιιιι·οιιίοι·ιι. Μι· ΡΙοιιτειι. να». Με Κοιι€ι·οειιοε ιιιι· ιπ

ιιοι·ο Μο ιειιι 1892, με. 375.

 

Κι·οΙιειοιιοιιΩιιιιιοιιο'ε2), πιο πιοιει. ιιι Βιι.ιιιοιι Ζοιινοι·

ιιιιιιΜιι π εοιιοιι πιο. ·

2) ΑΜ πιο ετιιιιι ιιο.οπιοι·ιιιοε. Βοεοιιο.ι1οιιιιοιτ Με Ει

ειιποιε ιπι (ιοοοιιειιιε π Μιι πιοιει. ιιοΙιοι·οιι Ε'ιιιεειιιιιοιιοιι

ιιοι 'Γιιιιοι·Ιιιιιοεο.

3) Αιιι που 1ι'οιι€οιιπιι Με ποιοποπτιιοιι οιιγ16εοιι

Βιειιιιοτε, Με Μπι οιιοιι ιιοι Τιιιιοι·ιιιιΙοεο νοι·ιιοιιιιιιι,

ιιιιιι

4) ΑΜ πιο ειοπιιιοιι ιιοοιι€ιοιιιΒο νοι·οιιποι·ιιιιπ Με

Βιιιετιιοι·ιιοε, πιο ειο ιιοοιι ιτιο1ιι·Γοοιιοι· Ειιτιοοι·ιιιιπ Με

ιΒιιειιΜ.ιε οιιιῖο1ιοιι‹ι εοιιιιοΙΙ ιιιπτοιι υπο εοιιιιοιι Ζιιετοιιιιο

ι‹οιιιιιιι.

Βιοεο 4 Βιιιοιιιιιιιιπεποιοιιοιι Ρι·:ιοιιιιοΙε επι, οιι

πιοιοιι ειο πι· ΡιιιιιιιιοΒιιοεο πιο ο.ιιετοιοιιοιι, ιπιπιοι·ιιιιι

ινοι·ινοΙι εποε. επι, ινοιιιι οιιοιι ιιιιιιιιιιιιιοιι, πι· Ειιιιοιιιιι

πιο Μι· ιιιιιιι€ιιοιι Νοιιιιιιιιιιιιιι π Πιιιιοιι.

$οιειιιπο ποπ πιο Κοειιιετιιι τιιοεοι·, πιο πιτ εοιιοιι πει·

Μιι, ιιιιοιιετ οιοοιιιιιιιοοιι Νοοριοειιιοιι ειοιι ποπ ιιι Βο

εοιιοιιιοιιοπ Ζοιιιοιι ποναει. πω! ιιιιεοι·ο Κοιιιιιιιιε ιιιιοι·

ιιιοεοε Κοριιοι ιιοιιιοιιιιιοιι ιιι ιιιιιιιεοιιοι Ηιιιειοιιι ποσο

ιιιοιιοιιοι Ει·οοιιιιιιιο Μπι, πιο ιοΜ ιιιιιοιιοιπι ‹ιιοεοι·

ΑΝ. νοιι πω εοιιι; ιιοοιι ιι·οοιικι οιιιοι· 5οιιο, οιι ποπ

Μι ειιιποιοιιοιιΜιι, οιι ιιιιοτοιιιειιιιιιιιοιιιιοιι, πιω ειο ιιιιεοι·

νι7ιεεοιι νοι·ιιιοιιι·οιι ιιιι‹ι ι”τιι·ιιοιιι. ιιι ιιιοεοπι Βιιιιιο Βιιιιιιιο

ιοιι Ιιιιιοιι, πι. Η., ΓοιΒοιιΜιι. νοιι πιιι· ιιοοιιιιοιιτοιοιι Μι

πιο νοι·οιιιιιειτοιι π ιιιιιιιιοιι.

1ι”ι·ιιιι .1. ν. δ.. οιιιο πω· θ2-ιιι.ιιι·ιπο. πι' ιιιι·οπι Μιιιιιι;ιιι. ιο·

1ιοιιΜ Πειιιιο. ειιιιιιιιιι απο οιιιοι· ιιιοιιι οι·ιιιιοιι 1ιοιιιειοιοιι Πι

πιιιιο. ΙΒιιιο ειιιιιο Βοιιιο ιιιι·οι· νοι·ιιιιιτοιι πετ οἰιι ιιοιιοε Μπι·

οι·ι·οιοιιι. Απε Μι· Ζιιιιι ιιιι·οι· θοεοιιινιετοι ειιι‹ι 2ινοι Βι·ιιιιοι·

ιιπι Με 50. Ιιοιιοιιε_ιιιιιι· ειιι Αιιορ1οιιιο νοι·ετοι·ιιοιι. Βιε νοι· 2

.Ϊιιιιιοιι πο πιο 1οιετιιιιοεΠιιιιο·ο, ιιιιιπο Βιιιιιο ειοιι νοιιοι·

Θοεπιιιιιιοιι οιιι·οιιι. διο Μι 3 ΚιιιΜι· 8·οιιοι·οιι. πιο ποειιιι‹ι

ιιιιιι επι Ιιοιιοιι «πω. Μι ιιοι·ιιιιιΙο θοιιιιι·τοιι υπο ινοοιιοπιιοιιοιι

οιιι·οιιποιιιοοιιι. ιιιειιοεοιιάοι·ο πιο επι 8οιιιιοΙιιι·ιιιιιιιιιοιιοιι πο

ιιιιοιι. Ει·ει ιπι οι. 1.οιιοιιειοιιι·ο ννιι·ιι ειο ποπ οιιιοπι. ιιιι· Βιε

ιιοι· νϋΠιε ιι·οιιιΜιι. ιιι·ε.ιιιιιιιιιιοιι 11ιιιιοιιοιποιι οι·πι·ιιι“οιι. Πε ιιο

ετοιιτ Νοιιιιιιις π Ηοι·ειιιοιιι'οιι ιιιιτ1Ιοιοιιιοι·Βι·ιιιιιιιιιιιο, οιιι

ΖιιΒιοιιιι, Μι· ιιιι Απο" 1901 Ιιοο·ιιιιιτ ιιιιιι πιω ιιιοιιι· ποιοιιοιι

ννι .

Η Η. Ωιιιιιοιιο: Ποιιοι· Με ι.>ιοι'οι·ιιιτοιι ΒοετοιιιιιοιΙο που

'Ι'ι·οιιεειιΜιοιι. Π. Αι·οιι. τ. Μπι. πω. οι. ΧΧΧ. ρ..580,



Πτοε νοι·ου1ο.εετ Ρετ.. Ρι·οτ' 1)ουτο το Ποι·ρυτ ου 1ιουευ1

τυπου.

νου οτυοι· Βου·ι·ττυουυς ι1τοεοι· οΙ1,ςουτοτυου Κυηζου νται· "στο

τ;ουυυοετοι· Πυτοι·ευουυυΒ· ουυττουετ Μουτ Μο Βουο,οε εοτ υουυ,

Φτου τυο υοι·οττε υιουττοετου οι·τοττοευ1οι·οττεουου νοι·υ.υυοι·υυρ,ιου

νου υι·εττου1το1τοι· Βουουτυυε ττοννοεου ννυ.ι·ου, @Βου ννοΙουο

ι1οι· τυυοι·ο .1ουτ.;ουι·ουου νοι·οι·άυοτ ννιιι·υο. Ιιυ ττυτ·το·ου εο11του

ννο1τοι·ο, που ιυουεττ1τουο Πυιοι·ευουυυεου αυτ· ΚΙτιι·υοττ

ΜΜΜ.

'Ι'ι·οτουουι υυυ ιτυοι· 61ο Ρυτ. -νουι 29. .Ιουυει· 1901 Με Μ

στου 11.ιτ 1902, Μ οτιιουτ Ζοττι·οιτυι νου ννοττ ττυοι· οτυοιυ .1ουι·ο

νο11ο 18 Με! υιιτοι·ευο1ιτ υπό 1τουτιο11τοι·τ ννοι·υου ννυι·, τ'ου1το

οι: υοου τιυτυοι· ου οτυοι· υοτι·τουτεουυου Πτου·υοεο.

Ότο νου Ηοι·ι·υ Ρι·οτ. 1)ουτο ννυυι·ουυ υτοεοι· Ζοττ Με

.1ουτ·υο1 οτυριοττ·υ.ο·ουου Μιτου Νοττττοιι, τυο υιτι· Μ 1τουουε

ννττι·υτο·ετοι· νττοτεο νου τυπο ττυοι·1υεεου ννυι·υοιι, ετυ‹1 το1,υουυο:

29..1ουυοι· 1901. Μυ.εετ,=.:οε Ηοι·2υ10ρτου, Αι·τοι·τοε141οι·οεο.

νοι·τυοεττττ.του υοτυοι· Ουοι- υυυ Πυτοι·εουουυο1. .1ουο1 Ετυ

ιο1ουυο 0,2. ° ·

Ρουτ°. Ηοι·ου1ορτου τνουτ8·οι·, υοου υττυίτε Κουτεουιυοι·οου υοι

Νοττευυς πι· Ουεττροττου. Βιεττ .1ουο1-Α1οο ιυττ Β1ιοιυιτ.

18.11οι·υ. Βτοι·ουυο Βυιρττυουυςου τυ υου Βιιτι·οιυτττττου

(ΒΙυτετοουυυςοιτ). νοι·ετο1τττυο Μυεεεεο.

Αρι·τ1. Αυοου1τουο Βοεεοιιιυυ;, ννο11 Ηοι·ου1ορτου ννουτο·οι·

ττ1υ1υο.ι·, Α υ ιυ ο ο· ο τ· υ τι ε _τουοοτι ουτ.του1'υ11τε.

.1υυτ. δουο1 υυυ ΒΜοι· νου 2θ° Ε. 2 ιυυ1 το άοι· υνοουο.

Βορτ. Ρετ. τετ ι·ο1ττττν υοεεοι·, ετουτ 1ι·τεο1ιοι· ειτε, υυτ Βοιωτοι

τ.τ·ττυοο νου Β Μου υιυουου υουυου.

Βου. Ρετ. νντΙ1 ετου Με 2υυτ Νονοιυυ. ιοουτ ννο1ι1._το. «τυ,·;ουά

Που Μιτου» ο;οτττυ1τ υουου. Βοι·2υοεουννοιυοιι εοτου ννοιτη;οι·

Βοινοεου. Βου1υτ”, Αρροτττ υυά νοιυουιιυυ· εο1ου νντουοι· τυουι

ευ τυι·ουι Βοουτ ;.;ουουιιυου.

15. .Ιου. 1902. νοι·εου1τιυιιιοι·ιιυε. 11το1 Κορτ'εουιυοι·οου Μι

Βουοττο1 υυυ Νοουου; ο.υου Ηοι·2.υ1ορτου. υευι. Αυουυε τιυ

Βοττ. Ποτ· Ρυ1ε, "το ουου τ”τττυοι·, Μουτ υο.ι·τ, ι·οοο1τιιυεου,ς 84

Μι Βιουου.1:Ιοι·υερττοουετοεε τιυ ο. 1ιττ0τ·1£08τ81τ°8υτ1τ. οτυ Ρτυοοι·

υι·ο1τ ἱτυοτ τυο υ1τιιυτ11οι1τυτο υτυο.υε. Αι·τοττοευ1οιοεο ευτ'

ττοιυεοΙυου Ρυυυτ. Κοτυο Ονο.υοεο, 1τοτυ Οοιτουι. υντουοι·υιιι

Μάο! ουι·ουο1ι.

28. ου. Βο1τιττνοε κνουτωτυ, ιτοου θο1ιτυοι·ιευ Μ ι1ου Βιτ

τι·οιυττττ.του, Μ ννο1ουου υοτυι Ηυετου «Βττουο» οιυρτ'υυάου

ννοι·υου. -

2. Ε'ουι·. Βτο Βουιυοι·οου Μ υου οι·ννοττοι·του νουου :τοι ΒΧ

τι·ουιττττ.του ετυ‹1 τ.ιοεουννυυυου; ετο.ττ υοεεου, 8τυ1ι1τιεςυοττ υυιτ

εουτυοι·ουυττο Βιυρττυυιιυυ·ου Μ τ1οι· Ηοι·ουου·ουυ. .Ιουου 2ννοτ

του Το Ιυενουτουτε.

14. ουι·. Νοου "το νοι· Ουεττροττου, τυπου ννο1ο1το

Μοεεεε·ο Με 1τοτυοε οιυρτου1ου νντι·υ.

18. Μοτο. Μοεε8.Βο υυ‹1 Βοινοουυτ; Μι υ'τ·οτοιτ υττυου Με νεοι·

άουιιυε· νντουοι· ,ε·οιουο1τ. Αυου ετουτ Ρετ. οτννοε τι·τεο1τοι·υιιε.

1. τω. Ότο Κι·ο.υ1το τετ νντο οιιευοτυυεουτ. Μο τετ εουνντιο1ι

υυυ οΙουτ1, νοι· ει11ουι ουοι· υοου υιιη;οι·οι· Βοτυοι·ιτου. Βτο τετ

Ρ1ϋτ21το1ι εουννοι· οορι·τιιιτοι·τ υυυ Μουτ _τοτυτ ττυοι· 8ουτυοι·οοιι τιυ

Κι·οιιο, ιτουι ι·οουτου Ουοι·εο1ιουυο1 υυυ ττοι ουοι·ου Βο.υουςο

μου. Ηοιουι·τοι·τοευ1οτοεο νντο τι·υυοι·.

1Ντο νντι· Μ Κυι2ο τουυρττυ1τοτου, ευ υουυο1τ εε ετου

υιυ ειυτουε1του νειΒο, υ11εου1.8νιυρτοτυο, Μο υτουτ.ε »νοοτ

εοι· Με πι· Ζυευυιυιουτοεευυυ οΜοε 1του1τι·οιου Κιου1‹

υοττευτυ1οε Βοοτυυοτ Μιτου. Ι)το ΚΙοΒου υοι· Ροττευττυ ττυοι·

Ουεττροττου, ΚορΓεο1ιυιοι·ο, Ηοτου1ορτου υυ‹τ 1οτουτο Εττυυ

υυυε 1τουυτου, υοτεουετ υουτιττνοιυ Πυτοιευο1τυττεευοτυιτυο υει·

οτυ2ο1υου Οτ·οουο, ο11ουτο11ε ουτ υ11Βοτυ. Α1·τοττοευ1οτοεο

ουι·υουυ·οτυυττ ννοιυου, ευ οΜο απο. εουου υυιυυΙε Μι

1ίοττυο εου1υυιιυοτυε1ο, οι·υετο Ειυιουυυυυ αυτ· ιιο.τττι·

1τουοι·ινοτεο υτουτ ου υου1του. Αυττο.11ουυ τυυεετο Γιοτ

Ιτου Με 'Γυτευουο υοι· υυΒουτυ11τυου Αυυιοττοτυυε υο

ι·τ1υι·ου, ντο ετο τιυ Αρι·τ1 1901 Μου 8-υιουυτ1τουου

Βοετουου υοι· 1ττου1τυοίτου 8νιυρτοτυο υοττεττ νντι·υ.

Βο1ουο Βοτυι·ουτυυειου τυυεετου ο.υοι· τιυ Βουιυιοι· οτιεοετουτε

υοε οιίτουΙτουου ΠτυεουνιυυΒοε τιυ νοι·1υι1του υοι· νντουοι·

υοινου1τουου, 1οτετυυοείουτεοτι υυυ 81οτουεοτυ «νουτυυΒτο11»

Ροττουττυ ου Βουου νοι·1τοι·ου. 1)οι· .1‹υτΒουι·υυου υυ‹1

στο Μισο: εο1ττουου ο.1εο τυι·ου τι·τιο1οε ευυεττυου Ετυτ1υεε

ουτ υο.ε Βοευτυτο ΒΙυτυοτο.εεενετουι υυυ υειτυττ ο.υου ειυτ

Μο Ηοτουοεουινοτυου, στο Κορίεουπτοιοοιι, υου 8ο1ττοί υυ‹1

τυο νοτυουυυΒ ουευουυτ ου υουου.

Βουο.υοι1τουοτννοτεο τυπου υτοεο 11ο1τυυυΒου ο.υτ Φτυ

οτυυο Βοεεοι·υυε υυι· τιττυοι·τεουοι· Νο.τυτ. ΙΜ Νονοιυ

υοι· υουτυυοιι νντουοτ υτοεο1υου ΚΙοΒου υυυ εουου τιυ

.1ειυυει· 1902 τετ οτυο $τοτυοι·υιιο ευτυτ1τουοι Βοεουννοι·

ττου ευ υοτυοτυου, ουυο υυεε ττοευο.1υ Με οιτοι·τοευ1οτοττ

εουου νοι·ουυοι·υυεου οτυο Ζυυουτυο οι·1τττου υττττου.

1)ουυοου 8ουτ οε ττυ ννοττοιου νοι·1τιυτο υι·οτοι· Μουοτο

υυευτυο1τευυι ιυττ ττου Κττττττου υοι· ευτυοΒοι·υυου Ρυττου

ττυ ουννοι·τε, εο ττοεε εε ετου υτυ υου 1. Μοτ υτυ οτυου

υει1ιοου νο11τυου Ζυεοιυυιοιιυτυου υ11οι υοι·ροι·1τουου υυά

εοο1τεουου Κι·ο.ττο υουυο1τ.

Ζυι· 0ι·υρρο ε1οι· ευυτ. $νιυρτοτυο τετ υιτττ1οι·νιοτ1ο οτυ

υουοιιτυυ8ενο11οτοε Ι.ο1το1εντυρτοτυ τ.>;ουοτυυιου. 1)το Ρετ.

οτυρττυυοτ Μι Βοι·οτουο υοε ι·οουτου Βτρρουι·ουυοε οτυου

ετττυου;ου υιττυρτου Βο1τιυοι·2, ττοι· το ττου Βουου1το1 υυ‹1

2υιυ Ι.οτυο υτυ ο.υεεττ·ο.υ1τ υυυ υο1τυ Ηυετου υοεουυοτε

ουττ1ουυ νντι·υ. -

Πτοεο ουυουτυ11τεο νοι·εου1τιυτυοι·υυο, ννο1ουο- αυτο

ετουοτοι Αυυο.1τευυυυτο ττυοι· (Με Ψοεοιι υοι· υτοι· νοι·1το

Βουττου Βῖιυιουυυ Μ: υυτ οτυ ττοτοι·οε θτυιτυτοτυου εου1τοεεευ

1τοεε, νοιουΙοοετο υυυ Ηοιτυ Ρι·οτ. 1)ουτο νοιυ υυου

1ττυο1τουου Μουυε υοι· ΙΣτυ2ο11τουευ1τυττουου ου2υεουυ υυυ

υοι· τουουτυ11ε εουινοι· Κι·ευ1του νου τοτυτ ευ οΜο ετττυυτυο

Βοουοουτυυε υυ‹1 Βουουυ1υυἔ υτοι· ιιιυ Οτ·το υι·τυυουυ ου

οιυρίου1ου. Πτο Ρετ. ννουυτο ετου ευ υιτου, ευ υε.εε του

Αυτουε Μο.τ 1902 το1τςουυου Βοτυυ‹τ οι·υουου υουυτο:

Πιτ. τετ υιτττο1ο·ιοεε, ε·ι·υετΙ, νου εουτοττοι· Μυευτι1υ.τυι· υυ‹1

ιουυπτοιτουι Ε'οττροτετοι·. 1υι· Ηονντουι. υοτι·Ιτρ;τ 53,5 Κττο. Ηουτ

υυυ 8ο1ττοττυυϋ.υτο υ1υεε, υοι· θοετοΙιτεο.υευι·ιτου υιο.ττ υυυ τοτ

άουυ, 'Γοιυρ. Μουτ οι·υο1ττ. $οννου1 Κευ11τορτ, νντο Βυο1ιουι·ειιυι

Μουτ τ”ι·οτ νου σου Βι·εο1ιοτυιιυυ·ου υ·τουτοιι Κυτοι·ι·1τοε. ΖυυΒ·ο

ιυυεετ,<; υο1οετ. Ρυυι·νυπεο1ι1οτυτυοιιτ υυ ιτου ΒοττουεΙΜυεου

τ.ς·οι·υτοτ, Βοεο1τννο11ου, ,=.>τοι·οτ2τ. Βο1Βοι·υυι·υτιο υοι·εο1υοιι τουτου

τοι·τεο1τοι· Ηιιετου. Βι·ιιετυοι·υ νου εουιιιο1οιυ Βου. Ρτ·οτυε οπτ

υο.τυιυ. Βτουτ1τουο Αυτυο.υ·οτιιυΒ·. Βτρροιι ι1ουτττου ετο1ττυοι·.

νοι·ττοτυυΒ· υπ υοτυοι·εο1ττυου 1υτ'ι·υ- υυ‹1 θυρι·υο1υντο.-Ηι·ιτυου.

Ατιυυυς οτυ Μουτ; οιεο1τινοι·τ, υ·οιιτυοι· ττοτ”. 20τυ υοι· υ1τυιιτο.

1υ- υυ‹τ Εκζτι·υττουερ1ιοεο ουυττ1ιοι·υττ τ;1οτου. Βοερ.-τνυυε οοετο

ιτυυοιυτιτο1. 1 τι·οοιιιτε ΗυεεοΙοοι·ϋ.υεουο.

Πιο Ροι·υιιεετοιι οι·ετουτ ττυοι· υοτυου 1τυυυουερττιοιιοτυοιι

εουοι·ου υ1ουττΙΙ, ουουεο ττυοι· άουτ Ηιοι·υυιυ, νντο 1τυοι· ιτοι·

8·οεουιτου νοι·υοι·ου υυ:1 εοττ1τουοιτ 'Ι'υοι·υιττ11το1ιο; ουουεο υτυ

του, ουου Με ττυοι· υου υυτοιου 81ιορυ1ο.ι·νντυ1το1 υτυοιτε. Σ'ου

ου ου νντι·υ ττοτυοτυο νο11ο 3ουυ11 υοιυ. ι·οο1ιτε οτννοε υττι·ιοι·

υυ‹τ ινουτε;οι· 1ο.τιτ; άουτ ουτεριοο1ιοιτυ Μι ουοι·ου 1τυυυουυυ

εουυτττ υοιττ1τουοε, Μι Βοιοτο1ιο τ1οτ· υυτοι·ου υυιτυου1υρρου

ννουτυοι· ουευορι·υ.υτοε νοετυυτυι·υττυοιι. Αυεο1τννυο1τυτις οοε

8ττιυυιττοιυττυε Μουτ ου υοιυοι·υου. Ι)το ι·οερτιετοι·. νοι·εουτου

1το1ι1τοττ υοι· 1τυυυουυ·ι·ουπου υτυτου υυτου ννουτεοι· υουτ1του

Με εοττ1του υυ‹τ νοι·υ. Ι.υιιυουοτυρ1ινεουι Μουτ νοιυυυυου.

Βρττυουετοεε υτιο1ι υυτου Μπιτ Βοἱτ1του νοι·ι·υουτ τιυ θ. Ιυτοι·

υοετοΙι·ουυτ οΜου Ρτυοοι·υι·οττ ττυοι· τυο Ποιυτ11οι·1τιιτο υΜουε.

Ηοι·οουττοιι ι·οςο1ιυττεετε, οτννοε τ'ι·οοιιουτ, 1οτουτ ε.1τοττοι·υειι· υιυ

105-120. Τουο ι·οτυ, _το‹1οο1ι 1ττ1τυυουυ. νοι·ετυ.ι·υιιυε Με 2.

Αοι·τουτουε υτουτ υοουννοτευτιι·. Τουιροι·ο1ο.ι·τοιτου Βοεου1ττ.υςο1τ.

Ρυ1ευττου Μουτ τυ υτο Αυτςου το.1Ιουυ. 1ίοτυο Ονυιιοεο, υτι·υ·ουυε

θουοιυ. 1τοτυ Μουτ ο.ιιτυοιι·τουοιι, ννοτο1ι ιιυτ Πι·υοκ Μουτ

εουυιοι·21ιυττ. 1.ουοι· ι·οτουτ Με ου ττου 1έτρυουυοςου. 1)ι·υου

ευυτυοι·2υοϊττουεττ Μουτ υιιευοερι·οο1ιοιι, ουουεοννουτε; 1τοεεου

ετου επι Βι·ιιετυοι·υο Ηουτυοι·πρυυυτο ουτυοτ·υοιι. 111112 υτουτ

νοι·ειοεεοι·1, ΒΙιτεουτ'ιτυ1τιτου Μουτ “οπο”. ΙΩτυο Πιττοι·ειιο1ιιιυο·

υοι· Βοιτυο1οι·οοιιο υυτοι·υ1οτυτ, στο Ρο.τ. ιιτο ττυοι· υτοεοτυου 211

υ1ιηζοιι υο.ιιο. 11ουοι· Με υοιοττε ίι·1τυοι· οι·ννττ.υιιτου νο.ι·τοοετ

τττ.του τετ υτουτε ννοττοι·οε ευ υοιυοι·1του.

Ι)το :Μυοι·ου Τομ υυτοι·υοιυτυουο Ρι·υτυυε νου Βρυτυιυ

υυι1 Ηοτυ οτ8τουτ Μ Βοουε ειυτ 'Γ. Β. υοετουυυ8εννοτεο

Ετινοτεε υυ‹1 Ζυο1τοι· οτυου υοΒο.ττνου Βοτυυυ.

11ουοι· Με Βοεπι1τε.τ τυοτυοι· οι·ετου Πυτοτευουυυε υο

τ”τουτ, νετ του Μ υοι· 1.ουο, ιυτου υυτοι· νοι·ετουττυοι· Ζυ

ι·ττουυο1τυυ8 τ9.υεεοι·υ ου τυυεεου. 1)οε Βτυο εουτου τουοου

Μου υεεε ττοι· ευυτο1ιττνο ΗΜινοτε ειυτ τυο ουυυυἔτ8ου

Τοτ1ο υοι· ι·οουτου Ι.ιτυοο υυς1 τυο Με Κι·ουυ, Μο 8ουου1το1 υυυ

Μο ουοι·ο Βουουεουουυ ουεεττ·ειυ1ουυου Βουιυοι·οου ου-4

@Μου του υοτυ Βοτυυυο οτυοτ τεττεττου1τουου, ννουυ :Μου

Βοι·τυυίυετυου Αυεουννττουυυε Με· Αττυυυε υυυ υοε Ροτ

υυεετουεεουο11οε στο οτυοτεο Ε'ττυιτο πι· ο11ουυ1τουου

Κτυι·υυυ υοι· ετου υτοι· ουυουυουυου Ει·υι·ευυυυυ ου οι·

ο11ιτου εουτου.

1)οου το1Βου αυτ· τυοτυου ινοττοι·ου Νοττυου:

θ. Ποτ 1902. θουιου άου υοετο1ιοιτυοιι Βοτ2υυετου νντι·υτ Οο

ιτοτυ, ουουεοεουι· υυοι· :Μου τυ νοι·ετττι·υτει· (τ1·ο.υο ε.υοιιυε 8ο·

μου Βο1ι1ο.11οετουοττ.

10. υ1υ.τ εουου υετ 1τυι·οου θτττιτςου :Με οτιιοιυ Με ειιυοι·ο

Ζττυυιοι· Ηοτου1ορτοιι, ννο1τοι· νου $ρυετοι·ουιτυου Αυετευυ οιο

υοιυιυου Μιά. Αρροτττ1οετουοττ. του ΒοΙυετυοουυουτυυτ.; υυυ

υττετιο θττυιυτυυτ.ς. Θο;.ς·ου στου Ουι·το1εουιυοι·ο ι·οο1ττε ΟυΙοι·ο·
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ι'οι·ωπιοιπι·οιιιππεοπ. Ιω 8ιτποπ πππ Ι.ιοΒ·επ ι·ο1ε.ιινο 8σιιωοι·π

ιοειο,·ιιειτ.

15. πω. Ηιιειεπ πιει νιιιιιιε ο·οεσιιι.νππποπ. Θεοοπ ιιιιπι.ε,·ιιοιι

πππ Βι·οοιιιπιιιιπε Αι·εεπιιι ιπ ω. ιιππ ειι.ιει.οιοοιιποι· ι)οειε.

Απ ποι· θιιι·τοιοτειιο ινεπιιςοι· 8οιιιπει·σ. ειπα: ποεεεπ οιπ

ποιο επιριιιπποιιεε Ε'ι·ειιιπ- οπο: Ι.εοι·,εοιιιιιι, ποε πιιι·οιι Βοννο

ιζιιπο: :επι 8οιιιπει·π νιιιι·π.

18. Μπι, Βοινοειισιιιιοιτ ι·οιειιν ιιοεεει·, νοπ μια ε.ιι οπο"

ιιιειιοιιε θιιπε;ο ιπε Ε'ι·οιο.

20. πιο. Απ ποπ ειιιιο.ιι.=.ιιεοπ Ρπιιιεπ πει· ι·οσιιιοπ 1πιπι;ο

ιει. πιο Αι.ιπιιπε· ινοπιιςοι· πεπτιισιι πππ ποι· Ροι·ιεπεειοπεεσιιιιιι

οπιεριεειιειιπ πιειι:ει·.

28. Πιο Ρι·οπορππιιιιοπ οι·ειοπι ειπε νοιιο Βρι·ιιπο ι·ιιιιιοιιοι·

ειιιο.ειει.οιι. ι)πιιοι· εοίοι·ι.ιιιο Ρο πιιι.ιο π ιω 8. Ιπιοι·οοει.οι

ι·επιπε πιιιιο επ ποι· ιιιπιοι·οπ ι·οσιιτ.επ Αιιιιιε.ι1ιπιο. Επιιοει·ππο

νοιι 2400 θε. ποιοι· Β'ιιιεειειιοιι. Βροο. Θει.ε. ιοιποι· πισιιι οιο

ωοεεοπ. ιλιποιιεεππει· ι·ιιιειοπ1·οιπ πιιι. ιιιειποπ ιποι·ριιιιιιιιεοποπ

ιιοιιιιιπριι. Πιο Βιιιροστοι·πιιοπ ε.ιιιιιιιιιπεπεο πιοιπι οπο. οποιοι

ιοιιιιιιι; πισιιι εοιοι·ι τοπιο”, οιιΒιοιοιι ποι· Ροι·ιιιιεειοπεεσιιειι

ινιοποι· επ ιιοιι πιο ιιπιιε. ·

24. Μπι. εει.ιιιι 1ιεεεει·. Αιιπππε; ι'ι·ειοι·. Ποπ Θειιοπ ινοπιΒοι·

ι;οιιοπιιιιι. Πιο 5ιιιπωιιπι; οοιιιιιιοπ.

27. Πει. Νο.σιιιεσιιιο.ι' ννιοποι·

Ηει21ιιοριοιι, ο.ιισιι Αιοιποοεοιιπιοιποπ

ειιιπειιπο Απεπιπιπιιιπε· ποε 1Βιιειιπιι.ι.ε.

20. πιει. Ζι.νειιο Ριι π ιι ιιοιι πειιο ποι· οι·ειοπ 8ι.ο1ιο. Οιι·σε.

1800 0ο. ι·οι:ει· Βιιεπποιπιιεειειιοιι.. 8ροσ θοιν. 1018. Πιιι.οι·

πεω 1ιπιιιι·οε1ιορ πειιεπ »πει ι·οιοπ Βιπιιιιιι·ροισιιοπ ειισιι Οπερ

ροπ ι‹ισιποτοτ πππ ειιοεεει·οι πισιιτεοπιπιιμ πει οιπεπποι·ετοιιοπ

πει ιιγπιοριεσιιοι· Ζο11οπ.

1. .Μπι 1902. Νποιι εννοιτπειιεοιπ ι·οιπιινοπ ννοιι1οι·,εειιοπ

ννιοποι· Νοιιι·οεο ιιππ 8οιιιιιοι·ποπ. Αιιοιιπε ιιιίοι·ιιιιιιιω πι. ιιοιι

0,015. Πιιπιισιι εσιιιιιιοι·οι· ποιοι, ποσο επι πιισιιειεπ 1ιιιοι·εοπ 8ο

ιο.ποπιι ιιοωειοεει· 8οιιιοιι, οπο νιιεισιιοιπ Με. ει·ει. εοεοπ 12

111ιι· οι·ι.νεοιιι.

2. .1ιιπι. Β.. Η. πι πιο Πιιιιιριπιιε ι·ε.εσιι ινιοποι· πιιι·ιιοικο·ο

ιιοιιι·ι. 8ιε ι·οισιιι: πω: πιο πιιιπ ιιποοι·οπ 8οορπιε.ι·ννιπιιοι ιιιπ

επι, ιπι θειιοιιειιιε ιιι ιιπιιε, ννο που: οιννο.ε ιιιιιποι·οπι 8οιιοιιο

πιο ποιπιει_ιοπο ποι· νοι·ειιειιιοπ Ρι·οιιοριιπιιιιοποπ ι'ειιιεσιιιιι.ει..

νοιπ 8.-θ. .1ιιιιι εοιιιιιι“ιο 0,5 -'Γι·ιοιιει ειιοππε ιιιιοι· ποπ 'Με

ρ;οοειιοπ ιιοεεοι·επ επιιι..ι.

4. .Τιιπι. 'Ι'εωροιει:πι· 38,1. Ριι1ε 90. Βοερ. 18.

Τ. πω. Τοωρ. 80,4. Ρ. 120. Μ”. 26. Βοι ινιοπει·ιιοετοιιεπ

ποι· Πε.ωπιιιιιε δ. Ρο π ιιι.ιο ιι νοπ ινιοπει·ιιιπ 1800 8ο. πιο

1ισιιοιι Επειιπετε. Βρεο. πω. 1018. 1)επιι.οιι εοίοι·τιο·ο Βι·ιοισιι

ιοι·ιιπει, επειι Αιιποιιιιιο π... νοι·ιιοι· 1ιοετοιιοπποπ Ηιιειοπιοιπεε.

Τοιπρ. 85,2.

8., Θ. ιιππ 10. .1ιιπι ι·ο1ε.ιινοε Ψοιιιοι·.ε,·οποπ. Ειπε ει·ποιιτε

νι1ιιο·ππει ει·ι.ςιο1ιι 49.8 Κιιο εεειοπ 58,5 νει· 4 ννοσιιοπ.

ιΝιιε νιιιι· ιω νοι·ιοιιι πει· Ζειι νοω ι. Μπι Με επω

10. .Μπι οιι·ειοιιι 1ιε.ιιοπ, "οι ιω (ιι·ιιππε εοποιπιποπ = 0.

Ειπε πεπειππο Βοεεοιππε Με πισω; νει. ιΙοοιιειοπε πω·

οιπο νοι·ποοι·οοιιοππο Βιιοιοιιιοιππο ιιπ Αιιοοιιιειπιπετειιπο

ππι·οιι Επιιεειππο ποι· ιοσιιιεπ Ι..ιιιιε;ο πο.ππ πππ νιο.ππ

ιιοιιιοιεοιπιιτι ννοιποπ; πιο Ριιιιιιιιοιιοπ ιιο.ι.ιοπ εποε πο..

ινοπι€οι· πιο οιποπ ιιοιιοπποπ Ειι·ιοιε. 8σιιοπ ιπ νοιιιιιιι

πιεωπεειε ιιιιι2οι· Ζοιι οι·ιιοιιοι·ιο πω. ποε ιπ ΕιποπεσιιπΓι

πππ Μοπεο Βιειο1ιει·τιπε ιΒιιεππει.. Απσιι ποι· νοι·επσιι πι·

ΚιιιιιιΒιιπε ποε Κιιιροι·ε πιο. ιπειιι·ινοσιιοπιιισιιοπ Αι·εο

ιιιιιΒοιιι·ο.πσιι ιιοππιο ειε εεεσιιοιτειτ ιιετι·εσιιιοι ινοιποπ.

Ιω οποίο νοπ 4 ινοσιιειι ιιοτιε εε εισιι πισιιι πιιι· πισιιι

πιπ Ζιιππιιωε ποε Κοιροιοοινισιιιε, εοππει·ιι νιοιωειιι· πω

Αιιπειιωο πεεεειιιοιι πιο 3,0 Κιιο οοιιεπποιι.

Κοππι.ε πππ νοπ οιποι· ιιπσιιιιιιπιιπε ποε νοιΙιοεοπποπ

Ριοεεεεοε πισω: επι πιο ιιοπο εοιπ, εο πιο Με οιπ οπι

εσιιιεπειιοι· Ροιιεσπιιιι ιιι ποι· ιπιιιοππιπιε οιπει· ιιιει· νει·

ιιοεεπποπ Αποιιιιοιι ποε Βιιιετιειιοε νει.

Ψοισιιοι· Απ πιοεοι· νοιεππιέ που, οι› οιπο εσιιιεισιιοππο

Γοι·πι ιποοιιιιιιοεοτ Ριοπιιιιε, πο οιπ ιιιπιιοποι· Ριειιι·ιι.ι.ιι

ιποι, ινε.ι· επει εσιιοπ πεειιιιιιι εσιιιιοι επ οπιεσιιοιποιι,

νιιειι ποε πεοωοιιιιεειεειιο Βιιειιποι νιοποι· Επι· πιο οιπο,

ποσιι πιο οπποιο ποι· Απιιειιωοπ οποιο επ νει·ινοι·ιεπ

"ει, πιο σιιε.ι·ε.Κιειιετιεοποπ θεεοιιιιπιει.ρει·ι.ιιιοισιιοπ

ο.ιιοι· ιοιιιιοπ. Αεί οιπο ειπιεσιιο Ριοπιιιιε ιιοππι.ε πισιιι

ποεσιιιοεεοπ ινοιποιι; ειιοι· ε.πσιι εοΒοπ οιπο ιπιιοι·1ιιιιοεο

ιιιπεειο ωεποιιοιιοι ειιι·οοιιεπ. 8ο πει· επ ποε Βιιιειιοιι

πειιππποπε, ρι·οιι·ο.ιιιοιι;ο Κιοπιιιιοιιενειιο.πΓ, οιιπο πε.εε

εε ι›ιειιοι· ιιιιοποι· πιι ειποιπ Ποιιοι·πεπεε επι πιο 1.ππεε

ποσο επ ποπ 8ει·ιπεει.οπ Ε'ιεοοι·οιεειιοιπππποπ πει:οιπιποπ

ποιο. Ποσο ιιο.ιπ, πεεε ιιπιει· πιοεοπ Πιιιεπιπποπ ποι·

ιιπετεπ οιπο εονιιιεε πισιιι επ πειιιειΒο ΒοιιοΒοεριοΙτ ιιιιιιο.

εσιιιοοιιτοι· οπο. Νοπιοεο.

Πι·ειισιιο: ννιοπει·ισε

Βιε.ιι πεεεοπ εοιιοπ πιτ πω, ινε ει· πιο ε.πιιιπΒιισιιο πω.

ει·εοποιπππε νοπ εειιοιι ω· ει·1‹ι·επ1ιοππεπ Ριοιιι·ο επι

ειοιιι. επι πεοιΒιιοτε Μοπιιιο.ιιοπ νιιεποι· εσιιινιπποπ, επιπ

ι·οππ οι· ποιι, νιο οι· ποπ ι1πιιορππια ποε επιε ποπο επ

εεειιοΒοποπ Ειιεππειε πεπιειιοι, ε1ιοιιεο ριοωρι. πεοιι πει·

Ρππιιιιοπ ινιοπει· πιιιιισιι€οιιι. ι)ιοεο Μοι·ιιιπο.ιο εσιιοιποπ

πειιοι· εεειεποι, ποπ πιιι ιοεοπ ιει1οιιιοι·ιεσιιοπ Ζιιεε.ωωοπ

ιιοπε ιπιιι ποι· επι Βι·πειιοιι εισιι ιιοι·επειιιιποπποπ θιι·πππ

1:τοπιιιιοιι επ ιιοινοιεεπ.

Βεπεπεπ ιιιιιεειε πει νοιπε.οιιι επί οιπο Νοπιιιιπππε

πειιιοι·τιισποπ, πιο ει.. Ρετ. πιιτοιι Μοπε.ιο πε.ιιοι·ππ πππ

ειοι:ιε ειιππιιιπ πππ εοιι. 5 νιιοοιιοπ που οιπο ποπ Βο

ειιιιιωιο εσιιιιιοι·επειτο Κοιροι·οοεοππ ιι1ε.ειο, ποιοπ Απε

Βοπεερππιιι πιιοιπ Απεειιοιπ ποσο ποι· ι·οσιιιεοιιι€επ

Ριοιιι·ει πιοριιι·ε.εωε.ι:ισε επιερι·ο.σιι. εποε πιοεοι· επιπε

ποιππο ιιι·επιιο Οτοοιιιεωπε ε.ιιει· ιπ πιι·ει:ιοι· Αιιιιιι.πΒιο

ι:οιι νοπ ειποω οεσπιτοπ, πεεει·ι:ιεοπ Τπιποι·, επ ιιοππιο

πει ποι· ΑιιεειοπτειοειΒιιειτ επι Ηοιιιιπε ποε επεοιιιισιι

πιιιοιι εοιπο θιοεσιινιπιειιοπιιιο ινιιιεεε.ιιιο οπιιιοι·ιοιιιοι·ε.ρειι

τιεοιιο νειΓειιιεπ Απεωιιιοννιο2°ε πιοιιι ππνοιειισιιι

οιοιοοπ.βο οπιεσιιιοεε πε ωισιι ποιο Οπποι·οιπ, ιιιιοι· ποε

εοπ νιοιι οποι· Ππιιιοι·ι: ιπππ νει· οιποω .Ιο.ιιι·ε Με επιτ

πιο εοιπ ιιοππι.ο,·ιπ Απιε.εε ποι· Μι· πε.εεειιιο ονεπι:. ιπποει

εσιιοπ Ιππιιιο.ι;ιοπ πιει· ιπ Απινοππππε επ ιπιπποπ.

1πι θιεπποπ ινπι·πεπ ποι· Κιεπιιοπ νοιπ 10. πιο επιπ 29.

.1ιιπι 19 εποε. 1πιοιιιιοποπ νεο ιο 1 0ο. ιιοιοοπτε.οιιι. Πιο

οεπιιεισιιιιειε νιιιιιωπε - ΒιιοΚεεπε ποε Επειιποιε, Αο

πειιιπε ποι· Βιιιιιριππε, Ζππε.ιιιπο ποε Κοιροι·ποινισιιιε -

τι·ιιι ιεποσιι πισιιι. οιπ, »πππ ιιιιοι· οιπ επ πιο ποπο Βο

1ιε.ππιπποειιιοιιιοπο επεποει:ιν Βο1επιιρίτοι· ρεισιιιεσιιοι· Πω

εσιιινιιπο, ποι· εοιποι·εοιι; πισιιι. νοι·ιοιιιιο, επεοιιοιποππ

ε.ιισιι επι οι.. Κοιροι·πεειιοπεριιει·ο ι›ειοιιοππ επ ιιιιι·ιιοπ.

Νισιιιε ποει:οινοπιιιοι· 1εοππιο πιο Ζπποιιιπο ποι· Βεινεο

ιισιιιιοιι πππ πιο Βεεεοι·ιιπε νοπ Αρροιιι πππ 8σιιιπί πει

ποι· ιπεπεοιππεπ Ηοιιινιι·ιιππο ποε ε.πεοινοππιοπ ιιιιιιοιε

ππι νοιιιοειεο1ιειιπει· Νοιπι· εοιπ. ννει·οπ ποιοι· ει..

εεπ ιοιε.ιιν ειιπειιποπ Πιπειιιπποπ ειισιι ποε Ηοι·πιιιοριοπ

πππ πιο Αιωπιιεε1ιοεσιινιοι·ποπ, τι·οιπ ποε ινιοπει·επετοι

ιςοπποπ Βιιειιππιε, νιιοπιποι· ιιιειιο οωριοπποπ ννοι·ποπ, εο

ιιππειτο εισιι ποε νει·ποιτειι πει· Κιε.πιιεπ ιπιι οιποω

8οιιιεπε, πιε εεεεπ 1ιππο .Μπι ποε οι·ετο ροειιινο εισιιι:

ιιε.ι·ο Ζεισιιεπ ειποι· ιπ ποι· Τει. ιιοεοι·ιιποπ Νειιιιιιπιιπε

ιπ πιο Ει·εσιιοιπππε πω. 13ο ιπππ εισιι πιιπιιισιι ιιπ ιιπιιοπ

2. Ιπιοι·ιιοετειι·ειιπι πε.ιιο ποιπ 8ιοι·πειι·εππε οιπ οιπο.

ιιιιεσιιει·οεεοι·. ι·ιιππιισιι ινοιεεοι·, επι Ριπεειπιποιε εσιιωει·π

ιοεοι· '1'πιποι·, οπο» ιιιοιοιιειπ πιο Ηει.ιιι επι νοι·εσιιιειιιιπι·

πιο. Ποιιοι εποε πιεεοε θειιιιπο ιιιιι ιιι·οιιοι· Βεειε πππ ππ

ιιοινοΒιισιι ιιιτοπι οιιεποει· ποιοι· ιιπ Μοπιε.ειιπιιιιι ι.ιειοεο

ποπ Μιιιιειιιοποιι πω”, επ πει.εε ιιιο.π οε ιπιι: πισιιιε πεπο

ι·οιιι, πιο ιπιι ιιπτοι· πιο Ηε.ιιι ποινπσιιοιτοι· 'Γπιποι·ιππεεο

2ο τοπ ιιοιιεπ ιιοππιο. ?πει 81ειοππειιιε ιιιιιι·πο πππ ε.ιισιι

1110 οιπο σιισε. ιιο.ππιιι·ειτο Βιιπιριπποεποπο ι.;οιιιππεπ,

οι.. ειοιι πεσιι νοι·π νεο ποι· Αιιιιιειιιπιε ειιωπιιιισιι νει·

ιοι· πππ πιο ιιιειιοι·ο νοι·οιιεοωοιποιιιπε ποε ωειιοποπ

Ρι·οποεεοε ε.ποιι πεοιι ποι· ιιπιιοπ 'Γιιοι·επιιιιιιι;ε ποιο Απε

πιπσ1‹ οι·ποιιιε.

Βεωιι. εσιιοιποπ ίσιο. 8οιιιιιεεο ιιοι·οοιιιιει:

1. Πιο νοι·ειισιιε ποι· πεεπιπιοπ Ει·1ιι·ε.ιιιιιιπε 1ιειππ

πισιιι οιννε. ιπ ειποι· οιιεππε.ι. σιιι·οπ. Ριοιιι·ιτιε, εοπποι·π ιπ

ειποιιι ιπο.ιιεπεπ Τιιιιιοι· ιπιτ εε1ιπππιιιοιπ ιιιιιτιεεω Εποπ

ππι οοειισιιι νιοι·ποπ.

2. Πιοεοι· '1'πωοι· οοεοιπιιππι ποπ πισιιι ε.ιιοιπ επι πιο

Ριοιιι·π πιπριιι·επιπειισε. ποσοι. πιο Ριοιιι·ε. ποι· ι·οσιιι.οπ πππ

πεπει·πιπεε ε.ιισιι ποι· ιιπιιειιτ Τιιοιοιιιιιιιιιο, εοιιποι·π ιει

οποιι ιιπ Μεπιπειιππιπ ποι· Επιινισιιοιππε πειιοιιιιιιεπ.

8. Αιιοι· Ψε.ιιι·εσιιοιπιισιι1:ειτ πε.οιι πει: πιοεοι· Ριειιιιι

τιιωοι· πεπ Οιιοι·ε.ιιτει πιιιιιεει· νοι·ιιι·ειιιιπε, πε οι·ει ιπ

@οποιοι Ζοιιι επσιι πιο ιιπιιο Ρ1επι·ε. 8ι·ιιιρτοπιο πει· ιπι·

1ιιοπιιππε ποιοι.ο.

4. Βει οιιοπιιοι ιιι·οοειι;ο 'Ποιοι ιει πω: Οεπει·οιπ εο

νιοιιι ροι·ιιιοιι, πιο ιιι τοτε πεπιεσιιεοπ.
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ό. 11111111 111ο 1111ε 1111111 Μο11111ε111ι1111ι 11111111 111ο 1111111

Βο1111011811ο Ο1οεο1111111ε111111.εεο 1611181181 11111 Ι)111.811οεο: 11111

11811οτ 'Ι'11111οτ.

Κο11το11 1111· 111 11ο11 1011121111 1111ετοτ Κτε.1111ο11εοε1:11111111ο

11111111:

8. 11111 1902. 11111. 1111111 111121: 11111' 1111111 11811116 11111111· 11.111,111

1111111111 11γ111ο111εο11ο Βο111ιι11111ιεο11 εοε1ο111.

18. 11111. ΟΙ111·1ο11:11 1111111 1111111111 1211811118 1111111, 1ε1 11111 11.11

Β·ο11111.1.11οτ1ο Κτ111111ο 11111111 το111121οτ1ο1·.

1111111111. 111111 21111111 11ο11Ιοο111. Α1111111ιε11ρ, 118.111. 1111111· 111112

11ο11ο 1111161111 1111111116. Βο1111111 το11:111 111ο 1.1111ι1111'ι11111,1 2111111 11111

1.111τ11το11. 1ι111ο1·1ι11111 11111· 81111111 111:11.1111111.ο 1111111111',111111ε1111: ε111 1111

νο1111ι111:1·1 111 1111111111το11οτ Ζ111ιο.

11111 11111 ι·οο111εο111ε 1111εςο1111111ο 4. Ρ111ι111.1ο11 1111111111.

111ι·οο. 1200 θα. 1·ο1.ο1· 11'111ε111ο,111ο11 211 Τομ, νο11 1020 11111111.

(11ον111:111.

Α111οιι11 1111111. Πο11οτ1111ιτ1ιι11.1· 11111· Κι·111111ο1ι 2111· 811.111.

Α111 4. 111111 7. 111111. 21111111 111ι11εο11111,·ο Ρ111111 1111111111.

213. 111111. Ρ111111 111111 1111' 1111161111 81111011. 11111111 21112111 ε11111

1111: Βορτο11111111οι11111ι·1111. 1111· 111ο 11ιε1111111.111 νοτ11111111οι·1. Με

Ρ11111ε11111ο11. 1111111111· 11ιε11οε11.1111 11111 2400 1:11.

11111 10. 811111. 11ο111οι·εο1111 11111 1200 11ο. 111111 11111111 11.11 1111111

1 1111111111 νο1·ε11ςο11 1111111· Κ1·111'1ο.

18. 811111. Κ11ϋ1:1ιο1εο111νο111ιι1ε.

19. 811111. Η111·1ι1111111111ι11ι 111 24 8111111111 11111· 11111111 120,0. 11111111

1ε1 11111· 1111111 1111111111, 1111111811 Β1ννο1εε, θ1·111111111.111γ111111οτ,

ννο1οεο 111111 1·ο1ο Β111111ϋτρο1·1:1ιο11.

22. 811111. νοτ111ο11τ1111,<; 111111 Η11.1·1111 11111111 1)18111111ε 1111111· ,φι

1·11111·1"11111,11·.

1.18. 811111.. 8111111111 11111 1111τ11111ο1111;11 011111111111111ι 11ο11ο 11111

ε1.1οτο 111111 011εο11το. 882Ι'1·1118. Α111.1ο111ο11ιο 2111ινν11.ο11ο 1111111111 211.

Ρ111ε 100, 1ο11:111 11ο111ρτ1111111τ1111.ι·. 111111. Ογ1111οεο, 1111111. 11111· 11ο

ε11:111ε1111111. Οο11ο111ο 11.11 Γ11εεο11 111111 Η111ι11ο1ι. 1111111 11.1111ςο11·1ο

111111. 1111111 Αε1:11.ο11.

24. 211111. ΡΜ.. 11111 11111111 111111ο 'Ι'11ο11111111111ο ςο111:11111.1811. 1111

11111 1111111111 11οο11 τοΙ111111 €1ι1. 111ιεεοτ1 ε111.111ι· Αρρο111. Β11111

111ιο1111ο111 ε1ο ο1.1ν111ε εο1111εεο11 ~ Βο11ιιιο1ο112, 1111111111· Κο11ι11, 1111111

1νο11:1ιο11ι ε1ο 11111111. 1111111111· ο1·1111111:111. Α11ο1111ε 8'11 11111· 1111111111.

Τ11Βε 1111111111 11111 4 11111 1ιε11:1111111111.8ε 01111 11 0111111.

81ο 111111 νο11 111. 11111111ιε1ο111, Αεε1ε1ο111 111111 1111111.

Ι1ιε111111 11.11ε11ο11111τ1. Α111νοεο1111 Ρτο1”. 1)ο111ο 111111 111.

θτ1111111ιοτ. 51ο οτ81ο111 Ρο18ο1111οε: 81111111 1111εο11111Βοτ1ο

Ι.ο1ο11ο. Α1111ο111ο11 1111111ο111ο11ο11. 1.11111ε 1ιο11ο11 1111111 81οτ111111ι

2111801100 2. 111111 8. 111ρρο ο11ι 111111111118111:11ετ Τ11111ο1· νο11

1111111 1111111111εεετ11εεο, 111›οτ 111ο1ο11ο111 111ο 1111111 νοτεο111ο1›

111111 1ε1. 111111 Β11ε111ε1:1111111 11111121 11111εο11 Τ11111οτ 1111111111

11111 οο111τ111οτννο11:111οε, 1111111 11111 Ρο111111οτ1ο 11111 1111111111

111111 1οε1οτ 111οτ11ο111111ε 11ον11ο1ιο, ο.11ε 1111111 ε1ο11 Κτο11ε111111:11

111 Μ11εεο1ι ο11ε11τ111111ο11111εε1. 11111 Α111το111111118 11οε 11τ1ιε1

11ο11ιε ο11‹ο1ι111 1111111 111111 Ζ11ε111111111ο111111118 111οεοε '1'1111111τε

11111 11.1ιεΒο11ο11111ο11 Τ11111οτ11111εεο11. Ι11οεο οτε1το1:11ο11 ε11:11

111ε 1111111 1111111 '11 (11. 1111:11ο 12111111 1111 Μο11111.ε1111ιι111 1111

11ο11111 1111111111ε 111111 Βο11ο1ι 111 111ο 8Ιο11:111”11.11ε νοτ1111:111ο11

111111ο1ο1ι Α11ε1:1111111ο 1111ε Ροτ11111111ε 111›οτ. 81111011 111111

εο121 ε11:11 11111 'Ι'11111οτ νο11 τοο111ε 11111 111ε 11το11ο Ρ11111ο

1011, 1111101111 1111ε ο11.1ι2ο τοο111ο Π111ρ11111811ι11 ο1111111111ι11.

1)1οεοε Ιο121οτο 1ε1 Με 11111 2 111111 11ιο11τ 01. νο1111ο111. Α1ι

εο11ιοτ 1111111111.111111ο11 Ξο11ο 51111111 ε11:1ι ο11ιο 11111111 1111εΒο

11ο11111ο Α111ι11οε1ο11 11111 11111 Κ1ιρρο 11111· 11111111.

111 1111111111 ΡΙο11τ11τ11111111>11 11111111 εο11τ οτ11ο1111111ιο Μο11

Βο11 11111111ςο1ι Β11ειι11111ε.

1111: 1111181111 ε11111 11ο111οτεο11ε 11111 11111 111111οτο11 1111111111

11111:11ο νοτ111ο111; 11ο111ο 1111181111 111 111111 1111111111818ο11 Το11ο11

0111111111, 1111ο1 1νο11οτ ρ11ο11111111ι1εο11ο, 11111111 εο11ε1.1Βο 11111

111111οτ1111ο:ο1ι. 11111 €11111οτο1ι Βτο11ο111ο11 ε11111 1το1.

Α1ι1 11111 Ρ1οιιτε1 11111ρ1ιτ11ο111. 1111111111 ε11ι11 ο1111ο111ο

111ο11ιο 111111 έτοεεο, 1εο11ο11ο 111111 11ο1111111το1111ο Με 1ν1111=

1111εεετοεεο Τ1111111το11 111111ιο1111111.τ. 1)1ο 111ι1‹ο Ρ1ο11111. 1111

1111τ11811111.111:11. 1111€1 ο111ο11 τ111111111:11ο11, 1111111. 7-8 Ο. 1111

1111τ111111ιοεεοτ 1111.11ο1111ο11,11.11ε“ο111εο111ο11 1111111111, τι11ι11111:1ιο11

1111101111 211ε11111111ο11οοεο121ο11 Κ11111ο11 νο1ι 21/1-8 01.

Η1111ο, 1111εεοτ11οιιι 111ο11τοτο 111ο111ο Κ11111ο11. 1111 ν1ο1ο11

81ο11ο11 1ε1 1111ε 11111ρ111:181ιι11 ε1111ε1τ. ε1:1111111118 νοτ111ο111.

Ρ1ο11τ11 οοε1111. 11ο111οτεο11ε 11111 111εεο1111111ο11ο11 Κ1161ο11ο11

νο1ι 1.111εο11- Με Ι111εο11111εεοτ11εεο 11οεο111., 11111 11οεο1111οτε

111 111111 1111111το11Ρ111111ο11 1111111111 εο1111111111 ε1ο11ο11 111111 1ο11

ννο1εο 11ο1111111το11.
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11111 Ρ1. 11111111. πο1ε1 11111 11111 ο11121Βοε,111ιεο118τοεεοε,

1181111115 Κιι111ο11ο11, 11118 11111111 11111 111 11111 Ι.1111Βο11ε1111ε111112

ο11111111181.

Β11ε Ροτ11111.τ11 111·111ε1 11111 11.11 11111 51111111, 11111 οε 1111111111

Ρ1ο11111 211εο11ι11ιο1ιε1ϋεε1, ε1:111111τ11Βο 17οτ1111:111ι1ιε 111111. 1111

Ηοτ211ο111ο1 Βοτ111Βο 1111118111 ο111οτ Βο111111:1111111.το11 Ε'111εε1ε

111111. 81111111 11ι11ο1111111:11ο 1111111111! ερ1ο111111111 111111 ο111ιο 1(1111

11:11. 1111ε Ποτε 1ε1 11110111 11111111 Π11111τε11ο1111118 1111111 1111

1οτΖοΒο11 11οτ11ο11.

13111 Βο1·11:1ι118111ιο 11111 Α1111ο111111111οτ81111ο, 11οεο1111οτε 11111

11121111, 11οε 1118111111, 11οτ 111112, 11111111 11οε Ρ111111τοοε, 11οε
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11ο111οτ 1111111111, 11111 11111. 111οεο111οτ11:11. 111111 11οε 1111111111, οτ

111ο111 1111:111ε Α111ιο1111οε, 11111111 νο11111:111111Βο11 1ιοο11 'Γυ

11101111.

13111 11ι111τοε11. Π111οτε11ο111111εο1ι εο1ν1ο 111ο

111οεοτ Ατ11ο11 11ο1ΒοΓ1181ο Α1111111111118 1111111111 111 11οτο11

1ν11111.1ε1 -- 11ο11ο1ιε1ν11τ111Βοτ 117ο1εο 1ο111 Κο11ο81111 131.
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11οτ Τ1111ιοτ11111εεο, 111ο 11111 Το11111ιοεε1ο11ο 11111 Ττ111111ο11. ν111ι

νοτ11ο 1›ο11ο1:111, νο11 11111 Ρ1. 11111111. 1111111111. 111111 ε1111ε1τ11,
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8111111111 Βο111Βο11 1111111. 1)1ο Ε1111ο11ιο12ο11ο11 1111.11ο11 1111111

11111ιο 0ιοε11111 111111 111ο111ο1ι 11111 1.γ11ιρ1ιτ1111111ο 111 11111- Με

11ιο11τε1:111ο11118οτ Ι.ο.Βο Με. Μο1ε1 1111011111 ε1ο 11111111 111ο

Ι.11111111τ1111111ο 811.112. Α11 νοτο1111ο11ο11 8111111111 ε11111 ε1ο

νου ρο1111ο1111.1οτ 01οε111.11 111111 111111111111:11 €τ11εεοτ Με 111ο

1111111111 Ζο11οιι. 01ο Κο111111ο11ο 11111 Β1111112ο11ο11 ο1111ο11ιο

11111111 11τερ111118ε 10111111 1111 ο1111ἔο11 8111111111 11ο111εε111 οι·
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ρο11 Με 111111τ11111ο1111ο Τ11111ο1Βο1νο11ο 11οε 111ο111ο11 0110111111

Κ111111:11ο11ε 11111118 1111εε1ν νο1111111.Α11 11111 Ρ1ο11τ11 1111111111”

11111111:11. 11ο111τ11 111111ο1ε1ο11 11111 1.ο11οτ11.111111οε1ο11 ο111ερτοο1ιο1111,

11111 ετοεε11τ Τ11111ο11111ο1ο11, 11οεεο11 Μ11εε1111 1111ε 11111

ρ111118111111 1111το11εο12ο1ι 111111 111 1111ε 11111111οτο111ο 1111611181»

1νο1111 111 Βοε11111οεεο1ιο11 Ζο11νοτ11111111ο11 11111 111ιτπο 81111

1:11ο11 ο11ι1111118ο11. 111”. Α1›111111111ιΒ νο11 Β1.111.111τ1111111ιοτ.

21711 11111.οτεο1111111ο11 111111

111) Τ11111οτ11ιο.εεο11, 11111 Ρ1ο11τ11. 11111.ρτ11.8111. 211εο11ο1ιτ1.

11) 1.1ιο11οτοε Γο118οννο11ο.

ο) 11οε1ο 11οε 11111ε1111111το11 Το11ε 11οε 1)1111111τ111111ι11.

11) Τ11111οτ11111εεο11 2111ε1:1ιο11 Μ1ιε1111111111τ 111111 ρο111ο1111.ο11.

111111 Πο11οτο118 11οε 1)1111111111811111..

ο) Α11111ιοε1ο11 21ν1ε1:11ο11 Β111ρ11το1111111 111111 1.ο11οτ.

1111111111, 111 1νο1ο11ο Τ11111οτ11111εεο11 ο11ιεο·

1111111111 ε11111.

ΑΜ 11111 1111111111 8ο11ο ε1ο111 1111111 1111111111111ε 1111 Β11το11:11

11οε οτ11εε1ο11 Τ1111ιο11111ο1ο11ε 11νι11:11ο11111εο11 11.111 11111

1111τ118111111, 1111111111 111ο Μ11ε1111111111τ 1116111111 11111111 111το11:111111.

Ρ111.1ιο1.-11.11111. 11111811οεο: Ι.1·111ρ1ιοι111ο11ιο11ο11111

111ο11111.ε11111 111 111οιιτ11ο.

(Βο1111ιεε 11181.)



.
.
.
.
.
.
.
.
ι

Ε
.
.
.
"

'
Π
-

Π
.
.
ι
.
.
.
Ο
.
.
-
|
.
"
1
"
"
π
.
-
|

 

_

:
.
:
:
:
:
.
-

.
<

..
ε
ε
ε
:

μ
1

.
_

ῇ
7

.
Ξ

Η
μ
μ
ω
μ
ω
>

 

.
.
ε
π
ε
Ό
ω
ε
ε
ε
ε
π
.
5
3
:
5
6
:
0

..ω
Γ
.

.
·
ι
.

Π
ω
σ

ι
.

Δ
Ϊ
"

.
.

Ι
.μ

.
.

.
ι
!
.

η
κ
.
.

.
Ϊ

.
Ϊ

.
η

Η
-

4
.

η.
..

.
υ

.
.

Ν
.

ο
τ

..
ι

.
ν

1

Μ
Ν

Μ
Ι
Ψ
π
π

Φ
ὡ
υ
ε
ῖ

ὰ
ε
ϋ
ὲ
ἔ
μ
ν
ω
ω

Β
&
ἔ
ι
β
Φ
Ξ
ἱ
Φ
τ
ω
Φ
Ε
Κ
Β
Ἡ
ἄ
Ν
τ
ἀ
Ν
π
Ϊ
ἶ
ἱ
Έ
Η
Ϊ
φ
Ώ
Γ

σ
»
Π

«

κ
τ
ι

-
Χ
`

.
Υ

ο
π
ν

Ρ
»

«
η
Η

μ
"
.

.
.
ω
δ
]

Μ
”
Η

.
.
.
Η

ι
4
Η
.

«
κ
.

Ν
.
Ι
ω
«
Π

.
Η
Μ

'
Ι

.
.
ι
ω

.
"
Μ
Α
'
Π

Θ
!

'
Η
Μ
-
ι
μ

«
δ
.

"
Η

Ο
ι
υ

.
.
ω

π
Π
·

ο
Ι

.
Ε
"

'
δ
ω

Ν
`
.

θ
!

κ
ι

.
.
Η

Έ
.
Ι
Ρ

ω
!
.

Μ
,
Η

Λ
α
Ι

π
Ι

Έ
.
)

Η
Ε
α
Η
“

ι
σ

ι
Δ
.
-
.

Λ
ι

π
.

Λ
Η
[

-
`
.
.

Γ
Γ
.

Ω
-

Δ
α

0
ι

Γ
»

:
Ν

)
.

Ν
Ρ
ι
|
|
Π

ι
:
.
]
|

Γ
-
.

1
Δ
Η
.

.
.





6

τ·τετι-τ.ετιετνετετεεεετιιττεετι, ετε Ρτττττεγπτετοτττ εετ

8ετινντττεεεετττ.

νοε

Μ. 8. ΠετετεετΒετ.

 

, Με ετεεεε Ατττετιτ νεε Ηετ2τετεεε τιεττειτ τττ εετ τετε

τετι Ζεττ ντεΙΓεετι ετε Αιιτττιετττεετεττεττ εετ Αετττε εετ

ετεε εετεετττ, τνετιετ ετε Βεετεεεεττετττεττ εετ ΒτεττετετεΙ

τεττε εετ Μεετιεεε εεεεε Ι.τετιτ Πι ετεεε Ρτεεε εετνετΓετι

ττετιετι. Ιτι εετ Ξετιτντεεεεετττεττεεε εετ ετεεε Πετετειιετιιτεε

εεε Ηετεεεε ετιετ εεετι τττετιτ Με εεττεε ΑττΠεετττεεττι

εεττ εείετιεεττ, Με τνττ εεε τιεετι ττειιττετι ττεεετεττετεε

τεεεετεε, ντε εετ εετ Ττιεεττττιτεεε-Κεετετεεε ττε Μετ

Μεττετ Πι Κερετιττεεεττ νετι Τιιτττετι ετε Ξετιεττιε τετ

νετετετεεεεεεττ $τεττεττττ εετ Ι.εττεεετιιτιετττετεεε ειιΓεε

ετετττ "ετεε, τε τνετετιετττ εετ νετττ Ρετεε Νεττε εεεεττιτεεε, ετε

νετετεεεετεεε εεε τεετιτετι νεετττττετε ε.τιετ εετ τττετιτ εε

τττεττετετιττετ ννετεετι τετ. Πττε εεετι @Με ετεεεε ΟτΒετι εετ

ττεττττεετ τΝτ1τετεεεε ω· 2εττττετεττεε $ντερτετεε εεττιεε

ρεττιετεετεετιεε Ζεετεεεεε ντετε ΑτττετεΙιεε εε ετε Πτε.,εεεεε,

Ρτεεεεεε ιιτιε Τττετε.ρτε εετ Ηετετττετττττιεττεε. ·

Πε Αττεετεετεεε τετ ετε Πτε.8εεεε εετ Ηετετττετιτττιεττεε

ετεε τετετιτε. Ετεετιντεττ ννττε ετε εττετ τε ττιεεεττεε Με

τεε ετιτετι ετε Ι.ετεεε εετ $ντερτετεε. Μεεε ττετιε

εεετι 8ττττετ ετεε ετνεττε.εΙιε εετττ: ετεε εετεττττνε,

ντετιε Με ρττνετττεΙτεττιετι Ζετετιεττ ετιεττετ ετεε, ινε εττετ

εετ ετετεετ Πεεεεε, Βττετιτιιεε ιιεε τ`εΠτετ Βεετι

εετιττιετε ντετ εττετετιτ "ετεεε Πειτε, εεετ ετεε

ειι τη ε τι ττ ν ε, εεε ντετ τιειιττΒετ νοτττεττττετ, ετεεε

ιιτττεττετι ετε Κτεεττετι τ1ττετ μια εεεετε 8ντερτετεε

ντε ρτετεττετι ετεετιετεεεεετ Ηνετερε εετ ετττεττι εετιεττι

εετ εεειιτιεεε Μεεεετιετι εεετ ΙΞτεττεττεε εετ Οετεεε.τεττε

ττεε ετε., τττεετεε.

Με Ι)τε.8εεεε εετ Ηετ2τττεετττιεττετι τετ νεε εν εττε

ετιετε 0εετετιτερετττττε ειτε τεετειιετε1τειι. νετ εττετιι

τεεεε Με ετιετετετεετιε Ωιιεττττττ, ετε νετΙτε

εετιεε Πετενετεεεετεεε ετττετι Με ρτινετττεττεττιε

Πετετετιετιεεε ετιτιτττεττ τνετεεττ, εεειι ετιετ ετεεε ετεεε

εεε Μεεε εετ ρτινετετεε;τεεττειι Κτείτ εεε

τττε.ττττεε Ηετεεεε Γεετεεετετττ ννετεεε, νετε τετ εεττ

Κτε.εττεε εεε εεττ Ζε εεεττττιττιεεεετι ΗετΙρτεε ννετιτ νντετι

ττΒετ εε εετε εετιετετ, Με ετε Βεεττττττετιεε ετεεεε εεετ

τεττεε Κτερρ_εετε1ιτετε.

Με Ψτεετετεεεετττεττ εεε Ηετετεεεττετε τετ εεετεετ

ετττετι νετεετττεεεεετττεε εεεεεετετττνε Ρτεεεεεε τττι Ηετε

τεεεττεΙ, Με τττετιετ τιεετι νεε ττετεετ Βεττειι εττϊετεε2τεττετι

Νετετ ετεε. Με Εττετττεεετ εεεετετιεεε εε!ετιε Ζε

ετεεεε εεε Ηετετεεεττετε ττιττ τνεεττεεεε τιεεττ, Με

ΒεετεεΙιεε ττιττ Ηετττ ττετιττ“τετειι2.

Με ρτινετετεετεετιε Κτείτ εεε Ηετττειιεττετε τνετεεε τνττ

εττετττεττι ττεεττετι τιιι τ εεε Ζετετιετι, τνετετιε τνττ ετε

Κετττρεεεεττεεεετετεεεεε εεεετετιιτεττ.Βτεεε Ζετ

ετιεε ετεε Πε Αττεετττετεεε ττεΠιε εττεετεε, ετε Με εετ

νεττεεετι ΒΙετετεεεεε. 5ττιε Πνερεοε, Ονετιεεε εεε Θετιννετ

Ιεεεεε νεττιεεεεε, εε τετ Με Μεετιεεε ιιτεΙιτ εετιννετ. Με

Κτε.εττεε τε ιττττεεε, τττττεεεε πετ εετ Με ετετετι Βτεετιετ

εεττΒεε εετ ττετεεετιννττετιε ετιιε Αττττε ττειττεε. Πετε

τττερτεε, Κετ2εττιττεττεττ ττεττιτττετι Με εετ εετ Πετε

ρεεετεττεε Ηετείετιτετε νετ, τνττ τττττεεεε ετιετ ειιτρεεεεε,

οτι εετ Ι.ετττιττεεετ Με Πτι νεττιετττιτε ετετιτ εετ εετετετε

τεε Μεεττετετεεττ. Μετι ετεεε εετιτ ειιτρε.εεεε εετ εττ ε

ετεεε $νττττττετεε.

τε εετ Ι)τεεεεεττΙτ εετ Ηετετττετιτττιεττετι τετ

ετε Ρετττιιεετεε είτ ντε1 τντετιττετετ ετε ετε

Αιιεττττττεττεε').

Με Ρετττεεετετι εεε Ηετεετιε τετ τε ειεττετιεε

τ:ττττετι ντετ εετιτντεττεετ, ετε εε Ζε εετττ εεττεττττ. Με

εετιτνεετιε Ρετττιιεετεε τετ ετετεετεε, ετε ετε εεε

1)Βεττιι ΟΙιτετετ'οι·ειτετετι ειττεετε ετετε εετ

Ρει·ττεεετεε ετε ΜΜΜ εεεεεεε τνετεεε νετ

εετΑεεττεττεττεε.

ετεε ειιτττ Ζτετ ττττιττ. Βετ ετετττετ Ρετττιιεετεττ »Με

ετεε τττε ετεε Με νετετεεεετεεε εεε τεετιτειι νετιτττττετε

νεττετεεεε $τετττετεετττρτττεε τιετειιερετττετττετεε ττεεεεε.

Με Ε'τεΒετρετττεεετετι εετιεττιτ ιιτιε νεττε.εεττεττετ εε εετε,

ετε ετε ττιτττετε Ρτεεεττεετετε. Ετιεττεε εετιετετ ττιττ εινεεττ

ττιττεετεετ τε εετε, νεε εετ Ι.τ1τιΒε τιετ ττεεεετιτττεττ τε

εττετι Βεετεε εεεεε εεε Ηετε ετε Ζε ρετττετττετεττ, Με

ετεεεττετιττ. Με Ρετττεεετεε τετ ρττττετρτεττ τττι Βτετιεε ετι

τετεετε. Ιετι ρττεεε εεετι 8εεττετττε εετ εετ Πετετειι

ετεεε εετ Βττιετοτεεττε Με Ηετεετεεεε εε εεεττττττττειι,

Πιεετε τετ 2ιιετετ εεε Βρτττεττετεεε τεετετεττε; τνετετιτ ετ

ττε ε. Ιετετττεετεττττετττε νεε εετ Μετεττττττετττετε εεετι

ειιεεετι ε, εε ετεεε ετεε νετετεεεετιιττε εεε ττττττεε νεε

τττττετε νετττεεειτ. Με Με θττεεεε εεε τεετττεε νεετττττετε

τεετεεετεττεε, τνττε Πι εετ Μτττετττετε ετε Βτετειιτε ρετ

ττετττεττ ιιτιε εεεετε Πεττιρτιιτιε ττεττετεττεττ ννττε,ττιεεε ετεε

νετετεεεετιιιιε εεε τεετιτεττ νεετττΙτετε νετε.εεεεεετττ εετ

εεε. Νεεττεετε εετ ετεεε τνετεε Με ΒτττττρΓεττεεετεεεε

ττιττ εεττι Βεττττετεετερττεε ττιττεττ τετ, τνττε νοε εετ Ι.ιιεεε

εετ τεετεετετττττε ειιττι τεετιτεττ $τετεεττεεεε ττετττιιτττεττ

ιιτιε εΙετετττε1Ιε τιτττ εετε Βεττττετεετερεεε Με Βεττιρίεεεε

Βτεττιεττ τιεεετετιεετ.

Βτεε εεττοττττε 8τετεετεετττρτεεε Πειτε εετ ·ττιιττετι ετετττ

εεννετετετι Βτιιετττετττετι νετττεττττττεε, ννεττετ ετε οτιετετι

Βτρρεε ετεε νετε $τετειιττι ειτε εετετετεεε, ετε Ιε

τετττεετεττετιιτεε εεε ετεε ειτε εετ ερτΒε.ετττεετιε Βτρρειι

εεεετιτντεττετ εετιτ εεττ τετ. Αττ εΠιετε εετετιεε Βτιιετττετεε

ττεε ετετιτ Με Βτιιετννετεε εεεεννετιιτττετι Ιιεετι, εε ετεεε,

ετεεε τνττ νετε Ξετιττετεερεετττε εετ ε. Ητρρε τττττ εετ

Μετττττττττεττττιτε ετεε Ηεττ2ετττετε εεετι εεει Βτιιετττετεε

ττεττεε, ετεεε εεε 8τεττιιιττι ετετιτ ντε ετττετ τιεττεετετι

νεττιετττιτεεετι ετε τιετετεε Εεεε εεετ εεττιετ εεετι ττετετ

εετιεετεεε τνττε, εεεεετε ντεΙ τνεττετ ε`εεε ττε Βετετετιε

εετεεε εειετετι 1)ττττετε. Μεεεε εεεεεετιετττεεε 8τττεττ εεε

$τεττιετιτε ειτε 2ετετ ττεεετεετ ετεε Βεττερτιιεε;, ετε τερτε

εεεττεττ ετε Ρεττεετειιεες εετ εεττεετεε Ι.εττετεεττερτττεε

(8ττττετ).

Πττεετετιτ Πε εεε Ηετ2εεε ττεττεεετ ετεε τεετττε, 2/ε ττεττε

νεε εετ Μτττετττετε εεε Κετρετε εεε εεε 8τετευττιε. Με

εετ τιειιμτεττεττττετι εεττι τεετττεττ νετττττΙτετ εεεεττετεεεεε

νετεετετι Ε`τεετιε εεε Ηετ2ετιε ετεττττ νετι εεττ Ι.υεεετι

τιττεεεεετττ,ννεεεετττττετε ετε τττετττετ, εετ Βττνεετιεεεεε ετννε

Ηεεετεττετετεεεετ Βεεττττ εεε τεετιτεε νετττττττετε - ετι

ετιεετε τε Βτττερ τιιεε. Με εεεεττττε νετεετε ΕΊττετιε

εεε Ηετεεεε, εετιεεεετττετ εεε ττεεεετττετ τω, ετετετιτ

σε ετττεεετε Ηετεεετερτεεε τετεττνε Ηετε

ε ε. τε τι τ τι ε ε.

Αττεετετε εεε τετε.ττνε Ηετεεεειρτιιεε ετεε ετετιτ ττι

;;τετετι ει:ετττετ ττνετεε ειιτετι ετε Ρεττττιεετετι Ιιεετττεττιεε.τ.

Μττετι εεε Βεετεεενεττετιτεε τνττε εετ ετε τετεττνε,

ετετιτ ετε εεεεττιτε Πτττερτιιεε εττετττεττ. Ι)ιιτετι εεε

Βεετεεενεττετιτειι-0τττιεετεεττερτε -τετ τετ2τ

εττντεεεε, εειεε τνττ ετε θττεεεεττ εετ τετεττνεε Μτετρτεεε

τετ ρτεττττεεττε Ζννεεττε τεεΙιτ εεεεε εεετττετεεε ττεεεεε,

εειτττ εετ Τεετρετττεεετεε, Ρτιεεεεεεεττερτε ιιτιε εεε Ε'ττε

ττεεετεετΙιεεεε. Ξετττττ τεττεε ετε Ετιττνττττεε, ντετετιε τττττιετ

νεε εετντεεεε Ατττετεε εεεεε ετε Ρεετετεττεεε εετ τεΙεττνεε

Ηετεεεττερτεεε εττιεττετι τνετεεε, ετεε. ννιτι τττε.τι εετ ετεε

Μετττεεε εεννεεεεε, εε.εε ετεετιετετ ετε τετε.ττνε

Με Με `εεεεετε, τνεττ ετε εεε Ε'ετεετεεεεε, ετε

θττετιεεε εεε @ετεε Ι·Ιετεεεε τντεεετεεεεεεε, εεετι τεετττ

ττετιε ττετιιττττ ειτε εε τττετιτεε ετεε τετετ Με Λετετετι, Με

ετεεε ΑεετεΙιτ νετττετεε.

Ιτιτετεεεεετ ετεε ετε νετι Μετττε, ΒετιττΙε τι. Α.

ρετιττετετιετι εττΙιεετττετεεΙιτεετιεε Ηετεεττττεεεττεε εεε ετε

Μεεεε, ετε ετε εετ Θεεεεεεε (Ξετεετ.ετι ννιιτεεε τττετετ

τιτττετειιετττ) εετεεεεε. ετεεε Ρτεί. Βετιτττε2) "ετεε Με

ττνεττε τετ ετε Ιτετετιτττεεεετ εεε Ηετεετιε τετεεεεε:

 

ε) 80τ,ττ Μ: Μττττετι. πιτ-τε. Μ. Ντ. 25. 1904. Με Τετιεττετι

ιιτιε Με Ζετετιειιε_ιτ τεττ τω· Ηετ2-8τττιετιεττε ετειτιπτειι ειτε

ετεεετε Αιττεετε



 

Πιιιεπεεπιιιιι.ε

πειτε.

ιιπΜπιιιιπιιιπ. ¦ιιιιΗιπιιιιπιιι.

~?---

ι. Απειιιππ πει ππεεειεπ Ποιε

 

Β·ιειιπε νοιι πει· ιιπιιεπ Μπ.ιιι- ,

πιιΙιει·Ιιιιιε . παπι. 3 Οι.ιιι.Ό οιιπ.

2. Η εποε πει Βϋπτε,ιειιπ,ι,·πι . . . . 9,8 12 6

ε. θι·πεετε θεεπιπιπιπι·ειτο: ε πιιπ π. . 12 ιό 10

4. Απειειιπ πει ι·εεπιεπ ΗειπεςιεπΖε ι

νει· πει ΜεπιπιιΙιπιε: π.. . . . . 8,8 5 2

π. ΙΜιιιιπει-Πιετππε πει· ιιιιιιειι Ηειι- [

ρ,ιι·επ2ε ιπ πει Μεπιππιιπιε: π. . . 8,? 10 | 8

θ. Ι.πιιι;επιιιεππιεεεει (πε.ειι ιιωιω: ε 14

 

Ηιειππ πειπειιιι Ριοί. Βεπιιιε, πεεε πιο ειιι;ιειπεπ

Ζεπιειι: 6 Οιιιι. πεεπ ιεεπιε, 16 Οτιπ. θεεπιπιπιειιε, πιιι

εππ2 εειτεπ πεοπεεπιει Μιιπε.

Ροιεεππε 'ΓεπειΙε ι;ιεπι: ειπε εεπι. - νιειΕ8επεππε πεπει

ειπει.ιιπιπππε ιπεπιειει Απτοιεπ:

 

 

ε. έ ἔ" ε
··- Ες- ι- π:

ε ε Φ ε

= Η > σ.)

Απει;ιιππ πει ιεεπτειι Πει:

ιιι·επιε νοπ πει· Μεπιππ- Οιπ. Οιπ. ° Οιιι. (Μ.

πειπ . . 4,4-4,6 2,6-4,5 4 8,8

Απει.ε.ιιπ πει Ιιιιιιεπ Πει2- ω”

ιΠΘΠ20 - ι . . . . . 7,9-8,8 9 9 8,2

.Μιπεεππιειιπιεεεει . ι ι,6-1ε - .. 1244

 

  

Ηειπειιποπεττε ιιπειι Η ο ι ι τε - Β ε ιι ιι Ι ε.

ει = Πιετε.ιιπ πεεπ ιε‹·ιιιε.

π Ξ ΜΜΜ: πιιειι Ιιπιιε.

ε = Ωπει·ππιεπιπεεεει.

Η = Βπιιιι,ι;εππιιπ.

Ρ = ΡειιιπεειοπειιΒιιι·.

··› = Ρειιιπεειοιιειιειιιιιιια.

------ -- = πεπεινειει·πεεει·ππε.

--».-.-Μ~ωδ·.. π _ε ..Μ

 

Ηε.πεπ Μι πει Ι..ιιππειιιειπειιπεπ ειπε νει8ιπεεειππε

πεε ιεεπιεπ νεπι.ιιιιειε ρειιιπι.οιιεεπ πεεπεεΜεεεπ, εο

ιππεεειι Μι πιεεειπε επτετεππεπ πεπιιεπ πιιιοπ πεπ Μ

πειειειιπ, πεπ Με ιεειιιε Με επ ειΙειπειι πειτε ιπ πειπ

ΕππεεπΒενεπε; επ πιεεειι Με πιε πειετιεπτεπ μειιπιοπ

ειιιιιεεπεπ ΠιιιεεπειΤειιιιοπεπ πππ 2επιιε.Ιε Ηειπε επ ιεεπιιειι,

επ ειπει πω, ινε ρειιιιιιοιιεοπε πιιπ επειιιιιιετοιιεεπε Ει

εεπειιιιιππεπ πω” πεπ Ι.ιιιιΒεπ εεπι πειιπε ειππ, Με Ιππι

εεΜεπι επει πιιπ πππ ειιπιεπιιιε Τειπρειιιιπιεπ επιιιε

1επ. Ιει Με Πει: επ πιιπ Πιι ειειι εεπινε.επ, Με εε πει

πειεπιιιιι πειεετειεπ ΒοπΜππειιοιιιιΒειι «Μι επειε πει

ΡειΙ ιετ, πιει! πει ιππειι Με Ι.ιιιιρπ- πιιπ θειιιεεεγ

ει:ειιι ιπ ειει.ει Ι.ιιιιε πειιππε νιιπ.ιε Βιιειι;ιε ε.ιιινιειετ, εε

Μιπ εε ππιεπ νειεεπιεπεπε Κιεπππειιεετοπε ιιπ πω.

Ιιειεππειι Βιιιιε, πειιιεπιιιοπ ππιειι Με ιππειιιπΙϋεε νιιιιε

ποεπ ιπεπι πιτειιειτ, νειπιειπι ιιπ πιιετιειτειι Ζιιετεππε

πππ Με Βεεπιιιιι πεεεεΙπεπ εεπεπ Μι ιπ Με Ροιπεπ Με

εειιινε.επεπ ΑπΓεε.πΒεπε πω· ΒΙπτιιιειιι.;ε επε

πει 1.επει.Βιε διεπιιππειεπει ιει πππ ειπεε πει

ειετεπ Βιεοπειιιιιπεεπ πει ειπιιειειιπειι ιΙειπεειιννπειιε,

ιιιιιιπ Μπει πιεπι ει!ειπ ιπ πειι ιιιιπεετεπ $ι.ιιπιεπ πει

Κοιπρεπεειιι)πεειπιππε Με πειεπ Υειιιπππιπει νειινειιετ

ννειπειι, εοππειπ ειειιι εποπ ειπε Μιιιιιιιι οπιειιιινε

ειπε νοι, Με 8ιιΙιει ιιοπι.ιε πειπειιιι, επ πειεπ

ΟιπππιειππΒ Μι Με Μεεε πει Ηειπιπεπιπειεπε επι

Ζειι: ιπιει ΕπιΜειιειππε πεπιιιοπ ε.πΙεεεπ ιπιππειι.

«πωπω ππει ιιε Ι.επει ειιι ευ επιριιππΙιεπει Ιππιιιε

τοι Μ, ιει ρπγειοΙοειεοπ μπε ειπιεπεπιεππ. Με Ι.επει

ιει; πιιιιιιιεπ Με ειιιπιΒε Οιεππ. πεεεεπ Βιπι2ιιππεεε Μπι

πιπεετεπ 'Γειιε πιειιι νοιπ Αυιτ.επεγετειπ επεπεπεπ, εσπ

πειπ ειει Με Οεριιιε.ιπει.2 πει Βεπεποι,πεπε ππιεπειιϋιπι

πεπεπ, πενοι ω, ιπ ειιιειπ νεπϋεεπ ιιεπριιιππει νειειπιιιι.,

επι ι.επει πειε.ιι€επ, πιπ Μεειπετ. Μπι 2ινειιεπιπει ειπ

ΟεριΙιειεγειεπι επ ππιεπΗιεεεεπ. Ιπ πεπ Ι.επειεείπεεεπ

ιιειππ Μπει πιε ΤιειπιιιεΠ. πεε Ηει2επε ειπε επίπεπιε.πεπι

πιεπι πιειιι επι θειιππε Ιιοιπιπεπ, ιιι πεπεειπεπ ιετ πεε

Μοπεπ ππιεπ Απειειι πει νιε ε τειΒο Με 8τιπιιιππεεεε

εεπΜππιεΙιειι ειπε επ πειιππε, Μεε εεποπ Με εειιπεειε

Ηιππειπιε ειπε Βιιιιιππε ειπειιετ, κνειεπε Με πειιιεειειειιε

θενιεπε πει Βιιιεε Με ειπεπ 8οιιΜιιιιιιι ε.ιιιππεΙΙειι ιιιιιεπι,

ειπε Βιεειιειππιι€, πω επι 'Γιειειιρειιιιιεπιε εοπιιιΒεππ

πε.επεεΜεεειι ενπιπε. Πιεεε ππειιιιειι€επ Ζιιιιπιει.ιοπενει

ιιιιιιπιεεε, κνειεπε ιιπιιιζεπε πειινιεε ιιιι Ιιιιειεεεε πει Πιπ

εεπιιιιι€πειτ εο πεεεπειῖειι ειππ, ινειπεπ ππι ιπ πειιππειπ

Με.εεε πιιιειι πιε ΙπεριιπιιοπεπεινεριππΒεπ πεε Βιιιειιιοι

πεε εοιπρεπειειι, καψει πει πεπε.ιινε ιπτιπιποιεειεεπε

Βιπειι Με Βιιιι πει Ι.επεινεπεπ ε.εριιιειι; ποεπ πω

πω" 2ιιιιπιπτοιιεεπε Ε'πετοι εειπεπ ΕιπΠιιεε Ιιειπεε

ινεπε πιοεε επι πιε Ι.επεινεπειι, εοππειπ επεπ επι Με

εεεε.ιπιε νεπεππιπι Με, ενειεπεε ιπ πεπ ειινιε πειπ ιεεπιεπ

νεπιιιιιει 2πειισιιιτ. Απεεειιιιεεειιοπ πειι νεππεεπ Βιιοιιι

ω· Ι.επει πειπιπειπ πιοεε πιε ιεεριιετοιιεοπεπ Βενε

ειιιιι€επ Με ΖννειοπΓειιεε ιπ Βιοπ ιιιεειιππιεεπει ινειεε,

»Με εεΜεε ππι Με ειπε εειιι πεεεπειπεπε Κοιιειιιιοπ

πει ιιε.8επ Ι.επειειιιιπιετιοπ 8ειι.επ Ιιεππ (Β ιιιιεη.

Πα: ιιε νειειπεεειππ,ε πω· Ι.επει ΓεειππειειΙειι, πειιιιετ

εε ιιι ετεπεππει Ι.ε.8ε πω Ρειιιπεειοπ νοι2ππεπιπεπ

πιιπ πινει μειιιπτιειι ιιιεπ νοπ ιιπιεπ πει:π οπεπ ιπ πει

ΒιεΙιτππε πει ΜειπιπιιιιιιΙιπιε πιε πειπ Ηιρρεπιεππε; Μπι

ιειιπ πει Ρειιιπεειοπ Μπι πει Ρετιειιι ειειε ειπε π π

επεεπεπιπε Ειπριιππππε,εοπεΙππιεπ σε 8ιεπιιππε

Ιεπει ιιιιιι. Ζιιι Ε'εειετειιιιιι€ πει ιιπιιειι Ιιεπειειειιπε

ρειιιπιιειι ιπε.π ππιειιιειπ Με Ιιπιιειι Ηιρρεπποπεπε νοπ

πει Αιιιιιειιιιιιε πει πππ πειιειι πεπ Βεπιππ πει

Βιιιπριιιιι€. Βει ιιπΙιεεειιι€ει νει8ιϋεεειιιιιε ίιππει ιπεπ

πιο Ι)ιιιππιππε ειιεεειπειπ πει ιιπιιεπ Ρειεειειπειιιπιι·.

Βιεεε Πιιιειεποπυιη;ειπετποπε πει Ιιεπεινειπιπεεειπιιε κι

επτεειιιεπεπ νοιπππιεπεπ πει ππΙιεπεπ ιπ πει ινιιιιειιωιε,

πιο πω ιιοιιπε.ιε ι1πτειε θιεπεε ιπ πει Μιιτε πΜεεπεπ

πειπ Νεπει Με πειπ Αιιεειπ πεε μισο. ιιιρποιπειιε ιιε

πιιπ ιππεε.



Βιε Ηει·2-1.επει·νειει·ϋεεει·πιιΒ, Με ιο1ι ειε

ιιι πειι1ι·ειο1ιειι Ε'πι1ειι ιιιι Ρι·ππετειπιιιιιι πει·ειιε ποπ

ετειιει·επ 1εοπιιιε -- επειιιιιι1ιεπε Κιε.ιι1ιειιεεεειιιοιιτειι

νι·ει·πειι νειϋπειιιιιειιι ννει·πειι - 1ιειπιι ιιιιιει· Πιιιει.ειιιπεπ

ειιι ινει·ινο11εε 8νιιιριοιιι νοι·ειεΙιειι πιιπ νει·πιειιι εεινιεε

πει· Νεοπρι·πιππε ειιιριο1ιιειι ιιι εειιι, πιπ εε πιειιι, ννειι

ειε εποπ ρι·οΒιιοετιεοιι ννιοιιιιε Μ, Μπι πεεοππειε

ιιιι· πιε Απιιιειιιιιε ιιι Ξειιιιιοι·ιειι νοπ πιω εειιι 1ιειιιπ.

Απεπ ιιι ιιιετερεπιιεο1ιει· Βεπιειιπιιε ειιιπ πιεεε $νιιιιιιοιπε

επ νει·ινει·ιειι, ινιι· νιει·πειι πει ειιιιιετειιπει· Ηει·2εοπνιιιεπε

ιιιοπι 81ειοπ Ηειειιιιιιε1 νειοι·πιιειι, εοιιπειιι επει·ει πιε

Αι·πειι πεε Ηει·πειιε επ ει1ειο1ιιει·π επεπειι ππι·ε1ι Μπε

επεε πει· 1.επει, πιιι ειε νοιι πει· ΒΙιιιιιι11ε επ ειιιιεειειι.

Βει πει· ειοεεειι Ξειιινιειι€1ιειι, πιε σε ίιπιι2ειιιε;ε

1)ιε;.ιιιοεε επι Ι.πιι€επεοπινιππεπειιι πιτ πιειει;. εειιειπι ιιιιι·,

ιιιπεε ιεπεε ιιεπε 5νιιιρτοιιι, ιιιιι εο ιιιειιι· ειιι 1ιιιπιεοιιεε,

ιιιι11ιοιιιιιιεπ εειιι.

Νονειιιπει· 1004.

Πειει·ειε.

Β. Β. Ρει·ιιιιιιι: Πεπει· πιε Ιιιπιιιιιιιοιιειι επι· Ορει·ειιιοιι

πει Αριιειιπιειιιε ιιεπει Βειιειιι ππει· ορειιει·ιε 1ιιιιιε

ιιιι Κτεπ1ιειι1ιεπεε δειππει.επειε (Βιοοιιιιοιιιι). ΗνΒιεε ι

1904 Απε.

Ψπ1ιι·ειιπ ε" πιιπ ω” 1. .Τιιιιι 1899-81. Μπι 1904 ειιιπ

ιιιι Κι·ε.π1ιειι1ιεπεε Βεππιιιεπει·ς 268 ειιιιιε ινεπεπ Αρρειιπιειιιε

ορει·ιει·ι νιιοι·πειι ιιιιι: 38 Τοπεειιι11επ : 22,16 πω. Μοι·τε.1ιιιιι:

(ιιιιι· 27 νοιι πιεεειι Ε'ειι1ειι ειιιπ ννιι.ιιι·ειιπ πειι ει·ειοιι 48 Βιιιιι

πειι ορει·ιει·ι ινοι·πειι, νιιειΙ πιεεεΙπειι εεινιιιιιιιιειι εριιι; ιιιε

Κι·ιιιι1‹ειιιιππε ιζε1ιοιιιιιιειι ειιιπ); ει ιιιιι ειιιειιι Τοπεειπ11ε(εριι.

ιειιι Οιι1οι·οιοι·ιιιιοπι ειιιπ ιιιι ιι·ειειι 1ιιτει·νιιιιε ορει·ιει·ι ννοι·πειι. .

νοιι πεπ ιιιι ειιπιειι Αιιιιι1ιε ορει·ιει·τειι Ε”:ιι1ειι πειι·πιειι 105

πειιιι·ειιιι.ε ειι.ι·ιΒ·ε Ρετιιοιιιιιε ιιιιι 12 'ΓοπεειιιιΙειι, 4'7 πιιΐπεε ι

(ι·ι·ειει Ρει·ιιοιιιι.ιε πιιπ. 26 '1'ιιπεειιι11επ πιιπ 19 ε1ιπιε Αιηιεππι

οιιιε οπιιε νειπι·ειιειε Ρει·ιτοιιιιιε "ιιι 1ιειιιειιι Τοπεειιιιιε.

Μειιιπιις.πειεε «κι Ορει·ιιιιοιι, ι·ιε1ιιι;; επεπειιιιιι·ι, ιπ ιεπειιι

Βιιιπιπιιι πει· Κι·ιιιιιιιιειι ιιιιι. εειιι· ,ε;ει·ιιι€ει· θειεπι· νει·ππιιπειι

ιει. θειιι εε ππειιιε1ι1ιοπ, εο πει; Με σε Ορει·πιιοιι πιε 1

ι·3ειιπιπ πει·πιι, εοιιπει·ιι ω Πιιιει:ιιιιπ. πιιεε πιεεε1πε επ ειιιιι

εε1ιοιιιιιιειι ιει. Επι· ε;ιεπι: πεεεινει.ιειι πεπ Βιιι, πεεε πει· επιπ

ι.ιεειιε Αι·πι.. ννειιιι ει· επ ειπειιι Β"ε11ε εει·ιιιειι ινιι·π, ιιι πειιι ει·

σε Πιιι.ε·ιιοεε Αρρειιπιειι.ιε ειεΙιειι 1ιιιιιιι οπει· επ· ννε.ιιι·εειιειπ

Ποπ ιιιι.1ι.. ποιο” ειιιειι θιιιι·πι·ε.·επ ι·ιιι”ε οπει· πειι Κιιι.ιιιιειι ιιι

ειπε οιιιι·πι·ι;ιεειιε Κι·ιιιιιιειιπππεεπτειιπιιε· εειιπε, ννειιιι ει· επι

Αιιι'ππεε πεε εινειιειι Τεεεε Με πειιι Βειιιιιπε πει· Κι·ειιιιιιιειι

πω” ιιπει·ιεπε·ι Μ, πε.εε πει· Αιιιιι1ι ειεπ ιιι Βιιε1ιε·ειιέ πεπε

πει.. - .1επειιι Ρειιειιι.ειι, πει· ειπεπ πεπι1ιε1ιειι, ινεπιι ιιπεπ

1ειε1ιιειι Αιιι'ει11 νοιι Αιιρειιπιοιι.ιε Β·επεπι ω. εειι ιιιιιιι πιε

1ιιιεινε11ορει·πιιοπ νοι·εειιιιιι€επ.

Βποπ.

Βιιοιιει·ειι:ειοειι πιιπ Βεερι·εοιιπιιοειι.

Πει. Α. Οιο1πεοπειπει· (Βει·ιιιι):

Πεπιιιι€επειιεππιπιι€ πει Αιειιιε. 69 Θ. ιιιιι 115

Αππιιππιι€ειι. ΙΙ. ειινειιει·ιε Απι1ει8ε. ιμερειε ιεο4_

νει1. ν. Θ. Τ1ιιειιιε. Ρι·ειε ποπ. 4 14.).

Με πει·ειτε νοιι Ρι·οι'. ν. 1.ει·πειι ιπ εειιιει· «Κοιιιρειιεπ·

ιιοπετ1ιει·εριειε πει· Αιε.ιιιε ιιιιιι·επειιτειε 1πεε ειιιει· Η ε π π ιι ε· ε

πεπε.ππΙιιιιε; πει· 'Ι'ειπι1ιει·, ννε1ειιε ντιπ πειιι θε1ιννει2ει·

Αι·ει.ε Πι. 1·"ι·ειι1ιει ιιι ι·ει·πιειιετνο11ει· ννειεε επει·ει ενειειιιε.·

ιιεειι πιιπ 1ιοιιεεπιιειιι πιιιοιιι.ς·ειιι1ιι·ι ινπι·πε. πει ιιι πει· ιεπειεπ

Ζειι. ιιιιιιιει· ιιιεπι· Αιιει·1‹ειιιιπιιι.ι Με νει·πι·ειιιιιη; ε·ειπιιπεπ.

Βε ιιοιιιιιε πιεεε 13'ι·ε ιι ιιει'εεπε Μειιιοπε επει· ιιοοιι ιιιοιιι

θειιιειιιςιιι πει· Αι·ειε ννει·πειι, εοιειι,<ι·ε εε επ ειιιει· ιιεειΒιιειειι

Αιι1ειιπιιε· ιειι1ι.ε. νω., πει· ειοπ εειι. 18θ1 ιιιιι πιεεει· Βε

πειιιπ1ιιιιι.ιειιιει.ποπε πεεε1ιιιιιιΒ·ι, πει ειο1ι πιιπ πει· πιιιιιιεπε

ΑπΙειιιιιιΒ επι·

Ξ εο1ι1ιεεεειι, πεεοιιπει·ε πει πιε «Ρι·οπειιοει.» ννοιι1 επειι ιιι

νει·ι”ιιεεει· ιετ ειιι Αιιιιιι.ιι,ε;ει· πει· 1πι·ιιιιορει·πιιοιι πιιπ πιτ ε"

 

ννει·ιειι Απι',ιιε.πε πιιιει·ιοπεπ, ειπε πειε.ιι1ιει·ι.ε. 1ειεπι νει·ειιιιιπ

1ιπ1ιε Απιειιιιιιις επι· Πεπιιιιιξεπεπειιπ1ιιιιει ε" Αιε.ιιιε ιιι ννοι·ι

πιιπ Βιιπ επ 8·επειι, ινιιε ιιιιιι ιιιιειι νο111ιοπιιιιεπ ι.ιειιιιιιι·ειι ιει,

εε πεεε ιεπει· Μεπιπιιιει·. ινειειιει· ειειι ιιι πιε Ρι·ιιιειιιιειι πιεεει·

1ιειιιιιιπιπιιι;ειιιετιιοπε πιιιειιιεεπιιοπι πω, επ πει· Ηειιπ πιεεεε

ΒιιοΙιεε οιιιιε πεπινιει·ιεπειι·ειε ειιειιπειι ιιιιιιπ. πε Μ; επι

Κειιιιιιιιε πει· Πεπιιιιιιεπειιπιιπιπιι8 επ πειι Αιει επει· ε.ιιεΙι

ιπ ινειιει·ειιι Βιιιιιε νοιι Νπι:ιεπ, πει ειε ιιιοιιι επι πιε Αιειιιε

πει· 'Γεπιιιιει· πεεεπτιιιι1‹ι ιετ, εοιιπετιι επειιεο σε ε.ππει·ε Γοι·

ιιιειι πει· Ατειιιε (π. Β.Ροινιιειιι·ιιιε) πιιπ ιιιιειι πει Οιιοι·ειι,

Ριιι·ιιΙνειε εικιιει.πε, ιιιι Βιιι.πιπιιι πει· Ηεειιιπι.ιοιι πει Ηειιιιρ1ε

ιςιειι, Ριιι·ιιιιιεκιειι Με ρει·ιριιει·ιεειιειι ιιππιιιπιι,ςειι επ νει·ινει·

ιειι ιει.11ι·ιιοιιι, Αππι1πιιιιπειι Με πιε ιιπεεει·ε Απεειιιτιπιιις

νει·πιειιεπ νο11εε ποπ.

Βει·πποιι.

Η. Β επιιιιπ τ: Κοιιιρειιπιπιιι πει· Βϋπι€ειι-Τπειεριε.

(Βει·1ιιι 1904. νει·ιπ,<; νοιι Ηιι·εειιινε.1π).

1)ιιε Βιιειι1ειιι ειιιιιιι.ιι Ζω Απεειιιιιιιε: ειιιειι ριι)·ειιιιιιιεειι

ιεεπιιιεεπειι Με ειιιεπ τιιει·ιιρειιιιεεπειι. Πει· ει·ειο πει·εειπειι

ειιιιιιιΙι πιε Βεεειιι·ειππιιἔ πει· νει·εειιιεπειιειι Αρριιι·ειε, Διεπι

ίιιαι.ιιοιιειι πιιπ .4ππιιπιιιιπειι. Επι· πιε Βειιειιπιιιιιι; ιιιιι Βϋιιι.

εειιειι·ειιιιειι 1εοιιιιιιειι "νει (ιι·ιιρρειι νοιι Κι·ιιιιιιιιειιειι ιιι Βε

ιιε.οιιι;: ει·ειειιε Βι·Κι·ειιιιιιιπειεπ. πει ννειειιειι πιε ΒριΙιιιιοιι ειιι

ινιειιιι€·ει· π'πιιι.οι· :ιιι πιε Ηειιπιιις ιετ (ιι'εινπε, δι·εοειε) πιιπ

2ινειιεπε πιε εριιιιε1ιειειι Νεππι1ιιιιιιιςειι .<.ιιιιιιι·ιιρ;επ Με Με

ει·τιεειι Οιιιιι·πι€ιει·ε (1'ι'ιιι·πειι. Οιιιιει·οιπε, Οιιι·ι:ιιιοπιε). Ειπε

πιιιιι.ει·ιειπε ννιι·1ιπιιι; πει· Βπιιιειειιειι·ε.πιειι 1ιιιπειι πιε ιιιειειεπ

Απιοι·ειι ειπε ιιιιοιιινειεειι ιιππιιειι. Πιιι ειπε πιιιιιει·ιοιπε Με

Με;; επ ει·ι·ιιειεπ, ιιιιιεειε ειπε πει·ιιι·ιιιι·ε Βιιιιιι.ιειι|ιειιιποειε

εριιιιιιει·ι ινειπεπ. Με ιιιιιπ ειε ιιι ειναι πει· ιιιε1ιτ ειιιι·ειιπεπ

ιιιιιιιιι, ινεππ ιιιιιιι εο1ινιιειε Βοπιιπιι.ιιιιιι;επ ω- Ηεπι νει·

ιιιειπειι εειι. Βει πει· Ειιιιννιιιιπιις πει· Βιιιιιι;επειι·ειιιειι επι”

ι πιε Ηιιιιι πιιι.ει·εειιειπει ιιιιιιι πιει θι·ιιπε. Ζπει·ει ι:ι·ιιι ιιιιιιι·

ιιιιειε.1ι ειιι, πει ει·πεεει·ει· Ι)οειε Βιιιπιιις, εειι1ιεεειιειι Β1:ιεεπ

πι1ππιιιι·, πιε εεπινει·ειε νει·πιιπει·πιιι.ι ειε1ιτ πεε «116ιιηςειι

ιιιειιειι πε.ι·. Πε.ε θε.ι·ειιιοπι εειι ιιπι· πιιιιιι ιιιιι 1ι.πιιιιζειιειι·επιειι

πειιιιππε1ι νιιει·πειι, ννειιιι πεεεε1πε ιιιορει·επε1 Με οπει·ιιιι.ειιιιειι

εε1ει;ειι ιει. Ρεοι·ιεειειιι1ιε ιιει1ειι 25ι'ιει·ε ιιιιιει· εειιιιεε1ιει·

Βεειι·ιιιι1πιιι>;.

Ι. ι ιι ε· ε ιι.

Απ οι! Β ε ιι ιιιιπι: Πιο Ε'πιιιιιιοιιερι·πιπιιε πεε 1).ι.ι·πιεε

ιπιιιιειει πει· Ριοπε1ιοει.63 8ειιοιι. (1νιεεπιιπειι, Ρ. Κ.

Βει·ειιιε.ιιπ, 1904. Ρι·ειε ιι. 2.40).

Βιιιριειι1πιιε πει· νοιι Α. ποπ ιιι ι πι. ειιιιςει”ιι1ιι·ιειι Ρι·οπειιοει.

κινεοπε ε.·ειιιιπει· 1)ιιιε·ιιοεειιειεΙιπιι8· πει Βι·1ιι·ιιιιιιιιιιεειι πει·

νει·πιιπιιιιμοι·επιιε. Βει'ει·ειιι. ιιιπειιιε ειοιι ειπε ειαιιει·, νιιειιιι

ιιιιοιι πιειιει· ιιοοιι ιξει·ιιι;;ει· Βιιιιιιι·ιιιιε πιεεει· Βιιιριειι1ιιιιε; πιι

πει·

Ρι·π.ιιιε ιειοιιι επεε·ειιιιιι·τ ινει·‹ιειι ιιϋιιιιιε. νει· :π ςι·οεεειι Πι·

ινιιι·ιπιιι;επ ιιιπεε ι'ιειιιειι εεννιιι·ιιι ννειπειι: πιε «ιοριεοπε»

Βιιι·ιιιπιε,ε·ιιοειιπ, ει·ει ι·εε1ιι πιε Βι·ιιειιιιπιιει ενειιιιιειιει· Ρεπ

ιιι·επεει·ιιι·ειιιιιιιιε·. ειειιι ιιοειι επι ι·εε1ιι. εειιινπειιειιι Β'ιιιιπειιιειιι.

Βεπειιτειιεινει·ι. ιει. πιε Βε1ι ιιι ι πι'εειιε «Ριιιιιιιεεεριππε» πιιι

1·`ιειεειιιι·ιιι·ι'ειιι. ινοπει πιιε Βι·ιιιιιτειιεειιι πει Κει·ιιε τω· ειιι

Αιιειιιιιειι πει· Ριιιιιιι·εεειπιιιιιιοιι επι·ιειιι.

Βιιιε;ειιειιπ ινιι·π πιε θιι.ιιι·ιιππερι·οπε πιιπ πιε θ τ. ι ε. ε ε π ιι ι·

ιι· ε ι· - 5 ε ιι ιιι ι π τ 'επιιε ιιιιεει;ιιιπ1ε θειιιι·πιι€επγειιερειε πε

ερι·οειιειι.

Πειι Ζιιειιιπιιιειιιιιιιιε ιιιιιιεειιεπ Αιιιιιιιιε πιιπ 1)ει·ιιι1ειπειι

ειειιι. Β ε ιι πιιπ ι ειι·ιιιι ιιι Απι·επε. Π” πιιι·ι”ιε ποοιι ινοιι1 ιιοε1ι

ειι·ιιιι8· εειιι.

Ο. Με ι· ι τι.

Ο. Βιπεινε.ιι€ει· πιιπ Ε. 5ιειιιει·ιιιι€: 1.ειιιιπποιι

πει· Ρενοιιιε.ιι·ιε. 841 8ειιειι. (νει·|ΒΒ· ω" @Νεων

Ριεε1ιει· ιιι .1ειιε. 1904. Ρι·ειε ε Με.ιπι).

1)ειε Βιιοιι ιει νοιι θ 1ιιιιιιεο1ιειι 1ιε1ιι·ει·ιι νει·ι'εεει. $ιε ιιιιπειι

πειι ειπε· ππιει· ειοιι ιο1ι.ςειιπει·ιιιεεεειι νει·ι.ει1ι: Ο. Βιιι ε

ινιιιιιςει - ιι11ε;ειιιειιιε Ρενοπιειι·ιε; Α. ννεει πει -

Μειιιε, ΜεΙιιιιοιιοιιε, ρει·ιοπιεε1ιε θεειειιιεειπι·πιιεειι, επι·ιιει1ιε

πιε; Ε). Βιειπει·ιιιι ι; - Ριιι·ιιιιοιιι, Πειιι·ιειι, Αιιιεπιιιι, θι·ιι

νιπιιιι.ιε- Με Ρπει·ρει·ιι1ρενειιοεειι; Α. Οι·ειιιει· - ι:οιιιεε1ιε

1ιγειει·ιεεπε, ερι1εριιεοιιε Ρενεποεειι; Α. Ηοεπε - εει

ειιιιε Βειιννποιιεεπειε.ιιπε; Ε. νι· ο11ε ιιπει·ε - Ρενο1ιο

εειι επι οι·ιςειιιεειιει· θι·πιιπιπι.ιε. 1)ε.ε Βπειι ιει: ιπ ει·ει:ει· Μπι-ε

ι'ιιι· πειι Ριπιιιιιιιι.ιιιειι ιιι ε” ρεγοιιιπιι·ιεεπειι Κιιιιιιι πει·εοπιιει..

εε εειι πεπι ιιιιε;ειιπιειι Βεοπεειιτει· ειπ Β`ιιιιι·ει· ππιειι πιε

Πεπει·ιιιι1ε πει· Βιιιπε1ινειιι·ιιεπιιιπιιι;ειι πειιπ 1ι1ιιιιεε1ιειι Πιιτει·

ιιειιιε εειιι, πιεεειι 1ειειει·ειι ει·ριππιτειι. ιιειιιεεινει:ε ιιπει· ειεει.πειι.

Απεπ πιε Β.ερειιιοι·ιπιιι σε πειι ριιιιιι.ιεειιειι ΑΜΙ. ινιι·π Με

Βπειι νοιι·Νπιπειι εειιι.

Μιειιε1εειι.
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Αππ2πο οπο ποπ Ρι·οιοιιοιιοπ

ποι· πιοπιιιπιποιιοπ ιιοποιιποιιοιι :ιι Ποι·ροι.

Βιιοποιο· πιο 28. Αρι·ιι 1904.

1. Οι. Τι·ιιιιοι·ι ι·οι'οι·ιοι·ι ιιοοι· οιποο Α ποι· ι. οοι πιοιοιιοπι

πιο Ροιιοιιιιο πιο 'Ποιο νοι·ιιοι· ποιιοο ποπ Αιι.ειοοο; οι ποι·

Β'ι·ιιοιιτ οοοικιοιιι:οι πο ιιο.ιιοο ππο·οο; ποιποιοο Μο ποιι οοιιοο

νοι· Β .ιοιιι·οιι πιο.ι.οποιοοποπ ιιο.ιιοο ποπ Μ. πιιιοοιπ πιο οποιο

οποιο νοο ποι· ι:ιοιιοιοιπο, πιο 2. νοοι ΑΜΙ. οιιι.ιοι·οτ ννοι·ποπ.

ιο ποι· πιοιι ποι·οπ ιιοιιριοοποο ι)ιπιποποιοο, πιο πιοιοιιοι· πιοιι

πιο Ηοι·ι·οο Οι. ιιογοι·,0ιι·ο.ιιοοοι· ποπ Τι·πιιπι·ι πο·

τοιιιο·οιι. ννιι·π ιιοοπιπι.ιοι·ι;, πποπ οο πιοιι νιιοιιι ππι οιοο Τοπι

ποιιιιιιις νοο 8οιιοπ ποι· Κι·πιιιιοο οποιοι. πιο νοι·ιοοιιιιιιοιιο ι

οποιο ποιο πιοιιι·ποιιοιοιιοιι οιο οπο ποι πιο οποι· ποιο βοι

νιιι πι:πιοιοοιιποπ Βιιιιοιιιιο·ιιιπιο πιο, ινοιοιιοπ ονοοιιιοιι οιοοπ

ροιιιοιιοπ ιππι.ι'πι·οππειπρι·οποππ πιιι·οιιοοιιιοοιιι. ποιπο.

Πι. Τοι·ι·οοποο ιιοι·ιοιιιοι οπο· ποπ Βοιαιοοπιιοιπιιπ οιποπ

πο 11οςοοοιιιιοιποι πιι θι·ποπο ιιορ,·ποποποο __ιιιπο·οο ιιιοοποπ,

ποι· ιιιοοπ ι·οιπππποι οι·,οπιι, νιιοιοιιοπ ιιιιιιιιι·οοπ ποπ ιιοοοοπ

ιιοιοοι·ιοι 5γιοπιοιπο ο·οιιιοοιιι Μοτο. ι)ι·. Οι το. π ο ποι· ποιοι

ποιο.πι πιο, πο.οπ ι›οπιοιιοιιπο ιιιιπ νοι·ιιοι·οιο ιιιοποποοοοιινιιιι·ο.

πιο ποιπο 5γιοριοιοο ιπιι·ο ι·ιι.οπι νοι·ιιι·ποοιιιοο, ποπ ροι.ιιοιος.

Απο.ιοπιοπ ι·οιοιιν ιιοιιιιο εοιπιιποο ινοι·ποπ.

δ. Πι. Η ο ο ο ι· πιοοιιι. οιιιιο·ο Βοιποι·ιιποο·οο ιιοοι· ν ο οι π π. ι ο

ποπ ποποιοιοπιοθροι·ο.ιιοοπιποιιιοποοιοποιθγοιι- 'κ

ιιοιοειο. ()ιοι·ιιγ, Βιι ιι·οτιι, Βοιιι·ιιποι·, Βοιιο.ιιτο π. ο.

ιιιιιι·ιοιι πιο νοι;. Βιιπιιηιοιιοπ ποπ Πιοι·ιιπ οπο; οπο πιοποπ Αοιοπο

ποπ οιιιπ·ιοικοιιο πιοιι πιο 'Γοοιιιιιιι ποπ νοοιποιοπ Οροι·ιοι·οοπ ιο

ποιοιιοιο Ποιι'οπο,ποπο ποιπο πιοπο Μοιιιοπο ιιοι ποπ νοι·ποιιιο

ποποιοο ιΒιιιι·οπικοιιοοπ ιο πιιπιιοποιιιιιοπι Μοποο επι· Αοπ·οιι

` ποπ; ιιοιοιοι. Πιο νοι·ειιοο πιοποπ νοι·ιοιιι·οοπ ποι· ποι· @οποιο

ι.οιπιο ιιο`τοιιοπ 2οοιι.οοπτιο ποι· Βοι·ιπποι·οο ιπι'οιιι.ιοοποιοιοιιι·,

πιοιι οπι· πιο ποπ ιιοι.οι·οιοπ Αιιποιιιιιιι ποι· Βο.ιιοιιιιοοιο οποιοι

ποοποο Ρπ.ι·ιιοιι ποπ Ροι·ιτοιιοποιπ ιπιι ιι'ιοι.ιοι·ο ποπ ιιιπι:ι·ιιιοοο

τοπ ιο Βοι·ιιιιι·πος ιιοιοιιιοο ποπ οι·ι”οι·ποι·ιιοιιοπ Ε'οιιοπ οιοο

ιποοιο Πι·πιποο;ο ποοιι ιιοι.οπ ιοιιιιιιοιι ιοι; οπο ποοοοιιιοο οποι

ποο οι ποι· ιπιπωπ ιιο ποπ πο· πιοιι πο· ποπ θι·ο·οπιπιοπο ποι·

Ροτιοοτιο οιο ιοιοιιιοι·οι·, οιιπιιοιι οιιι·π πιο ιιοι'ο.ιιι· οιποι· ιππι

εοπ Βοποιιιιοιοιο νοι·ιοιοποπ. Αποιι νοιιι·ο.εοπποι· ιοιι.ιιο πιοποι·

Βιοιιιππ,ιι· ποι· οροι·οι..Θγιιοοιιοιοο;ιο. Μ. οιποι· οιιιιιιιιιιιοιι πο ποπι

Μπιιπριιπιιτ ο;οιιοιοιποπ. ιο οινοιιοιιιιι.ιιοο οποιο πιο ιποριι.ι·ο

τοιοιο πο ιιοι·οι·οπο·οιι. νοι·ποιο.οποπο πο.2ιι Μ; πιιι.οι· πιπποι·οπι

πιο Βοοιιοοιιιοοε οιοοπ ποιπο τοπ ιιοπιιιοιιιιοιιοιιι Αποποο8.

Βοι οιποι· 42-_ιπιιιιςοο Ρο.ιιοιιιιιι πιιιι·ποιι ιιοπροιποιιιι;ο 'Ι'ιιιιοι·

οποιοι, ινοπιοιι οπο» ιιιιιππι·οιι ιιοπιοιιοπποι· Βοποιιπ·οι·ποπ, ππι·οιι

πιο νιιο·ιποιο Βοπιιιοιοροι·οιιοιι οιιιιοι·οι. Πιο Οροι·πι.ιοπ οπο·

ιιοιιιοπιιιοιι ι·οοιιιπ ιιπεοπ·οιιοιιοιι ποιιννιοιιο ποι· πιο.ι·ι·οπ 5οιιπ·ιιι·

ιοπ π·οο·οο. ιπ ινοιοιιοιι πιο 'ι'ιιιιο.ι·πιιοι‹ο ιοο;οπ. Απι εννοιτ.οιι

'Γοπο ιι·ο.ιοπ ροτιιοιιιιιποιιο ιπι·πιιιιοιιιιιιιο;οπ ο.ιιι”. πιοιοιιο πιο 4.

'ι'οπο ποιο Βιιιιππ ιιιιιι·ιοιι. Πιο 8οιιιιοιι οι·1ιο.ι› πιο Πιποοιιο

 

κι ιιοπνοι·οοιιιπππ.1

'ποιιποιι ιι.πποι·ιι ποπ ονοοι. πο ΐοιιιοι·ιιο.ιιοο $οιιιοποι'οιο·οι·ποεοπ

ο ιιοιπιιιιοιιποιιο Ζππι.ιιοπο

γνοιποιιιοποποιι ι.οιοιιιιιιιοπ ποιοι·πιιοιιτ πιο, πο πιιι·ιιοο πιο Βο

 

πιοποπ νοι·ιοπιπ οιπο νοι·Ιοιοιιπο· ποπ οιιι·οπ. οοι.ειιιιποιοο ιπ πιο

8οιιννοι·ιοπ οιπο·οιιοιτ.οιοπ ιιι·οο. νοι·ιοιιοι·ιιιιπ, ποι·ποιιιο πω· ιιοιιπ

ιιοποπ ποι· ι·οοιιιοπ Τιιιιο οιιιο·οι·ιοποπ πιοι·ποιι. οιιοο πιιππ πιοποπ

νοιππι ιιοι ποι· Οροι·οι.ιοο ιιοιιιοι·ιιτ πιοι·ποπ ιιοποιο. νιίοιο πιοπο

Οροι·πιιοιι μοι· ιειροι·οτοπιιοπι οοποοιιιιιι·ι πιοι·ποο. πο ιιιιιιο πιοπο‹

ιπι·οιο·ιιιιι ιοιιιιπποπιιοιι πιοιι νοι·ιοοιποπ ιππποπ. 11ο. ιο ποιι ιοιοτοπ

πιιιιι·οπ ιο οιποι· πιοιιτ οοιιοιι·ιι.οιιιιιοιιοπ Ζοιιι νοπ ιπο.ροι·οιο

πιιοπ ποοιι ποι· ποτο,·ι”ο.ιι.ιποο Βιιιιοιιποιιι, πιο οπο Βοιιιοιιι:οπ ποι·

Βο.ιιοιιννο.οπ ι.ιοποπποι·ι. οποιο ποι· νοι·οιιιιοιιπο· ιιι·ιποι, ποιπο

ιποι·οιοιι ποιπο· επι· Βοοιιοοιιι.πιιε ιιοιποο πιο οπι ποιο ιπ »νοι

οιιοπ πιο Βοποιιιιϋιιιο ποοιι οιιοο πιοιπιοι·ι ννοι·ποπ ποπ πο ιιιιοι·

ιιοιιρι. πιο Ρι·οοποπο ποι· ιπορο.ιιοιοπιιοπ οιοο ιπιπιοι· ιιοπποι·ο

ι.ιοινοιποιι, πιο νοι·ι.ι·ο.οοπποι· ιοιοι.ιιιπ ιο οιιοιι οινοιιοιιιοιιοο

ποιπο πιο ιποροι·οιοιιιιο ιιονοι·οποι. οοιιιοπιιιοιι οποιι πιο Ηγο

ιιιοιοπιιοπ, 1ιοι πιοιοιιοπ πιο ιπι·ιιοιι.οπο ποι· ποιπο ν". πιιι·οιι

πιο ι.ορο.ι·οιοιπιο πιοιιι. οπ οοι.οι·ποιιιι.ι.2οπ ιιο, ποπ πο. ποι· Αο

πιοιιι, ποιπο πιοποι· Βιο.οποπιιιιι πιοιι οιιοπιιιιιοιι ιπιπιοι· οιοιιι· Απ

ιιοποοι· οιννοι·ιιοπ πιο.

(Απιοι·οι”οιο.ιι.

Η ι· ο ο ιι π ο ι· πιιοιπιτ ο ο γ οι· πιο, ποιπο επι πιο Βιοιιοι·ιιοιι

πιο, πιο πιοιοιιοι· ιιοιιιοποποο Βοποιιιιοι·πιοοιιιιπποο; νοτιιιιοποπ

πιοι·ποπ ιιοπο ποπ οοιοοι πιο ινιοιιιιοιιοιτ ποι· οιιοιιιοπ Μπιτ.

ποι· οιιιοοιοοπ Βοιιιοιιιοπ προο. ποι· Γο.ποιοπ. Ποπ θοποι.ιιο ιιο

οπο» πιοιι οπι' Βοιιοιιποιιπιπο ποτοι·ιιοιιι ποπ Νπιιοιπ. π·πιιι·οοπ

ποιοιιο πιο ποιποοιιιοο, ννο πιο π. ιοοι.ι πιοιιοι· ππποιιιοιιποτ

πιοιιοπ ποπ πιο ?οποιο ποιιπ·ιιοιιοι· οοιννιοκοιι πο, οιιοι· επ Ηοι·

ιιιοπιιιιππιιο ιο ποι· Νοι·ι›ο νοι·οοιο.ποππο ποιπο ιιοπποπ. οι

ιιιιιοιιι ππι·πιιι πιιιιποι·ιιποιιι, ποπο ιο ποποπτοι· Ζοιι Βοττο ι -

Βοι·ιιο πιιι ποπποιιιοπ Βιοπποπιιιιι ποιοοιιιιοοιι Με ποπ ποι· Επ

ροι·οιοιοιο ποιο οιιπιιιοι· 8οιιιοιιιιιο.ιιι. ποι· Βοοοιινιιποπο πο.πι

πιο” ι·οποι.

πιο γ οι· ν·οι·ννοοποι ποι· Νο.ιιτ πιο Ζνιιι·ο. "πιο οιπ οπο·

ποπ ιοοεοιι ιο ποι· Νοι·οο νοι·ννοιιι.

8ιτιιπποι πιο 12.1ιοι 1904.

; ο. Πι. Κορροι πρι·ιοιιτ ιιοοι· οι”. -Ειι·οοοοιπ οιποι·

Οιιι·ο_π-, Νοποπ- ποπ ιι.οοιιοοποι.οι·πιιοοποο· ιιοι

900 8οιιπιιιι οποιο». (Ζοοι ιποι'οι·πι οιοιιι; οοοιιι·ιιοι. ιιοιι ιο

οιιτοοπο νοι·ϋιιοπιιιοιιι. π·οι·ποιιι.

ιιιπιιπππ-ιοπ:.

Οιτο πιο ιιο ιιιοπιι:_οπ ιιιπποιιοοο_γιοποπιπιο πιοποιοο Ποιοι·

πποιιππο ιιο δι0-8οιιιιιοι·ι-ιιοοιι νοι·ιιοοοιπιοοπ ποπ ιιοτοοι. πιο

8οιιπιιοι·ιοι‹οιι. ποιοι· πιιο;ιιοπιιοοπ νοι·ιιπιι.οιπποπ ι.ι·ιοιοιιιοιτικο

Βοοπιιο.ιο πο οι·οιοιοο. Οοο;ιοιοιι οι·πιο ιπ·ο:οοι.ιποιιοο Βοι·οοιι

πιιπ,οοο ποοιι πιοιιτ πιιπποι'ιιιιι·ι πω, πο ι;ιοποι. οι· παπι ιιοοιι

· ποιπο 2ο ιιο.οοπ, ποιπο πιο ποπ .Το.ιιι·οο, ποιο ιο ποπ ιιοιιοι·οιι

ιζιπππο.π πιο ιιοιιοποπ ιιιι.πιιιιοι· πιοι·ποπ. 8οιιννοι· ιιο ι·ιιιπ·ιοιοι·οο

πιππ πιο νοι·ποοι·ο·οιιοιιποπ ιι·ιοιιιοο ιιπιιτοιοιιι·ι‹πιπι·ιιιο ιοιι. Το

πο πιοπ πιοπ ροποπ.οιιι·ο Ζππιπ.οπο. πιο πιοιι

ιιιιιι·οπ ιιοποοπ. Ε: οιιιιοοι·ι πο πιο Βοοιιιιοιο πιο”. ποι·

1 πιο 10 μπι. (ποιοι 340 Κιπποι·πι Ηοι·ποιοιιιο ι'ποπ. πιοιπι ιο

ποιπο νοο ι3.ιιοιιοπιοοπιιιο. πιπο ιιιιι;οιιιιιι οποιοι;; Κ πιο ιο ο ο ο.

Κοοιοι ιπ ι(οοιιο ιιιιοπ "ο πιο» ιίιοποι· ιο ιοποι· Βοοιοιιιιπο·

ιςοοποπ. νοπ ποπ οι ινοι·οο Ο πω. πιο. Ηοι·ποιοικιοο ιο ποιπο

ι ποπ Οιιι·οιι:οι·ιιπο· ιιοιιοιι.οι, πιο 1? ροκ. νοι·ποιοιιοοι οι· «Βοοιιοο

ι.οοπιιιο», ιο 14 οΟι:. (ιιπιιιοοιιιοπιιποινοι·οι·ο-ιποι·ππο, ιο 00 πω.

ποι· Τιιιιο. Πο νοι·ι.ι·ποοιιποι· ιο 4

οιιιι.οτο πιοιιτ οιιποιιιι πιοιοιιινοι·τιο·ο ποιο.

Κορροι οι·ιο.ποι. πιοιι απο ποιποοι Ηιι.ιοι·ιοι ι‹οιπ Πιιοιι πο

τύποι, οιι ιιοι ιίιοποιο ιιιιιιοι·οι· Αιι.οι·ποιπιοο ιιιιιιιιοιοι· ι)οιοι‹ω ποπ

ιιοιιιιι·οι·οιπππ νοι·ι‹οιοιποο, οι·ιπιιοι·ι. ιοποοιι ποιπο, πιο” οιπιο·ο

Απιοι·οπ ποπ ιιο,οοιιιοιι οοιιοιιοιοιι. Πιο Ε'οιιιοιοποιιο, ννοιοιιο

ππι·οιι πιο ιιο νοι·οοιιιοποοοοι Οτι οιιποοιιιιιι·το Πιιιοι·πποιιιιπο· οπι

πτ.οιιοο ιιοοπτ.ο, πιο οι· νοι·πιιοιιτ ποοιι Μοοιιοιιποιι πο οιιιοιοιοι·οιι:

2οπο.οιιπι ππιοιι οιιιο ποιο· οιπειοιιοοπο Ποιοι·πποιιποις ωιοιπ

ιοοιιι· πιο 4 ιζιοποι· ιο οιποι· 8ιπιιποιι ποπο ποποι·οιι, ποιπο πιο·

ποιιιο ποι· ιιο ινιπππ, ιιοιιπ ιιιιοο·ιιιιι ποπ ιοιπιοοο Βιι·οποοιι

ιιι.ι·ιοπ νοι·οιοποπιιοοιι ποιπο. Βοι·ιιοιιπιοιιτ.ι€ι πιιιι·πο ι”οι·οοι· πιο

Τοο·οποοιτ. - οπο ποπ ποι· Ποιοι·ι·ιοιιι πιο ποιοι-ιιο” οοοιο

ιιποπτ π. π. πι. ιιοπ ποπ 1800 Οιιι·οιι, πιο οι· ρι·ιιιιο, ιιοι·ιοο 778

πιο Πιο· επι ο Ποιοι. π. π. 40 ρ0ι., οιπο πιι€οιπιιι· "/ι, οιιοιιιιο

πιο οπ Κ ποιο· ιποπ. Βι· οοπτοιιιιι ποπ ιιοπιιπο νοι·ιιοιοοιοο

νοο νοιιιοοι·.οοιιοοποπ 'Ι'ποοοποιοι·ι·ιιοπ ποπ οιοοιιι πιο” ποπ

πιοιιι ποιιοοοο Βοιπππ νοπ ιοιοιιτοι· Βοποιοι·οοοο· ποπ 'Ι'ι·οοι

ιοοιι”οιιοπ ιιοι οποιοι· ιιοιωιππιο ιιιιιιποι·ιιπο.ιο, ποι· νιιοιιι ππι·οιι

πιο ιιιιι·ιιπποι ποι· ιιιιιιοπ @πιο ι·οπρ. ποπ ινιιιποπ οιιπι.οοπο

ιιοιοιοι.

'1'ι·π ιιοι·ι, ποι· .Ιοιιι·ο ιιιοποιοιι οπι Μιοποπογιιιοππιπιο :ο

ποιπο πιο Ποιοιπιιοιιππο εοιποοιιι οπο - ιιπιποι· ιο ποιοποιοοο

Βιιοι - ιπππ, πππο ιο ποπ οοοι·οο Κιιιπποο πιοιιτ. ιιιιιιπποι· πιο

ποιοιιιο νοι·ιιοοιπιοπ πιο ιο ποπ πιιτοι·οπ. ιθ'οι·ιιοι· ιιοοπτιιιιοι·το

οι· πιιι·οιι οιιιο Ποιοι·πιιοιιιιιιο· νοο 100 Κιπποι·ο οπο ποπ νοι

ποιιιοποποιοπ $οιιιιιοπ (ιιο.ιιπ , Κιι·οιιοο- ποπ Βιιιπτποιιπιοο), πποπ

ιο ποπ Βοιιπιοιι ποι· ιιι·ιοοι·οιι Βονιιιιιοι·οιιοπιιιο.οποο πιο θοιιοι·

ιιοιιο.ι·ιο ιιο π.ιιοοιποιοοπ οοιιιοοιιτοι· οπο· πιο ιο ποπ 5οιιπιοιι

ποι· ιιοπποι· πιι.πιοι·ι.οπ Βιιιππο.

Κ ο ο ροι ιιοτ οπι Κιοποι· ποι· ιιι·ιποι·οπ Κιιιπποπ πιιιοι·πιιοιιοπ

ιιοοποιι. ιο Βοοποι ιι.ιιι ποπ 0ιοοοιιιοοιιι. οι·;.ιοιιοπ ποιπο Ζοιιιοιι

ποοοι':ι.ιιι· οιοιοιιο νοιιιιιιιιιιποο. Νποιι Αιιπιοιιι. οιιιι,ιιοι· Απιοι·οπ

ιιπποπ πιοιι ιιοι ιιιιιι.ποιιοπ ιιιι.ιιιιοοι· Αοπο.ιπιπιπιιοοιι νοπ Οιιι··

ινοοιιπ, ππο·οιιιιοιι ποπ ‹ιιοπο ιιιιιιιιποι· ιιπποιοιιιοιιοποο πιο

Ζπιοοι‹ ποι· Βοιπιο;ιιοο; νοι·οοιιιοοπ, πποοι ποιοι· ποπ Οοι·πιιιοιι

ιιοιοιππι·ιιοιιοπ ιιοπ ποιπο ιοιιο.ιοπ Βοιο πιο Οιιι·ποιιιοπιππι·ιιποιι

πο πιοι·ιιοι·οι· Αιιποιιποι·ιιοπ οιιι·οο·οιι.

Βιιοππο·πιπ 26. Μοι1904.

δ. Πι. Τοι·ι·οοπο ο ποιιιιιιιπιι·ιοι·ι οιποο πιο νοπ οι

οιιο π ι· π ποι· πιο ο π π, ιιιοι·ιιι οπι πιο ιγριποιιοπ ποιοι"

2οοποπ ποπ πιο Ιοοιιπιιποιιοπ ππιιιιοι·ιιποιο ποπ ιιοπρι·ιοιιτ ποιοι

πιο ιιιιι'οι·οπιιιιιπιποοοπο εοο·οοιιιιοι· ι.πιππι ποοπιιπο.ι.ιιπ. ιιιοιιοιι

ο οιιιιιιιοπο. ι.ιοποπ οοι·οριιπιοποι·πιπ ποπ οιιι·οπιοππ. οποιο πιο

'ιιιοι·οριο ποι ιπι·ιιι·ιιιιιιπιιο.

4. πι. Ο ιιο ιιιι.ιι ποιιιοπ οποοιιιιοπιιιιοιι νοιτι·πε: οι ιι

που ποπ Βοποτιιοιιιι·οοπ ποι· Ριοπι·π ο ππ ποπ

ο ο π ι πο ιι π π ιο π. Πει ιο ποι· ιιοιιι.ιιιοπ Ντ. ποι· 5ι. Ροιοι·πιιπι·

μι· ιιιοπιπιοιοοιιοιι νιιοοιιοποοιιι·ιιι οιιοοπτιιοιιι).

Πιπιιπππιοπ:

'1'τιιιιπι·ι. οιιπποι·ι ιιο πιο Κοοιι·ονοι·πο, νιιοιοιιο ποοιιοιιοπ

ποι· .-1οι.ιοιοοιο ποι· ιιι·οοπο.ι·ιιποπ Ειι·ι‹ι·ο.οιιπποοιι ιιοπιοιιι: ο.ιιι'

ποι· οιοοπ 8οιτο πιο Αοιιιιιι,ποι· ποι· ι.οιιι·ο νοπι ροι·ο.πιιιιι·οο

Πιπιπ·οοε, ο.πι ποι· ιιπποι·οπ - πω· οιιοπ πιο ο οτι - πιο



ο

ιοιιιο·οιι, ννοΙοπο πιο νοι·πι·οποποπποο Μοιιιοπι: νοι·ορι·οιιετο

Κοιιιιο, πιο οιι ινιιοποι·π ποιοιιιποπ. ιιπποπιποιι. Ηιπποι·ι. ιοι:

οποιοι οιιοιι ποπ Βιιποιποιιιιοπο οιι ποπ ποτο.ι·ιιε οπιοιοποιιποιι

ἔπιιιιοιοιι οιι επιιιοιι.

Ο Μο ιοι: ιιιιί πιο ΑοιιοΙποιο ιιιοπι ιιιιποι· οιιιοοοοιιο·οπ, π.

επι· Ζω _ιοποπίο.ιιο ιιιοιιιο Βιοποι·οο πωπω ιοοι.οι.οιιτ. Ειι·

ιιιο.οιιι. πιιι·ιιιιι οπιιποι·ποπ.ιιι, πο.οο πιο ρι·ιιιιιιιι·ο Βιιτοτοπιιπο ποο

Βιιποιποιιιι·οποοο ιιιι Μοπιο.οι.ιπιιιπ ιπιι. οοιιιιιιπιι.ι·οι· νιΐοιιοινοι

πι·οιι.ιιπε οπι πιο ΡΙοιιιο. ποι· ινοιι. οοιιοιιοι·ο ποπ πιο, οποιιοο

π. πιο Πιιι·οιιινιιοιιοι·ιιπο· ιιιιτοι· ποι· Ποιοι: οιιι οοπι· οοιιοιιοο

νοιιιοπιιιιπιο. Βοι· ΒιιποτΙιοιιιιοπο οποιο.πιοι·ιοιοι·τ οιοπ πο.πιιιοπ,

πιιοο πιιο ΒπποιιιοΙ ποι· Βιιιιοριιιιοπ οιποο οι·ποοοι·οιι Βοοιι·πο

Ιοιοποοιιιο ιπ νιιιιοποτιιπε @πιτ-οι οτοιιτ. οιοο οιποπ πιιΐι“ιιοοπ

€,ι·οοοοο νοι·. πο ορι·ιοπι. πιοο οιοοιιιΙιοιι ιποπι· νιοπιο,·οι· Βοοοιι

πιο Αποιοπι πιο ποιο ο ιιιιπ οιοΙιτ ποπ Ππιοι·οοπιοπ πομπ

ιιποι· ποπ Πριτιιοιπι·οποοπ ποι·. ιινοΙοιιο οιι·οιιιιιοοι·ιρι. ντιπ οιποπι

ποοι.ιιιιιιιιοπ Ζοιιιι·ιιιιι οπτοιοιιοπ, πιο νοπ πιοι· οπο ιιι πιο πο

ιιοοπποι·ιοπ θονι·οπο ιιιποιπκιιννποιιοι·π.

'Γιο π οι· ι: Ζιιι· Ζω οιοποπ πιο ροιιιοΙοο·ιοοποπ Αποι.οπιοιι

ιιιοιοτ οιι! Βοιιοιι οι πι... ι·ι.ο. πιιιιιι·οιιπ νιο1ο Βοιιιοι·ιο1οποπ

(8οπιιΙΙοι·, Β_ιππι·ιπι.ι, θιιιιιιιιοι·) ιιππ Κιιιιιιιοι· (Βον

ποπ) ρο.ιοοιιιιι·οιι Πι·ορι·ιιπο· οιιποιιιιιοπ.

0ιι ο: Κιιπιοοπ ιιιιπ πιιι ποπι Βοπιιοποοιοοιι οοποπ ννιι· πειι

Βιιπ ποο Κτοποοο ιιιιιιιοι· οοποπ οπιοπιπποπ. ιοι·τιο· ο.ιιοοοπιιποι.

Βο πιποο οποι· οιπο ρι·ιιιιιι.ι·ο Μπι νοιπιιιιποιι οοιπ, π. πιο

Διιι·οο·πιιο :πιο ννιιοποι·ιιιιεοριοποοο οποιοπτ, οοι οι· πππ ιιιι

Βοοιππ οιι·οιιιποοι·ιρι πιο ποιπι ιπριι.ποιιιι·οπο, σποτ νοπ νοι·π

ποιοιιι πιοιιι· πιπιιο,ινιο ποιπι Επιποιποιιιι·οπο. ιππ- Μοοο ριιιιιιιτο

Μπι πιιιιιιτο ππιι οοπι· ινοπι οιπο ροι·ποιιιιι·ο θι·ιιππιοςο πο·

ςοποιιιιιιοπ ννοι·ποιι.

Μονοι· οι·ιπιιοι·ι οιοπ οιιιοο Ε'ο.ιιοο οπο οοιποι· Ρι·οιιιο, ιιι

ννοιοιιοιπ Μπι ριοιιι·ιτιοοιιο ΙΒκοιιπο.ι: ιιιοπι ιιοοπιοι·ι·πο.ειοοιι ννοι·.

οοιιποι·π οοιιιο. Βο ιιπιιποιιο ειππ ιιιιι ..πι ποοο.ι·ιιιιοο Ονο.ι·ιοι

ονοτοιιι "οι Μοιποιποοιι ιιι ποι· ΡΙοιιι·π.

Οτ.ιπ ιιιιι.οπτ ιπ Βοοιιιο επι πιο Βιο·οποοιιο.ι'τοιι ποο Βιοπ

ποιοο πο.ιιιιιι' οιιιπιοιποοπι. πποο ποι· ιιποιποι·ι·ποοιοοπο Οπιι.ι·πιι

:οι ιιιοιιι. ιιιιιποι· πιιοεοορι·‹ιοποπ ιπ ιποποιιοιι οιιιιοπ ι”ποι: ι·οιπ

οοι·πο πιιι ππι· νοι·οιιικοιιοιι ι·οιοιι Βιπιιιοι·ροι·οιιοπ πι. 1ποιοι;

ιιιιποι. ιιιοπ οιι πο ποι· οιοιοιι ΡιιιιΙσ.ιοπ ιιποι·ποιιρι ποΙιοι·, πιο

ι·οππ πιο Βοι:ίο.ι·πιιπο πι _ιοποι· ι“οιοοπποπ οιιιιιιιιιιιι.. Βο »πιο

πιοιι επι πιο ριπιπιιοιιο ΒπιΙοοιιιπο ποε ΡιοπΝιι·πιιπιοο πππ ποιι

πιιπιιι·οιι οιιτοτοιιοπποπ ιιοι.τοι.ινοπ Πι·ιιοπ οιιι·ιιοπ8·οιιιιιι·τ.

Οι ι·οιιπποι·: Βιπο ρι·ιιιιιιι·ο Βιιι.ννιοπιιιιιο· επι' ει·ποοοι·οι· οποιο

πνιιπ πιιοπ πει Ε.ριιιιοιπι·οποοιι ποοπποιιιοι. οι' οοιιιοι πειι πει οι

ιιοπι Ε'οπο νοπ Οπι·ι·ιποιπ ποι· ι:...-ι-πωιπιπιιοπι πιο Νοιιπιι

πππο· οιοπ ποπ. ιιιιι' ππο οιινιιιιι ιιιι·ι·ι πππ ιιιιι πιο νοοιιιο νοτ

οοιιιοποιιπ ο;οιιιπποπ. οπιιο ιιο.οο οιο Ποιοι· ιπ πιο ποποοππιιι·ι.οπ

θοιιιιοπο οιππι·οπο. Νοιιοι·πιιικο ιιοιοι·ι Βοιιο τ. πιο οποι·οπιο

1·ιοιιοοπο Αππι1πιιιια οιιιοο οοπ·ιιοιι Β'ιιιιοο, πιο πιο Ηοιιιοιιιιιιιιιιι.

ποι· νπειιπι πιο «πω. οιπο Ρπιιοοοποι· «πω. πιο Νοππιιπιιιιο

οπεοποποιι οι·οι:ιιοιπι.

Οι το: Βοι ποπ Ιπππιιιιιοιπι·οποοπ ποι· Ριοιιι·ο ιπιπποιι οο οιοπ

ιιιπ οιπ οιοοπι.ιιιιιιιοποο ονιπιποιι·ιοοποο Βι·οι·ιιιοιιοοιπ ο;ι·οοοοι·

Γιιιοποπ οοι.οιπ1ιοι οποιοποοιιιο·, ιιιοπι-ινιο ιιι πι." νοπ Η ι· ο ιι π

ποι· ππροοιιιπι·ιοπ Ιι`πιιοπ - πιιι οιπ Ροιι:ιιι·ιοοιιοπ νοιι οιιιοιιι

Ζοιιιι·ιιπι οπο. Ποπ ιιιιιοο πιει· ο·ιοιοιιιοιιιο·οο Ειποοιιοπ ποι·

ννιιοποι·ιιπ.ς ιπ οι·ιιοοοι·οπι Βοοιιι€ οιιποπιιιοπ.

πι. Μοτο πιο Ποιιιοποοιπτιοιι ιπιπιιοοιιοριεοποι· Ρι·προι·ο.ιο.

8. Πι. π" οι· ποιποποιτιοτι πιο Ιιπιιο ο·ι·πνιπο 'Γιιπο οιποι·

Γιαπ, "πιο επι 29. πρωι ποι· ι.προι·οι.οιπιο πιιιοι·ι.νοι·ιοιι ννοι·

ποπ. Σο ποιιποιτ οιοπ πιπ οιπο 28-_ιο.πι·ιο_ο Ι'ο.ιιοπιιπ, πιο νοι·

Βιμ .Τοιιι·οιι ιπι·ο οποιο θοπιιι·ι πιιι·οποοιποοιιτ πιιπ νοι·ιππιιιοπ

νοι· 2 .ιππι·οιι οιιιοπ Αποι·ι. οοιιοπι. πω. 8οιι. ιοιοτοι·οιιι πιο

πνοιιιοπστι·ποιοοπο Βοοοπννοι·ποπ νοι·ιιο.πποιι ;οινοοοιι. Πιο

ιοτπι.ο Μοποτιποι.ιοπ νοι· 11 ννοοποιι; οοιι. ο ινοοποιι οιοιπιιοιι

ιιοποιοπιο ιιιο.οοποο ΒΙιιιιιιιο;. Βοι ποι· Ππιοιοιιοιιπιπ; Μο οιοπ

· πω.. ιιοποπ ποιο ποιιιιι νοι·οι·ι5οοοι·ιοπ Πιοιιιο οιπο οοιιιοπο

ο;ιιιιιινοππιι.ιο Βοοιοιοπο, πιο πο. πιπιοπ πιο ιιι ποπ Ποποπιο

πιπποιο. Βοι ποι· Οροιιιιιοπ ιιιιιπ οιοπ πιιι ι·οοπιοιι Ονο.ι·ιιιιιι οιιι

Εινπι·ορο πιιιιωιπ οιιι Οοιιιιιιι οπποιπιππιο ποι· Ιιιιιιοπ 'Ι'τιπο,

νιοιοπο ιπ ποιι Βοιιο·Ιοο νοι·οοο;οπ πιιι πεπι ι·οοιιιοπ Ονιιι·ιιιιπ

οιι;; ειιοπιπιιιοπιιιιιις, πιο οιπ οι·οοοοο ποι·ποο ΒΙιιιοοιιιιιιοοι; οι.ινιι

2 θεοι. ιοπι ιοιπιιιιιο ποιοι πιο Τιιπο οιιιο πιι·ιιιδι·ιιιιι.ιο ιιποοι·

.ι.ςιιοπιοι·οοοο ΑιιΓιι·οιπιιιιο πω', ποι·οιι Ιππο.ιι οτε: ιιιιοπ νοΙΙΙιοιιι·

ιιιοποι· Βιιι·ιιιπιι· Μπι-ι· Πιιιοιοιιοπιιιιι; ιιιιιοι·νι·οι·ιοπ ννοι·ποπ ο‹ιιι

πιιπ ινοιοιιο ποι ποι· οι·οιοπ Βιιιοι·οιιοιιιιιιο· Πιι· ποιο ποιιποιο

Ονιιιιιιπι οοιιοΙτοπ νωι·ποιι πω. Ιπιοιοοοοπτ ιοι ποι· Ε'πιι πιιι·οιι

ποπ Μοιι;;οι ποι· οιιπ_ιοιιι.ινοπ Βοοοπιινοι·ποπ, πιο οιο οοιιοι πιιτ

ποιιι νοι·οοιιο ποιο τιιπο.ι·οιι Αποι·τοο νοι·πιιπποιι οιι οοιπ ριιοποπ,

ου πο” πιω· οιπ οοιιι· ιιιιιιιο.ιιιιοπ οι·ιοΙετοι· Βιιιιιιιιοι.ι·ιτι οπο ποι·

'Τιιπο οποιοιιοιιιιιιοπ ννοι·ποπ ιιιιιοο.

(Απιοι·οι”οιοι).

 

 

1ιοι·ιπιοοπιοο.

- Ποτ (ιοπιιΙι`ο ποο Μιιιιοιοι·ο ποι· Υιιιποοιιιιιιϋ.ι·ιιπο, ινιι·ιιι.

8τιιο.ιοι·οτ Πι. ιποπ. [ιιι πωπω, ιοι οπιιι θοιιοιιιιι·οι

π ο ιιι ι· π ο τι. ννοι·ποπ.

- 1Νιο ποι· «Η. ινι·.» οπο", π. ποι· Οιιοι·ιποπιιιπο.!ιπ

οροπ1.οι· ποι· Γιοτιο, Πι. ιν. Κ ιιπι·ιπ. ποιο Ρι·ιι.οιποιι το πι

ιιιιιι ιιιι Κοιιιιιο ποι· ιιιοπικιιιιοοποπ Ηοπρι.ιιπτοι·οι.ιιιιππο·οποοοο.

πιο1οιιοο οι· οοιι. ποπι 'Ι'οπο Ρι·οι. Μ π π ο. ο ο ο ιιι ο ποιιΙοιποτο,

πιοιιοι·,<,ς·οιοει..

- Πποοι· Ιπο.πποπιοππ, Ρι·οιοοοοι· Πι. 1. ππ πιο Βιιοπ ο ιιι

Κιιιιιιςοποιη:: Κήποι· Ρι·ιιι”οοοοι· ποι· Αιπιιοπιιο ιιι 1)οητιιι.π), πι

νοπ ποι· πιοοιιοοιι Αιιοποπιιο ποι· ινιοοοποοιιο.ι

τοπ ειιπι ιιοι·ι·οο ροππιοι·οπποπ πιιιο;ιιοπο πιο·

π· ο π ι τ. ινοι·ποπ.

- Απι 12. .ιο.πιπιι· ο. ιοιοιι: Μο Μοοπιι.ιιοι· Π πινοι·οι

επι. ποιι 150. .ιοπι·οοιιι.ο· ιπι· οο Βοοιοποπο.

- Ποιπ ιιιιοι·οπ Οι·πιιιοιοι· ποι· θι. Ροιοι·οπιιι·ο·οι· Αιιι.ιοπιιοιι

ιιιιοπιιι. Πι. 'Ι'π. Οοι·ιιιιιιι ιι ιοι πιο Αποοιιοι·ιι. ποι· Αιιοπιιιοιι

ποι· Κο.πιοι·ιιοποπ Ρπιιοπιπι·οριοοποπ θοοοιιοοιιοιτ ιιι Νοπ_ιο.ιιι·

ποι· 8ι. νιίιππιπιιι·-Οιποιι ιν. Κ1ειοοο νοι·Ιιοποπ

ννοι·ποιι.

-- Πιο Σπ'ιιποοοπο ιιιοπιοιπιοο πο θιοοοιιοοποίι.

ποοοπι ιιι Μοοοιπ .Ιππι·ο ποιο πιο-ι ο; π ι·ιο;ο .ιιι ιιι ι Μι ιιι

ι π ι· ο ο Β ο ο ι οπο π ο. διο πι πιο πιι·οιτ.ιιιιοοιο ιιιοπικιιιιοοπο

θοοοιιοοιιοιι. Βιιοοπιππο. ποππ νοι ιπι· οιιιοτιοι·ι.ο ιιπι· πιο Ρπν

οιπο-ιιιοπιιιιιιοοπο ιιοοοΙιοοποιο επ Μοοιιιιιι, Μο ιπι .ιππι·ο 1804

οοει·ιιπποτ πειι. Μο ννιιιπωιο πιοπ. Οοοοιιοοποι'ι; οιιιπιιο ιιιι

1οιιιοπ .Ιοιιι·ο 121 ινιι·πιιοιιο ιιιπιιιοποι, 61 Βπι·οππιιιο·ιιοποι

ιιιιπ 98 ιιοι·ι·οοροπ‹ιιοι·οιιπο Μιτοιιοποι.

- ποι· Κιιι·οοιιι ι'οιοι·ιο ποι· οι·ποπτιιοπο Ρι·οιοοοοι· ποι· Απο·

ιοιπιο οιι ποι· Οποοοιιοι· Ππινοι·οιιιιι:, 8ιποιοι·οι ιιι·. Ν ι ποιοι

Βιι.ιπ_ιονν, οοιιι 25-ιιι.πι·ιεοο Πιοποτ_ι ιιιιιιιιπ πι. Βοτ

πιω” ποιιιοιποι οοιι ποι· Βι·ϋπιιιιιιε ποι· ιιιοπιιιπιοοποπ π...

ΜΜΜ ιιιιοπ πιι.ο Απιτ οιποο Βοιιι·οιπι·ο άοι·οοιποπ.

- Ιπι· 25-ιππι·ιι.τοο Ρτοιοοοοι·οιι-.ιππιιιιιιιιι πο·

ο·ιιιο·οπ πιο 24. Ι)οοοιιιποι· ο.έιι·. πιο Μπι. Οι. Κιι ο κοι·, ιιι

ιοιιτοι· ποι· οιιιι·ιιι·οιοοποπ ιιιιιιι ιιι Μιιι·ππιο. ιιππ Πι. Π.

Κ το π ι ο ι π, Πιι·οιιιοι ποι· οπιι·πι·οιοοιιοπ Κιιιιιιι ιπ Ζιιι·ιοπ.

- Ποι· ιιιοπιπιπιοοιιο νωπο ποι ποι· Οποοοιιοι· Πιιινοι·οιιπτ

πειι, Οποοοιιοι· Βιιιιι.οι·π 2ιιιοιο;ο. π.. οιιοιιιιιιιι.ιοπ Μποποποι· Ριο

ιοοοοι· ποι· Πι·;.ςιοπο, οοποππ·πι·ιιοι ιπ Ζιιι·ιοπ Ιοποπποπ Πι·.

Βι·ιοπιππιι, ιινοιοιιοι· 1ιοπιιιιιιιιιοπ νοι· ω.. θ .ιιιιιι·οπ ..οι

ιιππιιιιιοιι·ιιιιινο Αποι·ππιιιιο Μοοιιππ νοι·ιποοοιι ιιιιιοοιο, πι» οοιιιο

Υοι·πιοιιοτο ιιπι πιο νοι·νοιιποπιιιιιιιιπο· πνοιοπιοοποι· Κοπιιτπιοοο

ιιι Ειιιοοπιιιπ οιιιιι Βιιι·οπιιιιι.81ιοπο 8·οινιιιιιι. - πιο

νοι·ιιιιιιοι, πει ποι· π'οι·οιπππ ποι· .θοοοιιοοποιο ι·ιιοοιοοιιοι· Αοι·οιο

2ιιιιι Απποιιποπ ιιπ Ν. ι. Ριι·οιι;οιν ποοοπιποοοπ, πιιι·οιι νοι

ιιιιιιοιιιιι.=.ι πειι Μοοιιοποι· Πιιινοι·οιιιιι. πω..." οιι ροιιιιοιιιοι·οπ.

πιι.οο οο Ρι·οι”. Βιι·ιοιιιοιιιι ι.ςοοιοι.τοι. ννοι·πο, ποιοπ Βιιοοπιιιπ

ειιι·ιιοιιοιιποπι·οπ.

- πιο ποιο «Β. Ντ.» ιπιιο·οιοιιτ οπο, ποποπ ποι· Οποι·πιιΜ

ποι· Μπι·ιοιι-θοπιοιιιοοιιιιιι. ποο Βοιοπ Κι·οιιποο ιπ Κιοπ·, Επικι

ποποπτ. Πι. Ν οι πιο πι, πππ οποποο ποι· Κοιιοιιιτιιιιι. ποο

Κι·οιιιιοπιιιιιιοοο Μοοοι· θοπιοιιιοοποιι. Πι. Κο ιοοιιιιοννοπι

ιπι·ο Βιοιιιιποοι:ι ποι ποι· θοιιιοιποοπο.ιτ. οιι Γεο

ο·οπο π. Πιο νοι·πιιιποοιιπο· ποιου ιοι οιιιο πιιι·οπ πιο νιω

ρι·ιιοιποπιιιι ποι· Θοιιιοιποοιιοιι π'ι·οιι πι. ιι οπ·οιιι ιπιιοιι οιι

κοιιι,ι:Εο Βοιοιπιςιιπι,; ιςοπ·οοοπ.

- Πιπ ποε. Απποιιποπ ποο ππι πιο Μιιποι·ιιπο· ποο Βοοοο ποι·

Ποιοιι,·.>;πιοοιιιοποοοπ ιιι Βιιοοπιιιπ ποοπνοι·πιοπτοπ Ρπιιοπι.ιιι·οροπ

ποπ Αι·οιοο Βι·. Ρ. Η οπο οιι οιιι·οιι, πω: πιο πιοοποποι· οπο.

πππιο. ποοοπιοοοοιι, επι οιποιιι ποι· οιιιπιιο‹·ιιοιι ποιοι· ποι Μπο

ιιοπ οιπ Αιιι·Ι Πιι· ροοοιοοο. οπο ποπ Ηοιπιιο·πιο

ιιι·πιιποιιιιιιποοι·ιι οπι.ιο.οοοιιο Ιππινιπιιοιι Μι

οοιποπ Ν π πι οιι οιι οι·ι·ιοιιιοπ.

- Ππιοι· ποπ 152 ποποοπιιιιΙιοιι 8 ι οιι τ νο ι·οι· π π ο το ιι

ι π Η ο ο ιι π π ποιιιιπι·ιι οιοιι 5 Α ο το ι ο; οποοοι·ποιπ ιιπποπ ννιι·

ιπ ποιιι νοι:οιοπιιιο ποι· Βιοπιι·οιοι·πιιοιοπ ποοπ 2 ιιιοπιιιιιιοοιιο

Ριιιιοοοοι·οιι: Οι. ιν. Βοιπ ιιιιπ Ι)ι. ι. $ριο1ιοι-ιι ν.

- Ποτ «πω. θοιιν.-Ζιο·.» οιιιοι.οο, ιοι. ποι· οπο Βοιιοππ πο

πιιι·1:ιςοΠι·..ιπποπ Ριι.ιιι ν.Βιιιιιοοιι-Ηιιιιιιιοιοι._ιοι·πο.

πιιι οοιιιοιι Κιπποι;τι οπο ποπι ι·π οιοιοοιιοιι Ππτ.οι·ιπ

ποπνοι·ποππο οπτιοοοοιι. -ιιι-. ν.$πιποοιι, ννοιοποι·

οοιπο ιποπιπιπιοοπο Αποπιιπιιπο· πιιπ πιο Πιιι:τοι·ννιιι·πο οιι ποι·

] Βοιωτοι· Πιιινοι·οιιπι οι·πιιιιοπ πω, πειι· οιπιοο Ζοιο Αοοιοιιοπι

Απ πω· οιιιι·πι·,οιοι:1ιοπ Πιιιι·οι·οιιιιιοπιιπιπ ιιι Βοι·ιιιι ιιππ ιοι εο

ο·οπιιιοι·ιιο·, οιι νιοι υπο ποιιοιιιιι, Απο π.. Ριιι·οιοιι ΡΙοοο

ποπ ποο .ιοιιππιιιιοι·-Κι·ιιιιιιοπιιιιιιοοο ιιι ποι· Βιππι ΡΙοοο

(8οιιΙοοιοπι.

- Ποτ ννοιιιιιιι·οοιιο Βιοπιο.ι·ιι, Κοιιο8ιοιιι·πι Οι. (ιο ο τι;

Α ρρ ι π ο, πιο ιιπι οοιιι θιοοιιι·π ν ο ι· ει π οο π ι ο π ο ι ννοι·‹ιοιι.

- Ποιιι Οποι ποο Βι.Ροιοιοπιιι·ρ;οι· ιιιοπιιοοιιοπ Πιι ιιποιιιιιιο,

Ρι·ιι·πιποιοιιτοπ ποι· πιιΙ.·ιιιοπι2ιπιοοιιοπ Αιιπποιιιιο ι·. πω.

π ο ιιι οι· Η π πο ι· ι. ιοι πω” ποι ιπι νοι·ο·ο.ποοιιοπ Βιιιιιιιιοι· οποιο

ποιιοπιοιι ιπτοιιιιιιιοποιοιι ιινοιοπιοοποιι ΑποοιοΙΙππο ιιι Ροι·ιο

πω· οι·οοοο Ρι·οιο (ιιι·ιιιιπ ρι·ιιιι οιιοι·ιιιιιιπι ννοι·ποιι Πιι· οοιπ

π·ιοοοιιοοιιο.ιιιιοιιοο νιωπ ιιι ποιοιιοιιι οι· επι οιιροι·ιιποιιι.οιΙοιπ
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1'νοβο Μο Β'ι·ιι.οο πο 1ϋεοο εοο1ιιι. ννἱο Μο 1ιοι ι1οι· Ροο1ιου

ιιυρΓουε; νοι·Κοιυιυοιιοου Ει·1ιι·ο.ιικιιυΒου ευ 1ιοεοιι:ιςου ειυο.

Ζιι οιοεοιυ Ζινοο1ι Με Η. ιο οουι 1ιυρί1υειιιιιιι. ιυοιιι· Με 1800

νοτειιο1ιο ου νοι·εο1ιιοοοιιου '1'ιοι·ου ο.υοοειο11ι. Χ'οι· 5 .1ο1ιι·οιι

οι·1ιιοΙι: Πι·. Ηιι1ιοι·τ οου οτειου Ι.ουιιουοι· Ρι·οιε ιιυ

Βοιι·Μι·ο νου 10.000 1151. ουο οιυο ε;ο1οουο 11οι1ο11 1ο

πιο εοἱυο Αι·οοιι: «Πιο Ροο1ιοιι ιιυι1 Μο Ροο1ιουιιιιρίουο· Ιου

νοι·εοιιιοοουου νο11ιοι·υ».

- νοι·ειοι·οου: 1) Αυι 81. υο2οιιι1ιοι·π. οτ. 2ο 116

υι ο ι·ε1ιοι' (Μν·ιο.υιιι οοι· οοι·τι.οο Κἱι·οΙιερἱο1ειιι·π Π ι·. Πι· υ ετ

8 ο ο ο ο ο Ι ο ιιυ 78. 1ιο1ιουε_ιουι·ο. Ποι· Η1υοοεο1ιιοάουο ετ.ουιοιτο

Με Κιιι·Ιουτ1 ουο οποιο εοιυο υιοο1οιιιιεο1ιο Αιιε1ιἱΙοιιιι; ου

Με ΠοηιΜ.οι· Ποινοι·ειτ.ειτ οι·1ιο1ιου, ου ννο1ο1ιοι· οι· νου 1851-56

ει.ιιοιοι·ιο. Νιι.ο1ι ΕΣι·Ιουαους ι1οι· νουιο ρι·ο.οιιοειιιοι ι. .1. 1881

ννιιι· δρ. ιιιιοοοεεινο 1οιι.οι1ειι·2τ ιο 1.ιυοοιι (Κιιι·1υυο), Απο ιο

Ρι·ιοοτιουετοοι:. Κιι·οΙιεριοΙεειτοι ιο Κο1ιου1ιιιεου ιιυ‹1 εοιτ. 1886

Αι·οι: 1ιοι Βοιυοτε!ιοΓ. νιοΙο .1Μιιο Γουι.>;1οτι.ο οι· οπου Με Αν::

ι1οι· Βι,ςιι-Πουο.1ιοι·οοτ ΒιοοιιοΜιυ. 2) 1ο 11οεΙ‹ο.υ Με Έτο

Ιιοι·ο Μιτις1ιοο ω· Μοοιοιιιο1νοι·ννΜιιιυΒ· οοι· 8τιιοι Μοε1οι.ο,

Μαι. 8ιο.ιιτει·Μ Π τ. Η οιυ Μο υ .Ι ο ιι. Ρο1ιΙ. ιυι Α1ιοι· νου

59 .Ιο1ιτου ου Νουιι·οορορΙοιιιο. Πει· Ηιυι.τοεοιιιοοοιιο, ννο1οιιοι·

25 .1Μιι·ο Μο 25.ι·οιΙιο1ιο Ρι·ειιιιε ο.οειςο115ι: Με, Μ. ιιιιοιι ιυοιιι·υιο1ι

11ιοι·11.ι·ιεο1ι 1ιοι·νοι·οοιι·οιοιι; υοοο νοι· Κυι·οοιυ νοι·ϋ11ουι1ιουιο

οι· ιο οοι· «ΑΠΕ. ιυο‹1. Ζοοιτιι|ιοἰτιιυς» ο1οου Νιοι;οι·οιι Αι·ιι1ιοΙ

111ιοι· :Πο Βοοοιιτιιυι; ‹ιοι· Βοι·ιοιιιΙιοΙι-οιοο1οιυιεο1ιου ΕΣιεροι·ι1εο

1ιοι ΑΡ8ουνοτει:1ϊτ.ιιιις. Πιο μα» Δυοου1ιοιι 1ιιιιιοι·Ιιι.εει Πι·.

Ρο1ι1 1υευοεουοοιο 1ιοι οοι· ιιτοιου Βοι·ϋΙ1ιοτοιιε οπο. εοιυο

ννοιιιιιιιιειωιι. 81 1ο ή Ν ο νε ο ι· ο ο ε ι ε ο ω· Μι.οιο Ανα. οοε

1ιο1ιι·οοεο1ιο·οοοι·ε οοι· Βο1ιννιιι·ιιυοι·11οι.το. Πι·. Ν ι ο ο 1 οι Π ε. υ ο -

εοιιο ννε1ει ου 45. Πουοιιο_1ο.1ιι·ο υοοο υιοιιι· Με 20-_1οιιι·ιοοι·

Τε.ιισ,εοιι. Βι·1ιοι. ειο1ι Με Μοι·ρ1ιἱιιιυ νοι·8·ιΓιου. 4) 1υ 5 ο νν ι το

(θοον. Κἱονν) ω· οοι·ιιειο Κι·οιουι·2τ. Π τ. Ποιο υ ι ο Ο ιυ οι_ῇ υ

ιιοννε1‹ι ιυι Α1τοι· νου 55 1Μιτου. Πιο νουιο ρι·ιι.οιιουιιοι

1ιιιιιο οοι· νοι·ειοι·1ιουο ι. .Ι. 1876 οι·Ιιιυει. 5) Αιιι 8. .Ιουου.ι·

ιι. 81. πο Το Μο οοι· Ρι·οΐο8εο1· «Με Μοὰι:ὶυ ου οοι· ι1οι·τ.ικοιι

Πυινοτειιοι Πι·. .Ι ο Ι. 8 ο ι· ι ο ο (Με Πο.ι·ιυει.οοι) ου υΜιοιο νο11

ουι1οιοιι 57. 1.ο1ιουειο1ιι·ο. Θ) 1ο Βο ι·Ιιιι οοι· ΗοΜουιιοι·οτ Πι.

Α Ι ο υ ο ο 8 ν Ι ν ο ε ι: ο ι·, ω· ε1ο1ι ιυ οιοοοιΑυιΜΙ νου 8ο1ιννοι·υιιιτ.

πιιπ. οιυουι Βονο1νοι· οιυου ι.ο11ιο1ιοιι 5οιιιιεε ιο Με 8ο1ιΙο.ϊο

1ιο11ιιιυοιιι.ο. Πω· νοι·ειοι1ιουο, ννοΙο1ιοι· νοι· υιο1ιι· Με 30 .1ιι1ιι·ου

υιι.ο1ι Βοι·1ιυ Ποιο, οι·ννοι·1ι Μου ιο 1ιοτοοι· Σου οιυου κυεεοι·.-ιο

ννϋ1ιυ1ιο1ιου Βιιί Με ρι·ιι10.ιεο1ιοι· νοι·ει·οι.οι· οοτ ΜυοτιΚουἱεουου

Ζο.1ιυ1ιο111οιιυοο οιιτ1 Ζο1ιιιτοουιιι1ι ιιυο 281ιΙ1ο Με ΒΜεοι·1ιοΙιο

11'ο.ιιιι1ιο εοινιο νιοΙο οοιιιεο1ιο Ροι·ει.ου ιο εοιοουι Ροτ.ιουιουκι·οιεο.

-- Ρι·οΐ. Πι·. 11ο ιι ε ν. 11ο ν 1ι οι· ιο Πι·οεάου, ι1ει· 1ιοι·οιτε

νοι· οιυοιυ ΜΜΜ!. Ειοι εοιυοι· οι·ειου Βιοοοι·ιιίουΒ νουι Μαι

νοο Μ111ιο.ι·οιουετ 1ιοίι·οιι. ιινοι·οο. Με @που ννιοοοι· Με Βιο!ιο

ι·οίουο·ε·Οι·‹1οι· οι·1ιεΙιου. 8οιυο υννοιιο 111υ1ιοι·ιιιου; Μ. :ιοί

8ι·ιιυά οοι· Βι·ΚΙοι·ιιυο, οοε 81Μιοε οι·1'οΙει.,

ννοΙο1ιο οι· Με Λεει. 1ιοι ω· ι·ιιεε1εο1ιοιι οιοεε.υοτεο1ιο.Γε ιο Πι·οε

Φου 1ιο1:1οιοοι;, υιο1ιι 2ο ω· Κει.ιοςοι·ιο ο" 8ιο11ιιιιι.ςοιι ,ι.τοιιοι·ι.,

Μο νοιιι Πιουετ 1ιοΐι·οιοιι.

- Πιο Ε1υ1ιοι·ιιΓουςεοι·οοι· 1ιο.1ιοιι ιιοοοι·ο1υο.ε Μο ι·ιι.ε·ιιεο1ιου

Αοι·οιο Πτ.Ε.ν.11ιι·εο1ι1ι ενο τ.,

Ποορ1υΒ· οι·1ιο1ι.ου; Με· Ιιοι.οιιςουε.υυτο Πει: _ιοι1οο1ι ιινοΒιου

1Σι·ο.ιιιιοιι. νουι Πιουει υοιτο1ι ινοι·οοο.

- Πἱο ΠινΙουοιεοιιο Αοι.οιΙιιο,ς ι1οε Β.ουου

Κ ι·ο ο :ο ε, ννο101ιοε ου! Δω· Πιεοιιοοιιυειο.ι1ου Ποιιο οιυ

ει·οεεοε ΗοεριιΜ ουτοι·1ιεΙι, Με ι.ιοε;ουινοτιιο· οιυο ε· ι11ο1 ο

11ιι·οε ΕοΙοιο.2ιιι·οι:ιε ιο 1ι1ο1ιοου οιιτοι· ι1οι· 1ιοιΙ.ου2

οοε 01ιοι·ει·οιοε Πι·. ν. Οοιτιοι.ιο ιι ο1υςει·1ο1ιι.οι ου‹1 οο1 οοι·

Μ1ο;οιυο1οου 8οι·ιιοι·εωιιοιι οιυο Ποοικοι·εο1ιο Οροι·ο.ιιουεοοτεοεο

οοϊ.<;οειο11ι.

- 117ιο Με σ1οιυ ου «Βοι.:.-Αιιι.» νοι·ο11°οιιι.11οιιι.ου ν” -

2οιο1ιυιε ιιΙ1οι· νουι Β.οι.ου Κι·ου2 ιυι Ε"οι·υου

θειου ουιοι·1ι ο1τουου Πει2οι·οι.τ.ο ουοι·εο1ιου1ετ.

ειουι·Ιου ι1οι·ι οιιιιι 15. Πο2οιυοοι· 1204 ιιυ ο;ιιυοοιι 150 Βοοε

τοκι.ο ιυ1 ο 2οεοιυιυου 25,360 Βοι.το ο :οι νοι·11ιο·ου,ε,·.

-- νοοάουΑοι·οι;ου οοε ρενο1ιιο.ιι·1εο1ιου Κι·ιιυ

1: ο υ 1ι ο ο ε ο ε

υιοοτε-1ιουι1εο1ιΜε ε1ιιο 1ιοι·οπε ο. ο ο ι. ο ο οι ο Κ τ 1 ν ο ο Π 1 ο υετ

ο ι υ ο οι· ο 1ο υ ννοι·οου. εο Μ" οοι· οι·οεειου Αυει.ιιιι. πιο

ιυο1ιι· Με 800 Βοετου .-ι.11ο θο1Μιι· ι1ι·οιιι. 1ιοΙο οιιιιο Αοι·οιο

2ο εοιυ.

- Πιο ο.ιιεεοι·οι·οου11ιουου Ρι·οιοεεοι·ου άο'ι· Οοοεειιοι· Πυινοι·

εποε Πι·. 1ίοι·εο1ι ουο Πι·. Μευ1εοννε1ιι ειυά2ο οι·οουι.

11ο1ιου Ρι·οι”οεεοι·ου οι·υουυι. ινοι·οοο, οι·ει.οι·οι· ΠΠ·

.<.ςοι·1ουιΙιο1ιο Μοοιοιυ, 1οΙ.21.οι·οτ Μι· Ηιει.οΙοοιο.

- Ποι· οοεεοι·οι·οουι:Ιιο1ιο Ρι·οι'οεεοι· ι1οι· Αυοτουιιο ου οοι·

Τουιε1ιοι· Ποινοι·ειιο.ι, 8του.ιει·οι Πε. Ρ ο ο ο ιν ε ο 1 . πιο ΜΗ'

εοιυ 1-ιοεοοιι ν ο ι· οι οε ο ι. 1 ο ο ο ο ννοι·ι1ου.

- Πει· ν. Κουςι·οεο ι·ιιεοιεο1ιοι· 01ιιι·οι·Βου.

ιν ο 1ο ο ο ι· ιο ι1ου Μαιου Ποιοτυοοι·τοποο ιο 11οειιοιι αφτο,

Μοτο, ννιο ιιιου νοι·οιιεεοι2ου Κουυιο, οιοευιΜ οιυο ;.>,ιοι·ιυ οι·ο

ΖΜι1 νου '1'οιΙοο1ιιυοι·υ (οιννο. 100) Με ιο Μ11ιοιου .1ει1ιι·ου. οπι

Ρι·οε1οουιου ννιιι·ι1ο οοι· Ρι·οίοοεοι· οι.» υιΙΙ.-ιιιοο. ΑΜιοοιυιο Πι·.

8 ο ο 1› ο οι υ ουι.1 2οιυ νιοορι·1ι.ειοοιιι:ου Με βουοεο1ιο1τ.εο.ι·π

Με .Ιο1ιεεεννοι,ςι·οο Πι·. .Τ ουοννιι ε ο 1ι ΒιοννΜι1ε. Ποτ υο.οιιειο

Κουοι·οεε Μάικ Μι 1)ο2οΙ111ιοι· ο. .Ι. ο·ιοοοι· οι 51081181! ειοιι.

Μ" Μο ΒιοΙΙουοι, ο

Πι·. 5οι.ι·ίοΙε ιιοι1 Πι·.;

'Κ'Ρο11ιο·Μιι Ο -.ω" κι” ο 08 ) θ' Η Μ” 0”νοΠ10 1 ι1οι·οι· 0ι·ιευυο 24, Δ11‹ο1ιοΙἰευιοε ου‹ι
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:Πο 2υυι Π1ουετ ιο τ1οι· :Πιάνου

Αι·υιοο οΙυ1ιοι·οίου ινοι·ου, 1ιειαοιι εοιιιοι·οοιια ιο Μου Μο πιιπ

1ιο1ιο Βοεουοιυἰεου; οι·1ιο.1ιου, οιιεε ειο πιο Πιουει ιιο1' ‹1οιυ

Κι·ιοες·εεο1ιοιιρΙοτο οοιιιος1ιο1ι ε1υο. ινε. @οι «Κοι·_ῇοι· 77ο.:

επιι.ννειι1» Με ω. ι;οιιιο1ι:1οτ. οπο. Με υιιυ οἱιιο ουκ ι1οι·

Ριοϊου,ο· οιοεοι· Αυεο1οςου1ιο1τ. 5οοοΠι·ιιαιο 8ροοιιι11ιοιιιιυιεειου,

Μο ουτοι· ι1οιυ νοι·ειτ.2 οοε θοονοι·υοοι·ε νου Ροει·ο1:οιν ο.οε

οιυοιυ Ποιο;;ιοι·του Με Μοὰἰεἰιιε1‹1οροιιοιυουιε, σου Οοονοι·

υουιουτευιοοἰοιυο1ιυεροΙαοι· ο. ει.. 1ιοετιιυο, ουι.εο1ι1ο:1ου, ι1ε.εε

υοοο οιοεοι· Αοι·οτο ποιο Πιουετ ιι.οϊ οουι Κι·1ο.εεεοιιιιιηιΙΜ.2

ευου·11ου Μου; άνευ Αοι·ιι.ο ειυι1 2ουι Ζννοοιι οοι· Ποειειο11ουε

Ηιι·οι· 0ιιιιΙιιιΚο.ιιου ΠΠ· ι1ου ΡουΙοιοιιετ. οιυουι ννοι·εο1ιο.οοι·

Ηοερἰ1Μ οοοι·νν1οεου ινοι·οου. ννΜιι·ουτ1 ν1οι· Αοι·οιο Με ι1ιουει.

ουι.οοε.:11οιι νου Με Βιυοοι·οϊιιιιε 1ιοΐι·οιτ ννοι·οου.

- Ποε Ηουοι·οι· ιιοι· Αοι·οιο. 1ο οουι Βοετι·ο1ιου τω·

Αοι·πο. οιυο ο1ιι1ιοιτ.11οιιο Β.οςο1ουο; ι1οι· ΙΛοοιι1Μ1«›υου 1ιοι·οοι

2οί“ι11ιι·οιι, ειυο υοοο οἱυοιυ Βοεο1ιΙιιεε Με θοεουο.Γεευιιεεο1ιιιεεοε

όσοι· «Βοι·11υοι· 5.ιειΙιο1ιου 8ιουοοενοι·οιυο» ιο1οοιιιιο Βοειιιυιιιου

Βου εοει·ο1ΐου ινοι·οουτ Πε εο11ου 1οι·ιο.ιι υι·ιτ11οιιο Μοο1οοιιο

ιιου ιο οοι· Β.οι;ο1 οιιυιιτ.τοΙοειι· οιιοιι Α1ιεο1ιιιιεε ι1οι· Βουιι.υι1

Μυες. ερειοειουε υοοο οιυοοι νιοι·ιοΙ_ιο.1ιι· ου2οεουοι. Αιι.οει.ο

υυο Θοιοουιου ου Ρι·ινιιιο υοι· οπου εοίοι·ειο;ο Ι:1ουοι·ιοι·ουε

ε.ιιειςοετο11τ. ννοιοου. Νεοιιι1ιουεο1ιοι.1ουου ου1ιο1ιουυιοι· Ροι·εο

ιιου οι1οι· ΝοοΙιι.1ιοεοο1ιο 1ιοι εο1οιιου ουι.οι·1ιο;ου ιο ω· Βονο1

Με εοι'οι·ι.ιι.ςου 1:1ουοι·1οι·ου8·. .

- Βριοουιιοιοι;ιεοιιοε. Πιο Ουο1ο1°οοι·Κτου

ο ο υ ο; ο ιι ι υ Η. ο ε ε 1 ο υ ο 1ιοοοιι ειο1ινοι·ι·ιυςοι·ι:.1υ οοι· νι7οο1ιο

νουι 20.-28. ΠοοοιιιΙιοι· οι·1:ι·ευ1ιι.ου 23 Ροι·εουοιι ιιυιι νοι·ει:ο.ι·1ιου

27 @που 81 ι·οερ, 120 Ροι·εουου ιο οι" νοι·ινοοιιοι. Πιο ε 11:1

ι·ιεο1ι ο Ροε τ. ινιοε ιο οοι· ννοοιιο νουι 22.-28. Πο2ουι1ιοι· 11ο

0ο ο ν. 1171 Μου 48 Νοοοι·ει·ιιυΚουι;ου οοι. Πιο Ρο"

οριοοιυιο ιυι Πι·ο.1ςουιοι: ιει. οοιυ Βι·Ιοεο1ιου υοοο.

νουι 21-27. Πο2ουιοοι· οτΙ:ιοοιιτ.ου οοι·ι ου Με Ρο" 8 ουι1

νοι·ειοι·1ιου 15 Ροι·εοοοιι. νοιυ Βο.εςιιιυ Με Πριοοιυιο Με "οι

24. 1)ο2οιυ1ιο1· Μο! 1ιυ θου2οιι 810 Ροι·εουου :Ιον Ροει

81°1θΗΒΙ1- Μ'

- Πιο Ηοειιιυι.οο1ιι οοι· Κι·ουιιου ιο σου (ΗΜΙ

1ιοερ11111οι·υ 81. Ροτοι·ε1ιοι·ρ;ε Μιτου ιιοι 18. Πο2.

ο. .1. 9448(47 που. Με ιο ο. νοι·νν.), οιι.ιιιυτοι· 450 'Γνρ1ιοε -

(11τυο1ιι·).882 8γρ1ι11ιε- 178 ννου.1.811 8ο1ιειι·Ιοο1ι - (θ Φου.),

110 Πιρ1ιιΙιοτΙο - (7 τυο1ιι·ι, 51 Μ8.3οΓυ - (1 πιουν) ουι1 Μ.

Ρ001ἑΘΙ11ἱΤ8111<Ιθ -- 14 που. Με ιο οοι· νοι·νν.). '

- 18 Ιιοτ1ιοι· Αοι·21ο,

Μοττο11τοτε-Βο11οτ1υ Μ. Ροτοι·ε1ιοι·εε.

πιο· Μο 117οο1ιο νουι 12. Με πουι 18. Ποιοιυ1ιοτ 1904.

2111111181' 8ι.οι·οοίο.11ο:

1) υιι.ο1ι οΙοεο1ιΙοο1ιι. ουι1 Α1τοτ:

==ι..ωμι..ι..ωμέε:έω._;

1ιιι0ου2ου:ΦΦῇῇῆ·ῇ·ῇῇῇ·ῇῇ·=·ῇ=

-Δ-`==η.>·οιπωση>πωηι·οεΞ

ωοοιοοιο ο Φο·σ-

ονοοιιιιιοιἶἶἔιοοε
=>>··ο:οεε:.·π.·ο:οο

485-1088$1524700188221222 8874 59 575780180

2) υοοο οου 'Ι'οοοεοι·ειιο1ιου:

- '1'γρ1ι. οιιυυιΙι. 0, Ί'νρ1ι. Μπι. 25.17`ουι·ιε Ι'0011ϊΓοιι8 0,'1'νρ1ιοε

οιιυο Βοετιιιιυιιιυ.ειοοι·11'οτιιι 1, Ροοιιου 3,Μοεοι·υ 9.8ο1ιει·Ιεο1ι 22.

Π1υ1ιτ.1ιοι·ιο 17, Οι·οορ 0. Κοιιο1ι1ιιιει.ου 5. 0ι·οουϋεο Βουκου

ουτοϋυουυε; 22. Πι·νειμο1ιιε 8, θι·ιρρο 18. Κοτει·ι·ΙιεΙιεουο Που

ι:ουουιουιιοους 115, Βο1ιτ Ο. Βριοοιυιεο1ιο Μουιυε·ιι.1ε 0, Α1ιιιι:οι·

θο1ου1ει·1ιοιιιιιου1ευιιιε 0, Ριι.τοιιι.ιε οριοοιυιοει Ο, Βοτ21ιτευ1ι1ιο11:0.·

Αυτ.1ιι·ειιι Ο, Η οι·ορ1ιο1ιιο Ο, Ροοι·ροι·ε1Βο1ιοι· 2, Ρ οποιο ουι1

8ορτιουουιιο 11, ο1ιοι·1εοΙοεο ι101° Που ου 107. '1'ιι1ιοι· οΙοεο ευ

ο1ιι·ιοιυ τι·ουιουε 5, Πο

υουεεο1ιινοοιιο οιιι1 Ατι·οοιιιε ιυι'ευτουι 82. Μοτοευιοε εουι1ιε 81,

Κι·ου1κ1ιοΠου οοε νοι·οουυυε·ε1ιουιι1ε 180. '1'οι;οουοι·ουο Μ.

 

ο Νοο1ιετο 811:ποτιε «Με νοι·οιυε 81:. Ροι:οι·ε

ουτε” Δοι·υτο: Πιοτιετοο, ο. 25. Ιου. 1905.

'Ι' 8.8' ο ε ο ι· ο υ ιι ο οι: 8 ο 1ι υιι το: ΡτοεἱοἱοΙνοι·ιι·υ.ο·. - .1ο.1ιτοε

1ιοι·1ο1ιι:ο οοι· 8ο1ιι·οιιιι·ο οιο. ·- 117Μι1ου.

- Νοο1ιιιιο.1ιε;ο Βοι·ιιιιιυι; 1ιοει·. Ποι:οι·

ειοι2ους τ1οτο1ι σου Κτιος Βοεο1ιΜιμοι·

Αοι·2ιο.

σ Νοοοετο81Μουε 6.οε Ποοτεο1ιου 5.ι·ετ1ιοΙιου

νοτο1τιε: Μουτοε, οοιι Π. Που. 1905.
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- Μ. Ροτοτευυτε, Νονε!η-Ρτ. 14.εοΜο Μ υ!Ιουὶυ- υυά υιιεΗ5.υυ. Αυυουοου-Οοτυυτοὶτου υυεουοιυτυου.

  

 

Π:Μο/ ΡΡ022|ά)2,,2ι'αεύε"
Α9ι7ο(

.”λ,08ήθ.ΐ Δ;τἶἐῖἔἔξτἔἶἶἐἔἶῖἶτἔ;ύ!3% επι υ.υΒοετου2$ υο.ΗΒατεε, νο11Εου=.υπου υυεὶ°Ξ

Πυιι·ι·Ιιο1ουιυ.

 

@που Ρυοευ1:ιοτοάννιυεε :τυ'ο Ζσθο]Ο ΡυοεΡυοτ.

 

ν·ιιι·όο Μι: Βοετοιυ ΒτΐοΙε εερτϋΙ'ι υπ όση· Οι".

 

 

#είετο|
ε· |· Ρ | ' ΚΜπ€Ιο «ω» Βεα·π, υω-ωσιω 15%”. ω-. απ.

# ΚοοΙιω·, ιιυά :ιιι άοτ Ι. Βίοι!. Π›ιἀυοΦ-εόΕΙΙΙ8- α

σ' ΙΜ·άτιΠο υπ Βετ·Ζάπ, Πάο·ι·οΙω· θεΙι. 2ντωιω- ” πΩθάθ

Η πυθύυ παΙο·‹ι£Ιι Ρ·ι·υ|'. Βο·. σο”. Ζημ2επ.

. . - 1 υ

'οΜήπ,κ""ια Βεἱυο τΙιετυρουιἰεουο Με! τουιικ:Ιιε ννιι·Ιυυυυ νευι·ιἰο οι·Ιφυυτ ΜΙ "ΙΪἔΞἔΚ:=ἔἐΞ=Ϊ_.

συσουοϋω ΒΒαοΜΜυ, 5οο·ορΙιιιΖωπ, Οαο··ιου, .Βο·ιω·σεωι, ΗμπαΜε, Απά- Ε! ι " Η

ἔ;='ἐ°"ἑζ'ἐΐὅΣ "Μ, ΟιιοΙα·Με ποιά ΒασιεάστσΜοΙιω· Κο·απΙΗιαΜ "ἴἔἔἐ.ἐι-Σἶ;ἔ

' κι. . . - " . - Κυ"ι·υιυουτο

Ρ:$ΕΤζζζαρΙΣΕ Ιω ΑΙΙευιυειυου κι Ρι·οη·ιυ Ιω· Μπι ιυουεοΙιΙιοΜυ Οι·ἔυυιειυιιυ ευουεο ΜΝ "

 

δαβοεο!

ινεττΙινοΙΙ Με «Με 8υρετρυβερυυ.το Με· ά1υΡΠπυιου.

Αυεεει· Ρωηυυ υτεΙΙευ αυτ πω· Ζω υοο!ι

ΒΜεπιρα·οωΙότι (ΒἰεουεευυΙτ 2,8 ρΟτ. υυά

ΒΦσ›:ισρο·ο£μΖὶσι (ΒτοκυκουυΙτ 4 ρΟτ. οημιυὶεου πουυυάου) υπ.

 

πω!0/
νου ΡτοιγΙΞυ υ. ΕἱυουρτοιγΙὶυ εΙ°8ι1σΪ1ευ απ· υἱοΜ εἰυιεΙυο ΡυΙνοτ, εουάω·υ Η

ε·#π υτοτυυυι· ᾶἱο ΟτὶεἰυυΙρυοΕυυεου νου 25,5Ο,10Ο Με: 250 8ι·.ιυ νοτοι·άυου. ”2°θάθ

_Ωρ πο _ η·υτυοΗιουου

ΜιιΜετ υυά Πτοτυιυτ υιευευ 6ου Ηει·του Αοι·υτεπι πι· νωσυΒυΠ€. 6ουννυίοΙρτΒρυτυ!

Κ °°°€'Ι°°ἐ°° θα· . ΒΒ;έΈέ ?ν'25υ
ΜΟΗ) Η 'Η 6 - -

Με ::ε.;έ -Μυ··Πε·> Ρ=ι>·ἱΙ···ε·ω·Η υ2:.:::1:::::.

“ΕΦ Ρ. Η0Πυτευυ-ΜΒ00υυ δι 00., Μ:τιΚ ουοτυ.-ρυπυι. Ρτουυοίο

ΒασεΖ (Βουν·οΜ θο·επαασΓι (Μιάου).

· (Π) 10-4.

 

π· κ) νννννννννννννννννννννννν
ΟΦΟΦΟ90°Ο90ΦΟΦάΦΟ98ΦΟΦΟΦ0ΦΠ

υΒΑ Λ/` Ι» Λ .κ |..·..α ._, υ ΚΧ` ...- Λ

Μιιυιιτᾶιιπι Με Ρτὶυευετπι.

Ουτσουο ΠΠΠ61·8, ΙτειΠευ.

Ρι·ουρεΙαο Με ΒυυἰΕΜυτυτε Πι·.ΚουυἱΒοιπ

   
  

Μ. Ειυιυοτἱου'ε Ηοἰ!ειυεϊει|τ

Με· Νοι·νου-, Μοτρυἱυπι-, Α!Ι‹ουο!- «πο. Κι·ειυΚο

θε;ΗΙΜει που Β_- ΒΒόθη σφυπω υπο

ΜἰΗοε€ε ?Μπα ό” Μ0Ι°ωἴιἱ1ΙϊΙΙ-ΕΙιἱ1ἱεἈιΙΠ8 ουυο Ζνπε-ιτιἔ ιιυᾶ Ωυυ,Ιου

ιιυτοι· υοΕοι·τὶ8οιυ ε8Π1Π υπ 8ρι·Π.:ι.ε ὶυ 4-0 Ψσουου.

Ρι·οορολειο Ιιοε$υυΙου (Οεἱυ€ευΕι·υυΕε ευυμεουΙοωευ.)

Βου. ιι. ΦΕΚ. Απε Μ. Αι·1Ι·ιυι· Μογω·. 2 Αω·ιω. ` Ηνννν`#νννννκ·ν`,γννννννκνν`>`>
Ι υ9οφ09090©0ΦοΦ090ΦΟΦοφ0009υ

ἐοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο

Ι.υθ νειΙετἱειυειτο άθ Ρ1οτΙοτ.
ςΒυπορΙειπο-κκοπωϋ ευυινιου1υκ·ι Πεορ.υο).

Π·εϋοτειγοτ·ω γουοκαωεειοι.ι.ιωινω ο6ρει:-ιοΜ·υ πρνι ›-ιερει-ιωκ·ι 6οπ·εω-σικε καιω:

,Π08Α.· @σου Μια παρω καάκω:συ Μαο- ο

ΦΠ! 9'|ΠΡθ.Μ'Β 'Η σειρερουιτ Β'ϋ Ίθ'ΙΏθθ27ΜΜ (ΕΜΠ

Η Ε Β Ρ Ο Β λ Χ Τ::

ΗΕΕΡλΠ!”"ΊΧ”Β

Η Ε Β Ε· λ (δ Τ” Ε Η Π Η Χ Τ:: κακα σαοισαρποπ οοθω.

Ουυτοο!, ΟΙΙυἱυιιου Μ Μι ΒυΙριἐττὶὸτε.

(ΙΟ) 10-9.

Ο

Ο

 

./|τωπερεισπμρα: ΒουουυτυυΙ, 'Η. ΡΜ.ι·ιυ., υπο 300. Μυ!ει·, Οοιυ. υπ Οοάει:. κι" 818. Τι·υυευουυ, 'Ι'υ6τυρ., μι” 214.

Ι.υειυοο1οτ ετ 0ο. Βιιο 8τ.-Ο1ευάο, Με. 28, Ρ81°ῖ8

ΓΩ88ΗΗΠ πρευστευκτευυ Με εαπ Ρουι:ϊκ τ. ΠΟΜΜΒΕ. 0.-Πετορ6γρα, ΗευοκΠΠ, Με 'Η.

:Ε-Ε-:άξ ΟΚΠειυυι Επι. Ο.-Πε·τορ6γρΜε: γ ΙΙΙ·τοπυ ν: ΙΙΙΜπυ·τ·υ, χτυπαει Γοτο.υπ ο

π πι, ΡγοοκοΜ·ι. ΦυρΜε1ιευτπνεοκοΜω Ο61ι.ωστυ·15, Κυυυποκιιπ, Νε 12.

οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοσοοοο



Ι2 ί

|πεεεξπ 82ο υπόθεστ9% .ό?||πε

Μσ'ευπ 80ωπύωΟΛθ //θ2822.ό

Μοιποπτειπετ νθτεοπΙυεε

όι·ε Τἰεοπεε υπό ΜΙετ $επεπεοπυωπόοπ τπἱττεΙετ ΚοΙΙῇεΙουεἰε. Τίπ1επϊόεοΚεε οόετ ΡΙεοΙα:π Ιειεεεπ Μου ΜΜΜ

επτ!ετποπ (ΜπετἰΚυπἰεοπε ΡοΙἱοτυπἔ). Ρτοἰεε νοπ ?Ο ΗΜ. απ. Ι.ιι€ετ νοπ ιυεεπιπ1επεει2Επιτοπ Βόοπετ

εοπτόυ!α:π, Κεἔἰειτπτοτοπ, Κπττεπ-Κε€ἰεττἰετεοπτῖιπΚεπ οπο. ΚΜΜοέε ΙωετεπΙοε από Βε:υ€πΜιπιε ευ! όἰεεε

Απποποε›. Κορἱετρτεεεεπ υπό -Τἰεοπι:. Βεςυεκπε 5ἰτ2όυΠεεεπ ςεο οποπ Με Κ!εἱόετ). ΡτοερεΙ;τε ΚοετεπΙοε.

ό11ΙΠΒ ΒΘΡ90π. ΑΙ:ΜΙυπη Μ· οσπνεό!εοπ-ευπεν!ΚυπΠεοπε πιοόει·πο Κοπ1οι·- υπό ΒΕυ!ΜποΚ-ΕΙπτΙοπ1υπόσπ,

Η!. Ρε8επτΜων, Βο2πωΙι. Κοη)ΦωοΙιωισιεύσι 18. - ΤεΖερΙιοπ 6.??θ.

 
 

 
   

  

· (5πΙὶοχΙεὲὶυτοΒοτπχΙεεωτ). ννεππ Με όυεεοτΙἱοΙιοε ΜΜΜ Βο- ό

εοπόετε ευπεύε ΜτΙ ΜΙεπ πεισπ Ει·Ι(ΜΙυπΒ ευίττε1επόεπ 1

τποππιπΠεΜιου υπό πουτπΙς!εσποπ 8Μιπιω·ωπ, ω θοΙοπΜπουιπόΙΙεπιιιε,

ΠυευοΙτυουιιιΜΙεπιιιε υπό ΙεοπΙι-ιε. νοπ εΙποτ ΜΙεοπυπέ ειπε εΙο1οπεπ 1

ΤεΕ!επ ΞΜἱτ υπό ΟΠνεπϋΙ ἰπ όετ Κι-:ΒεΙ ω.υι.οι. 2 ιπΜ 'Γ' Με 1 ΚΜΤεο

Ι6ΡΓΜ νο!! ἰπ Με Ηειυτ όετ ετΙ·ιτειπΚτεπ ΚότρεττεὶΙε εἱπ:υτοἱπεπ. - ΗΜΕτ

ἰετ πυεεετοτόεπόἰοπ πω.

  

Ήπ·ό:ιπυπε.

πι·8εΙυεΙ-ΒοτοΙ1υπε

τοπόοπΉ'πεεοι·ε.

  

ΜεΜΙαιΠεοππιουεΜ

Βεἰ ευρΝεο!ιοπ ΒτΚτευΒιιιη;οπ ς5ερ1ἱΚᾶπιὶε.

ΡυετρετΜρτοεεεεεπ - ειυοπ ρτορπγΙειΜἱεοπ

`πΜε Οεπυτωπ -, ό0Κε1τ°όἱτἰε, ΜΜΒι·ππό στο.) Με Ι.6ευπ'<ζ Ζω· Ιππ·όνο

πϋεοπ υπό τοΜειΙοπ ΑπννεπόυπΒ, Με ,,υπ8υουΙόπι ()τοό6“ ιυιπ Εἱπτεἰπεπ

- Ζω· "'υπόΒοπυπόΙυπε ἱπ ?Μπι νοπ ΤειΒΙο1τεπ οπο.

$ἰΙπετρτόρπτετ Π” Η θ ' ΒἰΠὶἔεε Ι.ο!ωΙ

Αυ8επ- υπό θε- Η ΑπόυΠιοΙΙΙιυπι

εοπΙεοπτεΗτππΚπεἰ1επ, Βοεοπόει·ε νοπ ἰπτεπεἱνετετ υπό Ι:1πΒετετ Μ..

ΠοποττΙιδο. . Κυπε Με Κο!:Μπ.

2Μπι·ΒΒ0ππουεΜισό όωπΕεποπΠΣι·όοι·πΜε

Ρι·οπωι ππό ΙΜοι·ιι€ιιι· όυι·οπ

ΟποιπὶεοΙιο ΜΜΜ νοπ Ηογόοπ, ΒόόουουΙ-Βτοεόοπ,

οόετ όι:τοπ νετ1τε2ετ: 119) ΠέΙ.

Β. οωιωι, Ν. 0., 8τιιόπγ Ρι·οερ., 8, 3 Ροτοτευυτό. ...Τεἱτεε

"ΜΡΜΜΕδΉθΗΥ·ΕΤόΐ

  

]Ποόνι:ΙοΜεάπόπειΙϋτ!ἰι:!ιοπΜπιόειεεετεπΙιοηεπεπΜια

ό ό Ιω Βουιποποπ ΑΙοιόπόοτ-ΗοερὶιπΙςππ;ό

. ΝποΙιννοἱε οττΙιοὶΙτ Με: πι· Ζοὶτ Μπιτ·

πω.. ΡΠοευτ υπό Ρόυμπ·Ιπποπ Μ; Με

ρι·Μπο ΚτυπΚοπρόο,ςο (;ςοςοπ ΖΜιΙππε

νοπ 50 Πωλ.

 

  

ΠετυοΜυεεε, υπἔἱἰτἰἔοε, τεΜοεοε υπό εεΜεπποεουιόιιΚοιιόεε ΤτοοΚοπ

Απϋεπρόουυπ, Μπι... ΜΙ ννιιιιόεπ. νοι·πι·οππυπποπ. Ηγρεϊἰότ0εἱε,

ΙπτετιτΕ,ςο υπό επόει·επ Ηυ.ιιτΜ·πυΙόιΜτ.οπ, όση όυι·Ιςοιι όοόοϊοι·ιπ

ΕτεειτΖιπἱιτΜυ »νομό εεἱυεπ· ΒΙΙΙΙΒΙ1ΘΗ νοτ2υ2ἰΜιεπ.

¦.Υθθ$!Ν·θΗ|Ν!Ν
ΠυμἱΙ'τἱΒ·εε, ΙΜΜ089ε ΑπόεερΝουππ. πεπ·Μιττοε ΜΜΜ ΜΗ Β'ιιι·πυΚΜπ,

ΡΙιΙεἔιποπεπ, ΒΜι·πιεπ. ρτοΓυεεπ Βἱτετυυςοπ πιο.

¦.ΥΒΠ$!Ν·ΝΑΤΒ!ΗΜ
Βεννόπτωε ΜΜΜ “που Πϊοτυευσποττπϋε, ΒοριἱὶΓΙ. υπό οιπρί'οπΙεπ νοπ

Ι)ι·. Ρειι·.5.όγ, Ι Αεειεωπι πι: όει· ΚΠιπΙ‹ ΙΜ Ηπυτ- υπό Θεικόι1εοΙιτε

Ιπ·ππΜπόιοπ όετ ΠπἱνετεΙτότ ΚΙυπεοιιυπη;.

  

 

Δόι·σεωπ νοπ ΚτόπΙιοπρόοἔοτὶπποπ:

?τω Σ.. Δ. Βοεοε1πννεΙππόπ, Ει·ΚΜοό

ὶ ΡοτευΙοΙι Ν: 16, Ου. θ.

?υπό Βιιεο11Ευππ, Μ”, Που·επποοπ. μ.]4

π. Πι.

ὶ ΒΗπε ΒΙππ. .ΤΙυτοποιωπ 58, τω. 15.

Ο.πει·ο. Οππ·ι.ιιοπό,θοριόεποκ., μ. Π, ππ.1θ.

ΠπτΙεΨὶπΙκ1ο:·, μ·.0οιπποεπ πορ. π Μι;

·ι·οιοΠιιοποποό μ. μ. ό.. υπ. Π.

Ι ΔΙοκο.πό:·π Κπεπτὶπονν, Ηππουεοποπω

!

Ι
Ι

  

 
γ.π. π. Θ!. ότι. Μ!.

Γι·ειυ Μὶπππ Βἱεεει·, εευ. Ρ:·ππ!κε. Οπ

ρπιό Ποπ: τοῷοκἰό προσπ. π. Ν» Ιθ.

κπ. 28. γ υπο-Επ.πππκπππ ΜΜΜ.

Μυετει· υπό Ι.Πσππ!υτ που” όεεπ Ηοττυπ Λτ·ι·Μεπ ΚουτεπΙοε επι· ΥοτΠΙΚιιιιπ.

  

 

Πω. πο”. Οπα, 14 Ηππειρε 1905 τ.όόετπυεεεποτ ΙΜ. Επό ο! (άν από οι.. Βιιοπόι·π‹ιΙ«π·ιπ ν. Α.όόό0πό0Κό.Ϊἔυἰῇ2τἰ114η1ὶ:πΐε1·ΡΙό.όόόδ.



οι( 1

ιιιιιιιιιιι ιιοοιιιιιιιιιι
ιιιιτοι ιιοι κοιιοιιιιιοιι νοιι

ιιι. ιοιιοιιιιοο ι(ι·οιιιιιιοιο.

Ηιειι.

305
  

πω. οι. οι" οπο.
_ιιιι·ιοιν Π)οι·οοιιι.

οι. ιιιιιιωι ιιιοιιοοιι.
δι. Ροτει·οοιιηος.

 
,__..-..-- . θ..

Σ' Λοοιιιιοιιιοιιιο -Αιιιι.ι·ιι.Βο "πιο ο11ο Ξιιοοιιοτο °°_

οικω ιιιιιιι οιιοοοιιιιοοοιιοιι οτι οκ: Βιιοιιιιειιιιιιιιιι€ νοιι Κ. 1._ Μα"

ιιι δι. Ροιοτει:ιιιι·8, Νωνειιγ-Ρτοεροιιτ Νο Μ; 2ο ι·ιοιιτειι. --- πρωι”

οι·ιο·ι;ο οοινιο οιιιοοοιιιιο Κοιιοιι:ιιοιι ι:οιι1Βιιοιιοιι Μιιτοιιιιιι,ι;ειιοιι

τετ ιιιιιιι οιι όσο οιοιινοτιι·ειοιιοοιι ,ςεοοιιοι Πο ι”ιιΙιτειι οιειι Ποοιιιιι

ιειιτΠι·.Ε.Ειο"ιΒιιι δι.Ροιοι·ει›., ννοοοιιι Οειτονν, 1 με” .Με ?Η

ι1ιο,,ει. Ροιοτεισιιτεοτ ΜοοιοιιιιοοιιοννοοιιοιιοοιιτιΓι° οι·οοιιοιιιτιοιιοιι

$ο ιι τι οιι› ο ιι ό. -Ποι° Διι0ιιιιο1ιιοΜ.ομοιο ἰοι ιιι Βιι,οο1οιιο. 8 ΚΜ. Πιτ ο"

μι", 4 πιο. Πιτ ο”. Ποιοι: _]οιιι° ιιιοι.Ροετοιιειειιιιιιε;ιιι άοιι οιι6,οιιοιι

ΗιιοοιιιιΖ) Μοτι: ιοιιιιιοιι, ΙΟ Μιιι·ιι ιιιιιοιιιιιιιιοιι. Πει·Ιοοοι·ι·,1ομο93οιο

Πιτω ΒιιιιιιΒοοριιιιοιιο Ζοιιειι ιιιΡοιιι ιει ιο κόρ.οιιοι-Βό Ριοιι.- οιι

Αιιιοι·ειι ιινοι·ιιοιι 25 δοριιτοιοι::ιι€οιιιι·οι· θι·ιειιιοιοιιιιιοι ειι€οοοιιιιι.

. `ι - ?έ .

> Ψι:..>' η. '| Η '.'

«Υ __
Ϊ!. μ Τ; ` ' '.ι¦' ίο

- ιιοΓοτοιο ινει·τιοιι ιιοοιι ιιοπι Βιιι:ο νοι:ι Ιβ κι». Πο ΒοΕοιι ιιοιιοι·ιτι.

ιι ΣΤ

 

88. Ροιοτοιιιιι·8, ιιοιι 15. (28.) .ιιιιιιιοι.

:ιι τιοιιτοιι. Βρτοοιιοιιιιιιιοιι ιοΒιιοιι νοιι 4-:θι 190,5.

ΠιιιΣιι: ΙΜ. ιιιοιι. Βιοιιοι·ιϊΟι:·ιο: Ποιιοι· οιιιοιι Ρο.ιι νοιι Βιιιιοι. οιιοιιι ιιοιι ΙΙοιιιιοοιιιιιιιι ιιιιιι ιιοτ Ριοιιι·ο ιιιιτ Ποιιοι·

-ο·ι·οιιοιι Μι ιιιο Ι.οιιοι·. - Βιιοιιοι·ιιιιιοιοοιι ιιιι‹ι Βοορι·οοιιιιιι€οιι: οιιιιι ποι.ιι·οι·ιιιιι, Αιιι'ιιιοιιο ιιιιιι Βοιιοιιιιιιιιι ω·

ιέτοιιιιοιιριιοιιο ιιιι ιιιιοτιοι·ιιοιι Βιιιοι. ιιοιι Δ. γ. Ι.ιιιιιιιοιιιι. - Οο.εροι·: Ι.οιιι·ιιιιοιι ει" ΙΙι·οιο,ειο. - Ρο.ιι1 Βιιιιιι€: Ηοιιιιιιιιιοιι
@οι οιιιιιηιοιοςιοοιιοιι Τοοιιιιιιι. -- ΥΡι·οιοιιοιΙο τι" ι:ιοιιιοοιιοιι οπο.

-# Μοι·ιιιιιτιιιο-Ηιιιιοτιιι 8ι. Ροιοιοιιιιι·μ. - Αιιοοιοιοιι. ·

 ;-ξι-ζΤ.:.-ΞΐΤΜ:Τ  
-ρ

Βάια οιπο" Η" νοιι ειιιιιιιοιι«Μιω Βιοιιιοοιιιιιιιιιο

οπο ιιοι· Ριοιιτο πιο ιιοιιοι·οι·οιιοιι :Μ ιιιο ι.οιιοι·.

(νοι·ιι·ος, οοιιιιιιοιι ιιιιι 26. Πει 1904 ιιι ιιοι· ιιιοιι. Θοοοιιοοιιιιι'ι.

 

οοιιιιιιοιιοιι Ριιιιοιι ιιιο ι·οιιι ιιινοοιοιοιι Ροι·ιιιοιι ιιιιοι·ινιο

<,,ιοιι, ινιιιιτοιιιι ιιι ιιοιι ιιιοοιιιιιιοιιοιι-- οι" 8οοο ιοιι

οοιιιο, ιιιοοοιοοιιο Βοι·οιοιιιιιιΒ ιιιοιιοι· -- ω· Κιοιιο οιοιι

ιιι ιιιοιιι· ιιοιοοιιιι; ριοοι·ιιιιοι.οιι, ποιοι· οιιιοιιιιοι· οοιιιιιιιι

ω Πωιιιιι·) ιιιοιοι·οιιιιοιι, οιοιι ιιοΙιι οι·ινοιιοι·ιιιιοιι, ιιοιιιι νοιοιιΒοι·ιιιιοιι

χω, Βιιιιιιιοιι οποιοι, ιιιο ιιιι ιιοο ιιοιιιιοιο ι.γιιιοιιδοιοοοιιοιι

"Β',χ "Πω- ΒΠΠΠΠά ΟΦΗ), ΠοΙ_ρω οιιιιιιοι·ιι ιιιιιι ιιιιι ιιιοοοπι ιιιοιιιιοοιι οιπο.

ιι ~ ι.ο._..+ Μ» ιιι ιιοιι Ψειδιιοι'οοιιοπ Ριιιιοιι ‹Ιιο Ριοιιι·ο Ποτ

' ·' ι .οιιιοοιιιεο Βιιιι Με Νοοριοοιιιοο 8οινοοοιι, οο νοιιιιιο·ιο

Τ' ι ι ι80Μ"88)· 5οιιιιιιο ιιοι·οιτο ιιιιοι· οιιιοιι οοΙοιιοιι ω. Ροι·ικοιιουιιιο,

. ι3οετοιτοιι °Βιο πιο· ιιιιιι,Βιιι. Η., οιιιοιι Βιιοιιοιιἔ ιιιο

Οοιιιοι ιιοι· Ι.ιτοιοτιιι·, 8ο ιοι: Ε. ιλίοοιιοι·8) ιιιιοιιοιιιΒ`

ιιοι Ει·οιο, ιιοι· ιιιιοι· ιιοιι Βιιιιοιιιοιιιιοιιο ο.ιο οιιιο οιοοιι

ο.ι·ιιιιο ιιιοιιΒιιο ο Νοιιιιιιιιιιιιε ιιοι οοιοοοιι Ηιιιιιο ι›οι·ιοιι

Μ., ιΙοοοοιι ΕπιοιοιιυοΒοινοιοο οι· οιπ” ιιιο ινιιοιιοιιιιιο οι”

Ι.ιιιιριι€οιιιοοοιιιιοιιιοιιοιι οιιιιιοιιΓιιιιι·ι. Πειιιοι Μιτου: οι·

οιιοιιιιιοιιιιοιι ‹ιιο Αοιιιιιιοιιιιοιι ιιιιτ ιιοιιι Βριιιιοιιιιοιιο.

Βριιι.οι Μι Π. 8οιιιιιι2*) ιιιο νοιι ιιιιοΒιιοι· ι›ο

οοιιτιοοοιιοιι 2 Β`ιιιιο ιιιιίο ιιοιιο οιιοιχοιοι·ι οπο Βάνο

ιιοιι, ιιιι.οο ιιιοοο νιοιίοοιι οινοοιιιιοιι 0οοοιιινιιιοιο, »οι

ιιοιιοιι ιιιο οιινοιιοιιοιι Ι.γιιιριιιιιιιιιιο τιοι· Ριοιιτοιι, ιιοι·

Ι.ιιιιΒο απο ιιοι· Βτοιιοιιιοιι ιιιιι οριιιιοιιιιιιιιιοιιοιι Ζοιιοιι

οιιοοιιιιΙτ ποιου, ιιι ιιοι· 'Για ιιιι οιιιο ιιι νιοιοι Ηιιιοιοιιι

ιιοοιιι·ιιΒο Νουιιιιιιιιιιιι οιιιιιιοιιι. ιιι οιιιοιιι ιιιοεοι· Ριιιιο

οιπ εε οιπ Μοιοοιο.οοιι ιιι οιιιιοιο Οιειιιιο, νοτου8εννοιοο

οιιιοι· ιιι ιιιο Εοιιοι· Βοιιοιιιιιιοιι.

Πο 8οιιιιιιο ιιιι ιιιιιιιοοιι. Βιιιιο ιιιοιριιοιοοιοοιι ιιιοιιιο

ο.ιιιιοι·οε Με Κι·οιιο να οιοιι οπο, οο ιιοι οιιοιι οι· ιιοιιιοιι

Αιιιοοο ιιιιοοιι Ι‹οιιιιοιι νου σοι· κιν ο ο ιι ο ι°οοιιοιι ΒοοοιοιιιιιιιιΒ

«Με Ειιιιοιιιοιιιτοιιοοο οοουεοιιοο, ιιιιι·οο ιιιοιιι Με ιιιοοοι·

'Γιιιιιοι οιοοοιι›ο Κοοιιοκιο, πιο ιιοι· Εριι.ιιοιιιιοιιο ιιοιιιοι

τυπο. Βιιιιιιι οι Ιιοι›τ Γοιιιοτ ιιοτνοι·, ιιοεο ιιι ι1οιι νοιεο

ι
..ιιι ι

3) Β. οπο". Ηοιιοιι. ιιοι ειιιο. Ροιιιιοιοειο Θ. απο Τ.
Αιιιιοοιο. 1874 ιι. '76. ι - ο ο ο · · · ι ι

Π Βι·ινιιιιιιτ ιιοι Ε". Νο_οιοο ιι: Πιιι.οι·οοοιιιιιιιι ιιιιοι ιιοιι «Ειπ

ιιοιιιοιιιι·οιιο». ιΒἔιἔριιιιιιἔιτιο· οιιι·οιιιοιιιοιοιιοοι. 11. Αιοιιιν ι".

ιιιιιι. Ποιιιιιιι. Χ ι. ο . ο. οπο. ι

 

 

ινο ιιοι· ιΒιιιιοιιιοιιιιοιιο ιιιιοιι :ιοί ιιιο Ριουιο ιιιιοι·οοεοιι

οοιι οιπ.,

8οιι ιοιιοι Ζω ιοι οιιιο Κοιιιο νοιι Ροιιιιιιιιιιοιιοιι

νοι·ίοοοι, ιιι οοιιοιι ιιιο ριιιιιιι.ι·ο Ειιιοιοιιιιιιο Με Τιιιιιοι·ο

οιιιινοιιοι· ιιι σοι Ριουιο. οιιοι· ιιοπι Ροιιι.οιιοοπι ι;οιιιιιιιοιι

ινιιι·ιιο. Βοιιοι πω· οο ιιιιοιο 2ο ννοοιιεοιοοιιι€οι· Μοιο.ειο

οιοιιιιιΒ 8οιιοπιιιιοιι. Αοιιοοοι·οι. Λοι·Ιιοιι οιιοτ ιιοοοοιι οιοιι

?Πιο νοιι Βιιιιοιιιοιιιι·οιιο ιιοι· ΡΙοιιιοιι οιιτιιοοιιοιι, πιο

πο:: ιιοι· Νοιιο ιιοι· Ι.ιιιι€ο ιιιοοοιιιο νοι·οοιιοιιι οιιοι›.

Ο·οοοιιιιοοι ι1οιι Αιιιιιοιοιιιιιι8οο απο ιιοι Ιιιιιινιιιιιοιιιιιι

ιοιιοο οιιιοοιιιοιι Ε”οιιοο πω· ιιιοιι οιοιι οιιοι ιιιιτοιιινοθ

ω” ιιιο Βιιιοιοιιιιιι€,> ιιιοοοι· Τιιιιιοι·οιι Μ”. Πτοοοιιο οιπ

οιοιο ιιιο ιινιιοιιοιιιιι8 οιπ Ι.χιιιριιι·ιιιιιιιο ιιιιιι Βοίιερειιοιι,

οο ιιοοο σοι ιιιιιιι·οοις. Βιοιοιιο.ιιιιιιο Οιιοι·οιιιοι οιπ ιιιι· Μιο

ιιιοι ιοοι8οοιοιιι ιιι οοιιι οοιιοιιιι. ·

Βιιι οιιιιοι·οο νοιιιωιω ποιοι ιιοο ιιιο.ιιτοοιιοριοοιιο

Αιιοοοιιοιι. Ηιοι· οοεοοιιοιι νιιιι· θα ι1οιι πιοιιιιιοΐοιιι€οιοιι

Βιιιιοιιι, ιιιο ιιι ιιιτοιιΕκιιοιιιοιι οιιιινοιιοι, πιο ιιι ιιιιοοιιιι

ιι'ιιιιο Με ιιοοοιιιυοοοι·οοοο, οιοιιιιιοιι Βιοιοιιιιιιιοειε νοτ

οιιοιιτο θοοοιιινιιιοιιιιιοιοιι οιιι ιιιιιιιι·ιοι·οοιιι θιοινοοο πι·

Αιιοοιιοιιοο8 οιιιι,ο,οιι Πάω' ιιοε Βιιιι ιοιιοι «Με ιιιιιιιοοιι

ιιιιιι Βιοιοιιοι·ιι8 οοιιιι·οι·ιιιιοιι νοιιιιοιιιιιιε ιιοι· Ριοιιιο οοι

8οιι, σο, ινιο ιιιι Ρι·οο ιι ιιοι'οοιιοιι Ροιιο, οιιιοι·

οιοοι. οοιιοοοιι Ριοιιιιιιο Με οιπ νοτινοοιιοοιιιιιε Μπι-οι

οιοιιι; οιιοι οιιοι οο 2οιεοιι οιοιι ιιιιι·οεοιιιιιιοοιεο, ινοιι

ιπιιοτιιι8ο Νοιοο ιιιιιοοιιιιι·οιοοοιι, Βιιοιιοιιιοιιοιιοιι Βιι·ειιιΒοιι

υπο Κιιοιοιι οσοι οιουεοιοο πω· οιιοιιιιιιοιο Κιιιιτι·ιιοιι,

νοιοιιιο ιιι 5ι. Ροι.οι·οοιιι·8. - νοτιιιιοοιιτοο.
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Με εει ννιειιετε"), οσετ ειισιιτιι· Με ιιει 5ειιιιιιε,

εειιιει εεεσνιετιιιιτιιεε Εκετεεεειιεεε.

ιτε Με. ειιισ σεε ε.ιιειι σιε ιτι σετ Ρετιιεεεειιιειιιε

ννιεσετιτειιτεεσεε Τιρειι. Νιειιιε σεειεινεειΒετ ιιιισεε ειειι

Πιτ σεε ειετειεεε πω, ιε Με Ι.οιτειιεειιειι ιιεσ Βειιετ

σεε εε Ριειιτε., Ρετιιεεεειιι, Ιιετιεεετεεε εσετ Νειε εριε

ιεεσειι Ρτεεεεεεε,_ιε εειειι σειιι Βιιιιιιιεε εεΙτιιιισετετ 8τιιτιιτε

τιιιιεε εσετ νετννεειιεεεε, νετ ιιιιειιι ιο ιιιιειι Κειιιιιιτιιι

τιετι σετ νετεειιιεσεεεε Τγρειι, μια ει€ετιετιιιιε Βιι

σετ ιιετιιιιε.

Μ. Η. Βτ·τ εεειιιιιιε Πιιιεε νειι ιιιιτ εεεε εεεειιιΙσετιε

ΚτειιιτιιειιενετΙειιι Πεμ εντιεειιειι Εεεε .Με 1001 ιιιισ

Βερι. 1902. Βε Με Με εεεειιετιισ ΡΑ .Τειιτ εσετ τιιεσ

20 Μεεε.τε. Ττειε σιεεετ νετιιιιΙιειετεεεειε ιιιιιεετι Ζειτ

ιει εε εκει ιιεινειιτεειιειεΙιειι, σεεε σιε εειιιεεΙιοιιεε,

σιιτειι εισιιιε ειιιιτειιιετιειετιετι ΜιισιεΙτειιεενειριειιιε πι

ειιιετεεε ιιιιι σειιι ειεεεετιιεεε Πεεειιιιεειι ιιιισ σειιι εεε

ιιεετι ΗετειιΙεριεε εειιειι ιιιιι σειι ετειετι Κειττιεε σετ

ειειι ετιιιιετ ιεειιτ ιιτισ τιιειιτ σιεεετιιιειετεεσεε Νειιιιιισεεε

νετΙτειιιιιι ιτετεε, Κειιιιε, σιε ενειιι Ιιεεει ιιιισετεινε Με

ιτε ιοεΙτετεε ΖεΙΙΒεννειιε σεε Μεσιεειιεειι:ε ιιιτεε Αιιιιιεε

εεεοειιιιεε Ιιειιειι ιτεεεεε.

Εεεε ειιιιιειιιιοιιε ΒνειριετεειεΙεειε ει, ινειιιι ειπ

ιιιιιηιι σετειιιιιιιτιιετ, Πιτ σιε ετει:ε Ζειι σετ Ιιε8ιτιιιεεσειι

Ετιττεειτεεε εκει ιτισεΙιειι.

Ειει ιτε Υετιιιιιιε νειι ννεειιειι ιιιισ Μεειιιεε πεσει

ειειι σετ νετειεεΙτι. ιιετνετινεειιεεεσεΤεειετ σιιτειι"_σιε

ετειεε Ιειιιιιιιιειι, ειεειιειισειι εεσ ει: ειιεειτιιιιιεεσε”τι,

8ειιτεετεεε εειεετιτειιτ. 'Πειτε εΙιεσειιι ειτε ιιιτε ετιιειε

Βεσειιιιιειι τεεειτειιεειιτ νει Ιτεεει. Ιει. εε σιε Βτεειιιειιιε,

ττιιι ιτειειιετ ινιτ εε ιιιετ εεεεειιιιεεεΙιειι πι ιυε ιιιιεεε,

εε ιιιισει ειειι επι σετ ειεεε, Μ. ειιτιι σετ εεσετε Ηιιιιιε

σετεειιιεε ειεε Βιιιιιιιιιιεε ειιι Αεεειιννεειιιιεε σεε νεει

εειετεε Αιτιιεεε ιιεσ εεε ΡεοιετεΠιειιιιιιιε ιιετιιιιε. Βιε

ΡτεΒεριιειιιιοιι ετ8ιειιι: μπει εειινεσετ ειε 8ειιιιιειιεε

εσετ ειστε” Ε.1ειισειι.

Ι)ετ ιτε Πειιτιεεε ειειιτιιε Κτεειιιιοιιενετιεει ιιιιι `ειειιετ

εεεΙι ιιιιιιιετ ειειιιε Πιειειτιετιειιεειιεε ιιιτ ειιιεε Ριειιιιι

ιιιιιιετ Βειιιιιιι. πι" ετιιειι εεειιιεσ σετ νετσετιιι ειιιετ

εειιιειειιειισεε, νιεΙΙειειιι ιιιιιετΚιιΙεεεε Ριεετιιιε. ιιιεΙιτίεειιε

Ριιιιιτιιεεειι ιιιιΙιεε εειετσεεεειι ιεσεειειιι ειιιε ετεεεετε

Μειι€ε ειεεε ειειιι ιιεεττιεττιιιιε. Ειτεεσει:ε νετι ιεειιννιιε

ιτειισεει ερε2. θεντιειιι ειεεεεε.

νοιτι τειιττεειτ. Βειιιτσε σιεεετ Γιιιεειριτειι ιιιιεει εε

ιεεεειιιειι εειιεε σιε Εειεειιεισειιε εε. Ιε εεεετειιι Επιτ

ιιιτισειι ειειι εεεεε τεεεεεειιειιειι ΒΙειΙτετρετειιεε ιιιιπιετ

ννιεσετ Οιτιιρρεε ιιιιισετ, ιιισιεριεεΙιετ ΖεΠεε νετεειιιε

σεεετ θιτεεεε. νειιιιιεσε ιιιιιΤειιεεσ ετεεεετ, πιει. ρων

ιιιετριιετ Με Γειιι8 σεεεεετιειιτ·τ Ζειιειι, πιο ειε

@ιι ι εεΙτε ιιιτ εεε Ειιιιιιειιιτειιε ιε Αεερτεειι. ειιιιιιιι,

ΡτεειιΚεΙ ειιετ ιιιιειι ιιειιτι «ΕιισειιιεΙΙιττεει Μπιε

εειιιετι ιτειιειε, Γειισεε πιτ ειειιι.

Πε εειιιει σιε εεεειιιεειεε Εεσειιιειιττιιε σετ ΡΙειιτε

ιτειεε Νειειιεε πιτ Πιεετειιετι εειεεε,εε ιιιιιεετεε πειτε σετ

Μειετιεε Ε'τεεειτειε ιειιε νετιειιειειι Κτειιεεειιεει σιε

ετ ιιι τειιιιιιιεετετιιεειι νετιιιιιισεε νετιιιεσ, εεε εεε

Ι.νιειιιιιιειιιιειι εσετ ειιιετ Με σετ ΟιιειιιιιτΙιε σετ Με
ιτιεττετι Ριειιτε ειειεπιεε. · ε

Πιε νετεεεεει2ιιιιε, σιιεε σιε ΡιιεΙτιιεεειιιιεειειτειι εειιοιι

εΙε Ρεειιιιετι, ειπε. εεετ εεειι σεττΙι ιιιτε τιιιιειιιειιε Νειιε νετιι

ιιιιιεριιιιεε Νεεριιιειιιε Αιιιεειιιιιεεε εεετ.σεεεειιιε ιιεεεεειι

ιιιιιεεε, Πεμ ιιιιιιε εειιιιε; Με ΞειιννιετιΒε ιει ιιιισ ιιιειει

ειιτ σιε Πειιιιιεε εεε Πειετετιιεισιιεε σετ ιε Πιτ εει

ιιεΙιεεειι τιιετριιοιιεειιειι Βεειεεσιει1ε. 0ιιιεει‹ε νετ

ιιιεει ιιιετ σιιε εειιετΓε Αιιεειεεεσετιιειωιι ιεεετ ΖεΙινετ

εεεσε, πι σεεεε εισιισιε ρειιιιιετιιιιεε πειτε; σεττεεε

τιετιεε Κτειιεεειιετι ευεετιιιιιειιιιεΙιετι, νειι σειι Βει σετ

π η :τ ¦. 

ι) Η. ινε σε ε τ ε: Πεεει· ετιιειιτεσΒιισειιιειιεειε σετισΙειιιιε

-- εν .νει _ _
..- ι ι3 ι.- κ

ετεεεετεσε Μεεεε πιτ 8ειιε εεε Βτεειιιειεε. εε εε ιιε

|:]τιι.πιτιστιτιε σετ Ριειιτε. εεεεει.οεεεεεε Οιιετιιιιειιεεεεσε

ιιιειιετι πιιι ιιιτετε Βετιιιττετεε εεε ιεειιετιετειιι νοι·ιτειιιιιιεε

εεσ ιιιτειι ιτΙειεετεε Κετεεε.

ι Πεεε σιεεε Αιιιῖ8ειιε ιιεειετιιιιι πι σειι εειιινιετι8εε

' πιιιιι, εειιι. εεε σεει Πιιιετε.εσε ιιετνετ, σιιεε ιιεισε Ζειι

. ετιεε Βιειειιετιιε ιτετειε Με Με ιιι·σττιριεειι σειιεεε

_ τιετι εειε !τεεεειι.

Πειετ σετι 4 ιιεεριετΚτεεΚεεεεεειειιεε Ρτεειιιτει'ε

 

ειτε σιεεει· τετ Τιιιιιετ ειιιιτιιιιιει·ιειιεειιε Βειιιεσ ιε σετ

ΡεεΚιιεεειιιιεειΒΚειι εε ετειετ ΒιειΙε εεεειιει εεε ιιι

σετ 'Πιτ ιιιισει σετ Νιιειιννειε _ιεεετ Ζειινετιιιιεσε Μπε

ιιειιεεινειεε 0εεειιινειειρετιιιτειειιειι σεε νετ ε.Ιιειι ιιεσετε

τιιεεεεεεειισε 5χειριετε. Βιιεε σιε ενειιετεε ΡτεεεΙτε1°

εειιετι Ζειειιετι σιιε ειινιεεε, ειιιιι. ειιειι σεε εεε

ιιιεττιιιι8. Βιτειισει. Με ειε σιιτειιε.ιιε ιιιειιι εεε

8ειιιιθ881ιωι @επι «ΕιισειΙιεΙιττεεε», εειισειιι εεειι ιιε.ιιιιεετ

νιεΙΙειειιι σετ Τεεετιτειεεε πιιτετιιιιιεε, Πιτ σιεεεε Γε!!

εεεειιειεεσειοεινετσεε τιιιιεεεε, Πεμ ειιι σετ Πωσ. Βετ

ετιιΒε Ζειειιειίειιισ ειιετι ειιτ νεε εεσιιιΒιειιι Ναι.

Ατισετε νετιιιιιιι ειειι σιε Βιιειιε, ννετιε Με σιε Βιεεεεεε

εετεσεεε σειιιιιτιετειισε Ι. Βιιιιριετε, Με πι ι1εεετειε

Ριι1ιε, Με. ι77εεε σεεε ιτειε Ηιιειεε εεσ Αιιιιιεεετιιεε

ιιιιιιτε 2ειι ιιιιισιιτειι ειτε ιι·εσετ ειε νετι·ιιιετιεειιετ

$ριιεεειτιιιεττιι εεειι ΤειιετΙτεΙΙιεειΙιεε εεισεειτεε ιε.εεειι,

εε ννετσειι ννιτ ειειιι ειιειτι σετειι σειι Ηειιιιιιε σεε τω”

ιιεσ ιιιειιτ ιτεειιεΙτιιεειιεε Κτεειτειι ιιεσ εεε εειεεειιιιιειιε

Ζιιειεεσειτοτετεεε νοε ΟτΒειι- ιιτισ Πτιιεεετεειεειεεεε,

εειισετε Μι: εποε εεΙιεε ιτιιι.ετ σετειι ιιενετιιετεεεειιεεε,

εισιι εεε _ιεσειιι ΕιεεειΓειιε ετΒειιεεσε θειιιιιιεμιιιιιτιε εεε

$ειιιιιεεε πιτ ΒιιιΒιιεεε ειεεε ιιιιιιιιτεεε Τιιειετε εεΙεεεεε

Ιτεεεεε. Βειιει τεεεε ιιιιτιεεεε ιιειιιετιτι ιτεισειι, σιιεε σιε

1Νειεειιιτ σετ: Οιενιεειετ- ιιεσ Αιτιιιειτσιιιεειι πιτ Ετιττειι

Ιτιιε8 πεσει· ειιι ιιιιιιεε, Με ιε σιε Διιεεε Μιεεσεε

5ντιι τοτε ιει εεε ειιι εειειιετ Βειεεσ ·8εεεΙ1·σεεΒισσε

σετ τειιιτιιειιι ειιτ σειι ιιεσιεειεε νιιετι ειεετ σιε Μετς

ιιεεε ιιεειιιιιεεεσεε Βεσειιιιιιιιτ ιιιιιιεε Εεεε, τνειιτειισ· εε

ιιεσετετεειι.ε Ριιιιε Βιειιι, ινε σετ Μετιιειειιε εειιεε ιτιιιιετ

σιε Βεεεε εεεειιιιεεει.

Ιει Με Μεσιεειιιιιιιε εειιειι Με ιιειειιιετ, εε ιτιιεε

σετ Τιιιιιετ σιιτειι ειτιεε Ιειετεεειειτειιιτι ιιιεσιιτειιπι

ινετιιετιι εεειιιιιεε. Ετ εειιι‹-ιιι σεεε σιε Ηειιι νετ ειειι

ιιετ ιιτισ ετετΙιειει Με ιιιιειιιιζε ιιιιι σετ Ζειι εεε νετ

τετ σιεεειι Πιεειεεσεε πιτ ειιεεεε ιιιιιΙεετιιιιοε Ιτειιιτει,

ιει ειειιι ιιεΚεεει.

Με ντε Ριευτεειισειιιειιειιι, ιε σεεεε σιιε Μεσιιιειι

εετιι εειειιιει ινετ, ειιισ ιιετιιιεεε εειιτ εειιεε. Βιεε τεειιι

Μπι νιεΙιειτιιι σιε @Με Ετνιιιιιειιεε ειιιεε ιιιιτ νετ

σειιτεε ιιεττεεεετειι Γιιιιεε τιιιι Τιιτεετ ιτε ιιειεεειιιεειι 3.

Ιειετεοειειτεετε. ΟΙειειιτειιιΒ ιιεειιιεσ εειιειι εειι: ειει€ετ

Σεπ ειιιε ΒιιιιιτειιιιεσΙειιειιιεε, εεε σετειι Νιιιιιτ σιε

ιιιιεεετει ετεειιιτετιε ιετνεετιειτ. ΠιιιετειιεΙιιιιιε ιτειεεε ει

τιιετειι Αιιιεειιιεεε με. Αιιετ ΎΥειιτεειιειειιειιι:ειι ·'ινετ

ιιιετ, ινιε ιε ειεετε Πενεττιειιι'εειιεε °) ΓιιΙΙε ειιιε

Κεειρτεεειεεειειιιιιιιεε σεε ιιιιιτειι Νετν. τεειιττειιε πι

ετεεσε εειτοιιιιιιεε. Πιο Ρετιιιιεειοε ειισ ΔεεΚιιιιειιειι

ειιιειιιε Με εΙεισιιπιιιιΒε Βεειειιετι ειεεε Ειειιτειιιττιετε

ιιι εειειιειιιΉτεσε ιιιιιιτεειιειειιειι. μεσω 8εετει.ιειε σιε

ιιεειιιιειειμε Ρειιετιιιε Ιιειεετιει Βιιιετιιι ειισ σιε ΠιεΒε

πιει: ειιειι εριιιετ σιε 8ειιιιετι ειειιι. θε εε εεε Με ιτ

Βεεσινειειιε ειειιι- ιιιισ ιιιιιιιιετε Ι.ιπιμιισιιιεεειιιεεεειεεε

ιιιιτισειιε, νετειιιε ιειι ειειιι ειειιτ πι εποε. τ.

Με Π. Πεεριετιττειιιτεεεεεειειιειι, σιε νετειι€ετιιιιιιι

σεε Τιιετιικ, ιιτισει ειειι ιιισετ Ι.ιιετειιιτ ιτειιτε ετινιιιιει.

Νετ Ρτεειιιτει ιιεσ εειιετσιιιΒε Βεειιειιιι") ιεεεε

σιεεειιι 8γειριετιι ειεε Βεσειιιιιειτ Βει.

 

') Πιινεττιειι τ: Κειιεειιι·. τ. Με. Μεσιπιι Με - Ν. ιεεε.

Με Ζ9- ν" ι. - ι . κ .

ιιεεετ Με. ΡιεετεεεσεΠιεΙιειεειΜιιιιειι..ιιιεσ. νιί.61..Τειιτ·

“η 1004. τι. 741. Μι.» ·πιι .ϊ Με



Η
ε

Ει·ετει·ει· ιιεο!ιε.ε!ιιει ιιπε!ι ιιιε!ιι·ιεε!ιειι Ριιιι!ιιιοιιειι ιιιιιι

ΜιΜιι·ε!ι νει·ιιιιι!εεειει· 8ειιι·ιιιιιριιιιιε ι!ει· Ρ!ειιι·ε ειιιε

νει·ειι€ει·ιιιιε εεε Τ!ιοι·ιιιι, ινιιιιι·ειιι! Βοιι!ιειιιι Μεεειι

νιιτειιιιε εε!!›ει ιιιι ειιιει· εε.ιιεειι 'ΓΙιοι·ειιεειιε ιιι Βτειιι!ε

!ιοιιιιιιειι ειι!ι, Βειάε· !ιειοιιειι Με ειιεεειοι·ιιειι!!ιο!ιε

Βειιιιε!!ιεΚειμ ιιιιι νε!ε!ιει·. Μεε εεεε!ιιε!ιτ, εε Μιεε

Βοιιιιε ιιιι ιιι Με Εεεε εει·ιιι.!;ειι Ιωιιιιιε, Με ιΒιιι.ετε!ιιιιιε

ειιιει· $!ιο!ιοεε ι!ει· Βιιιετιιιιι·ιιε!ειιιι!ε εοπιιεεεειι ιιιιτει·

‹!ειι Αιιεειι νει·ιο!Βειι ειι !ιϋιιιιειι. Πιιτει· εειιιειι 8 Ρ'ει!!ειι

νοιι Ρ!ειιιεειιιιοι.ιίε!ιοιιι πω· Μεε Βγιιιρτοιιι 2ιιιε! νει·

τι·ετειι.

Ιπι Αιιεειιιιιεε ειι Μεεεε Ν., Βε!εεειιι!ιειι ινειινο!!ε

Βιιιιρτοπι Ρι·ιιειι!‹ε!'ε, ιιιϋε!ιτειι Μι· ιιιει· Ιι0ι:!ι ιιιι εεε

νοι·ιιοιιιιιιειι νοιι Ιιιιριιιιετεειεεειι ιιιι 8ιιε!ι!‹ειιε! πιεσε

Ριιιι!ιιιοιιειι ειιιιιιει·ιι. Νεο!ι Οιιιιιε!ιε ειιιι! ειε Μιι

Αιιει!ιιιο!ι απ Με ιιιι ΒιιειιΜι.ιε ειιερειιιιιεττειι, ιιιιιιιιιτει·

ιιοε!ι ριοΙ!!ει·ιιιιοιιε!ε!ιιἔειι Κι·ε!ιεε!ειιιειιιε. Ειπε ι.!ετι1τ!!88.

ινειιιι-ειιε!ι πω! Βειιιιιε εΙ!ιιι!ιειιιιιεε Βεο!ιεειιιιιιιε ινιιι·ε

ι!ειιιι ειι€ετειι, Με !)ιεΒιιοεε ιιι ειιεεειι!εεεεεειιάει· ι!Ψειεε

ευ ειι·Ιιειιι.

Ι)ειεε Μεεεε 8γιιιριοιιι εε!!›ετ Μπι ειιιιιΒειι !Ιι!!ειιιιιιε!

νσει·ι!ειι !ιοιιιιιε, εεε εεε ειιιεπι Πιινει·ι·ιε!ιιι'εε!ιειι

Ρε!!ε ιιει·νοι·, ειει· ιιιιτει· ι!ειιι !3ι!ιιε ειιιει· ειιιιιιε!ιειι,

!ιιι!ιεειιιεςειι Ρ!ειιι·ιι;ιε νει!ιε! ιιιιι! ιιεε!ι 8-ιιιε.!ιεει·

Ριιιι!ιιιοιι ειιί ι!ειιι !ιεε!ειι ν!'εΒε :ιιι Ηει!ιιιιΒ να”.

Πεε ιι!ιιιιε;ε ΕεειιΜιτ ιιιιιι τω· !ιε!ιοι·Ιοεε νει·ιιιιιι

ιεο!ιιιει·ιι€ιειι ιιοε!ι ιιιΜιτ Με Αιιιιιι!ιιιιε ειιιεε Τιιιιιοιε.

'Ι'τοιιι!ειιι !'ειι·!ειι ειο!ι !ιει ι!ει· ιιιιε!ι 2 Μοιιιιτειι ιιιε Βρι- ι

ιιι! ιιιι·ιιε!ιμε!ιε!ιι·τειι·Ρει.ιειιιιιι :ιιι Μπι Ριιιι!ιτιοιιεετε!!ειι

!ιιιιιε, ιιιιΒε!ιεε Βιιιειιιιιιεειι, νσε!ο!ιε Κιιοτειι ειιιερι·εειιετι,

Με ροει ιιιοι·τειιι ιιι ειιιιιι!ιε!ιειι Ρ!ειιι·ε.ε!ειτει·ιι ιιιιιι ιιι

ι!ει· !ιιι!‹ειι Ι.ιιιιΒε ιιι !ιεοιπισιιι.ειι ννιιι·ειι.

ννιι ιιιι!ειει:!ιειι!ειι !ιιει·ιιιιε!ι ειιιεε!ι!ιεεε!ιε!ι ‹!ει· Ιιιιρι

ιιιειε.ει:εεειι 3 νοιιι ΗκειιΜιτ ΠΠι! 2 νοιι ε" Ριιιι!ιιιοιι

ιιιι!ιειιιιιεε Ηειιριεγιιιριοιιιε. Νιιιιιι!ιε!ι !ιειιετ Με ΒιιιΒιιοεε

ιιιο!ιιι εΙ!ειιι νοιι ιιει· Ζει!ι!, εοιιιιειιι νοιτι ι!νει·ιε Μεεει·

8γιιιριοιιιε π.. Θε!εεειιι!ιε!ι !αιιιιιειι ειε ε.ιιει· ε.!!ε ιε!ιΙειι.

Πιεε !ε!ιι·ι ιιιιε ιιει· ιιιιιιιει!ιιιι ι·εο!ιι: εε!τειιε Γε!! νοιι

σε Μπιτ” 'δ, ιιι ινε!ειιειιι ιιει ιιιι:!ιι ε!ιεο!ιιιει· Πε.ιιιιιιιιιιει

ι!ει· ιεε!ιτειι Τιιοι·ειι!ιε!ιιε εεε νεει!ιιι!ει·ειιιιειι πιο νοιι

Γει·ιιε ειι !ι6ι·ειι νιιε.ι·. Μ. Με Ι.ιιιιεειιι·ιιιιι!ει· ω! ιιιιι·

"Με νει·εο!ιιε!α!ιε!ι 2ει8τειι ιιιιι! ιειιε Ρι·ο!ιεριιιι!ειιοιι ιε

ειι!τει;!οε νει·Ιιει_ νιιιι·ιιε Ρ!ειιιενει·ειιε!ειιιι€ Με Ριεε!; ει

ιιει ιι·ιιιιει·ειι ΙΞ.ιιιειιιιιιιιιιεΜεειιοειι:ιετι.

Όιε Οιιιιιι!ι!.ιοιι Ζειετε νε!!ειιιιιιΙιεε νει·ινιιε!ιειιιι€ειι τιει·

Μπο!ι Τιιιιιοτιιιεεεε νει·Με!ιτειι, τει!ινειεε !ιιιο!!ιεειι Ρ!ειιι·ε,

ιιιιιιι. ι·εε!1ι:ε, ω" ειιε!ι Ιιιι!ιε, εο Μιεε Με Ηετειιιεεο!ιιι!ειι

σει· 1.ιιιιεειι ιιιιειιιιιε εειιινιει·ιε ινε.ι·. νοιι ι!ει· 8ειι:ειι

Ρ!ειιι·ε!ιϋ!ι!ε νει· !ιιι!ιε ειιι !ι!ειιιει·, ιιιιι· 80 ει: !ιιεεειι‹1ει·,

ιιιιι. Βιιιιιεειιι__Ετιειιιιιιτ ειιιι!!ιει· Βειιιιι ιι!πι€, ι!ει· 2ιι

Ι.εε2ει!ειι ι:ιεε"'.Κι·ειι!ιειι ιιιο!ιτ ειιιιιεε!ι! ινοπιειι νετ.

Ι)ιιεε !ιιει· ιιει ν6ΙΙιι:ειιι Μειιεε! ιιιιειιά ινε!ε!ιει· ρετιιοειιο

ιιιοιιιεε!ιει· 5γιιιριοιιιε ειιιε Πε!ι!ι!ιιιΒιιοεε Βεειε!!ι νιοι·ιιειι

και, ιει ιιιιι· ειι ιιιιιιιι!ιο!ι.

Με εε!ιοιι ει·ιιιιιι!ιιιι. Ιιιιιιιιε!!; εε ειε!ι ιιι εεε ισειιιιιιε

ιιιειειειι Ρ'ιι.!!ειι νοιι Ρ!ειιι·εειιιιοι.!ιε!ιοιιι ιιιιι Με Μιτε!!'ε!ι

τιοιι ΜΗ· Ι.ιιιι€ε. Ι)ει· ιιιιεεε!ι!ιεεε!ιο!ι οιιει· ιιιι!ιε ευ επι Με

Ρ!ειιι·ειι Βεεειιτειι!ιιειι Ει!ιι·ειι!ιιιιι8 !ιεεεΒιιειι Μι· ιιι Η

Ε'ει!!ειι ιιιιι·4 Με!. Ι)ε.ε ειιιτ! Ε'ι·εειι!(ε! ιιιιιι εε Μει

τοε ιιιιι ιε ειιιειιι ιιιιιι Βοιι!ιειιιι ιιιιι πινει Ρ'ε!!ειι.

Με εε!!›ει ΙιεοΒιιο!ιιειειι, ε!ηιιεεε!ιειι νοιι ι!ειι 'Ι`ιιιιιοι·

ιιιε.εεειι ιιιι ΜεΜεειιιιιιιιι, Με μ!. ιιιερ!ιι·ιιΒιιι. ιιιιι! εόετε!ιε

Με ειιε ι!ει· Ει!ιτειιιιιιιι€. Βιε Ρ!ειιι·ε ριι!ιιιοιιιιιιε ‹ιιι8ει;ειι

Ζει8ιε, ιιιιι. Αιιειιε!ιιιιε ειιιεε ειιι2ιεειι !!ει:!ιειι Κιι6τε!ιειιε

Μι· ιει:!ιτειι $ειιε, ινε!ειιεε ιιιο!ιτ ιιει ιιι Με Ι.ιιιι€ειιειι!ν

ειειιιε ειιιιιι·ειιε, ειι:!ι νε!!ιε ιιιιιι!ιι, εε εεεε ιιιειιι· ιιιο!ιιε

] Π! .

Ή 'Ι'εικε!ι·ε. ιΙε Μ ιιιιοε: Με Κιιειιιειι!ι Με ει·ιιιιιιι·ειι

ΡΙειιι·ιιειιΜιιιιε!ιοιιιε από ι!!ιει· Με Βιιιιςιιοεε Με Ρ!ειιι·8!ιι·ε!ιεεε. ·

Ι4Β!ι!ειι !894, · ' -

 

ι ιιι Με Ι.ει›ει· ετειιεειιιιιειειι, ιιε.ειιιιειιι ειι:!ι

 

ιιιιιιει·εε ειιιιε!ιιιιειι !ιοιιιιιε, Με Μιεε ιιιει ειιιεΚοιιειι!ει

ιιιειεετεεε ειι Βιιι.ιιάε εε!ιοιιιιιιειι και.

Βει ι!ει· Βιιο!ιεο!ιε.ιι ω Με !ι!ιιιιεοΙιειι Με ρει!ιο!ο

8ιεε!ι-ειιιιιοιιι. Βι·εε!ιειιιιιιι€ειι !ιιεει ειο!ι σει· Οτι ιιει· ιιι·ι

ιιιε.ι·ειι Βιιτετε!ιιιιιΒ Μπι ιιει· ι!Ψεε Μι· ινειιει·ειι Αιιε!ιι·ει·

τιιιιε εεε 'Ι'ιιιιιοι·ε ιιιιι ειιιι€ει· ινε!ιι·εε!ιειιι!ιειι!ιειτ !ιεειιιιι

ιιιειι. Βε εριε!ειι !ιιει· Με νοιι νοιιι!ιειειιι ειι !ιεοΒεειι

ιειιι!ειι ειιε.!ειιιιειι Ηει·ειιεεε!ιννει·ι1ειι !ιει νει·ιιιι.!ιιιιειιιιιεειε

ιι·ιι!ιει·, ειιει· εε!ιοιι ειι€ειιιε.!!ιΒει· Αιιιιιεεειιιιιε ειιιε

ΒοΙ!ε. Βε !ιει;τ ιιιιιιει· Με Αιιιιιι!ιιιιε ιιειιε, ιιιιεε Με

Κι·ιιιι!:!ιε.ιιειι Ρ!ιικειιοιιειι εεε ιιι ετε!ει· Πιιι·ιι!ιε ει·ιιε!!ε

ιιειι Ηετεειιε νοιι εγιιιριοιιιετιεο!ιει· ΒειιειιιιιιιΒ τει ι!ειι

Βεειιιιι εεε ιιι ιιιιε!ιετει· Νιι!ιε ειιιετε!ιειιιιειι ιιιιιι ειο!ι

ιιε.ο!ι ειιινιιττε νει·ιιι·ειτειιι!ειι Μεάιεειιιιε!τιιιιιοιε ινει·ειι.

Ιιι ι!ει· Τε! ίιιιιιειι ιι·ιτ ε.ιιε!ι Με !ιιιιι.ει·ε Ψε.ιιι! Με

Ρετικιιι·ιιε επι 'Γιιιιιοι· ιιετει!ι8ι.

Βιεεε 'Γετεειο!ιειι ινει·ι!ειι ιιι `ιιεειει· ινειεε εεεειιεειιιε

ει·8ειιιει ιιιιιι !ε.εεειι ειι:Ιι ιιοο!ι νιει!ιει· νει·ιο!έειι. ινειιιι'

ιιιιιιι Με εριι!ει·ειι, εεεειι ιιειι ι·εε!ι!ειι Ηιρρειιτειιι! ιιιιι

!ο!ιε!!ειει·ιειι Βοιιιιιει·2ειι ιιιιι ι!ειιι ι!νει:ε ιιι Ζιιεε.ιιιιιιειι

Με; ιιι·ιιιετ, εεε ι1ει· Τιιιιιοι· νοιιειιεειειιι!ιε!ι ιιιεινιεο!ιειι

Ηειιοιιιιιιειι. Βετεε!!›ε ιετ ιιει:!ι ι·εειιιε ιιιε Βιειι!ιτεΒιιιε

εεννιιε!ιειι. ιιι! ι!ετ ινειτει·ειι ΑιιειιιειιιιιιΒ εεε Ριοεεεεεε

ιιιιει· Με Ρ!ειιι·ε., ιιιιι Αιιειιε!ιιιιε ι1ει· Ριι!ιιιοιιε!ρ!ειιι·ε,

!ιοιιιιιιι εε εε!ι!ιεεε!ιο!ι πι· Βιι!ννιοΙ‹ε!ιιιιΒ ‹ιει· ΙΒιιειιΜιτιοιι.

!ιιι ι·ει:!ιτειι Αεεο!ιιιιιι εεε Βιερ!ιι·εΒιιιε ιει: εε ειιει· ιιι

ειιιειιι Βειιιετ!ιειιεννειιειι νοι·ΒειιΒε εε!(οιιιιιιειι. Εε Μι

!ιιει ειιι Πειιειει·ειΓειι εεε '!'ιιιιιοι·ε Μιι·ειι Με Ζινει·ε!ι!ε!!

ι·οι·!ιει· ενι

εε!ιειι Ιιειι!ειι ειιιε ΑΜιε.εειοιι ιιειειιεεειιι!τιει ιιεκτε.

Ψεειιετ' πω! 5ο!ιιι!τε !ιειιειι νοιιι Βιιιιοι!ιε!ι:ι·ε!ιε

εεερι·οε!ιειι, ιιοε!ι ιε!: Μεεει· Αιι!ιε.εειιιιε νοιι Νεε!εοιι

ιιιιι! εριιιει· νοιι Ρι·εειι!:ε! ειιιεεεειι€ετιειειι ινοι·ιιειι.

Βιε.νει·τιετειι Με Αιιειειιι, Μιεε εε ειε!ι ιιει ι1ει· ΜιΤιιεειι

Αιιε!ιτειιιιιιι; Μεεεε Ρι·οεεεεεε ιιι ι!ειι εειϋεειι Ηιιιιτειι ιιιιι

ιιιε!ιτε ειι6ειεε. Με ιιιιι ειιιειι ειιτειιιιι1!ιειιειι, νιε!!ειοΙιτ

Μιι·ε!ι Ιιιίε!ιτιοιι νει·ιιιιιτε!ι.ειι νοιεειιι; !ιιιιιιΜε, ινοΙιει Με

Ειιιιοιιιε!ιειι ιιει Ι.γιιιριιι·ειιιιιε ιιιιιι 8ειτερε!ιειι ιιι Μι

ο!ιετιιιιε Βει·ιιτειι.. Πε.ιιιιτε!ι ννει·ι!ε Με θεινε!ιε ιιειιει·ι.

!ιιει.υ!οι;ιεε!ι νειειιιιει·ι, ιιε.εε ιιει· Οιιιι.ι·ε!ι!.ει· εεε θειι·ει

ιιοιιιε ιιιιειιεεε!ιιιιι ιιιει·ι1ε (Νεε!εοιι), ινε!ιτειιτι Με Με

τεετε.εειι εειε.ε!ε Μι· ειιιε Βιι!ειιιιιιιιιιΒ ‹ιει· Ρ!ειιι·ε

εριιιιο!ιειι.

ν!ιιι·ιώιιιιειι ιιιιτει· Ηιιιιιιειε Με ι!ειι νοιι ιιιιε ιιεεο!ιι·ιε

Ιιειιειι ΡΜ! ιιιιε ινειιει· Πιτ Με Αιι!ιεεειιιιε ειιιεε ειι!.ειιιιιι

!ιε!ιειι ιιοε!ι ειιι·ειιιοιιιετϋεειι Ρι·οεεεεεε ει!ι!ειι·ειι, ιιι6ο!ιτειι

ιιιιε νιε!ιιιε!ιι· ι1ειιιειιι€ειι Αιιτοιειι ειιεε!ι!ιεεεειι, Με Με

νοιιι ιιιειιι.ε ρι·εειιιι!ιειει·ειιάειι Βιιιιυ!!ιε!ιοιιι ι·ει1ειι,

Με ιι·οι:2 εειιιει· ειΘειιει·ι;ιε ιιιι3°ιιεειι Διιειιι·ειιιιιιιι ιιι ιιειι

εει·ϋεειι Ηειιι.ειι Με Ειεετιεο!ιε!ι ειιιεε ιιιε!ιΒιιειι Τιιιιιοι·ε

νει·ι·ιιι.

Ποι·ρε.ι' 80. 0!ιιο!ιει· 1904.

.πε

Βιιε!ιει·ειι:ειεειι ιιιιιι Βεερι·εειιιιιιιιειι.

λ

Βε!ιι ιι ιιεετοιιιΙΙ1,

_-,ι Κι·ιιιιΚειιρι!εεε ιιιι ιιιοι!ειιιειι Βιε.ει. Βιιιε Μπι!

-·ιιετειιετιεο!ιε !!ιιιει·ειιε!ιιιιιις νοιι Α. ν. Βιιιιι!ιειιιι.

Ι.ειρ:ιε,· ιιιιιι Με". Με !)ειιιιε!ιε 1905. !ει·. δ". 882 8.).

πω. !ιε.ι ιιι 4 Κε.ριτε!ιι Με ι·ειι:!ιιιιιιιιεεε Μιιιει·ιε! ειιειιιιι

ιιιειιεειιιεει ιιιι‹ι ιιιιιιι Τει! ειιιε;ε!ιειιιι !ιειι.ι·ιιειιει:. Κ”. 1. @οι

ειιιειι Πε!ιει·ιιΙιε!ι ιι!:ιει· ιιειι Με” άει· Κι·ιιιι!ιειιίιιι·εοι·εε ιιιιι!

Κι·ειιι!ιειιρ!!ε;ε ιιι θεειει·ι·ειο!ι αυτ! Πειιτεο!ι!ιιιπ!; Με ειυνειε

ι!ιι `·ιι;ει· νει·α!ειο!ι ιιιιι. Βιιι.;!ε.ιιιι, Πε!ιειι, Βιιιιιιι.ιιιειι εε!ι!ιεεει:

εισ!ι Μιι·ε.ιι. Κιηι. Θ, Μιε ει·ιιιιΜιειιετε ιιιιιι ιιιιιι'ιιεεειιι!ειε εεε

ι εειιιειι Βιιε!ιε, !ιει·ιε!ιιει Με! 8ιει·!›!ιε!ι!ιειιε- πω! Ει!ιιειι

ΑιιιΒει›ε ιιιιτι Βει!ειιιιιιι€ Μει



Η
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ο

ιιοπικονοι·ιιιιιιοιοοο ιο ποι· Κι·οοιιοιιιιιιοςε. Χοπ. 8 ιιοπ·οιοι πιο

Οοιοιιι·ιιιοιοιιοιι: ποι· ιίοι·οι·ιο ποπ ιπιπιιοοιιοιιοιιιιιοο ιιι Ποιοι:

οιιι“πιο ιπιοιιιιοπ ποι· Βονιιιιιοι·ποιε ιΠοοιει·ι·οιοιι, Ποιιιοοιιιιιππ,

ιιινιοι·ιπ Βοιιννοιοι. Χοπ. 4 ιιοορι·ιο!ιι πιο Βοιοι·οι ποι· ι(ι·οιιιιοπ

οπο” ιο ποπ Κπιιοι·οι5οοιοο. ποπ οιιιιιιιιι οιπο Βοιιιο νοπ ιιο·

ιοι·ιονοιοοιιιιιοοιι. πιο νοτιποοινοιοο ποιοι·ι·οιοιιιοοιιοο νει-ιιιο ·

πιοοοο πιιοορποοι οιππ.

Απι Βοιιιιιοο ιποοι ποι· Αιιιοι· οοιπο (ιοοππιι-ιΖηςοιιιιιοοο ιιι ·

οιιιοιιι Βοοιιιπο ιιιοπιιιιποπ. οπο π·οιοιιοπι ννιι· πιο πιιο πιιοοι·οο ο ηΡ“ιώθ νΘΗΘω!"'Ε!Γοϊπι Η Μ!! ω. Ρθωιω""εθΓ ΑπποΙΗΜΙ

Ει·οι·ιιι.οπο ινιοιιιιιιοιο ι'οιιιιειιπο Βιι.ι2ο ιιοι·νοι·ιιοι›οπ:

«Ποι· ιιι·οι.ιιοιιο Βοι·οι' πιο. ποιπο ποι· ιιοι·ι.οοιιι·ιιιο ποι· ινιοοοπ

οοιιιιιιοιι ποπ ποι· Ρι·οοιινιιιιιο ιπ Παπ; οπι` ιιιι'οιιιιοο (Με.

'ι'οιιοι·ιιιιιοοοι οιιοοιιοοι· οοιιιοιιι πιο πιιπ ιιιιο ιιιιι·ιιοοιι ι.οιιοοο

πει·ιιιο. Ποοιι ινιι·π ποι· Αοι·οιοοιιιιιπ . . . ιο οι·οιοι· ι.ιιιιο νοο

Βι·ιιι·οοιιιιιιο·οπ ποο ιιοι·ιοπο πππ ποι· Νοινοπ ι›οιι·οιιοπ»

Πιο οιοοπιιιοιιοπ Κι·ο.ιιιιοιιριιοεο - Ροι·οοοοο

· οποι.ιιιι ινιιι·ποπ νοπι ποοιιοι·

ιιοιποι· θο- ι

οοιιιοοιιιοι· οιππ ιπ ιιοιιππιπιι ποπ ιιοι·ιοιιιιιι πινω· νι·οπιςοι· ι

@πιο ποοιοιιι πιο πιο Αοι·ιιο. ποοιι οιππ οιο ιπ Βοιοι; ιιοι'

πιο ιιιιοιιιιοο (ποιο. 'Γιιιιοιιιοιοοοι οιοιιι ι.ςι·ϋιοοι·οι· ιποιιι· οπο·

εοοοι2ι, πιο πιο ποοο.πιιο Βοι·ιιιιιοι·πιιο πει· ιςιειι·ιιειι Αιιοι·ο

ροι·ιππο. Πιο ππ,<ςιιοοιιιι·οπ Αιιοπιιιιιοοο, ινοιοιιο ιιοι ποιι ιιοπιοο- .

ιιιοιιειιοπ θοποιοοποοιιοιιοπ. ιιοιοοοιιιοιι ιιοι ποπ ιιιιι·ιιιιιοι·ιικοπ

8οιιινοοιοι·ιι τοοιιοοιι-ιιοιιιοιιοοιιοο Βοιιοποιιιιοοοο οιοιιιιοποο,

οιππ οοι θι·ιιοπο ιιιι·ιιοιαιιιιιιιι·οιι. πιο πιοιιι πω' ποι· Αποιοιι

ιιππο· ιιιο ιζι·οοιιοπιιοιιο ιιοι·πιιοο.

οπο» Αποιοοιιιιιιι.ς ποι· Ριιοιςοροι·οοιιοοιο ιιιιπ,ο·οοιιοιιοιιιιιοο

και· ιο ιιιιοπ ιι'οιιοπ οιιοο·οοοιιιοοοοιι. . _ _

πιο οοιι'ιιοοοιιπο Πιιιοι·οιιοιιοπι.ς οπο· ποπ Ειιπιιοοο Ι.ιιιιοοιι

ι‹ι·ιιιιι‹οι· ιο οιι`οοιι ι(ιιι·οι·ιοιι Ποοιοι·ι·οιοιιο, Ποοιοοιιιοιιπο. ποι·

8οιιινοι2 ποπ ποι· Βινιοτο. οι·,οιιιιι, ποοο ποιοοιιιο οιοιιι ποι· ιιοιιι

ππειιποιιιι:οι· ινοι·. οιιοποι·ιι πιιοο ιπι'οικο πω· νοι·οοιιιι.ι·ιιοιι

Ρι·οοιινιιικο πιιπ ιιοοοοι·οι· οιιπιιιιι·οι· Ειπι·ιοιιιιιοο·οο πιο οιιιιιοι

ιιιιοοιιο Βονιιιιιοι·ιιιιο ινοοιποι· ιιπ Τιιιιοι·ιιπιοοο πο ιοιπεο ιιοιιο.

πιο νοι· ποι· θιιιιιπιιιιο πετ ιιοιι·. Κοι·οι·ιο ιιοπ $πποιοι·ιοο πο

πιοοεπι οπο.

οποιοι»

πο: ποιιιεοοιιοο ποιοι. ?ποιπο πιο 8ι. Ροιοι·οοοι·8.

1820. Βιιιππο πιο 8. Μπι ιθ04.

Ι. Βιοοοιο·: Ποιιοι· νοι·ιοιιιιπι;οο ποο Αοοοο

ποιποιοποι·πποΖοιιπιιοοιιιιιιοι·. =

ιιιο ιιοοποιι ποπ πιο οιοο πιο: πιο θα ιιιιιιιιιιοι ι;οι·οποιιι

1902 πιο ιιοοιο. ιιιοο ιπ οιινιιιι

ιποιιι· ιιιο Ε! .ιο.ιιι·οπ, ΙΟ οοιοιιο ιι`ιιιιο οιοιιοπιιι· ιιοιιιιπποιι

ιι902:7 πιο. ιθ08:2 πιιπ, ιιο ιιιοιοοποπ .Μπιτ ιιιιιιιοι· ι ΕΜΠ.

Πιο νοι·ιοιπποεοπ ινιιι·οο οιιο ιο Βοοι.πιιι·οοιιι οι·ι'οιοι. πιο ι”οι·

ιοιιι.οο οπο Ζοιιιιπο·οιοιιοι·. τοιιο Κοιιοοι·, πιο ιπιι. ποιο Ηοι·ιιπο

ποιιπιοπ νο Ζοιιιιιιεςοιι οπο ποπ ι:ιοιιοι·ιι ποπ πιιι ποιο Πιπ

ιοιιιοπ οοιοι οι· ιιι πιο ι·ιοιιοι· ιιοοοιιιιι'ιιιοι ινιιι·οο. ιιιοο ιποιιιι

_ιιιιιαοι·ο ιιιιοποι·, οοιιοοι· Κοοι:ιοιι. Πιο ιιοι·ιοικιιιιιι· ιιοιι·οι

ι;ιοιοιι οοιπο ποο ιοοιιιο πιο ποιο ιιοιιο Αιιιι·ο ιιο 5 πιιπ). Ποι·

Μοοιιοιιιοιοπο πιοοοι· ιπ νοι·ιοι.οποποπ ι”ιιιιι·οιιποπ Ζοιιιιποοιιο.ιιοι·

ιοι ιοιοοιιποι· ιΠοιποποιι·ο.ι.ιοπι: ιιι.πεο ποο ι·ιοι:οιιιιιοο ιιιπι'ι ιιι

οιποι· Βιοπο οιπ ιοποι·πποι· Πι·ιιιιι., ποοοοο ιι·οιοο Ποπο πιο

οιποο πι·οιιιπιι·οπ Ειπε: ι“οοι.ιςοιιιιιι.οο οπο. Πιο Πι·οιιιοιιπο νι·ιι·π

ι "οι, οοιπιιπ οιο ιιπ ιιιο” ιιοιιοπιιοιιοι· Αποοοιιοιιι οιιιορι·οοιιοππ

Ποτ νεοι'. οι·ιιιιι.ιι πιο ο·οοο.πιιο ιιι·οοιιοοιιιι·οοιι;ο ιιιι· οιπο ι

Α.ιιιι·οιοε;οοιιοιι ποπ Βιιιοιοο; Ποπ ιιιιπ ιΣιιιι·ιι·ιιιιιιις νοιι ι·ιοορι

ιιιιοι·ιι πιιπ Ηοιιοι.ιιι:ιοο. Αιιοιπιππποι νοπ Κιο.πιιοπριιοποροι·οο

ποπ. ιιοποιοιοιιιιοιιοι: οιιοι· νοο ιιοπιοιπποιι ποπ Ρι·ινο.ιοπ

ιοιιοιοιι ιιπιπποιιιιι·οπ Αιιοιπιιοο οοιιοιι θιοπιο-νοι·ριιιοιιι.οιιις

οοιιι. Πιιο πιο ιιι οιποι· ιιοιιιο ιποιιι· ιιιτιιιιιιιοι·ιοι· Βοιοι·ιιι-ιιοι·

οι:ιιιιιι:ο οιιοοοιιιιιι·ι.

?οι οπο ιιι Β.ιιοοιιιιιπ οιππ ποιοοπιιιοιι πιο οιιι·ιςιιι.ιιιοοιι

οιπιιοιιοοιιοπ Ειιιοιιοιι€ειι ποο 2. ποπ ο. Κιιριιοιο νοο!Γιοι·ι.

η -ι2.

Ο 8.8 ΙΙ θ Γ: ιιοιιιιιοοιι ποιήΠιιιιοιιιο. ιιιϊωπ ιι_8ς;|ιιι"η·Ζωιβει·κι_

ιιι ποιο ι'ιιι·ιι·οιι ιιοιοοι Π., πο.οο ποι· Βοοι·ιιι ποι· «Πι·οιοοιο»

ινοιιοι· ι:οιοοοι. ιιι·οι·ποιι ιοιιοο. οπο οο ιι·οινιιιιοιιοιι ο:οοοιιιοιιι. Πο

πο,·ιο,ο;ιιοπ οιοιι ιι.πι πιοοοπι θιοιιιοι. πιο ινιι·ιιιιιιο·οιοιποι· ποο ιπ

ιοι·πιοιοο. ποο Ποι·ιιιοιοιο,οιοιι πιιπ Οιιιι·πι·ι;οπ; πιο ιιιοιοοιο πι.

ειι;οοιιιοιι οιπ ‹<θι·οιιποοιιιοι» ποι· οιιοοιιοιιοο. Πιο ι·ιοιιοιιπιοος.

πιο νοι·ι. νοιι πιοοοπ θοοιοιιι.οροιιιιιοπ οπο ποπι θοεοιιοτοππο

ιιιιἔοποιιιοιι ιιιοοι, ιοι ιο ιοιιοιιοιιοι: ιιοιιρροι· Ροι·ιιι οιπο οπο·

ιιοιιοι οι·οοιιιιριοππο. Ποο Βιιοιι οι ι·ιοιιι.ιο ιιπ ποπ ιιοι·ποπποιι

ποοοιιι·ιοιιοιι; οο πιο μι· ιιιοιιι πιο πιι·οι·,ι.οιοι·οιιποο Αποοιιοπιιπ

ἔοο ιιιο οιιιιιιςο ιι`ι·οεοιι ποιο Αιιοπι·οοιιι ιπιπροο, οοπποι·π

ιιο ινιοποιοοιιοπ, απο οοοιι πω νοι·ι'. ιιιοοοςοιιιιοιιοιι πιοιοοποι

ιιοιιοοιι·ιιιοοοι· Βοοιιο ποι· ιιιιιοοοοοοιιο.ιι. ιι;οινοι·ποπ ιοι.

Ποιο Μπι οοι οοιςοιοΒοπιιιοιιοι οπιριοιιιοπ.

ιν ιο ιι ο ι· ι.

Ροοι πωιιιιμ Ηοοπιιοοιι ποι· οιιιιιηιιιοι;ιοοιιοο Τοοιι

πιο. Μ". 84 Αιιοιιποοεοπ ιιπ 'Μπι. Ηνιοοικιποιι_ νων

ιιιο νοο π. Ε. Βοι·οιιιιιοπ. πιο 10,80).

Χ'Ψοοο ποιο οιοιιηοιοι;ιοοιιο Αιιιοιιοο οιιο2πιιιιιιοιι πιο. ιιο

ιιι ποιο ποιοιιι οπι.:οινιοοοο, πιο 'Γοοιιοιι‹ ποο ιιοιι·οιιοπποιι

ιπιιιοι·οιπι·ιιιιπο ιιι οι·οοριιοι·οιι, ιο ποιοιιοιιι ιππο-οοι·ιιπο οιι·ιπ·ι

ιοι, ποπ ποπ πιιι·οιι ι.ιιοι·οιοι·οιππιοιι πιο πιο νοπ ποπ .-ιιιιο

τοπ ιοπ·οιιιι.ς ιιιιςοινοιιπιοο Μοιιιοποιι πο οι·ιοπιιοι·οιι.Ζινοι· οπι

ιιπιιοο ιοιιιι οοιιοπ οιο2οιοο ινοι·ιιο ιιιιοι· ιιιοι.‹›ιοι;ιοοιιο ποπ

ιπιιιι·οοιιοριοοιιο 'ι`οοιιιιιιι ιιοοιι οιποοιπο .οποοιιοιι ιιιιοι· οιιιιιι·νο

ιοι.:·ιοοιιο ιιοιοι·οοοιιποεοιποιιιοποπ, πιο οπο πιοοο _ιπ ιιο οιιοο·

ιποιοοπ ιιπ πιο ιιιοιοιοο·ιοοιιοο πιοιιιοποιι οοοοιιιιοοοοο πιο πο.

ε. Η ιιπ πιο ιιιοι· ιιοιοιιο ιιοορι·οοιιοιιο Ειιονιιιοριιπιο ποι· πιι

ιιι·οοιιοριοοιιοιι 'Ι'οοιιιιιιι επ οι·ιιιποιοι, ποοιι ιοι εε πιο οιπο «οι

ι‹οποννοι·ιο Απι'οιιι›ο πο ιιοποιοιιοοο, ποι· οιοιι ποι· ι'οι·ι. ποιοι·

ιο οπ οπο, ιο οιπειιι ινοιιι πιιο ννιοιιιιι.;οιοπ Αοι;οιιοο 808ιιιιι

πιο ο :π ιιιιιιοπ. _

πιο ι·ιπποπ ιιιοι· ι`ικιοι·ιιοο·ο- πιιπ 'ι'ιοιιι.ιοπονοτιοιιτοιι. οονι·ιο

πο· ο

οιποοοιοιιι π·ιι·π. ιιοιιοι οπιιιιοιιι. ποι· Πι·ιιιιι πιιι. οι·οοοοι· Κι·πι'ι

ιιοι·νοτ ποπ, ιιοι οοιιι.ιιιοοι· Πι·οιιοιιο; ποο Βιιιι:οο. ιτοποο πιιπ

Απο ποο Ιοοοοι·ο οποι· ποπ οοοοιινιο πιο; ποοι Ζοιιοπεοιιοιιοι·

Βοοοιιιιιι.ιι.;ιοπ. Πιο ινιιοιιι ποο Αορι·οιιοο ιοι ιιιιιιιι·ιιοιι πιπ_

ιιο ο·ι·ιιοοοι·.ιο οιιιιοι· πιο Ζοιιππε νοι· ποιιι Απ” ι·.ςοιιπιιοππ·ιιπ.'·

ιιι οιοοιιι ιι“ιιιιο ννιιιπο πιο ποιοι ποο ι.οοοι·ο κοι·ι.ι·ιιιπιποι·ι πιιπ

πω: Απβο ποιοιι πιιπ ιοι·ιιριιιιοι·οπο Βι·ιιιοποιοο νοι·ιοι2ι.

Πιο οο νοι·πιοιιιιιιιοιι νοι·ιοιιιιοποπ ιιι·οι·οιι πιιιοιιινοι; οοιιι·

οοιιπ·οι·, διοιιι ιιιιπποιιο οιι οιοιι πιο ροποιι·ιοι·οοπο ινπιιποιι, ι·οορ.

Βοοιοι·οπ ποι· ιιοι·οιιιιοι ποπ Ποιοοοοιιιοι·οιοιοοπε. Με οπο

οιιιοι· νοι·ι.ςοιοιιιοο οοιιοιποιιοοιιοπ Ζοιοιιπποικ οι·οιοιιιιιοιι. ι·οι··

ιιοιεο πιο Βιοοο πιοιοι ιιοτικοοιιιι ιιο οοι.οιοο ποπ οιιιιιοιοο

Πι·ιιιοι ποι· ι·ιοι·πιιοοι, ννοι·οιι ιιιοο πιο πιι·οιιι.ο Βιιριιιιοιι πιιιπ

οοιιοπ. Νπι· ιο οιιιοπι Γιιιιο πιο, οιπο ιιο:οιιι'ιιι·ιιιιςο. ποπι ι·ιοι·ο

ιιοιιιι·οιππο ρπι·πιιοι ιοοι'οππο, οιιιιιιιι ιππιι·οιιιο ι:ιοριοι νοι·.

ι·`οοι. ιιππιοι· ποι· πιο ιιπ νοη;οιιιιιοο οποι· ιο πιο ινοππο οιπ

εοι‹ιοιιιιπι (7 πιο”. οιοπιιιι ιιιο· ι“ο.οι πιο "πιο πποιοοιιοοοοο

ιιιο νου ποι· ινιιιιπο ιι'οοι νοιιοιιιοπιο;ο ιι·ιποπιπινοο, ιι·ιιιιπιιι

ι.ιοοιιο Αοιι·ιπιοι. ιπ ποι· πιοιιι·ιοιιι ποι· Β'ιιιιο ινο.ι· οιιι:ιι πιο

ιιιποο νοι·ιοιοι (Πο.ιοι·ποιο ιι·ιι.ποιοιιοπ ο ιιιοι). Βιιοποο ινιιι·οιι

ιτιοιοιιιοιιιο ιποιιι· οποι· ινοοιεει· οιιοιςοποιιιιιο ιπιι·οοοιιιοι·ο

Βιπιποοοπ νοι·ιιιιοποπ ιι·ινοιιοοπιο. Ηοοιοοριιιιιιιιιποοι. Πιοοο

ιιιιιι·ιοο ποι·οιι ιιιοτοι·ιο.οοιιπο ιπιοιιοινοι· θιοοιιιιι·ροι·ιιιιιιπιιοοιι

ιιοοριοιιοιιιιοιι ιιι ποποι·οποι· 8οιιιιπιιιιιπιι πιο $οιινοι·ιππο·οπο.

νοιι ποπ Ν) οτι νοι·ιοικιοιιΡΑιικοιι οοιιιοιιοπ ποι· 2 οιπο ιιι·οοοιι

ιπιι·ο Βοιιοοιιιιι·ιο (ν :0,5)! ιο ποπ ιιιιι·ιποπ 8 ποιπο ιιιιοιι πιιπ

ι·οι·ιοικιο Απι;ο ιιιιοπ ιν=;: Βιοιιιοιοοιιππιιπο οιιοο ιιι·πιοιι

ιιοπ ποπ ιιικοιιοιιι. ιο ι Επι ιιιιιοιοιο ννοο·οο Ονοιιιιο πιο

· ιιιοιιοιοοιιοο ποο Απι;οο ιο νοι·οοιιιος οιοιιι·ιιοιιι ινοι·ποπ, πιο πιο

ι ποι· νοι·ιοιοιο οιιοι· ιιιοιιι οιπΒιιιο.

· 'Γιοιιο οιιοοοι· ιιιοιιι·ποι:ιι “και ινοι·ποπ.

Ζπ·οοιι πιοοοι· ιιιιιοιιιιπο; οι οπι πιο Ποιοιιι· ιιιιι:οινοιοοπι πιο

ποιιι ιοοοοποπ Ροιιιιιιοπι πιιπ ποι· Βοπιοοππο ιπ ποιι Βοοιοιιι·οπιο

οοιιοπο οπιοιιοι· ιοποιοποι· Ζοιιοποοιιιιιιοι· πι·οιιι. νοι·ιι·. ιιπι

πιοοοιιιο ιιιιιοιιππα ιιιιι·ιιιιιι οοοιι ιο ποι· 8ι. Ροιοι·οιι. Οοιιιιι.

Ποοοιιοοιιπιι κοιιιοοιιι ποπ πιοοο ιιοοι·ιοιοιιιιοι ι.·;οιιιιιιοοιι θι·ιο

ποιο.πι ιιιοοιιινιι·ικοιι_ πιιοο πιο ΖειιιιοΒοιιοιιοι· νοιιι ι›οορι·οοιιοοοο

(Αοιοι·οιοι·οιι.

2. Ροιοι· οοο οιοιιι ειποο Ρο!. πιο. @πρωι ποι Ποιοι·

ι ιιιηιο νοι·, ινοιοι·ιοι· ι·οι· ιιοι;ιοπ ποι· Βοιιοιιπιοπο ποπι νοιοιο

. οοιιινοπποιι.

Ειπιιοιιιποο·οοιοιιιοποπ πππ π·ιοιιιιιοο Αρριποιε; πιιοπ ινοτποπ ·

πιο οιοποιοοπ 'ι'ιοι·ιιιοοοοπ ποι· Βοιιιο οοοιι ιιοορι·οοιιοο, οιιπιιοιι

πιο νοι·οοιιιοποποιι θοννοιιο_ ποιοοιιιιιιποιι; ποιοιοι ιιοποπ οποιι

πιο οιιροι·ιιιιοοιοιιο ιπιιιινιοιιιπποοςοοοιιιοιιιο πιιπ πιο Βοιιοπ

οιι·ιιιιιιππονοι·ιιιιιι·οπ ιιιι·ο Βοιιιιππιπιιο. υ
φ ο ιι ο.

-ο

οπιιοπ νοι·οοοιοιιι. ιο·οι·ποιι οπο, ππι πιο Βοοιπιιποοιιορι πιοοοο

ι.οιποπο πιιι·οιι π” Βοπι π ιπ :ο ποοιοποιιιοιοπ. Ιιιι οιιο:οπ

ινοι·ποπ 9 Βιιοιιπο;οο οιιοοιιοιιοο. Ποι· Βι·ι”οιο; ιπποο πιο ποιοι·

ιιοοοιι·ιιοοι ιι·οιποο; ποι··οιιιοοι.ο 'ι'οιι ποι· Κιιιιιοιιοο ιιπ. οο

Πιο ιοπι:ο Πιιιιοι· ποι· Βοπιιιπιοοιιοιιπιππ ιοι πιο

νοτοπιιιοοποιο, πιιοο _ιοι:ι επι· Βοιπιππιοιιιι· οιιοιι ιποοο

ιιιιοι·οοοιιπποπ ινοι·πεπ οοιι. πιο πιο νοιιοιιιοπιπο ι·ιοιιποι; πο

ιιοοοιιιοπιιι,οεο.

π. Ποιιιιιι·οινοιιι οοι·ιοιιι οπο» Αποοοπιοιι.ιο.

νοι·ιι·. ιιοοοιιοιιι πιο ιιοι·ιοοιιι·ιιιο ιιι ποι· Αρροιιπιοιιιοι`ι·ιιιιο

ποι· ιοιοιοο Ζοιι. ποι πιο οπο, πιο »οι νιοιοο οοποι·οο Κι·οιιιι

ιιοιιοο ποι· Βιιιιοιιοη.οπιιο. πιο Πιιιι·πι·οοο ιιοοοοποι·ο νοι·πιοπι

;;οοπιοιιι; ιιοιιοιι. -

πιο ιιι·ιοοοο. πο” πιο Αρροππιοιιιο οιοο οιιι·οιιιοοιιο Κι·οιιιιιιοιι.

ιοι. πιο ιιοοιιις οοιιοπιοιιιι πιο ποο 'ι'ι·ιι.ι;οι· ποιοοιιιοο ποπ οοιπο

Πιιιοοιιιιοι; νοιιιιιιιι. Πιιο πιο πιοιιι πιιι· οι» πιο ιειοιιιοιι Επιιο,

πιο οποιι ιιοοιι·ποιινοπ Ρι·οιοοοοπ πω' ποι· 8οιιιοιιοιιοπι $ιοοοοοιι

ποπ Βιι·ιοιοι·οιι οιιιινοιοοιι, οοοποι·π οποιι πιο πιο οι:ιιινοι·οο

πιο ιοιι Βιιιι·οιιιιιιπο· ποι· 8οι·οοο, πιο ιι·ιι· ιιπ Αιιιιοιοιιιιποοπ

ποπ νοι·ινοοιιοιιοοοπ ποο ινοι·οιιοι·ιοοι:οο ιοιι οοιοοι· Ποιοι:

ιιοοι; οι·ιιιοοιιοπ. Πιιι·οιι πιοοο ιι'οιι;οπ ποι· οοιιιιοπιιοιιοπ Ριο

2οοοο πιο ιπιοι·ιοι'οι·ιιιιιιο οοιοιοιιοο Βιιιιοοεοπ ἱο οοιοοι· Ροοοοι;ο

· πππ Βιπιοιι·ιιιιιιιιιοο. πιο ιιιο ννοοιι;οι· ινιποιοιοοποιιιιιιο· Βο

ο·οο οοπο Βοιοιιοπποςοοι·οοοοοο ιιιιιοιιοο ποπ πο.οπ ιιιιοοοπ

Βοι·ιοΒο Ποιοοοιιιιοιιοιιι·οοοιιοο, πιο ιοιιοοιιι·οιιοππο Κοιοι·τιιο



.ό

νου! Οοεοιιιυ ιιυε, !ειο!ιεε Τι·ενουιευ. !υ!'ε!τε!οιιε!ει·υυ!ευε!εευ, ε!!ε

ε!ειι ςεεουυε!!εεειι !Υοι·υι!'οι·ιευει Με !οοοε ιιι!ιιοι·!ε τεε!εεευε!εε

υε!ιυειιο!ιευ, εε!ιτ νετυ!!.υυ·υ!εενο!! το» ε!εε ετ!ει·ειυ!εεε Οτε”

ννει·ε!ευ ιιυε! εε ι·υεου ιοτ ΡετΙ'οι·ε.ε!ου υυε! Θευε·τ!!υ υι·ιυεευ.

Που Αιιι“ευε ε!ει· Βτ!ει·ευ!ειιυε !εευυευ Μι· Μουτ οιιε! εουι!ε

ε!υε! νν!ι· ιιυο!ι υ!ουε υετεουε!8ε, Με υ!ε!ιει·, νου ε!ει· Αυιε!ι!

ε!ει· Αυ!!!.!!ε ευ ερι·εο!ιευ, εουε!ει·υ ιυ!!εεευ ε!ευ υεεουι·!ευευευ

νοιεειυε Με Βιιεοετυοε!ου ε!υεε εο!ιου υεειε!ιευε!ειι Ρι·ο2εεεεε

ειιι!!υεεευ. '

Πιο θετε!ιι· ου· ε!ευ Κτου!εευ υει;!υυε !ιε!εευιιι!!ο!ι ιυ!ε ε!ειυ

Πευει·ει·ε!!'ευ ε!ει· Ευεο!!υε!ιιυε: Με' ε!ειε Ρετ!εουειιιιι, εεε οι!!

ε!ευι ννεεε ε!ετ Ιενιυρυυε!ιυειι οε!ετ ε!οι·ο!ι θουε!υυ!!!!.εε!υΐε!ειιοιι 1 ΗΠΒο,.80Μ,2,,"Ε. 6,88”. Ριπή" Μ,,,8,86,, ,,,,,τω,' ,Η ,Με ΗΜ.

νου! υει·!'οι·!ετεειι οε!ετ ε,·ειιιει·ευε!εευ ν!ΐοι·ιυ!'οτεεεεε ιιυε ευε

εεευευ !ιοιιιι. Ι)!ε Ρει·!'οι·ει!!οιι ειο;; ιιυο!ι ε!ει· Γιουει·ειι Αυ

εουυοιιυε; !υ ε!ει· Μεεε νετ ε!ου, ε!ε.εε ειο!! νοι·!ιετ νου ε!ειι

υειιοουυεττευ !)ε.ιιυεου!!υε;ευ οε!ει· ε!ευι Νεεε ιιυε ειο Ευιε!!ιι

ε!υυιτεινε.!! υιΙε!ει, ε!ει· ε!ειι ε1°!ετου!εεειι !'νοτιυ!'οι·εεειε νου ε!ετ

Βυοουυϋ!ι!ε ευεο!ι!!εεει, εο ε!ε.εε εε!ιι !υτε!ει!ϋεει· Ιυ!ιο!ε ειο!! !υ

ευιευ υ!ηεεεο!ι!οεεευε>ιι Βουιιι ει·8·ιεεει. Πειτου Βεί'υυε!ε εε! ε!ευ

Ε'ι·ουορει·οι!ουειι !!υετιεοΒευ ιν!ι· ιιυε ευετ, ‹!ιιεε ειο ει·εεειι

οε!ετ ιντε!ιευ Τεεε εεετ ο!ειιεευ Ει·υι·ου!ευιιε· ε!ει· ρειΐοι·!ει·εε

εεετ ευυει·ευϋεε !νοι·υι!ειτεευιο Με! ιο έει· Βοιιο!ι!ιο!ι!ε εννι

εευειι θει·υιεου!!υοειι !!ειτευ !ευυιι. ουυε !ι·εευε!ντε!ο!ιε νει·

ινεουειιυεευ - ει!! Μ!! ε!ειε ειε ειεεειι Ηε!ε ε!ευ Ορει·υ!ευι·

!!!ιεττεεο!ιειι υιοεε. !ιι ε!ει· Βευο!ι!ιο!ι!υ υε!!υε!εε ε!ο!ι ε!ειου ειο

ιιιο!ιι· οε!ει· ινευ!εει· τε!ου!!ο!ιοε εει·ϋεεε, εετο-!!υτ!υοεεε οε!ει·

ευε!ι ειει·!,εεε Βιιευε!ειτ. Βοε εετε!εε !Βιτεοε!ει, ε!υε υ!ε Ρι·οε!ιι!εε

ε!ετ ε!υι·ο!ι 'Ι'οε!υε !ιει·νοι·υει·ο!ευευ Ρει!εου!ι!ε υοιι·οο!ιεεε ιιυε!

ειιου Β'τι!!ιειεεοε!οε ,οειιευιιε νν!ι·ε!. !εε νοιι ε!υπε!υειι Αιιιοι·ειι

εεετ!! υείιιυε!ευ ννοι·ε!ειι, υιιε!ετε υευειι ε!υι·ιιι Βο!εεει·ιευ εεϊιιιι

ε!ευ. Ιιθ υ υειιοει· υιεο!ιε ε!υι·οο! υουιιει·!εεειιι, ε!εεε ε!!ε

Βυ!ιεετ!ευ ε!ου υεεουε!ει·ε ει!! ε!ευ θετοεεί!υουειι υ!εε!ετ!εεεευ,

ινοε ει· ε!υι·ου ιιι!!ετοε!ιορ!εουε Πιιεει·ευο!ιουε του ευεεεο!ιουιευ

ε!εννευεεεεεευ υεινιεεειι Με, οιιε! ε!ε.Ιιετ ειο ιιεεεεινεε Ποιον·

ευε!ιουβετεεο!Ιοε ε!εε Εικευε!ειε ιι!ε·!ιε υεινε!εειιε! εε!. Ιυ !εε!ευι

Για!! ννιτε! Με Βεεουου'ειι!ιε!ε ε!οε Ειεεοε!εεε νου ε!ειιι _!εννει!!ςευ

Ζοεεευε!ε ε!εε ννιιι·ιυ!οι·εευειεε ου!ιευεευ, - ε!!! ε!ιει·!ιε.!ε!ετει·

εεετ ετουυι·υοϋεει· !νιιι·ιτι!οι·ιευει !ευιιιι ειυου υοουει·υ;!!ε!ι ε!ειε

Βιιειιε!οε !υ!!ειετου.

ινε Με ε!ει· ννοι·υιΐοι·εευτε !υ ε!!ε !”τε!ε Βυιιο!ι!ιου!ε ρει·Γο

ι·!ει·ι, ιν!εεευ νν!ι· Μουτ; ε!οου εο!ιε!υε εε ειο !ιυιι!!εεε νοι·

!εοιιιιυυ!ε ευ εε!υ - ειο Πιιιεευιιε!, ε!ει· ιιυε ε!ευ ,εειιιπειι

Βι·υεε ε!ει· 8ιιιιυιιου νει· Αιη;ευ !!!!ιι·ε.

Χου! (!!!!ο!ε ου· ουεει·ε Κι·ειυ!εευ νει·εοο!ιε Με Ρει·!εουεοιιι

ιιι ν!ε·!ειι Ε'ε!!!ειι ιιοου υυο!ιετεε!ιο!ι ε!ου “που Με Ιυι"ευείοιι

:ο εου!!επειι, ιιιε!ευι ου ε!ειιι θι·ιε ε!εε εευι·!εειευ Βε!ιεε, !υ ε!ετ

Πιιιεευουε· ε!εε ιιιυε!ει·ευε!ειι !ΐιιι·ιιι!'οτιευεεεε ι!ιιτο!ι ε!ετ!εοι·ε

Ρ!υτ!ιιυιιεεευε!ε!ιιυε· ειυε Αυ!ευρεε!ους ,ε.ςειςευ ε!!ε Με Βουου

υ!!!ιΙε ευ θεευε!ε !‹οιιιυιι. Ι)εε εει·οεο Βιιειιε!οε ννιι·ε! ε!ευυ τε

εοτυ!ει·ι, εεε ε!ει·!οε !ευιιυ που ιε!!ντε!εε υιι!',εεεοοει ενει·ε!ευ

ιιυε! ε!ει· Εεεε νν!τε! ε!ιιι·ε·Ιι Ροτ!ειυ!ι!!ε ε!εε Πιιι·ιιιεε ιιι ε!!ε εε!!

Ι!ουευ υιιι! ειυυε.υες!ι.τειι 'Ι'ε!!ε ε!ετ Βειιιου!ιϋυ!ε ετευι·ειουι υυε!

ουτε ε!ιιτου Αε!υυε!ουευ!!ε!ιιυε· !!!τ,ε ει·εεε υυεουε.ε!!!ο!ι ι·ζειιιο.ουε.

8ο ευιεεε!ιι ειε Τε!! ε!ει· πιο!ε!ρ!ευ Αυεεεεεε, ε!!ε οιιιο ι·εο!ιε

ενρ!εουε Ι.ουει!!εεε!οιι υει!ιευ ιιυε! ουυε ουιι·οι·ε!εουειι Βιυεςι·!!ΐ

Μου!. ευτ !!ε!!υεις !εουιιιιευ !εϋιιιιευ.

-Ηεε υιιυ ε!ει· Οι·εεευἱειιιιιε ε!!ε ει·εεε Ιιι!”ε!ιε!ου ε!εε Ρει·ιεο

ιιοοιιιε υυει·υ·ιιυε!ευ, ευ ε!ι·ουε !!ιιυ ε!οου ιιοου ννοιεει· ε!!ε θε

Γευτ ιιεο!ι Β!!‹!ουε· εεε ιιιυ ε!ευ ννοτιυίοι·εεεεε πιο!! !ο!ιο.!!ε!ετ

του Αυεεεεεεε ουτε!! ννοευεευ ε!εεεεΙυευ ιιυε! ε!ιιι·ε!ι Βετεεουι:ς, -

ννοε ευτ εε!ευιιε!ει.ι·ευ Ρει·!εοιι!ε!ε !!!!ιτευ ΕΜΗ!.

Α!!ευ ε!!εεευ Βνευεοε!!εεεειι εεε!ιευ Με· ε!ειυ!!ου ο!ιιιιυεο!ι

ει;; εεε;ευ!!υει· ιιυε! υευευ ιι!ε!ι! ε!υυιει! ε!!ε Με!ε,ε!ιουυε!ε ειε

νοτυοεουεοε,ιευ οε!ει· ινευιι ε!ε ε!υε·οει·ειειι ε!υε!, :ο ετ!ιευιιειι.

Με 8νιιιρτοιυε, ε!!ε !υιτυετ νΎἱΒὸθΓ υ.υι;εί!ιυι·ε ενει·ε!ευ ευι· Εἶτ

!εευυευ!ε ε!ει· εουννει·ευ Β'υ!!ε ε!οτ Αρρευε!ιο!ε!ε ε!υε! ιιυε νετ

ινετευυ.τ, ινευυ εἱε ε!ο. ε!υε!; ε!οου εε!ι!ευ ειε Μου; υει·υε!ε υε!

ε!ευ ουε!!υεε!ε· νει·Ιευ!'ευε!ευ Ρε!!ευ. Ι)!ε Ο ο τε ο υ οι ο υ υ'εο!ιε

Βευ!εοογεειιου!ι!ουυ·, οι!! ε!!ε οιιιο ε!υε Ζε!!!ειιι; ν!ε! ςε!ιο!!ε

Με. Με εἱου υ!ο!ιε ΠΠ· ε!ιε ε!!!!οεε Ρετ!!ου!εἰε υεννευτε. [Με

Ποεε!εονν!οι'εο!ιε· Ε'ι·ουενυιρεοιυ ου· ε!!ε εουι,νει·ευ Ε”!!!!ε

νου Ρετ!ενρυ!!ι!ε - ε!ει· Νεο!ιννειε νου ε'τε!ετ ΡΙ!!εεεε!εε!ε !υ

ε!ετ Βοιιου!ιο!ι!ε-ιυιιεε ενο!ιΙυοο!ι Νεο!ιιιτυίουυευ ιιυεετινοι·Γευ

ννει·ε!ευ. Ζυι· Ζειε !εουυευ Με· υειτ εει.ιχευ, ε!υεε ενιι· !εε!υ οιιι

:ε!εεε ει!ετ!ειυε! !ιουευ, Με υυε ιυ!ε $!ουετυειε ε!!ε 8ουννετε

ε!εε Γει!!εε ο!ιυτει!εεει·!ε!ει·ε Ι)!εεε Πιιε!ουετ!ιε!ε !υ ε!ει· Βουτ

εε!!ουυ· ε!υετ Κτου!ε!ιε!ε, ινε νεοι· _!εε!ευ Αιιε·ευυ!!ου ε!υο Νεο

ννευε!ουι; ιυιε ε!ευ ε!ε!εεει·ετειιΡο!εευ :ο ετινυι·εευ υευειι,

ε!τευεε ιιυε εε!υεενει·εεει.υε!!!ο!ι :οτ τεε!!!εει!ειι Τυει·οο!ε.

Π!ε Βευυυε!!ιιιιε ι!ετ Αρρευε!ιο!ε!ε, ευευ!ε!! ε!!ε ο!ι!ι·ιιι·υ·ιεο!ιε,

υεε υε!ευυυε!!ο!ι ν!ε!Γειο!ιε υουννου!ειιυε·ευ ει·Γουι·ευ.

. Ψεευτευε! οιιιο ιιι Αυιετ!!εο εο!ιου !υυεε πι· ΠευετπειιΒιιυε

ι;ε!ιοιυιυευ αυτ, ‹!οεε ε!υ !'ι·υυπε!ι!,εετ ου!τοη;!εουετ Βιιιυ·ι·ι!ϊ

Μ! ε!ετ Αρρευε!ιο!ε!ε !ιιε!!ειει·ε !εε ουε! υ.οου ιυ Γι·ευ!τι·ε!ου οι!!

ε!ευ Πο!ιοιυ!' ε!εε Ιιιεει·ιιευ Ι)!εο Μεεε· ειου ειο εςτοεεετ

Τε!! ε!ετ Ουιι·οτεευ ευ Β`ι·ἰ!υορετοεευτευ υε!ιο.υυεευ, ιιιοο!ιεε

ειο!! ιιι Πεοεεο!ι!ουε! εειε ε!ειιι Ου!ι·υτὅευ!‹ουει·εεε νου 1898 ε

ε!υε ,ετοεεε Ζιιι·υο!ε!ιο!ευυε· ουεει· ε!ευ υ!τοτ,ε,·ευ υειοετ!ευειτ,

ε!οο!ι εουου 1901 και· !υΓο!ε·ε ε!ει· εου!εο!ιεευ Βι·ε'ιευι·ουε·ευ

Η,
ε

!

υε! ε!ειιι ειιευε!εευε!νειι Υει·ε'ευτειι ε!ιιε Βευ!ει!οιι ειυ,η·εττεεευ ιιυε!

νου ου. ευ εἰευε οιιιο υιἱε _!εε!ειιι .Τευτ ε!!ε Ζευ! ε!ει· Ουιι·υτεευ

ννοο!ιεειι, ε!!ε ε!ειι Ζε!ερυυ!εε ευη· ει·εεευ °ΞΒ(24 Βιουε!ευ υειου

ει." Μη",εη Βι·υτο,η!τιι!ιε υ!ι· ε!ευ ε!!υετιεεεευ που! ειιιει·ε.εινευ

Βευει·ι!ϊ υεεΙεευ, ινε!! Με Ουετυε!ειυ ευ ε!!εεει· Ζε!ε !ειο!ιε ευε

!!!!ιι·υε.ι· ουε! Μουτ εε!'υ!ιι·!ἰο!ιετ !εε. υ!ε υπ Τυεετνε!!. Νυν πο,

!υτει·ιυεε!!ϋ.ι·ειι 8ευε!!ιιιυ. ενο εε ε!ο!ι ιιι!! ε!ειι οιτουτυεοτ!υεευ

Αυεκεεε !ιευε!ε!ε, ενο!!ετι Νιου νἰε!ει Ου!τοι·υ·ευ εΐου υἱο!ιε πι·

' Ορει·οε!ου ευεεο!ι!!εεεευ ιιυε Ροτε:!ιε νει· !υ!'ε!τε!ου ε!ετ ετε!ευ

Βειιο!ιυϋ!ι!ε. _ _

Πειο!ι ε.υου ε!εεεεευ !ιευευ ε!ου Βε!υιυιευ ετ!ιουευ. ε!ιο τυο

εουευυι !ιιι ειι!πουε!εεευ Ζυεευιιε!ε υ·!ε!ει·εεειιε!ε!'υ!ι!εει· που

ευιιινεε!ει· !υ!'ο!οε νου ο!εινε!υυιιυε ευ Με !υ!!ε!εειουε!τε!ιυε

εεετ, Με Β ι ει! ε! τυε!ιιε. «Ντου ε!!ε !ιει·ουεεεε!Με Βεινή'Βΐ-!0"Β·

υιυιε!εε!ε. Που οτει!ιε!εουευ Βενε·ε!ε υ!ετ!”ι!ι· υο.!ιευ Βιεε!ε!.

Που υ ιιυε! υιιτευε·ε! υ·ε!!ε!'ει·ι. υε.ουε!ειιι ε!ε υτἱυοιυιο!!

ε!οι·ου Με ι”ι·ε!ε Βειοου!ιο!ι!ε οιι ε!ευ Β!εει·!ιει·ε! !ιετε.υπευεευ

ουε! !εε!υε εε!ι!!ιιιιυευ Ρ`ο!υ·ειι ε!υνειυ ε·εεευυ !ιουειι. .Τεε!ευευ!!ε

υπο _!εε!ετ Ο!ι!ι·ιιτυ·, ε!ει· υ'!!.!!ε ει·!ευε Με, Με υε=ιιυ Ζοννοι·ιευ

εο!ιε>ἰυυο.τ αυτ. νει·!!ε!'ευ ιιυε! ε!ευυ ε!ιιι·ο!ι υ!ε!ιπ!!ο!ιε νει·εου!ιιιι

ιιιετιιυο· ιιυε! ει·οει εει!οτε!ε·ει· Ορει·υε!ου ου ε!!!!”οεετ Ρει·ιτουι!ιε

ευ Θι·ιιυε!ε ε!υεευ, ειιυ·εεεε!ιυ υι!!εεευ, ε!υ.εε.υιευι· Μεεε ε!ε.ου

ε·ε!ιοτε. εε!υε Ρεε!ευεευ !!ιι·ειιι Βου!ουευ! πο υυει·υι.εεευ, ιιυε ειε

ευ ι·υεου ε!ε ιιιο;!!ο!ι ειεε ε!ετ εε!'ε!ιτ!!ο!ιευ Βιειιεειου ευ Βε

!”ι·ε!ευ. = '

Βε! ιιυε ιν!ι·ε! Με ιινευ!εευ Αιιευε.υιιιευ υιιεετ ε!ευ Ου!ι·υι·ετευ

υοο!ι ιιιιιιιει· ε!υ !εουεετνυ!!νει· 8τευε!υυυ!εε υε! ε!ετ Βε!ιοιιε!

!υιιε, ε!ει· Αρμευε!!οιε!ε υεουειουεεε ο

Ι)ειε νε1·ΐο!ιτευ, εεε Η !υ ε!ευ !εεεεευ .Τει!ιτευ εεε!!!ιε Με,

υπ !'ο!ε;ευοοε:_ .!εε!ετ Αρυευε!!ο!!!ε!ετευ!εει·, ειιεεευειιιιυιειι ο!ε

!ε!ου!ευ Γ!!!!ε. Με !εε!υευ θτυυε! πειι· Ρεεειι·υ·υ!ε ,ε·ευευ, ουτε!.

ε!υετ!ε! !υ ννε!ουειιι θιοε!!ιιυι ε!ετ Πι·!ετιιυ!‹ιιυε· οι!ει· ου ννε!ο!ιετ

· 'Γεεεε- οε!ετ Νεουίεε!ε ει· ε!υει·!!!°ι, 2!ε!ου. ευε!!εετε>υε ε!υ!Εθ

· ειιρ · ·

1 !εε!ε ευευουιιιιευ ουτε! υυε! ε!ε>εεευ Βε.ειε ειυειι

Ν !υ ιυου!ιο!ιεε εει·Ξυ,οει· Αυει!ουι·ιιιιες ε!υι·ο!ιειευυε, υυι ε!ει·Ηει·-,

ι
ε

Βιιιιιε!ευ Με!! ε!ετ Αιι!'ιιυυιιιε !τιε !·ϊοευ!ιο! ουετἰει·ι. Μεεε

Μυεετεεε! !εε Με! ε!υετ Κι·υυ!ε!ιε!ε, ἱυ ε!ετ Με θο!ι!ε!εεο! οφ

Ρει!ευ!ειι ιιι $ειιιιε!ευ ευ!εε·!ι!ε=ε!ευ εε>ιιι Μου. ε!οτουε.ιιε ιυε!ι

Με!! Πε Ορει·υ!!υυ υευ!υιιι του Β!!ε!υυε ε!ιιεε Ηο.ιιευιιιυευει

ε!εεεευ Βου” ε!ει· Ουετεο!ιειι!εε!υοιιε ιιυεει·!ιιι!υ ε!ει· δοτου ευ!

. ου ε!ετ !!οεεετευ Ηε!.!!'ιε ε!ετ !'οτε!ει·ί!ε!ουε ε!εε θυει·εουειι

Ωυετοιιεετυι·ειε

!!υετ ε!οε [Δε. Ροορει·τ!! τε!ε·υι. Β!εεει· Ηου!!υρυευ Μ! Με!!

Ζννεο!ε ιιι ε!ευ ει·ειευ 'Ι"ειοειι ιιυε!! ε!ει· Ορει·υιιου ε!ιε νει·!ε!ε

!ιουε ε!ετ 'Γε.ιιιτουε Με ε!ε·ιι Ηειιιετυυε!ει·ιι οιιε! ε!ιε ε!εε!ιιτο!ι

!ιετνοι·υ·ετοΐευε Ηε!ετεινει·υυ!ειιιιε ευ νει·ιιιε!ε!ε>υ. νεε !ειο!ιε

εἰυιτ!!`!'!. νεου ε!ετ Πειιιτεο!ιυ!ετ υιἰε ε!ει· Ποε!εεΙινιιυε!ε ειιεευιτ

ιτιευ!!!.!!!. Ι)!ε !!!υε!ειι!:ιειιι· ιν!ιε! ε!!ο!ιτ !!!ιετ ε!ετι Με, Ροιιουτε!!

υ!ευυ!!ε!ου,ε· νοι·2ουεοεευ. Πει· Ζοεεευε; ειο· Βειιο!ιυου!ε 28·

!!ιιεε ερετει· ουτε!! Βτννε!εει·ιιιιε ε!ει· Πιιευε!ννυιιε!ε νει·ιιιιτεε!εε

ννιιυε!υε!εευ ε·οε. !):ιε Ρετ!!οιιεοιυ νν!ι·ε! ευ ε!ει· ε!είεεευ ΒεεΙ!ει

ευ ε!ετ Πυιεου!υεεευ!!ε νου ε!ετ νιιτε!ει·ευ Βειιο!ιννευε! ευτ

υιυτει·ευ ε!ιιι·ε:!ιεουυ!ετειι. !ιι ε!ευ ιιιε>!ε!ευ Ρε!!!ειι ευε!ε>ει·ε ειο!ι

ε!ουε! εο!ιου Ε!!.ει·, ε!ει· νοι·ε!ο!ιε!υ· οιιιο!! 'Γυρϊει· ευ!ΐοτυ!.,

νν!τε!. Πειτοιιΐ νν!ι·ε! υοο!ι Αιιυιυιτιου!ετευ ε!ετ Βοιιουυϋ!ι!ε ε!ετ

ν!7οτυι!'οι·ιεειιε ειυ!”εεεεον!ιε υιιε! ευε;ειτουειι, νεε υ!οιιυ!!ε 2ο

ιιιιεει·Ιεεεευ !ε!, ννευυ ιιιειιι υ!ουε ι·ιε!ε!ετευ ΜΗ, Βἰἰοι°υονᾶε

κοτ!!ε-!εεο!ειεεε·υ !)ειε !ε!ε!υο Βεε·Κειι ιιυε! ε!ιε ι·εο!ιτε Εοιυυυ!υ·ε

μου, ε!!ε Μου;; Βιιετε!ερο!ε ε!υι·ετε!!ευ, ννει·ε!ε·υ ουεετειιο!ιε;

Μ! ιιιο!ε!ρ!ευ Αυεεεεεευ ννει·οου ε!!ε υεκι·ευεευε!ευ Αε!!ιο:ειοιιειι

εε!ϋετ. Βρυ!υιιεευ Ιιε! ε!!Π`οεετ Ρει·ιεου!!!ε ενει·ε!ειι Μουτ. νοι·

ε;ευοιυιτειι. Πι·ο!υεηςε ε!ιιι·ου 'Ι'οιυρουεε!ε ιιυε! Ιιεεετιιυε· ε!εε

Ρ:ιε!ευεευ Πιι· ε!!ε ει·εεευ Τουε ειο! ε!!ε ι·εο!ιεε Βε!!ε. Ζουι

Βου!οεε ε!ει· Ορετυε!ου ει·υ!!.!ε _ιεε!ετ Κτυυ!εε υοο!ι ιιι ε!ει· Νετ

υοεε οιοο ειιυ!ευεειιε Κοο!ιευ!πιυ!'ιιε!ου νου ιιι!ιιε!εετειιε ΙθΟΟ

θετουιιιι. ινε!! Μ! ε!ειι Αυρειιε!ιο!ι!ε!ει·ειιιυειι ιιιουε !'ι·υ!ι ε;ευυε·

εεε @που ε!!ε Τοιε!ιοιιυ!ε υεινευτεε Μ!ιεε! υυε·ευ·ευε!ι. ννει·ε!ευ

!εειυυ, ουε! ε!υε Βεεοι·ρι!ου ε!ει· !υ!'ιιυε!!ει·τευ Β'1!!εε!ε;!εειε ε!ιετ

:ο ει·ννοι·τειι !ει, ννευυ ε!!ε ΒΙιιεπιτυυ!εε!οιι υοο!ι υ!ο!ιε ε;εειοι·ε

ιεε. !ιυ νετε!τετευ νει·Ιοιι! ννει·ε!ειι υοο!ι υειι!!ετε Βἱυεε!εεευιιυ·ειι

νου Κοο!ιευ!υ!ϋεοιη;ευ !υε Ηε>!ειουι εειτιο.ουτ.

Ιιι ε!!εεει· Ύνε!εε ννιιτε!ειι νου! .Τυυιιυτ Ι9Ο8 Με Με!! Ιυθ4

61 ε!ιιι!.ε Β'ει!!ε νου Αρρευε!ιο!ε!ε ουε! Ρετιεοιι!ειε οιι 26 Κτυ

ε!ει·υ ιιυε! 25 Ει·ννο.ουεευευ ειρετ!ετι. Π” Μοεετ!ε! υεννειετ

ε!υτου ε!ιο Ηευ!!;.:!εειε ε!ετ νετυι·ε!ειιιιε ε!εε ευεε!!υε!!!ο!ιευ Ρι·ο

εεεεεε ει!! Με Ρει·!ιουεοιυ (!ιι ό! Ε'ε!!!ευ 2! πιο!). ε!ειεε ε!ευ

Κι·ειυ!εευ 2ο εμε!. ου!ι·οι·,ε!εο!ιε Η!ι1!ε πο Τε!! ννυτε!ε. 5ο

!εειιιιευ ουν 2 Ρνιε!ευτευ ουι εννειεευ 'Ι'υεε ε!ει· Ιυτ!ετευ!εουι.τ

ποι· Ορει·οε!ου, ιιι ε!ειυ ειυευ Μ!! υειυε!εΙτε εε ειο!ι ου! ε!υ

Βεε!ε!!ν ιιειου ιυε!ιι·ΐειο!ιευ Βι·|ει·υιι!ευυι.:ου, δε!!! Νο!! Με ΑΝΘΗ·

ε!!ε!ι!ε ε!ιυρ!. ιιυε εετ!!εευι Ειτειιουε ετνν!εε ιιυε! ιυι εννε!εευ

Γε!! οι!! ειυε ε!!τιοε, !ειιιο!ι!ε·ε Ρετἰεου!ιἱε ιιυε ε!υετυ ιο ε!ει·

Βειοουυου!ε Με! !!εο·ειιε!ευ ετευετε!υϋεευ ννυι·ιυϊοτιευτε. Βε!ε!ε

Ε`υ!!ε ννοι·ε!ευ Β!) 8ειιυε!ευ υειο!ι ε!ει· Βι·!ει·ιιυ!ιιιιιι.τ ορετὶετε ιιυε!

ι.;ευοεευ. 12 Ρ!!.!!ε ννοι·ε!ευ ο.τυ ε!τ!ειευ Τομ· ε!ει· Βι·!ει·ου!‹ους

ουετιεττ, ε!!ε !!υι·ιο·ευ ννετειι νου 4 'Ι'ευ·ευ Με ευ 2 ννοο!ιειι

!ει·υυ!ε, υενοτ ειε Με Ποεο!εε.! !ευιυευ.

Νεο!! ε!ευ Κτευυυε!!εετεουε!υυυεευ νει·εε!!ευ ειο!ι Με Ρε!.!!ε.

Με το!ει: Αρρευε!ιο!ειε ειιυρΙ. δ !Το!!ε ιιυε 5 Ηε!!ου,εεε·υ,



ΤΒιιιπγοιπε ρι·πο. νοι·πι.: Ι Επι πιιι ι Ηοιιιιιιο;, Αριιοππιοιτιε

ροι·ιοι·οιινο οπου ε·οπει·πποεπ: 24 πιιιο πιιτ 28 Ηοιιππεοπ πππ

1 'Ι'οποεπιιι πιιι·οιι 8οιιπι·ιοοιι, πω· 8 'Τ'ο.ο.·ο πιι.οιι ποι· Οροι·ο.ιιοιι

οιιειιι·οοιι, ππι·ιιιπο-οιι.ι·ιο·ο Ροι·ιιοπιιιε σποτ πιιιιι.ιπιο Απεποεεο:

ιι Ε'ιιιιο πιιτ 5 Ηοιιιιπεοπ πππ 8 Τοποειιι.ιιοπ πππ πιπ'ιιεο οπ

τι” Ροι·ιτοιιιι.ιε: ΙΟ Ρ'ιιιιο :πιτ 5 Ηοιιιιπι.ιοπ πππ ο Τοποειιιιιοπ.

Ιπι ρ;οπιιιιπιοπ Ζοιιι·ο.ιιιιι ννιιτποπ ποππ Η Κι·ο.ιιιιο ιιπ ιπιοι·

νιιιι οροι·ιοι·ι πππ :πιο Βοπιιεοπ. ·

(Απτοι·οιοι·πιι.

Πιεισπεειοπ:

Γιοι‹: ΑΜ οιπ πποιι νοπ Π. εοποπ οι·ινιιιιπιοε Μοιιιοπι,

πιιιπιιοιι ποε Απιιι·οιοπ οιιιοε εοι·πεοπ Πι:επππιοε ιπι Βοειππο

ποε Απιπιιοε. ιπποιιιο Τοπ οιππιε πιι.ιιοι· οιπο·οποπ. Ι‹·π εοιπει

ιιοπο νοι·ιιιιιιπιεειπιιεειο· εοιιοπ θοιοο.·οπιιοιτ εοιιππι επ πιιπ 2π

οροι·ιοι·οιι. οι·ιπποιο πιιοπ ειπεν οιπι,ο·οι· πιο νοπ Ρι·ιιιιοι·ιοι·πιιπποπ

ειπε ποπ 90 .Τιιιιι·οπ, ιπ ινοιοποιι οιπο πιω εοι·ιιεο πιιιιιιεκπι ·

ιπ πιπεεοιοι· Μοπο·ο ροπιπποπ νσπι·πο. Ποπ Νποπννοιε οιποε

εοιοιιοπ ΤΒιιεπππιοε ππι· Πιο.2ππεο ι·οορ. πιιπ· Βοειιιππιιιπε ποε

Ζοιηιππιιιοε πιιπ προι·ιιιιι·οπ Τπιπει·ιπο νοι·ινοι·ιι=π ιιι ννοιιοπ.

σοι-πο εοιιιο εοιιωιοπωωιωι ιιπποπ. Μπ ειππ ιποιιι·οι·ο ?πιιπ

οτιπποι·ιιοπ, ιπ ινοιοποπ οιπο Ριπιιποπιιιιιπριπιιο· κιιππιπιιοι·ι.

ννοι·ποπ ιιοππιΕο. ποι πω· Οροι·ιιιιππ ειππ οποι· ι‹οιπο π'ιιιεειο·ισ>ιτ

ποοιιινοιεοπ πο". Πιο ΤΤιιιππι'ιιπι: ποππ ππι·οιι Τπιιιιππε ποε

Βο.ι·ιποε ιιοπιπαι: ειππ πιιπ πο. «πππ ιιιπιο.εοι·ιιπε ποε ΡΜ ιπ ι

επ εοιιινοι·οιπ Ζπεπιππο ποοιι ιποιει »πιο νοτιπιοποπ π·οι·ποπ

πιιιεεοπ. »πιο ειππ οποπ πιοιιι ιοειοιοιιοπ πωπω, απ πιιπ οε

πιιτ ποπ·οπιιι·ιιοι· Ριιιεειειιοιι οποι· ιπιι; ιιποι·ιιιιιιοιπΤΉιι·ιπ επ

ι.ππ πω. Τοπ ι“ιιι· πιοιπο Ροι·εππ Μπι πιοεοπ Νιιοιιινοιε

πιοπι ιιιι· ει: ιι·ιοιιιιε, πιιιπεοπ ποππ πιο Βι·πιιιι·ιιππ·οπ που·ιιιιι

πιιπ πιιπ απ πποι·ιοι·οπ. Ποεεειοιοποπ πιιιππιο ιοπ ποπ Μπι

πω· πιοπιιποιειποιειιποπ πιοπι επ ιιοπιι ππεοιιιοποπ Οροι·πιοιιτο

πιοιοπο πι‹·ιιι ι'ι·ιιιι οροι·ιοι·οπ. ννοι·ποπ π·πιιι ιιπιποι· ποπ ποεεοιοπ

ΤιΤοι·ιοιιιιιιερι·οποπτεπω ιιοιιοπ - πιο ποειοπ Βοεπιιιιτο πιοιοπι

ποπ. ινοι:·ιιο ιπι ιπιοι·νο.ιι προι·ιοι·οπ. πιο ιιοιιο ιιοι-ιωιικιωιπι

ποι Τιπ·ιιιιπροι·πιιπποιι επιιοιιι ιποιποι· ιιιοιιιππε ποιοιι πιιι·‹·ππιιε

πππ εοεοπ πιο Οροι·πιιοπ. ποππ ιπ επιοιιοπ πιπιιετιιτοπ ννιιι·

ποπ οποπ πιιο Απποππιοιιιειπιιο πιιιο·οι·οοιιποτ. - πι” πιο

ροππιιιιιιιιιιιπε πιιιιοιι·ιπΤ. 80 πω» ιοπ ννοιιι, πω" πιο ντιπ Π.

ε:οιιπιο ι`ιιι· πιιπ "ιιι Τπκειιππιπιιπππα ειιπειιεο Τπιοπιπο·ιιπι.τοπ

ει·ιπιπι; πιτ πιο ππποι·οπ Μπι ποιποπιιιοιι πιο Τπιοι·νοιιορο

τοιιπποπ, πιιι·ιιοπ ειππ _ιοποοιι ιιϋποι· οπικοιοο·ιο 8οιιπιιιο πιοιιι·

οιο·ποπ.

·ι·ιιι πο: Τι·π πιο ιιπ νοι·ιπιιι πιοιποι· οιιιι·ιιι·ειεοιιοπ Τει.

τι,π·ποιτ νοι·επιιιοποπο Ριιοεοπ ποι· Αρποππιτ·ιιιεποιπιππιπιιε ππι·ππ

εοιποοπι. ν" .Τπιιι·οπ ποειιιιιπ οιπο πομπο· οιπο ει·οοεο Νοι

εππε πιιιο·ιιοιιει προι·ιιιιν ντιι·πιιι:οποπ, πω: ιιοι·ιιιιιοιο ποπ πιι

ιππιιιιοπι πι" εοποιπτ ιπιι· οιπο :ινοιιο ννοιιοποιιιιτο ι·ιοπ·οειιπε

ιπι Αππιτεο ππ εοιπ. Τοπ ποιιπιο πο‹·π ιιπιποι· ποπ αι.ιιππριιιιΜ

οιπ, ιπιιπιιοιιει ιιπ Τπιοι·νπιι επ οιιοιιοι·οπ πππ πιπ πω· Μοι

ππππ·. πο.εε πιοπι _ιοπο Αρποππιοιιιε οροι·ιοτι πιι νυοι·ποπ ιιι·οι1οιιι.

Βιο Αμποιιιιιοιτιποπ Μιπποπ οιιοπ εοπι· νοι·οοιιιοποππι·ιιο· ειππ,

οποπεπ πιο π. Β. πιο θετοοπιγοιιιιποπ, π·οιπιιο ππι· ποππ πιιτ·π

πιοιιι οπο πιιπο ιποιιοι·οε οποιο.ιιι· ππει·οιιοπ. Τιιπο μπι Απποπ

πιοιτιο.ννοιοιιο ειππ πιπειιοειι2ιοι·οπ ιπεει,οιιοιι πιοιππ προι·ιοι·οπ

ευ π·πιιοπ, οι·ιιοιιιι ιπιι·. ποππ ιοιι ιπιι·π επ οιιεπι·ιι··ιτοπ πω.

οιπο ιιοιιοι·τιοιπππε επ εοιπ. 5ο ιππποιιο Απροππιοιιιε ειοιιι

ππι· οιπ ι‹ιοιποε ιιοιποπ ππι·; πποιι πι πιιιιιι οπιιιινιιι·ιοπ. ννοιοιιο

πιιιιιοιοο·ιιπ·ιιοπ Βοι'ιιππο πππ πιο πποι·ιοι·οοπ Τοιοιιιοπ πειπ

πιιιιεοπ ννοι·ποπ. πιο ποππ πιο επιπιικε Τπιπο ι·ιιιι·πι·ειοοιιο

$ιπιιειιι‹ ειιιοιπ νιιιι ποππ πιτ·ιιι νιοι επεοπ; πι:εεοιιιπεποποππ

ποππ ποππ ππι· πιο Βιιιιιειιιι ποε Οιιιι·πτεοπ πππ ποε 'Ι”ιιοι·οι

ποιιτοπ οοιπ. Τπ πιοεοιπ Βιππο ιιιιιι:ο Μι πιο Βοιιιι·οι:οι· 5ιπιιε

ιιι‹ @πιιπ πιι· πιο ποννοιεοπποιο, ποππ πιοεοιπο κι νοπι Τ.ιιππ

ιιι·πιο πιιεπιπιποιιο_οπιοιιι, ιπ·οιοιιοι· πιο πειπ επ ιιοιιο.πποιπ πω.

Μπι πιο.π πω, πιο ιοιι εε ποιππ πω, :ιη πιο ιιοΜοι·'επιιο

Βιοιιειιι‹, επ ποππ πιππ 2πννοιιοιι ΤΤοιιοι·ι:ιεοιιππεοπ οι·ιοποπ.

8ο οροι·ιοι·ιο ιοιι π. Β. οιποπ ιιιιιμοπ Τιππππ, ννοιοιιοι· ειππ οι

Βοπιιιοπ ποππ Μπι πιιιιιο, πιοπι· ω ννππεοιι πω· Αποιοιιιιι·ι

ποπ πππ πιοεοι· Ροι. ειππ· ιπιι· εοριιεοιι Η θι·ιιππο. ΤΒιιιεοιπο

πιιπ πιιι·ι'οπ οπου ιιιοιιι ποινι·οιεοππ εοιπ, ποππ πιει ποι πιιοπ

Κι·ππιιιιοιτειιιι1οιι ιει. πιιεοι·ο ι)ιππποεοπειοιιιιπε ποππ Μπι

πιππεοιιιιιιι5. Βοι·ιιοικειοιιιιετ ιπιιπ Γοι·ποι·. ππεπ Μπι πιο Ρτοπο

ιορπι·οιοιπιο ποππ ιππποι· οιπο εοιπιεεο Μω·πιιιιπι ππιννοιει, επ

πιιπ πιππ ιιιιοπ πιο (ιποι·ιιιιπιι οιποι· οιιιιοοιιοιι Αρποππιιιιιιε

πππ πιο ο:ππ2 πιιει·ιιπιπιεοπ Ειπειιιι' ιιιπειοιιοπ ι‹ππποπ. Νοοπ

Μπι' οιπ ππποιοε πιοπιοπι ιπϋ‹·ιιιο Μι ππ ερι·οι·ποπ ποιππιοπ:

ννιο »πιιπ ι·οοιπινιοι·ι οιπο Απροιιπιοιιιε? Πο.ε ιιιιπποπ Μι· πι»

ποπ οιπιοιποπ Ε'ο.ιι πιο ποπο.ιι ννιεεοπ.

Αππιπρςιιοιι επιππιο ιιιο.π, πειεε πιει πιο Αρροππιοιιιποπ τοπι

πινιοιοπι ννοππ ππι· πω; ιιιιι·οπ. ππεε ππι· 18-20-27 πει.

ι·οοιπινιοιοπ, επ ποππ πιοιι ππι· ειιεοπ, πεεε πο.ε εοπι· ιπ·οιιιε

πι. πε ιει ο.ιεο ππι· ποι· π. 'Τ'οιι ιιποι·ιιππρι. ποι· ιποι'ειιιι· οιποε

Βιιι·ιιι”οιιοε πιιει:οεοιοι. Απε οιιοπ πιοεοιι θι·ιιπποπ ποππ ιοπ

ποπ πιοιιι· ιιοπεοι·νο.ιινοιι Ηιο.πππιιπιιι. πιοιιι; ειιιι'εοποπ. Οροι·ιοι·ι.

πιιπ ιπι Τιιτοι·νιιιι. ευ ιει ιποπ ιιιιιιιια ιιποι·τπει·πτ, πιο οι·

εοιιι·οοιιοππ εοειιππ που Αρἔοππικ ο.ι·ιεειοιιτ. Ζιι ιιοποπιιοπ ιει.

οποπ. πο." οιπο ιπνοιιιιιοπ οε Αρροππικ οιπ ππγειοΙοειεοιιοι·

πε Δ- ----- _ -~€ το· --- 1

 

ι

ι

νοι·εοπα ποεπιιποι·ε π" ιιιιιιοι·οπ Απο· Μ. πε πι (πιο οποιι

ποππ πιο Τπι·πο·ει, πιι οιινιι.ιε·ο Μι πω· Οπου·πιιιοπ ποι'ιιπποπο

Οπιιιοι·ιιιιπποπ Τι'πιπ·οπ πω· Τπντιιιιιιππ πποι· πω· Επιπιιππππε

ειππ. Πιο Απποππιοιιικ ποι· Κιπποι· επι! _ιο., πιο πιιεοπιοιπ πο

ιιπποιοι πιο, ππεοι· εοιπ. ιππο·ιιοιι. πο” οι: ποππ: επεοιπιποπ

ΜΜΜ. πο" που Απποππικ ποι· Κιπποι· ιι.πποι·ε ποιοι·ιπτ ιει πιο

ποτ·ιοπιο·ο πω· Τιιτννοοπεοποπ.

Τζοι·πιο·: Τοπ ποππ ιπι Μιιιο πιοιποι· ιππειιιπι·ιεοπ 'Τ"Μιε·

ποιο οιπο ε·ι·σιεεο Αιιππιιι Απποππιπιιιποπ νοι·ιοιιι'οπ εοιιοπ πππ

ποππ πιιοπ ππι· ποππ ποπ Απειιιιιι·ιιιιο·οπ 'Τ'ιιιπ ο 'ο ππεοπιιοε

ποπ. ιιι ποπ 80 .Τιιιιι·οπ ειππ· ιιππιι »οι ππε ιπι θπποπων-ΤΤοε

πιω πιο πιιεπιπτο Τιιπιππιιππ ππιπ οποι·π.ιινοπ νπι·ο·οποπ ειπι·ι‹

ιιι πιο πω. Μ” ειππ ππι· νππ πιοεοι· Τππιππιιππεειοιιππο·

εοιιι· 2πι·ιιοπποποπιιποπ. Τοπ οοι·ειιιιιιοιι πιιπο οιπο εοιοιιο ιππι

: ιιιιιιοπεπωιιιπε ιπιπιοι· πιο οιπο Απ ΤΤοποντι·οιπππε ιιπποεοποπ.

Πιο Οιιιι·πι·ιι·οπ πιι.πιιι.οι·ι π·ιπιπιε οποτι πιο «ποπιπποπ» Ροι·ιποπ

που· Απποππιοιιιε ποππ ο·ιιιι·πιππι; πιο ππιεειοπ "πιο πιιεε επιππο

Ρ"οι·ιποπ οιιπιι ππν·ιιοικεοποπ πιιπποπ, πιιοι·πιπιτε ππι· ππιοι·

ι Μπιτ· ειι·οπε·οπ Τποπιπειιιιο·οπ, ππιοι· ινοιπποπ οποπιιιι.ο Τιπιιο

οιπο πω· νιιο=ωπιιιπιιειοπ πι. ννοππ. πιο ιπ.ποιιι οιποπ νουι Τ).

ι·οι'οι·ιοι·ιοπ ?απο ιπ που αι·ππειοπ νιΤοιοο ππο·οποπ νοι·ει:πεεοπ

ννιι·π. ποππ ιπο.π ποπ "ποπ πιοιιι ππιπποι·π. πκεε οιπο Οροι·ιιιιοπ

ΜΜ.ππιοιιιπι οπο. πω. πιο.π ιιποι· επΤοπο ιι'πι·πιοπ ππι· Απποπ

πιοιιιε ω" Ροι·ιι:ι·οπιιιιο ιιι-πππ ιιοππιν·πιοι πππ επειιιππειπε

ιιοιιοπ ε··ποπ. επ ποππ τποπ πποπ ποπι θι·ιιππεπιπο. πιο Ροι·ι

ιγππιιτιε ποιον: προτιοι·οπ ππ «Μπι, πιοιιτ ποιοτιι·πιποπ Τπε

ι ιπιπιπιτ, ο·ιππιιο πο. επιιιιοεειιοπ ποππ ππι· Με οιποπ ννοι·ιεττοιι:

ι ποιοιιε. ιπ·π.ε ππι· Ρ'ι·πποροι·πιιππ ποπποπ. ντιπ Π. ννπι·ποπ πιο:

οπεεοιιιιοεειιππ εππινοι·ο Μπι ππεοιππι·ι; ιπ επισιιοπ ντιι·π πποπ

μπιν· 'Τ'ιιοι·οποπτ πι απο" πποι·πιινοπ Τπιπο·ι·ιπ' ειππ. Πιο Τοιοιι

τοπ πιιπ πιιι ι*τιιποι· Ί'ιιιππι·πιι·ιππε· εοποπ ιιποπ οππο Οποι·π

ιιππ 2ιιι·ιιι·ιι. Επποι.πννποπ. που εοιπο Τπι·ιι·ιιιι·ππεοπ ιιπ

ιιππωιπω.ΙΝΜιππ-Ποεπιι:πι π·οπιοπιιτ πω. Μπιτ ιπ οιποπι απ”

ιιιιοι· Ροι·ιινοιιιιι:ιε εοιιι· οιιπι·ειιιιοι·ιειιεοπ επι, ποιοι: ποιοι·ιιο·ο

Ρ'ιιιιο πππ ποι· ιιιοι·ιηιοιιιιεπιιοπ ιπ πιο οπιι·ιιι·ο;ιεπιιο Απιοιιππε

ιιποτεοι'ιιιιι·ι, π:ιεοιπει πιπιιι πππο θποι·πιιππ επι νοτιιοι'οπ.

Πιο Τιοποιοιιπιιπε Ρι·πιιπποι·ιι.ιιππ π" πιοιιι: επ ππι'ο·οι'ειπει: ννοι·

ποπ. πιιεε ιοπο Ροι·ιιι·πιιιιιιε ιιιιοι·ιιο.ιητιι προι·ιοι·τ "ποππ των”.

Βοι οιπιι:οι· πιι·πιπι·ιιπο· ποππ πιππ ποππ 1-2 'Ι'οιοοιι Μπι

ιοιππι ιιπ Ζινοιιοι εοιιι. ππ πιοπ οε "ιιι οιτιοιπ εοπννοι·οπ ω”

ιοιοινοπ που επ ιππ πω. Βοι πππ ιιπτ που πιιι·οιι ιοπΕπιπι·ιεο

Πι·ιιιιιιππε· ι'πιεοπποε ι1οπιιπο εοπιιποι. πιιπ "πιιπ πιιεπιιιιοι·

Η.ππο. Αππιιιιπιιππ νοπ Με πππ ιΉιι·ι·οιοιιππο· ιιιιιεειποι· (ιπποπ

Οπιππι (θ.ΟΙ5 4 πππ ιιι.ειιοιι. ονοπιιιοιι ιποιιι·) ιπ ποπ οι·ειοπ

4-5 'Τ'πεοπ πω· Ρι·οποεε πιοπι: 2πι·ιιοπ, οποι· ιι·πι ποππ Βοεεο

ι·ιιιιπ· ιιι ποπ οι·ειοπ 'Τ'πεοπ 'Τ'οιπροι·οιπι·οι·ιιιιιιππε ππι"ιι ποπο

πππ επ Μπι οροι·πιιν οιπο·ι-ο.·ι·ιπ'οπ. ινπ ειππ πιω ο.ποιι πι

οιποπ προι·ειιινοπ ιπιπει·ιιι', ιιο.ιιοπ πιιοι· ποπ Απππι·ιιοπ ιππι

οποι·πιιππ πιω. πι ιποπιιωι "ιιι 0ποπνιππ πω· .πω ΡΜ·

ιγρπιιιιε ιιποι·ποιιπι. πιο πιο πππ ειοπι οε. ινοιοπο ιιιιοι·

πω” πιοιιι ι·οπιπιι·ιοι·οπ πππ πιο νιοιο, ιπ ννοιπιιοπ, εοιιιει.

ποππ νιοιοπ Απιιι.ιιοπ. ποι· Ρι·οεοεπ ποππ οππιιοπ ειππ ππι

ειειππο ιωπιπιι. Τοπ ο·ιππιιο πω”, ποιεε νι·ιι· ι·ιοιιιιεοι· νοι·εοποπ,

ινοππ ππι· _ιοποπ οιπποιποπ που επι ειοιι ποπτ·ιιοιιοπ πππ ιππι

νιπππιιειοτοππ νοι·ποποπ. ·

πιο ιπ πιοι·ι: Τοπ πωπω ππι· οιποπ Απεερι·ιιοπ νοπ Β καπ 2

οιιι“ιιπι·οπ. ποιοιιοι· πιιπιι πιο πιο Οροι·πι.ιππ ιπι ι. Αιιοπιο ιει:

πππ ποπ ππιιιπ πιιιιεοι·ι, πο” ποππ οκ ειππ πιπ εοιπ ι=ιεοποε

Κιππ ποιπποιπ π·ιιι·ποι οι· σε ποππ ιιοποι· οιιοι·ιοι·ι πιο ιιιονοποπ

ιιε‹ιπ ιιοιιιιπποιι πω” "οπο, ποππ ποι ιοικτοι·οι· Βοποππιιιπο·ε

ινοιεο ινοι·πο ιππι ιιπιποι· οικω πιιιιιοιιποιοεεοπι νν=ιε ι·ιοιιιιοεε

ω επ οιποπι ιιιιιιοποπ ΑππΞΜι2° πιω-ιι ιιιιππο. πωσινο ειππ

Μπιτ ειππ· επιι.ι. ποππ 1Ο-Τ5. ,ιο εοιπει. ποππ 25 .Τππι·οπ, πωπ

οοιιιοι νι·ιιι·ποπ. Π

Τ) οπι π ι·π πιο ι‹ ι : Τ. ο π 2 ιιπι εοιιι· νιοι πι' ποππ Θοπιοτο

πω· Αρποππιπιιιεποπο.ππιιιπε εοο.ι·ποιτοτ πππ ιει πιιιιοι· εοιπ

Βιπππριιπικι ννοιιι ιιι ιιοι·ιιοπειοπιιαοπ.

Τιιιποπι Αιηιοππικ ποππ πιοπ οε Με, πποπ »οι που Οπου·ιιιιοπ

νοπ ππεεοπ ιιιοιιι. ο.πεοποπ. πππ οι· πι·πιιιι πι. Μο.π Μι ειππ

επειιι· επ Αποοπτιιοιιοπ ιπι·ιι·οιεεοπ ιπειιοπ, πιο π. Β.. παει: πω·

ποιιεοπο°Απροππικ ποπ θπιι·πτεοπ ο.πι:1°ιππο- Νιοιιτ 0ιππιπι π”

ο.ιιιπ·οετ·ιιπιι;τοπο Απποππικ ποππ υπο πο. ποπ Βοινοιε ιιοι'οιπ,

οπ οι· ι‹ι·ο.ιιιι ιει πποι· πιοιιι, επιιποι·π ππι· πιο πιιιιτο<ιιοριεοπο

Ππιοι·εππιιιιιιε. πιιπ ει·πεεοε νοι·πιοπετ πιιπ 2'ε ιετ οε, υπο παο

ο·οποιει: :π ιιο.ποπ. ννοππ ιι ι ι π π: ππειιιιιι·το, πο." Βοπιπινο

εοιτοπ ειππ, επ πι ποεοεοπ ποτ·νοι·πιιιιοποπ, πποε νιοιο ΡΜ.

,ο_·ιιι·πιππι πι; υνιιπποπ πι·›ιποποπ πππ ιιι πω· 'Μι 8.ποπ Μ: Μπι

ινιεεοπ. πιο πι” Απι'ιιιΙο νοι·οπεποπο.πο·οπ ειππ. νιΤοππ "π

πιω πιο Ηππιιοποιι πω· Βοοιπινο ππι· πιιοιι ποπι Τζι·οιπιιοπ

οκει.τποπ ιιοειιιιιπιοπ ινπιιιοπ. πιιι·ιιο πει.ε οιπο ί'πιεοπο Βοι·οοπιιιιππ

οι·οοποπ. οποιο πιοιιι πιοεποειιπιοι·ιο Αιιιιιιιο ι‹Ξιπποπ "ο"

Βοειπιιοπ ιιιπιοι·ιοεεοπ, ινοιοιιο οιποπ εοιιινοι·οπ Απι'ο.ιι πποπε

πιοιπιιοιι ιπο.οποπ. 'Τ'ιιιπο: πο.τ ι'οι·ποι· ιιοι·νπι·ο·οιιπποπ, παει:

ποι· πνιιι·πιιοι·ι.εοιπ ριιγειοιο,ςιοοιιοι· ινοιεο οπιιιοι·ιοι·ο πππ πιο

θοι'ο.ιιι· ποι· Αρροππιοιιιε ιπιι ποππ Αιιοι·ο.πποιιπιο. Πιοεο Απ·

ειοιιι ινιι·π ιπ Ιοτειοι· Ζοιι εοιιι· ππποειινοιι'οιο. ποππ. Ρπιιοι·

π. Α. ιιοποπ ποπ Βοννοιε ι.ιοιιοιοι·ι. πο” πιο Οπιιιοι·πιιοπ ποε

Αρροππιιι πειπ Τπνοιπτιοπενοι·Βοπο· Μ, εοπποι·π ο.ι1ι οπιπιιππ·

 



11ουου νοι·οιισοι·ουυου υοιουι.. Πιοεο ΠυΙοιεοο1ιουΒου ειιισ

ουι εο °ννοι·ινο11οι·, Με ε1ο επι Ιουουσου ουσ υ1ουι ου ιοιοιιι

Μειοι·ιοΙ Βοιιιιιουι ειυσ, ου νν·ο1ουοιι σιο υ.Μ.ιι·ουΥοι·σιισοι·ιιυφ·ιι

εουου νοι·εουνι·ουσοιι εοιυ 1ιουυοιι. Νουιυου ννιι··ουοι· ου, συεε

σιο νοι·υ.υσοι·ουειου σοι Αρρουσιιι 1ιοιυ ρΙινειο1‹ιοιεο1ιοι·. εουσοι·υ

οιυ ιιοιυο1οειεο1ιοι νοι·οους ειυσ, εο ο;οιιι. Με σειιι νου 'Ι' ι 1 ι ιι ο·

Αυιιοΐουι·ιοιι υοι·νοι·, Με ΜΜΜ; οιο,οιιι11οιισιο Βι·υιο.υυι.ιιές

νοι·υοιυιιιι.

1ι·ιιουσ οιινοε οιυ Αρρουσιιι κο1ιουι. Με 2 ρ0ι.11οι·ιιι11ιοι., ννοΙουο

Βιοσο1 ιι.οιοοννοιεου Μι, νοι·σουυι. οι· υοι· σουι Πιυειο.ιισο,

συεε οι νοιι 11ε.οεο σοε 1ιουεοοοουι ι;ου1ιουου Ιου ουσ :Με 1ΤοΠο

οροι·1οιι. Μι; υοι· Ιοιουιο υ”ο1Ιο 1ισουου εε σοου Μουτ. ιιΙΙο εο

ννοεου εοιυ'? υπ σοι· Οροι·οιιου υιι 1υιοινιιιΙ υιιυυ σιο Ει·υυορο

ι·ει.ι1ου Μουτ νοι·οΙιο1ιου ιι·οι σου. ν1ι'οιιυ σιο Γιυιιοροιιιιιου

υ11ιιυο·οι οοευοιυυι·ι ννοι·σου ννιι·σ, 1ευ υοοιιυο!ιιυου. σιι.εε, ιυ

1οιΒο ω· Ζουουυιο οιι 1οιουι.ου υ”ε.11οιι. ννοΙουο σει.υιι οοου

οιιοι·ιοι·ι ννοι·σου ννοι·σου, σιο Μοι·ιε1ιιοι ιιιουυ εου1οουιοι· εοιυ

ννιισ Με ω σοι· Οροι·οιιου ιιυ 1υιοι·νοΙΙ ουσ συεε ιιιο.ιι σουυ

Ιοοιεουοι· ννυεε ειου ου σιο Ει·ϋυοροι·οτ.ιου 1ιο.1ιου ουσ.

Β11υιοο Αυιοι·ου ει.οΙιου συι·ιοοιιε σου σου διιιιισοοιιυι.,

σοεε ειο ρι·ιουιιιιο11 1ιιι 1υιοινιι11 ιιυ0υ σοιιι ει·ειου Αυιο.ι1 ομο

ι·οι1ν νοι·οουου.

Ριου: Μο 1υσιυοι.1ουεει.ο11ους υοι· Οροι·οι.1ου, οσο ειο νου

Κοιυη; ιι.υοοιουιτ. ννοι·σου, ννοι ιι·ουοι· οπου ιιιι Διειιουσει·

1:1οεριιο1 υυιιου; ουε ουσ σο.υοι· ευου εο1οιιο Βουνο υουυυιιι.

Νιουιοιε 1ιουυοιι ινιι· ννιεεου. ινοΙουοι· ΜΗ Βου ουσ ινο1οιιοι·

1ιοεο νοι·Ιουιου Μισο ννιι· 1ιο.υου ουυει· σου υοιιεοι·νο.ιινου

Βιουσιιοιιυι. νοι·ιιιεεου ουσ υουιιιου σοιισουιι.ιου οιιι, υο.ου ννο1

ουοιυ _ιοσο Δρρουσιοιι.ιε, ινο1ουο ιο σου οιειου 48 €5ιοιισου Μουτ

σουι.1ιουο Βοι;1°ου2ουε οσοι ουσ σουοι·ιιοι οπο, οοοι·ιιιιν ου

υουουσο1ο ιει.

1.1 ο οι υ ι· ο νν ε υ ι: Βου 1ιουεοινο11νου Βιιιυσρουυι Ιου.

Β ιι ι· ο υ ο ο1 ιςοουσοι·ι. ουσ υπ. ιοιοι οιιι οιιι·18οι· 1·ι·υυοροιΜ.οοι.

νων οι, εο ειυο ιιιιου υοου νιο1ο υοιιιιιιιιι.ο Ουιι·οιιιου νου

ιυιοι· ιιυυοι·οι· ουειουι. ιιουουι·ι; σοε ερι·ιουι. ινου1 σιο σοοιιιου

ειο συι·ιιουο υιι.ιοι·. σου: σιο ιουο νου Αρρουσιοιιιε σοιι Ουι

ΠιιΒου Μουτ. νοι·ουιυο1ιου νι·οισου εο11ιου.

1ίοι·υιο: Νιου Μου σιοεοι· νοι·νι·ιιι·ι υιο1ιι ιι·ου”ου, σουυ

1ου υιιι νου! ιιιιυιοι· σοι· ιοι.ιι.ο, ινο1ουοι· οιυου (.)1111°υιΒου

υιουι. ιιυυιοιι.ιο ιο 1ιοτυο ιιουι. Μο νου ιυιι· Βοεουι1οοι·ιου

1υι·ιο.υι·ουιιου υευου σου

ιυοουι..

Ή οειρυιι.Ιου: Ορονοι.1ουου 1ιυ 1υνοινο.11 εΙυσ υοου υιουι

1υιυιοι· οιιιιοιυιιιυου. οοου υοουου υΒιιο ιου νου ειι.ουι ιυι

1υιοινο.11 οροι·ιοιπου Πιο, ινο1ο1ιοι· 2ο οιι·ιιυσο μου. Μο Οροιο- Σ ΠΠιεϊϊἱοῇιετθεεοπ Η Η Ϊ. ννω Η Γ ε ε) 3 Μ) Η,

ιιου ιιιι 1υιοι·νο1ι υοιι·οιι. ιιυεεοι·σοιυ Μουτ. ιιυιιιοι· σου ΡΜ..

νου εοιυουι 1.οἱσου;σοι Αρρουσιιι ννιι·σ ννου1 ιοεουιοι·ι.. οε Κου·

υου ιι.υοι νοιυ ιοει.ιοι·ουσου οιοιυρι νι·οιι.οιο Αυιο.11ο οιιεοο1οει

ννο·ι·σου. Ζον.·οιιου ειιισ οε υοου υιιου σοι· Οροιοιιου ειοιι υιι

σουοο Ασυειοε1ουου.ινοιουο Βοεουννοισου νοιοι·ειιουου. 1υ οιο

εοι Βουιουους ειυο οοου σιο υ'ιουοροιοι.1ουου υιοιιι. οιυιι·ουσε

που Ιου Ιου σοι· 1ι1οιυουυ, οιιεε ννιι· ουε νου σοι· 1υιοιιειιοι.

ουσ Βουινοι·ο σοι· Αρμουσιοιιιε υοι ουεοι·οιιι ιυοιουοοιιεοιιου

1υιυιιιιιιου ιοιιου 188οοιι υιιιεεου ουσ υιουτ. σιο ννιι·υιιυυειοειο

1ιοιι. σοι ιυιιοιου '1υοι·οριο ου εουι· υι-ιιουου οοι·ιευ. 1ο νιοιου

Βο11ου ννιι·σ υ.οου σοι· 'ιυοι·ορουι. σου: υ.ι·ιουιο οι·οιοΙου ιου

υου, οουυ ννιι· υουυου οοου σου Αρμουσιιι υυι· Με οιιιου σοι

σοε 11οιιιιοε ουεευου, υιιιυιυ ουου οιο Αρυουσιοιι.ιε υιιι· νου

οιυο Ί.11ο11οΓεουοιυουε οιιιοε Βιι.ι·υι1εισουε. ννοιου ιοι.οιοιο ννο1

υοι ι·ιουιιιιοι 15ουυιισιουε ιιοου σιο Δρρουσιοιιιε :ο υοοιυι1οεεου

ιιυ οιουσο εοιυ ουι·ιιο.

'Ι'111υ ε: 1υ 1.Ιοιο1ιε οιυοοιιο1ιου, ννυι·σο πο ννοιι. ιυυι·ου. Ιυι

ο11οοιιιοιυου υο1ιο ιου ιιοου 2--5 Αυιοιιου σου Ζοιιιιουυι 11ο·

σιο 0ιιοι·υι1οιι Βο110Βιιυου. 1·ι·ιυειριο11 οοι· υυου υοιυ οι·ειου

Αυιοιι πο οροιιοιου, υοτ. 1ιοιυο 11ιι1εου.1.1ιο οιε.ιιειιυ υιοιυι

υιοιυοι· υιοιυουι; υιιοιι οοου σοι· ουσουιινειο Μοοεεειου Μι· οιο

1ι.σι1ιο.ιιουεει.ο11οιιΕ. 11ιιε Βου" .νου Μ. ιι.οειςοιουιτο 1ιο11ιοι

Μουν ειου σε ουου σοι σιο Βιοιιειιυ ουσ σιο ρο.11.ι01υΒιει:110

Δυοιουιιο; ιο1.2Ι.οιο εοφ. ουε ουοι· νοι· σοι Ομοι·ονιοιι σοι·

υιουι.ε. Αυου σιο νου 1). υυοοιυυι·ιο Αυεουοουυις, συεε οιο

0υιιι.οι·οι.ιου σοε 1:1ιοσουι οιυοι· 1υυιουυσουι.; ω, εμι·ιουι. ουοι·

11ο, Με ιιοΒου ιυοιυο Αυειουι.. 11ουιι ινουυ σ1ο 1υυι.ουυσουε

οιυο 0υιιι.οι·οι.ιου υοννιι·υου 1ιο.υυ. ευ ιυυεεου ννιι· ουι ευ ννουι

μοι· ι·οεου υοι σοι· 1:1ο.υσ εοιυ ουσ σ1οεοιυ νοι·οουιι σοι·ου σιο

0ιιοιοιιου νοι·υοοΒου νν011οιι.

12 ο οι υ ι· ο ιν ε υ 1: Μο ουιοϋυσ1ιουου .Ρι·0ιο88ο ίσ1ιι·ου ουου

0ο1ιιοι·ιι.ι.ιου, ννο1ουο Βιοοεο Μο1ε.ιυ1°οιι ιυιο1νιοι·ου υιιυυ. Ινιιου

σοι· οουννοι·ο σου .υιι.11οε υ11ι·1ιι ειου ι·ιουιου ευ ννο11ου, κι ουου

υιουι σου: οιυνι·ουσειι·οι, σουυ ννιι νι1εεου, συεε ιιιιυο ουκ.

εουινοι·ου ροιυο1οιμεουου νοι·ουσοιοιιΒου ουιουιμιου Με υοι·

Βοιιυιιο Βοεουινοιοου νοι·οιεοουου ουσ ου18ο1ιουι·ι.

1ίοι·υ1ς: Λου υοεουσοι·ο οοι·οιο1ι υοι ιυοι·ιηιοοι.ιεο1ιοι· Βο- '

1ιουσ1ουις ιυοουιο ιου υοουιυοιε υιυννοιεου. Αυε01υΙ.ο 11ουο,

εοιυει. ννοουουιουε οι-4 ννοοιιου), Με; ουιουιιιιου 0ιιιυιιι ιο

Ιουεε1Βου 11οεου. .13111ε81Βο υιον, συεοιοι. Καπου Αυί1.1υι·ιιιιιιο1,

ουεοιον Κοιυο ΚΙνειυου. σουυ σοι· Βιου1 οιιοΙοι. ετοιε νου ι

- υυοι· σιο ΗσΠιο οσοι· Μουεουοιι υιιι. οιυυιο1 σ

'1'οι1 σιο Οιιιι·οι·ινου εο1υει μ· η

ο

εεΙυει οοου ουυο εο1ουο Μιτου. ινουυ εοου οι·ει υιιου οιυοι·

νν'οοβο ουσ εο11ιετ. ιι=ιου 2 1νοουου ουυο Πιιυοοιιοιιι1ιο1ιυοιι πιο

σου οι..

Νοου ιιιοιυου Βι·ι'ειυι·ου,ε·,·ου Μου ιου Μουτ οοιιουου, σοεε

σιοῇΑρροιισιοιιἱε Μουτ Ευ σοε 0ουιοι οοου σοι· 'Γυοι·εροιιτοιι

οο ϋιυ

Ποιυυι·οννευ1: Ιου υουο υο1 ιιιιε ιιυ Ηοευιι.ο1 σιο Βιο

ι·ιουτοιια ιιοιι·οσου, σ.ιεε οΙΙο σοι·ιιι·ιιι.ιοιι 1Τυ.ΙΙο εοίοι·ι ιο Με

οΙιιι·ιιιο·ιεουο ΑυΕο11ουε; εοΙοει ννοισοιι ιιιισ υἰυ σοι· υ1ο1ιιουι.ι·,

σοεε σου Ο1ιιι·οι·οου ιιι σἱοεοι· Βουιοιιιιιιο· οοου νοι·ιι·οοι. ννοι·

ου ιιιιιεε.

Κ οιιι1ε: 0ονι·ιεεϊ -σοου ιιιυεειο σ1ο Βοοι·ιοιΙιιιι,<.ι σοι· οιο

2οΙυου Ε'5.ιΙΙο οιυο Βοιυοιιιεοιυο εοιυ.

11ιι·ουτοι·: Κ ο ι·ι11ι.ς.

Βουι·οισ.ι·: 1) ο υ υ οι· ν.

νοι·ιιιιοουιοε.

- 11οι· Κουεο1ιουι τσι· ΟΙιιι·ιιι·ιιιο υοιιιι Βι. Ροιοι·ευιιι·ρ;οι·

υ1ιΙΜ.ιΙιοεριοιΙ ουσ υΙιει·ο Αιοι σοι· 18. Β`1οιιουοοιιιρυοο,

1ΕΙιι·ουΙοιυουιιοι·,ο· ιι·ιι·υΙ. οιοοιειοι Πι. Μ υι·ἱυονν, 1ευ2οιυ

υοιυο1ιιι·ιιι·υ·ου σοε Ηοιοε Η. Κο1εοι·1ιο1ιου Μο

_ιοειιιι οι·ιι ου οι ννοισοιι, ιιιιιοι· Βοιιιεειιιιο 1ο σου νου 1υυι

υουΙοισοιου Αοιιιιοι·ιι. ·

--1)ιο Βοι·1ιυοι· υιοσιοιιιιεουο θοεο11εο!ιο.1ι.

υιιι. ιυ ιυιοι· σιοεσουι1ιιου θουοιυΙνοιεοιιιιυ1οιηι· ουι 5.|18. σε.

υιιιιι· 2ο 1υι·ουι οι·ειου νοι·ειιοοιισου Ριου 1)ι·. ν.

; Βοι·ιι ιιι ο. υ υ υιιι 248 νου 250 Βιιιιιιυου οοιι·1ι.υΙι. Πει· 11υιυιο

νοι·ειιιυσ ννοι·σο σοι·οΙι ΑυυΙο.υιοιυ.ιιοιι ννιοσειιι;εννυυ!ι.. Με
θοεο11εουοι'ι ΜΜΕ ποιοοιι. 1481 υ11ι.ιι1ιοσει. ο

- Πει· ΡιοΓεεεοι· σοι· θουιιι·ιεΙιΙιΙΐο ουσ 0νυσ1ιοΙοιιιο ου σοι·

ιιιι1ιιυι·-ιυοσυιιυ1εουου Αυοσοιυιο ουσ Βιιουι:οι· σοι· ιςουοι·ιε

1ιυ111ιου-Β·νυουοΙοε1εουου 1(Ιιυι1ι σοι· Αυεισοιυιο, ννιιυ1. διοικε

ι·ιιι 11ι·. Ο. Βοιυ, Μ: Μου Αιιεσιευουι; νου 30 .Ιιι1ιι·ου ιυι

σ. ι. Με ιιουι

2σουουι·1910,ιιισιοεου 8ιοΙΙυυι;ου υοΙοεεου

ννοισου.

- Ποι· Ριοι`οεεοι· σοι· $νρΙιι1ισο1οαιο ουσ Πει·υιιιιο1οιιιο ου

ο” Μοευοοι·ι· Πυὶνοι·ειισι, Μου. ΒΕυ.οΙειοι. Πι·. Α. Ροε ρο

Ιονν,ινι·οιοιιοι· ουουιιιΙ1ε 80 .1ιιυι·ο υυεοοσιοιιι υιιι, ιει νου σοι·

ιιιοοιιιιιιεουου Γουο1ιο.ι ο ιι έ' ινοιι.οιο 5 .Ι ου1°ο ιιονν:ι.υΙι

ννοι ου.

ω-ὴ Αιιι 80. Νονοιιιυοι· ε. οι. υε.‹ιιυιι σει· ιιυυοι·ο μου» σοε

_ιοσιεουου Κιουυουυοιιεοε ιο 1.οου (ννοι1ινυιοιιι Ι)ι. υ ιι σ ιν ι ο·

.Ιο.υι· σοε 50-_ιουι·1ι.ι·ο .1υυι11ι.ιιυι εοιιιοι υι·ιτ11

οιιου Τοτ.181ιοιτ. [Με Κοιο.ιοιιουι σοε ιιοιιουυτευ Κιου

1ιοιιυουεοε υιιι υοεο1ι1οεεου, σου Ροι·ιι·οι. σοε .1ουι1οιε ιιυ

.Κι·ο.ιιυουιιυιιεο οοιυουσοΒου.

(Ε. ινι.ι.

Τ- ΑΜ σου νιιυιιιιιου 1.ουιειου1Πιι·1)ιοςυοει11ι

ιυιι· ρι·ορυσοιιιιεουοι· ΚΙΙιιι1ε ου ο." Κ1οννοι·

11 υ ι ν οτε ι ιιι: οι σοι· υιευοι·ιοο Ρι·οιοεεοι· σοι· Τ1ιοι·υρ1ο ου

σοι· Οσοεεοοι· Πυινοιειτοι Πι. Ρ. .Ι ουοννε1ι1 ιιου·συ1ι ινοι·

σου. Ευ· ννιι·σ ιιιι 1·`ι·υΙι_ιουιο σιοεοιυ ΒιιΓο Γο1εο 1οιειου.

-- 1)οι υευουυιο ΒιοεΙειιιοι Ουιι·ιιι·ιι Ριου Πι. ν. 1σ11ιο

Ιιου Μι ειου 1ο νν'ιου οιυοι· Οροι·οιιοιι Ηιοιυρ11οιοι·τοε Βιιιου

Ιοισου) οιιιοιιοοευ, Με νου Ριοι. ν. 11.ιεο1ευοι·ρ,· ιιιιειιο

ιυυι·ι ννοι·σο ουσ, εονι·οιι. οι ειου Με _ιοτοι οι·ιουου Με”,

οοου Βοιυιιιιου εοιυ συι·ιτο.

- ΖννοιινουΙ ουυο οιυιιιι σοετουουσο .1ουι

11ι.ου, υιιιυ!ιο1ι εοιυου 100. Ο ουιι Μονο;; ουσ σοε 50-_ιου

ι·ιεο.1ουι1οιιυιΜε1Συι·ουσουιοι·οιυοι·-ιυοσιοι

υιεουου 1Τουο1ιο.ι, 1ιουυ ιιι σιοεουι .1ουι·ο σοι· οιυ 17.

_ _ _ . Μοτο 1805 ιιουοιουο θοευιιοεουιιιιειοΙΙοι· ουσ ΘοεουοΙουι·οι·

υιουι. ου οιυοι· νο11ειουσιοου. εουσοιυ υοι· ου οιυοι· ροι·ιιο1Ιου · 11 ο υ ο ο1 Ο οι· οι ο 1ο Ι.ουσου ιο1οι·υ, ννοιουοι· ειου 1855 σιιι·ου

σιο Ε1ιιισοουιιυε σοε ΚοιιΙυουιεριοριο1ε οιυου

Ποτε ιο σοι· 0οεουιο1ιιο σοι· ιυεσιιιιι1εουου 1'νιεεουεουυι'ι ει

ουοιτο ουσ σειιυι· νοιι σοι· Κουη;ευειοει Πυινοι·ειιοι. οοιιι

1)οοιοι· υιοσιοιυοο υουοι·ιε οοοεο οι·υιιυιιι ννοι·σο.·

- 1)οσιο Βοε1σουο-11σοσιοιυεΙνοι·ννυ1ι.ιιυιι νου

11 σου ου σουι Βοεεοιι σοι· υοουι·ο1οινου Μοευοοοι· Βοιώ

1ιοοριυιουιιεουοι°ι ουοοιι1ιοσοιν ινιιι·σο, εο Ιου. σοε 11οε1ιο.οοι·

θοονοι·υουιουτ. οιυο εοΙυει.συσιοο 11οσ1οι υιι.Ι νει·

ιν ο Ι νο ο .ο οι·υιι.Ιιευ. ου σοιου 8ριιιο »σε ουιονοι·υοιιιουιε

1σοσιιιυιι1ιυερουιοι· Πι. Ρο τοι Βοι·ιυ ιιοειοΙΙι υπ.
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- Ποιιι 1.ειιιιιιοπιι-ιιιε ποε Αιιοι·ιι6ειιειοιι Ηοι'οε πιιπ Λεει.

»οι ει. Κιιιε. ι·ιοιιοιι ποιιι θι·οειιιιιι·ειοπ Η ι οιιιιο1 Νι κ ο-

Ιιι_ιεινιι.εοιι. ινιι·ιιι. $ι.οε.ι.ει·πιΒι·. 5πιιποι·. ιετ Με Κοπι

ι.πι·ιιι·οιιι Ι. Κιεεεο ω... Βεπιεοιιοπ 0ι·ποιιε νοιιι

Ζο.ιιιιιιιιοι· 11ιιινοπ νοι·ιιοιιοιι ννοι·ποπ.

- Ζπιιι Οιιοι·οι·πι. πεε 0ιιοι·ιιοννεοιιοιι ιιιιιιιιι

ιι ο ε ο ι το Ι ε επ ποι· οιειιοι·ιο·ο ιιιιιοι·ο Αι·ει. ποε Κι·ειιιοπ

ιεοιιπι;εοιιοιι οι·ι.ιιο1ιοιι Μι2ει·οιιε, Βιιιει.ει·ε.ι 1ιι·. Η ιι ο ιιο ιν -

ε ιιι, οι·ιιο.ιιιιι. Με...

-- ν οι·ειοι·ιιεπι ιι Αιιι 8.219. Ποιιοιιιοει· ιοιιι νοπ πει

Ηειιιιο.ι., ιιι Μειιει.ννο. ιιι 1νιεοοπειιι ινοι·οιιιι,-.;ιο 5ωο.ιειι), πιιεοι·

11ειιιπειιιειιιι 1)ι·. Β ι· π ιι ο .Ι ιι εεε ιι ε ο ιι ιι επ Ηοι·εριι.ι·οιγεο ιιιι

Αιι.ει· νοπ 50 .1οιιι·ειι. Απε 1ιιν1ειππ ι;οιιιιι·ιτιο·, εποε ποι· πιιπ

ιιιοιιι· Ηιιιεοεοιιιοποιιο 18?? πιο ιιοιιιιο.ιιιοιιο Πιιινοι·ειι.ιιι. Ποι·

μοι, επ ι.νο1οιιοι· οι· ιιιε 1888 Μοπιειιι ει.ιιπιει·ιο Με πει Κοι

ροι·ιιι.ιοιι «ιεινπιιιο» ιι.ιηιοιι6ι·ιο. Βιιι ιιοι·ιιοε ιιοεοιιιοιι ι.ι·οππιο

ιιιπ νοιιι Ηοιιιιει.ιειιπο, πιο οι· ιιιι .1ε.ιιιε 1884 Βοιι6ι.ι€ι νι·ιιι·,

ιιιιοιι Νει.ν-Υοι·ιι επειπιιι·πιιποι·ιι, ενο οι· ειοιι επιι.ιιοιιει ιιι ποι·

Ρι·ινο.ι.ιιιιιιιιι ποε ιιι. Ρο. ιι ι·ι οιπ ε Με Αεειει.οιιποι·ιτ ιιοεοιιιιι”

ι.ι.ε,·ι.ο πιιπ πιιιιπ επ πει· ιιιοπιοιπιεοιιοπ .5οιιιιιο ιιι θιιιου.πο

ναοιιοι· ο.πειιιιπειο. Νιιοιι Βι·ιο.ιιιιιιιη; ποε ινιεεοιιεειιειι.ιιοιιειι

ιιι·ιιποε πεεοιιιει πομπο οι· εοιπε ει·ειιιοιιο Ί'πιιιιιιοιι ιπ Ριιι.ε

νιιιοι1Μεοοιιειιι). νοι·ιιιιιιιιι.ο ειοιι ιιιιτ οιιιοι· Κοπεπιει·ιιι πππ

ιιεεε ειοιι πο.ιιιι πεπει·ιιπ ιπ ιιιιιπει.νο. ιιιοποι·, πιο οι· πιο ιιοιιοιι·

ιοι· ποπ νοπ ποπ Κι·ειιιιοιι ιι·ιο νοπ ποπ Κοιιειςοπ ιιοοιιιιο

επιιιιι2ι.οι· Αι·2ι ιιππ Μοιιεειι 15 .ιειιιο εοννιι·ιιι. Με. 2ι 1ο ποι·

ιωιο..ιε ε.-ιο.ιο.ιιειε π. ιιοιιν. .1οιιειοι·ιιιοειοννι ω. Αιοιι π.ιι -

ποι· ι·'οιοι·εοιιιι ιιιι 8'7. 1.ειιοπειειιι·ο. Πει· νοι·ειοι·ιιοιιο

εεειιιιιιιο ειιοπιειιε οπο ι.ινιο.ππ πιιπ ιιιιιι:ο εοιιιε ιιιοπιιιπιεοιιο

Απειιιιπιιιιε οιιοιιιιιι1ε ιιι ι1οι·ρει. οι·ιιειιοιι, ινε οι· νοπ 1888 -98

ειππιοι·ι.ο. Νιιοιι Βι·ιιιιιο·πιι€ ποι· νοιιιιι. ρι·.ιοιιοειιιπι νεοι· Ρ.

.Με ιιι Βιμ, πειιιι ιιι $ιιιιιετορο1 πππ ποιοι." ιιι οιιιοι· Κο

ιοιιιο πει-ι πιοπνοι·ιιοιιιειιιε .Ιειιιιιοι·ιιιοειο.πι. ?ιι ιιι 1ι·ιιπιειι ποι·

Βοοιι·ιιειιι·ει. νοπ Βοιεοιιι (8οιιινιιιιιιιοοι·εοιιιοιι 1)ι·. .ι οιι.

επι ιι·ι:ιονν, ννοιοιιοι· ιιιιι. οιιιοι· 8επιι.ειεεοιειιιιιι8· ποτε επιπε

ιι·οιϊοιι ι.ι·ιιι·. 1)ει· νοιειοι·ιιοιιο, ινοιειιοι· εοιι 1872 πιο ιιι·ειιιοιιο

'Ι'ιι.ιιΒιιοιι. ιιιιεπειιιιι. πω, ιει. 55 .ιιιιιιο πιτ κοινοι·ποπ. 4) 1ιιι

ιςμωιποι·ιο Ροι.ι·οινειιοιο (ειπεν. Δ1οειιιιπι πιο Αοι·ιιιπ Αιο

ιιειιπι·ε. Αιοιιε.ιιΕοιειιι, ιιιι εε. 1.οοοιιειε.ιιι·ο ιι.π ποι·

1..ιιιιδοιιοπιιιιιιππιι€. 1)ιο νοι·ειοι·ιιειιο ω. πιει. 28 .ιοιιι·ο ιιιι

1)ιοιιει πει· 11οειιιι.ποι· 1.ιι.ιιπεοιιειι ι;οει.ιιιιποιι. δ) 1)οι· ο.ιιει·ο

Διει. ποε 1. Ψιεπι1ιεινιιεεεοιιοιι 1ιιι'.-Β.οιιιιιιοιιιε 11ι·. .Ι οεορ ιι

ποινρ1οιν ιιιι 48.11οιιοιιειιιιιιο π.ιοιι ιιιοιιι· ιι.ιε 20-_ιιιιιι·ιποι·

ιιι·ειιιιεειιοι· '1'ειιιιι;ιιοιι. 6) Δω 1.44. .ιε.ιιιιιιι· ιιι πι.. ποι· εο

ι·ιιιιιιιιο 11'οιπποι·οι· πει· ιιιει.ι·ιιιιιοιιι.οιιοιι Οριιιι, Ρι·οι. 1)ι·. ιιιοπ.

οι. ιιιιι1. Β ι·ιιει Α οπο, ιιιι Αιι.οι· νοπ θ4 .ιιιιιι·οπ. ει. πο

ιιοπειι·πιει·ιο ειπε Β.οιιιο οιιιιεοιιοι· 1ιιει.ι·πιιιοιιι.ε. ποιοι· πειιοιι

πιιε Βοιτειιιοιιιοιοι·, Με ιιοιιοι·πιιιεε ιιι ποι·

Οιιοιιιιο νιοιπιοιι νοι·ναπιιπι. ννιι·π. ιιοι·νοι·επιιοιιοπ κι. ιιιιι·οιι

εοιιιο ιιιποιε.ιιι·ιπο 'Γιιι.ιιιιιοιε πιο 1'οιιιιιιιιοι πιιπ 8οιει.ιιιοι· 1.οιιοι·

ποι· Ζοιεε'εειιοιι ι'νοι·ιιειιιιιο (ιιι .Ιειιο.ι ινιιι·πο πιο ιιοιιειι·πιι

ιιοιι ποε ιιιιιιι·οειιορε επ οιιιοι· ιι·ιιιιοι· ιιιοιιι. ιςοιιειιιιιοπ νοιιοιι· :

πως ι;οιιι·ιι.οιιι. πιιπ πιο Ζοιεε'εοιιο ινοι·ιιετ.ιιτιο. πιο ιιιιοιι

ποιιι '1'οπο ιιιι·οε 1ιοι.ςι·ιιιιποι·ε νοπ Ρι·οι. Α ιο πο ιιι πιο «Κιιιτι -

Ζ ο ι ε ε -Β ι ι Η ιι ιι έ» ιιιιικοννε.ιιποιι: ννπι πο, επ οιιιοι· Με

ιιι·ιιιε οι·ιιοιιοιι. Δι: ιιοε Νειιιο πιιι·π πειιοι· ιιι πει· 1ιοεειιιοιιι.ο

ποι· ιι1οπιιιπ "Με ιιιιιιποι· ιοτι.ιοιιοπ, Με οι· ιιι ποι· Θοοοιιιοιιιο

ποι· οιιιιιιιοιι ινιεεοπεοιιιιιιοπ οιιιοιι Βιιι·οπριιιιε οιπιιιιιιιιιι.

-- ει" Αιιεποιοιιιιπιι8· ιιι· ποπ Κιιιιιριειι Βοποιι

πιο.1ερειιοι· ..πιο πε.ειιειειιοιιπο Οιποιι Α1ιοι·

Βιιο.πιι;ει. νοιιιοιιοιι νι·οι·ποπ:1ιοι·8ι.ννιεπιιιιιι·

0ι·ποιι 111. Κιο.ιεεο ιιιιι. 8οιιινοι·ιοι·ιι -ποιιι π. ε.

Κοηιεοιιιι·πηιοιι ποε ε. 8ιιιιι·ιεοιιοιι Αιιιιοειιοι·ρε, Με. 0ιπιιιιιιοι·

ποε 5ι. 1^οιοιειι. Νιιιοιει 1ιιιιιιιιι.ι·ιιοεριι.οιε, 8ιεειιειοι πι. Υ ικ

ι.οι· ι:ιιιιιιιοποι. ιιιιπ ποι· 6ι.ννιιιπιιιιιι·-0ι·ποιι·1ν.`

Κιιιεεο ιιιιι.Βοιιννοι·ιοιιι -ποιιι επ. Διοι. πεε ε. πει-ι

ειιιιιιεοιιοιι $ειιιιι.ιοιιιεειιιιοιιι.ε, Οι. Τε. '1'ι·οιε ιι ι.

-- 1ιι Βενει ιιο.ιιοπ ειοιι ιιι ποπ 1οιιι.οιι Τιι8οπ ποε Πε2οιιι

ω” πιο επι· εειιιι.ιιπιεειιειι ιιι·ει.ιιοιιοιι Β.οΒοινο Βειιοιοιιποιι

1ιι·. Α. ιι ειιοι·επε 1ιενει, οι Α.Ν οι· ιιιιιιιιι ιι.ιιε 1)ε.Βο πιιπ ι

1η. Α, οι ο ι· ιιι ο ιι ιι ειπε ι1ειπποι·ε ιιι Αιιιο.εε ιιιι·ει· 1πιιιοει·πιιιιιΕ

ποι· Ηιοιειι·οιιι·ριιιοιιιοοιιοι·πο νοι·ιιιει.ειιοιι, νοιι ννειοιιοι· ποι· 1

Βι·ειΒοιιιιιιιιιο νοπ ποι· ιπ'οιιι·ριιιοιιι ιιειι·οιι ινπι·πο, πιο ιιοιπειι ·

πιειιπεειιιιι·ιεοιιοιι Α1°ιιι8ο επι· -ιιιιποι·οιι ο.ιιοι· πει· 1ιοεει·ι·ε ποι·

νοιι°ιι8πιιις Βοιιιοιιι. ινιιι·ποιι.

ιιει·ιιεειιο Κι·οιεειιι. 1)ι·. :ιοιιι·ορρο, ποιιι «Νοεοιιιι. ΑΜ.»

επιοιι;ο, ιιι·ιειιιοπ ιι:ιιιιι·οιοι1ι ω, ιει οι· ινοιιιοοιιιιιι.οιι ιπ ιι·

ιι ιι ι ειι οιποοι.ι·οιιοιι, ινε ιιοιπ ιιιιιιιποι επ Αοι·2τοιι ιιοι·ι·εοιιοιι

εοιι πιιπ πο.ιιοι· ιιοοιι ιιοιιιε 11ιεροειιιοιιοιι ιιιιοι· εοιιιο Αιιιιοιιι

ιιιιιιιπιοι·πιιε επιποπ Κιιοχεεοιιιιιιριο.ιε ι.ιειι·οι1ΐοπ ειιιπ. θεμε

νιιιιι·ιιε εοιιοιι ιπ 1ι·ιιιιι.εκ ιιιοιιι· ο.ιε οι!) Αοι·2Ι.ο νει·ειι.ιιι

πιο!! εοιιι.

:ε- Απε ω.. Ρτινιιιιιι·ιοι'ε οιποε ιιιιιι.ιιι·ει·-ε τοι.

ιιιι Ε' οι· ιι ο ιιΟ ε ιο ιι ιορι·οπιιιιοι·ι πιο Ζοιιππε; «Νεεειιι Πει»

ιιιοπιιιιιιεειιοιι 1

ινιο ποι· ειιιιι ειιιινοπ Πιοιιει ειιιιιοι·πιοιιο 1Νοεοιι-Λ

ιιιιοιιει:οιιοιιπο ιιιιοι·εεειιιιιο ιιιιιιοιιιιιιςοιι: οι.. Απειιιιι πει

ιιιοπιιιο.ιιιοιιιο, ινοιοιιο ιιι Κι·ιοςειοιτοιι ιιι Ηο

ειιιιιι.ιειιι επι· νοι·ινοιιππιιιι Ζοιιιιιιςοιι επι-τει, ιει επι" 99

Γεειιιοεοιιι. Πε ιειιιι επ ποιι ποινιοιιπιεει.οπ ιιιιιιιοιιι. ι επ ε. Β.

:ιιι Οριιιιιιι.ι·οριειι, οπο.» εοεοιι θοεοιιννιιι·ο, Κι·πι:ειιιιιο πιιπ

ιιιιι·ιοπιειιοοιι. πιο ειο ιιοι·επετειιοιι, επ Κι·οοεοι, οτι Βιιιιοιπ

επι· Ριιιοιιιιοι·οιι.πιιε; π. ε. Ε. ποιοι πι ιιιειι :πιο δειιιπεε ιςο

ιιοιιιιιιειι. πε.εε εε πει· ι1επιιιιι.ιιιοπιο ιιοοιι επ νιοιο ιιοιοιι. πιιπ

Με ιιιι·ο Αιικειιι πιο ειπιΒ·ο Πιιιοοιιπ νοι·ι·ιιιςοι·ι. 1ιτι 1ιιιιιιο ποε

8οιιιιιιοι·ε ιιιειιςοιιο εε επι 1ι.ιειιιιιεπι - ιιιιιπ πω· ιιιιι. εοιιιοι·

Ζιιιιοι·οιιπιη.; ιιιοιιι. ι'οι·ιιε 8·οινοι·ποιι. .. ινιι- ιιοειτοοιι οιιιο εο.<;·ο

ιιιιιιιιιο Ζοπιι·ιιιιοιπε.ροιιιειιο, ο.πε πιοιοιιοι· πιο Ηοε ιι.ειιιοοιιιοιιοιι

ιιιι.οιι Μιιεε,επιιο ιιιι·εε νοι·ιιι·ιι.ποιιοε νοι·εοι·ςι. πιει· επ. 1πι Βιι.πι'ο

ποε 8οιιιιιιοι·ε ειιοι· ιιοιιιιιοιι ειιιιιιιἰοιιο Ποεριιιιιοι· ιιι Οιιει·ιιιιι

ιιοιιι Βιιιιιιπειιι επι'ννοιεοπ, οιι;ιοιοιι ειο ιιιειιιιιπιςει. ιιιι.ι:οιι, ειε

ιιιιι πιοεοιιι Με _ιοπεε Ηοεριι.ιιι πιιπιιι·.ιιιιιΒιιοιιοιι ιιιιιοι επ νει·

εοι·πειι. Ηιιιιο οιιι Ηοεριιο.ι πιιι ι Ρππ πιινοιι ιιοιιοιοιι. εοινπι·πο

ιιιιιι ειιι Ριιιιιπ ειι,ε·οειοιιι. ινωιει- Με ιιοιιιπιι? 1Βιιιιιιοιι επι

Γοιεοππο ννειεο: Πιο Ε'ειποροι.ιιοιιο τοιοειι·πριιιοι·ιο επ ει.. 11'ιιιιι·ιιι

πι» ιιιιιιιιιι·ειιιοπιειιιιεειιο Ζποοι·οιιππιιοπ ιιι Ροιοι·ειιπι·ιι· πιο

Ποοει·εοππιιιιις νοπ 2000 Ρωι.ι Βιιιιιιιεϋι πιιπ ει·ιιιοιι ιιιιιειι πιο

ι·ιιπιιιοι· Ζοιι. ει.. ι.οιοιι·ι·ει.ριιιεοιιο Αιιιι·ιι.πο, ννοππι·οιι πιοεοε νοι

ιιιιι,ι.ιοιι ιιοι·νοι·ιι;οι·πι'οπ ι.νοι·.ιο. Με ?απο οι·εειιοιιιι; ειοιιιιιοιι εσπ

ποι·ιιει·, ποοιι ιιιιοιι ιιιοιιιε ιιιιι·ις. πιο νοπ ιιιοι· Με ειιιοιι που

ει.ιιππιιοιιοπ Βοι·ιοιιι: ειιο·ειιοιι επ ιιιεεοιι. Ποιιοι· ποιιι Βοιιι·ιιι

ινοοιιεοι νοι·ις·ιιιςοιι 8····4 Μοιιιιιε, Με οιιπιιοιι ει.ειτ ποι· 2Οω ι·ωιω

100 Ρι'πππ οιιιι.ι·ιιι”οιι, ιιιι.οιιποιιι ποι· 80ιιιιιιοι° .ποιιι 'Γοιι εοιιοιι

νοι·ειι·ιοιιοιι νει. Απι Νοειιιοιιπιπετοιι ιιιειιο·ειι εε. ιινε.ιιι·οππ·επποι·ε

8ο.οιιοιι ιιι Μοιιςειι νοι·ιιοι.οιι ειιιπ, σε ιιιι·οιι νοι·ιιι·ιιποιι πιο

πο.ε οοιιιιιιι.οιιο ιιιιοι·ειοιςεπ. ννοιιι·οιιπ ε. Β. νιοι επ ινοιιιιι·

ιιΙει·ιγιιιιιπειι νοι·ιιειιποιι ειππ, ειιιπ 6γοεπιπποιι ιιι πιιιιιιιιι€οι·

11οιιςο πο ...ο ιιοιιοιι ιιι ειιοιι ι:1οιιειι ιιπιιιοι·....

- πιο ιιιοοιιοιι ππι·ειιιι' ιιπι'ιιιοι·ιιειιιιι, πο" πιο ινιιιεοιι

ν ο ιι Α ο ι·ιι ι. ο ιι. ι.νειοιιο επι ποιιι Κι·ιεεεεοιιιιιιριιιιι νοι·ει.οιιιοπ

ειιιπ, ιιι ω. ιιπιπ Αιιποιιιιοιι επ ι)ι·. 8οιιι1ιιιιιι μειιιιειοιι

Αεγι ιιι θεοι·ιιι @οι Ροιοι·ειιπι·8) Αιιιιιιιιιιιιο ιιιιποπ ιιιιιιιιειι.

- Βριπειιιιοιοςιεοιιοε. Οιιοιοι·ιι: νεοι 3.-10. .ιιι

ππιιι· ειππ ιτε Βιιεειεοιιοιι Βοιοιιο επι· θ Οιι ο ι οι·ιι.οι·ιιι·οιι

ιι π ιιε·οιι ισοιιειει.ιοι·ι. ινοιπειι. πιιπ ειναι· 5 ιπιιιο ιιι Ζιιι·ιηιι

πιιπ 1 Ρο.ιι ιιιι θεον. Βι·ιειιιιι. Ι)ιο Ροετ ιιιι Πι·ει;οιιιοι

ιιιιιιιι πιο ο πιο ε ο ιι ο π ιιιιοοεοιιειι ινοι·ποιι, ε.. εοιι ποιιι 26.

Ποιοιιιιιοι· π. οι. ιιι ποι· Βιιιιο_ιοννεοιιειι Ήοι·πο πιιπ εοιι ω..

ε. .Ιειιιιιιι· π. .1. ειιοιι ιιιι Οιιηοννεοιιοιι Κι·οιεο ιιοιπο Βι·ιιι·ειι

ιιππἔ ιιιοιιι· νοι·ιςοιιοιιιιιιοπ ιει. ·

ει.

- Με (:ιοειιιιιι.ειι.ιιι ποι· ΚιιιιιΕοιι ιιι ποπ πινω·

ιιοεριιιιιοι·ιι Η ι. Ροι.οι·ειιιιι·ιςε που" ιιιιι%. Με.

π. ε. 8884 ι664 ινοιι. πιο ιιι π. νουν.), πει·πιιιοι· 478 'Ι' πιιπ -

(28 ιιιοιιι·).809 3γριιιιιε- ιθθ ι.νειι._ι. 280 ειοιιοι·ιοοιι-ι _ νιιοιι.).

82 11ιριιιιιει·ιε -ι28 ι.νοιι.ι, 48 Μιι.εοι·ιι -- (8 πω.) πιιπ οι

Ροοιιειιιιι·ειιιιο ··· ιΒ ιιιοιιι· πιο ιιι ποι· νοι·νν.).

Αιιι 1. Με. π. ι. ιιοιι·ιι8 πιο Ζιι.ιιι ποι· Κι·ιι.ιιιιοι:ι 9808 0192 ιιιοιιι·

Με ιιι ποι· νοιννοοιιο.), πιι.ι·ιιιιιοι· 542 'Ι'γιιιιπε -- (64 ιιιοιιι·), εεε

8γοιιιιιε -ι98 ιιιοιιι·). 270 θοιιιιι·ιοοιι - (10 που.), 100 Προ·

ι.ιιοι·ιο - ι18 ιιιειιι·), 46 Μοεοι·ιι - ι2 πιοιιι·) πιιπ 19 Ροοιιοιιιιι·ειιιιο

(8 ννοιι. πιο ιιι ποι· .νοι·ιιι·.) . ε

Μοι·ι.οιιτειε-Βιιιιοιιιι ει. Ροιοι·οοιιι·έε.

Ριιι·πιο πω... νοιιι 19. Με πιο 25. Βοιοιιιιιοι· 1904.

Ζειιιποι· ειειι.οιειιε5β Ε Δ

ιι ιιιιοιι θοεοιιιοοιιι πιιπ Αιι.οι·:

ι

·ει.ε....;·πε.:.:..;.;.:.:.:_ε

ΕιιιΘειιεοιι:ΦΦ·Ξ·ῇ·ῇ·=·ῇ·ῇῇ·ῇῇ-=-Βο

-ἐἑ_`==>·εηωι·ε>ο·-ει·οι-εωι-εε5

ΦΞ·ω.9.285€5.88Ξ εε

"·"·-8ι··ιι·ι··ιιιιιιιι =·€

-- εε····ε:.εεεεεε.τεο

ιεειιιο εεε. εε 72 τι οι .ιι ιι ο@Με πιο ιο ιε εε οι

Π) ιιιι.ειι ποπ '1'οπεεπι·ιιιι.οιιοπ: ι·

. . γ . .

- '1'γριι. οιιιιιιι.ιι. 1, 'Προ. πιιπ. Π', ι*οιιι·ιε ι·οοπι·ι·οιιε 1,'Ι'γριιιιε

οιιιιο Βοει.ιιιιιιιιιιιει ποι· Ε'οιιιιι Ο, Ροοι‹ειι Η. Μπεοι·ιι 15. 8οΙιει·1ιιοιιΒ6.

1)ιριιιιιοι·ιε 98,Όι·οπιι Ο. Κοιιοιιιιιιειοιι 11. Οι·οποϋεο @επιτοκι

οιιιιιιιιππιιιι 86, Βι·γειοοιιιε ο. Θι·ιορο 18. Κει.ει·ι·ιιιπιεοιιο1ιιιιι

πειιοπιιιιιιπιιιιιι1ι7', Βιιιιι·1 Βιιιποιιιιεοιιο 11οιιιιιςιιιε Ο.,Αι‹ιιιοι·

θειοιιιιι·ιιοιιιιιιιιιειιιιιε ο,ιειωιιιιι εριποιιιιοε Ο, Βοιπιιι·οπιιιιοιι0,
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Διι1.1ιι·ιικ Ο, Η 11ι·ορ1ιο1ι1ο Ο, Ριιοτροι·ειΙΒο1ιοι Ι, Ργ11ιιι1ο από 1 θο1οιι1ιι·1ιοιιιιιιιτ1ειιιιιε0,Ριιι·οτἰτἱιι ορ10οιιι1ω0,Βοω1ιτειι1ι1ιο11Ο,

Βορτ1οιισιιιι1ο 10, ιι1ιοι·1κιιΙοεο Μι· Βιιιι οιι 88, 'Γιι1ιοι·1ιιι1οιιο απ· 1 Αιιι1ιι·υ.2 1, Ηγάι·ορ1ιο1ι1ο Ο, Ριιοι·ροι·ιι1Πο1ιοι· 2, ΡΩΜΗ Μιά

άοι·οτ θι·ειιιιο Π, ΑΙ1ιο1ιοΙιειιιιιε ιιιιι1 0111111111 ττοιιιειιει 7. Ιω- ; Βορτ1οιι.οιιι1ο 10,Τιι1ιοι·οιι1οειο ι1οτ1ιιιιι;.;οιι 105, '1'ιι1ιοπ:ιιΙοπο :ιιι

 

1ιοιιεεο1ιν11ο1ιοιιιιτ1Δ1ι·ορ1ι1ε. 1ιιϊωιιιιιιι 71, 11ιιι·1ιειιιιιιι εειι111ε 81, άστο: θι·Βο.ιιο 16, Α11ιο1ιο11ειιιιιε υπό Πε11ι·1ιιιιι ττοιιιειιιι 18. 1.11

κ1°11-11111101ω11 111111 νΘ1°111-1111112811111111111 1071 Τ111Η111101°111111 87· 1 1ιοιιεεο1ιννΜΙιο από Ατι·ορ1ιιει. 1ιι1”ειιιιιιιιι 01,Μειταιιιιιιιε ιιοιι1Ι1ιι40,

Κι·ιιιι1:1ιο1τοιι 081' νοι·άο.ιιιιιιι:εοτεειιιο 1:11, Τοη;ο1ιοι·οιιο 58.

1111· Με Ψοο1ιο νοιιι 26. [κι. 1004 Με 1. .1ειιιιιειτ 1906, - . - - έ, 1 ..- 11:

211111 1181 $1811ιθ11111ο: + Ν11ο1ιετο 81τιειιιιε άσε νοτο1ιιε Μ. Ροτοι·ε

η πω] 8880Μ,00,π Μ”, Ακθι_: 1ιιιτεοι· Δοι·ετο: Β1οιιετο.ε, ά. 25. Μη. 1905. '

11 1 1· ε ε. ε 1; ε. ε 1.: ε: ε; 1.1 έ 111Μ11·1π;111:111:1:1.:11:1%1ι:11:
--|έ-. Σ = η η η μ' η η ή η η η ε ξ - Νοο1ιιιιει11Βε Βετιιτιιιικ.1ιοτι. Πιι1:0ι·

ω σι »ο ο ω: ο 16 ·· . -- .
Π· Ν. 88- ' ,Τ Ι Τ, ..Γ (ἶ ἶ ἶ € ἐ ,Τ ἔ ε 3 ΐι1ιπιέιιθιις ι1ιιιοΙι ι1ειι 11ι·ιος μειο1ι110ιρςτοτ

01~···11:εεεε::εε:εεέ

510 481 047 231121142 17 8 ει? 1,0 ω; π: «κι ει 18 18 ει ι +Νϋ.ο1ιετο81τιιιιιιεε1οε1)οιιτεο1ιοιι6.ι·ιιτ1ιο1ιοιι

 

11οτο1ιιε: 111οιιτο.8, ε1οιι 81. 11811. 1905.

@Η ιιιιι:1ι (Ιου '1'ο‹1οειιι·εειοΙιοιι.

1111111.ο18.1ι01ι.1, 'Γγρ1ι.1ι.Ιι‹1. 24, 11ιει1ιι·ιε τοοιιι·ι·οιιιι 1, Τιμ1ιιιε 1 1

ο1ιιιο ΒοΜ.1ιιιιιιιιιικ Μι· 11'οι·ιιι 0, Ροι:1ιοιι8, 111ιεοι·ιι 12,5ο1ιειι·1ο.ι:1ι 21, 1

111ιι1ιτ1ιοι·1ο 10, Οτοιιρ Ο, Κοιιο1ι1ιιιετοιι 12, Οτοιηιϋεο 1.ιιιι οιι- ὶ

οιιτι11ιιι1ιιιικ 34, 19ηιι1ρο1ειε ό, Ηιιιρρο 21,1(Μ11Π1ιε11801ι0 ιιιι- 1

μιιοιιτ2ϋιιι1ιιιι,1; 158, Βιι1ιι· 1, Βρ10οι·ιιιιιο1ιο Μοιι1ιιι;111ε 0,Αοιιτοι ι

    

ῇΔΝΝΟΝΟΒΝ ΠΒΒΕΒ ΔΒ'1' ννοι·ι1οιι 1ιι ω Βιιο1ι1ιιιιιά!ιιιιΒ νου Κ. Ε.. Β1ξΟΚΕ1Β 1ιι

θα. Ροτοιε1ιιιιε, Νονε1τγ-Ρτ. 14,εονν1ο 1ιι ει.1Ιοιι1ιι- ιιιι‹1 ιι.ιιε111.ιιά. Αιιιιοιιοοιι-Οοιιιρτο1τοιι ειιι€οιιοιιιιιιοιι.τ

 

~ 5111211411 ~ 1721108220 ,,Ϊἴσε1ιΐε9” 12211.

Μοτο. Βιιι1Μιο1· το1ι1τ1οιι1ιιζιιιι1οι·,

Ιιι·ΕΙιιι.ι·Μ. 07180011· 8118111111 τ:

ΜΜΜ, ι;οι·ιιο1ι1ο.. "Φωοω”)" ω”

δ(ρπ!ή'οί2.<ιοδοε δοδεισα|οψ:· "- 1ἔἔ1ΐ1ἔΐἶ1ἔἔ1

Ρά!'ά| πι!! Ι001ο οι·έαπ. έα

Ρπ.ΜΜ -
πωθώ δαπόοποπι δώσε/ο! 11011/

 

Π'

200]σπ Βι·ιι.ιιιιο, ι1101:εγιιιρΜιο, ρωοΙωιισιοΙι·Ιοσιο, Μι ΟΝη·πωσ·Ιι ;|οι·ιιαΙι!ωιιο ιιιι- 112°θάθ

λ' ,;11ι1,1;ο .111ϋειεις1ω1ι. 10810111· ιοεοι·1ιἰοι·1›ιιι·, νν1ι·11ι. ιιἰο1ιι 1'θ12011ι1, ιιοιιάοι·ιι

ιιιι10ει, _ιιιο1ιι·ει2- από ειο1ιιιιοι·211ιιάετιιά, 111ειιι 81011 Ιοιο1ιι ιιι11: 11188801' 1ι1ι- 10.101, Μωυ

'°'Ιι"Ι'"ΜΠΣΒ ννιιεο1ιοιι ιιιιι1 11οο1ιτ ιι1ο1ιτ ὰὶο 11Πιεο1ιο. 111.111· 111111·

Μ1ξ:="θ"π- ίοι·.ιιιοι·πι€ι.

Μ, ,ι .ΜΒ Με θο1ιννείο1ρι·έρετετ ιιιιι1 Με νοι·:118111:1ιει· Ει·εατι Μι· 11:0

ω'Π1°11°11· τ1ιγο1 ειιι€ειο181 ΜΗ:

 
ΕΙο2ωπ, ω" οι1ει· 201116 82.108 (εο1οι·ι1ιζο Α1ιιιιι1ιιιιο Με .1ιιο11οιιε. Με Ναι-ι

εοιιιι ιιιιι1 0οι· 1ιιί11ιι·ο.τ1οιι): ΡΜιΦ°·ὶΜΜ ιιιι‹Ι Πι·Μοαο·Μ (ιιοΐοι·1.1,1;ο _1ιιο1181:11

Ιειισ1ο 1111τ11ιιιις); ρειιιιι111ιι1ε 1)ειι·ιιιειιοειειι Με: βοαΜου (Β1ιιι·ο11ιιιιις ιιιιι Ρ 1

Βι·ιιιιοι· θε11ε. 118011 1' 8811000 Βιιι1, νο11ει11ιιάι ο Βιιιιε11ιιιιις ιιιιι '1'1ιιεθιιο1ιιιιιριιι·ιιιιι, 11081100 2. Τ1ιι€οιιο1οιιιι·οι1ιιιιις. 1ιι 2 ειμαι Ηοι1ιιιι8·); Ρου·ιω οπο.: "

11110111; 8γιιιικο1οΒιιιο1ιοιι Α11ε1‹ι1οιιοιι Με: 19ικΙο-, Ρσιι·σ- ιιιιι1 Ρ60··ὶιπε- π06ιήθ

ε!|Ι|# 11·Φωσ, ΒεοΜπιοαΜάαΜ Με 10-20 1110 '1'1ι180ιι01ν8.€1ιιει11.ει1ηιοιιε 01181· ·”

π 6ιηιροε1ιοτιοιι £ι. 0,110; ΒΙιωοιιαπωιιοισ (Ε11ι1°011ιιι1ιΕ81ι ιιιιι 'Ι'1ιιςοιιο1, Ο1ι1οι·ο· Μπι) Ν' Ι

Α, 2°θάρ 1υι·ιιι ιιο.10.0, Βριτ. ο1ιειιιιιι1ιοι· 40,01; ΕΡι·ρχώρο1 (μα: οι1οι· 101110 8111110), εω0,2β,,.,',2;Κ,:1__,

ΡΜ πο· ·8 Η · ·Ι Ισπ τ, · ·ο ω"!”ωξω Ο Η Π" Ι «εικοσι Β00(· ι θ θ. @Η ο11.====;1·ι;:=κι·ιι

Σιωιοι 1ιι 811111· Α1101ιι18ο Ριι1ιτ11ειιιι1οιι: 111111 .111118-11111°11··1·

“Π”, ο; ο; "ω, Ρ1ιοηι1ιοι·- ιι. Πιο»

Μο11- Μ" 11. Ηοπιιιιιιιιι-1.ιιΠοο1ιο 81 Με., 1';11ιι·11 ΒΜΜ.-ΠΠΒΜ_ 1110111111;; =>11··11·11·111Μ
ιιιιι1 11αποοιμ·ιιι1ε ·

Βευκ12 (Βο1ιννοι2) θι·ωιαποΙο (Μιάου).

(18) 11-4.
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Βοετοι· άοάοΙοι·ιιιοι·εια.

Ιι·ιι θει.πιιιιοιι ιεετιιοιιιοε_

Κειιιιίτει, ιιιιΒιιιι€ ει:Ιϋει

ω ιιιιιετΙΜιετ Πειτε!

οιιιιιιις έι·οεεει· Ι)οεειι κ

ΒΕ11Ιι8”εεΙιε Χοι·οίοι·ιιι-Ροετο.

  

Βοιιιιιει·2- ιιιιά ΜιιτειιΙΙοιιά, ιιιοιιτ ι·ει2ειιά_ Κάτι ΕΚ;επι ι:τ28ιι€8Πό. Κιιιιιι

με Πε$οάοτειιε, ειιιιιιειιτ ευειτοοιιιιοιιά ιιιιά εριιιιειιιιΙάειιά. Βιιο2ΠΙΙιιιιιι

Επι! πιο” οι·ιιι·ιο, ιιι€οι·Ιι·ιςο, ιιιιιιεοιιάοιι ΒΜοιιιιιιι, Υετιιι·οιιιιιιιι€ειι. Βρειτ

: ε.=ιιιιει· νει·Βιιιιιοιι' άιιιιει· ΜΙΠΒ ιτι άει· Αιιικ·ειιάιιιις.

:Εοι!"ΒΒοιιιιοιιιιιιιισιι άοιιιΜεσηΠιι·άοι·ιιΜε

Υοι·άιιιιιιιις.

2ιιι·8ειΙΜιτ-Βοι·οιιιιιιι;
«Μειι.ΙΙιιιΙΙιιοΙιιιιοιιιιιιι

ι·οιιάοιιΨιιιιιιοι·ιι.

Με ΠειτιιιιιιιιιεερτιΚιιιιι.

Όι·ιιοεοιιι! ..Ηοιιάοιι·· ω

τιιυιιι ιιιιι· !)εννΜιτιοετοε

ΑιιιιιιΜιιΜ!ιιιιιι, εοιιάει·ιι

ειιισιι 5ηιοαιΒιιιιιιι, Βει

ιιιοιιι ιιιΒει·Κιιι6εειι Πι

ίεΚιιοιικΚτειιιιιιιοιτειι άι:τ

Ι.ιιΓτικεεει Βιιριάο παω” πιο Ριιοιιιιιοιιιο (ιιιισιι ΒτοιιοΓιο-, Μεεει·ιι-,

ΙιιΠιιοιπα-. Πιριιτιιστιο-Ριιευιιιοιιιε) άιιτυιι ει·οειιο Ποειειι €τεοεοιιιΙ: 10 Με.

Η Β ρι·ο άιο ιιι 4 Ροι·ιιοιιειι. Βει Κιιιάι:τιι ΤεΒεεάοειε 1 Με Β σ
δ.
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Ρι·ο!ιοιι ιιιιά ΙΜοι·ιιι.ιιι· άιιι·οιι

θΙιοιιιιεοΙιο Μάικ ν. ΗθΥό.ΘΠι ΡιαάοΒοιιΙ-Βτοεάοιι

οάει· άστειι νετττετει·: @οι ΙΙ-2.

Η. Οτοιτει, νικ. Ο., 8ι·εάι·ιγ Ρι·οερ. 8, 8ι. Ρειει·εΒιιι·8.

 

ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιιειιιι:ιιιι-ειιιι

 

Ρ ε Η Τ Η 8 8 Εκτικιοτ. Τιιιιιιιι '

ε:ιοοιιιιτειι. Ί`ιιεεοιιιιετ.

εεε. 8ειιοιι. ι·;ιιιιιιιιι· νου άει· Πι". Βιιιιϋι·άο ιιεετιι.τιιιι.

ΠιιιιοΜιάΙΜιοε, ιιιοΙιει· ινιι·Ιιοιιάοιι ΜΜΜ μεριά:

ΚοιιοΜιιιετοιι, ΚεΙιικορΓ- ιιιιά Βι·οιιοιι1ειικεται·ι·ιι.

Μιει·ιι.ιιιι· ιιι Ιιετνοι·ι·ιις. Ι5Ιιιιι.ει·ιι Ποιιιιιοιιιιι.ιιάιι ιι. Οεεωιι·οιοιι-Πιιςιιι·ιιιι.

Αει·ιτ!ιοιιε θιιιιιοιιτειι:

Ρι·οί. Ι1ι·. Βι·ιιιιι Ε'ιειοΙιοι· (8τι·ιιιιιι6ιιημ.·

Με ννιιιιιιιιι€ Με ..Ριιι·ιιιεειιι·· ινιιι· ειπε ιιιιετι·ειιιοΙιειιάε; ινε·ιιιιεΙειοΙι Μι ι ο ο ο

ιιιοΙιι. @πάει 88ἔ8ιι ιιιιιιιι, Μ" ω· Κειιοιιιιιιιπειι ιιιοιι ιιι οιιιιιιοιι Τιμη ιιι ειιιοιι 83ΜΙΙΙ'ΙΙΙΙΙιοιιιίιι.οΙιοιι Κιιτιιι·ι·ιι νοιννιιιιάειω, ει: ννιιτάειι Μ; Αιιι'ιι.1Ιο 80 ιιιιΙάε, άσε: ΒοιιΙειιιι 80 ι

Ιοοιιοι·.έιι.ιιε 28.8 Βι·ει·ιιιοοι‹ειιά‹ι Με ΚοιιοΜιιιετοιιιι, Με Βιιιιιι·ιοι·άειι ιιιιά άιο άι·ο- θεϊσοΠθ Βιν101.89 ΙωΙἰεΠ·

ιιοιιάο αειιι: ιιιιιιη νοΙΙει.ιιιιάι; ινοι.ιιιοΙειι. ρ. μ ιι 8 · Π-_ις ι _οι. ΠοάοΙ, κει. ΒεπιιΙιειιι·ει θ.. ο. ("|6ί888τιΒιιτω.· . 'οφ ω θ" ""'""""" ' "ο" μ”.

Νιιοιι άειιι θειιι·ιι ιιοιι άσε Ροι·ιιιιιειιι πω· οι πω: Ιιοιιιι Βι·ινιιο!ιοιι ρ!ϋιιιιωι,

Με ιιιιιιιιειο Μι άιο Γτειο ιιοι·τΙΜιε Μάι. ειιιι οιιιειιι Αιρωι-ιιιρωι. Μαιο Ι.οιοιιιιιιιιιιιιι:Βοιι ΜΙ ιιιιτ Μεοιιάοι·ε κι". άει· Μι ιιιιο18οιιι.ιι8_ιιιιιι·ιεοτΒι·οιισιιιιιΙΙιιιιειι·ιιιο Ν -Ήω”η ι ιι “·_·_`ψ ι *ω _°

ιιιι ιιιοι·ιαΙιοΙιειιι Βιιιιιιιγειιιιι Ιειάε.

ΙΝ. ΑΠι·οά ιιιιιιω· (Νάπ,ιάιι88π/.·

Μοιιι Πι·ι:ιιοιι αειιι. 4ιι.Ιιιιι, άιιεε άιιιι Ροι·ιιιεειιι @η Μιιωι κι, Με ιιι Μι

ιεειει· Ζω άοιι "πι Βοι·ιιι 80 εειιιτοιιτοτειι Κειιοιιιιιιετειι Πι ειιιειι ιιιι8ειΜιι·ιιοιιοι:

ιιιιά Γιιει ιιιιιιιοι·Μπιιοιι Βι·οιιαιιιιιΙΜιιιιι·ι·Ιι ιιιιοι·ιιιίϋΙιι·οιι ιι€1°ιιιΕΒ. κι Ιωιιιιει πω·

Ζω Ιιειιι ιι.ιιάει·εε ΜιιιεΙ. ι·ιοΜιοε ω» Με ε!ειώιοιι νοι·2ιιι;ειι ι·ιι!ιιιιε·ιι ιιιιιιω.

Βια Βι·ιο!ι Κ. νοιι Μιιιιιιοι· (ΒιιΙ:/οΖά, ι92οι'α·πι.χ '

  

 

κ· κ· κ· κ· κ· κ· κ· κ· κ· κ· κ· κ· κ· κ· ν κ· κ· κ· κ· κ· ν κ· κ· κ· κ·

080ΦΟΦΟΦΟΦΟΦΟΦΟΦΟΦΟΦΟΦΟΦΟς·

Πιο άι·οι ιιιιι Ροι·ιιιειιιιιι ιιεΙιιιιιάιαΙιειι Βι·οιισιιιτιάειι. άιινοιι 2ιινει Βει Κιιι·ιοι·ιι,

26ιιιιιιιιι μι άειι ιιοιιινοι·ειειι Β'οι·ιιιοιι ιιιιά _ιεάοιιιιιιι.ι οι·ινιιιε ειιιιι ΙΙιι·Ρι·ιι.ρει.ι·ιιι Με ι·οιι

ιιιιε,ι;ο2ειοιιιιειω· ινιι·ιιιιιιιι;; άιιι· ετιιι·Ιιιο Ηιιει:ιιιιι·ειι ιιιι.ιιιιι Πι ιι·οιιιι.ςειι ι·Βιιιιιάοιι ιιω-ειω

ει: ιιιιά Με Βεοι·ιιιιοιι Ιιει.ιιιι.ιιιι επι Μάι! 2ιι νει·ι·ιιιρ;ει·ιι, Με 'Γειιιροι·ει.τιιι· Μ! Μ.

νι·ι·ιιιιιιι' ιιιιι· άιιι·ι·ιι Με Αροι!ιο!ωιι, εοιισιο άιιιοιι ΐοΙἔειιιιε Ειιρ;ι·οε-Πειι6ιε:

Η. ΙΒιοτειιιιιιρΓοΙ, ΑιιοΝιοΙωι·. διιιι·εο|ιιιιι, Μιιι-Β"ιιιιοΜιιαι 126 μι. Μπι-Νά

ωιιι, Λιιοιιιιιιιοι·, Με”. ΡιιιιΙ 8οοιιοάο, ΑροΙΙιεΙιοι·, Μ”. ΚιιΠιειι·. 98.
Β. 8ι·ιιιιιι!ιο!ε!η, Ροιοι·ιιιιιιι·ιιι, (Μιά Ι·'ει·ι·οιιι, Ποε!ιιιιι. π

Ηει·ι.ιεετε!Η ιιι άει· Κοιιιιιιιιιιιιιιιιισιι-ΛροΠιι>!ιο Ε. ΤιιοΜ·ιιιιοι·.Βοτ!ιιι (ζ Μ, γ “ π 7 έ έ 7 _Δ - _

κογάιιΙειι·ιιιιιιε Μ. ι ιι) 26...2ις 1ιιι Ηιιιιιεοιιοιι ΑΙοκιιιιάοι··ΗωριιιιΙ ινιτά

τ ΝιωΙιννοιιι οικιιοιΙι Μου· πι· Ζω Φωκι

_ (πιο ΡΙΙοδιοι· ιιιιά ΡιιοΒοι·ιιιιιοιι Μ; ς“°

έιειιιι,ιικιειι βόοεικιττιειΠιΒιιεινι ~ ~ 2°ι7°έδΑάι·οεεοιι νοπ Κι·πιιικοιιρΒοΕοιιιιιιοιι:

?μια Ε. Δ. Βο89818ιιιο.Βιι]ιι.. ΕτιοΙωι

Πει· ιιιιοΙιετο ΟιιΜιιει Με Βιιι·ιιιιοι· Ποοοιιιοιινοι·ειιιιι απ· ιιι·ει!ιοιιιι Ροι·ιοιιιιιιιιιε _ΡΘΗΠ10κ Μ16ι Ωω ξι

Ιιοειιιιιι ιιιιι 18. Ι·'οιιι·ιιιιι· (1. Μάκη ιιιιά άιι.ιιοι·ι Με 2ιιιιι Μ. Μ" (28. Μάτι) 1006. ΕΠ” Β1Βιι~ -Π.ΐοΕΟΧΜ ω, π· Μ·

ιιιιΨικι..υ .ΠΠιιε Βειειιοιιει·οι·ιεισιιιιιε νει·ιιοιιάοι. ιιιιοιιιι.τοΙι.Ιιο!ι ιιιιά ΑιιεΙιιιιιι`ι ω·ωιιι Ηειι· Μ. ο π ω. Π ο"-0""Ρ Η Μ'

ΜοΙιοι· (Βοι·ιιιι), Ζιεεειιιιι·ιι.εεε 10/11 (Μι.ιικειιιιοοιι-Ηιι.ιιε). Δ1°ζε:ιζ=;.ΐΈ2Βζ.=Βέ:.έ:;!02ώΠοΚ"

(27) 2-Ι. Ρι·οΕ. Οι. δ. Πιι·ιιοιι!ιοι·8, ΟοΙι. Μεά.-Βιιι, νοι·ειι2οιιάει·. μι. ιι. Μ. Π. Ή.

  

ή - τ υιθω Μι ΙιοΒι οιτι Ρι·οεροι:τ ιιΒοιΤ«Πιιιιει· Τιιιιριιι:οι:άισι.ῇἑΤΜάιο'‹› Μ. τ

 

@ά ιιιιιιιι. ω., 1ἐ Πιιιιιιρ.ιι Μάι ά Ηετιιιιιι;ιειιοιΤΠικ Βιιά οι! Ψ ιιιιιιο1ι. Βιιο!ιάτιιωιετοι ν.Α. ΨιειιοοΒιι, Κιιιιιιι·ιιιιιιιΙιοϊοι Ρι·..Ν15

 



ΧΧΧ. .ιιιιιιοιιισ.

Ρι·σι. πι. Μπι Ποιιισ.

_ιιιτιοιν (ι)οτριιιι.

-ν

σειιειιιι Η ΜΝ

1.ΙΝιν. υπ πω"

ΜΑΗ 80 '90'ι

ποσο -ιε'σισο ω. .ιιιιι.

ιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιι
ιιπτοι· πετ Κοπειι:τιοπ νοπ

ιιιιιιιι·ι
στ. ισιιιιιιιιοο Κι·ειππιισιο.

Ηιμοι.

πι. Βιιπσιι° οποιοι.

$ι. Ροιοτοσιιης.

 

Οιο ,,5ι. Ροιοτοσιιι·εοι· Μοπιοιπιοοιιοννοοιιοπεοιιιιιτ“ οι·οοιιοιπτιοποπ

5ο π ιιω” π. -Ποτ Μιοιιιιοπιοιιιιομ·οι.ο ιοι ιιι Βιιοο1οιιιιι. 8 πω. Πιτ ποιο

μι”, 4 ΚΜ. ΠΠ· ποε Μισο μπι ιποι.Ροεπιιετοιιιιπε; ιιι ποπ ..μπορω

ω,ι·ιπ."π20 Μπι: πωπω, Η) Ματια ποιοιιιιιιιιοιι. Ποι·Σιισος·ι,ιο Μ.

ιιιωιο Βιποιι€οεροιτοπο2οιιοπ ιπΡοιιι ιει ισ Κορ.οποτΒό Ριοπ.- οιι

Αιιιοι·οπ ινοι·ποπ 25 Βοροτιιτοσεπέοιιιι·οι· ΟτιἔιποΙοττιΚοι2ιι,ιζοειιππτ.

 

8ι. Ροιοι·οσιιτ8,_ ποιι·22. .Τοιιιιοι (4. Γοσιιιιιι·).

3" Ασσιιιιοιιιοιιιιο-Διιισι·ιηο "ποιο ο11ο ι!ποοι·:διιο °°@
σιιιοτ πιοπ οιιοοοιιιιοεοιιοιι ιιπ πιο Βιισιιιιιιππιιιπε νοπ Κ. Ε. Πάτοι η

ιιι δι. Ροιοι·εσιιτε,

πιο” 8οννιο ιιιιοοιιιπιο Κοπειιαιοπ ισο2ι.ιεΙιοιιοπ Μιιτοιιιιποοιισιι

τοι ιπιιπ επ ποπ οιοιΙνοι·ιι·οτοιιποιι

Δ τοιιι·Πτ.Π. πω” ιιι δι. Ροιοτειι.,

-ιποίοι·ο.το ννοι·ποπ πιιισιι ποπι $πιιονοιι-ιθΚσι.ρι·οΒοοοπ ιιοπσι·ιτι. 2ιι ι·ιοιιιοπ. 5ρι·οοιιετιιπποπ ιιιΒιισιι νοπ 4-6 [Πιτ.
. .Τ .. μ... . . Μ . ο. . ._- .-.-. .. -.. - ο

Νοννοιφ-Ρτοεροπτ Ν: Μ. ιιι τιοιιιοπ. - πω”

ἔῦοοιιιιΓτοΓιιιιτοπποπΗοποΚ

οιεειιι ()ειτονν. 1 Ποιο .το 28

 

πω. -  
~- Φ.._...._. ι. :ο

Ιπιισιτ: Πι. ιποπ. Η. Ιποιοσιιπ: Ποσοι· οοιιπιοι·οοιιπο ?ποσο - Βιισιιοτοποοικοπ ιιππ Βοορι·οσιιιιποοπ: Ρι·σΓ. Πι.

ι. 8σιιιινοισο: Ποιιι·σιισιι ποι· ρι·ιιιιιιοοιιοπ Ηοπιπιπ. - .Ι. πο Βιοοσιιι·ι ιιιιπ Ο. Νιιιισι'ι': Γιιππιπειιι.ποσπιτοπ. -- Μιττοιιιιιι

ποπ οσο πο: θοοοιΙοοιιοιι'τ

σοι". - Απποιοοπ.

ποσοι· οσιιιιιοι·ιοππο Ριιοοο.

ινσιιιοπ·, ποσο.Ιτοιι επι' ποπι Χνι. ΙινΙσ.ιιπιοσιιοσ Αοιπιοιιιπο
° ιπι Απο" 1904.) Δ

νοιι

Μ. ιποπ.Ή. Ιποιοσιιιι -- Βιμ..

 

ι Μοιιιο Ηοι·ι·οιιι

πω" κι ιπιι· οτιιιιισο, ιιιοι· νσι· Πιιιοιι οιπ Τιιοιπο ιιι

σοσειιιποιπ, ινοΙσιιοο οιπο Βοιιιο ποσο πιιΤοιοπι2οτ Κιιιιιιι

σοιιοπιιοιιισπο ιιιιιοι· πσπι (ιοοιοιιιοριιιιιιιο ποο 8σιιιποι·

Με οιι νοι·οιπιποπ ειισιιτ,εσ νοιι”σιπο κι πιιιιιιι ιπ οιοιοι·

Ι.ιπιο οιιι τοιιι ρτοπιιεσιιοο ΖιοΙ. Βιο ΚΙοΒοιι ιισοτ 5σιιιιιοπ

ποπ ιπ ποπ Ριιεοοιι ειππ επ πουπέ ιιππ οι·οοιιοιιιοιι πιτ

εσ "πιο ιιιστινιοτι, πιιοο πιιιιι πισιιι οοιιοπ ιιι Υοιποοοπ

Ιιοιι ποιοι. πιο πιοπ ποπ Ζιιειιιιιπ σοιιττοιιοπ, σοοσπποι·ο ι

οσοι. πιο πιιιιι ποπι Κτσ.ιιιιοπ ιιοΙΓοπ οσιι. Βιο Βιισοοο Απι

σιιιιι νοιι Ροιιοπιοιι, ινοιοιιο ιπιι πω· Βιοοποεο «Βιιοιιιιιιι

ιιοιπιιο πω· Ριιοεο» ιιιιιιιιιιιισιι ιιιισιι Κοιπιποι·σ ιισπιιποπ

ιιιιπ ινοεοπ ΜοποοΙο επ οιιιιιιοπ Ίππιισιιισποπ πιο πστιι

Βοιι”Ηοιιιιιπιστοπ σιιιιο ΒιισιΒ οσι ποπ ινιιιιοπ ιιιοοοπ,

οοιιοιιιι πιιι· Βοι·οπο Πιτ πιο Πιιοισιιοι·ιιοιι ιιιιι πισεπσοιι

οοιιοιπ σοσιοι σοιοπιοο ΖοιιΒιιιο ιισσιιΙοποπ. Νιοιιι Βοτιπο

κι οποσ πιο Αππιιιιι ποιποιιι€οπ Κι·ιιπικοιι,

πω» ιιιτοιι ;Ι.οιποιιο που πιο ιιιιιοιπππΙισιιο ιιππ Μοτ

οριοιιΒο Βιιποιοιοο ιιιιιιοιι οριιιοπ πϋπποπ, πο οιπ ιιοΓοιοο

Ειποοιιπ σοι πιο Πι·ειισιιο πει· 8σιιιποιοοπ ιι.ιιποι·ο Ιτιπιιιιι

ιισποιι οιιι;οσοιι ιιιιιιο. ΓιοιΙιοσ Ιισπιιιιι; οιπ πτ·σεοοπΤοιι

πω· Κισπικοιι επι Θι·ιιππ νσιιοοΙσοτ Βοετοιιιοπ ΒιοΒιισεοσ

Μπι; πιοΒοσσιισιιιιιπποπ, πιιοο πιο 8οιιιιιοτποπ ιιιι·οπ επι

ποοιιοοιιι· ιιιιπ ιπ Ασιιιιποιειιοιι νσιι_ ΨιιιοιιιπΒοοιιιππεοοιι

οιοιιοπ -- ποιποιι πιο σιιοοοιιΙοπποσοσπο 'Μσιποιιτο Γι”

πιο ΒιιιΕπισιιο Βιιοιιιποιιειππο νοι·ινοτιοι; Κτιιιοσιιοι· νοτ

ιιιιΙοειο Ριιιιιοιιιοπ ιοΒοπ ιισσιι ποιπ Μπι πιο ΓιοΒο πω·

ΒιιιοσσοιπιιιιΒ νοι·, σσ οο-εισιι ιιιπ «ΜιιοιιοΙ- σποτ Νοτ

νοσι1ιοιιιποιιοπιιιο» ιισ.ιιπ1ο, "πωσ σε οσοι· πιο 'Πιστο

ριο ιιιιπ ποπ νοτισ.ιιι οιιιποσιισιι ιιιπτοιοιιοππ σι·ιοπιιοι·ι

οπο. Βιοοοο 2.ιιιιοτοισιιιιισσο Ριιοοιιιι ιιιισιι ποπ ΗοιΙσιιοιιοπ

Κοπιιποι·ιιο σοι πιτ που ιιι ποπ 1οιιιιοσ που .Ιοιιτοιι Πιο

πιο σοι που”

 

ι

ιιι·ιιιιτιοσιιοι· Αοι·πιο ιιι Βιμ. - ι7οι·ιιιιοοιιτοιι. - Μοι·τιιΙιτπω-Βιιιιοτιπ Μ. Ροιοι·ο

 

ιοΒοπιιοιι: 8οποσοπ.. οιιιο ι·οιοιιν ει·οοοο ΑποιιιιΙ νοιι

Κιιιπιιοιι ιιιιτοιιοιισσοιι πι ιισιισοιι. ποιοπ Ηοιιρισοεσιιινοι·

ποπ ιπ 8σιιιποι·οοιι πω· 1ι'ι1εοο σοειτοιιποσ. Ποσοτ πιοοιι

πιοιπο Βι·ίοιιισιιΒοιι .ινοτπο ισιι ιπ κοπο σιι σοτισιιιοπ

ιπιι· οιιιιιισοιι. πι πισω νστοποοοιιισΙτοιι, ποσο οπο ποπι

Ιάτοιοο πιοιιιοι Βοι:ιιι.σσιιιιικοπ οιπο οιο.ποο Βοιιιο νοιι·

Κι·οπιιιιοιιοπιιεισπ οιιπιιιιιοι·ι ινσι·ποπ πι, σοι ποιιοπ

πω· πιο 8σιιιποι ιιι ποπ Ριιοοοιι πιο Ηιιιιρισοεοσποιπο

σιιποιοπ, πιο _ιο·ισιι? π. Β. ποοοιι ιιιι·οο οισπιιιΙΙιοοιι Ζιι

οιιιπιποπιιοπεο,8ι Ισιεσ.ιοπ Κποσιιοιι- σποτ ΘοιοσιτειιιοΚ-+

ιισποπ Μισο πιιιΒιισοτιοσιιοιι θσσινιοτιπικοιιοπ πσισσιοπ.°

ΙΞσοποο οοιιο·ιοιι νσπ ιοιιοιι Ροιιοπ οσ, πο πιο 9σιιπιοι·2οπ·

ιιι ποπ Βοιποιι παο ισιιιιιΙο θγπιρισιπ οιιιοτ νιιιισοΙσοτιοε,

οιιιοο Βιισι:οιιιποιιιιιιιπσιο, οιιιοσ Τοσοο σποτ Μγοιιιιο,_

οιποο Βοοιιοιιιιιιιιστο ποιοι., Βιοεο Ζιιοιιιππο οιππ ιπι.

ιιιιεοιποιποιι σοι ιιιι·οι· 5οιιοπιιοιι ρτιιιιιιοσιι πιω ω;

ινισιιιι8 εε κι ιπιτποτιιιιι οπιριοιιιοποινοτι ιιπ πιο,

Ενοιιιιιοιιιιιιι ιπ ιισιςιοτοπ Ε'ιιιιοπ οιι ιιοιιιιοπρ οοστ πνισιιοι

τι8 πι πιο ιιοιιιιιΒο Ειπιοιιιιιιε που Τοσοο πιιιοιι Ξσιιιποιι-:

ποπ ιιιποπ ΕΊιοεοπ;πιο ιισοτοιιιπποιιο Ιιιοιιοσιιο1ιιιοιιιισιιι

ιιππ Με ννοειριιοιοσιιο σποτ. Αι·εγΙιοΗσσοτιοσποσσο οι».

οιιοπ·ννοι·ποπ ιιι οσισιιοιι Ροιιιοιι ινσιιι ιπιπιοσ ιισσιιοιι-ι

ινοιοοιι οοιπ ιιιιπ ποσο πιοποπ, πιο ΠιοΒιισεο επ ισιποι·π. -·

Μοισο Βοιτεισιιιιιπεοπ σοπιοιιοιι εισιι ~νσιιιιι;οποιοο απ!

εσισιιο Ζιιοπιππο, πιο σοι οσο τιιιισιιιισσοτ Βοιι·εισσ-·

τσιπ; ιιοιπο σ.ιιιιοπισιιιιιο·νοιιιπποτιιποοπ οπ ποπ ιιιιιοι·οπ

Ειατοιιιιιιιιοπ πιιισσιοιι ιιππ- σοι ποποιι πιο Πτοσ.οιιο πω·

· Βοσπιοιποσ οτοσεοοιισιιι ινοι·ποπ ιπιιοοιο; ισιι σοιιιιτπιο πιο

Βοοοισιισιιπε «Βοισο»· ιιιιπ «Πωσ ρι·οιπιεσιιο, νοιι σοι

ποπ ιιι Ε'ιιιιιο Ι:σιπιποσποσ Ζιιοιιιιιιποιι ιποι_οσ πιο Βιιππο

Βιιιι·οιπιιιιι σποτ ι:τσοεοτο Ασοοιισιι:ιο ποιοοΙσοπ ιποιιτ σποτ

ινοιιιιιοι· ιιι Μιιιοιποιιοσιιιιιι Βοοσεοιι ινοτποπ, ιιποιιιιιοποιε

νσπ ποιπ επι ποο Ι.οιποιιο. - ο

Πιο ιιιιτοι·οιι Εκιιοιπιιιιιοπ ιιοιιιποσ εισιισπ ιιπιοι· ριιιοιο

ιοΒιοσιιοπ ΒοπιιιπιιιιΒοπ οιιιο ποινιοοο 8σπποιοιοιιιιπι.ι οιπ,

πιο οιο οιι σοοιιιιιιπι:οπ Βιιιτοιιιιιιπποπ στοοποοιιιιιοιι οι·

εοσοιιιοπ ιποοι.··Πιο ιιπι;οιοπ Ειιιτοιπιιιιιοπ τοριποοοπιιοι·οπ

οισοπ ιιιιοπιιιήοπποπ Βοοιιιππιοιι πω· Κστροι·πισοοο;· πο:

ιι·οι·ποιι ποσοι· σοι ιιιιποιιιοιποιι, πιιιι Βοιιπιοι·οοπ οιιιιιοι···



π οι

ποιιοπποπ Ετιιτοππιιπποπ ιπ πτσεεοτοπι Μιιοεο Με πιι

ποτο, ιιιοιποτο Κιιτροτρτονιιιποπ ντιπ ποπ 8οιιτποτποπ πο

ττοιιοπ π·οτποπ ιιππ ιιι ιιοτνωττεοοιιποιπ ιιτππο ιιπ ποπι

Κτοπιιιιοιιερτοποεε ιοιιποιιπιοιι; πιο ππιοτοπ Επιτοιπιι.ιι

τοπ οοιιιιτοιι οπ ποπ_ιοπιεοπ ΟτΒιιιιοπ, ποιοιιο ιπιι πιο

επιιποτειοπ Ατποιτειοιειππποιι νοττιοιιιοπ ιπιιεεοπ 'πππ

ιιιοτποι ποιι ιιιιπιειιιεοιιοπ ιιππ Βοτπιεεοιιιιπιιοιιιτοιιοπ επι

ειιιτιιειοπ ο.πεποεοιοι ειππ; ειο ειοιιοιι ποποι πιιιοτ ποπ

ππΒιιπειι€ει.οπ πιτιππιπιοτιεοιιοπ Βοπιππππποπ ινοποπ ιιιτοτ

ινοιιοιι Επιιοτπππο νοιπ Ζοιιιτππι ποε Κτοιειοπιε πππ

ποε Ειππποεοε ποτ Βοπινοτιττοιι, ποιοιιο πιο νοππεοπ

$ιο.πππποπ ποοιιπειιοι; ειο ιιιοτποιι πιιτοιι πιο Νοι ποτ

εοπιιιιοπ νοτιιιιιιπιεεο πππ πιοιιι εοιιοπ πιιι·οιι πιο Μοοιιι

ποτ Μοπο ππιοτ ποεοπποτε ιπιεεΙιοιιο Βοπιιιοπποοπ Βο

ειοιιι.; οππιιοιι ειιιπ πιο οποοιι ιππιτι.ιοιιοιιοπ Βοπιοιιππποπ

ποτ Βοιπο 2ππι Βοοποπ Βοοιοποι, οιπο Β.οιιιο τοπ Ετιττοπ

ιέππποπ ιπ ιοποπ ιιπεπιιισεοπ. Ι)ιοεο (ιιτι1ππο Βοποπ ποπ

$οιιιποτποπ ποτ ππιοτοιι Βιιιτοιπιιιιιοπ οιπο ποινιεεο Ξυπ

ποτειοιιππε ιπ ποτ Ροιιιοιοιιιο. ποε οιπο ποτιιιιιτιο επιππιιι

τιεοπο Βο.τειοιιππο τοοιιιιοτιιοοπ πω; ειπε ποπ :ιππο

ιιιιιτιοπ Ετποιοππποπ οτ8ιοπι ειοιι, πιιεε πιοΒοπιποτποπ ιπ

ποπ Ε'ιιεεοπ πιιι οιιποπιοιιιοπ πππ ιοιιοιοπ Πτειιοιιοπ πο

τπιιοιι ιιιιπποπ. Μι ποιπο ιπιτ οτΙουποπ νοπ·πιοεοπ ιιιο

ειοπιεριιπιιιοπ οπο πιο ιι'τοπο 211 ποιιοπποιπ, πιιι :ιιιοτ

οιιε ρτοιιιιεοιιοιι θιτιιπποιι πιο Κτοπιιιιοιτεοπειπππο ποπι

ποτοπ ιΙππιιΒιιοιι ιιτπρριοτοιι, ππι επιιιοτ ποι ποτ Μπο

τοπιιιιιπιππποεο ποε Μοιποπι ποτ πιιοοιποιποπ οποτ ιππο

ιοπ Πι·εο.οιιοπ ποεοπποτι .2π ποιοποπ.

θιοιιο ιοιι πιιπ επι πιοιπ Μιιιοτιοι οιπ, επ νοτιιιΒο ιπι

ιιποτ 188 Ριιιιο, ποι ποποπ οπεεοιιιιοεειιοιι οποτ "ιπποε

ποιεο πιο 8οιιπιοτποπ ιπ ποπ Ε'ιιεεοπ ποπ Απιοεε οιιτ

ΚοπεπΙιοιιοπ Βοποποπ ιιοιιοπ. Βιο ιιιιπιι€ειο Βτιιτοπιιιιπε

πω· πιο ιεοιιιοε: ειο πιοοιιιο 28 ρΟι. ιιιιοτ τοπιειτιοτιοπ

Επι» οπο; οε ιιιιπποΙιο ειοιι ιιι ποπ 68 Επιιοπ ππι 32

Μιιιπποτ πππ 21 Ε'τοποπ, πιο Βτιιτοπιτππ8 ποτ :ποτε οιπ

εοιιιο, 21 πιιπ τοοιιτε, 82 ιποι ιιπιτε, πππ ποιτιιι Ροτεο

ποπ ιιπ Διιοτ νοπ 18 πιο ?ο .Ιο.ιιτοπ. Ειπο πορροιεοιιιπο

ιεοιιιο.ε ποιπο ιοιι πιο, πποπ ποι Πιοποιοε πω, εοεοιιπ.

Πιο Βιοπποεο ποτ Ιεοιιιο.ε πιο.οιιι ποπι ποιπο $οιινιιιοτιπ-ι

ιιοιτοπ: ιοιι οτιπποτο ππτ οτι πιο τποιει ειιιιιιο Επιειοιιππ8

πππ ποπ οιιτοιιιεοιιοπ νοτιππι, ιιπ πιο ηριεοπο Ι.πικοιιειι.

ποπ ποτ Βοιιπιοτποπ, πιο Βτποιτρππιτιο, ποε Ιιοεοπποεοιιο

Ριιπποιποπ - (8οιιπιοτπ ποιπι διτοοιιοπ ποε ιπι ποιπο

Ιοιιιτ ιιοΚιιοτιοπ Βοιποε πππ Νποιιιιιεεοπ ποε $οιιπιοτποε

ποιπι Ριοιιιιοτοπ ιπι Κπιοποιοπιι) πιο Ειιιιοοτπειιιοιι ποτ

Βοιιπιοτποπ ιπ ποτ Νιιοιιι, πιο εοιιπιοτπιιιιιιο Βιιοιιπιτιιππε

ποε Νιοεοπε πππ Ηπειοπε, πιο Πποπιιιιππιπικοιι ντιπ

Ηπιιο ιιππ Βοποοππο ποι Απεπτποιι ποτ 8οιιιποτππιπιπποπ,

πιο Βιι0ιιοεο, πιο Γππιιιιοπεειιιτιιπο πππ ποε ιιιοπι εοιιοπο

Ροιιιοπ ποε ΑοιιιΙΙοεριιπιιπιποπε. Βοι _ιοποτ ιεοιιιοε, πιο

ειοιι ποτ 'Γιιοτοριο ιιιπεοτο Ζοιι ππππΒιιπΒιιοιι οτποιει,

πι ιιπ οιπο Κοπιριιιιοιιοπ :ιι ποπιιοπ. Ιοιι ιιοπο οιπιποι

οιποπ Ρεοοιειιπεποεε ιιποτεοιιπ, 2 ιποι ποτοπ Απποτπιποι

ιιιιποτοπ εππ ιιποιπ νιιο.ο ιιπ πιιιπποειιοιοτοπ, πιοιιτιπειιε

ινοτοπ Ι.οΒοοποτποιιοπ ποε Πιοτπε πιιι ποτ Ιεοιιιιι.ε ιπ

Ζπειιιπιποπιιοπο επ πτιποοιι: πιο Β.οροειιιοπ ποπ ποπ

Βοιιιποτι πιιι. Ιπ οιιιοιπ Ροιιο ποεπιππ ποποπ ποτ Ιεοιιιοε

οιπο ποτοποιηιπιιιπεο οιιτοπιεοιιο Νοριιτιιιε.

Ποτ Ιεπιιιιιε πιπ πποιιειοπ ειοιιι ιιπ Ηπιιιιειτοιι πιο

Ατιοτιοεπιοτοεο ποτ Ρπεειιτιοτιοπ, ποτοπ ιπιπιεοιιοεΒιιπ

- «ποε ιπι.οτπιιιιιοτοππο Ηιπιιοπ» νοπ πιιι ιιπ πιοεοτ

ΒιοΙιο- τπτ 2 .ιοιιτοπ οοεοιιιιποτι ποτποπ πι. Βοιιοππιιιοπ

ιιιιπποιι οε ειοιι ππι ιπιοτπιιιιιοτοιιπ οπιττοιοππο Ρπτοοε

ιιιοειοιι σποτ 8οιιιποτποπ ιπ οιποιπ, εοιιοποτ ιπ ποιποπ

Βοιποπ;ποιπι Βιοιιοππιοιποιι πιιοποπ πιο 8οπεο.ιιοποπ εοιιτ

εοιιιιοΙι οιι επιιπιιιποπ, ππι ποιιπ (ιιοιιοπ οιιοπιιιπ ινιοποτ

πιιιππιτοιοπ. ιιι ποτ Βιιιιο ιοιιιοπ ειο πιοιει, ποιιιΒειοπε

ιπ ποπ οτειιοπ ·Ροτιοποπ ποε Ι..οιποπε. Βιο Βιο.8ποεο πππ

ππτοιι ποιο ιι'οιιιοπ σποτ οιιιο πιοτπιιοιιο Αποοιιπποπππε

ποτ Ε'πεεμπιεο ιπι ποιοιιοποπ Επι” ειοιιοτποειοιιι (Α.

τιπιπιιε ροειιοπ -- ιιπιοτιιοιπ ποε ιιποιιοοιιιε ιιιιοτιιπε πιιπ

Α. ποτοπιιε ροπιε -- πω” ποιπ Ι)πτεπιπ, οιινο ιιπ ποτ

Ποποτειιππεειοιιο ποε Πιιιοτεοιιππιιοιε ιπ ποπ__Ειιεε). ο

Βιοεο Ατιοτιοειιιοτοεο ποππερτιιοιιι ποεποΒοπ οιπο πο

εοπποτο Βοτιιοιτειοιιιιοππε, ποπ ειο ιιιιπιιπ ποπι ιεοιιοτι

πιιιιτιιι, οιιπο πο.εε ειι:ιι ιιπ ποπ ιιπτι,ποιι Ατιοτιοιι Ζοι

οιιοπ νοπ Ατιοτι‹›ει‹ιοτοεο ιιιιπποπ; ειο ιτοπιιπι οποιι ιπι

τοιπιιν Γτιιιιοιι Αιιοτεροτιπποπ νοτ (24 1.!) πππ @τοπο

πιο ιπποππιιοιιοπ Ριιιιοπιοπ ριιοποπ πιιι πιοιειοπ ππι.οι··

πιοεοπ Βοεοιιποτποπ επ ιοιποπ. Πιο Ατιοτιοειιιοτοεο ποτ

Ριιεεο ιει πιιιιοτ ρτιιΚιιεοιι οποπεο πιοιιιιι; πιο ειο ιιιοπτο

ιιεοιι ιπιοτοεεο.πι ιει. Πιτ οιιτοιιιεοιιοτ νοτιοιιι, πιο Νοι

εππο 2π νοτεοιιιιιπιποτιιπ8 πππ ποτ πτοιιοτιπο ΑπεΒιιππ

ιπ 08ΙΙΒΜ.Π οτιιοιεοιιοπ οιιιο τοοιιιοοιιιπο ι)ιο.πποεοπειοι

ιππο πππ νοτειοιιιιπο Βοιπιππιππο. Βιιε ι.οιποπ ιει ποι

ιιιιππποτ -- ποι ππε ιιπ ιπιππο ποπιπειοπε - πιο πιειπ

οε πιιοιι ποπ πιειιοτι,ποπ νοτπιΤοπιιιοιιππποπ οτπο.τιοπ

οοιπο. Μι ιιοπο ιπ ποπ ιοτπιοπ 2 .ιπιιτοπ επ ποπ ποτοιιε

ποεοιιτιοποποπ ιι ποιπο ποοιι 84 ποπο ιιιπ.επιιιεοπ ιππι

ποπ. ιπιπο ποτ πιοιιιιιτειοπ ιι'τοποπ, ποοιι ποι· ΑοιιοιοΒιο

ποε ι.οιποπε, πι ποοιι ππποισει. Ποπ ποπ Ετπ ποιοπιοπ

πιτοιιι εοπιιπιιοιιοπ Πιιιιιιιεε ποε Το.πιιιιιπιεεπτοποποε ιιοπο

ιοιι ιιιιοιι πω” Θτπππ πιοεοτ ιοι.:ιοιι _ιιοιιπποιιιπποετοιπο

πιοιιι ποπι οιιεοπιο.Βοπ ιπιπποιι; πιιι ποιπο ποε ποιποπ ποι

3 Ρτοποπ πππ ποι τποιιτοτοπ Νιοιιιτοποιιοιπ ποοπιιοιιιοι;

Με οιπ ινοεοπιιιοιιοτ Ριιιτιπτ οτεοιιοιπι πιιποποπ ποτ Ειπ

ιιιιεε ποτ ιπιιιοπ ι.πιι_ ποε 8ιοιιοπ ιιπι.οτ ιτοιοιπ Ηιπιιποι·

- ποι ννιπι.οτιιιιιιο, πιο Ι.ποε, ποτ Αιιτοιιο1ιειππε, ποτ ιιιο

ποιοε πππ ποτ Ριιιιι.τιπεε, πιιι ποεεοπ ποιιοιοΒιεοπο Βο

ποπιιιπ8 ιπ ποτ Επιπιοιτοιππ8 ποτ Ριιεεοτιοτιοιιειποιοεο

ιπι ποτοιι.ε νοτ 2 .Ιοιιτοπ ιιιπεοπιοεοπ ιιιι.πο πππ ποπι

πππιποιιτ ιπ εοιποτ Ιοιπιοπ Ρππιιιιοιιοπ οποιι Μινι)

οιπο εοπιεεο Βοποπιππε οιπτππιπι. Ειπο Βιιιοτοπο ιπ ποτ

Ηπιιο ποτ Βιιπιπιιερπιεντοιιοιι ππποιι ειοιι πιοιιι εοιιοπ

ποι πιοεοπ Κτο.πικοιι πππ "οι οπι:ερτιοιιι ποτ 8οιιο ποε

ιιτοπιιοπ ιι'ιιεεοε οιπ εοιιπποιιοτοτ Βιιπιο.ιρπιε. Ππιοτ ιποι

ποπ Κτοπιτοπ ι`οππ ειοιι ποε Ι.οιποπ ιπ Η' πω; ποι 3

Ε'τιιποπ πππ 31 Μιιπποτπ 14 Μπι πωπω, ιο Μπι ιιπι‹ε

πππ 8 Με! πορροιεοιιι8. ποε Ππτοπεοιιιιιιι.εο.ιιοτ ποτ Ρο

ιιοπιοπ ποιτιιε 64 .ιιιιιτο. Πιο Ρτοοροπποτοπο ποτ ιππι

εοιιοιι Β.οεεο Ι‹οππιο οποιι ιοιπι πιοποτ ιιοιιειοιιοτι

ποτποπ.

Ι)ο.εε πιοεο, οποιι νοπ ο.πποτοπ Απιοτοπ ποιοπιο Τοι

εποιιο πιοιιι πιιι πιο ππιιιιιιιιο Αιιειοεο ποε Κτππιτοπιπιι-°

ιοτιιιιιε ππτιιοιαπιιιιιτοπ πι, ιιοπο πιιι ιιπ επιποτοτ ειοιιο

ιιι ποετιιπποπ Βοειιοιιι; ιοιι ιπποιιιο πιιτ ιιιοτ ιιπ-πιο νοπ

ΜοιεοιιπιιτοΓι οιιεποερτοοιιοπο Ητροιιιοπο οπιιππριοπ,

ποοιι ποιοιιοτ οιιτοπιεοιιο Οπειιροι.ιιοπ ππτοιι πιο .Μπου

ιππο πππ Βοεοτριιυπ ιοιιιεοιιοτ $ιοπο πιο ιΞπιννιοιτοιιιιις

ποτ «ρπγειοιοπιεοποπ» Αιιοτοπτιοτιοειιιοτοεο ποοιιιιειιοι:

εοΙιιο πιοιιι ειπε πιο οιιτοπιεοιιο Οπειιρο.ιιοπ, πιοιοιιο°°

οιπο ιιιιπιιπο Ετοοιιοιπππε ποι ποτ ιιιπιεοιιοπ Βιιεεο πειτ

πω, ειιιοιι οιπο νοπ ιοποιι πιιιιιτοιι:ιιοπ Πτεοοιιοπ

εοιιι, πιο ειο οπτ Ατιοτιοει:ιοτοεο ποεοπποτε πιε
ροπιοτι? Ν τ ο π' Η

Απι πιο τοοιιι ιπι.οτοεεο.ιιιοπ ιι)ιπποιιιοιιοπ πιοιιιοτ πιο

ντιπ ιπιοτιπιιιιοτοπποιπ Ηιπιτοπ πιιι ιοιι ιιιοτ πιοιιι. ιιπιιοτ

οιπποιιοιι; εε εοι ππτ οτποιιπι, ποεε ιιι οιιιοπι απο, που

οιιιοπ πιιοτοπ Ηοττπ ποιτιι.ι, ιοιποππο Κοιππιπο.ιιοιι ιιοιιοέ.

ιοΒιεοιιοτ Μοπιοιιιο νοτιο8: Β.οεεο. ΑιιωιιοΙιειπιιε, Νιιιοιιιι

ιπιεεπτοποιι, Βιοποιοε, νοτιοοπ πππ ποπιιιοιιο Απιιοοιιππο

ποε ιιτοπικοπ Ε'πεεοε; ποποι ποτ ποτ Ζπεπιππ ποπι εοιιπο

τοτ; ιπ οιποπι οπποτοπΡοιι (Ποπ) ποεπιππ ιιοποπ Μπο

πιοιιι πιοιιιιεοιιοπ Βοεοπποτποιι Ριοιιιιιεε πππ'_ιι"οιιιοπ ποτ

Ρπεερπιεο, οιιπο ποεε πιο Κτιιιιιτο ιιποτ Βοιιπιοτποπ ιπ ποπ.

Ριιεεοπ ου ιιιοποπ 8οιιοπι ιιπιιο. Απποτοτεοιιε ιιοπο ιπι

τποιιτπιοιι Κτππιτο ποεοποπ, ποιοιιο πιιπ: ιγριεοιιο ειιπ

ποιπο Βοεοιιινοτποιι πποεοτιοπ, πιο ιπιι Βιοιιοτιιοιι Μι

ποε Ε'οιιιοπ ποτ ιι'πεερπιεο ιιιππιοεοπ πππ ποι ποιιοιι πιο,

Ό Ε! τ π: Ποπ” Βιιοποεπι πιιιιιπποιοτοιιοο ιιιιτοι·ιιιιιιιοτοπποι

ιιιιιιιοιι) Μιιιιοπ πω. πω». 1804, Ντ. 21. - -
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ππ_ιε!τιιτε ιιιιιετεεεπεπ8 Μεεε "Με ποτιπειεπ Βείεεπ

ει·ετεπ. νιε!!ειεπί πεππε!ιε εε ειππ ιπ πιεεεπ Ρ'ιιι!!επ ειε

πεε νοτετε.πιειιι οπετ πιε πετνπεε (επί Ψεεοπιοιοτεπ

!ιτεπιπί πετεπεεπε? Ορρεεπειτπ) Ροτιπ πεε ιπιετιπιι

τιετεππειι Ηιπιτεπε. .

ιπ ειπετ νετπειιιιιιετπιιεειε ι;τεεεεπ Βειπε νεε Ριι!!επ

(12 εΟτ.) ε!εεπτε ιε!ι πεπ Ρ!ει.ιίεεε ε!!ειπ Με εεπιπετ2

ε.εε!πεεππεε Μοτεεπι εεεεπε!πιπειι πε πιιιεεειι. νοτιιτιεπεεπ

ιιτετεπ πειπε πι1εεε ιπ Β!ειε!ιετ ιι'ειεε πειει!ιει. Πιιιιετ

24 Κτε.π!ιεπ πετεπ Η Μεππετ εππ 10 Ρτεεεε. Πιε

Βεεεπιιτετπεπ ειππ τεοπι επετε!ιτετιετιεοπ: !ειεπιε Βτπιππ

ππτ!ιειι, 8εππιετ2ειι ιπ πετ Ρεεεεο!ι!ε, πεεοππετε πεεπ

πετεπ ιεπετεπι Βιιππε πε, εεεεττεπ!εππε 5επτπετεειι ιπ

πιε Ιππεπεειιε πεε Ππτετεεπεε!ιε!ε, ιπ πεε Επιε, πινει

!εε εεε!ι ιπ σε πειτε Με ιτορπιεεπε Βιπτεεεεπ. Βιε

Κτεπιτεπ τπεοπεπ Με ειε επετε!τιετιειιεε!ιε ΑπΒεπε, πεεε

ιππεπ Με 5τειιεπ εεπινετετ Με Με πεε θεπεπ, Με

ποπ! πετεεί πετιιε!ιπείε!ιτειι Μ, πεεε πιε ιειετπιιιι.ιε

τεππε Βε!εεεεεε πετ Ρεεεεοπιε πιεεε!πε εεε θεπεπ

πεπιεετ ιττιτιετι Με πετ εοπτιπειετ!ιεπε Ι)τεο!τ πειτε

8ιε!ιεπ.

Βεπειεππεππ κι επε!ι πιο Βεοπεο!ιεπειτ, πεεε πειε

θτεπεπ ιπ Ρεπτο!'ίε!π ιεεπτ επι δειιτπετ2επ νετπεππεπ ει,

Με πεε θιεπεπ ιε Βιιείε!π: !ειπιετε ιτεπεπ πεε πε.επεπ

Εεεε, ιππετπ ειε ιιιπ ειιιεεπ!ιεεεεπ εππ ιει!πετπ σε Μπειτ

ινιτ!κεεε επί πεπ πετνεε ε!επιετιε, ιππεει ειε πετε!ι

σε Απεετε ειε Μιιιε πεε Ρεεεεε ιπ πετ 8επτνεπε πε!

ιειι. Πειε Με 8επετιεπ Ειπιτεππ, πεεε πετ Ρ!ειιίεεε πιεπι

ειε Πτεεε!ιε πετ «τπεειπειιεεπεπ» Ξεπτπετπεπ εειπ Μεεε,

πιει! πιεεε ετει. ειπι€ε Ζειι πτετιιιπι!επ, πεπτεππ πετ

Ρ!ειιίεεε επετεποτεε εει οπετ εεποπ νιε!ε .ιεπτε ειιιειιετιε,

πεπεέπειε ιε!ι τπιτ ε" Πεπει:!εεειι€, πεεε πιο ρπγειοΙοει

εεπε Ζεπεππιε πεε Κπτρετεεννιε!ιιε πεε νετπιιιιτπιε επι

εεπεπ Βε!πετεπε εππ Ρ'πεεινόΙπεπε επειιπειι€ πεειπι!εεεε

εππ πιε !ει:πτετε ποεπ ιπε!ιτ νετει.τειοπε. Με Κτεπ!ιεπ

επιππεπ πιειει ιτε νιετιεπ Βεεεππιειπ, πιο πετ Ειπποπ

ποιπτ ειππ εεεπεπι!πεπ μπαμ, ειιπετετεειιε ιιεπε τπεπ

ειππ επ” πειι νοτει.ε!!επ, πεεε ε! πιεεετ Α!ιετερετιοπε,

επί πετ Ηπιιε πετ Ατπειιε!ειετεπε, πιε Το!ετεπε πεε !ι'εεεεε

Βεπεπεπει· πειι 8επεπ!ιτ:!ι!‹ειιεπ ω. ι.επεπε επ ιπτε θττεπεε

επεε!επετ ει.

ΕιπιπΜ ετΒεπ ειππ ειε Ηοιι!ίεεε Με Πτεεεπε Πιτ τω"

8επιπετε, ειπτπε! εειιιεπ σε ίεπ!ετ!ιείιε Ατι εείπειτειεπ,

8επιπετπεπ ιπ ποπ Ρετεεπ ιιετνοτπετείεε, πει. πεε 8επεε

θενιιιτπι επί πιεεε ρτο_ιι2ιετι ιινετπε, επιιτεππ πιε Ζε!ιεε

!τειιτπ τω" Ρεεεποπεπ πετιιιιτίεπ. Βιπε Κοττε!ιι.ετ πετε!ι

εεει8πειε Ειπ!εεεπ ιπ σε Βιιείε! εεπειίτε πΜπ Αππιι!ίε.

Εεεε επεεειεπειεε $επειιννετ!τ ιππεπιείεεπε Ξεπιπετεειι

πεπιπεςεπ !τεππ, πτεεεπι πιε!ιι ινειιετ ετϋτιετι εε

ινετπεπ.

Με ειππ εππ ειε Απιρεειιεε ειππ Με πιε ειπειε

πεεπινειεπετεπ Πτεεε!ιειι ντιπ Ε'εεεεε!ιιπετεεε. Ητείετε

τείι. !ιπεπε $επιπετιιεπ ιπ πετ Ρετεε επετ πειπ θεπιει

πετ Αεπιι!εεεεππε !ιετνπτ οπετ πεεεετι ειππ ιπ 8επιπετεεπ

πετ νοτπετεπ Ρ!επιετπιι!ίτε. Ι)ιε ει!τειεε εεπτπετε!ιΜτεπ

θιοπιεπίε!!ε ιπ πετ Ι. Ζεπε επετ πετ Ρετεε ειππ πε!τεππε

εοπεεε ιε!ι επί ειε πιετ πιο!ιτ ειιιΒεπε, Με! πε.επεετ ειππ

ειε επεπ πεεεπτιεπεπεπ, ι›ετιπεπεπιεπ 8ε!ιτπετπεπ, πιο

πετ πει Βιιε!τειεπι πεί πεπ Αιιεςειπειεεεετεππ, πω: νοτ

!ιε.επεπεειπ νεε Τορπι εππ ειιιιιιετ πε ετπτιετιιπε Κτι

ιετιεπ Με 8ιεπιιεε!ιε επίπείεεει. ννετπεπ !επεπεπ. .-ιεί πειε

Βοπεπ πετ Βιοι'ίινεειιεε!ειπτειι€ πετίιε ειππ ιτε!επιεπιιιοπ

ειπε Νεετιι.ιε επιπιειτε!π, πιε 8επιπετ2επ τπεεπΙ. Αεππ

!ιεπε νετιιιιιτπιεεε !ιεττεπ πειι! πεε!ι επ πεπ 8επιπετ2επ

πετ Ρειί!ειπιπειι νετ; εε !ιοπιτει ποεπ σε ετ!ιππτε Ιπεπ

ερτεεππεππιε πετ Ττεείππιεπειτ πετ Βειπε επ πεπι !ιοιιεπ

Κπτρετεειιιτιειιι Μεεε, επινιε πιε επει!πειι=,:;επ Ζιτ!ιε!ει

ιιοπενετπε!ιπιεεε.

Πεε!ιτ Με Ιε!επεπ Ρτεεεπ ιπι πιιιπε!ιιετιεεπεπ Α!ιετ

ιιπετ Βεπιπετ2επ ιπ πειι Ρπεεεε, ειεε ειιιετ εεπετεπι εποε

ι

ι Ε'Μ!ε ινετπεπ

ιπ ω! Ζιτ!τε!ειιοπεπεπιεεεπεεπ πετ Βεειτοποτπεπε πε

ετιιεπει: εειπ τεεε.

Αεί 8ιότεπιέ πετ Ζιτ!τε!ειιοπ ιπ πεπ Βειιιεπ οπετ ποπ

πεπεεππετιεπ ΚτειεΙεείεεπιειεπ ποε Βεεπεπε πετεπεπ ειε

πιεπι εε!τεπεπ 8επιπετεεπ επ νετιεεε, Ριιιεπο!ιιιιεπ, νε

πεπτ!ιτοπιποεεπ, Ηεεπιοττ!ιοιπεπ εππ πεππετεπ 5ιεεεεεε

οεπειπε πετνετεετείεπειι ιι'εεεεεπιιιετπεπ; ιπ !επει.ετειπ

πιε !!επιπετνεπ πετε!ι πεπ Πτεε!‹ πεε

Οεπειπε ιττιιιετι. Ιπ ειπι€επ Ρε!!επ ιιι·ετεπ ειιπεειιπιτπιε

Βε!ιιπετεεπ εππ ειπε πετιππίπειεε Απτπεεετεπε πετ πε

ττειίεππεε Μεε!εε!ιι πιε ετειεπ Αεεειεπεπ ειπετ πιείτε!

πετιε εε!εεεεεπ ετιπτιιιεεπεπ Αιίειιιιοπ, πιε επ ειππ εε

επεπει ιτειπε 8τιπρτοπιε πεπιεεπι πειτε.

ιτε ιεεεεπ!ιειιεπ εππ Κιππεεε!τετ πεπε ιεπ 14 Με!

8εππιετεεε ιπ τω" Βειπεπ πεοπε.ειιιετ, πιε πετεπ Οπ!οτοεε

επετ Αεεεπιιε πεπιπ,ε;ι ντετεπ εππ επί τοποτιετεππε πειι'

Ειεεει.ιιετεριε Με εοπινεππεπ; επ πειπ Μ!εεπιειπεπ Βιετ

τπεπεε! !ιοπιπιεπ επεπ πιε ρετιειιετιεπιι εε!επεπεπ Κετ

ρετιει!ε ιιι πετ !πτιιιι!ιτεπε Με ε!ιεειεπ πε !ιετε εππ τεε

Βιετεπ πετεπ 8ειιπιετπεε; πιεεε!πεπ ειππ ποπ! πεετιιι

εεπετ ΝΜετ Με επεΙοε πεπ ΒιιεπεπιπετΚενετεππετεπεεε

»οι Αεεειπιε επί ειε ιπεεί!'ιειεπιε Βιετνετεοτεεπε πε

τιιε!πτείιι!ιτεπ.

Ειπε εεεεεερτοεπεπε Νεετιιιε επ πεπ Νετνεπ πετ επ

τετεπ Βιιιτειπιτει πεπε ιε!ι πετ 7 Με! πεοπε.επτει. Βε

πεππε!ιε ειππ ειε 2 ειπεειιι€ε Ρετοπεπε!ειιιπεπεεπ ειιι:

8επιπετεεπ ιτε Αεεεπιεεε επ σε θεπετι, ειε ειπε πορρε!

εειιιΒε Νεετιιιε πεε Ρετοπεεε Με ειπετ ιιιτετειι πατε εππ

ειπε ειπεειιιεε Νεπτιιιε πει ειπετ ίει.ι!ειπιεεε ε0-ιπ.ιιτιεεε

π'τε.ε; ειπε Ρετεπεεε-Νεετιιιε πειτεί ειπεπ Μεεε νεε

41 .!Μιτεε. 2 Με! πετ ειπε Νεετιιιε ιτε Οεπιει: ειπεε

π. επτεεεεε ίεπιοτιε !ειετε!ιε (Βετπ!ιετπ -Βοιπ'εεπε

Ρετεεει!ιεειε-Μετε!ειε ρετεεείπετιεπι Απ!εεε πετ Μεεε!

ιΜιοπ. πιε !ει.ειετε Νεετιιιε ιει ιιπτιςεπε Με πεπειιεεε!ι

!ιε!ιετ Βείεππ πει Ρετεοπεπ, πιε ειππ πει πε πεοπεειιι.επ

ριιεεεπ, πιε!ιι ιιεεεινόπιιιιππ.

Πετ Αιεοπο!ιεειεε επτοπιειιε Με πω· Βιεπει.εε ετειιπεπ

ειππ ιπ ειπι€επ Ε'ι!!!επ Με εειιο!πειεεπεε Μοπιειιι Πιτ

8επιπετεεπ ιπ πεπ Γιιεεεε.

Βει Βετπε!ιειεπιιεεπε πετ πιεπετ ετπε!ιειεπ Μοτπεπιε

πιειπεπ εοεπ είπε 15 ρΟι. πετ Ε'ιι!!ε ιιπτιπ, πιε ει! ιπ

πεε 0επιει πετ πεετεείπεπιεεπεπ Με πγειετιεεπεπ, εοινιε

4 ρΟι. - ιπ πιε Κετεεοτιε πετ ιιιιπεειιτπιπιεπ Βε!ιιεετεεε

τεπειετεε ιιιϋεπιε.

Με ιιεετεει!ιεπιεεπειι $επειετεεπ πειεππεπ ειππ νετ

Μιεπι πετειι Με π'επιεπ ειπετ· επεπετντιι!ιειεπ Μοιιιεειε εεε,

ειε ειπε εππετε Πεπιεπε πεε Βε!ιιπετεεε εε!ιεεεεε. Βιε

ειιιπ πιειει: πιιρρε!εειτ.ιε, ειιπεειιιπιπι ιιι πετ Ι.ο!τε!ιεείιοιι

εππ πεε!ι ε" ΑΝ. ι!ιτεε Αείιτείειιε, !ιεειιε εεπιπεπ ειε

πει Βεινεεεπε επ εππ ινετπεπ ετει ιπ πετ Βεπε επιρίεε

πειι; εε ιιππεπ ειππ πιειει εεεπ ειιπετε Ζειε!ιεπ ε" Νεε

τεείπεπιε-ΒτιπεππετΚειι, εετεπιε.ιε Βεεεπινετπεπ, Βειε

πετΙ‹ειι, νεεοιποιοτιεε!ιε 8πειρι:οπιε Με. Με πτείετιεεπεπ

Βεπιπετ2επ νει·τειεπ ειππ επεπιε!!ε πετεπ πιε ε.ιγριεοπε

Ι.ο!τε!ιεε.ιιοπ, σε Αππειι€ιπιτειι τοπ εεε!ιεε!ιεπ Ζεειιιππεπ,

πεε 8επινιεπειι πετεειπειι επ Απ!εε!‹επε πετ Αείιπετ!ε

εεπι!‹ειι, σε επιπετινιεττε, οίι εεπτ πεπεειεππε Βεειιι

ιτιιεπιι€ειιε πετ Θε!ιίειιιε!τειι, πετ εεεεί!ι!ετιιεπε ινεο!ιεε!

επιεεπειι Ρετιοπειι νε!!ιεεπ Ρε!ι!επε Με «ίετειιι.πετετ

Ηείτιε!ιειι» ω· 8επιπετεεπ; οιι Βεπιιει επεσε πετ Μετε

τιεειιε Αι!Βειπειπεπειεππ 2ετ Ε'εετετε!ιεπε πετ 8επτπετπεπ;

ειπετ εε!ιεπ ιιππεπ ειππ !ιε!πεειιιΒε ι!ερεεειιιεειεεπ οπετ

Αεεεει!ιεειεεπ εππ εππετε Ζειειιειι πετ Ηγειετιε; πιε

Νετνεπείειετπε ιε τω! πείε.!ιειιειι Θεπιετεπ ειππ πτεε!:

ειπρίιππ!ιε!ι, πεε!ι ιιππει τπεπ εο!επεε Με ιπ ειιιιεεειιεπ

Κετρετιει!επ; εππετετεειιε ι;ε!ιπει εε πιιτε!ι Απ!επιιειι8

πετ Αείτπετιςεειπ!ιειτ ειεε ειε πεπιπ επππιετε!ιείτε Βιιε!!ε

ιπιεπειν πε πτιιειιειι, ο!ιπε $επιπετεειι εεεεπιπεεπ εππ ει

πεπ Με πεπιπ εεππιει·πιι·ειεπ Ρεπιιι πετεπ 8ιιεεεειιοτι ιιι

Μεεε επιπιιεττειιπειι σε νετεειιπειε.



ειππ ρεπιε πππ επ πεπ Β'ιιιπει·ιι.

Βιε _«ιιππεετιιπιιιτεπ 5ειιιπει·Ζειιιι πειιπιεπ πει εοι·ι;ιιιι

τιιιει· Βετιιειιειειιτιπππ8 πει επεπ ει·ινιιιιιιτεπ πετιωιοπι

εειιειι- Ρε.ιιτοτειι ππι· 4 πω. ιπ Απεριπειι. Πε ιιιιππειτε

εισιιιπετ ππεειιιιεεειιειι επι ινειπιιεπε ιζι·τιιιιιε, πει πεπειι

ειιιε τνριεειιε 8ειιιπετειοτιπ πιειιτ πεειι€εινιεεεπ ινει·πεπ

Ιιοιιιιτε.

Μειπε Ηει·ι·επ, επ ινειπειι πεινιεε πιε «ι·ιιεππιιιτιεειιεπ»

Βειιιπει·2επ ιπ πιεεει· 8επιιπει·ιιιιπ νει·πιιεετ ιιππειι; πππ

ινοιιτε πε Βενεπε ππι·οπ πιεεεπ νοττι·ιιε ποπ νει·επεπ πε

ιιιιππεπ. πιε ι·ιιειιιπετιεοπεπ 8ειιπιετ2επ ιπ πειι ιι`ιιεεειι ειε

ειπε επεεει·ετ εειτεπε, ινοιιι ιπειετ επι «πειππειιιει·ειιιιε»

Ειιιτιιιιιιιιππ επε π” Ρετποιοπιε επ ετι·ειεπειι. .Ιεπεπιιιιιε

εοιιτε ιπε.π πιιτ πει· Βε2ειεπιιππε ι·πεππιπτιεπιιει· θειιιπει·

2ειι ιιι πεπ πωπω, ινε ειπε ρειρεπιε Βιιιι·ειιιιππε πεε

Μπεπει- τω Οειεππερρει·ετεε ιιιειιτ νοτιιειςι, πει επ

ι·πειιιιπιτεππει· εειπ :Με εε πιεπει· εεεειιειιειι πι. Μππ πετ

ειπεπτιιειι ππι· ειπε Πεειιτ ντιπ «Μιιειιειτιιεπιιιιιτιεπιπε» επ

ιεπειι, ινε πεπτιιειιε Μιιειιειεειιινιειεπ πω· ειπε Μνε

ειτιε ιπιτ νοι·επεεπεετεεππει· επιιιοιππιεσπ-πππτοιπιεεπει

(ιι·πππιππε νοι·Ιιεπεπ. Βιεεε ?Με ειππ ειπει· επεεει·ετ εε!

τεπ, ινεπιπετεπε ιπ πει· ιι.πε ειιι·οπιεειιεπ Κι·ιιιιιιειι πε

ετειιεππειι πειιιεοιοΒιετ·πειι Κιιεπτει. Ιειι ιιτιπε ιιειιιε επι

ειιειι ι;εεειιπ (επ πεπ Αι·ιπεπ πεοπιιειιτετε ιι:Ιι 2 ιπιιι Μπε

ιιειεειιινιεΙεπ :ιιε Απεπιειππεριιιιιιτ πιιι`πεει· 8ειιπιει·ιειι). Πε

ιετ πε.πει· ιπι Ιπτει·εεεε ειπει· επειιτειιεπ Βιιτειιοετιιτ πιιπ

ι·ιιτιοπειιει·ειι 'Γιιει·πριε ιπ ιεπεπι επι ντιπ πππεετιπιπιτεπ

$ειιιπετιεπ ιπ πεπ Ριιεεειι - επιιε.ειιετ επί πιε Αππιιιιιπε

νοπ «Ηπεππιπτιειππευ επ νει·ειειιτεπ πππ επ πιε ει·ινιιιιπ

.τοπ Ενεπτππιιτπτεπ επ πεπιιειι.

Πεετεττεπ 8ιε, πιειπε Ηει·τειι, πεεε ιειι ποεπ ιιι Κιιι·πε

ιιιε ιιιεεεπεπειιπειι θεειειιτεριιιιιιτε Πιτ σε Βιιιει·επτιιιι

πιππποεε πειι·οιιιεπε:

Ι ε ο ιι ι π ε :

Μειετ ειππειτι.<ι·. πειπ ιιιιιιτει· Βεπιπιι. Βι·ιιειιππππτε. Μπι

τιπεε Ρειιιειι πεε Α‹·ιιιιιεει·ειιειιεε. 8ειιιιιει·ιεπ επεεετιιιειεπ

πεειιτε, Βενι·επιιιι,ι; οπιιε ινεεειιτιιειιειι Ειιιιιιιεε, ιπ ειιι·πιιιεειιειι

π'πιιειι εο,ε·πι· ιιιε πειιπιει·Ζειι Ιιππει·ππ. Βιιιιιιοεε, βπεεπιιεει:ιιεε

Ριιπιιι›ιιιεπ. Δ

Βιιιει·οεε πει· Β'ιιεεει·τει·ιεπ.

Ηιιιιιιε ειπεειιις Γειιιειι πει· ιΐπεεριιιεε 'Ι'γριεεπε 8ειιιπετιεπ,

πειπι Πειιεπ ειιι“τι·ετεππ, ιπ πει· Βιιπε εειιινιππειιπ.

Ρ ι ε τ τ τ ιι ε ε.

Αππει:ιιιιιιρ; πεε Ε'ιιεεε·επιπιπεε. Ηιτιιιιε· πορρειεειιις. $τειιεπ

εειιιιιει·2ιιπιτει· Με πειιειι. ιιειιειι ιιι Βιιετειιι πειμιειιιει·. πεπε

ιιεπιιιιιι πεε 8εππιει·πεε ιιιι Κπιε οιιει· πει· Ιιιιιειιεειτε πεε

Πιιτει·εειιειιιτειε. νπεοιιιοτοι·ιεειιε Βει.πιειτει·ει·ιιειιιιιιιτςειι. Κοπι

πιιιιιτιοπ ιιιιτ Αι·ιει·ιοειιιει·οεε επ ρι·ιιτειι!

θιειιτ.Απιροειτπε. ·

Μειετ πορρειεειτιι:. Αιιπειιιειιιειιετιι.ππι πιισιιτιεπετειι επι Πει·

Πιε 8ειιιιιει·ιειι ειππ ιιι πει·

Βιιιιε επι ιςι·πεετεπ πππ πειιιιιειι πει ΒεινεΒιιιιπ πι.

Η ν ε τ ε ι·ι ε. -

Μειειτ πορρειεειτιπ. Ιπ πει Βιιιιε-Ζιιπειιιιιειι πει· 8ειιιπει·ιτεπ.

Ηγετει·ιεειιε· θειιειπιιιιιιτειετπτιιιι,ε;ειι. Αιιπιπε·ε 5ειιπιει·πεπ ιιι

πει· επειεΙιεειτιπεπ Ηε.ππ. Ηνετει·ιεειιει· Αιιιχειιιειπιπετιιππ. ιππι

πππ ρενοιιιεειιει· Ε'ειετοι·ειι επι πιε Βιιτετειιιιππ τι" 8ειιιπει·

εειι.

Νεπι·πετιιειιιε.

Μειετ πορρειεειτιει. Βεννεε;ιιππ πππ ΑπΙειιππιιε πεεεει·τ ιιε

Βειιιιιει·ιεπ. ΑιΙεειιιειιι2πετεππ! Βοπετιπει· πεε·ε.τινει· Βετιιιιπ.

. Α π π ε πι ι ε.

Μειετ πορρεΙπειτιε·. Αιι€επιειππιιετε.ππι Βει ιιιιιε;ει·ειπ βιειιεπ

ιι·ετειι δειιπιει·2ειι τω. ιιι πω· Βιιιιε τειιιεπ ειε.

ΑΜειπε Ηει·ι·επι Ιειι επι ινειτ πτινοπ επι.ι“ει·ιιτ πιιπεπτεπ

επ ννρΙιειι, πεεε ιεπ πιιτ πιεεει· 8επιιπει·ιιππ πιε Ζπετεππε.

ινειειιε επ Βειιιιιει·2επ ιιι πιιπ Γιιεεειι ι”πιιι·ειι, ει·εειιϋρίτ

πω. Ιειι ιιεττε ππι· επι Λπειειιτ, πιειπ νειιιιιιτπιε

πιι1εειε έτοεεεε Μετετιπι Ιππειι επ ειιι22ιει·επ. πιπ επι

«Με ννειεε πιε πει.πιιπετειι Πι·επειιεπ επι· Βρτεοιιε επ

ιιι·ιιι€επ Με ιεπ ννει·πε ιπειπ Ζιει ει·ιειειιτ πε.πεπ, ινεπιι

ιειι ιπ πιεεει· πτειιτιεειι εε πιππτιπειι ιι'ι·ε.εε πιε Οι·ιεπ

τιετππει ει·ιειεπτεττ ιιππεπ εοιιτε. _

Νοεπ ειπιπε πειτε επι· Τιιει·ειριε. Πεπει· ιιε Βεπειιπ

ιππε πει· 1εειιιε.ε ιιι·επειιε επ επ πεπ εειιιιιοεεπ νοι·εεπιπ

πεπ ιπεπιιιππιεπτϋεει· πιιπ ιοιιπιει· Βειιπππιππε ιιιειιτε πιπ

επειιιιι€επ; ιεπ πε.πε Γεετ ετετε .Ιοπιιειι νει·οι·ππετ - πει·

Νπτ2επ πει· 5επτνείειπεπετ ιετ ειιτεειιιεπειι εειιι· εποεε

πππ πειτε ιπ ιιιι.ι·τππειιιιιεπ Ριιιιεπ ειπε Βεπειιιιι ιπ·Κεπι

πιετπ ιιπιπει· ιπιιιειει·τ. ινεπιπει· Μ” ιιππε κτ πει πεπ

εππειεπ Ι(ι·επι‹ειι πειιιιπτ. Βει πει· Βιιιει·οεε πει· π'ιιεεει·

τει·ιεπ πεινειιττε ειειι ιπειιι·πιτιιε ειπε Βιιπειιπι· ιπ ιιερειιι,

πιε ιπιτ ιιππετεει·εειιτει· Μπεεεεε ιιοπιπιπιει·τ ινιιι·πε:

Πιτ πεπ ιιιιιπειιειιεπ 0ειιτειιππ ειππ .Ιοπρι·εερει·πτε Με

πεινιιιιιεειιε ιιιιεεπεπει· πει $ειωπιιιιι; πει· Ρπεεε νει·

Κτιιτε πππ Πεπει·ππετι·επεπππ επ ειπρΓεπιεπ. Πει· επιτ

ιιιεε ει·ιιειεπιιτ πιο Κει·ι·ειιτιιι· πιιι·ειι πεπ Βτιειει ειππ· επι

ι·πι·,πιει:ιιε Βειιπππιιιππ.

Ι)ιε ιιπι·ιι;επ Ζπετιιππε ινειεπεπ ο" ειπει· επι πεπ

Αιιεειπειπεπετεππ ε,ει·ιεπτετεπ ΒειιεππΙιιππ. '

Βιιοπει·επτειπεπ πππ Βεερι·εεππποεπ.

Ρι·οι. Πι·. ε. Ξειιινειιπε: .Ιπιιτππειι πει· ρι·ει.ιιτιεειιειι

ιιιωπιιι. .Ιεπι·πειιπ 1904. ινειιιιἔ νο" Β"ιω Βι"τηΡ"%

πω. Ρι·ειε ιο ΜΜΜ.

ιιι πιεεεπι ·.Ιειιιι·ε ι·εειιτ τι·ιιιιιειιιις· ει·πειιιειιειι. ιιεπτ πιιπ πει·

Βεερι·εειιιιπ·.: πει· Μινι. .Τιιιιι·ειιπιι· Λεει .ιπιιι·πιιειιεε νετ. Βιε

ιιι·οεπεπ νοι·πιιε·ε πιεεεε ι3ιιεΙιεε ειππ τι εειιοιι Μι ιπ ιιπεει·ει·

Υ'Ψοεπεπεεπι·ιι'τ ι.πειε,πεπτιιειι πει· Βεερι·εειιπιια ιι·ιιιιει·ει· Μπι·

πιιπ” ιιει·ιιπεε·εετι·ιειιειι ννοι·πειι.ιι:ι.εεειπε πεειτ2τ πει·ειτε ειιιεπ

ειιοι·ιιιειι Αιιιιπιι.ε;ει·ι:ι·ειε ππτει· πεπ Αει·ετεπ. τι·οτεπειιι εει πιει·

ιιοειιιιιειε ειππ* π" ειιιιιιειιτεπ ινει·τ πεεεειπειι ιε·ει·επε "Η πειι

ιιι εειπειπ Ηει·πιε ιιτειιεππειι Ρι·ιιι‹τιιιει· ιιιιτιπει·ιιειι.ιπ ρ;επιπειιτ.

Ιιι ει·ετει· ι.ιιιιε πιι.ε ρι·πιιιιιιειιε Ιπτει·εεεε ιιιι Απ” ιιιι.πειιπ,

πετ εε δειι ινε.ιπε νει·ετιιππειι, ιιιιτει· πει· Πιτε.ι·πειτει·εειιιιττ

νιειει· πει·νοι·ι·π.,εειιπετ θιειειιι·τεπ ιπ πειι ιιε.ειι πεπ ειιιιειιιεπ

8ρεπιειιιτιι.ιεπ :ιπ,ε·ει'ιι.πετειι ι(πριτειιι ειιεππιιπειιιιεπεειιπε 3ε.·ιι

πιειι·ετει·ιιιε ιιπει· πιε πειιεετειι Βι·ι·ιιιιςεπεειιει”τεπ πει· Γοτ

εειιππιις ιπ πειπ Ιετπτειι .Ιει.ιιι·ε ιιι πι·ιιιπεπ. Πε.πει ιετ ππι· πατι

Με” πιιτπεποιιιιιιεπ ννοι·πεπ. ινιι.ε επι· πεπ Ρι·πιιιιιτει· πιιπιιτ

ιεΙππι· ινιεεεπεννει·τ εειπ ιιιιππτε. πει· πιιιικε τιιεοι·ετιεοιιε Τει!

πει· Ε'οι·εειιιιιιις ιετ Με πιιπιιτπει· Βιιιιιιετ πει δειτε ,ε;εΙνιεεειι

ιι·οι·πεπ. -

Πει· Ιππειτ ποπ πεπι·ππειιεε επτερι·ιειιτ ι·οιιιιοιιιιιιεπ πειιι_ιε

πἰΒεπ, ινε.ε επ πε.ειι Απειειιτ πεε νει·τεεεει·ε εειιι εοΙι, πππ

2ινιιι· ειπ ιιι·ιτιεεΙιει· .ινιιιι·εεπει·ιοιιτ πιτ πιε Ε"οι·τπιιπιιιιε: πει·

ρι·πιιτιεεπεπ Αει·ετε. -
ε Πει· πειτ ειπ μπει· .Τειιιι·επ ιιει·ειππεεετ2τε Ρι·ειε πιπεε ιπι νει·

ιιπιτπιε ειππ Οεποτειιεπ τω· πιιεεει·ιιτ και" ει·πειιτετ ινει·πειι.

ε Η'εειιει·.

.Ι. πε Βιύεο πι·τ πππ Οι. Ν η ιιοΠ: Ε'ππιιιππεπεππττειι.

“πιππιιιεεπ. νετιιη; ντιπ ινοιτει·ε 1904). 4

Πιε ιπ ιιιεπει·ιιιιιπιεπιιει· πιιπ πεπτεειιει· 8ρι·ιιειιε ιιει·τε.εετε

Αι·πειτ ειιιιιιι.ιτ πιε Βεεειιι·ειπιιιιι;· ειιιεε Ε'πιιεε νοιι Β'ιιππιπεε

εεππι·τ πππ εειιιιεεετ ππι·πιι ιτιιιιιιειιε ιπ πει· Ι.ιιετπ.τπι· πε

εειιι·ιεπεπε ?Με ιιιι. Ρετ. πει· επεπ ,ςεπει.πιιτειι νει·τι. ννπι· 34

πειπ πιτ, ιιε.ττε ειιιιιι.ιι ιιονιιιιιι ςεποι·επ. Νπειι θ-πιοιιπτιιεπει·

ιιιεποριιιιεε ινιιι·‹ιεπ Β`ιιιιιιιιιπε πεποιειι ιι-τειι Κιιιπ Πιιπεπεπ:

2-τεε Μιεπειιεπι 3. Κιιιιπε; 4. Μτιπειιεπ: ε. Μεπεπεπ). Με Απε

ει.οεεπιιι; πει· ειιιπειιιειι ιίιππει· τοιι.ςτε ι·εεειι επι ειιιειιπει·. Π”

ι θεεπιιιτπετνιεπτ πει·εειπεπ πετι·ιιε ειπε θι·ειππι. ειπ Κιιιπει·

 

Ιεπτεπ, ποππ ππι· ειιιε θτπππε. Με Ριπεεπτιι ποπ· 7881/·: θι·πιιιιιι,

«πω επ πει· τοετε.ιειι 8ειτε ειπε Βιπτειιπιιιζ· ιπ τιιπτ “ποπ

πει·τε ιιιιι.ιιιιιε. Ντ. 1, 2 πιιπ 5 ννιιι·ειι ειπειιι.>;ε ι)ιτιιιιππε. Νι·. 4

πιιπ Β 2ννειειιιζε ΖννιιιιπΒ·ε. Με Μπττει· ιζεπεε. Μεπι·ει·ε νει·

2ιιΒιιειιε Α ππιιππιιςειι ιιιιιεπειι πειπ ι.εεει· σε νει·ππιτπιεεε

πω. Πιο Με. τιιιιι·ειι 27” Ε'πι1ε επεπει· ιιιτει·π.τπι· πιιπ Οιιι·ο

ιιιι-ιεπ απ. Πει· ει·ειε ιιπι“ι;επειειιπετε Επι! π·πι·πε 1648 ιπ Ριιι·ιε

νει·πειειιιιετ. ι. ι ιι π ε π.

Μιιιειιππεεπ

ειπε πει· θεεε11εεπε.Ιτ ρι·εΙιτιεοπει· Αει·πτε

ιιι πω.. .

Βιι.ιππε· ν. ει. .Ιε.ιιιιει· 1ε04··ι.

1. Ι) ι·. Μ. Ε) ιι θ. επ ε τ; πεπιεπει.ι·ιει·τ νει· πει· 'Ι'τικεεοι·πιιιιπε

ειπεπΡειιι νοπ πιπεπι·οτιεεπει·. τειπιιιπι·ει·Ιπιο

τιε. πππ ετειιτ τω· πιε ιιτι.ειιετε 8ιτιππι;· ειπε Β·ειιππει·ε ιιε

ερι·εειιπιιπ πιεειει· Κι·πιιιιιιειτ ιιι Αιιεειειιι.

Σ. Πι·. Βπ πειιιιε.ππ πειποπιετι·ιεττ ειπεπ ?Μι ντιπ

Επι” πεειποι·ι·ιιιι€ιειι.

Με Ριιτιεπτιιι ιετ 96 .Ιππι·ε πιτ, νει·ιιειι·πτει, πετ ειιιπιπι πε

ποι·επ. πε.ε Κιππ ιετ ιιπ 2. πεπειιιειπιιι·ε πεετοι·πεπ. ιιιι·ε Βι

ιιι·ιεπιιιιιιε πε,ιζε.πιι νει· 8 .Ιειιιι·επ επιζεπιιειι πεειι ειπει· νει·

ιετιιιπ8· ειπ Βιιειιειι. Ιπε πιιπετειι ειειι εειιπιει·πεππε πιεεειιινιιι·ε,

 

γ ')π)ει· Βεπειιτιοιι επεεεεπεειι επι π. πωπω· 1905.(Β. Βεπ.ι.

 



· ΕΙιεΙινιιιοεειι

Με ιιιιτει· .ΤοτΙετοι·ιππεπεπεΙπιπ.ι ΙιεΙΙιεπ, ινειιι·ειιά πεπε επι*

Π τ.ι·ε.τεπ.

.Ϊετ:τ τιππεπ ειειι επι ΒιιεΙτεπ. πειτιει·εειτε ιιειιεπ πει· ντηι·ΙιεΙ

εειιΙε υπό νοι·π ειπ ΑΜοπιεπ πειιΙι·ειεΙιε ι·ππτΙΙιτ:ιιε Νε.ι·πειι, ιιι

τιειιεπ ετεΠεπινειεε θετ'εεεε ειεπιτιπι· ειπε. Με Ηεπτ εεε ω

τιοιιιεπε ππτΙ εεε ΒϋεΙτειιε ει·ετειιειιιτ τιιιι·τιπ θετεεεπειεΙιπιιιιε

ετιιι·Ιτ ιπει·ιπτιι·ιειτ. Απ ειπιε;επ θτεΙΙεπ ιπ πει· Ιϊιπ2εΒιιπι2 τω·

Νει·ιιεπ ειεΙιτ ιπεπ επ ειιτειιιιιεει·ιπτεπ ΗιεΠεπ ειει·ιτ ΜΙετιει·ιε

θετ'εεεε. ἱπ τιει·επ Πιιιι;ειιιιπε εε επ σε. 10-Κ π πε !τεπ ετἱιεΙ‹

ει·οεεεπ ΕΙτεΙιι·ιππεειι κειτοπιπιεπ ιετ. Απ2ΒτεΠειι

τιιιτιεπ εἱε!ι ιπ πω· Ηειιιιιιι;ς· πεει·ιττειιε ιιιιεΙιτιπε ΠΙτιει·π.πιε

ειειε επιρτιπτιιιειι ειπε. Ι)ιεεε ΠΙεει·ει. ειπε ειπε εεε ει·ινιπιπτειι

ππτει· πιιπειιπιεπτιει· 8ε!ιννει·ετε.ι·πιιπε τιει· Ηειιτ

ειιι.εττιππειι.

_θοπετἱε·ε Ιπετιετ:Ιιε Βι·ιπριοπιε τιιιεεει· ΙειεΙιτει· εΙΙεεπιειπει·

Ι1ιιιεεπεειιννεΙΙπιις ι`ειιΙεπ. Απε·ειιιιετ'ιιπτι π‹ιι·ιιιιπ. Πει· @Με

ι·ππεειιιετειιτι πιει· Μι πει· Απτπε.ιιπιε πει· Ρετιειιιιπ ετιιι·Ιτ ι·ι·

τιιιπιει·τ, εε εεετιιπτι Απ3ιιπιε. ιιπτι εε τ'ε.ιιιιεπ ετεπ πειιΙι·ειειιε

Πιεει·σι. Ει·ετ ιιπτει· ειιιιΙιιετιεειιει· Βε!ιειιτιιιιιις ε.·επιπε εε Με

Π!εει·ε ιπ επει:ετ!ειιπτει·ειπ Μεεεε επι· ΗεΠιιιιε; επ ιιι·ιπε·ειι.

Ρετ. ει·ιιοΙιε ειτ:Ιι. πε.Ιιπι επ Θεπιιειιτ ιιι. ππτι ιπ πει· Ιετ2τεπ

2επιει. εε ποπ! παπι επ ετ:!ιπιει·πιιεΐιεπ Ε'Ιτετινπιοεεπ. πΙιει·

ιιιεΙιτ πιειιι· επι· (Πεει·:ιτιοπ ι:ειτοιπιπειι. ινιτιιι·επτΙ ιπ πει· ει·ετεπ

Ζειτ Με Ε)πιετεπειι πει· ΠΙττει·ε. :ιπε τὶεπ Πιτειινιιιιιεεπ τιειιιΠε!ι

νει·τ'οΙΒ·τ ινει·τιεπ πωπω. Πιεεει· νει·πιιιτ "Μπι ννο!ιΙ επ Με

Αππειιιιιε ειπεν Ιιιετιετ:Ιιεπ Απειιτἱτιιι. Με Πιιτει·ειιειιιιπα επί

Τιιιιει·ι:εΙΤ ππτὶ [.εριεεε:ιΠεπ ει·ρε.τι επι ιιεεπιἰνεε Κεεπιτετ.

` (Α ιιτοι·ει`ει·ιιι ι.

8. Πι. Βι·επιπ (Με ίὶεει) ΙιετΙτ εεὶπειι επε·εΚιιπππ:;ιειι

ντιι·ττε.ει ιιιιει·: «ΠΜ ττοπιρΙιειει·τεπ Κοπτιιειοπεπ

εεε ΒεπεΙιεε».

Σε Με επι' θι·πιιτι νοπ :Η Β'ε.ΙΙειι Απε ω· 1. ειιιι·ιιι·ειετ:Ιιειι

ΑιιτειΙιιιιε ω. Με. 8τετιιΚι·ππιτεπιιιιιιεεε Με Ρι·ετ·_ε πει· Ιιοιπριι

κιει·ιεπ Βεπτ:ιιΙτοπτιιειοπεπ ερεειεΙΙ ΜπειειιτΙιε!ι πει· Ππιεποειπ:

ιιεΙιειιτιεΙτ. ΟπννοιιΙ ιπε.π, ε·εειιιτετ Με ειπε Βειιιε ννει·τνοΠει·

θνιιιιιτοιπε. Με Πιει2ποεε πει· επΜτπτειιειι Οιετιιιι·ει·Ιετειιιιρ_· ιιπ

Βεπειιε ιπ ειπει· Μειιτ ιτΙειπεπ ΑπεειιιΙ πει· Ε'ιιιΙε ειειιει·ετεΠειι

πειτε ΜΜΜ ετετε εἰπε ΒειΙιε ι·οιι τιιιιιιϋεεπ Κι·:ι.ιιΚΙιεἰτεΒιΙτὶει·ιι

ιιιιι·ια. εεε τιειιεπ Με ΠιεςιιοεειιετεΙΙππε Με εοπιἰτ Με Ιππι

ιτετιτιπεετεΙΙππἔ επι· Ι.εριιι·οτοιπἰε τΙειπ ειιι›_]εΙττἱνειι Βι·πιεεεειι

ειιΙιειιπι.τεετε!Ιτ ινει·τιεπ πιπεε. Πε ερειιεΗ πει εειι ΙτοπιρΙΜει·

ιεπ Κοιιιιιειτιιιειι Με Ηετ'ε.ιιι· πει· Ρει·ιτοιιιτιε ειπε εππι·πι ι;τοεεε

τετ. εε ιππεε ιιιτιεπεΙιετ ι·ι-επ ερει·ιει·τ ινει·τιεπ, Με ΙπΜΙυιτἱοπε

ετεΠιιιιε; πω? Μπεν πιτ:Ιιτ επ εεΙιι· ειπεεεπτετ ννει·πειι. ιιεετιιιτιει·ε

πο. εε ειοπ πιπ Υει·Ιετιπιιεεπ εεε Μεεεπάει·ιπιτειιεΙε ΙιεπτΙειι.

Βει Νιει·επι·ιιπιπι·ειι τιιιε·εε.·επ τετ ιπ τιεπι ιιιειετεπ ΡεΙΙειι Με

εειεπεΙττειιι·ε ΒεΙιειιΜιιιιε ι·οι·ειιΜεΙιεπ. Με ΙίειΙππεει·εειιΙτετε

ειπε πιπ πω. Κι·ππιτεπΙιειιεε ιιπ εΙΙ,ετειιιειπεπ ιι·ειιἱε·, εειι-κει

ττειιτι. πε.ιπεπιιιειι Μι τιεπ Βιιπτιιι·ειι Με πΙερειιπει·πιτιειετιιε,

»Με ειειι ε.πει τω· 'Ι'πτεε.επε ει·ιτΙΙ8.ι·τ, τΙεεε Με Β`ττΙΙε ιπ τΙει·

ιει·ϋεειειι Μειιι·πειιΙ ει: ερΙιτ Ιιετιιιεπ; ιιπ Ππι·επεε!ιπιττ ιττιπιειι Με

πειεΙι ιπεπι· Με 24 8τιιιιτιειι ππτι ιιεττειι εΙΙε ιιετειτε Ρειιιτιιιιτιε.

ντιπ :Η Ε'ΜΙειι ννιιι·τιεπ 14 εε!ιειΙτ. Σ!) ετπιιιεπ. παπι ετεΠτ ειτ:Ιι

εεε νει·πε.ιτιιιε Πτι· Με ειπεεΙπεπ Οτ·,ε·ππε εειιι· νετεειιιετιεπ.

ντιπ 2 Με.ε·επι·πρτιιι·επ π·ιιι·τΙε Ο ε;ειιειΙτ 2 ετε.ι·ϋεπ

ν :Ξ Ι.εΙ›ει·ι·πρι.ιιι·επ » 1 » 1 »

ε 4 Μιιιι·πριιιι·επ » 2 » 2 »

>ι> 9 Νιει·επι·πρτιιιειι » τι » 0 »

» Πι Πε.ιπιι·πρτπι·ειι » 1 » 14 »

» :Ξ Βιεεειιι·πρττιι·ειι » 1 » 1 »

Απε εειι Τετεε.ειιεπ, τιεεε ειιιει·εειτε Με Ππτε;ποεε πει· Οι·εεπ

ι·ει·Ιετεππε ιιει Βεπειιιτοπτπείοπεπ εειιι· εειιικιει·ιε· ιει. Μιεε

πιιτιει·ει·εειτε Με ?Με ει·τειιι·ιιππεε;επιεεε εειιι· ερειτ ιπ Με

ιπππιε εεε ΟΙιιι·πι·ε;επ ιτοιιιιπεπ, τ'οιε·τ εεε ιιιιειπεεετ:ιιι·ειι!ττε

Β.εεπΙιε.τ Πτι· εειι ρι·εΙττιεειιεπ Αι·ει, _ιετΙε Βεπειιιιοπτιιεἱοπ τιιιπε

Απειιειιιιιεπ εε εειιπεΙΙ :Με πιϋεΙἰεΙ·ι τ·ιιιι·ιιι·ε·ιετ:ιιει· ΒειιεπΜπιης

επ πεει·ννειεειι.

(Αιιτοι·ετ'ει·ε.τ).

Η ι·. Βοεεε πεπιει·Ιιτ ιιι πει Γοι‹Ιει·ιιἱπε Πι. ΒιιεΙι πιε:

εειι Κι·πιι!τεπ νει· τΙεπι 'Ι'ι·ε.πε τπτ ιπ'ε Ηοεπιτει! Ιτειπ

Οριιιιιι επ ι·ειειιεπ, οτι πιειιτ Με ιι.ι·ι·ειειιιιπε· ντιπ Μοι·ριιιπιπ.

Με Με εειι Ι)ει·πι πιτ:Ιιτ Βεειιιιιιιεει, Με εειιιιιει·εετιιΙειιεεε Μιτ

ιεΙ ιπΜειειτ πι?

Πι. Βι·ειιιπ: Βιπ ι·οι·ειειιτιεει· 'Ι'ι·ειιεροι·τ ννει·τιε ιπι θειι

2επ επειι οιιπε Μοι·ριιιιιιιι ε·πτ ι·ει·ιι·ε.ιζεπ. Βειετει·εε ιιε.Ιιε τΙεπ

ρ;ι·οεεεπ Νεε!ιτειι, τΙεεε εε. ε·ειε.τιε τιιιι·ειι Βεεειιιι:ιιπε πει·

θειιιπει·ΖεπιππιιτΙΙιεΙι!τειτ Με Κι·ε.ιιιτΙιειτ νει·εεπ!ειει·ε πω! ευ ειπε

εειιπειΙε Ππιτ.:ποεε ετϋι·ε.

Πι. Β επ τι εε ι·ι ννεπττετ ειεΙι .·.ιετ>;επ Με νοιπ νοι·τι·εετεπτιειι

Ιιετοπτε Πιιτει·εειιειτιππε· ωνιετ:Ιιεπ Μπι ΙτΙεεεἱεειιεπ Βιιπε εεε

Ρι·ιιιιειπΜιιιπε πει· ΒεπειιΙτοπτιιειοπ πιιπ πει· ερετει·επ Ρει·ιτοπι

τιε πω! νει·ιιιιτ Με Αππειιπιε. Μιεε εε ειειι ιιπ Ρι·ιιιιετετιιιιιπ

ετ:ιιοιι πιιι Ρει·ιτοιιιτιε ιιειιΜε. .Με Πτι· Μεεεε ΒτεΜπιιι Με

εΙιε.ττιιττει·ιετιεε!ι ,ι;ειτεπτ!ε Ιιι·εττιιιιι·τε Βιιτιππιιιιε· πει· Βεπειι

τιετ:Ιτεπ Μτιπε ειιττΙι ιιεἱ εοπετιεει· ΙοΙιεΙει· Ρειιτοπιτιε νοι·. Απειι

ιιπεει·ε ιπετΙιειιιιετ:Ιιε νοι·ετε!Ιππρ,· νοιπ νοι·ειι.πιετε πει πει· τΙπι·ειι

Με Κοπτιιειοπ εεεετετεπ Βει·ιπνει·Ιετεππε πετιι.ςε ππε, ειπεπ

τ'ι·ιιΙιεπ Βε,ε·ιπιι πει· Ρει·ιιοιιιτιε επιππειιιιιεπ.

Π?

Πι. Βι·ειιιπ: θεε·ειι Με Αιιιιεπιπε Πι. Βειιε.πει·τε

ειπ·ιεΙιτ Με εεΙιπεΠε $ειιιινιπτιεπ των ειπι·ιπιεειιεπ ιπιι.ιεΙεπ

$νιπρτοιπε, Με μ εοπετ ι›εἱ νοι·ΙιεπτΙεπει· Ρει·ιτοιιιτιε ειιπειι

πιεπ ιππεειεπ. ·

Π” Ρι·ιιιιειεΜιιιιι Μή Με ειπε Α ι·τ Ι.ε.τειιπειτ ε.ιιτ'επτπεεεπ,

ιπ πει· ιπϋτ.:Ιιτ:Ιιει· ινειεε Με Ρει·τοι·ειιοπεει·ϋππππε· τιιιι·ετι

ΗεΙιΙειιππέι·ϋιιτ'ε νει·ετιιιΙπεεεπ νι·ιιι·τιεπ. Επι. ππειι Απεετοεεππε

τἰει·εεΙΙιεπ ιτεζιιιε εε επ Ρει·ιιοιιιτιε.

Με πει· θιιτιε ειιετιιιιτιε Ιτει·ιιε. πει ετ:Ιιννει· επ ει·Με.ι·επ.

ΑιιεΙι Με Αιιττιι·επ εειειι ειειι πεπιετε πιειιτ Με" Πιπ Ετειειιιιε

εεε Ρει·ἰιοπειιιιιε ιττιππε εε εἰεπ Ιτιιππι ιιππτΙειπ, Μι πει πει·ιττι

πεπιει· Βειπππε ππε ε.ιιτιει·ειι Πι·εεεΙιεπ Με Βειιτ:ιιόεειτεπερειι

πππτ.ι· Ιιε.ιιίιες ι*ειιιε.

Πι. Βεπεπει·τ: Βιπε ειτ:Ιιει·ε ιιιειτι·τιειτοριεειιε Πιε.ε·ποεε

ιιιι Ρι·ιιΙιετιιιιιιιιπ ννει·πε πιιιιιΙ πω· ιπ εειιι· ειιειτεεπτοειιεπεπ

ΡιιΠεπ ιπετειιτ·ιι εειπ. ΜΜΜ Με ΟινΙπετιοπ ε·ειιε Μι πιιπ ιιιιεπιτι·

ΑιιτεειιΙϋεεε. Εε ιιεπΜε ειτ:Ιι Μπιιετ πω· επι πωπω ιιι_ιειττ.ιτιπ

Μ” Νειοεε. ΒιιτεειιεττΙεπτΙ εει τιεΙιει· πω· ειπε ΜΙττει·ιεΙΙε

Ππτει·επειιιιιια.

Πι: ΜεπτιεΙ ετιιιπιπ Π. Βει·ιειιτετ πω» ειπεπ ?ΜΙ ειπε

εειιιει· Ρι·ειτιε ντιι· 8 .Ιππι·επ. άει· εειπει· Αιιεἰεπτ πιιτειι πεννειετ,

τι.ιεε Με Ππιε:ποεε ειπει· ετεττε·ετ'ιιπτιεπεπ Βε.ιιεΜτοπι.ιιειοπ

ιιιτ:Ιιτ ιιιιιπει πω" επ ετεΠεπ εεἱ. Πι· ννιιι·τιε επ ειπειπ εειι

ι·ιεεπ Κιιππειι ε·ει·ιιτ'επ. ε" τω» Ιειεπτε Βειιιεειιπιει·ιεπ Ιτ'εε·τε.

Βειτ ετνντι Σ! πάει· 30 ΒιιιιιτΙειι ιτειπ ετιππ. Με π·ειειι. Μπιτ.

ετιιιιιιει·2Ιπιτι. Κειπει·Ιει εεεοπτ!ει·ε ειπρππΜιεπε 8τεΠεπ. ΑΜ

επειιεΙΙεε Βεττεεειι πιιπ Ρετ. επ. Ιιειιπ $ρι·ιπαεπ επι' εἱπ ΒεΙ

Ιτειιεππε πιιτ τιεπι Αιιτιοιπεπ πιιτεεερι·ιιπαειι επ εειπ. τιτιειι εει

πει· δτ:ιιιιιει·ε ιιιειιτ πεεοπτιει·ε Ιιετ'ιιε· ε·εννεεεπ. Η Αιιπετι·εειιτ

εει· 5τιιΙιΙι·ει·ΙιεΙτιιιιε; πιιπ πω· ΑΒινεεεπιιεἱτ ιι·εεπτιπιτε πειιιι

ι·ιιιιιεειιτιει· Ηνιιιρττιιιιε ι·ει·πι·τιπετε ΗΜ”. ΗιειιιπετΠ ππτι Μπω

ιιιτε'εειιε ΙΤιιιεειιΙπεε ππτὶ πετ Με ΒΙτει·ιι Πιιι ετιτ'οι·τ επ πειιε.τ:ιι

ι·ιειιτιπειι_ ΜΙΙε ιι·ε·ειιτιπ·ειειιε νει·επτιει·ππεειι ἱιιι Ζιιεττιππε εεε

Ρετ. ειπττ·ετεπ εοΠτεπ. ΙΜ· ινιιι·τιε εστω ει·ετ ιιιπ πεειιειειι

Μοι·ε·ειι ινιετΙει· Ιιιιιεεπετεπ - Με τει.. Πε θτιιππειι - πω!

πω· Ρετ. ππτειπεεεειι ιιει·ειιε ντιπ πιειιι·ει·ειι κοιιεεειι ππιει·

ειιτ·πι. ινοι·τιεπ. Με ν·ειετπιιετιεπε Πιιιε·ιιοεειι ιεεετεΠτ Ιιεττεπ:

Μειιιιιεὶτιε. νοΙνιιιιιε. Με ω. εειι Ρετ. ινιετΙει·εειι. ννει·

τΙει·εεΙΙιε πιτ:Ιιτ ννιετιει·ειιει·Ιιεππεπ: ετιετιιιιιε ΒεννπεετΙοεπτςιτειτ.

ει! ιπιιιτιπιιιπι ννειιε ΡιιρὶΙΙεπ. Βι·πι·εειιεπ Μιιτιε;ει· Μεεεεπ. ειπε

Βεερι·οτ:Ιιεπε Ρειἱιοιιιτὶε. Πιτ ετιιιεἱΙἱο ιπιτ ειιιειιι εειιπεΗ ιιει·Ιιεἱ

εεΙιοΙιεπ κοΝεετειι ετη-ιιι- ΙιεετιπΙοεεεπ. ποπ Κι·πιιιιεπ πειιπτ'ε

θπει·τιτιοπ Με ιίι·τι.πτωπιιιιιιε επ εειιιεΙτεπ. τΙοειι ειπεεπ Με

ΒΙτει·π τΙπι·ε.ιιτ πἱεΙιτ ειπ, υπό π» Ρετ. ειιιι·Ιι ειπιεε Βιιιπτιειι

επιιτει·. Ετει'. νει·ιιιιιτετε ει·ετ ιιεειιτι·εαΙιτ:Ιι. Μιεε ἱιιι Ιιειι·. ?Με

ειπε Μεςεπ - τ›τιει· Ι)ει·ιπι·ιιρι.ιιι· νιιι·ειεΙεεεπ Ιιεττε. Με 'Γει

ειιεΙιε. Μιεε ντιπ νει·ετιιιιεπεπειι ΚιιΙΙεπειι ι·ει·ετιιιιετιεπε Μειωσ

εειι ε;εετεΙΙτ νιιοι·τΙειι ννει·ειι. ινεπι·ειιε πιειιιιιιιτι επ ειπε Βεπειι

Ιτοπτιιειοπ ε·ετιιι.επτ πειτε (πιιτ ενεπτ. Ι)ιιι·ιπ- ο‹Ιει· Μεεεπι·ιιρτπι·)

επι·ιεΙιτ πεειι Απειειιτ εεε Βεί._πε.τιιι·, Μιεε πει· εειι "Με Ιειειιτ.

επ τὶειιτεπ πω. .ΐετ!ειιι“επε ΓειιΙιεπ πιει· Με εΠεεειεειιειι 8γιιιιιτοιπ,

ντιπ τιεπεπ πει· Ηει·ι· νοι·τι·πετειιτΙε εεερι·οοιιειι πετ.

Οι: ν. Βει·επιε.π πι ἱιιι Ε”ι·πιιετειΜππι ειπε ιιιειετ _ιετιει·

Με Αππειιιιιε ειπεν Πει·πιπειτοι·ιιτιοπ ιιεννειεεπάε Βείππτι. Πε

εει εεε τὶιιι·ειι Με Απε.ιιιιιεεε ει·ιιιι·τε εετιοΙος. Μοιπεπτ:. Με

επι” Με ΑΜοιπειι ειι·Ιτιιπιε!τι·ιπτ ειπινιι·ιτεπεε θειι·ιιΙτ, Με ειπ

ειιζε 8τιιτεε Πτι· Με Πιε.εποεε. Πιεεεε Μοπιεπτ, ειιινιε Με ειπε

ειιιτι·ετεπτιε ιιι·εττιιιιι·ιε Βρεππππε· εεε ειπεε2οε·επειι ΙιεἰΙιεε.

εει επ Με Νοτννεπτ!ιαιτειτ ειπεε Βιιιει·ιιιεε εεετιιπιπεπτ!. Βε

ινει·τιε ττεινιεε νοι·ιτοιιιιιιειι, τιιιεε τιιιτ:π ππιιϋιε Ιερει·οιοπιιει·τ

ινιιι·τιε. Αιιάει·ει·εειτε εει ειπ Αεινε.ι·τειι επ- τιεπ Κι·τιπιτεπ επ

,εετε!ιι·νοΙΙ.

Βι. ΜεπτΙεΙετε.ιιιιπ: Ηει·ι·ιι Οι. ν. Βει·ε·ιπεππ

ιιιϋττΙιτε Μι ει·πιιτΙει·ιι, Με." πι. Π. θεεπεππτ!ιειτ τιει· Βεπειι

τΙετ:Ιτειι πω! δειιιιιει·ιπειτ'ιιι:ιτειτ επι' ειπε εεε·ιππειιπε οιΙει· πε

ι·ειτε ειπιιετι·ετεπε Γει·ιτοπιιιε ΙιιπτΙειιτεπ. Πεππ εει Με ΒιεΒιιοεε

ειπει· ετεττε·ε!ιεϋτεπ Κτιπτιιειοιι νιεΠειειιτ ΙειεΙιτει·. ἱιιι νοι·Ιιε·

ετ_ειιτΙειι Πειτε τεΙιΙιεπ εεει·. Με Με τιεπ Κι·επιτειι ιιιειετ εειι,

_ιεπε $νιιιιιτοιπε: πει· ω» ννε.ι· εεε: ινεἰοιι, πιειιτ ετ.ιιιιπει·2Ιιε.ττ.

τΑπιοι·ετ'ει·ε.τι

Πι. Ηι·ειιιιι: Ιπ ειιιεπι ΓεΙΙε ντιπ Βε.ιιειιιτοπτιιειοπξιι·ε.τειι

ει·ετ επι τι. 'Γεεε δειιιιιει·εειι ιπιτ εΙΙεειιιειπει· νει·εειιΙιιιιιιιει·πιι,ε

επτ. Βει πει· Ορει·ε.τιοπ Με ειειι εἱπ Κοτειιεκεεε, πει· ιιιιτει·

Βιιτιιιιη; πιειιι·ει·ει· ΚοττιετεΙιι Ιιει!τε. Βιιιει· επι· Βεεειτιεππε

άει·εεΙτιεπ ερετει· νοι·,εειιοιπιπεπειι ενντπτειι Ορειεττοιι ει·Ιεε·

Ρετιειιτ. Βεἰ πει· Ορει·ειιοπ Με ειεπ ιιπ Αιιεεεεε επι Κοτ

ΙιεΠεπ, πει· επωπ ειπε ε·Ιειειιτ”ιιιΙε πεεπινειεπει·ε Ρει·τοι·τι.ιιοπε·

6ιΐιιππε· ιιιπειπεετιι·ιιιιΒεπ πω.

Ι)ι·. Σ' εεε τιεπτετ επ νοι·τι·εε·επεειι Με Β'ι·τιε·ε, οι: πει· ιπ

εειπει· 5τειιετιιτ ειιι)ζεϊϋιιι·τε ειιιειεε Ηειιιιιιι.ιετεΙΙ εεε ΙτοιιιρΙι

Μει·ιει· Κοπτπειοπ ιιι ειπειπ τ'ι·τιπειι οτΙει· επετειι ΒιειΜπιπ επι·

Ορει·ε.τιοιι εειτοπιιπεπ ω?

Ι)ι·. Βι·ε!ιπι: Βεειι€τει· ?ΜΙ εει πει· επι τ”ι·ιΗιεετεπ νοιι

εΠειι ερει·ιει·τε, πω! εινε.ι· 4 8τιιπτιεπ· πεεΙι πει· νει·1ει.ειιιιε.

ε. Ζ. θειιι·ειει·: 8. Κ ι· 6 ε ε ι· ιππ.
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ιιοι·ιιιιοειιιοε.

- Ππεει·ειιι πει·ιιππιιοπ ι.π.ππειπππιι. πιιπ οι·ποιιιιιειιοπ Ππι

νΘΥ8ιιπιειιι·πι'οεεοι· ιιππ ιῖοποι·οιει·πι ιι ιιι επιιε ποε πεπιιιι.ιε

Βιιιιιε. Μπι. θοποιιποπ ιιιοπι2ιππιι·πι ιιι. Β. ν. Βοι· ε· πι π. ιι π

ιιι ιπει·ιιιι. ιει ποι· κιιιιιοι. Ρι·οπεειεειιο ιιι·πποπ

οι·ποπ ι. Κιιιεεε νοι·ι ιοπεπ ινοι·ποπ.

- Ι)οι· Οποι·-ιιιιιιιππ-Μαιιιιιιιιιιπειιοιιιοι·, Ρι·ιιειποπι (πιο ιιππ.

ιιιι·οιιιοπιπιπιεειιοπ Κοιιιιιοεε ιιιιπ ποειιιππιιΞεο πιιιιι·ιιοπ πεε πιο

πιπιπο.ιι·οιε. θειιοιπιι·ιιι πι. 5 μοι· ο π ε ιι ι . ιει ι ιι πι ι. ο ι π -

ιιιοπιιιιιε ποε Πιιιοε πι. Κιιιεοι·ιιειιοπ ιι π_ιοει;ιιι

οι·ιιιιπ π ι. ινοι·ποπ. πιιι ποιεεειιπε ιπ εοιπειι εοι;οιιιι·ιιι·ιι,ε·οπ

Αειιιιοι·ιι.

_ - Ρετ Οπει·ιποπιπιπιιιιπεροιιιοι· πεε ιιιιιιειοι·ιιιιιιε ποε ιιιποι·π.

(εοποιιπιιιι πι. Β. ν. Α ιιι·ορ. ιει επι 28 'Ι'ειο·ο ιπ 'ε Α πε

πιω πουι·ιπππι.

- Με νι·ιι· πιιι·οπ, ιετ ποι· πειιο.ιιιιιο Οιιιι·πι·ε πι: Χ. Πο ιπ -

· ι) Ν) πιει. π.ιιοι·οι· Αι·ιιτ ιιιπ Κιιιποι·-Ποεριιιι.ι πεε Ρι·ιπιιοιι

νοπ 0ιποιιπιιι·ο·, επ ι) τ. ε· ο πι ι π ε οποιο ιιππ Ο π οι· ει ι· .τι

ποιο ιιιοει.ε·οπ Βϋι·εοπποεριιειε εεινιιιιιι ννοι·ποπ_

-- πιο νοι·ιειιιοι. ιι·ιιι πει· ι.οιιιιιιιι‹πιιι·ιιοιιι· ι)ι·οι. Μ. Ο ι ι.

νοπ ποι· 5ιοιιιιπε Με ιιιι·οιιιοι· πεε ιι·ειπιι‹:ιιοιι ιιιοπιειιιιοειιοιι

ιιιιιιιιιιιε “ιιππ

- Πει· πιιπ ποε πιοιιι2ιππιιι·οεοπε ποε ιιπεοιειιιοπ ιιοι·ιιε ποι·

θι·οπιιιι·ιιοιιο. θοπειιιιι·ετ πι. 8 κ· ιι π ιιι ι· ο ιν, πι πιιπι Η οπι

πιπιιιιιι ειιοιιιπι· πιεεοε ι(οι·πε ιιππ εοιπ Θεπιιιιο,

Βιιιιι.ιει·πι Πιτ ο π τι ο ιν. ιππι τι ο ιι ιι ι ιο π ι ο ε ιι ο π ι πι ιι οι -

ιιιεροιιιοι·ε ποε ιίοι·ρε πει θι·οιιεννιιοπο ππιπο

ιι ει. ιι ιι ι ινιιι·ποιι.

- νει· ιιιιι·οοιιι ποο·ιιιο· πει· ιιιιει·ο ΑΜΙ: ποε ειιιπιιεοπειι

.ιιιιιεε-Κι·ππιιοπιιειιεεε ιπ πιπεπιιιι, Πι·. Η ι ι ο ε ε ε ιι ι ο ε ε π ο ι·π.

Με 30-_ιιιιι ι·ιειο .ιππιιιιιιιιι εοιιιοι· Τιιιιιιιιειτ επ

πιεεοπι ι·ιοεριιιιι. (Η. "κι

- ντιπ ποι· πιοπιιιιιιεοιιοιι ιιοεοιιει·πιιιι πει ποι· 0πεεειιοι

Ππινοι·ειιιιι ειππ πιο Ρνοι"σ>εεοι·οπ π. Α π π ιιι_ι ιι π. Κ. Α ι·π -

ιιιοιπ. ι. Μοτοιοιιιιιιιοιι·, ε. θινε_ιε.ιιιι‹οπ·. ι. Ρ.

Ροινιιιονν. Ί'ιι. ιπι·ιειιιοππ ιιππ πι. Ηοιικ επ Βιιι·οπ

ιιιιιειιοπει·ιι ;:οινιιιι ε ινοι·‹ιοιι.

- ι)οιπ Οπι-·ι·ιιι·πι ποι· 9ι.. Ροιοι·επιιι·οοι· ιιοιιιιιοιιιειιιιοπιιιιιοι·,

ι.ειι·ιιι. πιιιιιιει·ιι.ι πι. ιν ι ι π. Η ι. ι· ο π ιπ . ιει ποι· πι. Β ι ο π ι ε -

ι ο. ιι ε - 0 ι· π ο π ι. Τ( ι ο ε ε ο νοι·ιιοιιοπ ινπι·ποπ.

- ει" Αιιεποιοιιπιιιιε ιιι ποπ ιιιι.ιιιιιι'οιι ι:οι.τοπ

πιο .ι ο επ ιι ο ι· ειππ ποι· Κπι·ρειι.ι·πι ποε 3. ειπιι·ιεοιιοιι Αι·ιποο·

· ιιπι·ιιε Τ) ι·. ιι ι ο πι π ι π. εοινιο ποι· ιιοειιιπεεπι·2ι νοπ Ρπι·ι

Αι·ιιιιιι-_ Πινιειοι·ιεειι·2ι ποι· ι. πετειπιι·ιει·ιιοπ Βιιιιιιιιοπ-ιιιι·ιειοιι

πι. Βιιπποιιπ. ιιι ινιι·ιιιιοιιοπ :5ιοιπιει·ιιιοπ πε

ιιι ι·π ο ι· ι νι·οι·ποπ.

- Βειιιι·ποι·ι επ ινιι·ιιιιειιοπ Μ” ιει·ιιιοπ ειππ

ει.. Ροιοι·επιιι·εοι· Αει2ιο: ιι ι·. .ι π ι ι ιι ε Η ο ι· ο ιι , π)πι·οππιιι

οι ιοπ ποε ιιιιιεοι·ι. Ριιιιιοιιεεποπ · ιιι·πιιειινοτοιπε. Π ι·. ν.

Ρ ιι ι ο ι ο π . Οπει·πι·πι ποε πι. Ροιοι·επιιι·πει· ιι`ιπποιιιειιεοε, Πι.

ιὶοποι·ι. Β π ιειιιιι , Κιιι·πιπι· ποε ιιιοειιτειι Κιπποιοεγιε κιιπι

Αιιποπιιοπ :ιιι ποπ 0ιιεει·οικιιεειι Η ο ο ι· ε Α ιο κ ιι ιι π ι· π -

ιν ι ι εε ιι ιιππ Οι. ιι·_ι πε ιι ι ι π ε ι‹ ι, Οπει·ιιικι. ποε ιιιιιοιιι

ιΐιιιποι·ιιοεριιιιιε.

Μ νοτει.πι·ποιι: ιι Αιπ 1ο .ιιιιιιιιιι· ιπ ει. Ροιοι·ε

π ιι ι·π ποι· ι.οιπιποπιιιιιε ποε Αιιοι·ιιιιειιειοπ Ηιιιοε, θοποιιιιιιιι

πι. Τιιοπποι· Ηπεοπιεειιιιιιπ. ιιπ Μ. ι.οποπειιιιιι·ο.

Νιιοπ Αιιεοινιοιιιπρ; ποε Ονπιπεειπιπιιιειιε ιινιιι· ποι· Ηιπιζεεειιιο

πεπο ιιιιι”ιιπ,εε Ι.επι·οι· ιπ οιποπι Ριινπιροπειοιιοι, ειιιπιει·ιο πιιππ

Ριιιιοιοο·ιε ιπ Μοειιιιιι. ειι·ποιτο ιιπει· πειπ πιιειι Ρειοι·επιιι·ε·

ιιπει·. πιο ειειι ποιιι Βιιιπιπιπ ποι· πιοπιιιιι ππ πει· ιποπιιω

‹·πιι·ιιι·ειεοιιοπ Αιιππεπιιε επ ι.ι·ιπιιιοιι. πω ιιιι·ιππειιπε· πεε

Αι·2ιει·πποε ιιοειιιιπ οι· εοιπε επιιιοιιο ·ι·ειιιιιοιιι ι. .ι ιθθιι Με

ι.πππει·πειιεπιππ ιιπ Ροιοιιιπι'οι· πιει”. ιπι .ιιιιιι·ο 1888 ινιιι·πε

οι· ειιπι Βπι·οπ-ι.οιπιιιοπιιιιιε οι·ιιππιιι πιιπ πιο Βοπιι·ιιεπι·πι πει

ποι· 8ι. Ροιοι·επιιι·οοι· Ρπιοιε-νοι·ινιιιι.ιιπο· ιιπποετοιιι, νι·οιοπε

Βιοιιιιπο· οι· »οι ιιι εοιιιοιπ ιιοπεπεοιιπο ιππο ιιιιιιο. Η. Βοιιιιι·ιο

εοιι ειποι· Βοιιιο νοπ .Τιιιιι·οιι ποιιι πιιιιιιιι·-πιοπιπιπιει·ποπ

ι2οιοιιι·ιοπ Κοπιιιοο πιο πει·ιιιοπποε ιιιιιιιιιοπ επ πιιπ ιει νιοι

ι'ειοπ ιι.πεπ ιιιει·ιιι·ιεειι ιιοι·νπι·,<ιοιιοιειι. θ) ιπ ει εννι·πιιπι

(ιιπει·. Βιιιιιοι·ιιι επι εε. Ποιοιιιποι· π. πι. ποι· ππι·ιιιιο ι.πιιπ

εσιιιιιι;επιπι .ι πιι. Ο ιι ι ο πιιιιι‹ι ιι· ιπι Αιιοι· νοπ 62 .ιιιπι·οπ επ

Τιιποι·ιιιιιπεο. Ηειιιο ιιιοπι2ιπιεεπο Αιιεπιιπιιπε πειτε ει· επ ποι·

ιπιιιιιιι·-πιοπικιιιιεεπειι Αιιπποιιιιο οι·ιιιιιιοιι. Νεοπ Αποπινιοιππε

εειποι· πιιιπιεπ ι. .ι. ιε77 ιιοιιιιι Οιι. Με ιιιιιιιιιι·ωει πιι πεπι

ι·ιιεειεειι-ιιιι·ιιιουποπ ιζι·ιο;ι·ο ιοιι. ππεπ πεεεεπ Βοοιιπιειιπε οι·

ι.ιιιιπετ·ιιιιιιειιι·πι "πι... επιππιχε π" πουν. Ρειιεει. πιι.ιιπ ιπ

:πιπννιπροι. νι·‹ι οι· ιιιεπ πιιιπ ειπε ει·οεεο Κιιι·ιιιοι οιιι·πι·π. 8ι Πει·

Πιι·ιειπιιειιι·Ζι πει· πι. ιπι'.-ιιινιιιιππ Πι. ιν. ιν εεε ι ιι ο ιν ιιιι

02.· Ι.επεπει:ιιιι·ο πιιιιιι 38-ιιιιιι·ιοοι· ιιι·πιιιοιιοι Τιιιιιιιιοιι. 4) ιιι

Κ ι ο ιν ποι· ιι·ειρι·ειιι.ιπιοι;εππο Μ”. Ρ ι ο ι ο Ε ιι π ο ι ε ο ιι ο ι·

ει‹ι π" Αιτοι· νοπ 40 .ιιιιιι·οπ. Πιο Ρι·ε.ιιιε ιιιι.ι πει· νοι·ετοι·ποπο

εοιι. 1889 επειτοιιπι. 5) ιπ Βοι·ιιιι επι Π. .Πιιιιιιι.ι· πει Πο

εοιιι. ποι· Οπι·οπποιιιιιιππε Ρι·οι'. Πι·. 1. ο ιι ι ε .Ι π ιι ο π επ π,

52 .Τιιπι·ο πιο Πει· νοι·ετοι·ποπο ειιιπιπιιο ειπε ειποιπ ιιπποεειιο

ποπ Κιιιιιοεπει·οοι· θειεπιτοπποεοιιιοεπι, πεεεειι Βιιι·οεεοιι ειειι

ποειιπποι·ε ιπ ποι· Μοπιπιπ ιιοι·νοι·ποιειι ιιιιποιι. Βοιιι θι·πεενοιοι·

ει:·ιιιπ πιο Αι·ει ιιππ 0ιιιι·ιιι·ο.· ιπ Απεοιιοιι, εοιπ πιο· πω·

Ρι·πι'οεεπι· ποι· ιπποι·οπ 'πιεπιπιιι ιπ Βοι·ιιπ ιιππ εοιπ Οπιιοι Ρι·οι. ο."

Αιιο·οπιιοιιπιιππο επ ποι· ι(ϋπιο·επει·ιι·οι· Ππινοι·ειιιιι. Ει· εοιπει:

ινο.ππιο ειεπ ποι· ι)ιιι·οπποιιι‹ιιππο ιιι ιιππ ινιιι· Η .ιιι.πι·ο Λεει

ειοπι. επ ποι· ιιπινοι·ειιιιιεππι·οιιι‹ιιπιιι ιπ Βοι·ιιπ. Με οι· ι. .ι. `ι888

ειπε οιοοιιο Ρπιιιιιιιιιιι πιι- 0πι·οπιιι·ιιπιιιιοιτοπ οι·ιιιι"ποιο. 8ειιιο

ιιι·ι'ιιιιι·ιιποοιι πει οι·ιιι εοιπειιι οι.οιιι·ππεπ πει Οπι·επποιιι‹ιιππο»

πιοπει·ποιοει. οποιοι ποιοιιε Β Αιιιιιιο·οπ οι·ιοπι πετ Με ιπ

πιοιιι·οι·ο ι“ι·οιππο ι·ιιιι·οειιοπ ιιιιει·εοιπτ Μ.

- Ζιιιπ Νεοπιπιο·οι· ποε Ρι·οιοεεπι·ε .Τει·οιιο_ι επι· επι' πεπι

ιιοιιι·ετιιιιι ποι· Α ιιιιιοπιιειιιιιιππο επ πει· Ππινοι·ει

πω 'Γοιπει‹ ιει ποι· Ρι·ινιιι.ποιοπι. ποι· πιιιιιιιι·-πιοπιπιπιεεποπ

Αιιοποιπιο Πι·. 8. ι.ιιποπ ων εεννιιιιιι. ινοι·ποπ. πι. ιιπ.ι.

- Ι)ιο 0οεοιιεειιιι.ιι ποι· Αοι·ειο 0ει.ειπιι·ιοπο

(ιιι ιιιιιιιει‹ι ππι ποπ ιι·ιιιιοι·οπ Μοπιπιπειιπειιοιιιοι· ποιο (Μειωτ

ιιοιιιοπιε ιι·ιιιιιειι πι. Ν. Βιειιοννοειιι ιιππ ιΕπι·οππιι ι.

ει ι ο π ο εεννιιπιι.

- Πει· οιιι·ιι ιπ ινοιι.οι·επ ιιι·οιεεπ πειιιι.ππιο Πιιι·ιποιιτει. πι.

Αιοικ ιι π πο ι· ν. Β ιι π οι ο, ποι· ειοιι ιπ Ροι·ι: Αι·τιιιιι· ινιιπι·οππ

ποι· Βοιε.ι.ιοι·ππε ποι· π'οειιιιιιι· πει'ιιππ, πει. νι·ιο πιο ιπι·ιιιιππι

ειιπρ.ιεπ εοιποι· νοι·ινο.ππιοπ ε.π επει:ιιππιιι·ειιι θι·ι.ο οι·εοποπ πιι

ποπ. πιο ι.οιποπ ποι· ιπειπποι·ιιπι.ι οιιιιοιιιιειι ιιποι·ει.ο.πποπ.

- Ππιοι· ποπ 15.παι ν οι· νι ιι ιι π ο τ. ο ιι ιπ ποπ ι·ιοειιιιιιιοι·ιι

νοπ Ρετ: Αιιπιιι·. ποιιπποι ειοιι οιιοπ ποι· νοι·ννιιπποιο πιιιιι.ιιι·

επι; πι. .ι. Κ ι· πιιπ ο π.

- ινιο Ρι·οι'. Βο ι ιιιπ νοιιι Κι·ιοεεεεπιιιιιιιιιιπ ποι· ει”

Γιιι·ι-ιιιιι .Τειιεειιινοτο. ιι'οπποι·πιν πε πιοιποιο. ιει επι 28.

ι`ιοεοιπποι· ποι· Βιιιποιιι. ποι· 'Γοπιειιοι· Ππινοι·ειιι·ιι. Ρ ο πι Ρ ι· ιι

π ο π των. ινοιειιοι· πιο Βιιπιιιιι· πει· π. ιιιοι.ιοππεπ Κπιππιιο ιιιειι

πει ειπεν Κοεο.ιιοπιιιι.ιι·οπιιιε ποι'ιιππ. πει οιποπι _ιερο.πιεεπεπ

ιιοιιωιιιι ιιιιινοιι ι·ιοιιππππο νο π ιιι ιι ι' Κ ιι εε ι π π ιι ι· ο π -

ποπι·ι: Με ιιοιπ ποιειιοιι.

- Πιο ππιιπποι·πιπο Βεπινοειοι· ι.. .ι ο ιι ο π· ο π ι‹ π, ινοιεπο ιιι

ι.ιιιοιιιιιο· πει Αιιειιπιιιιιι· ιπιοε Βοι·ιιιοε ιπι Τ.επιιτειι πει· 0πει·ικο

ννοι· ι.πππ=επιιιι επ πειποιι Βοιποπ νοι·ιι·ιιππει ιιιιιι·πο, ιετ.

πιιειιποπι ιιιι· πιι.ε ι·οοιιιο Βοιιι ιπ Οιιιιι·πιπ ιι.ιπιιιιιιει·π ννοι·ποπ, Με

ποι· Βοιεο ιιπειι ιι'ι·ιιπιιιοιειι ποο;ι·ιποπ. πιο ι8. .ιιιπιιπι· πιοι· ειπ

ι.ιοιι·οιι”οπ. .

-- Απε ι.οππ. ιι·οιοποε ποι·οιτε ειπε οι·ιιοπιιοπο Ζεπι νοπ

Αοι·πιοπ επ ποπ Βιιπιιιι.ιεπιεπει ιιιι ιιοιπειι θειειι πει. ιιποοιιοπ

πιιιεεοιι, ειππ. πιο πιο ιιι·ιιιειιοιι Βιιιιιοι· ιποιποπ. :ιποι·ιιιιιιε 'Ϊ

Αοι·ιιιο οιπποι·ιιι'επ ινοι·ποπ. ι)ιοεοιποπ ο·οπιιι·επ πει· Βεεοι·νο ποι·

ιιι ι οι·ε π .Το π ι·ιιιι π πο Μι; οιπιεε νοπ ιπποιι πεποιι εοο·ει·

πιο ιιοεοι·νεπειι: πει·οιιε ιιποι·εειιι·ιτιεπ, ινοι·ποπ ιιπει·. πε ειε εε

νοτειιιιπιι πιιποιι. που ειπε ποι· ιιοεει·νε επεεεπι·ειποπ Μι ιιιεεοιι,

ππι' (ιι·ιιππ ποι· ιοιιι.οπ Ειι·ιιιιιιππο· ποε ι·ιπιιιιιει;πποε ιπ πιο-εεε

Αιιε·οιεεειιιιοιι. ποειι ειι ποι· νοι·ι'ιιιιπει·οιι ιιοεοι·νο ειοι·οοιιποτ.

ιιππ ιπιιεεοπ «Με πει· ιπιπποι·πιππο· ?ειπε ιοιειεπ.

-ιιιιε Βιιοπιιτινιιοιπιτοε ποε Βιιεε. «Βοι.οιι

ιιτειικοει πει; ποιιοιιπιιιεπ πι· ι)οειιιιιιιι· ποι· ιιιιιιοιιπειι

Αιιεεε.ποιι ινοιιιιεριοι·ο επ οι.. Βιιιπιπο νοπ 400.000 πω.

νει·ιιοιιιοπ ιιιιιεεοιι -- πιο πιο πιοει.·ιο Ζοιιιιιια «Με» ποιοιιτ..

οιπ ποι·οπιοε Ζεπειιιε επ Με πιιειι·ειιιοπ, «πιο πιο θεεειιεεπει·'ο

(πω. Βιπειοιιοπ ποι· Βοιιι·ιιο·ο πειπ «Βοιοπ Κιοππ» ειιιει·οιοιι

2ιιπιιπιι·οπ ιιιι·ιιιι.ιιι·ι.. Πιι.ε ποπ. Βιιιιι εεπι·οιπι πιο θεπιιιπ πιι

ι·ιιιι ποι· ιποπεοιποι'ιοπ 0ι·ο·επιεειιππ ποε «Ποιοπ Κι·ειιποε» ιιι.

ιιιπ·ιεποε ιιιιιοι· Αιιεεειιιιιεε ποι· 0οπ”οιιιιιοπικειτ ιιππ πιιι. πιιεειι.ι·ιι

ι.ιιιιο· ποι· ιιιι'οπιιιεπειι πιοιιιιιπο· πιιπ: εει.

- Ρετ 22. ποιιιεοπο Κο π2'Γοεε ει" ιιιποι·ο πιο

πιπιπ ιιιιποι νοιπ ι2.--ι5. Αριιι 1905 επ ινιεεπιιποπ πω.

ιιιιιοι· ποιιι νοι·ειιιε ποε Ηοι·ι·π θειιοιπιι·ιι.ι; ε: ι·π (ι·ιοιποιποι·ιι·ι.

Αιε νοι·ιιοπιιιιιιιο·ειποιπο ποε ει·ειοπ Βιιιιιπο·ειειι·οε ιει πο

ειιιιιιπι: ιι ο π ο ι· ν ο ι· ο ι· π π ιι ει. - ι. ιιοιιοι·ιιι: Ποποι· ποπ ποι·

ποιτιεοπ 8ι.ιιιιπ ποι· νοι·οιπιιπεειοπιο ιιι ποι· Βιοιπι.>:ιο: πο"

Η. π. 2ι εειο ι· (διεπει), 2. Βοι'ει·ιιι: ιιοποι· πιο Βοπειιιιιπο· πει·

νει·οι·πιιπ,·.ι πππ πει· ι)ιορπειιιιιπ ιπ πει· Ρπιποιοικιο ιπιι. ποεοιι

ποι·οι· Βοιιιοπειοιιι.ιειιπε ο" 'Γιιποι·ιιιιιπεε: πω· ιι ει·ι.ι σε

ιιι.ιιειπ‹·ιιι. ι'ιιι·ιι·ιιο·ο πιιποπ οιποοιιιοιποι: Ηοι·ι· Α. Η ο ι ι πι ο ιι ιι

(ιιιιεεοιποι·ιι: ιππι- Βοιιιιππιιιπι.ι· ποι· ι.οιιιιιιιπιε πιιι ιιιιιιιο·επ

ειι·πιιιοιι; Ηει·ι· Ρο.ιιι κ το ιι εε ιΒι·οειιιιι): τω” Βιιπιιιοπ

ειι·ππιοπποπιιππιιιιιο ποι· Ι.οιιιιιιιιιιο ιιππ Ρεοιιπιιιοπιιιι.πιιο; ιιει·ι·

Ξοπιιιι (ινιοεπιιποπ): Πιιιοι·εποπιιπεειι οπο» πιο πεπιειιιι

εοπι·οι.ιιιπ ποε ιιιιι·ιπεε; πο” ιιι. ιι ιιιιιιοε (.ιοπε.ι: ιιοποι· Απ

ιοιι·εο: ιιοι·ι· θιοιιι πι (Πο.ι·ιπετεπι): Ποποι· πιο Βεπειιι.ιιπο· ποι·

ι·ιει'ιρπο.ειοι·ειιιιονοι·πιι.ππε ιιιι· πιο Βειιιιππιιιιιο· ποι· Βιιιιεπει·

εποε. Με ποιιι Κοπο·ι·οεεο ιει πιο ιιπιιοπο Απ ε ε ιοιιιι ιι ο·

νοπ Ιιιειι·ιιιποπιοπ. Απιιιιι·ει;επ πιιπ Ρι·ιι.ρει·ιι.

ιεπ, εοινοιιειο Με πιο ιπποι·ο ιιοπιπιπ νοπ

Ι π ι ο ι· ο ε ο ο ειππ. νοι·πιιπποπ.

Αιιιποιιιιιπ,ι.ιοπ νοπ ι'οι·τι·ιι,·ιοιι ιιππ επ οι.. Απεει:οιιιιπο· ειιιπ

ιιι ι·ιοιιιοπ :ιιι ποπ ειιιππιι.ιοπ 8οιιι·ειιιι· Με ιζοιι.·.ιι·οεεεε, θο

ιιοιιιιιο.ι ι)ι·. Β ιιι ιι Ρ ιο ι Με ι·, ινιοεπε.πειι, Ρει·ιιει:ι·ιιεεο 13.

- Βριποιιιιοιπο·ιεεποε.Πιε Ροειιιιι Πι·ο.ιο·οπιει;

οι πιο οι·ι‹ιεειιοιι επι πειι·ειεπιειι. εε ειιιπ πε.ιιει· πιο επι· πο·

ιι;ι·ειιιιιπο· πει· 8οποπο ειιιιοοι·πιιοι.οπ ιιοεει·οι.ιοιιι επιιςοποποπ

ιιππ ιει ποι· ιιοεπ πιο πιιιιιοπ-εοπιιιιιο Αιιιειεπι ποιποιιιι.ιιοιι

νι·οι·ποπ. Β'
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- Μο θσιιιι.ιιιτωι1ι1 σοι· 1111110111. σου 01ν11-“

1·ιοσυ11111σι·ιι Βι. Ρ812στ811111°28 1ισιιιη.ε ιιιιι 8. πω..

σ. .Τ. 95721266 ιιιο1ιτ Με 1ιι σ. νουν.), σιιι·ιιιι1σι· 611 'Γγρ1ιιιε -

(69 ιιισ1ιι).85'9 σγρ1ι111ε-149 Μπι.), 283 8σ1ιαι1στ:1ι --115 ιιισ1ιι·).

109 Π1ρ1ιι1ιστισ_- (θ ιιισ1ιι·1, 40 Μιιιισιιι -- 15 που.) ιιιισ 19

Ροσ1ισιι1ει·ιιιι1ισ - 10 ιιισ1ιι· Με ιιι σοι· νοι·ι.ν.1.

1
1
1

- 1

1

Μοττει11τσ.τσ-Βιι11στ1ιι 81.. Ρστσι·ε1αιιτεε.

Β'11ι· σισ1Νοσ1ισ νοιιι 1. Με ιιιιιι 8. σωσει· 1904.

Ζσ.1ι1 σ” 8τσι1ισ1“ϋ.11σ:

1) ιιιιο1ι Οσεο1ι1σσ1ι1: ιιιισ Α11.σι·:

1.11......ΞΞεσσεστεσσεεεε
Ἀ- - ι·:11··σι·σι·ει·πι·σ1·σηην··»εω

Μ-Ψ·8·-Φἶ`ἶἶἶ€1ἶἶ'ἶἶἶἶΞΞ

σ __σ>>··σ:.ε·σσεεε:σέ

57846?10402601281842111.420-81100θ-1648147 151

  

πΔ111.1.1ΤΟ1.Ή.ΊΒΝ .1ΒΒΕ1Β ΑΕΠ' ινστσσιι 1ιι σοι Β11ο1111σ.ιιά111ι18 νοιι Κ. Ε. Β.10ΚΒΕ1ιι

Π) ιιιισ1ι σου 'Ι'οσσειιι·ιιιισ1ισιπ

-'1'γ ρ1ι. σιιιιιι11ι. Ο, Ί'γρ1ι. ΑΜ. 2θ,ρσ1ιι·1ει·σσιιι·ι·σιιιι θ, 1111111108

ο1ιιισ Βσε1.ιιιιιιιιιιιι; ω· Εστω 1, Ροσ1ισιι 2,11ιιεσι·ιι 10, 501ι8.1°1211:11 19,

1 1)1ρ1ιτ1ισι·1σ 21, (Εισαι: Ο, Κσιισ1ι1ιιιεισιι 2. Οι·οιιρϋεσ Επισκεπ

σιιι211ιισιιιιι; 30. Πι·γιιιρσ11ιε 5, θι·1ρρσ22, Κιι1.ιιιι·1ιε11εσ1ισ Ι.ιιιι

σ·σιισιι1.211ιισιιι18 172, Βιι1ιτ 1, 1Βρ1σσιιι1εσ1ισ 11σιι1ιισ·11.1ε Ο, Α1ιιιτσι·

θσ1σιι1ει·1ισιιιιιιικ1ειιιιισ Ο, Ριιιοιι11ιι ερ1σσιιιιι·ιι 1, Η.οτι1‹ι·ιιιι1ι1ισιι Ο,

Αιιτ.1ιι·σ.ιι Ο, Ηγσι·ορ1ιο1ιισ Ο, Ριισι·ρσι·σ1σσ1ιστ Β, Ργ11ιιι1σ ιιιισ

5σρ:1σσσιιιισ 14,'1'ιι1ισι·1ιιι1οεσ σσι11.ιιιι σιι 118, '1'ιι1›σι·1‹ιι1‹ισσ αιι

σσι·σι· Οι·ι;ε.ιισ 20, Α11ιο1ιο11ειιιιισ ιιιισ σ11ι·ιιιιιι τι·σιιισιιε15. 1.σ

1ισιισσσ1ιι.νσσ1ισ ιιιισ Ατι·ορ1ι1σ. 1ιιιιιιιιιιιιι 89. 11ειι·σειιιιιε 1115111111 45,

Κι·σιι1ι1ισ1τσιι σοι: νστσ·.ιιιιιιι,σ,·ε1ιιιππ1σ 181, 'Γοηισ1ιοισιισ 4'ΐ.

+ Νσ.ο1ιστσ 811:πιιτιε άσε νστσιτισ Μ. Ρστστε

Μπεστ Ασι·στσ: Ποσα", σ. 25. Ισια. 1905.

'Ι' ε. ι; σ ε ο ι· σ ιι ιι ιι σ: 8 σ1ιιιιιω: Ρι·σε1σισ1νοι·ιι·ιισ. - .Τιι1ιισσ

1ισι·1σ11ισ σοι· Βσ1ιτσ111ι·σ οπο. - 1171111811.

- Νοο1ιιιισ.11ςσ Βσι·ει.τιιιιις Μ”. Βικιπ

ΐ11ιιιιιις σιιι·ο1ι σου Κι·1σε,ι μεσ1ισσημει·

σι·21σ.

0- Νσο1ιστσ81τιιιιι1ε άσε 13σιιτειο1ισιι σ.ι·στ11ο1ισιι

νστσ1ιιε: Μουτσ.ε, σου 14. Ε'σ5ι·. 1905.

811. Ρστσι·ε1ιιιι8, Νσνε1ιγ-Ρι·. 14,εονν1σ 1ιι σ.11σιι1ιι- ιιιισ ιιτισ15ιισ. Αιιιιοιισσιι-Οοιιιρ1ο1τσιι σιιεσιιοιιιιιισιι.Ή

 

.Πἰοσσ|

,11?οσάοέ'

1:οσωπ 0ι:ιΔ1ισο1·

ιιι·ηιιι·ιι€, πισω»

11.1

 

  

πω».

,, |ϊ'σσάσ"

ΜΜΜ” Ρ1ιουρ1ισι

ι·1νω188.1ιν11°ΚΕΒΜετ

ώμεοπω!10.' Με σἰσ 111811ΐ1°18ειι

πιι811'Ω18. ό . .ὁ Ι Ι ἄ ό 0ΓΒ'11ιιισσ ισιι

_ σ ιι ι·;;ιι 18011ει

,,,1:;;:1,,,Μ,1,,_ Ιθ Ι 862 8 Θ ΟΠΠ Μ' .1.1...1:.-.1....:..
Βωι,1,Ε01°,"π ιι1ιοτι11ι.ιι·ερι·11μιωσ.

 

Ρωσισ

Πἰσσο#

έΐ1°σ080ί- ὅσεσυ. ἐπα]αοσΙ

ό1ΐσταΡΙσ.

 

.8$7σ|

. Η"

20θάθκ: 1Νο1ι1ι·ισσ1ισιισσι, σιισσιισ1ιιιι ει:1ιιιισο1ισιισσι 8γι·ιιρ. ” πηρήσ

Α' Βσιν1ι·1ιτ ιισσ1› ιιι.ιισσι1σΐσ11.18·σιι Βι·1'ιι1ιι·ιιιιιισιι στι Κ1ἱιιἱ1‹σιι ιιιισ 1ιι σει ΡΗ

"ι_Ι-”,"Μω νιιιρισκ1σ 1ισ1 11ιιιο.ρσιι$ωσσο·κωΙσπισ Βσειισιιιιιε Με Αρρσ11τιι, Ησ1ιιιιι8 σει· Όψει. 5σΒιισ1ι·

Μι°1°°°°°°#.% Β·.11111::..1.11:181.2τ:...13:1:1;:111.211:..2.11.:1·1ε..9:1€15:111:111:15 1211165118·

“'81” απ' ννσ1τσι·σ 1ιισ11ισ.τ1οιισιι: 1ιι11ιισιι2ε, Β1°01101ι1118, Κσιιο1ι1ιιισισιι. ο111ι·ιιι·8. 'Τιι

σο. 'Πι σοο1..
1:ισι·1ιιι1οεσ, Μ;;

 

(1)1ισ1ιιοι· ΡΜ. ν. 1 σι·1ιι€)

δα(/οεο!

:σταρ

σιιισ1ιισ $σ1ινν11σ1ισιιιεισιισσ, 81ιι·ου1ιιι1οεσ.

Ν:ισ1ι σσιι Βι·1111ιιιιιι σιι επι σει· Με!. ιιισσ. Πιιινσι·σιτστε1ι11ιι1Κ ειι Ησ11σ ει. 8.

,,σι·1'1111τ Με 81ι·ο11ιι ιι11σ Βσσ1ιιιιιιιι8σιι σ1ιισσ

ιιιιεσιισ1ιιιι εσ1ιιιισσ1ισιισσιι, τοιι1εσ1ισιι Α1°ΖΙ101ΙΙΙ11310186% 1Πσ1›σι· οι.. Κι·ειιι1ισιι

1ισιισ5σ1ικιισ1ιιιιε σσι· Βιιιιεσιιιιι1ισι·1ιιι1οεσ. νοιι Πι. Η ιι 1.; ο 1111 ιι το ι· ιι 1 τ ε,

Ι. Αεε1ει. σει· Κ11ιι11ι. 0011180118 Αστειο-Ζ

Μ” νστοι·συστ.: ΜΜΜ”. £αρσπιιω σι·ωσπ. Ιστννιισ1ιεσιισιι 8-8 'Ι'1ισσ1611"σ1,

Κιιισσι·ιι 2-Β Έ1ισσ1ϋ11σ1 ισ.ι.:11ο1ι νοι· ω” ιιιιιιι1τισ11ιιιι· ιιικ:1ι σσιιι Βσεσιι, ι·σ1ιι

«πᾶσι 1ιι 11ίσσεστ.

 

τε., 1. .1ιιιι. 1902. Πξαεποι

,, )?υσΙ1σ"

20θ[Οπ να Νεο1ιει1ιιιιιιιι νν1ισ σιιιιιι·ιιτ. 80·0|ϊπ Μ πω· σο!ιι1, πω» . ..
Ι, 11 9 εγιι11ισ11σι1ιι..

11 ω,ω.Μ. σ Ε; [Με |ησεο!ισ ΜΗ απεσιισι· 11·-Ιπωσ "σκεψου Μ. 8Ή,°%1°ΐ'2:"'

Χϊ00005 111 δ . . 1Ε011ιιιισ. 8υ1ιινι·ίσ1

"πω, ιΐι5::,;"=" Α11σ1ιι18·σ Ριι1ιι·11ισιιτσιι. Ιεσέ..01.1.,....

°.1:21........... 11. Ηο11πισπι-1811ου1ιο 11 11ο.. 11111111 ο11ειι.-ι1ιιιιι. Ριο11ιιο1ιι °η°

ΒασσΙ 1βο1ινισ121 θο·σπα:ποΙι (Βεισσιι).

  (127) 11-4.



ΑσφροαΜο!στιεύεο· ΒΜαύα ΠΜ· Βο·οιππΜαδέεοι - Βοποπἔ

.- άστε ιι·σ·Νσ·ο68 όπ αΙετ· Γ:·σιπωι- ποστ! ΚΦπάση·ρο·πωω, ό.

Α Βι·ωσι€ρόπ Μπι” ωιόε·ιΖωιλ·2·ΜΙο Μι ρυ·ϋπσει·επι Ι)088Η

ρερε·ΙΜ·π π·επ·ιΙειι.

12) 18-Β.

 

Σ !δεΙΜΙι π”

ω.π:στ::-

- Πόσο σιι·8Ι:Ζωι, ο·ε·ΙσιΜι· τιιηχΜ'Μρωπ ό"

)Ιο·:·ρΙΜοισΙου·Μ·υπ

ποια! ΙισσΜΜικΝΙΙωι‹Ισ·:·

σιΠσ·π Ι·"ΜΙανι αΙ.<ι Βο·πσει!.:·ιου-ΝΙε·Ι ΗΜ· 2ΠοηοΙ:Μπι "Με

!!οσΙυ·θ'οι ΜΗ Νπ!ποπ εκ ο·ω·οινικΙαι.

!!”συπεσπ· ΙσόοΙΜ

|ισ·ο·υου·1·ειροπάσ·τ·

!Πυ·λ··ισ:ηχ. Εν! ό".

ΡΟΗ

 

  

 

@ ΠτΜπει!μτοι!υΚΙε ,,Ηιηι!οπ" @
νοπ υυε ἱπ όἰε Μεόἰ2ὶπ εἱπἔεἰυπττ:

8ειΙΙογΙε5υτο, εειΙΞογΠεαυτοε Νεπτἱυπι, ευΙἰογΙεειυτεε Μεπτυτ, 8εΙοΙ,

0τοοεοϊειΙ, ΠυοταΙ, Χοτοΐοττπ, 0τρποΙ, 8οΙνεοΙ, ΚΜ, 0οΙ!ειτυοΙ.

Α00ἱπ ετα. 1

Νθι1: ΠΠά Ζω· :31υεεοτΠοποπ Βεπειπό

Ιυπ τπουτπειυεοπετ υπό πευτειΙ

εΞεοπετ ΕτΙει·8.ιιΕυπεει1. 8πΙΠ ειυ55ετοτόεπτΙἰο1 ΜΙΠε; 8π!υοτεο! ποοπ νοπ

ερε2ἰεΙΙει· Υνυ·Κυπε ϋοὶ Ει·)·εφεΙοε Γειοὶεὶ. Ι.)·π1ρπειόε·πἰτἰόειι υπό εΙα·οίυ

Π3εεπ Ητί15επειιιεοπκνε·ΙΙυπἔεπ.

Τ ΜΜΜ πεεὶτπἰΙἰετϋετεε Ευκώεερι·Βρεται Ζω· ευπ

ΒθΠ-= Ι: υ τ ει π ε π, εαπ; Βοεοπόετε Μπι· ειυεπ Ζω· κ· πό; τ ει -

Μ: π Ε ι· π 5 π ι· υ π ε υπό Ζω· Βειττου:Ι1υπ8 ρ ε τ ο ε Με Κι·ειΓ1πόπκ·πόιτιοΙ.

ΚΥΜ Γυϋτἰεἰετεπ ἰπ πεε1ει· ΩυειΙἱτευ Ασεη;Ζ8αδοΐο;|ΙεΙΙαιο·ε,

ἰπ ΞυΒετειπ: υπό Με πω” 2ετίειΙΙεπόε ΤειΜειωπ, θυπβ00Ι, ετχετ. υπό
2

"° ΙΕπιυό.. Βεπισπερ!πο!. Ρποπεοο!!π, ΜιοΙορπεπ!π, ΗοκαππουηόοπΜτυππ!π,

ζ 0Πιισοϊγ!πιοτρπ!πυπι πγότοοπ!οι·. οτε.

ΜΙοι·επιιι· όιιι·οπ

ΟΙιοιπΞεοΙιο ΡειΒι·11ι νου ΙΙογόοπ, ΒυόοΒου1-Βτοεόου,

οόει· όε:ι·επ νετττοτει·; Θ!) 1θ-2.

 

 

Η. £τοϊΜ,ΥΥ.. Π., 8ι·εόπγ Ρι·οερ., 8,81. ΡεΙει·εϋυη.

  

   

ΑΝετΑπ·τ ΠΜ ννΑπΜπ ΒΑππεπ

Ην
Βηςοιιιυυιιπ όει· Β'ι·ππ26Μεοποπ Βεεἰοτπιιἔ.

ΒΔΟΕ-8Α¦θΟΝ.

Ιπ όει· ΑπειειΙτ νιεΗΥ. όει· Ι›ευιεΒιι,εει·ΙοΙιιοαειι πι 88ΠΖ Ειιι·ορει. εἰπό

νοι·πειπόεπ Β2=1όει· υπό Ι)ουοπεπ Ζω· ΗειΙυπΒ νοπ Μειέεπ-. Ι.εϋει·-, Ηο.ι·π

Μει5επ-. ΗειτπεειΙ2-, Ροόει το. υπό επόει·ε ΚτεπΚπεἰτοι1. Δ

Τ58Ποπ νοτπ 15. Μό Με 2υπι 80. Βεριεπιποι· 'Γπωτετ υπό €οποει·τε υπ

(Χιεὶπο. ΜυεὶΙε ἰπι Ρειι·Ι:. Ιόοεοοεϋἰπεττε. Πειετ2υπκπει· ίυι· Πειπποπ, Βρἰε!-. Β τεοπ

εόΙε υπό ΒΠΙειτόε. ΑΠε ΕἰεεπϋεππΙἱπἱεπ εἰπό πππ νκΗΥ νοι·ϋυπόεπ. πιω:

τεἰου. Περετωτπεπτ ΑΙΙΞει·.

  

Μ) Π-14.

  

ΒΕΠΙΡΙΝΕΞΗ ΠΟΟΕΝΤΕΝνΕΗΕΜ ώ

ΡΟΗ ΕΗΖΤ!.!ΟΗΕ ΡΞΗΙΕΝΚΗΒΒΕ- ἐ

Πει· π5ωπεϊε θγΜυε Με Βοι·Ιὶιιοτ Π‹›οειιΙεπνο=ι·εΞιιε ΠΠ· €1τιιΙΜιο Ρει·ΞειιΜτι·ευ

Βου·ϊππι »υπ Μ. ΜΙυι·ιπιι· (Ι. ΜΞἱι·2) υπό όυυει·ι Με Ζιυπ Μ. Μ” (2Ν. Μϋι·ι) 1906.

ε1ιΠοΙι υπό ΑυεΒιιπΕτ ει·ΜΙτ πω·

ΜοΙΖω· (ΒοτΙὶπ), ΖἰεεεΙεττιιεεε 10/Π (Ι.υπροπυεοΚ·Ηαυω.

[Με Ι.εΙ‹ιἱοπενοι·2εὶοΙιπἰε νοι·εεπόετ ιιπεπτε;

(Ή) 2-2 ΗΜ. Ι)ι·. ό. ΗΙι·ποΙιποι·8, θε1ι. ΒΙεό.-Βειτ, Υοι·εἰι2οπόοτ.

Πω· ϋσκ#σ· Ιό›·κσιύε

)ΜΗΜ Ιπ·ό Ι.οσοκ. Βο·οοωΙιΜ·υϊκ, Λο·Μο·όω:ΙΜω·οοε, δΙτο·ο

ρΙιοιΙοπο, 1'ιιΙ›‹·ο·ΜιΙοπ‹Μ 6οπ6πόα·ουτ, ποιου ότι «παπι απ

ό σ·ι·υπ ΡΙΙΙΖωι, Μ; α!σ·ιισ·πι ·Ϊο‹Ιρφ·Ι£ρπο·‹ι£ε ΜισΙ6::όου·Ι ιτόπά

ΠΜ· .ΪοσΙπΖΙσιιΗεοι. .4πωσ·ΙσππυιΜε

. .·ΟΟ`δ·Ο«Θ>Ο`8·.ν `·.`· `·ο`· νο`· «·.«· «·.κ· `·θ`· `3ν ν.`· ν·

 

κώἔἀκκκκκκ8κκκκκκκκκκκκκκ

8ειιιειΙουυπι Με Ρτὶπενπτει.

Οπιτόοπο Β1ν1οι·ε, ΙτεΙἱεπ.

Ρι·οερεΙαο Με Βειπἱι81.ει·αιε Πι·.ΚοοπἱΕστ.

νννν ννν··

οοσόδοσφο

. `υ`μ`ω`π`μ`»`π`› νννννν"

000Φ0ΦΟΦοΦΟΦΟΦοΦο

ω-ω.ε νοπ ΛιιΒιιεΙ ππω"ωπι ἱπ ΒοτΙὶπ

5οοΜυ ετεο!ιὶεπ:

Ιόεπι·πυοπ

όοι·

ευοοἰοΙΙοπ Οπὶτυτεὶο

Μ· Αοτ:τε υπό 8τυόΜπόιε

νοπ θεπ. Μεό.-Βιιτυ Ρτοί. Πι·. Ι·'. ΜΜΜ.

.ΙσΙιΜ .4ση·Ισρσ·.

Π!. Βεπό, ει. Θ. ΜΗ. 158 ΗοΙιεοΙιπΜεπ

1905.· 17 Μ.

 

° Ρτοἱε Με νο!Ιειυπόἱεεπ νωπό». 49 Μ.

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΜ
Ο.

Με81.Ριποι·ευυη;οι·8επιετἱτοτ-Υετοἰπό

ΝΙειΧἱι11ἰΙἱειποκκ·εΙ‹χΡοτευΙοΙ‹,Π.

νω·ΙοΕΜει"Βιπρί'εΙιΙυπεεὶπωΑτπτωπάει·εἱποειΜΙιἔΙἰοόεεό".νω·εϋπε

:Μεπω·Κτπιικοπρόοποπος1Μεπόπτεπθεςοπετ14.πόοΜε:Β.ρΙΙειϋΜο,πωπω»
·πιπιτυτ.2οπ.Ττε;Μπτεπ.Κι·όςΙιοπ,ννυιπιεπ,ΒίσπουιεΙ,!Ιττἰεπιο1·εοπο.

1)"Βυθό:Μ€Β€Βουν.Η)ΜεδΠΙυ·(επΒουπτόΒουγ.12ΪΜΠ)εοϋθ`ποπ.

Μενοι·ννυΙιοΜπκιΙ)Ξεπετ.ηεαπόΡι·οΙιε.;;ενοπ2-3ΠΜ·όο.ικοΙΙ:ε

2υερι·οοποπ.

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

  

@σεξυ πο” Οπα. 24Ήπππυπ ΘΝΐτ.7 Ηο1·υυεξοποπύπ ΒπόυΙΪΪνεπε απ. Βποπότπαϊτετοὶ νό(. νωοπουυό.-%ΜΜι·ϋπσπΙιοππΡι·..Η16.·

- --ἐ- ·--.__τ



οειιειιιι ιεκκιει,

ι.1Νιν. ΟΡ ΜΜΜ.

ιιιιτι 80 πιω

ΧΧΧ. .ιιιιιιιιιιω. Μ. τω. Μ.. ω. :ιιι-ι

ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι
ιιιιτοτ άοτ Κοὸειιζιιοιι νοιι

Πι·. ιιιιιιιιιιιοο ι(τειιιιιιιιιιο.

Πιε;ει.

Ρτιιι. οι. Κατι Ποιιιο.
ιιτιονν (Ι)οη.ιιιιι.

Πι. Βιιιιιιιι° ιΝιιιιιιοιι.

ει. ΡοτετεΠιιτε.

 

δ" Αιιοιιιιοιιιοιιι.ιι -Αιιιιι·ϋ.μ "πιο :Με Σιιιοι·ιι.τ.ο ά

Μπα: ιιιιιιι ειιιοοοιιιιοοειιοιι ειιι άιο Βιιοιιιιοτιειιιιιι€ νοιι Κ. Π. ΕΜΜ

ιιι 52. Ροιοτειιιιτε, Νοννοιητ-ΡτοοροΚτ Ν: 14.-ειι τιοΙιτετι. - ΗΒΗ”

πιο” εοννιο τιιιοιιιιι ω Κοι:ιοιαιοιι Πο20€ιιοιιοτι Μιιιοιιιιιιττοιιιιιι

τοι πιοιι :ιιι άετι ειοΙινοτιτοτειιόοιι ι;εοοιιιιιιει”ιιιιτειι άειιΚεάειιι

Μπιτ Πτ.2.Β1οοοιειιι Ξι. Ροιοτειι., ννοιοοιιι θειι·οιν, 1 Ι.ιιιιο Ν: 28

Πιο ,.5ι. Ροιοτειιιιι·Βοι· Μετιιοιιιιοοιιοννοοιιοτιοοιιι·ιΓΗ ετοοιιοικιτ_ιοάοτι

$οιιιιιιιιοπιά.--Ποτ Αιιοιιιιοιιιοιιτηιι·οιι ιο: ιιι Βιιιο1οιιθ. 8 ΚΜ. Πιτ άσε

1ιιιιτ.4 ΚΠΕ Πιτ· όσο ιιοιιιο μι" ιιιοι.Ροετειιοτειιιιιι8;ιιι :Μπι "Μαιου,

Πιιιι1οτιι20 Μπιτ ιιιιιτιιοιι, 10 Μοτι‹ ιιοιιιιιιιιιικιι. Ποι·1ιι"Μ·.ιο ιι

Μαιο ΒιιιιιιΕοεριιιιειιοΖοιΙοτι ιι·ιΡοιιτιει ιθΚορ.οόετΒόΡίοιι.- οτι

Αιιιοτοιι ννοτιιοιι 95 Βεροτιιιιιιιι ι18οιιιτοτ ΟτιΒιιιοιιιτιιιτοιιιιΒοοοιιιιι.

-ιζεΐοτειιο ιιτοτι:ιοτι ιιοοιι ειοπι $ειι;ο ιτοτιέιθ ρτο Βοεοτι ιιοτιοι·ιτι. το τιειιιοιι. ΒιιτοοιιοιιιιιιΒοιι ιιιιςΙιοιι νοιι [Πιτ. .

οι. Ροιοτειιιιτε, ιιοιι 29. .Ιειιιιιοτ (18. Ροιιιιιιιτ). 199ιι-] 

ΠΠιΑΠ: Πι·. Βίοι: Βιιοιι: Πιιιι θιοΒιιητοιιιιιι. -- Βοι'οι·ιιιο: Ζιιι· ιι'ι·ι.ιεο τΙοι· Μοι:ιιγΙοιιτοιιοιιιοτΒιιιιιιιιιι. - Αιιοιιιιι· απο

ιιοιι Ρτοτοικοιιοτι Μι· ιιιοτιιιιιιιιιοιιοιι θοοοΙιοοιιιιιτ. ιιι Ποι·ρο.ιι. - νοι·ιιιιοοιιτοιι. - Ποττιιιιιιιιο-Βιιιιοτιιι

Μ.. Ροι.οτοιιιιτο·ιι. - Αιιιοιοοιι.

μ. ..το-τω - ·-·

:

Μ Πιοοοτ .Μ ιιοΒι ΝολΤιιοτ

Με Βιιιιιιιιιιιοιιιιιι.

ΠοτΙιιιιιιΒο Μιιιοιιιιιιι;.)

νοιι

Πτ. Μια Βιιοιι.

Ποτ εοΒοιιοιιιιιο .0ιοιιιιο ιιγειοτιοιιοι ινιτ‹ι πιο

ιιι οιιιιιιιιιιιοιιοιι Ποιιτιιιιοιιοτιι Με Κτιιιιιριεοιιοιιιιοιι οιιι

ΟοοοριιοΒιιο ιιοιιιιιοτι. (ιιοιιιιο ιιιιτι ΟοοοριιιιΒικιιιιιο ινιιτοιι

οοιιιιι. ιιιοιιιιοοιι. ιΝοιιιι ιιιιιιι _ιοιιοοιι τοι τι ο Ποιοι νοιι

0ιοιιιιο ιιιιιι Οοοοριιιι€ιοιιιιιο ιιιιι οιιιοιιιιοτ νοι·Βιοιοιιιι, 80

τοιεοιι οιοιι Βτοοοο Πιιιοτοοιιιοάο.

Βοιιιι ΠοοοριιιιΒιιοικτιιιιιρι ιιιιιιοιι οιοιι ιιιιιιιοι· 8οιιιιιιΒιιο

οοιιντοτιιοιι, ιιι ιιιοοο 8οιιιιτοιι ιιιιτοιιιιιιο πιο ννοοοιι οιο

οοο Κτιιιιιιιιοο. Βοιιιι οοιιιοιι Οιοιιιιο8οιιιιιι ιοτ ω Βοιιιιιοικοιι

ιιιοιιι ιιιι Βοτιιιιτοιοιι ιιοιιιιιτιοι·ι.

Ποτ Οοοοριιοειιοικτοιιιρι θεοι ιιιιι οιιιοιιι ιιιιιιιι€οιιοιιιιιοιι

θοιιιιιι ιιοτ Βιιιοοιιιιιιτιιιι8, οιι ιιοιι.ιεοιιι 5οιιιιιοτπ οιιιιιοτ;

πιο ιιιιι ω Κτοιιι‹ο Με θοιιιιιι οιιιοο Ρτοιιιιιιι€ιτροτε. Ποο

Πιοιιιιο8οιιιιιι κι ιιιο οοιιιιιοττιιοιι. οο οτινοοι:ι !ιοιιιι Κι·ιιιι

Ιτοιι ιιι ιιοτ ΒοΒοι ιιιιΒοιιιοιιι άοιιιΙιοιι ιιιο ΎοτοιοΙιιιιιε

οιιιοο Γτοιιιιιιαιτροτε. ο

Ποι· ΟοοοριιοΒιιοιιτιιιιιρι ιιοιτιιιι ιιιιιιιοτ οιιιο ιιιιο 8ιοιιο

τι” ΟοοοριιοΕυο. Ποτ Οτι σα: Χτοιιιιιιοο ιιιιιιιι οιιοιι ιιοι

(ιοτοοιιιοτι Ροι·οοιι ιιι νοι·οοιιιοιιοιιοιι Αιιιιιιιοιι ινοοιιοοιιι,

ιιιι οοιιιοιι Αιιι“ιιιι ω” νοτιιιιττι οτ ιιιιιιιοι· οτι ιιοτοοιιιοιι

Βιοιιο, ιιιοιοι ιιιιιιοτ ιιοπι Βιοτιιιιιιι. Ποτ θιιοιιιιο Ιιοιιτοει

οιοιι ιιι ιιοτ ΒοιτοοιοτιιιιιΒοεοιιιι ιιιιιιιιιτιο ιιιιιι ιιοιει ειοΙι

"οι νοτιιοιιο επι Ηιιιοο Μι, ιιιιι· 88.Π2 ιιυοιιιιιιιιιοντοιοο

ιιι ω οιιοτοιι ΚοιτοοιοτιιοιΒοΒοιιιι.

ιΠοιιιι ω· 0ιοιιιιιι οιιιιι Ποιοι: Βοιοιιιιι. ιιοινιιι‹ι οτ

οοιιι· ιιιιιιιιΒ οιιι ιιιιιιιιιιοιιοιιιιιοο ΕτοιιοιιιιιιεοΒοιιιιιι, »πιο

σοι» ΟοοοριιιιΒιοτιιιιο ιιιο τω· Βοοιιοοιιιιιιιε Κοιιιιιιι.

Βια ιιιιιιροτιοιοιιιοοιιοτ Κτοιιιιιι` ιιοπιιιιι ιιιιι· νοτ ιιιι‹ι

ινιιιιι·οιιιι ειοε Ετιιτοοιιοιιο νοι·, οι· ιοι πιο νοιι ΓτοιιιιιΙιοτ

ροτοοιιιιιι ιιοΒιοιιοι:. Ποτ (ιιοιιιιο ιο: ιο.οι πιο το» Πτ
ιιτοοιιοτι ιιοΒιοιιοι. · · ι

Ριιτοιοιοοιοοιιο Κοιιιτοιιιιοιιοιι ιιοι· Ηοιιιοιιτοιιο εοΒοιι

ιιιιοτιιιιιιρι ιτοιιιο ΒιιιριιιιιιιιιιΒ, Κτοιιιριικοιιιτοιιιιοιιοιι ιιιιωμ

«ιιονιιο ιιοτ ιιιιοιιιοοιιοιι Ποιιιιιιιιοοιιοιι Ζοιιοιιιιι·ιιιοιι» Μ.

Π;

ειοιιο $οιιιτιοτο, πιο οιιι Ε'τοιιιιιιιιιτροτοοιιιιιι. Πιτ ιιιο ω»

ιιιιοοιιιριιιιτιιιιι8. Με ΚτοιιιρΓοοιιοοιιοιι ιιοιτειοιιιοι, Βιοιιι οο

οοιιιιι: ιιοιιι ΑιιοιοΒοιι ιιι σοι· ιειιιιοοιι Ροιιιοιο8ιο.
Η Με θιοιιιιοδοιιιιι1 οιιιορτιοιιι οιιοιι 6τιιιοιι "πιο ιιοπι

ΟοοοριιοΒιιο, τιοιιιι οε οιιιοιοιιι ιιι ω· ΒοεοΙ οιιοτ ιιιτοιιι8

οιοιιο οοιιτ ιιιιιιιιε ιιιι Ηγροεο.οιτιιιιιι ιιιι‹ι οι;οιει νοιι ιιιοτ

ιιιιτοιι Με ΒιιιΒοοιι·ιιιιιι ιιι Βτιιοι ιιιι‹ι Ηιιιο οιιιροτ. 13ο

Βιοιιι ιτοιιι Οτειιιι. Με ιιιοοοτ Ι.οικοιιοοιιοιι.οιιιορτιιοιιο

ιιιιιι οιιιο Κτοιιιριεοιιοοιιοιι Βοοοιι ιιιιιιιιτο.

Πο κι οοιιιιι Ματ. ιιιιοει ω· θΙοιιιιο ιιοιιιο Κι·οτιιιιιοοιι

οοιιοιι οοιιι Κουτι, οοιιιιοτιι οιιιο τοιιι οοιιιιιιιιο Ετοοιιοι

ιιιιιιι; Μ.

Ποτ οιιι2ιΒο Νοτιτ, ινοιοιιοτ ιιιοεοτ Ι.οιτοΙιοιιιιοιι οπι

ορτιοιιι, ιοι: ιιοι· 8γιιιρειιιιιοιιο. ·ιιοιιιι οι· οτιιοιιι οιοιι Με

ιιοιιι ιιιοιιιοιι Βοοικοιι ιιιιιιιο ο" ΒιιιιΖοτι ιινιτιιοιειιιιιο Με

παπι Κομι, απο πω· ιιιιιιιι σο οιοιι ιιιιτ ιιιιι οιιιο ιιιιιοτ

»πιο ιιιοεοο Νοτιτοιι νοτ οιοιι 8οιιοτι‹ιο ιττιιιιιιοτιο Ει·ειοιιοι

τιιιιιΒ ιιοιιιιοιιι.

Ποτ $γιιιροι.ιιιοιιο τοιοιιιιοι οιοιι νοτ ιιιιιιοι·οιι οοιιοιιιιοιι

Νοτιτοιι ιιιιι·οΙι οιιιοιι ιιοοοιιιιοι·οιι Ηοιοιιιιιιιι οτι 1ττοιιιιιιιο

ιιοιι οπο. "ω τΙοτ Πιο;; νοιιι εοτοι2ιοιι 'Γοιι Με 8γιιι

ροιιιιοιιο πιο Ειιιιριιτιιιιι.° ω· Ιττοοιιι.ιιοιι νοιι ω Καπι

Ιτοιι οτι ιιοιιιιιοιι οιιηιιιιιιιιοιι απο. Παει θοιιιιιι ‹ιοτ Ροτι:

ιιοινοΒιιιιις οι ιιιιιιοτ Πιτ οοιι Βιιιιροιιιιοιιο Βιιιι2.ιιοοοιι

ιιοτο οιιοτιιιτιοτιοιιοοιι Π.

Πιιτοιι ΡιιιΒοτιιτιιοικ ο.ιιι οιιιοιι ιιγροτο.ιειοοιιοτι 'Ι'οιι ‹ιοο

Βιιιιριιιιιιοιιο ιιιιιιιι ιιιιιιι οοιιτ Μπι ιιιιοοοτ ιοιτοιοιιι

Βοιιιιιοτ2 Ιττοιιιιι.ιιοιιοιι ιιοτνοττιιιοιι, ινοιοιιο οοιιτ Βοννϋιιιι

ιιοιι σε" ιιιιι εο!ιιοιι Ροιιοιιιοιι ιιοοιιο.οιιτοιοιι οροιιιοιιοιι

8οιιιιιοι·οοιι Ποιοι οπο. Δ

Πιο Διιιιιμο σ” 20 νοιι πιιι· ιιιιι€οτοιοιιιιοιοιι πιω

νοιι θιιοιιιιο οι·Βιιιι ιι. ει. ιοΙειοιιιιο Βοοιιιιοιο. Ιιι οιιιιιτιιι

Ιιοιιοιι 20 Β'ιιιιοιι νοιι θΙοιιιιο ιιοοιιιιιιι ιιοειοιιιοιι‹ιο Πιρα

ιι.ι,ιιοοιο Οοο Ι.οιιιιοιι- ιιιιιι ιιοιοεμιιροιιιιοιιο, ιιιιιιιιε πιιι

οροιιιιιιιοιι Νοιιι·ιιιΒιοιι ιιιοοοι· Νοι·νοιιρι·ονιιιοοιι. ιιι οιινιι

ιιοτ ιιιιιιιο ιιιοοοι· Ε'ιιιιο ιιοτιιιιο ω· θιοιιιιιι ιιιιτοιι Πτιιοικ

Η πω. Π. Β. Πιο Αιιιοιι·οιιιιιιιΕοιι οιιοι·Πιιοιιιιιιιιιιιιιιιςοιι

?Η ΒΙοπιιοιεο2ιιιι ιιοιιιοι ιιοι· δγπιριιιιιιοιιο. Πιοοε Ψοοιιοιιιιοιιι·ι

. . τ. .

 

 



οι οεπ οεποεπενιπρειιιιεπε, εεΙιεπει πιο οεπ Πιιιεενπι

ρειοιεπε, οιιοει.ιιοο ιιετνιιτε;ει·πιεπ ινετοεπ.

Με θιοοπεπειιιιιι οι εειοεπι ιι'εεεο πεοο ειπε οιποι·

που οεε 8νιορειοιοοε, ννοοτεεοειπιιεο οεπ· θο·εππειτοπ8ε,

ι·ιειιειοιιι: πιο οιιοεειιιοεε οεπ ρι·πενετιεοι·πιεπ θειιεειιιε,

ειεο ε.οεριειεποε Μιτειπροοοιιπ8, οιε ιιο ποειειποε ιιοποπι,

οιιεε ειο οεπ οι·ρετοιοιεεοεπ 8νιπροιοιοοε, ιπειει. οεπ

Ι.εποεπενιπροιοιοπε, ιτειιειιοει· Με οεπ πιο” οι εοεπ

ειπε ονρειε.ιέιεειιειι ΟοιοΒιιεπ οεε Οτειι:ειτ_επ8εε ποε

οι·ειιει ππο πινει ιο οεπ Απ, οπεε νοο οετ ΒειΖει.ειιε

ε.ιιιινε.ι·ιε εποπεεεινε ιο ειπειπ θειπειιι·π ποσο οεπι οιιοε

ι·επ οιε νοτοει· ιοιεπιε Βιπροποππο ποε: οιε Βεινπεει

εειπεεεοινειιε οιπποιεεεοιιπειιι οπο.

Πιεεε Μιιεπιροιιοποπ ιει νοο οτοποεποετ Βεεεοποεο

οεπ οπο ιοπιιειιε Ρε.ιιειιιεπ ιοοιεπ ειο ποσο Με ποιοι

εεοιπετειιοιιεπ Βτοοιι. Ι)ιεεεε πιοειποιοιιι πιο ποετ Βο

ινοιιπιιεο οοιπο οεπ πιιοεινπεειεπ νετε;ιειοο, οεπ οιε

Ρεν‹·οε πιο νοιποποεπ επ οει· Ρεπιροει·ιε οεε Κοτρει·ε

επειειιι, οει οεπ Κτπιιιιειι εεοι ιεοιιπιι οιε νοιειειιοπο

ειπεε οτειποοοτρετε οεινοτ, ινειι·οετ οεπ Ποπεο οεοιποι.

Ψει·εοοιεοειιε Βεοοοοιιιπποεπ ιποιοοεπ εε εεοι· ιποι

εειιειπιιοιι,_ οεεε πεννοοπιιοιι Ετιεποιο;επ ενιπιπειτιεοοει

8ιειιεπ οειοετ Οτεοκειτοποε πο ειπετ οτειιεπ Βεπειιιιοπ

ποεοιποιεοει·οιπειπεπ. ννεππ οιεε οιοοι πεεεοιεοι, οοιπιπι

πο εειι.εοε Βτεοοειοιιπ,ε ειπεε οορρειιεπ θιοοπε πο

ειπποε, οει επ ιιειοεπ $ειιεπ οει· Μιιιειιιπιε ειπροτεπειει,

ινιε ιεο ιπ ειοειπ Ε'ειιε οεοοοοιιιει.ε. Αιιεο ειπεο ειπ

εειιιοειι θιοοιιε οποιο ιοιι ειππιειι οεοοεειιιει, ινε οιεο

οιε Βεπεειιιοπ πιο ιπ οειπ ειπεπ θτεππειι·ειιε ιττο.οιιετιε.

Βιε Ζειι, ιο ινειειιετ οει· οιιπει.ιιοο ιιετνοτοετιιιεπε

θοοιιιιε ειπε οειπ Ποιετιειοε Με ποπι Ηε.ιεε ειπροτειει8ι,

οειιιιΒι οοειιειεπε ειπιεε 8ειιιιποεο, οεππ εοιοτι. πεειι Απε

ιιιπιπ8 οεε Πτυοιεεε πιο οεπ Ι.εποεπενιπροιοιειιε ποιπο

οιε Κτοποεπ πο, «οε.ε Βιοειι» εει ιοπεπ ιπ οεπ Ηπιε πε

ειιεεεο, οπο ειπε οεπι Πιιιειεποε, οεεε ειο ειειε επεεειςεπ,

οεπ οπιιειιιειι οειινοτοετοιεοε θοοοιιε εοι οειο εμοποιοεπ

ιο ειιεπ 6ι.οεοεπ 8ιειειι, ιει οει· Βειιιιιεε επ 2ιεοεπ, οιι.εε

οιεεει· ειοο επειι ιο Βεπιιε πιο οιε Ζειι ειιειιεο νετιιιιιι.

ιο ιιπιπειιεπ ι.ειιτοοειιετπ (π. Β. Βιειιιιοτει) οποιο. ιποπ

ποπο ιιειοε οιε Αιι8ειοε, οετ Οοοιιπε εει «ιεει ρειοο8πο

ΙΙ10ΙΙι80ιιυ πο Ηνειει·ιε-ειοε τοποιεΙεοοε ι,εοι·ε, οιε πο

ποοιιιοτε Μειε οιε Πιε.Βιιοεε νειει·ιε νετειιιιεεει πιο, ινο

οοιπο νοι·ιεε. οεπ Οοοοπε οι. ειπιειοιι ειο 5νιπρτοιπ ειιιετ

ιιοετ οεπ Βε.οιεπ Οτεποεο·πιιε ποεεεοτειιει.επ Ηνρετει

εεειε οεε 8νιπροτοιοιιε οπο Ιοιππ οποιοι οιιετοιι οει επ

πειτοιιεο ινει·οεπ, ινε οιεεε ΒεοιοΒοπο ποιπο. ιιοι.ετ

πιειπεπ 20 Γειιιεπ νοπ θιοιιιιε ιειπο ειοο οειπ ειπειπετ

νοο Ηνειετιε.

Πιε ιπειειεπ ιπειοετ ι·'ιιιιε οεπειεπ Οιιιοτοεε, εοινοοι

οιε ει·ειε Ροιιετιιιιεειιιοτοεε Με ειιοο οιε οιιιοτοιιεειιειι

Ζιιειιιιιοε, οειοοε ποιο ποιο εειι.επ οει Ειιοοπιειτοιε οοετ

ιο οεπ ετειεπ ποιο οετ Βειιινεπεετεειιοι1, οεεοιιοετε ιιει

ιιιιιΒεπ ι<'τειιεπ, οποιο. 1ο ε.ιιεπ·οοιιειι οιεεεοΑτι, οιιετ

οετειι ινιοοιιεεε Βοοιοοεει ιειι πο» οποιοιοοι ετιιιιιιεπ

ιιοππεο, ινοτοε πο 1.ιιει-;ποεε επ ιονοπιιοπε οπτετειιιτει,

οεππ ειε πεπεεεπ ειιιε ιο οοιπο Ζειι οποιο Ειεεπ οοετ

Αιεεπ νοιιεοιποιε.

1ο πιεοπετειι Ε'ιιιιειι εριειεπ θειποιεοεινεπιιιιΒεπ, Βοοτεοο,

Οτειπ, Αετεεο ειπε οι·οεεε οοιιε, επ ιιιο-πινει Ρτεπεπ

ιιο Βεπιππ οεε Κιιιιοιοιει·ιιιιπε.

8εοοε πιειπετ ιοιιιε οειιειιεπ Μοπιιετ, οπνοιι πινει

πω; €εννοοιιιιοοετ Νεπτοειιιειιιε οοτειι Πεοετεπειτεοπιιπο,

Νεο πιο Νεπτοειοεπιε οπτοιι εεοτιιιιοι.επ Βοτπειο, Μιεε.

Μ·ο18ε οπο οετοι., ειοεπ πιο οωιιοοποετ, ιποιιοιοεει·

$"ιιιιιιοοροοιιιε,ιι·ο ειεο ειιεπιειιε ειπε θειποιεοεινεποππ_

Επτεοι πιο Πι·εοοιιε επ ιιεεεοιιιοι8ειι ιει.

 

 

Ε.

`ι ιιειει·ο.ιε. Ι

Ζει ι<'ι·οΒο ο” ιιιειιινιιιιιιοοοι νει·ειΓιιι πρ.

Ροιεοπιππ ον Ψοοιιοιοοιιοο Πεεεε ο? Πειιιιι οπο

Βιιποπ‹ιεεειι·οιπ Οιιιιιπιιιιοπ Ημιτιιε οπο (Μπιτ Με

ι.ονιπιεο Ρι·εροι·ιιιιοπε. Ρι·οπικ ιιοιιει·, Μ. Ι.)ε

° Μοπιτειιι, οπο θεεεν Α. ινοοο, Μ. Π. (Μπομπ

'Ι'οε .Τοιοποιοι' τοε Απιει·ιεππ Μεοιοοι Αεεοειοιιοιι. θειο

ω· 1, ε, Μ, 22, οπο 29. 1004.

Ποπ ποι.ιιειιε Ιπιει·εεεε, ννειειοπι οιε Βιειοι·ιπιιιοιιοινετειιιππε

πιοοι ειιειπ ιο οοι· 'Γοκιοοιοοιε, ερειιειιεπ ιιοιιιοιιοπι- οπο

'Γουι·πριε, εοινιε ιο οεπ Οποι.ιιοιιποιοοιε.. εοποει·ιι ποσο ιο πω·

οιι`επιιιοοεπ θεειιποιιειιεριιει;ε ει·ιιειεειιι. ποιοιιι. πο οπο ιιι

Βιιεειοπο ειο εεποιιει·εε Βει'ει·οι ιιοει· οιε οιιιι:ε Αι·οειι. ννειειιε

ποι' ειιιει· Ιιιιι·οοεισιιιοει· πιιιει·ιιω.ιιιεειιοπ Ιιιιει·πιιιι· εειτ.επε οπο

Ρι·οο Βοιιει· οπο ποι ειπει· οι·ινπιειι Βποιιειε οεε Ρι·ο Γ.

οποιο οει·οοι, ε;ει·ειοεπιι ποιο·ειιιιιι;ς; οεππ οπο” ιει οει· Με

Ι.εοεπ οπο οπε θειινει·ιποοειι οεοι·οιιεποε ιι1ετιινιιι.ιιιοοοι οει

ποε ποσο ποιοι ιο ιιιο ποιιε οεπ (Ποτε πιιι”ι.τεπιιιιιιπειι ινοι·οειι,

ινιιιιι·επο οιε ιποοιιιι·ιε οει· Ηει·ειειιιιιιο· οειιεειοεπ, πιι.ιιιεπι.

πω. ιο οει· εεοι· πει'ιιιιι·ιιειιετι οεπ οεε οεεοοοι·ιειει·τειι Ρι·ιι

ριιι·π.τεε, οεπ ιιιιοιι οει ποε ιιειιειι.π :ο επιινιοοειπ οεοοιιιιεπ

οπο ε.οεο εεοοπ ειο οιιιεεειινειπι;ιΓτπιιςεπ οοιπο” οι". Με

πιειπε Μιιιειιιιπειπ Νι·.Νι·. επ οπο 40, πω". Ι-θί14 οιεεει· ινο

εοεπεειιι·ιο. οεινειει.

Πιο ειπετιιιοπιιιοοε Αι·οειτ επι.οοιι. ειπε Πεοει·ειειιι οει· πιιπ

οεπ οριιτιιπιπιοΙ‹›οιεειιεπ Μιετοιοτιιοετ οιε ιπ Απιει·ιιοι οιειιει·

2ο οωιιειοπ Κεππιιιιε ε_ειππει.επ ο'3ιιιε νοο πειιο·ιιιιιοιιοι

νει·ιςιι'ιιιπα. ινιε ποπ οιεπεπι ι.ιτει·πιιιι·νει·πειειιιιιε οι·ειειιι.ιιοο

οι, ινοι·οε οει· εποε νειιοιι'ιιιππει'ειιι εειιοπ ιιπ οποτε Η?? οεο

ιοιειιιει ιιπο ιπι .οπο οεεεειοεπ απο” ι·οπ ν ι εε ο οι Ιι“Αππεε

Μεοιεοιε νει·οοεπιιιειιι. Με ποπι οποτε 1899 ειιιο οιε Νοσο

ι·ιεοιεπ πω· νετε;ιιιιιπαειοιΙε νει·οοιιπιεπιΜειε ποοιιεπ. Ποιοι·

οεπ ιιιειιει· νετοιι”επιιιειιτεπ οπο οεπ πειιει·οιπεε οοι·ειι οιε

ννοοο'εεοε Βιιοοει.ε πειιοπιιιιειιειι ποιοι ιιποεπ οεπ νοιπ

:πιο ι877--1, 1588-1, 1889-Β, `1890-1, 1894-4, 1897-8

οπο ι898-10, πιω ιπι “ποιοι 98 ποιοι. 8ειτ Ι899 ιιιιπι'επ ειε

ειεο :ιιιοτ οει·ιποεεεπ, Μ", πιο.ιεεειιειι νοο οεπ ι:ετιιεοτινειεε

οετιειιτει.επ, ιπιι Βιπιιεοιπιιε ιεπει· :οι Ε'ιιιιεπ ιπ οει· ινοοο'

εεοεπ Δι·ιιειι. 285 ?Με πιεοι· οοει· πιιποει· ιχεπιιιι ;;εεεοιιοει·τ

ννετοεπ ιιοποιεπ. Πιεεεε ι·πριοε Απννωοοεπ οει· Ζποι οεπ

νει·Βιιι.πποεπ ιιειιτειοεπ οιε νει·ι'εεεει· οεπ οποιοι οεπι Ποι

ει.οποε πο. οεεε ιο οεπ ιειπιεπ ε .οοιπο οει· Ηεποει πιο. οεεο

οοι·ιειει·ιειιι Μειιινιοιιιοοοι ιπ Αιπετιι‹ο ιπ 8εοινοπο ιχειιοπιιπεπ

ιπι.. πιο ειοεπι Ρι·ιηιοποιε, οπο Πει οι νοο οεπ εκει ει·ιεςειι·

πεποεπ Βιοεπεειιιιι'ιειι οεε οποει·ειπιοιεπ ιοετονιιιιιιοοοιε οπο

ιιιειιι οποιο νωπ ΑειιιγΙοιοοιιοι ιιι οπιει·πειιειοεπ ω. Αιιει·

ου." ιιιειιι: πιιι· οει· οεεοοει·ιειει·ι.ε Μειονιιιιιωιιοι, εοποει·π ποσο

οει· ινιοει·ιο:ο ιιεειιεποε οπο εειιιιιεειιεποε ππεει·ειιιιι:ιε Βιε

τιινιπιοοιιοι ποιοιιιει· ιζειιιιιιοεπ Με. πιο ποννοιιΙ ποε οεπ

οιειονιπιι‹οιιοιι·ει.<.ςιιιιιιιπειι ποε ο·ιιιιει·ει· Με, πιο ποεο πο:

οειπ ιιει νιἴοοο οπο Ο. 69 ιιιιπειιιιιι·ιειι Επι! ποε οΙοεοπεοιι

εειε εονειε ποε ειιοει·επ ι·`οιιεπ ιιει·νοι·, πιο οει·επ 8ειιι.ιοπ οι."

οι οιιεπ Οη.πιπειι επιι·ιιει· Πειονοιιοοοοικει·οοιι πειπιιοειι

ννιιι·οει πω; ιιι οοεειεπ Ποτρειει· 'Πιιιειι οει οεπ $ειιιιοπ

ιιειο Μειιινιιιιοοοοιι;ειιιοιι ιιεπιει·ιαι: ιινοι·οε,ιιεινειει. πιο νει·ιιι·

επ:ο;ιπβ οιεεει· νει·ειι'ιοποειι ποιοι πει·οοιιιοοειι Μειιινι

ο ειο. ;
Ιπ οι:: Αι·οειτ. νοο ΒπΙιει· οπο ο οσο ειπο ποι νειοαι·ει·

ι.ειεπ ?Με ιπ 4 Ητορρεπ _ωειιι, ινειοιιε πιο. οεπ Βπειιειο

οεπ Α, Β, Ο, Π οεπειεοπει ειπο: Α. Υει·οοεπιιιειιτε ?Με νοο

Ιοι·οιιποιιπε. οοει· ιι)ι·οΙιποοπε πιο: ππειιι`οιεειιοειπ 'Ι'οοε, οε

οιποι οιιι·ειι 'ι`ι·ιπιιεπ οοειή ιιιιιιι.ιιιιιιιπ νοο Μει.ονοιιοοιιοι

(οι οοιπο. Β Βιειιει· πιοοι νει·οοειιιιιοιιιε ποιοι νοιι ιιπ-πιιι»

οππ8 οοει· Ει·οιιποοιιε πιο πο.ειιιοι;ειιοεπι 'Γοοε οοι·οο 'ι"ι·ιιι

οεπ νοο ιπειοι·ιπΙοοιιοιοοιιιοεπ Ριιιεεο;οειιεο (90 ποιπο. Ο. Βιο

οετ ιιιειιι: νει·οοειιιιισοιε Ε'ιιιιε νοο Βι·οιιιιοιιπς οιιι·ειι Πε·

ιονοιιιιοιιοι, οεπ οοι·οο οιε Βιιιιιτειι ποιο οιιι·οο οιε Ηποεοοει·

οιιι·οιι οειοε ι·εεοι·οιει·τ ποιοι-ιιι οπο· οι οοιπο. Π. Βιειιει· οπο:

νετοιΤειιιΙιοιιιε Τοοεειοιιε ποσο οΙειιιγιπιοοιιοινεηςιιιιιππ οοπε

Βι·οοιιιιιιπε νοι·οει·εεεεοπεπει· οιι·ιιιιιιοιιπι; (82 Πιιιε). '

2ο οεπ ετετεπ Οτιιιιρε ννοι·ε 2ο ιιετπει·ι‹επ, οιιεε τποπ οεοπ ι)ιιι·ι:ιι·

εεοεπ οει·ιιειοεπ Ηιιιννειεε πιιΓια·ειιει·ε οι ι'ει·ιςιιτπποείοιιε οιιοει:ε

νει·πιιιιιιππειιιιιε ειπο ι“ειει οι _ιεοειπ οει· _ι'ει·ειποςωπ Βιιι.εεεπ

ν·οι·ςει‹οπιοιειι. ποιο ιο Νοι·οειπει·ιι‹π ιο εεοι· οι·οεεει· Απποειιπιιπα

νει·ιειεοπει νν‹ιιοεπι Βεεοποει·ιι ει·ει·ιιιιιιει·ιιο ειπο οιε Μπειιειν

νει·ειι'ιιιπι;επ ποε πειιεειει· ίσιο, νοο π·ειειιειι ποιο οιιι·οο οιεεε

Αιοειι Κεππιπιε οπο. εε ειπο ποε πεπιιο ειιεπεοιοοε νετ·

ιιοπιιιιεεε Με οιε ιιοι·ποιει· οιπεεεπνει·Βιιιιιιια. Ποιοι· Ιο78

ιιπ οι οπο Β. 88 ιειιεπ ννο·: Αιπ ει. Αοπιιει.ι9Οι νει·εππιπιειοε

οεπ ιπι (ιιειιιειε οεπ 'Ι'ιιι·ιΙε θειιιι·ιιςεε ιο Νοιοι)πιιοτο ειπε ππ

οειιιιιιπιε πιο νοο Ιποιεπει·π πιο ειπει· Κπειρει·ειι οπο οοιπο

ποπο ιιπειιιποε "Νεο, ιι·εινοιιιιιιοοε ειιιοοοιιοειιε θειι·ιιπιιιε

:ο ει·ιπποεπ, πο οεεοι·ι;ιεπ Με ειοο ειπε οιπι·ειεοεποε Βιιεπεε

νοο ο'Ιοεοοεπ πιο. «Ποι·ιοοννοεεει·» οπο, _ινιε ιιει·ιοοιει. οπο,

νοπ «Ζιιι·οπεπεκιι·οου, ινονοιι Με ιειοοιιειι ιι·πιιι‹επ. Ποιοι

Ιποιεπετ ιιιοι·οεπ ει·οσκεπιειΙε επι Ποπ", οεπ Σ. 8εριειιιοει°
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πιοιρειιε, πππ νοπ ειιιειιι Πε1ιοι·1οιιειιποιι ιιιι εε 1ιεΒιιπιιι. πιιεε

ει· οι·ιιιιππειο. ι'ποιι πειιι θειεεε ινιιι·πειι ιιι πειιι Ιππιιιποι·ιεςοι·

ιεει·ο-Ριοι·ιπεννεεεει·ιιεεειιοπ ιιειιιππειι. Απο, ιινο1οιιο πω. επι

ι.·ιοπιιεε ιοιιοε 8ριι·ιιιιε οειειιιιει ιιειιοιι, οι·ιιι·ειι1ειεπ ιιιιι Βι·οιι

πειι ιιιι 1ιεςεπ- ιιππ ι)ιιι·ιιιιιειιει, Κοριεειιιιιει·ε, ιειιι.ιειιιιιειιι

Ρπιεε ππε επ 48 Βοιιιιιιιοιι ιιι ποι.Μιππιει. Πιο Ριπιιοι·πιιιιο1

ιιπιι.πιο ι.ιιιροιι πιιιι·επ ειππ. Με ει.πι·1ιειι ιπι Κοιπιι.. Πιο Ππιει·

επειιπιιι.ι-οι·πειι. πιιεε πιο Γιιιεειειιοιιεπ (1·`1οιιπιιινεεεοι· ιιππ

Ζιιιοποιιειιιιειιιι ιιεπριειιοιιιιοιι ππε 1ιοιιιν1πιιιοιιοι ιιοεεοιππεπ.

5 ιιι ποιο Αι·ιιιιει ιιιιιι·π ιιιιεεει·ποιπ πιει οιιι νοιιιοιιιιιιιιιε ιιιποι

10. Ανειιιιο ποι· διεπι Νοιν-Υοι·ιι νοιιι Οιιιιιιιει· 1904 Βιοπο

ινιεεειι, ινε 25 Ρει·εππειι ιιιιειι πειιι 'Γι·ιιιιιοιι νοιι ννιιιειν ειιι.ι·

πειι, ννεΙοιιει· ΗοΙιειΚοιιοι επιιιιειι ιιιιπ ιπ ειπετ Βεειιιιιι·ιιιιοπ

πεε ιιιπποιι Ε'ι·ιιεειιο εειιεπιι. νι·οι·ποπ πιει. Ιιιοεε Νειν-Υπι·ικει·

ι·`ιιιιε ειιιπ ιπ ποι· Αι·ιιοιι ιιιι:ιιι ιιιιιε·εειιιιιι. Ηει·νοι·εοιιοιιοπ :π

νι·ει·πειι νει·πιειιειι πιο νοι·ριιι-ιιιιι.τειιιιιο ππι·οιι Αιιιπειιιπο ποε

ιιιιιιεε ππιειι πιο1.πιιιιεπ πιω πιο ι·ιιιπι.

Απεεει· 9 Γιιιιειι πει· θι·ιιιιρε Ο. ιιοιι6ιεπ 1ιιοι·1ιει· επε πει·

θι·πριιε Δ πιε Με 11. 19 πιιπ 25 πππ πει· Γιιιι 06 πει·

Ηιιιριιε Β.

ιιι-ει εοιοιιει· ι*ει·πιιιιιπειιι1Ιο ιιιιι πιειιε οποι· ιπιιιιιει· εειιινε

τοπ ΑιποΙι·οοιειι ειππ 1899 ιιιιπ 1901 ιπι Οιιιιιιιιιιιιιιο Βοοοι·π

0ιιιοπεο νει·ϋιΐειιιιιειιι π·οι·πειι. πππ ιιπ·ιιι· 2 νοπ Ι)ι·. 11.8.

Ρο ιιι_ιο, 0ιιιι:ειςο 1899 ιιππ οιιιει· νοιι ι)ι·. οι. Π. πε Βειιινει

πιι2 ιπι .Μπι 1901. Με ιιιειιοι·πιοιιινειιιιι'οιιιιιι·ιιιοπ ?ππε πεσε

πειιιειοπ ιοιε·οιιπο Αει·ειο: 1)ι·. ιν. 'Γ. Β οι ιιι ο π ιπ θιιιειιειπιε

@ιη ιπ 2 ειιιιοπ ιιιι Οιιιοιιει· 1899-επ ειιιοπι Μειιιιε. π·ειο1ιει·

Ζειιι;ε ιιππ ιξιοιπει· ιιιιι. ιιιειιιιιιιιιιοιιοιιιιιιιιεειι Ρ`1ἰιεειειιειιεπ

ιειιιιιιιε ιιππ ιιιτιιτε. πιιπ ιιιι Πεεοιιιιιει· 1903 επ οιπειιι ο ιιιοιιιιι

ιιι·ιιεπ Κιιιπε. ιιοιιοπ πεεεοιι 1'νιο.εο ειπε Μειιιγιειιιοιιοι1επιρο

εοιιιιιιιιιι. πειτε; Οι. Νοι·ιοπ 1ι. ινι1εοπ ιπ 1Βιιοπιιειιι

ιΝοεν-.ιοι·ιιενι επ ειιιειιι 11ιιππε. ννοιειιοι· ειππ ιιιιι ποι· Ζπιιοι·ει

πως νοπ ιιιοιιινιιιιι‹οιιοι1ιε1ιιεειι ι.εοιιεοιπιεειιοπ 1ιεεειιιιιιιειε;

Π ι·. πι. Με ιι. Α ·ι·εε ιιι ()ιποιπιιιιιι (απο 1901. Ι)ι·. Ε.

1) ι· ι νει· ιπ Νοι·ιοιιι( πει:ιιιιιε·ιοιιι 189ι. Πι. .1. Α. βιο ιιι π -

πο ιι ιιι Ριιι.ειιπι·ε· 1902. Ι)ι·. Νοιεοιι 11. Νοι·ιιι ιιι Βι·οοιι

ιιπ ιΝειιι·-Υοι·ιιι 1900-1901 επ 5 1ιιι.1οι·ιι, ινειειιε 1›ειιιι Απ

ειι·οιοιιοιι νοπ Βιει·ι"εεεοι·ιι, Αιιιι·ιιι.οιι, 8οιιιιιι·ιιιιιποπ οτε. πιιι

ειπετ Μιεππι.ι νοπ 5οιιοιιπειι ιπ Μειιινιειιιοιιοι ει·οοιιοιεπ;

ιιι. ιιιι.ιι ι οι Ο οιι Μ” ιπ Βιιπ Αιει.ιιιοιιιμπι 1908 επ ειιιει·

Ρ`ι·ιιπ. νιιοιοιιε 1ιειιιιιε.ιιιοιιοι επι· Ηειειιπε ιιιι·οι· Βεπεννοιιπο

ιιππ επι· Κειπιειιιιιι ιιιι·ει· κοπο ιιιω θεειι·ιιιειιε.ιιι 1ιεππιει

ιιιιιιε; Πι. Η ιι ι·ιι.ιπ Θ ι ιιοι·π ιιι Οπιιιιιιι. ιΝειιι·πε1ιει 1902 πι1

οιιιει· Ρειιεπιιπ, πειειιε πιιιτιι ππε ιιιοιιιιειι ειπετ Μειιιιιιιι

ιιοιιοιιιιιιιρο ιπιι ι;ι·οεεειιι, ιιιιοιιοπι Ποοιιιε π·ιιιιι·ειιπ ποε νει..

ιει·ε πι» ιιιειιιεε Νοιι1ειιιιιιπιοι· εειιειει ιιιιιιο, πππ πιεεειιιε

Βιιιιιρε επιπ ιΣι·ινιιι·ιιιοπ νοπ Ψεεεοι· ιπ ιιιι·ειπ Ζιιιιιιιει· νει·

ινιιιιπι ιιιιιιο. Μεεε Βοοιιιι.οιιιιιιιεοπ ι,ιειιεπ πει· (ιιοιιιιιι·ιιοιιιιοιι

ποε 1ιειιινιιιιιιοιιοι ειιιο ι·εειιι "πιο Βειειιοιιιιιπε πιω Μπει

ιει.ιειι πιο Βειιοπιιιιιιιιιοιι ειπ:ε1ιιει· 1ιειι·ειι'ε πει· 11πε·ει'ιιιιι·ιιοιι

πειι πιεεεε 8ιοπ'οε, ιι·ειοΙιε ιπ πει· ιιιιι.ιειειιοιι εειιι·ιπ πιι·ιιι

ιιιιει·π·ιιιιιιι 1ι1ειιιοπ. 5

Πιι. ,ει·οεεει· Βεειιιιιπιιιιοιι πππ Κιιι.ι·ιιοιι. νιιι·π πιιιοιι πειι

ινοοπ'εειιεπ Αι·ιιιιοι πιο θιιιιει:ειι ποε ιι!ει.ιιγιπ1ιιοιιοιε ιιππ

εοιπε ει·οεεε ιιει'.ιιιι· Πιι· οιπειι 8ι.επι 1ιονι·ιοεοιι, ιιι ννοιοιιοιιι

ειππ πιο 1ιιπιιειιιο πει·ῖ Ηοι·ειειιιιπε· ποε εει·π οιι1οεοπ

11οιιιγιιι.ιιιοιιοιε επιινιοιιοιι Μι.. 8ι>11ιεινει·ειιιιιπιιοιι 1ιεειι·οιιοπ

ειππ πιε 1πππειι·ιοιιοιι πι.- ιιιι·1)ι·οπιιιιι ειπ ιπιιιιιιοιιει ι.ιι·οεοε

Διιεειπποιιιοι επ ειιιιπποπ, ννπε ιιιιιειι ππι επ οιιοι· ι;οιιπιει, ιο

πειιιιιοι· ιιιι Ρπιιιιιιπιιι πιο 8ειιιιπ1ιοιιιιοιι: ποε Βιοιι“εε 1ιοιιειιπι

πει. Αποιι πει ππε ειππ οε ππι· ΨνειιιΒε. ινειο1ιο πιο θιιιιε1ιοιι

ποε πωπω ιιοιιιιειι, ιιι εοιπει ιιπιοι· ποπ Αοι·ειοιι πππ Ριιιιι·

ιιιιι.πεπιεπ ιει (Με Κοπιιιπιε ποοιι ειππ εο νει·οι·ειιοι, πιο εε

πιο ννιοιιιιειιοιι ποε Βιοιι'εε ιοι·πει·ι. ινιιιιι·ειιπ πει· ειπο οπει·

πει· εππει·ο Ριιιι.ι·ιιιεπειιι σποτ Αι·ει πιιι·ειι οιεειιε, νιο1ιοιοιιι

επιιοιι νει· ιιιιιι;οι· Ζειι ε·ειπιιοιιιο. ιιιιι.ειο Ει·ι'.ιιιι·ιιπε· ννοιεε,

πιο ιιοιιιιιιιιοιι ποι· ειππ Μ, πιω οιηι·ιειοιι ει· επειι εειιοπ :πει

Βοιιιειιποι·πο, πιο ιιι πειπ ι'νοοπ'εοιιοπ Επιιε 11 57, νει·νιιιιππι

πιοι·πειι ιει, επ ιιιιι οι· ιπ πειι Απποπ πει· ιιιειειοιι πιο ιιπ

εοιιιιπ1ιοιι, πειι οι· νι·επει· ιιι ποε νοι·εοιοιιιιιε ποι· οιιιο επιχο

πεπιιιιειι, ιιοειι ιιι πει Αροιιιειιει·ιειιο ιιιιι οιπειιι ινιιι·πειιπειι

Κι·επιιε νοιεοιιοιι ιει.. ιιι Αιιιει·ιιιιι ιιε1ιπι.ιι: εε πειι Αεεπτειι ποι·

ΠεειιιΙπιπι·επ ποε εει·ιιοιιιυεειι 11οιιινιειιιοποιε.ποιιεοιιιειι επ

πιο11ι·οι;ιειειι, πιο Ιιιιιιιιιοι· νοπ ειιοιπιεειιειι 1ιε1ιοι·ιιιοι·ιειι.

Ρει·ιιιιιιειιι·ε. 1.ιιοιι-, 1·`ει·ιιεπ- πιιπ Ηπιιιιιιιιιιιιιιιειι πππ ειιπιιειι

επ πιο νοι·ιειιιιιοι· νει·εειιιοπειιιιιοιιοι· ιιοιι·ιι.ιιιιε ιοε επ πει·

πειι. Βει· 1ειι”οιιι πει· Αεειιιεπ πει ιιιι·ειιι Βοειι·ειιοπ, ειπειι

-ιιι·οεεοιι Πιιιεπιε νοπ Μοιιινιιιιιιοιιοι επ ει·ειειοιι, »πιο ππι·ειι

ποπ ι·ει·ιιιιιι.πιειιιιι.εειε ιιιιιιιιειι Ρι·οιε πεεεεΙοειι ιιοειιιιειιιιι. 1π

Αιιιει·ιιιιι ιιοει.ει οιιι πισω' ι›εειοιιει·ιεπ Αειιιγιειιιοιιοιε·1 πω.

09.3 Κυρ. (1 ιιιι1ιοιιο=2 Ποιιιιι·ε 00 Οοπιει πιω ειο Βιοοι εε

ι·ιιοιιιοεοιι 1ι1ειιινιιιιιιοιιοιε 20,8 Χοπ. (1 Θιιιιοπο=50 0επιε);

πει ππε ιιι Ηπεειιιππ ιιοειει οιιι Βιοοι' 95" 'πριι·ιιιιε 1 πω.

90 Κυρ., ειιι διοει εει·ιιειιιοεοπ 1ιειιηιιιιιιοιιιιιε 1 851. Βοι

ποι· ει·οεεειι νει·ιοοιιπιιιι, πειι Αειιιγιιιιιιοιιοι ππιοιι πειι πιπ

πει·οιι Μετ1ινΙειιιοιιοι επ οι·εοιεοπ. ιει. εε ιιι Αιπει·ιιιιι οιι ισι

ι;επποπ Βοειιιιιιιοπ ιςοιιοιιιιιιοιιι Πει· Βιιιιιιεοιιειιιιιιοι· νοπ Νοικι

-.ιει·εοι·. Γειω ιιιι .1πιιι·ο 1908, πο" νοπ 8 Ρι·ιιιιοιι Ριιι·οιιοι·ιειιιπ 4,

πππ νοπ Η Ρι·οιιοπ ιιιιινιιει· (ιιιιιιξει·ι επειειιιιιιιε 4 ιιειιιιιιιι

 

ιιο1ιο1 ειιι1ιιειιοιι. Βεονιιιο ιιει·ιοιιιοι. πιιεε ει· ποιοι· 6 πιε

1ιοιιοιι Βιπι·ειιιιιπποπ ιιι 2οιι 11ειιινιιι1ιιοιιο1 ιιιππ; πεεεειιιο επι

νοπ νοι·οοιιιεπεπειι νοπ ιιιιιι ιιιιιοιεπειιιοπ Βε1ιπιι.ρεοιι. Πι.

Αι1οπ θι·οοπινοοπ ιπ Βοειοπ ιιειιιοι·ιιιο εποε ιιεποι·πιπειι,

ιιο.εε 2 εοιποι· Ρπιιοπιοπ πω. Τιπιιιπι·ειι νει·εοι·ι,ιιι ινοι·πεπ ινε

ι·οπ. πει·οπ 1ιιοιιειι·ιιππι Μετιινιειιιοιιοι ιιιιπειε. .Με πει· Βιο

ειιιι επι· Βεπιιειιεοιιει”ι 20202011 π·ιιι·πε. οι·ιιιιι.ι·ιε οι, ππε

ι·ιειε 'Γιιιιιιπιειι ιιοπει·ιιιιι.εε πιιι Βιιιι·ιι.ιιο νοπ πιεεει· Με

ιιπποι'οι·ιιει ννει·ποιι. Πει· οιιιειοΙιε Πιιοπιιιιοι· νοπ Νοιν-Υοι·ιι

παω ιιιι .ιπιιι·ο 1902. πει.εε .1πιιιοιιιιι-ιπιεινει· Με Βιιιιιιειιιι·ιιπε

ιπ 40 νοιι 215 Πι·ιιεεπιιεππιιιιιΕοπ Νειν-Υοι·ιιε πιιι Μοι:1ινιπ.1

ιιοιιοι επιιοι·ειιοι ννοι·ποπ ννιιι·επ. Ι)ι·. ινε ι·ι·ο ιι .. πι” 8οπωιιο·

πιει ποεΒιιιιιιοε Ροιιπεγινε.ιιιεπ,ιπππ πει Ππτει·επειιππι.ι·οπ νοπ

1000 Ρι·οποπ ιιιιιιεοπ ινιιιειινε. ι.νειειιε πιο ειππ ?εοιιιει· 1904

νοι·8οιιοιππιοιι ινοι·πεπ ννιιιειι, ιιι 95 ιιΟι. πει· Ρι·οιιεπ ινεοιιεειππε

Μειιι;οιι επ επ 75 ιι0ι.Μειιιιιοιιιοιιοι. Πιι πιιιιι·ο 1902 ιιοι·ιειιιοι

Ε. 1.. Ρειοιι ιπ 8ιοποιιιιιι·ι (Με.εεπειιπεοιει πει· πιιε.ι·ιιιεεεπιι

εειιοπ θοεοιιεοιιιιιι. πεεε οι· ιπ 40 νοπ 225 Ρι·οιιοιι νοπ

Κεπιιιιοι·εριιιιιιε Ηοιειιιιιοιιο1 ι;οιιιιιποιι ιιιιιιο. .

Ιπ ιιιιιιπεεοτε. ννπι·πεπ Ρι·οιιοπ νοπ Ζιιι·οπεπειιιιεια επι:

ιιιιοπ Τειιειι πιεεεε Νιιι.πιεε ιιεεειιιπειικιιιιιι ιιιιπ πιο ειο

ιιι1εοιιι 1ιεεειειιιιοι. Αποιι 1ι`ιι1ιε νοπ Ριιιεοιιπιιε νοπ νεπιιιοπ-,

Απιιιιιιε- πιιπ Ει·ποεοιειιοιιιι·ειιι πιιι Μοιιινιειιιοιιοι ειππ ιιιιοιι

ε·εννιοεοπ ινοι·ποπ._

Κοιππιειι 1ιοι ππε επ Ι.ιιιιιπε ιιι πιεεει· Βοιιιοιιππε· πιο οπιειο1ι

πιο νοι·ιιππι ι.ιεειειιοι.οπ ειιιι·ιιππεεπ θειι·ιιιιιιο πιοιιι ιιι Βο

ιι·ποιιι. εε ιιιιι·ιοιι ννιι πει ππε πειι ε;οιιειιιιοπ ιιειι·ιιπιιοιιιιιιπει

πππ πειι Βιιιι·ιιιιεεειιπιπε;εει πιοιιι. ι·ει·ι.ιεεεειι. πει· Ιοιοιιι θειο

ε·επιιοιι επι· Ριιιευιιιιιιε ιιιιι ιιιοιιιγιιιιιιοιιο1 πππ επ ει·οεεειιι

Πιιιιιιιοιι @πειι ιιϋιιπιο. (ιιιιιε πιεεειιιι> Απιιιιοι·ιιειιιιιι‹ειι. πιο

ιπ Διιιει·ιιιιιι, νειπιεπεπ πει ππε πιο Πι·οεειιιιπππ1ιιιιαοπ. πιο

οιιειιιιεοιιοιι 1.ιιιιοι·πιοι·ιειι πιω πιο Ρει·ιιιιπειιοπ, ιιι εειοει

πιο Αροιιιοιιοπ. Κοιπεπ ποοιι ιιι Ποι·ρει πιο νοι·ειιιιιιιποιι

πιιι·ι:ιι ειπ ππε Αροιιιειιοπ νοι·πιιιοιειοε ιιιιιιειιιιιιει, ποπ Κπιιι

εοπε-Βιιιεπιπ, επειειιπο.

Ψει·ιιοι. ποε ιιιιιιποιε ιπιι ειιιιιιιιοεεπ Ηειι·ιι.πιιοπ ειοιιςει·ι πιο

ποιο οπιιειι επ νει·ειιιι.ππε·. πιο εε ιιι Πιι.ιιοιιι, πππ επε1ι 1ιοι

ππε οι· επι πω. Αποιι πιο νοι·εοιιιοπεποπ Θοννοιιιε πει· Πιι

ιει·. Ιπποιιιοι·οι·, 1·ιιιιπιπιιιιει ειο. ιιιιιιιιοπ πει ππε ποπ Κοπειιιπ

πιεεεε ειιιιι.ιεπ Βιοι1°οε ειοιι.ιει·π. Απεεει· πειι '1"εοο1ιοπ ποι· ποσο

πειιιειοιι ?Με ειιιιιιιιι σε Β π ι ι ο ι· - π· ιι ο π'εοιιο Αι·ιιειι

ιοιεοππο Κιιιιιιοι: Ποοοι·ειοιιι πει ριιιιιιοιοι·ιοιι ?Με πιο ιιιι

Ηιιιιπει νοι·ιιοιιιιιιοπποιι ιδ'οι·πιοπ νοιι 1ι1οιιινιπιιιοιιοι, πιο Οπτικ

ι‹ειι ποε 1ιοιιιν1ειιιο1ιοιε. πιο Ριιιιιοιοειο ποι· 1Ιοι.ιινιο.1ιιιοιιοΙεπι

οινοιιιε. Βγιιιιιιοιιιο ποι· Μοιιιι·ιειιιοιιοινοι·,ειιιππε, ποε θειινει·

ιποεοπ πει πει· 1ιοι1ινιιιιιιοιιοιπιπειιι·οεο. ειι.ιιε οιιιεε εει·ιιιιιο

ι·ειι θιει.ποε νοπ 1ιιιοιιιι‹πι.ιοπ, ιιιιι“ει·οπι.ιειπιπεποεε, 1ι1ιεειιιπ

ιειιιιοιι. πιο νοι·ιιειιειιιιι.: πει· 11ειιινιιιιιιοιιοινει·ι:ςιιιππε, πιο

Βειιπιιιιιιιπε ποι· πιειιιγ1ειιιοιιοινει·ιιιιιππε πιω πιο 8ειιιιιεειοι

εει·ιιιιρειι. 11ο πιο ιειειει·επ οιιι ιιιιι·εεε Βει'οι·ιιι πει· νοιιιοι·

πειιειιποιι Κιιμιιοι ιιιιπειι, επ εοιοπ ειο πιει πιοι·ιιιι:ιι ννιεπει·ειε

ι;ειιεπ. ννοιιοι ιειι εε ιιιιι· οι·ιπποειι ιιιοοιιιε επ _ιεπει· ειιιιοιποιι

πει·εοιιιοιι, ινε κι εε πι· ει·ιοι·πει·ιιειι ιιιι1ιο, ιιιοιπο Βειιιοι·

ιιπιιε;ειι επ ιιιιι.οιιειι.

1) «Μειιιι·Ι- οποι· Ηοιεπιιιοιιο1 ιπ ιι·ιιοιιπ ειπετ εοιιιει· Επι

«ιιιειι, πιο ιιιιι:1ι ιιιιο ππε ποιιιεοιιιειι ιιοι·ε·εειειιιοπ Ρι·ιιρει·ειο,

«ειππ επι ι;οιιιιιι·ιιοιιοε πιο, π·εΙειιοε εοπ·οιι1 ποιο Ιιοιιεπ, πιο

«ιιιπειι ποε θε1ινει·ιπϋ,εοπ ιιοπιοιιι».

2) ειο εοιιιει· ποεοποι·ιειει·ιειι Β'ιιι·ιιι πι οι· ππε επι 1ιεειοπ

ειιειιεπιιι πιο 0οιπιπιιιιιε ιι·ιι.πε. ι.τει·ειπιειοι· Ηοιειι.ιιιοιιοι, Κιιι

«πει· Βιιιι·ιιπε, Οοιοιιιπΐεριι·ιιιιε, Πιιειοι·ιιοι:επιι·ιιπε, Ππιοιιε

<ειιιι·ιιιιε, Απιει·εριιιιιιε, ειιιποι· 1·ιο1εεριι·ιιιιε πιω πιο νει·

«εειιιεποιιιιιι:ιιο ιιιιπει·ο Β`ιιιεειειιεἱιοπ».

Β) «Εν ννιι·π πιο ιιιιιεοιιιιιιε· πππ Ειι·επιε ποε Κοιπειιιοιιοιε

«πει ιιιιιιεοιιι ινιιιειιγ ιιππ πιιπει·επ (ιεει·ιιιιι‹ειι ε·οοιο.ιιοιιι, πο

«ειοεειιοπ νοπ .ιιιιιιειοε-ι.ιιιιεει·. Ζιιιοπεποιιιι·πιιι ιιιιπ νιοιοπ επ

σποι·οιι Βεεοιιιεπ ιιππ νιιοιιιι·ιοοιιοππειι Ρ'ιιιεει,επειιοπιπ.

4ι «Ποιιινιιιιιιοιιοι ιιιιποι ειπε πειι νοιιιι·ειιοιε νοι·πιεπππιις

«πει πει· Ζπιιοι·οιιππε νοπ (:ιοιιειιιι- Με Ρειοιιιιιιιιιοιπ: Ζεπιιοι·

«ειι·ε.πειι (ιιιιι.0ιι ιιιικοιι. ιιιι.ιιε1ιοιιοιιΒιιιιοιιιιιιιεειι. πιο απο.

«Βενι·ιιιπ, Κιιιιιει· νιιιιεεοι·. Γιοι·ιπεννε.εεει· πππ ειιπει·οπ

«Ρπι·ιπιιιε».

5) «Με _ιοιιι ειππ ιιιιπποειειιε 158 Με νοπ 8ειιειιιι·ιιπε·

«ιιιιπ 122 '1'οποειιιιιο ππι·ειι πιεεεε πππ ει·πεπει ννοιπεπ, ιιιι

«,επιιιοιι 2Τ5 ειιιιε νοπ νοιιιιει ποε ιιοισειιε πιω ποε 5οιινοι·

«ιιι6ε;επε. Μεεε 5ιιιιιιιιο ννιιι·ε ινο.ιιι·εοιιοιιι1ιειι επι 400 νειει·ιιε

«εοι·υννοι·πειι, ιιιιιε ειπε ε·επειιοι·ε Βποποιε επεεειοιιι ννοι·ποπ

ννιιι·ε».

οι «Πιο Βειιιιπιειιπε ποε Βο1ιοι·ειιπε 1ιεετοιιι ιιε.ιιιιιεπειιΙιειι ιιι

εοιιιει· πεειι·ιιιιιινοπ ιΒιιιεπππππει πει· 8ειιιιοι·νοπιιιεοι·ιι οποι·

«ποι· 1ιειιππιοιοιιιοπιο ιοπει· εοιιιει·) πω; ιιπειιι'οιιεοιιποι· Αιτο

«ριιιο πει·εοιποιι».

?ι «Με 5)·ιιιριοιιιε ποι· νοι·ιςιιι.ππε· ειππ πιοιιι· οποι· ννοιιιι:ει·

«εειιινοιο επειι·οιπιοειιιιιιιο Βιιιι·ιιπ,ε,επ. ιιοιιιιιιιιιοιι ιπιι. Μειο

‹<ει·ιιιπειε, ειιε;ειπειιιει· 8οιιννιιοιιο, Πειιοιιιοιι, ιΣι·οι·εοιιοιι,

«Βειιννιιιποι, Κοριεειιιιιοι·ε. οι·ννειιοι·ιοιι Ριιιιιι1οιι ιιιιπ θειιειοι·ιιπ

«πω. Με ιιοιπο Ηειιοεπιιε· οιπιιιιι, ινει·πειι Βιιιιινιιοιιιιιιι.ι ποι·

«Ηεικιιιιιειιειι. ειιιιιιιοιιπεε Αιιποπ,ιιπιιε Βιιιιινοιεεο. ιιοιιι·ιιιιιι.

<κιιοπιιεειιοειειιειι_ ·κοιιιπ πιω 'Μπι ιιεοιιεειιιει».
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Π!εεε'Αιιι'εε!ι!ππα τ!ει· θνιπριοιπε ετεπιικτ ιιιειιιε Βνιπριοιππι.ο

!τιι;ιε ππι Με ΑπιΊτετειι ντιτι Πε!ιτιεπ. ιιπει· ιιτεΙσπτι πει πιιπ

!ι!εειρεπ Κι·ε.πιτεπ !τειιιε Νιιε!ιι·ιε!ιιετι ντιτ!τητειι. Πιτ: Ρτιιι!!!επ

ειππ Με ετ! ιππιτ!τππτιι πππ τ!πιιετ·πτ!. επετ !τειπεεννε8ε ιτιιτιιετ

πει!επτειιτ! ει·ννειιει·ι. Ζνι·ει π·εεεπι!ι‹·!ιε 9νιπτιιοπιεπετπρρεπ νετ

ιπιεει. πιεπ !π δεν ΑιιΜι!ι!ππι·;: τ!ιε θιγιιιτιιοιπε εεε βιιπε·επ

τιετ!ειπε, τ!ιε πει ιιιτ!!ιε!ιεπ Γι!!!ειι εντι!ι! !τετιιιι ·ίε!ι!επ τ!!ιτΠετι,

πιιπ ππι' ννε!επεε ιπ τω" Κτππ!τειιεεεε!ιιε!ιτειι εειιιι€επτ!ε Πιπ

πτε!εε νοι·!ιειιτ!επ ειπε!. Βει ι!ειι ιπειειειι !ει ει·εε!ιιιτει·ιεε Αιτιιεπ

ποιιεττ, πει ειπιε,·επ τ!πε Ηετνοι·ιι·ετειι ντιπ πιιιτἱετετπ Ντι!ιεπιιι

ε. Β. Β ε. Ι) !,'25, πει ιιιε!ιιετεπ Ονιιπτιεε, ιιπ ?Με Β ?θ ινιι·τ!

τιτιε !.πτικεποετ!ειιι ι!ιτε!ττ Με Ί'οτ!εεπι·επε!ιε ππι.τεεε!ιεπ. πει

Ι) '72 ντιι·τ! τ!ιε !.ι!!ιτιιππε τ!ει· Αιπιππε Με Ί'τιτ!εεπι·ετιε!ιε ετ·

ινιι!ιπι. !ε!ι ει·π!ιε!τε !ιιει·ιιι ειπε Βεει!ι.τιπ·ιιιιις πιειιιει· Απε!ε!ιι.

τ!εεε Με Βιιιιςειιϋτ!ειιι ειπ ιινεεειιι!ιεπεε 8νιπριοτιι πει· Μει!ιν!

τι!!το!ιο!ν·ει·πιΠιιπε ιει. Ε!ιπε ιινει!ε θγιπρττιπιετιι·ει!ιε, επι' τιιε

πο! ι!ιεεεπ νετ·πιιιιιπιχεπ .επ ιιε!ιτεπ πι, πω! πω' ενε!τε!ιε ειε!ι

ειιε!ι Ηιπινειεε ιπ τιεπ Κι·ειι!τειιτ.τεεε!ιιεπιεπ ιιπι!ειι. ε. Β. Α εε,

Η 75. 78, 88. Ι) 7.9, ειπε! τ!!ε Β!εεεπεγιιηιτοτπε. ΑΜ' πιο Ντιτ

ινειιτ!ιε!τειι πει· Ππιετεπε!ιππετ τ!εε Ηε.ι·ιιε επι' Με Αιιννεεεππειτ

ντιπ Αιιιειεεπειιιιι·ε εε! ε.ιιε!ι !ιιετ !ι!πεεινιεεεπι

Πιο Αιιετεπειι ιιπετ· πιο Βε!ιτιτιπειι. ινε!ε!ιε τ!ειι νει·πιεεει·π

ιιι θεποτε ειππτ!επ, ειππ !ειτ!ει· ννεπιπ· πιι!ι!ι·ειε!ι πιιπ εε!ιι·

ιιιιτΠιετ. Πει· Ιιτιπετετιπε!'τιπ‹! πιτ ιιπετιι!! τιππειι!!;.τεπτ! πεεε!ιτιε

πεπ. Βει ειιιειιι τιιι!ιε!!ειιτ! ιτι·τιιιεεπ 'Ι'ει!ε τι" Ηε!ιτιιοιιεπ πιει·

πιειπν!τι!!το!ιο!Βει·ιιεπ π·ε!ιτ·πεποτπτπεπ ινοττ!ειι. νντιε επι' νει·

τι;ι!'ιππε ιπιτ ιιππτετειπιρ;τειπ Μει!ιν!τι!!το!ιο! πιπινειει.

8) «Με θεπειιιτττπ,ς Μ. πειτιειεειτ.ις πετ! !ττιππ πωπω πεπι

ε,τι·ει· 8τππτ!επ ππε!ι Απι'πε!ιτπε τ!εε 8ιϊι.εε ειπιτεεεπ, οτ!ει· επι

«ειπιἔε 'Ι'ερ,τε !ιιπππεεεεε!ιοπειι εειπ. Βιε Μ. ,ςεινιι!ιπ!ιε!ι νο!!

«ειι!πτ!ιε· ιπι! ιιεε!ιι“ο!πειιι!ει· 2ειιιιι·ει!ιττει· Βεεεει·πιια πππ τι!!

«επτ!!ιε!ιετπ ντ·ι·ι'ει!! ιπ ι!επει·πτ!ε Β!ιτιτ!!ιειι».

ει «Με θεειεπτετε!τ!ετ ειπ! ειπε·εετιει πππ 2εικειι επεο!πιε

«εειιιτε!ε τ!!τοττιιιιε. !)τιε θρ!ιτ!ιε!ιποε!τορ πιει εππ!ι.ε!ιετ ειπε

ετ!ιοπςεειιοιιιει·ιε Βε!ιπετνεπιιτηιι!!ε ππι ιιπε!ιιο!εςεπτ!ετ ετι·τιπει·

«οτ!ετ ννειεεει· Α:τορ!ιιε ππι! !τοπιτει!ιιετιεπ θει'εεεειιιι.

ΙΟ] <ιτΒιπε ?ε!ι!τ!ιτιςποεε πι! !ττττττιι τπιιι.τ!ιε!ι: τ!ιε Μει!ιν!π!!το·

ε!ιιι!νει·ειιτππε· πιειετ ειπ Κι·ππ!τ!ιειτεπι!ι:!. Με πω" πιιτ!ετεπ

«Ιτιιτιιτι!τειιοιι τ.ς!ειειιι. Α!τπιε νει·ε!επππεεειιιτυπι;επ πι!! πωπ

ει'‹ι!,<.τεπτ!ετ Βιιιι·πτη; ‹!εε Θε!ινει·τιιϋεεπε πιιιεετιπ ετειε νει·τ!πε!ιτ ι

«ππι !!ετ!ιγ!ε!!εο!ιο!νει·πιι'ιιιπι; ετινεε!ιεπ».

Ηιει· ινιι.ι·ε πιπειιεπιιιε·επ: πετπεπτ.!ιε!ι τιππιι, π·εππ ιτπ ε!τπτειι

8ιτττ!ιππι ειι;;!ειτι!ι Ορρι·εεειοπεεεί!ι!ι!ε ιπ τι" Βτιτει ππτ! Αι

πιππεεπεεε!ιινει·ι!επ νοι·!ιεπτ!επ ειππ.
11ι«Πιε νοτπετι;.=τππε πει· νετε!Γιιιπε· τιπι·ε!ι ι!ιεεε !ιειπι- Ε

«τιιε!τιεεπε !)ι·τιτ;ε !‹επτι ππι· τιπτε!ι νει·πτιι. ε!εε ιιετ!τειιΓε τ!εε τ

«τ!εεοτΙοτιειετιεπ Μει!ιν!ε!!το!ιο!ε ιιι :ι!!επ εειπεπ π`τιι·ιιιεπ

«τ!πτε!ιςειιι!ιι·ι ενεττ!επ. Με Χτε!ι! ε!ει··Τοτ!εε!'ε!!ε !τειιιι ιπτ!εεεειι

«τ!πι·ε!ι ιιιιτι·ε;;πππτ ε!!ετ ΙΙει!ιγ!π!!ιο!ιο!τιτπρπτπιε ιιι επι (Με `

«!ιειε, ππτ! τιιιι·τ:!ι Με πτει·ιε!ιι!ιε!ιε νει·ι'τι!Βιιππ· π!!ετ Ρει·ετιπεπ,

«ννε!ε!ιε Νε!ιι·πππτειπιιιε! ππι! θεκτετι!τε ππι τιεπιεε!πεπ νει- ι

«τ'ιι!εε!ιειι. ειππεεε!ιι·ιι.π!τι. νττει·τ!επ. Πιε Επιπιιε!τιει·πιιε τ!ετεε!

«πιιπ τιιιε πει· Βετιιει·!τππΒ· ..τ!ιεεε Ρ!ιιεειετ!τειι ιει ιτπειτι.πτιε.

«πειπι ιππει·Ιιτ:!ιειι θεπτππε!ι Β!ιπτ!!ιειε επ εΙ°2Θ!ΙΒε!!“. Μπιτ

«τςεπ·ιεε ειιιεπ ε.πετ:!ιι·εε!τεπιιειι Βιπί!πεε !ιππειι».

Βιετ. τεε!ιτ, πιιπ @ειππ νι·ιι·τ!: Β!ιπτ!!ιειτ τιιιτ! Τετ!.

12) «!)ιε !!!ει!ιγ!π!!ιο!ιτι!ι·εττςιΠππε ετε!!τ. τ!πε Βιιιεριει ειιιεε

«Ηιι'εεε ππι·, εε.<.τεπ ννε!επεε !τ!ιτιενπ!ιτεειε πεοπεε!ιτει ενιι·τ!.

«ινε εεεεπ ιιιεπεπε επάετιι ειπε ειππ ιιιιιιιε!ιε Ρει·ετιιιεπ ιιι !ιτι

«πειπ θι·ειι!ε ιιιιτιιπιι ,τ.τε8·επ τ!ειι Μει!ιγ!ε.!!εο!ιο!. ετιιινειι: πιο πεπ

«ετπτ!ε 8επιπ!ιπππετ εεε θι·πτπιιιειιιπε ιπ Ηειι·πε!ιι !ιττιιιιτπι. ινειιιι

«ΙΟ Ρετετιπεπ, επιζεπ νττιι·, 4. Ππιεπ Οο!πιιιπιπεριι·ιιιτε πιππειι 8

«Βιππάεπ ππειτιπ!τεπ. επ ννει·τ!ειι :Με πιο!ι! νει·‹!πιιιιπεεετϋι·ππ

«πιιπ !ιεπεπ, 4 ινει·τ!επ ειει·πεπ πιιπ 2 ντιπ τ!επ !ειετει·ειι πει·

εττ!επ νει· πειπ 'ι'οι!ε ει·π!ιπτ!ειι. Θ, ντιπ τ!επειι 2 τ!ειιει·πτ! ει·πιιιι

ετ!επ ντιιττ!επ, !τϋιιπτειι νιε!!ειε!ιι ιπι!. πειπ !εεπεπ τ!ενοπ !ττιιιι

«τιπειι. Βει ποππ τζι·ϋεεετειι Ποεειι ννιι·τ! ι!ιε Ρι·οιιτιι·τιτιπ τ!ει·

«Τοτ!εε- ππτ! Βι·!ι!ιπ‹!ιιπετει`ιι!!ε ετιιεεει· εειιι».

Με «Σ'ει·ιςιι“ιτιπ,ι.τ τ!πι·τ·ιι Βιιιπτιιιιτπε· τι" Ιι!ιτπριε τ!εε Μει!ι ·!

«τι.!!το!ιο!ε ττιιτ ;;ειντι!ιπ!ιε!ι ειπ, ινεππ τ!ιε Βιτ!ιπ!τιτιοιιειι ππι ει·

«ννιετ!ετ ειπ,ι;επιπιειεπ Μπιτ ι·ι·ι·ιιιιεε!ιτ ειιιι!, ννιε πειιιι πωπω

«ι·επ τ!εε Ιπιιετειι ντιπ Βιετιιι.εεει·τι, ιιι !τΙειπειι Βιιτιιπειι π. ε. ιν.

«Πε πι ι;!ειε!ιΐπ!!ε !ιϋε!ιει π·ιι.ιιι·εε!ιειπ!ιε!ι, τιειεε ννιεπει·!ιτι!ιε

«τιτ!ει· εοπτιι· ειπε ειιιπιιι!ι;πε Ειιιι·ειπτιιιε; ιπιτ Μει!ιν!π!!το!ιο! '

«τ!πι·ε!ι Απεοι·πιιοιι τ!εε Βριι·ιιιιε ντιπ τ!ει· !!τιπι _Υει·ετιιιιιιιπε

«ενιπρτοπιε !ιει·ντιιιιιιειι !τόπιιειι».

Μ) «Βιιιε ε!ιι·τιπιεε!ιε !οτ!ει· ριιι·τιε!!ει νει·ε·ιι`τιιιιρ; πιιι Μει!ιγ!

«π!!ττι!ιο! τιπ θεεπιιτ ντιπ Βε!ιπε.τιεε!ιειι τ!εε πιει!ιν!ε!!το!ιο!!ιε!

«ιιΕεπ .!τιιιιιπιεπ-,τ.τιιιτςει·, Βιι.ντιιιιι. πιω θο!ιιιππιπεριι·ιττιε !ιετι:ε

«ετε!!ι.επ Ριιπεε!ιεε επι.) ιετ σε !ιειτπιπε!τιεε!ιειε ππι! ινει!ιι··

«εε!ιειιι!ιε!ι ειπε πιε!ιτ ιιπτ.τεννϋ!ιιι!ιε!ιε Γοτπι πει· 'ι!ει·ειΠ.πιιε;..

«Ι!ιι·ε θνιιιιιιοιιιε ειιιτι τιιε!ιι εο ειιερτεεπι·τιτε!ιεπ τιτ!ει· εε !οιε!ιι

«επ ει·!τεππεπ, Με πιο πει· ε!ιπιεπ Γτιτιιι. επει· τΠε Απεεπ, πει·

«Υεττ!ειιππτ.τεερρπτει ππι! Με Νει·ι·ειιιη·ετειπ !ειτ!επ ιιππινει

«ιε!!ιπιτ».

15) «Με Βειιιιιεπιιε τ!εε Αει.!ιν!π!!το!ιο!ε πάει· .!ίοι·περιι·ιτιτε

«ιπ τ!επ Κι!πετεπ, ετιννιε ιιι ι!επ Θεπ·ετπειι: ποππ Δπεττειο!ιειι,

«Με Βτειιπ!!ιιεειεπειτ, επι· Βιειιιιπε· τω» Βιιιε, ειππ !εετε!τιει·ειι

"οτι Μεεειιιε ειτε. πι!. οπτιε ειπω- πιτ @εποε ππι! πεπνει·

«πιιι.τειι. Πιιτε!ι ει!» Ηιτιεπιι!ιςτιππ· ειιιεε ιι!ε!πειι Ριτιιιειιιεεεπεε

«ντιπ Νειιπι!ιε!!π ε. Β. πιιι·τ!ε Με Γ!ιιεειε!τειι πιιττειιιεεπει· πειπ.

@Ειπε Κοττιπ!πειιοπ ππι 10 ρθι: ντιπ Ηο!ετι.!!το!ιο! ·!τιιππιε πει·

ι σττιε!πεπ Αιτι'ιε·ππε επιηιτεο!ιειι. 8τι!ε!ι' ειπε πω” ιετ πει·

· «ιι;ι·οεεπι·ιιπππιετι!ιε <‹τπει!ιν!πτετ! εριι·ιι». τιιιι·ε!ι ννε!τ·!ιεπ πω"

«ειπ ειπειεςετ πι!!! ντιπ ε!τιιτει· νετςιιιιιπτ.τ οτ!ει· !!ετ!ιν!π!!ιο

«!ιο!τιιπππι·οεε πεοπεε!ιι.ετ. ννοι·τ!επ πι, πω πει· πιιε8·ετ!ε!ιπτ.επ

ι «!τοτπιπετιιε!!επ νετννειιτ!ππε ντιπ Μει!ιν!π!!ιο!ιο!ρι·τιρετεπεπ

ι στι! τιεπ Βι·ιιιεε!ιειι !τιεε!π».

Ιπ Ατιπειττιεπε πει· 'Ι'πιεπε!ιε. τ!πεε ππιτει·ειπιμει· !!ειπν!ιι.!

! !‹τι!ιο! πιτ:!ιτ. εε!!.επ ιζειτππιτετι ιντιι·τ!ειι Μ. ιιπ Ηιππ!ιε!ι ιετπει·

¦ επι' Με νεττειι'εππκεπ τ!πτε!ι !τ!ειπε Μειιιτειι, ντε!επε ποιε!ι Ιπ

ι πε!πιιοπειι πει· !)πτπρΓε πεοπεε!ιιετ ινοττ!επ ειππ, ππι! επτ!!ιε!ι

τ πει Βεπε!ιτππε τ!εε Β'π!!εε Α. 2 τ!ει· Βιι!!ετ πω! Κντιοτ! '

Σ εε!ιειι Αι·πτιιι. ιπ ννε!ε!ιετπ πει· θεππεε ντιπ ε!ιιειιι θειπιεε!ι ε.πε

90 τιθι. Α!!το!ιο! ππι! 10 Μ. Μει!ιν!ε!!το!ιο! τ!επ Τετ! επι· Ρ'τι!Β·ε

!ιει.ιε, !τεππ ειπε Κοπιπιππιιτιιι πιιπ 10 πο!. Πει.!ιγ!ιι!!το!ιο! εντιπ!

!τπιιπι Με ιιππε!”ε!ιτ!ιε!ι ειιιρ!'ο!ι!επ ινει·τ!επ. .ιιι πιειι πω· πεε!ι

ποπ ε.·ιπετ·ι!ιππιεε!ιεπ Βιι:ι!ιτιιιιρ;ειι επε!ι εορ;πι· επ επ πιο πει

ππε ετε!ιπτ.ε Ι)επιιιπι·ιετιιπιε τ!εε $Β!ι·!τιιε επι 1 τι τ.. 9,5 ρΟτ.

πιιπ μι· 5 Οι.. Ηο!εεριι·ιι.πε !!ετ!επ επ !ιεεεπ. -

Ι8ι«!)ιε ε!ιππ‹!!ππι; πει· Μει!ιν!ε!!ττι!ιο!νει·,<;ιΓιιιιικ πεειεπε

«ππιιιιι:επε!ι!ιε!ι ιπ πει· Βιιτίετπιιτια Με θτιίιεε Με πειπ Πε;επ

«πππ τ!ετπ Πετιιι ππι πειτε τ!ετ Πεεεπτιππιρε ππι! ι!πι·ε!ι Επει

«τ!πτιπιπ_ιε!ιιιοπεπ. 8τιπιπ!τιππιειι. πε.ιιιεπε!ιε!ι Αει!ιν!ε!!τοπσ!:

«8ι.ι·γε!ιπιπ πω! Κε!!“εε, !!τινιιι·ιπππτ; ι!εε Κιιτρετε πω! πει·

«Βπιτειιιιιπτεπ». °·

Πει· Βτιιιιτ'ε!ι!ιτπς τιεε Λει.πν!ε.!!τοποιε Με Βιιιππ!επε !ττιππ ω!

πιο!ιτ. πειρ!!ιε!ιτεπ. τιπε!ειε!ι ιιπτει· πειπ Κτηι!τιε! Βε!ιππτ!!ππε

πει· Πει!ιν!ε!!ιο!ιο!νεται!'τιιιιι; επιζερ,τεπετι ινιι·τ:!, Μ" ιπ 5 Με

!επ. ινε!ε!ιε ιτπ ?οτι 'Ι'εττν πεοππε!ιτει ινοι·τ!ειι ειιιτ!, τ!ει· Αε

ι ι!ιν!π!!ιο!ιο! επτε !)ιειιειε ςε!ειεεει. !ιεπε.

Π! «Με Βε!ιεπτ!!ιιπι; πει· Απιεπτοεε ιει τιππε!'ι·ιετ!!εεπτ!. !π

«πιιπ τιιιιιετι 8τε.τ!ιειι Ρι!οοετριπ πω! .!τιτ!!τε!ιιιιιι, ετι!επει·

«Βτι·ιτε!ιπ!π ετιπ!επιππ πππ πει· σε».

Πι·. Ο. 8ι.ι·ιι!ιιππει·ς.

πικαπ;; ειπε τ!ετι Ρι·τι!τιιττι!!ετι

πετ· τιιετιιιιτι!εεπειι Εεεε!!εσπειτ :τι πετρα.

 

Βιι.ιππε,τ επι 8. περτ.επιπει· 1904.

!)τ. Η ι·πππ τι ει· τιεπιτιπειτιετι. ειπε Ρετιεπι.ιιι, ιιπει· τ!ιε ει·

εε!ιοιι !”ι!ι!ιετ πει· θεεε!!εε!ιειΓι πει·ιεπτετ !ιειαι.ε. Επι !ιε.πι!ε!τε

ειε!ι ππι ειιιετι Β”ε!!, πει πειπ ετ ιπι Αρτ!! ιετιει ννει;ειι Ειτ

:κυριε νεειεεε π ι·ιππτιε.ε Με πειτιεπ Πτετ.!ιει·επ ιπ επι

!!ειτπι·π ιιιιι;ιπτιιτ!εε ειιηι!επτιετι !ιτπιτε. Ζπ ΑπΐετιΒ· πεειππτ!

πιιε!ιιε Απιι·ιιιιτ'ε!π τ!εε Ηει·πε ειτε πειπ Με", επει.ει· !ιτοππιε

Ρπιιειιιιπ τ!επ Ηει·π τιπε!ι πε.ε!ιιε !ιε.!πετι ππι! !ειεπεετε Αι·πειι

. νει·ι·ιε!ιιειι. Βια ειπε Εεεε 3-4 Με! Βιιι.!εει·ππι; ντιπ πιει Μπ

ι ι·ειιι Πι·ιπ ειπ. τιιιε!ι Ι πιει! ε;επππτ!επετ Ειτπ!ι!. .Μπι ννιι·τ! εειτ

πειπ Ρεπι·ιιιι.τ ΜΗ ιιιιε!ιτ.ε π·ιετ!ετ !!τιπ ιιιε Βειτ επτ!εετι. Μπ

· πιιιει· π·εε!ιτ. Ρετιεπιιτι νοπι Αιιεειο!τει·π τ!εε Πι·ιπε ππι πω!

ετιι!εει·ι ε!ειιιιι ;!επ Πι·ιιι ιπε θεεε!ιιι·ι·. Απεεει·τ!ειπ ππι ειππ ιιι
π τ!ει· Ηιι!ιε τ!εε Ντιπε!ε (Με Ρ)!τιοριε ι·ειεπτ.ε Με ει·ιιιπετ!ιτιιι Με

ειππ Ντιπε!ι ιιι τ!επ !ειειειι 'Ι'τηςειι ειπ ι!πι:ει·ί6ι·ιπιπ·ει· νοι·ιιι!! ιτε

ι πι!τ!ει., πει· τ!ιε Ηεπι τ!ιιι·ε!ιπι·εε!ιεπτ!, _ιετι:ι. ε!!ιτιπ!ι!ιε!ι πε!ιτοι:ιεε!ι

Ζωτιιιι πιιπ νοιι πειπ Πι·. επιππι. τ!τιεε εε ειε!ι ππι ειπε Πει·

ιιιε ππι Νετινοι!ε!! !ιεπτ!ε!ι.

Βε ιο!ρτι τ!!ε Βειπτιπειτιιτιοπ πει· Ρπι.ιεπειτι. Ο·τιι.πππετ

πεεπειε!ιιιε;ι τ!ιεεεπ νοι·ι'τι!! τιιιετε.τ.ιν επ πεεειτ.ιεεπ πω! ννιι·τ!

τεεπειεπ, επε!ι πτιε!ι ειι'τι!ιτιετ Ορει·τιιιοτι τ!ιε τω. ινιετ!ει· νει·

ι επετε!!επ

' Πι·. ιν. Κιεεει·ι κι !τ γ !ιιι!ι εειιιεπ πιιεε!τϋπτ!ιι;τεπ νει·

ειπε: «!!ιε πιει πει 8ε!ιτιι·!τιε!ιπερ!ιι·ιΜε». ι!·]τ

. ετι!ιειιιτ ιιι πει· θε. Ρειει·επ. !!!ετ!. !ντιε!ιειιεε!ιτιι'τ.).

!!ιε!ιιιεειτιιι:

Τι· π ιι :ιτε ινειετ. ιπ ι!ιετιι·ει.ιεε!ιει· Βε2ιε!ιπιιις ι!ε.ι·πιιι πω,

τ!τιεε ιιι πεπει·ει· Ζειι νοπ πειπ !!.π!ιεπει· Πε ντιετι. πεεοπτ!ετε

τιπει· νοιι τ!επ Γτεπεοεειι Κ!ιρρε!, ιιε Γι” π. τι. τ!ιε ιντε

ιτπιιε πει· Βιι!ετει·ιεπ πιιπ 'Γοιτιπε απ! Με Βιιτηςειπεεε εφετι

ιπεπτ.ε!! επιιτ!ιει·ι εντιττ!επ πι ππτ! ιεετεεει.ε!!ι πιπττ!ε, τ!πεε τ!ιε

'Γοιτιπε πει Ιπιε!τιιοπε!ετπιι!τ!ιειιεπ επι' τ!πε Βιιτιοι.!ιε! πει· Β!τιι.

ι εεΓεεεε ιν!ι·!τειι, εεε επι· "Με πει· Αι·τει·ιοε!τ!ει·οεε ννιε!ιτι8·

ω. 'Ι'ι·ιι!ιπτι πιτ πει· Απειε!ιτ.. τ!πεε επ Απι'επι; τ!εε $ε!ιετ·

!εε!ιε Με !!"!ιιεειΒιιτειιεπιεπε·επ ειπ ι!ιι·ει· Βιιινι·ιι·!τπιιι.ι; επι' ι!πε

Ηει°ε !τειιιε εε ει·οεεε !εο!!ε εριε!ειι. πιιπ τε!ι.τι!ι!ιε!ι Μπι ει·ει
πει ετ:!ιοπ πεετε!ιεπτ!ετ· Νειι!ιι·ιιιε, νντι τ!ρεε Ηετι ιιιίο!εε πει·

ννιτ!ετετεπτ!ε ιπι Β!ιιι.8·ειπεεενετειπ τι!ιπε!ιιπ επ,ε;επιει·ι. πιτ. επ

πετιιε!τειειι€ιςειι ειππ. !!ιιτι ει·εε!ιειιιτ εε ιιιε!ιτ τιπινεεειιι!ιε!ι.

τ!τιεε ιιι πει· ει·ειετι Ρει·ιοι!ε τ!εε $επιι.ι·Ιπε!ιε ειιιε ,ε;τιιεεει·ε ?Πιε

ειις!τε!ιετπεπετεπ πειπ Ρετ.ιεπτεπ :πε·ειιι!ιι·ι ινει·τ!ε. Ιιπ Πεπτ!ε·επ

ιει ει· πιιπ τ!επι Νοτιττ!ε π 'εε!ιεπ νοι·εε!ι!ε.ι; τω» ι;ειπιετ:!ιτεπ

_ πιει πει Νερ!ιι·ιιιε ειπνετετεπτ!επ. μ

Πι·. Ι. Β ι ε πι ε τι !ι π ε ι τ! ε ι· -Βιππεπ ιιιεο!ιτ. πει· θεεε!!εο!ιει'ε

ι!πει· ειπε ειιιίπε!ιε Μετ.!ιιιτ!ε επι· Ι9π τ.Γει·τι π τις νο π

Ε τ ε πι τι Μι ι· ρ ε ι· τι επ ε ιιε ι· Ν α ε ε 1ιιιιτειιιιπε.Βε !ωπιπιε

 



Ρ!!!
 

ποπ! ειιι _ιεάει· ιιι·ιι!ιτιεε!ιε Απε άπεπ!εε!ιεπ ιιι ά!ε ΜΕΘ.

ι·`ι·ειιιάΒϋι·ρει· ειπε άει· Νιιεε ιιι ειιι!!ει·ιιειι πιιά Μεεε. ά:ιεε Με

ιιι!τιιιι$ει· μι· ιι!ε!ιε !ε!ε!ιτ εε!. !ιεεοιιάει·ε πειιιι ντιπ άειι Διι

κεπϋι·ιιτειι εε!ιοιι ιι!!εε ιιι!ης!ιε!ιε επι· !Βιιτ!'ει·ιιιιιιε; άεε !!'ι·ειιιά

!ιδι·ρει·ε ιιιιιει·ποιιιιιιειι πιιι·άε ιιιιά εε ε!ε!ι πει ιιιιι·ιι!ι!,εε κ!ιιάει· η

ιιιιιιά!ε. Πιιιι Νε Με Βιιι!ει·ιιειι ειιιει· Βι·Ιιεε ιιιιε άει· Νιιεε

-επειιιιιι! άιιι·ε!ι ι'ο!;;ειιάε ειπ!'πε!ιε Πειι!ρπ!ει!οιι !ε!ε!ιι. ιιιιά

εε!ιιιε!! εε!ιιιιο;ειι: ει· άι!ιε!ιι:ε ιιιιτ ε!πειιι εειι ειιιει· Κοι·ιιειιιιε·ε

εε!ιε!ι.ειιειι !νειιειιιιιιεε!ι Με θειιιιιειιεεεε! ε·ε,ςεπ άιε !ι!ιι!:ε!°ε

Β.πε!ιειιπειιά ιιιιά νει·εε!ι!οεε άεάιιι·ε!ι άειι Νεεειιι·ε.ε!ιειιι·ιιιιιιι.

άιιι·ιιιιί ιι·ιε!ι ει· νει·ιιιιιιε!ει. ειιιεε πι!. ειιιει· ειιιερι·εειιειιάειι

Ο!!ιιε νει·εε!ιειιειι θιιιιιιιι!!ιε!!οιιε (Με ει· επ άει· Ρο!!!ιεει'

εε!ιειι !..ιιΐιάειιε!ιε ι.ιε!ιι·ιιιιε!ιτ. Μι·ά! ιιι ά!ε ι'ι·ειε Νεεειι!ιιι!Γιε

Μια επι ιιιιά !ιε!άειιιιι! ερι·ειιιε άει· Ρι·ειιιά!ιδι·ρει· !εὶε!ιι. !ιετιιιιε.

Με” !ιιι!ι ά!εεεε νει·ίιι!ιι·ειι Πιτ ιι!ε!ιι εειι: ιιιιιι·ει'ε.!ιι·Ι!ε!ι

ιιιιά ι;!ε.π!ιι, άε.εε άιιι·ε!ι άειι Ι.ιιι'ιάι·πε!ι. άει· επι· Επι.ΐειιιιιιιιι;

ειπε ε!πει· ιιι άει· Νπεειι!ι6!ι!ε ειιι€ε!ι!ειιιιπι.ειι ριεειιο!!ειιειι

Βι·Ιιεε άέιε!ι ποπ! αι·6εεει· εε!ιι ιιι!!εεε, Με πει άει· Ρ ο Ι !! τε ε ι·'

εε!ιειι Ι.ιιιίιάοπε!ιε. !ειε!ιτ άιε Τι·οιιιιιιε!ίε!!ε νει·!ειπτ πει·άειι

!ιΒιιιιι.ειι.ιιιιιι ιιι!ιιάεειειι ιι!ιει· άει· !ιιιιιει· άειιι Ρι·ειιιά!ιει·ιιει·

ΐ(ιιιΒιιιει·ειιάε Βε!ι!ειιιι ιιι Με Ρε.ιι!ιειι!ιά!ι!ε ε;ει.ι·ιε!ιειι πει·άεπ

Βιιιιι.ε.

ει.. ιιιεε ιι ιι ειά ο ι· !ιπ!ι. ι:!ιεεε θειιι!ιι· ι!ιι· ιιιιειεεεε!ι!οεεειι,

άιι. !ιι εε!ιιειι Πι!!ειι άει· !.ιιι“ιάτπε!ι. άειι ει· ειιιπιιιιάιε, άειι άετ

Ρ ο!Ι!`ι: ε ι·'εε!ιειι !.πι'ιάοιιε!ιε ιι!ε!ιι !!!ιει·ει!ε.ει.

8ι.ε!!νει·ιι·ειειιάει· 8ε!ιι·ει;!ι.ι·: Ι)ι·. Κ. Ρ Γι” Γ.

Βιιειιιιε επι 22. Βεριειιι!ιει· !θ04.

Πι. Ρε!άι·οο!ι ει.ε!!!: ειιιειι Ρε!! νεπ Ριπι·ιρ,·ε ιει·οιε

νετ. Βει· Ριιιιειιι:. εειι: άειιι 2. Ι.ε!ιειιιι_!ε!ιι· άιιι·ιιιι !ε!άειιά, π.. .

νιε!!”ιιε!ι επι' Ε!αεπι. Βι·ε.!ι!εε, Ι.ιιεε !ιε!·ιιιιιάε!ι ποι·άεπ. Ρ. !ιε

ε ι·ιε!ιτ !ιιιι·ι άἰε Βιι!'ει·ειιε!ε!άιιι.Βιιοεε ε·εεειι!!!ιει· άει· Πι·ι!εειι·πι

ε τοιι!ειι, ιιιιιε!ιτ επί ά!ε Ριιςιιιειιτει!οιι ιιιιά !εάει·ε.ι·ι!ε·ε νει·

ά!ε!ιιιιιιι άει· Πει”, !ιεεοιιάειε ειι άεπ Πιιτει·εε!ιειι!ιε!ιι. Με

Ι·"ι·ει!ι!ει!ιειι άει· θε!ειι!ι!ιειιι;ει!!ιε!ιειι. εοΜε ά!ε Βε!ετειιάι·πεειι

εε!ιπε!!ιιιιιτ πιιίιτιει!ιεειιι ιιιιά !ιειοιιι. άιε Βε!ιειι!ιειτ άεε νω

!ιοιιιιιιειιε άει·ει·ι.!εει· Ριι!!ε.

Πι. Κ!ε.ιι !ιιι!ι εειιιειι ειιιςε!ιιιιιά!ει.ειι νοι·ιι·πι.ι·: Πε!ιει·

Α !‹ ι·οιιιεε;ε! ιε Με Κι·ειι!ιειινοι·ετε!!ιιιιις. (!Βι·εε!ιε!ιιι ιιι εκ

ιειιεο ιιι άετ 8ι. Ρει.ει·ε!ιιιι·ι;. Πεάιιι!ιι. ννεε!ιειιεε!ιι·Πη.

Ι)ιε!ιιιεειοιι:

Πε!ιιο Ι`ι·εει, Με Με Βε!ιι.ιοπειι ιιιιτ Βει·ἱιε!ιειε!ιιιςπιιε· άει·

Ηΐζρορ!ιμ!ε ειιεςεί!ι!ιι·ι: πει·άειι ειιιά.

Με !τειιιιι άει·!!!ιει· !τε!ιιε πειιεπε Απε!τιιιι!!ι ε·ε!ιειι, άοε!ι

!ιε!ι!. ει· !ιετνοι·, άεεε-επε!ι Ρ!ι!!ε επι· 8ε!ιιιοιι ιι·ε!ιοιιιιιιειι ε!ιιά,

ιιι άειιειι - πειι!ε;ειειιε ιπιι!ποε!ιοριεε!ι - ά!ε Ηγρορ!ιγειε

ιιοι·πιε! ιςε!ιιιιάειι πιιι·άε, ε!ιειιεο Με ειιιε!ι Ρ!ι!!ε νοιι ετει·!ιει·

Ηχρει·τι·οιι!ι!ε άει· Ι)ι·Πεε ο!ιιιε Ζε!ε!ιειι ντιπ Α!ιι·οιιιεεε!ἰε εε

ι'πιιάειι ε!πά.

ΡΗιίι' ε!ιιιι!ιτ. άε.εε ά!ε ΑΒιιιι!ιιιιε άει· ι·ο!ιειι Μπε!ιε!!ιι·ιιϊι.

ιιι ά!εεειιι Ρε!! - άε. εἱε ιιιο!ιι !ιειι·Ι!.ε!ιτ.!!ε!ι ι:ειιπε: Μ., ιι!ε!ιι

επι· Ι)!ε.ειιοεε νει·πει·ι!ιε.ι· εε!ιι άϋι·ι*ιε. Πει· Πιιιειεπά. άιιεε

Ρετιειιτ 4 .!ε!ιι·ε Με: ιιιε!ιτ ε·ειιι·Ιιειτει. Με, !ιιιιιιι ά!ε τε!ιιιιν

ιςει·ιιι€ε Ηει·ιι!ιεειιιιιις άει· Μιιε!ιε!!ιι·ιιΐι. ετ!ι!ι!ι·ειι.

Κ ! ιι π: Αιιεεει· άει· ε ιι ι. ε ε !ι ι ε ά ε ιι νοι·πιι.ιιάειιειι Ηει·ε!ι

εειειιιιις· άει· ι·ο!ιειι ΙΙ,ιιε!ιε!!ιι·ε!'ι. ερι·εε!ιειι ά!ε Αι·Ιιειιεπιι!ϋ.!ι!,ε

ω!. άιε!ειε!ιιε Πιιιι!!ά!ιιιι·Κειι - πο! Β'ε!ι!ειι ιιιιάει·ει· πεπιε

ε!.!ιειι!εε!ιει 8γιιιρτοιιιε άει· !ε!ε!ιιε Βε!ιπε!εεεπε!ιι·πε!ι άιιιε!ιε.ιιε

Πιι· άιε Ει·πι·ειι!επιι€. 'Ι'γρ!εε!ι Μ. !ει·ιιει· Με Βιιιιι·ετειι άεε

ε!ιιιοι·ιιιειι !!Ψειο!ιειιιιιιε ει·ετ !πι 17. Ι.ε!ιειιειιι.!ιι· εοΜε άἱε

!ιιι τειιε ι·εερ. Με !τε!ι!ειι άει· ΜΜΜ εειιπε!!ε.

ΜΗ ει·ιιιιιειτ άει·ιιιι, άιιεε Ρ!ει·ι·ε Πει·ιε Με Πι·ειιε!ιε

ειπε νει·ιιιιιιάει·ιε 'Ι'Μιε!ιε!ι άει· Ηγρορ!ι ε!ε πιιιιιιιιιιιτ. Μι!ιι·ειιά

ειιάει·ε ειπε Ηγρει·ίπιι!ιτιοιι ιιιιιιε!ιιιιειι. ! πιπ.ιε Με ά!ε Β'ι·ιι.<;ε ιιι

ΜΜΜ ιιιιι' Με 'Γ!ιει·εριε: ιιι ει·ει.ει·ειιι Ι·"ε!!ε πει·ειι 0ι·ε,·ιιιι

ρι·εεριι.ι·ειε ιιιά!ειει·ι, ιπ !ετ.ετει·ειιι ιιιε!ιτ.

Κ!επ: Ι)ιε Γιιιι!ιιιοιι πιτ !εάειιι'ε.!!ε νει·ιιι!ιιάει·ι; πο ειπε

Ηχρει·ιιορ!ιιε !ιοιιειιιι!ει·ι πιιι·άε, πιτ εε ιιιιιιιει· ιιιιι· ειπε εε!ιε!ιι

!ιε.ι·ε. ιι!ε!ιτ άιιε ερεε!Πεε!ιε Πι·ἱιεειιε·επε!ιε. εοιιάει·ιι άειε Μπιε

!Ξεπε!ιε !ιετ.ι·ε!!”ειιάε, ι·εειι. ε!πε ριι!:!ιο!οι.ε!εε!ι-ιιεοιι!πει.!εε!ιε.

'Ρ!ιεοι·ει!εε!ι πιιι·ε άιι!ιει ιιιιιιιει· «Με νει·ε.!ιϊο!ι.ιιιιιε ντιπ Ηγ ο

ρ!η·ε!εεπι·ιιΜ επι Ρ!ε.ιεε. Με εε ιιι ειιε!ι ιιι άει· 'ΠΜ. Μειι ε!

εο!ιιι ιτε!ιιιιε, άεάπι·ε!ι ειπε Βεεεει·πιιε; επ ει·ι!ε!ειι.

Τι·ιι!ιει·ι πιι.ιε!ιι επιιπε!ιει. άει·ιιιιϊ επιιιιει·Ιιειιιιι, άεεε ιιιι

!)ιι!ι!ιιιει· ιιιιειοιιιιεε!ιειι Μιιεειιιιι επι 8!ιε!ειτ Μ!. ιγριεε!ιειι

Ζειιι!ιειι άειι ρει!ιε!οεπεε!ιεπ Ηιεεειιπιιε!ιεεε νιιιιι .!ιι!ιι·ε 1706

ει.ε!ιι. Πι· !ιειοιιι. ίει·ιιει·. άιιεε εε ιιε!ιειι Ρι·ο!!Γει·ειιοιιε;εεε!ιπ!ι!

ετειι άει· Ηγρορ!ιγειε νοι·ιιιεεπε!εε ιιιι·ορ!ι!εε!ιε Ζπειιιιιάε άει·

Ι)ι·ιιεε ινε.ι·επ, ά!ε επι· .Βεο!ι:ιε!ιιπιιε !ιιι.ιιιειι. ιιιιε!ι !ιει εε!ιειιι- _

!ιε.ι·ει· Ηγρειι.ι·ορ!ι!ε άεε 0ι·ι;ειιεε. Ιιι Βεειιε· πο!" Με Βι·!ϋεε!ιειι

άει· εειιπε!!ειι Ριιιι!ιι!οιιειι ιιιιιεε ειπε ερει!ιιεε!ιε διϋι·ιιιιε ιιιι- .

ιιιο!ιτ ειπε ιιιιι· ειπε εο!ε!ιε. πε!ε!ιε επι' !ι;ειιοιιιιιιειι πει·ι!ειι,

άιε ιι!!μειιιειιιε Ηει·ε!ιεειειιιιι: άει· Κι·ιείτε επ !ιεε!ε!ιειι πει·ε.

Βι· ει·ιιιιιει·ι άε.ι·ιιιι. άιι.εε !›ει Κι·ιι.ιι!ι!ιε!ιειι, ά!ε ιιι !ιοε!ιιι;ι·ε.ά!

ι;ει· ε!Ιεειιιε!ιιει· Βιιι!ιι·Μ'ιιιιιε· ι“!ι!ιι·ειι, πιε ά!ε Ρ!ιι:!ι!εε, άει· ξ

θεεε!ι!εε!ιιειι·ιε!ι Με πιινει·ι!ιιάει·ι, μ εοιι·ιιι· ετει·!ι εεετειι;ει·ι

εειιι !ιειιιι. !'Ψεε Με Μει.ιειιει6ι·πιιι·;ειι ε.ιι!ιει.ι·ιάτ, εο ειιιά ειε

ιιιε!ι!. ιι!!ε!ιι άιιι·ε!ι ά!ε νει·ειιεει·ιιιιε· άει· !ιιι6ε!ιει·ιιειι Ι·'οι·ιι

Μπα πω! άει·ειι Ε'ο!ςεπ ει·!ι!!!ι·!πιι·. εοιιάει·ιι ιιιειετ άπι·ε!ι ά!

 

~ι·ε!ιτειι Πι·ιιε!ι ω· (Με Ο!ιἱεειιιιι ππά ά!ε !ιειιεε!ι!ιιιι·ιειι Απειειι

πει·νειι. Ιιι άει· Ηει!ι'ιε άει· Β`ιι!!ε ειιιά Απεειιετϋι·ιιπεειι επι·

Βευ!ιιιε!ιτιιιιε· ιιιε!ιοπιιιιειι. Μι πεεειιι!!ε!ιετι Βι·ιιε!πειεε!ιειπππ·

εειι (επι Με (!!·ιιεειιιιι. νεπ εε!ιειι άεε Ν. οιιι.!ειιε. Ν. εειι!ε

πιοιοι·ιιιε οπο! !!ει·πει· !εἰε!ιτ.ει· Βιιορ!ιι!πι!ιιιιιε Ήιθ'ο!ε·ε Ζπ

ιιιι!ιιιιε άεε οι·Ιι!ι.ε!ειι Ρεει.εεπε!ιεε, εειιε!ιι!πιι·ει· Βπορ!ιτ!πι!ιιιιιε

άπι·ε!ι Ζιιιιε!ιιιιε άει· !!!πιεπε!οιιειι άει· !.!άει·. άεε !επόε!ιει·ιιειι

Ηπιιι·εοι·ιιίτε.!!ιιιε·επε εεε. Βεπεπε!ι!.ει. πει·άειι πι Ριηιι!!ειιει·

πε!!.ει·ιιιις, ε!ιειιΐιι!!ε άπιε!ι Πι·ιιε!ι!ϋ.!ιιιιιιιις άεε Ν. πειι!πιιιοτο

ι·!πε. ιιι νει·ειιιιεε!τειι !!'5ι!!ειι !ι!ιιιι·ει:ειι !ι!!ιιιει·ιι!ε !!!γοειε (πο!ι!

ειιι·!!ε!ιιιι!'ἱ!!ιι·ειι επί' Νόι·πιιαειι ἱιιι Κει·ιιε·ε!ι!ει άεε θειι!οιιιο

!‹ιι·ἱιιε επι Βοάειι άεε Π!. νειιιι·ἱ!‹ε!ε, Πι·πε!ι επι Με !ιιι”ιιιιι!!

!ιιι!ιιιιι_ Χ'ει·ά!ε!ιιιιια άεε Βιιεπάγιιιε. πε!ε!ιε π!εάει·ππι επ ΕΜ

επιιε· άει· Κει·ιιι·εε!πιι !”!!!ιι·ι!. ΒΙιειιιιο πιιιεε ποπ! ά!ε (·ΗΣ'00·

ειιι·ἰθ !ε!!ιιιειιτ!!.ι·! επι· Βειειιιι.ε· άπι·ε!ι Βρειιάγπιει!ιι·ππ!ιιιπε άεε

Π!. νειιιι·!!‹ε!ε !ιεεοι;ειι πει·άειι. Ρ'ε.ει ιγρ!εε!ι !ει ιιι απεικ

ειιι·οε!ιεπειι ΙΞ'ιι!!ειι άιε !ι!ιειιιιιοι·ιι!ε Ηειιι!επερε!ε. !ιει·νοι·εει·ιι!'ειι

άιιι·ε!ι άεπ Πι·ιιε!ι άει· ι·ει·ε·ι·ϋεεει·ιεπ Ηγιιορ!ιγειε επί άε.ε

Ο!ι!ιιειιιιι. Ποε!ι !ιοιιιιιιειι ειιε!ι ε!ιιεε!!ιε·ε 8ιϋι·ιιιιαειι άεε θε

ε!ε!ιιε!'ε!άεε νοι·. επέιι!ε·ε άεε !!ι·ιιε!ιεε επι' άεπ ειιιειι οάει°

πιιάει·ειι θρ!.!ειιεετειιιιιιι. Με Α!‹ι·οιιιεεε!!ε !ιιιιιιι ιιι εε!!.ειιειι

Β'ιι!!ειι εποε ε!ιιεε!ι.!ε πιιι“ιι·ειειι. άειιιι π» ειπε!ι ε!ιιεειι!ε:ε

νει·ει·ϋεεει·πιις άεε Βιι!!ι! ιιι τοτε !ιεο!πιε!ιτει:. Ρ'ει·ιιει· ειιιά επι·

Βειι!ιεε!ιι.ιιιιε; εε!ιοπιιιιεπ ι·ε!ιι εειιιι·ε!ε 8ι.ϋι·ιιιιεεπ: ἱιιι Οιπειι

τ!ει·ιιιιπενει·ιιι6ε·ειι (Βι·!ιι·ιιιι!‹ιιπε· άεε νιιι·άει!ι!ι·πε!. ειιιιιιιπεε

!.!εε!ιε .ερ!ιι-ιε!ε. ιιιο!οι·ἱεε!ιε Α!ειιἱε. εειιιι·ιι!ε θεε!ε!ιτεΐε!άε!6

ι·ιιιιε·ειι. Βιιά!!ε!ι ρει·ιρ!ιει· ιιιιε!ι Βιιρι·ποι·Μιιι!- ππά θεειε!ιιε

ιιειιι·ιι!ς!ειι ιιι!'ο!ε·ε άεε Βι·ιιε!ιεε επι' άειι Τι·ι,ς.τειιιιιιιιε πε. π.

ΚΙ:ιπ: Με @επι ιιοε!ι 3.!!!ει·ε Πι!!ε Με άει· νοιι Τι· π !ι ει· ε

ιιιιεει”ιι!ιι·ιε. 8 ιει·ιι!ιει·,ε· ιιειιιιι επι Β!!άιι!εε ιιπε άειιι .Πι!ιι·ε

!553. πε!ε!ιεε πω.» ειιιειι Α!‹ι·ι·ιιιιεε·π!ειι άιιι·ετε!!ι. Ιιι Βεεπε

ΜΡ Με Βι·!ϋεε!ιειι άει· Ηειιιιπ!ΐιιιι!ει!οιι. Με ειιε!ι ει· επι' ά!ε

Βιιειιι!τει άει· Γιιιι!ιι!οιιεειει·ιιιια !ιιιιΒεπιεεειι, ε!ιεπεο !ιει·νοι·

με!ιο!ιειι, άιιιιιι εε ε!ε!ι ιιιιιιιει· ιιιιι εἰιιε Πιιτει·ι'ιιιι!α!οιι άει·

!)ι·πεε !ιειιάε!ι., ε!ε!ε!ινιε! σε ιιιιι!ιι·οε!ιοριεε!ι ειπε εε!ιε!ιι!πιι·ε

Ηγρει·ιι·ορ!ι!ε οάει· Αιι·ιηι!ι!ε !ιεετε!ιι;. ν!7ιι.ε ά!ε πειιι.ι·ιι!ειι

διάι·ιιιιρειι ιιιι!ιειι!!ΐι, Με Κ. πεεειι άει· Μειηι;ε άεε 8ιο!ι“εε

ιιἱε!ιι πε!ιει· άι·ιιιιι' ειιιι;ε!ιειι !ιειιιιειι. Η!ι·ιιενιιιρτοιιιε ε!ιιά

ιι!ε!ιτ ιιοεπειιά!ε. ίε!ι!ειι !ιιιιι!ιε· ν!!!!!ιι·. Πι Βεεπε· επι' άειι

Πι·ερι·πιιε; άει· Ρει·ιιεει!ιεε!ειι ε!πά ά!ε Αιιε!ε!ιιειι εετε!!ι:.

Βε!ιτει.!ιι·: Πι·. 'Πι. Εεε !ι ε ε!ι επ ι τε.

!!ει·ιιι!εο!ι!εε.

β Ζπιιι !)!ι·ε!ιιοι· πιι‹! !!!ιει·ει·ε! άεε !ι!εε!ιΞειι

!ι!!ιι!εε!ιειι !Β!!εεεει!ι-Κ!ιιάει!ιο εριιιι!ε πι!. άει·

8!ιει·ε Δε” άεε Κ!ιιάει·!ιοειι!ιπ.!ε άεε Ρι·ιιιεειι νου (!!άειι!ιιιι·ε·.

!(οιιειι!ι.ειι!: ΗΜ· !ιιιιει·ε Κι·πιι!‹!ιε!τειι πο! άειι Απει:ε!ιειι άει·

Κιι!εει·ιιι Μει·ιπ ιιιιά Απε άει· δι. Ρετει·ε!ιιιι·ε·ει· Βε!ιπ!ε άεε

Μ. Κει!ιει·ιπειιοι·άειιε. πιιπ!. Βιιιιιτει·πι Οι. Η π ε ε ο π. ει·

ιιιιιιιιι πει·άειι.

-·- Πει· ()!ιει·ιιι·ει άεε 8ι. Ρετει·ε!ι. Βόι·εειι-Βει·πε!ιειι!ιοερ!τε!ε

επιπ Θεά!ιε!ιιιι!ε Κιι!εει· Α!ει:ε.ιιάει· Π.. Βρεε!ε.!!ει. άει· Ρο!ιι·οπ

εε!ιειι θειιιε!ιιεε!ιει'ι. !ιιιι·πι!ιει·εἰςει· Βε!ιπεετει·ιι ιιιιά Αι·ε!; άεε

Βει·ειιιει!ιιιτε. 8ι.πιι_τει·πι. Οι. Ε' ο πι! π. Με επι' ε!8ειιεε Ει·ειι

ε!ιειι άει· ει·ετςεπειιιιι.ειι 8ιε!!πιιπ ειιι!ιο!ιειι πει·

άειι. Ζπ εεἰιιειιι Νεε!ιιο!εει· επι Β6ι·εειι!ιοερ!τε.! Μ. Με Μι·

!ιει·ειιε !ιι άει· νοι!ε·επ Νι·. ιιιιιιε!!ιειι, Οι. Π επι !ιι·οπ ε ε!

ι;επε!ι!!; πει·άειι_

- Απ άει· Πιιἱνει·εἱΜΜ Κιιεειι Μ. άει· Με. οι·ά. άει·

ερεε!ε!!ειι Ρει.!ιο!οι.ς·ιε ιιιιά Τ!ιει·ιι.ρ!ε Βι·. Βεεει!ι! - επι'

άειι Ι.ε!ιτειπ!ι! άει· ι!ιει·ε.ρειιι!εε!ιειι Ηοεριιιι!

!ι Ι ι ιι ι !ι ππά άει· Ρι·οι. πιά. άει· ιιιεά. !!!ε8ιιοει!!ι Ι)ι·. Κ ιι -

εεπι-Βε!ι ·- Απ! άεπ Ι.ε!ιι·ει.ιι!ι! άει· ι!ιει·ιι επι!

εε!ιειι Ε'ει!ιπ!!;!ιτεπ!!ιι!!ι !!!ιει·ι.τε!”ϋ!ιι·τ πω· ειι.

- !)!ε ιπεά!ε!ιι!εε!ιε Γε.!ιιι!τει. άει· Οάεεεεει· Πιι!νει·ειιιιτ., Με:

άειι Ρι·ινιιτάοιειιιειι Οι. Ε". Β π !ι οι ε ιιι ε !ι ι ειιπι Ρ ι· ο Πι ε ε οι·

άει· Θε!ιιιι·ιε!ι!!!Γε πιιά θγιιε!ιο!οειε εεπιι!ι!ι.

- Ιιι Οπει·!‹οπ πω" ιιι Βπάε άεε νοιιι;ειι .Ιπ!ιι·εε άει·
¦άοι·ιιεε διεάιιιι·ει. Βι·.Γ. Ρ!ειι_!ετεε!ιεινε!Η, Με 25

ι!ι!ιι·ιιι·ε .!π!ιι!!ιιιιιι εειιιει· ιιι·ει!!ε!ιειι 'Γει

τ.ιε!ιειτ.

- Ιιι άει· πιεάει·ετει.ειιάειιειι θεεε!!εε!ιε.Μ άει·

Αει·ετε!ιι Κιε!εεπιιι·άειι!ιι άειι νοι·ετε.ιιάκεπε!ι!ι:

Μ. 'Γεεπιιρ!ἰε!‹! - επιιι·Ρι·ιιεεε, Ι)ι·. Ι._ιε.ε!ιοπε!ιι -

' ειιιιι ν!περιπεεε, Βι·. .ῖεά!ιιι!‹ι - επιιι Βε!ιι·ει.ϋ.ι· πιιά Πι·.

8 ε !ι ε ιι !ι 4 εππι Β!!ι!ιοι!ιε!ιιιι·.

(θεεει.ε !ε!αιι·εριε. - Κ. Χ'νι·.).

-- θι·άειιενει!ει!ι ιιιιιτειι: Πει· δι. Αιιιιειι-θι·

ά ειι ΙΙ. Κ!ιιε εε - άειιι Ι)!ι·ε!ιωι· άεε 8ι. Απάι·εεε-Κιιιάει·

ιιεγ!ε ι. Μ. Ρετει·ε!ι., !!ι·. Η ε ι ιι ι·. 'Ι' σε ιι !ι ε; άειιι Με. Απε

άεε 8ι. Ρετ. Ν!!ιο!ιι!-Κ!ιιάει·!ιοερἰιε!ε. Πε. ν ιει οι· _Β"ε ! ά τ

ιιιιά άειιι πι. . Οι·ά!ιιιιιοι· άεε !ι!ιιι!εε!ιειι Ε!!εε!ιε!.!ι-Κιιιάει·

!ιοειιιιιι!ε. Ι)ι·. ο ε ε ε Α !ι ε Ι ιιι ε. ιι τι.

Πει· 8ι.. ΒτειιιεΙειιε-θι·άειι Π. Κ!ιιεεε - άεπι ε!

ιει·ειι Λεει άει· πω. θεεε!!εε!ιείτ επι· Βι·ε!ε!ιιιπε,· εά!!ι:ει·

!·`ι·!!π!ε!ιι, !)ι·. Ε' ε ι· ά. Ν' ε χ· ε ι· τ.. .



|”|

- Αιιειειιάιεειιε 0ι·‹1ειι: Πει· Ο1ιει·ει·ετ άεε Ρι·εο1ιι·ε

·ε1ιειιε1ιι-Κι·ειιι‹οιι1ιειιεεε ιιι 111οειιιιιι. Πι·. Βεε1ιειι ο ιν. ιετ νοιι

άει· ι'ι·ειιεϋειεειιειι Εεειειιιιιε ιιιιι άειιι Οι·ά ειι άει· ΕΣ ιι ι·ε ιι

Ιεςισιι ιιιιά άει· 1ιοι·ιιεει·ει άσε 2. ει1ιιι·ιεε1ιειι Αιιιιεε1ιοι·ρε,

θειιειιιιι·ιιι Πι·. Πι! ι ιι ει‹ ι. ιετ. νοιι άει· ε1ιἱιιεειεε1ιειι Βεε·ιει·ιιιι,ε

πιιπ άειιι 0ι·άειι άεε άορρε1ιειι Πι·ιι.ε1ιειι11. Κιεεεε

άε1«ιι·ιει·ι νι·οι·άειι.

- Πιιεει·ειιι 1.ιιιιάειιιειιιι, άειιι Π·ιιιιει·ειι 11οι·ρειει·. @εεε

ννιιι·ιιε· Κιιιιιεε1ιει·εει· Ρι·‹›ιεεεοι· άει· Αιιειειιιιε. Ηειι. Μεάιιι

ιιε1ιιι.ι Πι·. Ιωάννη: Βιιεάιι. Με άει· ρι·ειιεειεειιε

Κι·οιιειιοι·άειι 111. Κιιιεεε νει·1ιε1ιειιινοι·άειι.

- νει·ειιεειιιεάει: Πει· ιιιτει·ε Αιιι άεε 1νετιιιεεεε1ιειι

Βεεεινειιειειιι‹ιιιε Πι·. ιάε1ετιιι. Με ειι:ειιεε Ει·ειιε1ιειι, ιιιιά

άει· 1ι11ει·ε Ανα Με Θει·ε1ιιι1εεεε1ιειι Πεεει·νειιιι1ε.ιι1οιιε Πι·.

Η ··ε1.1ι ι‹1ι'ι11ι·-1ι'ά Βι'° · ι
ΜΜΜ "Η ΜΒΜ θ' θ] θ "Μ" θ 6Μθ'υπ . ι·ειιάε (άει·ιιιιιει· 1349 11εάιιιιιει·), 140 Π·ειε 2ιι1ιιιι·ει· ιιιιά 181

ειιιιι 8011118181.

- Ζιιιιι Κιι·ειιεριεΙειιιετ ιιι ΜΜΜ· (1.ιν1ειιά) ιει.

ιιιι διειιε άεε νει·ειοι·1ιειιειι Πι·. 111 ιι ιι ι·ιι ειι. Πει· ιιι Θεω

ριιιι1ειι Π·ειρι·ειιιιιιει·ειιάε Πι·. Ε. Κι·ιι :ιιι ε·εινιιιιιι ινοι·άειι.

- Πει· 1ιειιιιιιιιιε Ριι)·ειο1οεε ΡΜ. Πι·. ν. Κι·ιεε ιιι Με

1ιιιιιε·. άει· άιιι·ο1ι ειιιε ννει·ινο11ε 8‹·1ιι·ιΠ ιιιιει· άιε (ιιι ιι εε! ι - ε

ιιι 1: άιε _ι ιι ι·ιε ιι ε ε1ι ε ιιιιει·ιιιιιι· 1ιει·ειο1ιει·ι Μι. ιει νοιι

‹ιει· 11ει·1ιιιι· .ε ε ι· _ιιιι·ιετιεε1ιειι 1·'ιιιιιιιιιι.ι. ειιιιι Β ιι το ιι -

άο141:οι· ει·ιιιιιιιιι νι·οιάειι.

(Α. πι. 2.21;)

- νει·ειοι·ιι ειι: 1) Αιιι Πεεειιι1ιει· ιιι 'Ι'ιιιιε άει· άοι·

πρι» Αι·ει Πι·. Β 1 ε ιι ιι ιι ιι Α ιι ιι ιι ο ιι· ιιιι Αιτει· νοπ 80 .1ιιιιι·ειι.

Πει· Ηιιιε·εεειιιεάειιε. ινει‹·ιιει· εειι 1807 Με Ανω ιιππ; εεννι>

εειι ιει, ιειιειε 1ιιιιι:ει·ε Ζειτ Με ιιι·ι1ιειιε Ηειιιιιιιιιιειιιιιειιιιιτ

ιι·ιιά ιι·ιιι· ιιι άειι 1ετειειι .1ιιιιι·ειι ειιιε1ι Ρι·ὲιει‹ιειιι άει· Κιιιι!ιε

ειεειιειι ιιιι·άικιιιιει·1ιειι (ιεεε11εε1ιε.Π. - ει ιιι 1'νιι·1ιεΙιειι άει·

18112ιιι1ιι·ιεε ιιιιιιι·εειιιιιιει· Απε Μ. ινιεειειειν 8ιριιειν- .

Μαι ιιιι 68. 1.ε1›ειιε_ιε1ιι·ε ιιιιειι Πι.ει 45_ιιιιιιιε·ει· ιιι·ιιιιειιει· Τε- -

11.9:1ιειι. - Β) ιιι Ρει·εε1ειιι1-θειεειιι (θιιιιν. ινιωιειιιι άει· Μι·

ιιιΞε Κι·ειεει·ει: Πι. 11(οιά επι ε ι· Βειιι11 ιιιι 40. 1.ε1ιειιει.ι1ιτε.

Πιε 1ιι·2ι1ιε1ιε Ρτιιι:ιε Επι. ‹Ιει· νειετιιι·1ιειιε εειτ 1868 ιιιιεεειιιιι.

ειιιι-ιιιι.ιιε Με διιιάιιιι·κι. άει.ιιιι Με Κιειειιι·πι ιιι άει· οιιειιε·ειιιιιιιι

ιειι θι.ιιάι. 4) Αιιι 10. .ιιιιιιιιιι ιιιι Κιι·‹ιιιιιοι·ι`ε Βειιιειιε1ιο_ιε

(θοιιν. Μοειιιιιι) άει· ι1οι·ιιεε 1·`ιι1ιι·ιιιει·π Πι. Αιεχιι.ιιάει·

νοι:ειει· ιιιι Α1τει· ι·οιι θ(1.1ειιι·ειι. ν. ιιι-εεε" εειιιε επιπ

ειιε ·ι·ιιιι.ειωιι 1ιει·ειιε νει· 37 .1ε.ιιι·ειι ιιιιά ι`ιιιιειει·ιε ιιιιο1ι Με

Αι·ει ιιι άει· ε1ιιι·ιιι·ςιεε1ιειι ΗειιιιιιειιιΙτ ιιιιτ 1ιεειιιιιάιεειι Βειιειι

άει· Αει·ειε Ροει.ιιιιιοιν ιιιιά Ηειιιιιιιι·ο1ιοι.ν ιιι Μοειιειιι.

511" Απιειει·άιιιιι άοι· 1ιειιιιιιιιτε Ριοι'εεεοι· άει· Οιιιειι1ιειιιιιιιιάε

Πι·. (ιιι ν ε. θ) ιιι ι.ιιωιειι άει· ειιειιιιι1ιε·ε Ρι·οΓεεεοι· άει· Ρ1ιει·

ιιιιιιιοιο,ε·ιε ιιιιά ε·ειιε1ιι1ιειιειι 11εάικιιι. Πι· .1. νειι Αυ Πει.

- Ζιιιιι Νεειιιιιιεει· νοιι Ρι·οϊ. Πι·. Ρι·ιεάι·ιε1ι Μοι·ιι.π

Μι άειιι 1.ειιι·ετιιιι1 άει· '1'1ιετιιιιιε ιιιιά Με Πιιειιιοι· άει· ιιιει1ι

ιιιιιεε1ιειι ιιιιιιιιι :ιιι άει· Πιιινει·ειιιιτ θι·ειι'ειι·ιι1ά ιετ άει· Ρι·οι'εε

εοι· Πιι· ιιιι:ειε Μεάιιιιιι 8.ιι άει· Αι‹ιι‹ιειιιιε Πιι· ρι·ειιιιεο1ιε Μεάι

:ιιι ιιι κει", Πι·. Ο ε ιι ει ι· 111 ι ιι Η ο κι· ε ε ι. 1ιει·ιιι”ειι ννοιάειι. ΡΜ.

Μ ι ιι ι. ο νν ε 1‹ ι ειιιιιιιιιι ιιιιε Αιειωιειι Πει Κοινιιο ιιιιά ιιιιιειιιε

εειιιε Βιιιάιειι ιιι Κιιιιιιι·ε1ιει·):. ινε ει· ιιεε1ι ΒΓΠιιις1111Β' άεε

11οιιιοι·ει·ιιάεε Αεειει:ειιτ νοπ Ρι·οϊ. Ν ει ιι ιι γ ιι ννιιι·, άειιι ει· Πει
άεεεειι Πε1ιει·ειεάειιιιιε· Μι άιε Βιι·εεε1ιιιι·ςει· Πιιινει·ειιιιι ι'οιε·ιε, ι

ιιιιι άοι·τ Με Ρι·ινιιιάο2ειιι ιιιιά Αεειετειιτ. ειι ιιιιι;ειει·ειι.

- Ζιιιιι ει·ειειιΠιι·ει‹ιοι· άεε ιιιετιιιιτΡε.ειειιι·

.ννιιι·άΘ. επι $ιει1ε άεε νει·ειοι·1ιειιειι Ρι·οι. Π' ιι ε1ε.ιι ιι, άει· Με

ιιει·ιεε εινειιε Πιι·ειιι:οι· άιεεεε ιιιειιιιιιε Πι·. Ο ιι ιι ιιι ιι ε ι· 1 ιι ιι ά

εεννϋ.1ι1τ.

- Πι. 'Ι'1ιεοάοι· Εεει·ιιεν. άει· ειννιι ειιι .181ιι·νοι·άειιι 1

Αιιε1ιι·ιιε1ι άεε 1ίι·ιεεεε νοιι Μιιιιιι ιιι άειι Γει·ιιειι Οειειι Με ι

Βιει·ιιιεει·ει ειπε ιιιιιι ειιιετιτ επι άεπι Κιι.ιιοιιειι1ιοτε «Βοιιι·» ·

άιειιιε, ιιι", νι·ιε άιε «Με. Ζω.» Με άει· 1.ιειε άει· 11ε1.ει·ιε1ιειι- ι

άειι ιιι Ροι·ι. Α ω» ιι ι· ειιτιιιιιιιιιτ, άιε Πιτειιι1ιειι·ειι Βιι·ειρε

2ειι άει· Βειειι;ει·ιιιιι,ι; ειιιοιι1ιε1ιιι1›ει·ειιιιιάειι.

- Πι·. 11ιε1ι. 1ιειιι·ιτ.ιιιι ιετ νει· Κιιι·2ειιι πι· Ψιεάει··

1ιει·ετειιιιιιι; εειιιει· θεειιιιά1ιειι ντιιιι κι·ιεεεεειιιιιιριεικ ιιειειι
ι Βιειε ειιι·ιιειφειιειιιι. Κι· Με ειε1ι ει" ω· Βειιιιιε1ιι 1ιει Πιεσ

)ειι12 Βειειιιει. ινιιι·άε άοι·ε άιιι·ε1ι ειιιειι Βιιιιιιιριιε11

·εριιι.ιει· νει·ινιιιιάετ ιιιιι1 ιει. ιιιιι άειιι Βιιιιιιειειιε

-Οτά επι Π. Κ1:ιε εε 1ιε1οιιιιι ννοι·άειι.

·- Αιιε άει· Βιιι1ιεειιει.εάτ Πει ει‹:1ι επι 24. .1ειιιιιι.ι· Πι·.

'Ι' ιι ε ο ά οι· 1. ιι ο Η ε ε ιι ε ννι τι ει" (1ι·11 Κιιεεεεειιειιιιιειε 1ιε

Βε1ιειι. »νο ει· Με Αι·ει ιιι άει· ει”. ν. Ζοεε;εεειιειι

Κο1οιιιιε ιιιιιειει·ειι ννιι·ά.

- Αιιε Βενιιι ιετ Πι·. 1.ιιι1ι.νιε· Βιι.ι·οιι 11ενάε11 ιιιιά

εεε [Προ. Πι·. Π8.ιιιε1 1.εινιιιοννιεεε1ι ιιιιιι ε.1ετινειι

Π ι ε ιι ε ι ε ι ιι 1ιε ι· ιι Γε ιι ινοι·άειι.

- [Με Κοιιιιιεε άεε Ενειιι:ειιεε1ιειι 1·`ειάιε2ει·ε11ε 1ιει ιιιιειι

πιει· «Μ. Ρ. Ζ.» άειι ειιιειιιιιιιιιεειι Πεεειιιιιεε ε·ει”εεει. άιε Πει·

ιιιιι12ιι1ι1 ιιι-ιι· Βειιειι ιιιι 1.ιικει·ειι νοιι 100 Με 150 2ιι ε ι· -

ιι 1$1ιειι. ΜΗ ιιιεεειιι Βεεε1ιιιιεε 1ιιιιιι άειε Κοιιιιιεε άειι ννιεάει·

1ιοιι .<.ιειιιιεεε·ι·ιειι )νιιιιεε1ιειι άεε (11ιει·ιιι·πεε Πι·. Ο. ν. Η ο ιι ι ε

ιιι :ιιι ιι ειιι.εειχειι. άει· πιιε1ι Μι άιεεει· νει·ιιιε1ιι·ιιιιε άει· Βετ

τειιιιιιι1 1ιειιιι-ε ιι·ειι.ειειι Ζιιιιιιιειιεεε ειι Ρει·εοιιιιι ειι 1ιειιιιιιειι

·νει·ειε1ιει·ι, ιιιιι εο ιιιε1ιι·.ιι1ε άιε νοι·ιιιιιιάειιειι Αι1ιειι.ειιι·ιιι'ιε

ε1ιειι1'ε.11ε άιεεε 1Βι·ιι61ιιιιις άω1°Β811Μι2111ι1 ιιιιά ‹ιιιιιιιι νει·ιιιειιιω

ειιιεει1ιειι ιιιιά Ρ11ιεΙιι.ειι άιιιι€ειιά 1ιει·1ιειεειιηιειι. 1

εε

- ει» Με Βνε.ιιιιιε1ιεο1ιε ΠειάΙε2ιιι·ετε. ννε1ε1ιεε

άειι 11.ιιϊ ι:ειιιεεει, Με 1ιεεεειιιεει·ιειιωιε ιιι: 11ει·ιιειι θειου

ιιιι εειιι, ειιιά 1ιιε1ιει· ιιιι Η με ιιά ειι 988.000 1161. ειιιιεεεειικειι,

νρι:1 άειιειι 1ιει·ειιε 150,000 Βιι1._ νει·ιιιι "εεε τ Μπάσα

8111 . ·ε

- Πιιινει·ειτε.τε_ιιι1ιι1ιι.ει·ι. Αιιι 12. .1ιιιιιιει· νο1ιειι

άετειι ειο1ι150 άιι1ιι·ε "ιι άει· θι·ιιιιάιιιιε· άει· Νοε -

ι‹ιιιιει· Πιιινει·ειιιιι ιιιιά επι 15. .1ειιιιει· 100 .1ιιιιι·ε

ω” άειιι Βεειε1ιειι άει· 0ιιιιι·ιιοινει· Πιιινει:

ει ιιι 1. Βειάε .1ιι1ιιιι1ειι ειιιά ιιι Αιι1ιειι·εειιε άει· 7.ει:ει·ειαιιιεεε

ο1ιιιε οιιιιιε1ιε Πειει·ιι νοι·ιι1ιει·εκεεειιεειι. Νισ.ιιιι ειιεε·ειιιιε1ιειι

ειιιά άιε ιι·ε.άιτ.ιοιιε11ειι άει1ιι·εε1ιει·ιε1ιι.ε, άειισιι

ινιι· άιε ιιιιειιειειιειιάειι εικτιειιιεο1ιειιι1ετειι Με άιιε

νει·1ιοεεειιε .1ιι.1ιι· 1904 ειιιιιε1ιιιιειι. Πιο 11οε1ιειιει·

11ιιινει·ειιιι.ι ειιιιιιε πιιιιι 1. .111.1ι11>ιι· 1906 5489 Ηι.ιιάιε -

Αροι1ιε1ιει·εε1ιιι11ειι. Πειι Κιιι·ειιε ειιεοινιει·τειι 8130. νει· Βεειι

. ‹ιιε;ιιιιι: ιιιι·ει· Βιιιάιειι νει·1ιεεεειι άιε Πιιινει·ειΙ.Μ 1127. Πει·

· ι.ειιι·1εϋιρει· 1ιεειιιιιά εεε '72 οι·άειιι1ιε1ιειι Ρι·οι'εεεοι·ειι

· (ιιιι.νοιι ιιι άει· ιιιεάιειιιιεο1ιειι Ρειωιιιιιι 25). 17 ειιεεει·οι·άειπ

1ιε1ιειι Ρι·οιεεεοι·ειι (ιιι άει· ιιιεά. 1ιιι1ι.ιι). Ρι·ινιιτάοιειιιειι ιιι

ιιι1ειι 1·'ε.ιιιιιιιιτειι ειιεειιιιιιειι 2121, Ρι·οεει‹ιοι·ειι δ. 1.ειιτοι·ειι Η,

· Αει.ι·οιιιιιιιειι1.ιιιεεεειιιιιιιιτ ει” 322 Ρει·εοιιειι. - Πιε

Οιιιιι·ιιονιιει· Πιιινει·ειτ.ιιτ ειιιιιω επι 1. .1ιιιιιιει· 11104

ιιιειι·εεειιιιιιι1-1%Βιιιάιει·ειιάειιιιά122ι'ι·ειιεΧιιιιιιι·ει·.

` Νειιειιιε·ειιοιιιιιιειι ννιιι·άειι 644 Βιιιάειιτειι ιιιιά 04 1'ι·ειε Ζιι1ιιιι·ει·.

Πιιε 11 ε ιι ι· ρ ε ι· ε ο ιι ει 1ιεετειιά εεε 144 Ρει·εοιιειι.

- Πιε θεεε11εε1ιιιι'ι ι·ιιεειεειιει· Αει·ετε ιιι

ιι σε ι‹ ε ιι ιιιειτ ιιι άει· νοι·ιε·ειι 1νοειιε πιω .Ι ιι1ιι·εενε ι· -

ε ιιιιι ιιι 1 ιι ιι ε ιιιιιει· άειιι νωειιε νοπ Πι·. .1. Β εε.ι· ι· εεε ιι ε νν

Μ. Νεε1ι άειιι Βεο1ιειιεε1ιιιιτε1ιει·ιειιι ΠΠ· Με νει·ι1οεεειιε .1ε.1ιι·

1ιετι·ιιε άιε Ζ ιι ιι 1 ά ε ι· 11 ι Ι. ε 1 ι εάε ι· 87. Πιο Βιιιιιιιιιιιιιιιι

1ιε1ιεϊειι ειειι ει" 9852 1161.. άιε Αιιεε,·ε1ιειι ω· 9182 1181.- Πει·

ΐει·ειιι νει·Πιι:ι ει" ει" Κιιιιιιει νοπ σε. 40.000 Βάι!. νοιιι Γε

1ιι·ιιιιι· επι ε·εάειιιιι άιε θεεει1εο1ιεΠ ει" οι εε ιι εε .Ι :ιιι ι· ιι ιιι

ιιιιιει· άειι·ι 'Παει «11εάιιιιιε1ιο)ε Ο1ιοει·ειιι_ιε» 1ιε·ι·ιιιιε·

2118τειιειι. Πει· 1ιιειιει·ιε·ε Ρι·1ιειάειιτ ινιιιάε Με ιιε.ε1ιειε .1ε1ιι·

ινιεάει·ε·εινιιιιιι.

-· Πιε Κοιιεεεειοιι πει· Ηει·ε.ιιεε·ε1ιε ειιιεε ιιειιειι 11.110 2 11ο

ιιιιιε ειεε1ιοιιιειιάειι ρ1ιει·ιιιε·2ειιιιεε1ιειι Πε.ε1ι1ιιιιι.ιεε

ιει ι1ειιι 11ι·ινιιιάο2ειιτειι άει· 11οει‹ιιιιει· Πιιινει·ειιιιι Πι. ιιιεά.

βειιιεε1ιει·1ιετεειιοινιιιιά άειιι 11η). ιιιιιι.ιιιι. Α111ιιι.ιι

εε ιι ει·ιειιτ ιιι·οι·άειι. . `
·^δ·ῖ ζ

- Πι·. Πιιιιε'ε Κιιι·εε ιι1ιει· Μια θε1ιιετε άει·

Πει·ιιιετο1οειε ιιιιάειι ιιι Ηειιι1ιιιι·ε. Οετει·ειι·εειιε 129, ιιιι

1διιιιιιιιιιι· ιιιιά Ηει·1ιει_ιε 8 1'νοο1ιειι ιιιιιάιιιο1ι Με”. Πιο 1(ιιι·εε

ινει·άειι ε1η;ε1ιιιιτειι ιιι άειιι ιιειιει·1ιειιτειι Πειιιιε.τ.ο1οςιειιιιι, ννε1

ειιεε ιιιιι ειιιειιι ;;ιοεεειι, ιιιιτ εριάιε.ειιοριεε1ιειιι Ρι·ο_ιειαιοιιε

ειιιιιιιει (Ζειεε) νει εε1ιειιειι Ηϋι·ε:ιε.ι ιιιιεεεετεκτετ Μ. Αιιεεει·

άειιι ειιιά ερο2ιε1ιε Αι1ιειιε- ιιιιά ΗΒιι·ειιιιιε ι·οι·1ιιιιιάειι·ιιιι·

Ηιει‹ιιοειιε, Βιιιιτειιοιοειε, Ρ1ιοτοει·ερ1ιιε ιιιιά Γιιιεειιιιιει·ειιιε;

1 Με Κιιι·εε 1ιει·ιιιιι·ειι ει1ε ινιειιιιΞειι θε1ιιειε άει· Πει·ιιιιιιο1οειε

ιιιιιει· ερειιε11ει· Βει·ιιε1‹ειε1ιιιειιιιε άει· Ηιει.ορει1ιοιοειε-ιιιιά

άει· εισ1ι ιιιιι` ι1ιι· ιιιιι'1ιιιιιειιάειι Πιιιε·ιιοεε ιιιιά Ήιει·εριε. _

Πε ιιιιάειι Γοιρειιάε Ψει·1εειιιιεειι πιω:

Βει·ε ιι πι: Νοι·ιιιειε 11ιετοιοςιε άει· 11ε.ιιι. ιιιιι εριάιεε1ιορι

εειιειι Ρι·οιεισιοιιειι. (2 81.) ·

Πει1ιειιεο: Ηιειοριι.τ1ιο1οςιε άει· Ηιι.ιιτ, ιιιιτ εριάιεειωρι

εο1ιειι Ρι·οιειιιιοιιειι. (8 8ι.)

Π ι·ειι νν: Ρ1ιοτο,ε·ι·ειι1ιιε; 111ιιιι·ειιι·ο_ιεισιοιι. (4 81.1

Κ ι·ειι ε ε: ΒιιΜει·ιοιο,ςιε. (2 511.)

1ιειο1οριεε1ιε 'Γεειιιιιι‹ Με Πε1ιιιιι.ε;ειι. (8 8ι.) °

1. ε ι ε ι ι ι‹ ο ιν: Βρειιει1ε Ρετιιο1οε·ιε ιιιιά Τ1ιει·ειριε άι-·ι·

Ηειιιιιι·ειιιιι1ιειτειι. (2 Πι.) -

Π ε νι: Πειιιιει.οι1ιει·ειρειιι.ιεε1ιε Ρι·1ιριιι·ιι.1ε. (2 81.)

Ρ ερρε ιι ιι ειιιι: Τ1ιεοι·ιε άει· Πι.ι·1ιιιιιι2. (Η Μ.)

Πιιιιει: Α11εεειιιειιιε Ριιι.1ιο1οεςιε ιιιιά 'Γ1ιειιηιιε άει· 1:1ιιιιτ.

ι‹ι·ειι1‹1ιειιειι. 1ιιιι εριάιιιε1ιοριεε1ιειι Ρι·ο_ιει-ιτιοιιειι. (Η 81.)

Ροιιιιιιιιιεε1ιε Ποιιιοιιετι·ειιοιιειι. (8 δι.)

ιν ιι ι Ν. Ιιι·οιο,ειε. (2 Πι.) _ .

Πεε Ηοιιοι·ει· Πιτ άειι θεειιιιιιιιιιι·ειιε 1ιει.ι·ι1ε·ι 190 Μ., ει»

ειιιεε1ιιε ιιιιι·εε 20 Μ.: Πάικο Πιτ 1ιιειο1οι.ς·ιεο1ιεε Αι·1ιειιειι

ειε1ιειι ειιεεει·1ιιιιιιάει· Ζειε άεε Κιιι·εεε πι· νει·ιιιςιιιιι.π. θε

1ιιι1ιι· ιιι·ο Μοιιιιι. 80 Η. ινο1ιιιιιιιεειι ννει·άειι ιιει·1ιε·εννιεεειι

άιιτειι άειι 1ιιειιιιιιεριεωιι·ιιιοι· 11ι·ιιεει·. Οει.ει·ειιεεεε 1211.

Πει· ιι€1οιιειε Κιιι·ειιε ιιιιάει νοιιι 27. Η1ι.ι·ιι Με 15. Αρι·ιι 1905

ετιιιι. Βρεειειιε Αιιειιιιιιι'ι ειτει1ι Πι·. Π ι·ε ιι νι·, Α1ιοιιιι, Βο1ιιι1

ιει·1ιιιιιι 143.

- Ζει· 1Βιιιι·ιειιιιιιιι.ι· ειιιεε1ιιειιιιιιε ΠΜ· ινιε

εειιεε1ιεΝιιο1ιε Κι·ε1ιειοι·εειιιιιιΒ· :ιιι άει·1·1ει

ά ε 11ιει·εει· 11 ιι ι ν οι ε ἰ ιιι.ι 1ιιιιιειι άει· Ηει·ειιεεε1ιει· άει·

άειιιεο1ιειι Βενιιε. Πι·. Βιο1ι ιι ι·ά 1·'Ιειε ε1ιει· 150,(100 11ει·ι‹,

άει· ι)ιιεεε1άοιιει· 1.ιι.ιιάι·ε.ι Η 1ι1ιιιι ε:1ιειι ε 150.000 Με. ιιιιά

άἱε Βιιι·οιιιιι Κοι.1ιεειιι1ά 100,0(10 Με. πι· νει·Πιαιιιιε; Κε

ειειιι. Με 1ιιιάιεε1ιε 1ιεειει·ιιιιι.ι· ιιι". ει" ριιεεειιάεε (ι1ε1ϋ.ιιάε ει»

άπε1ιιειιιιιιιιει·,εεεε1ιειι ιιιιά άιε ιιιιωι και· Βι·1ιειιιιιιι; άει·

Αιιετιιιι ειιαεειο1ιει·ι.

-11ιιι'ιι11νει·ειο1ιει·ιι ιι ε. εεε άειιι 1. οιιωι.” 1904

ειιιά ιιιι άει· Πιιινει·ιιιτει Οϋτι.ιιιι.τειι Με ειιιιάειιωιι άει·

 



.ιι

1ιειιιπιιι ιιτιε Ζπιιιιιιειιιιιιιιιιο. ιιει· Νιιιιιι·ινιεεειιεειι:ιιιειι ιιιιι '

ιΒιιιεειιιιιεε «ω» Ριιιιι·ιιιιιειε ιιιιι1 ιιιιιιιιινιι·ιεοιιιιιι, ειιιι·ιε Με 1

εεε”- ιιιιιι ιιϋι·ι=ι·ιιιιιειι νου νοι·ιεειι:ιςειι «Με πειιειιιιτειι ιιι

ειιι·ι· εφε" Η ιι ιιι ι ω νε ι·ειε ιι οτι, Με ιιιιιιιιι ειιειοεεειι ιιι

ιιειι 1.ειιι€ειιιιιιιιειι ιιιιιι επι' ιιειιι θειιιειε ω· ιιιιιι·ει·ειι.ιιι '

ιι·ειιτειιιι ιιει·.ι'ειιεειιιιιζειι. Πειιιιιιςειι ιι. ε. ιν. ιιι ιιοιι ιιιιιι·ι>ι·- .

ειιιι1ειιιιειειιειι. επι ιιειιι Ηιιι- ιιιιιι Βιιειιννεεε. εοινιε ιιει Αιιε- 1

περι ειιιεεει·1ιειιι ‹ιει· Ηο‹·ιιε‹:ιιιιιε. ιιιεοΓει·ιι ιιιεεε Αιιειιιιι.:ε οι1ει

111οι·ιε1ιτιιτε-Βι111ετιι€ι 81. Ρεϊετειιιιηιε.

Με· Με ιι'ιιιιιιε νειιι 11. Με ιιιιιι 15. .Ιειιιιιιι 1906.

Ζτιιιι ι1ει· ειωεειειιω

ιι ιι:ιειι θεεειιιεειιι: ιιιιιι Αιιει: 

= ε.. δη ει. ε.. :- ι- ι-ι ε- ι.. κι · ·

Βειεειι ιιιιιει· ‹ιει· ιιοιιιιιια ιιιιιι 1ιι (ιεςειιινει1: ειιιεε ιιιιιι;1ιειιεε ιιιι(ιιιιιιειι: ἔ Ξ ξ ή;; Τε” ξ: :ζ έ ·Ξ ξ ξ ·έ ξ ἶἔ

‹ιεε ι.ειιι-1ιει-ρω πιει· Πιιινει·ειιιιι ιιιιιει·ιιοιιιιιιειι νι·ει·ιιειι. Με η __ἰὸΆ ή η ή η η η η η εε η ε η ε ιζ

ι|ειειειιετιιιιε ω. 11ιεεεεειιιοεεειι Μ· ιιειι Β`ιιιι ιιειιει·ιι‹ιει··Ιιι- ν κι οι π: ο κ: Ξ ο ο Β ο ο ο π: έ

νιιιιιιιιιιι ιιιιι20.1)11(1 Μ., Με νοι·ιιιιυτεειιειιιιε Αι·ιιειτειιιιιιιιιιε. Μ- ιν· 88· ι Τ ι Τ Τ ι Τ: ΐ ι ή 'Τ @Ϊ ζ .ο

ιιειτ νοιιι ει. '.ιειιςε ειιι Μι' 4 Μ. ‹ιειι 'Με. Με νει·εισιιει·ιιιιαε ' ο μ η ω 'η 4ο μ. .ή με ..ή ..ι .- (Ξ

ρι·ιι.ιιιιε ιιειι·11ετ. 1 Μ. Με θειιιεειει· Με ·ιει1ειι Υει·ειειιει·ιειι. · ι 702 ω? Πω 292Π8 Ι78 Ν. ἐ”;) Ε. Β2 ΠΩ Ε” 28 ΐ8 Τ8 Β

-- Ε μιιιειιι ιε1εςιεειιεε. Απ Μιιιιιι·ειι‹ι Με ·ιιιι'

Η' μ” ιι ει ε ε ιι ε ιι ειοιιι·ει·ιιειιιειιτ νοιιι 12.-18. .ιιιιιιιιιι· 11

Νευει·ιιτειιιιιιιι€ειι ιαιιιειειιει·ι. -- 1ιιιιιτ ειιιτ.ιιειιει· Μεικιιιιιιι ιει

κ 2) ιιεειι ιιειι 'ι'ο‹ιεειιι·εε.ειιειι:

ι

ι

ιιι ιιει· ινωιιε νοιιι 11.-Π. .ιιιιιιιιιι· ε. ιιιι ε·ιιιι2ειι ι:ιιιεειεειιειι 1

ι

ι
ι

- 'Η ριι. ειιιιιιιιι. 2. 'Η ριι..>ιιιιι. 8ΐ, ι·`ειιι·ιε 1°ειτ11ϊ1·ιε118 ι,'ι`νιιιι ιιε

ιιιιιιε Βεει.ιιιιιιιιιιιαιιει·ι·`οιιιιΟ, Ροειιειι 2, ιιιιεει·ιι10.Ηειιιιι·ιιιειι 15.

ι›ιειιιιιει-ιε 23, Οι·οιιρ Ο. Κειιειιιιιιετειι 4. Οι·οιιρϋεε ι.ιιιιαι>ιι

ειιικιιιιιιιιιια Μ. ιιιι·νειιιειιιε ιι,.(ιι·ιρρε 11, Κειει·ι·ιιειιεειιε ι.ιιιι

.ε;ειιειιιΖΠιιιιιιι1ε 181, ιιιιιιι- 8, Βριιιειιιιεειιε 11ειιιιιι;ιιιε Ο. Αιιιια·ι·

(ιειειιιιι·ιιειιιιιιιιιειιιιιε Ο, Ρει·οιιιιε εριιιειιιἰ‹·ιι 1. ιιοΜΚι·ειιιιιιειιθ.

Βειειιε ιι ιι ι· ειιι ΟιιοΙει·ε.1ιιιι. ιιιι‹ι ειναι· ιιι ιιει· Με

Ν ιι τι ιι ι ι ε ο ιι ε ιν ιι τι (Θεων. Βιιννιιιι) νοι·εειιιιιιιιιιειι. Πε. _ιειιιιοιι

Με ινιειιει·ιιιιιιι·ετειι ‹ιει· Οιιοιει·ιι ιιιι Β`ι·ιιιιιιιιε

ειι ει·ινειτειι ιε1. εε Με· ιιει· ιιιιιιιει.ει· εεε ιιιιιει·ιι ιιιιι·ειι ειιι 1 _ . , _ . ) _ .

Ζιι·ιιιιιιιι· ιιιι ιιιε 1'ει·ιι·ιιιιιιιιι; εεε Ο1ιει·-ιιειιιιιιιιιιιιιερειιτοι·ε · -5ων1Χ 07 Ηιι”οω'ΟΙ”θ Ο· Ι"θη"”8ΠιθΜι ,2ι !Η""θ "Π"

ιιιιιι ιιιε θοιινει·ιιειιι·ε νοιεεεε1ιτιειιειι. ειιει·ι;ιεειιε Μειεει·εε.ειιι ι Μιπ10ΜΜε1ιδ ιιιΜΗΜΙοεβ Μ? Ι-111ΙΚΗ1 _118. Ι11ικ1ιι11ι1·1:0 Μ·

πι· νει·1ιιιιιιιιε ιιιιιι Βειιιιιιιριιιιιε σει· 8ειιειιε 1·οοιιικειιι; ιιι άθι“ω' 01°ε111ιε 22. Αιι«ιιιοιιειιιιιε ιιιι‹ι 11ειιιιιιιιι ιι·ειιειιε ν. ιε

ω-ε(-ων0Π_ ε 1ιειιεεειιινιιειιειιιιιιΑιι·ουιιιε. ιιιιιιιιιιιιιι ω. Μειιιι-ιιιιιε ε‹ιιιιιε .ι·.

ιη_ Κι·ειιιιιιε1τειι ε" 1'ει·ιιειιιιιιι.νειιιιιιιιιε Με, '1οι,ιχειιοιειιι> 85.

 

- 11ιε(ιεεειιιιιιιιιι αει· Κι·ειιι‹ εε ιιι σου Πινιι

ιιοεριιι1ιετιι ε ι. Ρειει·ειιιιι·ρ;ε 1ιειι·ιιιι; ιιιιι15..Ιειι"

Δ. δ. -9?θθ(187 ιιιειιι· Με ιιι ε. νοι·νν.), ιιιιι·ιιιιτει 1528 'Γγριιιιε η

(12 ιιιειιι·). 921 .5νριιιιιε- (42 ιιιειιι·ι. 282 εειιιιι·ιε.ειι- (1 ινειι.).

80 Πιριιιιιει·ιε - (29 ινειι.ι, 45 11ιιεειιι -- (5 ιιιειιι·) ιιιιιι 14 ι

Ρεειιειιιιιιιιιιιε -- ώ ινε". ιιιε`ιιι ‹ιει· ι*οι·νι·.1. ι

0 Νειο11ετε Βιι:ειιιις (Με νετειιιε 812. Ρει:ει·ε

ιιιιι·Βει· Αετει:ε: 13ιειιετεε, ε. 8. Γεω. 1805.

Ποιιιιει·1:'Γεεεεοι·ιιιιιιιις: .

ιιιει·εριε.

Παω· ορει·ιιιινε Μινω

ιει. ..ι ε: 0 Νεο1ιει:ε 8ιτειιι:ιε εεε 13ο υ.1:εο1ιειι ει·ει1ιο1ιετι

νει·ειιιε: Μουτ”, εεε 14. Με». 1805.

.` Ϊ ι

 

ειιιιιιοΝοει1ε -.Ιιεεπ:1ι 2Β.'.ιζ' ννετιιειι ιιι εετ Βι1οι1ι18.πάιι1ι18 νοε Κ. Ι... ΒΙΟΚΕ¦Β ιιι

81. ι'ειει·ειιιιιε, Νενειη-Ρτ. 14,εοννιε ιιι ε.ιιειιιιι- Με ειιειειιιι. Αιιιιοιιεειι-θοιιιριοιτειι ειιΒειιοιιιιιιειι.

ιι;εεε1ι. ιΒιιιιιιιιτ νου εετ τιιεε. Βειιϋι·‹ιε ιςεετιιιιει.

' Πιιεειιιιιιιιειιεε, ειειιει· ννιι·1ιειιιιεε Μιιτει ιζει.>;ειι:

ει:
 

Εκττεοτ. Τιινιιιι

εειοοιιετιιτ. Ίεεεειιιιετ.ἴἑετωεειιε

Κειιειιιιιιετειι, Κε1ι11ωρ1°- ιιιιτ1 Βτοιιε1ι1ε11ιεεει·ι·1ι.

Ιιι1:ει·ιιιι1ι· ιιι ιιετν·οι1·ιι€. 15ιι1Μετιι ι)ειιιεειιιε.ιιιιε ιι. Οεειειι·ειειι-Πιιςει·ιιε.

Αει·:τιιειιε θιιιιεε:ιιτειι:

Ρι·οι'. Βι·. Ι·1ι·ιιει Ριεειιει· (8ιι·αεεειιηθ.·

.Με ι'νιι·ιιιιιιε ιιεε ..Ρει·ιιιεειιι·· πω· ειπε ιιιιειι·εεο1ιειιιιε; ινειιιιΒιι=ιειι ιειι

ιιιειιι. ςει·ιιιιε εεεειι -ιιιιιιιι, ιιεεε ω· Κευειιιιιιειειι ειειι ιιι ειιιιι.πειιΤιι€ειι ιιι ειιιειι

ειιι1εο1ιειι Κειιιι.ττιι νειννιιιιεε1τ.ε, εε ινιιτιιειι άιε Αιιϊ5.ιιε εε ιιιιιιιε, ω· 8οιι1ειιιι εε

-ιοειιειμ τιεεε Με Βιεειιι·εειιειιιιε εεε Κειιε1ιιιιιει.ειιε, Με Βιιιιιιι·ειιιειι ιιιιιι ιιιε ιιι·ο- ι

ιιειι‹ιε Βιετιειιιιιιιε;, νοιιει.ιιιιιιι€ ιι·ει.ςιιειειι.

ιιιιιιειικιειΑεεεε6Μει

ι.ειΤΕΝιιΕ11Απι.Το11.ΗΕε8.

 

  

ΒΙ._ Πράθμ ΒΙΑ ΒοΖἱτιωδὶ.Ζτ ε. Π (Ψειεεειιϋαι·ω: ·.6.·..;..Μ....-...ζξ.ξ

Νιιειι ιιειιι θειιτειιειι εεε Ρει·ιιιεειιι πω· εε ιιιιτ 1ιειιιι ιΣι·ννεισιιειι ριϋ121ιειι, ι _ _ _

Με ειιιιυει.ε κι ιιιε;ι'1·ειε ιιει·ιιιειιε Μια επι ειιιειιι Αιρειι-1ιιιριει. Πιεεε ι.ειειιι- ι

ιιιιιιιι18ιιιειι 1ιει ιιιιι· ιιεεοιιεειε ω, ει" 1οιι ιιιιο18·ε ιε.ιι€_ιειιι·ι€ει· Βι·οιιοιιιειιιιιιει·ι·ιιε

επι ιιιει·ιιιιειιειιι Βιιιριινεειιι 1ειιιε.

Βι·. .ιιτιω ιιιιιιιει· (Λ'ειώιιιιεειι).·

Οιετιιοτιε Βιν1ετε, ιτειιιειι.

  

Μειιι Πιιιιειι ι.πειιι ειι.ιιιιι, ιιιιεε Με Ρετιιιεειιι ειιι ιιιιωι ιει, (Με ιιι ιιιιι

εεε1ετ Ζειτ ε” ιιιιι ιιεειιι: εε 8ειϋι·ειιτετειι Κειιειιιιιιετειι ιιι ειιιειι ιιιιεεΝιιιιιιειιει

(ιιιιιι Γεω ιιιιιιιει·ιιιιιιι·ειι Βι·οιιειιιιιιιιετε.ττιι ιιιιετιιιίιιιιι·ειι νοι·ιιιιι€. ιειι ι‹ειιιιε πι·

Ζειι ιιειιιε.ιιιιει·εε 1ιιιιωι, ννειειιεε ειειι εεε ,ειειο1ιειι ι'οι·ιιιαεε ιιιιιιιιειι ιιιιι·ι“ιε.

1ιι. ειπε Κ. νοιι -Πειιιιει· (Μαρια, 15'ιείετιιι.).·

1)ιε σε” ιιιιι Ρει·ιιιεειιι 1ιειιιιιιιιειιειι Βιοιιοιιιτιιιειι. ιιει·οιι :πινει ιιειΚιιι·ιει·ιι.

ιιιιιιιειι 211 ιιειι·εσιιιι·ει·ει.ειι Β'οι ιιιειι ιιιιιι _ιειιεειιιει ετννιεε ειειι ιιιι·Ρι·ιιριιι·ει Με νου

ειιεεεεειειιιιειει· ιν1ι·ιιιιιιε;ιιετ ειιιτιιε'Ηιιειειιι·ειε ιιιιιιιιι ιιι ννειιιιςειι Βιιιιιιιειι ι›ει·ειιι

Μι ιιιι‹ι ιιιε δεετειιοιι ιιεςιι.ιιιι εεε Με ευ ι·ει·τιιι€ει·ιι. Με 'Γεω ει·ετιιι· Πει εε.

ι'ει·ι‹ε.ιιι' πω· ιιιιτειι Με Αροι1ιει‹ειι, εοινιε «Με Γο1ιζειιιιε ιιει·οε-11ειι6ιε:

Η. Βιει·ειιιιιηι1ε1, Αρο11ιε1ιει·, ιι'ετεειιιιιι, Μιιι·εεειι‹οινειιε 186.11 Πιιι·οιιι

εε11ι, Δρο11ιειιει·, Πεκ. Ριιιι1 8εειιοι1ε, Αροι1ιειιει·. ει”, Κιιιιιεττ. 26.

Β. 8ειιεεικοιειιν, Ρειει·ειιιιι·ς, εω·ι Γει·ι·ειιι, Μοειιειι.

Ηει·ιςεετειιι ιιι ‹ιει· ΚοιιιιιιιιιιιιιιιιτειιΔροιιιειιε Ε. Τεεεειιιιει·,Βει·ιιιι Ο. 19,

Βενειειειι·ιιεεε 18. · (ι) 26-22.

  

Ρι·οερειειε ‹ιεε 8ειιιι.11ιει·ε.ιε ι)ι·.1ίσειιι8ει·.

νν νννννν

ΦΟΦΟΦΟΦ

>ν·νννν ννν

@ΟΟο ο Βοοι

 

ιιιι211ειιιεε1ιειι ιιιειιιιιιι1ετ-1·1οειιιιιι1 νι ιι ι:

4 Νεε1ιννειε ει·ιιιε11ι ιιιιει· πι· Ζειι Μειω

. 1'ι·ειε Ρ1'1ει;ει· Μιά Ρ1ιεεει·ιιιιιειι απ· Με

ρι·ινιιι.ε Κι·ειιικειιριιε,ςε (μμε Ζειιιιιιιιι

νιιιι 50 Οορ.ι.

Αιιτεεεειι νοιι ΚιεεικειιΒιιεεειιιιιιεε:

?Με πω” Βιεεει·, με. 111ι·ιιιι1ιε. Ο·ι·ιι

(Με Πε·ιε τοιιιεκιιι ιηιοοιι. ιι. .Η 16.

εε. 28, ν οιιο-Βε.ιιιιειιιιεε ιιοο·ιε.

Δ1επειιι11·ε Χ888°Π1:10ΠΠ, Ηειιοιιεεεεεεε

μι. ιι. 81. Με. 82.



""μιι;ιε Βιιικί85πω;

.σ. ...
.ω--ω·Π° ...ω ω

ΖΙΠΒΕΒΜ

. ιιιιιιικτυαιωι.

επι:ιιιιιικ ευκΑιιιοι
ππιΜιιει·ικ Πιιπιπ. Πιο!ησεππι.

8Α!.ΠΒΗΠΗΝ νλιωσι
Μ1"!","'.3ιωί."Μ. .λπι!ηιιιο.. .λπιι"Μει·ια.

ιιιιιιιιιιι ειιιι:νιιι:. ΠΒΒ°ῇ“ἔ°ῇι

  

  

  
  

  

 
 

.:ει...Μ....ω..."μι"μ...›ιω·.

  

.λπιίι·Ιιεπιππιτπιπ. 2η"- “κ” .Πω 8."

Α Η | 8 Τ ο ο Η ' Ν Ωπι·ο-Βιιι!ιο50.ζ.λπιιιηι·Μιτπιπ. Ρ ο Β Τ ο ι Ν :ι

  

.λπιιπιπι·Ιιοισππι.

ΠΥΠΑΕ
.λπιι$ηιι. "πππ-αι·οπρπ! ν.

ΒΗΙΝΑΡΗΕΠΙΝ
.ι πιιιηι·οΗ:ππι πιιπ Απ”

ποπτπΙςιι·ππι.

ΕΥΘθΒΙΧ-ΡΒΑΡΑΒΑ'Ι'Εϊ

Ι.ΐθ08Π-Ι'ΗΗΠ ΒϊΙ3θ$!Χ-ΧΑΤΗ!ΓΠ

Απιιποριιοπιπ. Απι.π.:οποπποιεπιπ. 191 0-1.

ΡιοΒοπ πιω Ι.ιι>ι·πιιιι »ιι-ποπ ιΙειι Ηετιεπ .ιοτιιοπ Κο»ιοιιΙ-›- ιπι Υει·Πιι;πιιι;.

  

  

·:5:-ωεῖ:-·-«3.--·ιΞι--._

  

"!δι"<ϋπη"διπΗΦπιΠΝιΩΝαξη"(κτη.1..

  
τπτ πτ

' κιιΕπι.ιι:ιιι: Μι ΨΗΦιιι ε="·

_ _ _ τοπ οι· πιιπ ε -

ΜΜ1ΒΑΙΜΑ88ΕΒ "ιιιο" ΒΘεω.""·

Η Παπ Μια: πιιιιι νοι· Χ:ι.οΙιπππιππςοπ πππ ΜιοιοΙιπο πω" πιο @πιω

  

Χιοι·οπ-. Ηπι·πιι!πποπ-, Ππικοιι

Κι·ππΗιοϋοπ.

  

Μωβ πππ ΗπΙΙοπιιΙπποπ

Ιίι·επΠιοΙιεπ.

  

`

ἱΚτππΜιοιιοπ πω· ΠιπΙπππππιι

.ρ θι·μπε, Με 3Ιπποπε πππ πω·

ο· ΙΝιι·πιο. Η Ι8-Ι5.    

 

πωπω .,Πο;ποιι·ι, πιιι

ι·ο!!$ι€ιιιιιι€ Βει·ιιοιι- πιιπ

€εεειιιιιποΚΙοεεε (Μειο

ΜΗ - Ρι€ιρετιιι, ειιιιιιι!ι

Μια 90 "Λι εεΙππιιάειιεε,

ιπι Κΐιτροι° Μάι επερώ

τειιπε5. :Νεο Μι·Κεειιιιω (3ιιειιπ!ιοΙ. ΟΙπιιε ιεΒιιοΙιε οεπ πιιπ ΑειΖιι·ιι·Κιιιι€:

ιι·ιι·ιι εεΠιει νοπ ποπ ετιιριιππΙιώιειοπ Ρειιιειιτειι Βιετιι €ειιοπιιιιειι πιιπ επι

ι·ετιιιιιζειι. Υοι·πι;!ιοιιω ΜιιιεΙ μπαι Ιιππποπ-Τπποι·ΙιιιΙοεο πιιπ οΙιι·πιιιικ!ιο

!ίπτει·ι·ιιο πω· Μιππππεοι·μπο. Βιιι·πιππ1Μηιιι|ιππι πει ΤιμΙιπε πιιπ Επιοι·ιιιει.

ΙΙποιει!-ΤπΒΙοιιοπ ..Πηποπ- Δι 0,3 πιιπ 0,5 _€.

Υει·Βιιιόπιιε π" κι·ιτΚεειιικιι

Βεειιιιιότειιε ποε Κτεοεοιε

πιιι 5ειΙιο)·Ι56πτε. Ζω· 5π ε -

εε τ 1 ι ο ιι ε· ιι Βειιειιι(ΙΙιιιιε

νοιι Σ!πιιΕΜ- πππ (ΜΙΜΗ

ΒιιοπιιιιιιΒιιππε, Δι··Πιι·ΙΠε ιιο

Γοι·πιιιπιι. Ει·μιρο!ωι, Ισπηιππποπιιιποπ πιιπ ιιΕι·πιπΙδιιοπ Βι·ΙΙποπεπει:Ιιπο!

Ιππποπ. Ι.οΚει!ε ΕιιιτοΗιπιι€ειι σπιτι· ΕιιιριιιεεΙπιι€επ νοιι Β Με Η μ; πιιι

οπο: πιοιιτπιειΙε ι5.8Ιιοιι, Με 2ιι 80 ε ιιιο πιο.

Ρι·οποπ πιιπ Μιοι·πιπι· ππι·οΙι

ΟΙιειιιιιιαΙιο ΓειΙιτι1ι νοπ Ηογποπ, Βπ‹ΙοΙ›οιιΙ-Βτε›εποπ,

πω· πετειι νετττετετ: (22) ιιι-π.

Β. 0ι·οιιοι, Ν. Ο., 8ι·επιπγ Ρι·οεπ. , 8, 81. Ροιοτειιπι·π.

  

  

 

  

1.!;ιππ. ποιω.

  

  

Β..Βεσ8ηθςσθοιόππιο

“Ηιιπι-κιιΕπιΝιιιιΨφιΙιποΆπω.πιιι!"ΜΜΟ"

|ι.."Δ"πω·πι;"Μειιι4-4!Ψω·ιισιι.

ω'μειωιοπιιιιΕσΗΠΒ.0Μ"ΠοΗΜηι.)
Λι·ιΡιπι·Πηοι·.2πω”.

  

Μ.Επιιππι·ιοπ'εΗοι!επειειΗ

Μι·Νοι·νσπ-.Μοι·ρΜππι-.Λ!!ιοιιοΙ-πω.Κι·πιι!ιο

δ.

°- έ
= ῷ

εξω·
= εκει-ι:

πι· ι.
*.2.<

Ενώ
ο-Ξτ
¦"ι-Φξ

Φ.€3.Ξ.

η =
Ξ ι
Η -  

Διιι·σεωπ νοπ ΚιππΙιοπρΠοέτιπποπ2

πωπω ΠιιιΜιπ1. Βιιο. 00η». Τι·πιιοιππιηι·

Δ. ιιπ. π.

Ι.ιπάιιιι1Ιε Κιιπιιι1Χωινια. Βκι·ιορπιιπιι

ω; ιιιιιιιι.π, π. Μ. ιιπ. 23.

Ρτιποθιι1ποπ.ιι.0..17ι.ιιιιο,Βιπι :ο π,

π. Μ.

Μπι. Βιινιιπ. Βιιι·. απ., Ι πιιι.. π. 20

ιιπ. Γ'.

Γιαπ ΔιέεΙΙιεισ.1 ινοπ Βοποπ, Κηπε

ι·ιπεπιιιιπιιΙ 81. Ο. 90.

?τη Οπτ.Ιιιιι·ιπε ΠιοΙιοΙποπ. Γιτη>"

οι” "επι ι. 30. ιιι. Π.

Ρι·ιιπ Τπι·ιιππ. Οππαιιιι.π Σ!. ιιι. 8.

κκἀκκκκκκκκκκ

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

ΜεΚιειιιΚιπιιιοπωιεπΙσπιτ

ΜεΜ.Ροιοι·εππι·ποι·8πιππι·ιιοι·-νοτοιπε,

ΜεικἱιιιἰΙἰειιιοινεΚχΡοτεπΙ‹›Ι‹,Π.

νω·ιοΙΜ"ιΒιιηιι'ο!ιΙππεειπε.Αι·ιιοιισποτσιιποιιΜιη;Ιιοποπποπναού”
:πιοεπιΚι·ειπΙιοπρΠοποποιπινοππιμοπΟοποππιππποΜε:Βο!Ι.ι.ΙΝιιο,πιιι” πιπιι·πι.ιοπ,Τιη:Μπιεπ,Κι·ΙΜιοπ,ννιιπιιππ.ΙΒΜιοπιε!.Ιι·ι·ιππιοι·ππιο.

ΠωΜε”Μ:ΜΒΜ!ν.10ω.5Πιιι(ιιιιΒοππιπιΕοιιν.ΗπιοΣ)ποδί!”ποιη
ΠιονοτινιιιωτιπΜΠιοποιημπω!Γιο!τεςπνου9-8ΠΜ·ΜΜΜ"

πιηιι·οοποπ.

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ888888

: Ν 8

; ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

0π6., 29 Ηπιπιππ1$41)δι. Μοιπππςπποπυι·. Ιίππο!ιΜ' “ποπ Ρπι:Ιιπιπολιιιι·πι ν.λ. Ψιισπου!ιο. ΚΜΙιιιι·ιποπποίστ Ρτ.)ΟΙ!»



ΧΧΧ. .οιουοΑυιι. 81'. οιοο »οιιιο Χιοι.1οιιι·έ.

οτι:ευ:ι ευ.ιι.οι,

ζ)! ι: Α Δι: ι-'..ίΐ.41.

Ε” ἔι @ΓΗ-ζ
. °€.ο ωΧ·υ

ΜΒΠΙΠϊΝΜΒΒ ΜΒΒΒΜΒΒΒΙΡ'Ι!
υυιτου σου ΗοσοιΜιοιι νου

Ριου. Πι·. Χου! Μισο.

_Ιουξι:ιιν (Ποι·ροιτι.

Ου. !ο!ιοιιιυοο Κι·ουυ!ιοι!ει.

Μου.

ου. Βοσο!ι° ΥΙουοιου.

δι. ΡοιουεΚιους.

 

Πιο ,,5τ. ΡοιουεΕιουΒου ΜοσιοιιιιοοΙιοννου!ιουεοΕιυιΓτ“ ευεο!ιοιυήοσου

5ουυ ειο ο υ σ.-Βου Μιουυουιοιιοηιυο1ι κι οι Βιι.οιΙουσ. 8 ΚΜ. Πιι· σ”

μου ιυοΙ.ΡοετευετοΙΙουε;ιυ σου ο,ι:ισου·οιι

Σδυσ.ουυ20 ΜυτΚ μιιιυ1ιου, Π) Μου!υ !ιο!!ιισΓιυ!ιο!ι. ΠουΣυυουυσου. υο1ο

ιουσιο ΒιιιοΙΒοεροιΙιουοΖοἱΙουιυΡοιι€ιεί!θΙίου.οσου35Ρίου.- οιι

Αυτουοιι ιι·ουσου :ιο δορυυειτοϋ20Βοιιιυου ΟυιειυοΙουτιΚοιιομειιτιστ.

]οιΙιτ, ο ΚΜ. υπ σου ΜΜΜ:

Σ" -Δ'ιιοιιιιοιυουυυ-ΑιιΝυσμ ιονυ1ο αΙ.Ιο ΣυιουυΛο “ά

Μισο ιιιειιι ουεοοιιΙιοεοΙΜι οιι σιο ΒιιοιιιιουσΙουε νου Ε. Σ. Μου”

ιιι $ι. Ροιουειιουε, ΝοννεΙυν-ΡυοεροΜ .Μ 14. :ο υιυΙι2ου. - Σουι"

ουἰυοο οοννιο οιΙΙοοιυισιο Κοσειιαιου ϋο:σεΙἱοΙιου ΜΜοιΙου ουιΜι

τετ πιοτι οτι σου ετοΙΙνουΙυετουσου μ: ο ο ο ο Ποίο ο του ο οιι «Μωυ

1οιιτΙ)υ.Ε.Β].ουυί,8 ἱιι 51. Ροιουοϋ., ννυεεἱΙἰ Οειι·ονν, 1 Ι.ιιιιο :ο 28

ῖἱἱεἴετυιϊε ινουσουυοοιι σουι 5οιιιο ιΒιιιοιυοι. ρι·ο Βοο_ουι ιιουουἰυτ.Ϊ οιι υιι:Ιιτου. Βρυοι:Ιιοτυυσου το.ΒιιοΙι νου 4-8 του.

88. Ροτουεουυε. σου ο. (18.) Ροιιιοου.

 ιοοε. οι

   

Ιουιοιι: Πυ. Θ. Πυιοι·οοι· οι: Πει· Ιιουιπι1οιιουοΙΙο Ποιοι· ιο σου ΒουινιυσουοΙιω'υιιςο. - Πι·. Π. Βιιιμιου: Πο!ιοι·

ννιυ2ουΚιιι·οιι Πιο ΗοοΙιεοοιιτο. - :ιοΙιιυοιυ ιιιυι Βοίοι·ο.ι: ΒυΙΙοι· ουσ Οοοον Ψοοσ. ΠοτΙινΙοΙΙιοΙιοΙνουςιΗουεου. -- Α οπο;

ιιυε σου ΡυοτοΜοΠου σοι·.υιοσιειυιιιοΙιου θοοοΙΙοο!ιοι'ι ιιι Ποι·ροο. - νουυιιοο!ιοοιι. -- ΜουτυΙιΙ:Μο-ΒιιΙΙοτιιι

Μ. Ροι.οι·οοιιηςιι. - Αυιοιοου.

σου Κοιιο·σιιοιιουοσο Ρο!σου οι σου 8ουννϋυσουουιοι'ι·οοο.

· ν υ

Μ. 8. Πυτ(ζουοουΒου.

Βιο ΤοοουΚοΙοεο ιυι.ΓυσιιΜοσιουυ 8οΙιουι 2ο

σου-επι ΙοιοΙιτοετου οιι ΙιοιΙοιισου ΙυίοΜ.ιουο

ΚυιιυΙΗιοιτου. Ι)ιοοου ΑυοορυυοΙι θυο.υουου'ο ου

.ΜΗ 1901 Μ. σου 'Ι'υοουΚυΙοειο-Κουίουουυ ιυ 1.ουσου

νοι·ιιυΙοοετο ν. Ι.ονσο υ 2υυ Αουεεουουε ι8οΙιο οιυσ,

σιο σο. οΙουοου». Πυσ σοοιι Ιιο.τ θυοιιοΙιου Με 2ο

οιυουι 8οννιεοου θιυοσο υιοιιι; μου Πυι·οοιιτ.

Βου οοετουι·οιο!ιιοοιιο ιιιιιιουουυ Ε'υουυ υπ ου 8ο!

σιιτου νου "οι Βοοσυιουιουυ "1ΤιιοουΙου!ιυ-Ιυ]οΙιτιουου Ευο

υιο.οΙιτ του Ισοἰυου Βοοου νου Ι-3 ιυουι., ιι·οιο!ιο Βοοο

υου οιι ΨιοσουΙιοΙοοοείοΙΙο ο.οί ο ιυοιυ. Βοετου;ουι ινιιυσο.

'Τυοι2σουι ουσ ποιο σου ΤοιοοοΙιο, σοεο οο οιοο υιυ σιο

Βοοουσου Ιυσινισοου σου Βονο!!υουυυε Ιιο.υσοΗ:ο, Πωσ ου

οοι σοιυ οιυου Βοοιιιιουτ ου ουοιου οιοουμυω οι ρα.

'Ι'υ!ιουΚιιΙοεοίο.ΙΙο ουσ ου 2ινοιτοπι Βἱουοτ]ουυο 88 ρΟτ.

Γυο.υυ ιιιοιυιο, σοοε οι· οοι Αυινουσυιιε σου ουερυουΒ

Που νου ΚοοΙι οιυρΓοΙιΙουου Ρυσίυυεοσοοιο ιο σου Πο!ιο

νου 1 οουι. Τυ!ιουΚυιιυ ιιυυουουυσ σιο Νοοεο1ι*εο!ιο

Ι.οιοΙιουετοιιοοιΚ ου2ιοΙτ. Μι.ιο.

ΑΜ Ουουσ σου σιοΒοοετιεοΓιου Βοσουτουε σου ΚοοΙι'

εο!ιου ΒοπΙΙΙου ουσ οικου ΖοιιιΠουοιιιυο ιιΙΙου οο!ιουυι.ου

ΒυΚουυουεοτυιτιοΙ Ποτ ΝοοεοΙι ιο ΖστιοΙι ουιου Ρυοί.

ΚΠιοουΓε Ι.οιιυυο Ιιοιυο Ι.οιο!ιο νου Μουοο!ιου, σἱο

Μι ΑΝ:ου νου ιιιουι· Με 30 .Ιουυου ο‹·οτου`τιου ννουου,οΙιυο

Ζοιουου οιυοι· ετοιισοίουσουου ΙυίοΙιιιου του: 'ΓοΙιουΙυιιΙοεο

νιυιιο Βοίουσου. Βιοεο ΒοουΙιοτο οιυσ νου ροουοΙοοιοοιιου

Αυοιοιυου ιο ουσουου 5ισσιοιι νουιΜουι ινουσου.

Βοι Τυπου ιὶυσου Μι· οι οΙιυ!ιο!ιο ΒοοοιιοΙιτουεου. Ιο

τουοοοοιιι οι σιοεοι· Βοιιουυυ8 ὶει σουΡοσΙ, σου Ρι·οί.

Νοοοι·σ οοεουι·οιΜ. Πιο 8ι.ιου ουΙιοΙο πι' οιυου Ασο

οι.οΙΙουε Μ· 8οιιου!ιοιι σου Ι·"ουυιου Μι Ιυυοι“ιιΒουι, αυτου

Βυυουυυυεο2υετουσο σου ουοιου Ρυοιε ουσ οοιιυ 8ουΙοοιι

του ουσοι Μου Ιου σου οιοο 1.οΒουΚο1οοο Ι)υσεο!

Βοι οιυου οοΙουοιι νουουοιτουο _νου ο.υοοουοιΙιοιι, Ιο

ΙσιΙοιι ΤουουυοΙοοορυοιοοεου οι σου Ι.υυεου (Νοουο1ι

 

οουιιοΙιυοι. ευοο!εΙοτουο ιυυΙαινο 'Γυοου!υ υΙοεο),

σιο σο ο.υοΙιοιΙτου, οΙιυο ου ΗοοριτοΙ εροιιοΙΙ ΙιοΙιιιυσοΗ:

ινουσου 2ο οοιυ, 8οοοΙιννοιοο σουυ· ιο 8ουοιοι·ιου Πυι:ου

Κουίκ 8οίουσου 2ο ΙιοΙιου - σο ιυιιοο οιοο Οι υ ο υ ο ο ο υ Βοοιιι

8οοου, ννουυ οι· οιο ΤοοουΚο!οοο 2ο σου πιο ΙοιοΙιιοετου 2ο

ΙιοιΙουσου ΙυΓοΜιουεΚυουΕΙιοιτου 2οΙιΙο·. ιΝουυ υυυ οοοι· ιιι

σου τυοιοτου ΡσΙΙου σιο ΙοΚοΙου Ρυουοοεο ιο σου Βου

Βου Βου ΙιοιΙου ουσ σιο Αυοοιι.οίου18Κοιτ σου Μουοοιιου

Μου'. οουσου!ιου ισουου, 80 Μουτ σου σου Μουτ οο!ιουριου

νου σου νιοΙου τυοουυοΙοεου Ι.ουεουρυοιοοεου, σιο ινιυ

ιιοινουιιΙιοΙι υυιου σοιυ υιισο σου Ι.υυεουεο!ιννιυσουοιιι

(ΜΜΜ ΤοοουΙιοΙοοο υοοΙι ΝοοΒοΙΞι πι· Βουιι.υσ

ΙυυΒ οι·υο.Ιτου. Ουουο!ιου Μι Ιιοι εοιυοι· Αοοεοουυυ8

8οινιοο που σιοοο Ρουιυ σου Ι.ουΒουι.υοου!υοΙοεο ου

.Μισο οο!ιο!ιτ, Μο οι· σου νουουινοιιυιου Αυεορυυου οιι.

ΕΜ Πυτουοοιιιοσ υινιοουου σιοοου οοισου Ιΐ'ουτυου. σου

Ιοτιουι ιυειΙσινοιι (οομο!ιοιΙτο ΑΒ'οΙαιου) ουσ σου Ιο

το.Ιου Τυοου!υυ!οοο ιοτ ονισουτ. ν!Νο Ιοιοοι ου σου

ουΚΙουου'Ρ

Νοουσοιυ ποιου θουυοι. σιο νου Κι·ουΚου ο.υοΒο1ιο

ποιου 'Ι'ο!ιουΚυΙοοοοουιΙΙου ιυ εοτυοοΙυυοιουι Ζυοι.ουσο Μου

οιΝ σιιυοιι Βιυυιτυου σοι·οοΙοου 8οΙιννιυσουοιιτ ου2ουιιου ουσ

σιοεου ιΝοε Με σου οιυ υιΒο :ου νουουοιτουε ουσ Ευτ

ετοιιουο σου 8οιινισυσουοΙιτ Αυοι·Κουυυυε ςοίουσοιι, που

οιυι8ο .Ιουυο ερστου Γ! οοεο ιιιιί του σου Βουιουριουις,

σοιοο σιο ΟουυοΝοο!ιο 'Πιοουιο ποπ; ΙιοΙιοου Μ, σιο

ιυοιετου Βιι2ΠΙου εοιου που, οιο 'Ι'ο!ιοι·ΚιιΙοεο νουουοιπο

οιοο νουιιουυοοΙιουσ οοιιυ ΒρυοοΙιου πιο ιοΒουΚο!οοου

Κι·ιιιυΚου νουυιιτιοΙοτ σου ΒοοιΙΙου ουσιο.Ιτοιισου Τι·ορίοΙιου

(Τυσριο!ιου- 'Ηιοοι·ιο). ΝιιοΙισοιο Ιιιουοοι' σιο οοισου

οοοΒοποιουυοιου Ροιοοιιου οιοο 8οοουοοιιιυ σοοι:οο

ιυουσ ινισουΙοετ ιιο1ιου οι οιιιου, πιο νοΙΙουσ οιοο

ουοσυοοΜ.ο, ισ ινοΙιι·ουι 8ιυιιο σου ννουτ.οο Ιοίιυοιιιιοουσου

Οουιυονουο‹·, που ινΙοσουοιυ σου ιιουνοι·υουουσου ο`ουεοιιου

πιο”, υοιυΙιο!ι Βο ιι υ ι υ ε, ουσ ουΜουιο, "σου σιο ΙυΙιο.ιοτιοιιο·

υοοΙι Με Τυσμιο!ιουιιιοουιο οιοσ σιο "Μου Πι·οοοΙιου σου

ν‹>υυυοιτυυε σου ΤοοουΙυοΙοοο υοοιι. 8ουινιυσεοο!ιτ, οουσουυ

σο· οπου σου τοοουΙευΙοοου Κοιιο Μ: σιο οι8οιι ιι ποε:

ΩυοΙΙο σου νοι·ουοουυε ουσ ΕυιοιοΙιοιιυ σου Τουου

ΚοΙοεο.



.σετ Ρε!!ε εεισε Β!ιεΒοττευ

>Ρειοιιινιττ πι 8 ρΟτ., Μειεεευ ιιι ο ρΟτ. σετ Ι$!ιεο.

' !ιιι·!ισεεε. Ι)ιεεεεΗεεο!τετ, ιιιειτ ειιτΓετιιτ

το .

εε εε νν!σει:ερτεο!ιεοσευ Αυεο!ιειιιιυ8ειι σετ ετετειι°

Ρ'ετεο!ιετ πι σιεεευ ·Ρτεεευ, εστι! σετ ρτιι!ττιεε!ιε Ατοι

εποε ετοτυπ; εειοεο!ιτ ουσ ινειεε ιιιτ!ιτ, αετου ει· εο!ι!ιεεε

που ε!ειι!ιεο εο!!,, Με ετ οει σετ !3ε!τειιιρίιιοε σετ

8ε!ιννιιισειιο!ιτ νοτοοΒε!ιευ πετ. -

. Θθ86ΙΙ σιε Ιιοιοιιυιο!!ε!ι νοο Βε!ιτιυε, συτε!ι τνε!ο!ιε

σ!ε Τυεει·!ιιι!εεε στο ειο!ιετετευ !σε!ισιιιρττ ννετσειι εε!!τε.

!ιοΙιεο ειο!ι εεε! σ!ε ιιιειετεο εε!ε!ιττεο ουσ ρτε!τιτεο!ιεο

Τοοετπο!εεείοτεο!ιετ ειιεεεερτεο!ιειι. θεεεο Με Ττερτε!ιευ

σιεετιε ιετ ειιεεετ Οοτυετ Με Βε!ιτιοε; πι !ετοτετ

Ζειτ Ρτετ”. 8οοειιιε.υιι οιιτεεττετευ. νεο 174 εεεοοσευ

Αετοτεο, σιε σοτο!ιεο!ιιιιττ!π·!ι_ 3σε.!ιτε πο Βε.οετετιιιυι

ειτοε!τετειι ουσ σετειι 5ε!ιιο!τεε! "υοοο σιιτε!ιεο!ιοιττ!ιο!ι

8'/ε πι” ννε!τετνειίε!ετ ινοτσε, ιετ!τειοετ ευ Τοοετ!ιο!οεε

εεετοτ!ιειι, ε ειοσ ευ ειισετινειτιοεο Κτου!τ!ιε!τειι εεετοτ

εεε, 167 ειοσ εεειιοσ Βε!ι!ιεεεο, 2 ειοσ τιιοετ!τυ!εε ετ

!ττεοπτ (!ετειιτε Γοτιιι), με σποτ ιινιεσετ εεειιυσ.

Πεετιιτοτ σετ τε!ι!τειο!ιε Ήετειιρετιιοεοτε. Με εοετ

ιοειετ υοτετ ιιοοετστ!ιο!ιεο νετπε!τιι!εεεο οεο!!!ειι!ιε!τιεευ

Βτειιι!ι ε!οιιτιοεο ιοιιεετεο οιισ Τιιοετ!τε!ιι πι σεο [.ιιοΒεο

!σετ`Μεετεο!ιινε!υε!ιεο ουσ Κοοιοο!ιεο ετοεοτττεο, τουσ

“σιεεε εετεεεοε Τ!ιεοτιε σιε ιοειετεο Αο!ισο8ετ. Μειι80!ιειι

ειιρετιιοειιτε ινετειι τετ εεεο!ιιν!εεεο. Ζιι σιεεεο ιιιιιεε π»

νετ ε!!ειιι σιε Βεεεεοπτιιοεεο νου Ηειιρτ, Μ!ο!ιττε!ιε

ιι. ε. οιιε σευ εειοετοεπ τεοοιιιιεττεο Βεισεεττεο τετ

$ε!ιντιοσε!ιο!ιτιεε,-Βεσειι, Βιοετ--Βε!ιοετε ιι. ε. ιπι

τιι!ιτειι: Μι!!πιτσεο νεο 'Ι'ιιοετ!τε!πε.οι!!εο .ιιιιιτσεο συτε!ι

Βιιιιτοιιι πο! σευ Ρτειιιειιοσεο ουσ .το σεο ννο!ιοοοεειι

σ!εεετ Κιιτοττε νετεττεοτ ουσ ττοιοσευι ετ!ιε!τειι ε!ε!ι σιε

ιιιε!ετεο Κτεο!τεο ουσ ινιιτσευ ε.οο!ι εεειιιισ; ιιοτετ σεο

Ειυννε!ιιιετυ εοετ νιιιιτσευ οοτ ιο Αιιειιε!ιιιιετσ!!ευ Βε!ιινπισ

επο!ιτπζε !τεοετοτ!εττοιισ ουτσε, ινε σιε 8ε!ιινιιισεοευτ πι σετ

Ρειοι!ιε οετε!τενστ!τειο. Ι.τεοοι πει· νειιεπιετ Βεειιιτεπτειιι

!τειιιε Βεσε. ' Βιοε ει!ιο!ιε!ιε Βρτοεπεερτεο!ιεο σιε 6τετιετ!!ιειι

σε! Ετ!ιτεο!τιιυ8εο σετ Ε!ιε!εοτε ουΤιιοετ!ιιι!εεε.υοι·!ισειιι σετ

ειοε['Ι'ει! εεετετεεο. Β τε ο ιιι ε τ-πιοσιο16θ!ι)πειι,Η ε. ο ο τ

ιο 200.Ε!ιειι 12 ρΟτ., Βοτιιετ ιιε 594 Ι5!ιευ πι 23 Με

τιι!ιετ!ιο!ϋε; σ·ιτεε!ι ουσ

:- 'Ποτε σετ !τ!ε.τειι ουσ σεει·οοιιεειισειι ι·;ιιιννσιισε εεεειι

·σιε ειιιεειιι€ευ Αιιεο!ιειιιιοΕεο σετ εττ.!ι εσειτεοε ποπ -

·τετιτι!εεεο του Βειτευ ν ι το !ι ε ιν 'ε, Η ιι εφ ρε.·,ε, Οι ο τ τ

·ετε!ιιε, Μεττ!ιιε', Βειοιιιε.νετε,·Νο.ιιεε' τι. τι.,

στιεε Εττεεετ, .Β..0!'Ζε,ι· ειιε!εεεοσε· Μειοευτε

ιιοετ!ιευοτ πιτ $τουσε επισ υιιτ ν0τ!ιοιισειιε Κτειυ!ι!ιειτε

ιιο!εεεο ιιιοεου!εεεο, ο!ιε!ιεο·σιε Ε'ι!!ιτετ ουσ !,επετ ιιι

σετ Τοοετ!ιο!εεε!τεεε εε! ει!!ειι Κοιι!'ετευτειι Με! !!ιτετ

Μειοοοε ιιοσ τιι!ιτεο ·!εττ;σιε Ειιροειτ·ιειι ευ διεπει

σετ Πιεροειτιοιι Ζο·ετε!!ειι. Με .Βεετ!σε νεο Ευτ

ετε!ιοοε σετ Κτεο!ι!ιε!τεο ε!ιεεειι οιισαοετοσ @Με .ιπι

οετι1επειο!ιτιετ. ° . .

Βιε =.τετ!ειιε!!ε Αοσεεειιοε :!!οετ Ροτ!ιο8εοεεε σει·

Κτειι!ι!ιειτεο ερεειε!τζ σετ Βο!ιττιιισεοε!ιτ, !ετ · οειιετσιοοε

σειισ!ιο!ι πιο ειιτεε!ιεισειισεο ΚειουΓε !ιετσιιεεεΓοτσεττ

-ιιοσ .πετ σιιτο!ι σιε Νοεεε!!'εεπειι Ποτοτειιε!ιου8εο.

;. ·:Αυτ θτιιιισ σετ Βεειι!τετε ευ σειο Μοτετπι! νεο 600

.:$εσ:τιεοειι σι·ε2ϋτιο!ιετ ιρετοο!εειεε!ιεο; Ιιιετιτιιτε .εε!ιειιρ

.τετ Νεεεε!.ι:! «ι.1εσετ Βιετν.εε!ιεε·υε ·ιετ τοοετ

σενοο ιιιιε 2ο

..ετεοπτεεΚευ, ο!τετ νιε!ιιιε!ιτ·'!Ϊτοετ ιιοσ ΙΙεσ”οοιιε πι ειο!ι.

σεοιι σε εττε!ιτιιοεεεειιι.εεε πω” ιιιε!ιτ Με επι Π, Με

ετ,,: σετ-Μεοεο!ιειι σετ εε!ιτεο!ι!ιο!ιειι Κτειο!ι!ιειτ πιο Ορ_τ“ετ

-!ε!!τ, εε ετε!εο!ιιετε!ι σετειιε, σεεε -ινειιευεσιε Με!ιτεο!ι!

::ιιοετειισε τετ, σεο-σιΙειυρί ιιιιτ σετ 'ϊοοετποΙοεε ειεετε!ε!ι

σιιτοΙι2ιι!ποτεο ειιιισ_σ!ε·5τοτιοσοτ·ισετ. Βεο!!!εο σιιτε!ι σε

:οοτστΙιε!ιειι.ι8ο!ιιιτοντε!ιτευ σεειιΟτεοοιειιι.ιιε ειοοιιιισιοιιιετι

ουσ :οτ Βο!ιε του μοτὶιιεευ.ι!ιῖε ει·επιιετ ειο!ισιισιιτο!ι Με

.ε!υε τετιεοε!!ει·'Ι`!ιετεριε, σιε !!ισΐυιιιιε ` πιο! Ετ!Ϊο!ε πετ,

>ιιισειιικ ιτοεετε ·Κεεο!·τοτεεει€ειι,· Με .ιιιιεεετι›τσειιτ!ιε!ι· θα

.σετΪΚϋτρετ νετιιιοε=ε ·εειιιετ οειτο.τ!ιι:!ιειι··θε!ιοτ·ιειιιτιεο

τ,οιιΘεο:σιε .ειοΒεστοιιεεοεο· '1'ιιοετ!τε!!ιεο!!!ειι νετοιε!ιτειι

εεε. ι °
.κι

!

!

Ιο εο!ι!εεευσετ ννειεε ετ!ιε!!τ Γετοετ εεε σειιι νετ

!ιτ!!τοιε σετ !ετε!εο το σετ !ιιτεοτεο Τιιοετ!τιι!εεε

σιε ιιοε!ειο!ι ετεεεετε πιειιιιεκειτ σετ Πιε

ρεειτιοο σεε Ι(στοετε, Με Με σετ Ιοτε!τ

τιοοειιισε!ιο!ιπειτ. «Πο ε!ιειι οπου σεο Βεειι!!ετεο

σετ $τετιετ!!ι τοπ σειιι 18. .!εΙιτε εε ευτ Με ει!!ε Μεο

εο!ιεο εετεπε ιιιιτ Το!ιετ!ιο!οεε ιο!!οιεττ ε!οσ, εε ιετ πιτ

σευ !ετε!εο Αιιεεε.ιιΒ σεε Ι.ετσεοε υ!ε!ιτ σιε Ιοτε!ττιεο,

ευιισετυ ιο ινειτ !ιο!ιετειο Οιτε.σε σ!ε Πιεροει

τιεο ειιτεο!ιεισειισ.

«ιννεοο σιε Ιοϊε!ετιεοειοεε!ιο!ιπειτ, ειππ Βε!ι!στετ '),

επιε εε ετεεεε τετ, σε.εε υοτ επι ιο!οποε!ετ Βτιιο!ιτει! σετ

ετννεο!ιεευειι Μεοεο!ιεο πιτ εοτεε!ιεο !τειιιιτε ουσ ιιτεοιι

σευιι σιε ετοττεε!ιο!ιτε !υτε!ιτιοο εε! σευ ειοοε!οευ Ιο

σινισοειι σε ειισε!!ειισ νετεο!ιιεσεοε Ε'ε!εεο πετ. σιιεε

ε. Β. οιιτ επι Βτυο!ιτει! ε.!!ετ !οσοιεττευ !ι!!ο!εο!ι :σε

τιιοετ!τιι!εε ετ!ττειιπτ οιιιτεεε!ιεο ινετσειι Μου,

ινσ!ιτεοσ ειυ ειισετετ Τε!! τερ!σε σετ Ιοτε!ιτιεο ετ!ιεετ

ουσ ε!ο οεο!ιεινειτ ετεεεετετ Βτιιο!ιτε!! Μι στιτ!!ετι-!ι!ιο!

εε!ιεο 8!οοε εεειιυ.σ ο!ειοτ, εε εε!ιΙιεεεε πιο ιιιιτ Νεε

ετε!ι, σεεε σιε !νισ,ει·ετεοσετσοιε!τειτ σετ 1ο

σινισιιειι έτει;εο σιε Ιιιτε!ττιευ σοο!ι εεττ ετ!ιεε

!ιο!ιε Ποτετεοοιεσε ειιτινειετ.

νεο Ξειτειι σετ Βε.!ττετιε!εθευ επισ οιιο Βεεεο σιεεε

8ε!ι!ιιεεΓο!εετιιιιεευ νοτ ε!!ειο το!ι;ειισε ΙΒιιιιτευσε ετ!ιο

εεε ινετσεο. - τ.

13ε ινιιτσευ Βιυιντιυσε ετ!ιοοευ ιο σετ Βετιεορτοοε σετ

Εισετεου ειιιετ νετεο!ιιεσεο 8τοεεευ Βιετ!τε σετ Ιο

τε!ττιεο-. Νιο!ιτ σ!ε Αο!εεε, εειισετιι ειοε νετεο!ιιεσεο

ετετ!‹ε Ωιιευτιιετ σετ Εττεοετ Ι‹οιιιιτε εε!ιτ ννε!ιΙ σ!ε

ειι!Το!!ευσεο Πιιτετεε!ιιεσε ιο σεο ΕτΓε!εειι σετ Ιιιτε!ττιου

ετ!ι!στεο. -

_ Πιε Μειιι;ε σετ ιιοινεεεοσεο Βεει!!ειι, ειιετ !ιιετε.οί

Νεεεε!ι, πευο οιο!ιτ οιιεεε!ι!εεεεεεοσετ Β'επτετ εειο,

σε ν!ε!ε εεο!!!εοτε!ο!ιε Ηετσε εοευτε!!ε ιιιε!ιτ εε!τευ σ!ε

οοεεεερτι›ε!ιεοετε Τειισειιο πι· Ηει!οο8 2ειΒεο, νντπιτεοσ

ιιιυεεπε!ιττ ε. Β. σιε ετεεε2ε!!ιεε Ι.νιορ!ιστϋεεοτιιοετ

!τιι!εεε εε! ερτττ!ιο!ιευ Βε!ιτετιεο ουσ ετιιτ!ιετ Αιιε!ιει

!ιιιιεεοειειιιιε ειο!ι σεετ νιε!ε .!επτε!ιιο2ιε!ιεο !ιτιοο. Βετ

Βεετισ ειυετ Βτερεειτιοιι !τε.ου ιιιο!ιτ ιιιοΒοοεευ ινετσεο

υιισ σιεεε Βιετιεειι.ιεο ιετ σιε Ηεορτεεε!ιε ιο

σετ Βιιτιοειι !·`τε.ἔε. .

ο Ρετιιετ πειιοτε ειι8ει`ι1!ιττ ινετσειι,· σεεε σιε Πιιτετ

εε!ιιεσε πο Ειτε!ετ σετ !οτε!ττιειι ειιιειιι ν ιτε! εο2ιιιι -

τετεο!ι!εσε σετ !εττεεετ οιιτ Ι.ττετ ειι !ε,εεο εειειι,

ινε!ιτειισ Ν εεε ε! ι εὶε σιιτε!ι σ!ε Ειιιετειιο ν ε τ ε ο !ι !εσ ε

υετ Θιτεσε σετ ιυσινισυε!!εο Πιερεει·τιεο

πο ετ!ι!ετευ νετειιο!ιτ. ο

Η ο εε ε !, ιν ε ο ε τ, .Η ε ο εε νετε!!ειιτ!ιο!ι!.εο οειιετσιοι;ε

ινιο!ιτιεε Βεεο!τετε ι1οετ νετειιο!ιε οιιτ Κ!ετοιιε σετ νετε

!ιετ!τυιεεε σεε !Εττεεετε σετ Ρετ!ειιε!ιτ το σειιευ σετ

οιευεε!ι!ιο!ιειι Τοεετ!ω!εεε. Πιο Αιιτοτειι εσε!ιτετεο 4!

$τε1ιτιιιιε νεο 40 Ροτεοοεο ιιιισ ειιιιιε!ιιιιειι σιε Τι1οετ!τε!

οιιιοι!!εο οσε σεο νετεο!ιιεσεοειι Οτειιιιτει!εο σεε.!!!ειι

εο!ιεο. Νοετι σειιι ιυε!ιτ εσετ ιιιπισετ ετεεεεο Βίτε!ττ σεε

Ειιοετιιοεοτε πο 'Γιετ!τετρετ (πωσ) ινετσειι σιε Ιιορίι·ε

εο!τετε, τιεο!επιιοΒενι·ειεε σιε σε.οιι _ιεινει!ε εεοτειοε!ιτειι

8ττπιιιιιο ιι8.0!ι στει θιτιιορειι ειεετσοετ. Οτιιρρε_Ι; ειπ·

πειπ οσετ οιιτ ιοιιιιιοε!εε !ιορττεειι!τετ, πειπ Ε'εττεο!ιτε!

τειι τιιιετ σιε ιιεο!ιετευ Ι.νιιιρ!ισιιιεειι. Ο τ ο ο ο ε Πε Ετ!ιεο

!ιε!ιετε Πτσεεο!ιετσε ευ νετεε!ιιεσειιευ Βτε!!εο. Οι τ ιι ο ο ο ΙΙΙ:

48τειοιιιε εττειιετειι πο 'Ι'ιετνετειιο!ι ε!!εειοειοε σιεεε

ιιιιοιεττε Τυοετπιι!εεε, ιοττεινειισεε Ιιι_ιε!ιτιοτι σειοιτ τετετε

σιε 'Ποτε πω. ·

θετιιετ ει!! οιιυ σιεεευ νετευε!ιεο οιε!ιτ σιε Βεσειι

οπο; ουιιιεεεε.ο, σιε Νεεεε!ι πιοειι οιιεε!ιτειετ, σετ

ειε.σιιτε!ι σιε Ει:ιετειιο νετεεοιεσευετ Οιτε;σε σετ ιυσ!νι

σιιε!!ειι!περεεττιευ ετ!ι!εττ. ννεε στο νετεετι!εσεοε νιτιι

 

1) Βε!ι!στει·;Βιε Αιι!εεε επι· 'Ι'ιιοει·πο!εεεΙθΟ5.

Γο!ι.τεοσε Ωιιε!!ειιιιοεο!ιευ ε!υσ εοι!ε!ιοτ σιειτειιι !ιοο!ι!ιιτει·εε

εεοτειι !νετ!‹ε. ννε!ο!ιειι ;!εσοιιι, σει· ·ειο!ι ιιιιτ σει· Τιιοετ!ιιι!εεε

!ιεεε!ιτττι!ετι ουτε ντιιι·ιιιετε το ειιιρτε!ι!ειι πι. . .



Η
 

ΙεεΖ Με· Τεεει·ΙιεΙεεΖιι1ειι εειι·ιΠι, εε εεειιιι Οει·ιιει

εεε 5ιεΠεεε ει Μεεει εεεεινιειιιι€ειι Ρι·εεε. ΙΞι· Με

Με ε'ι·εεε εεε εε ινιι· εει·εειιιιει ειεε, εεΙεΙιε

Υειειιεει·εεεεε, ινιε 8ειιΙεεεει·, ΝεεεεΙι. Βετε

ιιε.ι·ιιι: ειε ίειιεεε, ειεει· εει·Ζειι;ιεειι οιΙει

ι`ι·εΙιει·εε Τεεει·ΙιεΙεεε ΖεΖιιεεειειεειι, Με

εεεΙιΖιιι· Υειει·ειιειιε, Ζει· ιεεΙιεΙιεε βειιΒεε

εειιινιιιεεεειιι ΜΜΜ ι”ειιι·εε εεεεεε εεε, ειειι

ειειΖεεε εεί Με εεεεεεεείειιιιεε εεετεε Πιιτειεε

ειιειι€ειι, νειιιειετ ει· ειε. Βειιιι ινει· εει·ει εειει·,

ιιιειει Οει·ιιει, σε ννιε νιειεε Ιθ'εΙιειι Μινειι εε ειειι

ΙεειεΙιεΙι ειε Με Βεειεεειι ειεεε ειι θεεΖειι ιιε.ι·ιιιΙεεεε

Ρι·οΖεεεεε, ι·ειει·εεεει εετεε ινειιιε ρειεεεεεε 'Γε

εει·ΙιεΙεεΖι1ιειιι, εειιειιεεΙτ Με, Με ειιι εεινιεεεε

Τιενει·ι:ειι εεε εεεε Μειιεεεεε εεειιιεερι ειιι· ειεε εειιι·

εεεειιι·εεειε ΒειινιεΙιεΙεεεείειιιεεειτ εεεειι, εεει· επ ιιει·

Με .εεεΖιεεειι ιιιιιιευ Ε'ι·ειιιεΙιει·ιιετ, εεει· εισει ειε

ε_ιεεειΙιειιε ΙείεΙιιι1ειιεΙιειιεε ινιι·Ιιειι».

4 Ωειεει εεΙιεεριει ει1εειειΖτ: Εε εεε” 'Εεεει·

ΙιεΙεεΖιΙΙεε_ Με ὶιε ΜειιεεΙιειι ιιιεΙιτ ειε ει

εεειΙιεΙιε ΙεϊεΜιεεεΚειιεε ινιι·Ιιειι!

εεε ιει ειιι Ιιεειιει ει›ει·ι·εεεΙιειιεει· εεε εεει· ιειειεε

εεειει Αεεεει·εεΙι! Πι· ιει ειε εε εειιιει·εειιεινειιει·, ινει!

ει· ειεΙιτ νεε εειειε ΒιερεειιιεεειεεειιΚει

ειειιιιιιι, εεεεει·ιι εε ειεεεει:ειΙ νεε ειεειε ΒεΖι1Ιειι

Γειιετιιεει·. Βει εεινει·ι·εεεεεε Γει·εεΙιει· εεε εθεω

ιειιεε Ρειιι·ει· εεί εειε θιεειειε Με· '1'εεειΙεειεεε, Οει·

ιιει, εει· ιε εεειειε ειεεεεε ννει·Ιιε εεεε εε Γεεεεεεε

ειειι ειεεερι·ειεΙι Μι· Με ΙειιεΙειιεεετιιεει·ιε Με ειεΖιεε

Πιεεεεε άει· Εειει.εΙιεεε; εεε νει·ειειτειιε Με· Τεεει·

Ιιειεεε, εεε ειειι ιε εεειειιι Ιεεεεεεεεε ιιιιιι·ειεεεε Ιιεεε

Ζε εει· Αεεεεει·εειι, εεεε εεεει· ειιι Βε.2ιΙΙεε ιιεετεεεε

εεει ιιεεειε, θειιινιιιεεεεει Ζε ει·Ζεεεειι, εεεεεειει εειι:

Με 'ΓεεειΙιεΙειιΖιι!ειι ειεε ιιιειιι; ετειε ΙείεΚιιεεε

Ιιειιιιε: ν .

νι'ειιιι ειΠε Γειι!ειεεεΙ1εε ει εειι Αι·εεἱιειι Με· Με

εεε Μ·ει Ε'ει·εεΙιει· εεεΖεεειιΙιεεεειι ειεε, εειι” εποε

Βειι1ειει· ειιι Βεεει εεί ειεε νει·εεΙ1ιεεεεε νεε

ΙεεΖ εει· ΤεεειΙιειεεΖιΙ1εε εεεεεΙοεεεε ινει·εεε, εεει· εεεε

εεεει ιιιειιι: 1εειιιιιεΙι Με νει·εεειεεειιε νε·ειειιΖ Με·

Τεεει·ΙιεΙεεΖι1Ιειιειειεειε εε .Με ννιε Οει·ιιειι εειι

8ειιιεεε εειι, ννειεΙιε εεε εε ειιιειεει: νειεεειεεεεεε νει

Ιεεί εει· ειεεεεΙιΙιεΙιειι 'Έεεει·ιιεΙεεε, νεε εεε ιιιιειιιιιιΙειι

ειι.εετεε Ηει·εεε Ν εεεεΙ ι 'ε Με Ζε εεε εεεινειεε ι·ε.εειι

ιεειιεεεε Β"εΙΙεε, ει·Μετιι, εεεεενιι εεεε Με Πεϊει·ειιΖειι

ιε εει ιιιεινιεεεΙιειι Πιερεεεειε άει· νει·εεειιειιει·ε ειιιε

ΠεεριιεΠε εριειι·ιιι επειιι εεεεει· Ριεεε. Με νει·εεεεε

Ζειι.ιεε εεει· εεεε εεειιιεΙι, Με εει· ειιεΙεεειιεε

ΡεΙιιοι·, Με ΙιιΓειιιιοε, ειιιε νει·ιεεΙε θιιεεεε

εειειεΙΙ τ. | '

Πε ει Με· ειιι ΡΙεΙΖ ειε ρειιι· Αεεεεειεεεειι εεΖειειι

ι·ειι, Με νει· Ιειιεει· Ζει 8ειιιιιι:ιιΕ. εεει· ειι:Ιιτ Με ιιετιειε

Κνει·ειεειιε εεϊειιεειι Ιιεεειι. Ρι·εϊ. ει εεειιεειιι·ειει εε

ειιιιιε @Με @Με Ιεεει ιιιιιε Γιειιιειι ινοιιΙ Με Ι)ιεμεειι:ιειι

ιιιι εΙΙΒειιιειιιεε εεΙιειι,εεει· εει εει· Τεεειιιιιιεεε ερεΖιεΗ .

ινε! ιεειι "ειιι νει! εε.νειι ινιεεεε εεε ιεεειιτε Με νει·

εειιιεεειιιιειι εεε ›νει·ΙεεΓεε αει Με ννεειιεε1εεε νε·ε1ειιΖ

εει· ΒειΖιΠειι ε.Ι!εει εεΖιειιειι. Πεε ΙιεΙιε εε ει: ειεεειι.ι8.

ινεειιιιιι› εειι ιεεε εειιε εει· εειι ειιιεε ΡεΙιιει· ει Πε

ιι·εειιι; Ζιεεειι? Ιει εειιιι εει· Οιεειιιιειιιεε εειε Ι‹οεειιειιιε

βιεεεε εεε Κεεεεε ιιει· Με Βειιιει·ιεε ειειι νει·εεεει·ιι?...

ιι'ιιε ινιεεεε ινε· εεεε εεει Με ινεεεεεΙεεε νιιειεεΖ άει·

'Εεεει·Κε!εεΖι1Ιειι εε εΙειιεεεειι?Ήεει· ννειιιε. Λεει· εειι

.ιεεε ινε ειιιιιιεΙ εε. εε Ιιε.ιιιειι ινιι·ΜεΙιε εει·εΙιει·ειίεεε'ε

νιιεΙειιΖειιιει·εεειεεε νει· εεε εε ινει·εειι εεἰ Μειιεεεεε

ιεε. Ιειειιτει· Τεευτείι1εεε ει.ειε εεεεεειιιι·εειιτε, ειε εεεννει·

ειεεεεει.ειι ειιιεετ νεΙΙνιιεΙεετε εεΓεεεεε, ενει·εεεεε·

εεε!ι εει· εεε θιειειεειε Με εεινειεειι, εεεε-εεε εεε1ε

ΚιεεΙ‹ε εεεε.νοιι ΑιιΓειιε εε Με; ΒιιΖιιιεεΊ'ειδιεειεεεειι

σει· νιι·ειειιΖ ιιιιιΖιει·ι ννει·εειι εειειι? 1)ιιιεΙιεεε εὶειιι. Βιε

ΒεΖιΠειι Κειιιιιεε εε ει·ετειι ΡεΠε εεει· νεε! εετειι εεε '

εκει νεε ειιιμίειιεΙιειιειι Κει·ρει1 ιιιεεεεεεινε.ειιι ινοι:εειι'

 

εεει. 1)ειιιι ινιιι·ινιεεειμει, ειιεε Με ΩεεΙιτετεεεεει·εεεειι

εεε Νεει·εεεειιε εεειι :ειιι ΚεεεεεΖειεε εεειεεειι ειεε, Με

νιι·εΙειιΖ ιιει·εεΖεεειΖεε εεει· ειιι· εεΓΖεΙιεεεεε. π ·

Ιιι ειιεΙιεΙιει· ννειεε ερι·ιειιτ εειι Με Ηεερρε εεε:

«Με Βεειεεεεεειιε ιιει.ει· εειιειι Με ΒιιΙαει·ιεε Ιεεεε, εει

εεεειεεε εει·εεει·, ει: Μεεειεειι νει·ειιεει·Ιιειι εεει· ειινει·»

ειιεει·Ιιειι εειε. Με Αι·ιειι άει· Ρει·εεε, ε Θειιι·εεεειι εεε

Κι·εεΙιεειιειι ει·ι·εεεεεειι Βεειει·ιεε εειε ι1ειειι ι.ειεεεεΙιεε

ειειιι. εΙεΑι·ιεειιιι εειετιιιειειιεεεεε 8ιειιε,

εοε‹Ι·ει·ε ειε Βι·εεει·εεεειεεειΓι Ιιειιεεεε ει·

'ιειιιιειι. Ιε ννιιειιειιιζειι ρεεει: εἱειι εει· ΒιιΖειεε εειι·

Βεειεεεεεεε εε εεε ΜΜΜ εΙειειι, εε Ιειιεε Μεεε ειειειι.

εΙειεειι, ειιεει·ι ειεΙι εεει·, ινεεε Μεεε ειειι εεεει·ιι».·

ΑΙιεε Αεεείειιι·τε εει·εεεεει εεε Ζειε $ειιιιιεε, εεεε

ειειεεινιεεεΙΙεΑιιΙεεε, εεεεεε Με Με Βι·ι·ε-·

εεε ειεε νει·ιεεΙε, εειιιε Ιιοιιει;εειε θιι·εεεε ειεε

ειιι! ιε ιιεεΙι εεε ινεεΙιεε!εεεε νει·ιιεΙτειεεειι

Μεεει· εειεειι Ητεεεεε εετειειιι: ιε ΡεΙειε εει· Ιει”ειιτιειι“

ειεε εε Ι‹Ιιιιιεεεειι 8ιεεε εε;εειΙιειιε εεεει·Ιιειεεε Ει

Ιιι·εεεεεε!ειειιτ,εειιινει··εεει·εει· εἱεει. ῖ

ΙΩειε _ιειΖι εεεεετιιιτειιε Τετεεεεε ιει εεε νει·ιιειι

ιιειιεειιι ειιιει· ιεεινιεεεΙιεει Βιερεειιιεε Ζει·

'ΓεεειΙ‹ει‹ιεε εεε ΜεεεΙεε εεεε εεεειιιει·τ εεει·

ε ι·ετετ Με. 8ειιι· εΓι ινε·ε ειεε Πιερεειιιεε Ζει· θειιινιεε

εεεει. εεεειι·ιει·ι εει·ειι Α¦ΚεεεΙιειιιεε. Ιιε Βι·εεεεε

εεε εε.εΖεε εειε εε ε.εει· εειιεεειιει·ε νειΙιεΙτειεεε, Με

εει ιιιειετεε ειιι·ιιε δεεεΙει.ι·εεειι, εειιε ινε· εεεεε, ινιε

Με ιεεει·ΙιεΕεεεε Ι.ιιιι€ειιιιιιιεεεε ειεεεεειιι Ζιι ·ει·ιιεΙειι

νιείε.εεειι, εεεειε ειιι ιιει· ει εειε εεεεει·ε νει·ιιεειιιεεε
Κειιιιιιεε, εεεΙι ειιιιε ιεεειιιειεειιτεεε ΒεεεεεΙειιε.ε

Ηει·εειιει Πιερεειει·τε εεεεε Με ιεειει:ε-ε

Με» νεε ΡΙιτιιιεε, Μεεε ΞειιΙεεεε ειεε ιιεεειΜεεε εεειι

εεε εεε εει·είεΙτιεεε εεε ινετινοΝεε Αι·εεεεε Βιι”Γε1°ε

εειιιεειιι. ννει·εειι·. ΒεΙιΙε τει εειι εεε Πιιιεε Αεεεετε

ιε1ιι ΖεεειειεειιεεεειΖι, ινε Με εεεειιιιε Πνειεειεεε .εεε

ΒιιιΖεΙιεεινιΜιιιιεε εειιΖ εεε νεΙΙ Ζειιι Αεεει·εειτ Ιιειιιιιιιι

Εε ιει εεε ειιι νει·ειειιει εεε Ηιει-ιι·ϊΙιει·ε Ρι·οΓ. Ιιοι·εεΖι

εεεε ινε· ειεεε εεεειι ννεε Με νει·ννειιειιιιε Με·

ΑιιιιειιτείεΙ, εειιειεε Ιιεεεε, ειε ει εει· ιδιε.εε Με·

ιε·ειιειιιωιι ρειεεΙοειεειιει· .-ιιι1εεεε ννεεειΖε

εειιιειειι. Ι)ειιε ιιει· ειιι μειιιιεΙεειεεεε ΑεΙεεεε,

Αιιιιιιιειιειι, Βοιιινεειιειι άει· Κειιειεειιεε Ιιειιε εε ειεε εει

σει εεειεε νειει·εεεε ΙιεεεεΙιι; Με Κιεεειιειι

εεΙεει ιει ειιι νειεεεε εεε Με εε!εΙιει· ειε

ιεε.ι ε ει·εΙιεΙι. Ιε εεε ΑιιεειιιείεΙε ετεεΙιτ Με

εει1Ζε Ειειιιεεεε εεε ειε Αεεεεεεερεειστ

εεινειιιι.ειι Ιεεινιεεειεε, Με ννειεΙιειιεε Αιιιιειι

ειιιε νειΙειεεειε εειει εεεεεΙιεε.

Με 8 τιιιε ιε εεε ιιιε εεεεεεε νει·ΖειεΙιεεε εει· εεΙεΙιε

ιιιιιιιιιεεει·, =Με εειιεεΙεεε Ή'ε.ιειΙιεεεειεεε Γειιι·ειι, εεε

εεεεειεε ιιιιιιιιιι ειειειιιεεε ινειεεεεειι ειιιιιιιεεεε εεε,

ινειειιε εει·ειι Ηειι·ει ειιιει·Φειιεει·ειι Ρειιιιιιε εεε ιειιιιιιι

ειεειιι εεεει·εε 8τειιιιιιεειιειε ειιιιει·ειιιι ννειεειι ειεε. Πει

Βιειειιιεεειε ι;ειιτ εΙεο Ιιει·εε νεε εειειιι διεειιιινιιιει·

Ζε Κιιιε εεε ΚιεεεεΜεεειε; Με ΑιιιιεετείεΙ εε

με ιειν ειεειε Ιεεινιεεειε εεει· ιεειιιει·ειι θιεεεεινιειει·ε

εεε ειειει, Με νε.ι.ει·ιιειιε Με ιεεττειιιειιε 5ειιε ε1ειειι

ιιιεεειε εειεεεειειιιιεεεε, Ιιει·εεΓ Ζε εεε 2 ΕΙΙ:ει·ε; 4

θιιεεεεΠειιι, 8 Πι·ει·εεεεΙιει·ιι ε. ε. ιν_ ν· ε ε·

Εε ει εεειε Με ΑεεεετεΓει, ινειι ενε··ειε νεε εεε

ιιιειιιεΙιεεεε, ννιε νεε εεε ινειΜιεεεε Αιιιιεε εειιιιιιεεεεε

νειει·εεεεειεεεΙιεεεειιειι4 Ζεε!ειειι ·νετειιεεεεεΙιειιι, Ζει·

Βι·εΙιεεεειιεϊειεεεεεε.νεε ειιι· εισεειειι Βεεειιιεεε.
Π ΑΜ” θεειιιι νεε εειιιει·ιεΙεειεεεειι Πειει·εε

εΙιεεεεε ιε_εεειει Ζειι εεε ειιι” θιι·ειιε εει· Πι·

ι”ειιι·ειιεειι€ε!εε ιιτεΚιιεε-εεε`ἰιεΙιεεε Ιιειιιιειι

ινε· εεεειε _Ει·Ξιεε "Με ειε Ιεεεειε,ιι εεε Ιετε!ειι
1<'ειΙΙε Ζε ει·Μει·εε ειει1ιι ιιιειιιιιεειιει·ε εεεειιιινεττειι

Με εε! ίο!εειιεε @Με ' ' '· " ε _ ·

ε 1) Ειτε Ι'ε*τ`·εειε εεε Ιει_διε Τεεει·ΙιεΙοεε

ειιιε ειεε_μ ννεεεειλιειι,εειιεετ·ιιεει·ειεεεεΙΙ

νει·εειιιεεειι. ι η Ί=
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2) Ετιεεετ ιντε τππτττππε!!ε Απ!εεε ετππ

ντιττππ!ε. Ιιετπε !τοοετ.ιιπτειι 0τοεεεπ πππ

τε πεετι τω. 'εεπεε!ππεοΥετπε!τπτ88ε πω.

εετ πετπεπ (τ1'088011 επτετε!ιι το τ·`ο!τ;ε πετ

τπτε!τττοπ ετπε τιπ !τ!τπτ8ετιεπ 5τποε ετττεπτ

!τετιε 1οπετττο!0εε Εττττειι!τοπτε !ετετιτ,

"πινει τω." πετ πτετιι.

ετ1ττε επεττετιπειετεπ Βειττ!!επ ετππ "τ"

εε!ιετοΙττ:!ι το πετ οπεττττετεεοπεπ Πε!ιτ:τιτι!

πετ Ρττ!!ε ει:τιοο πετο $ερτο !ιντεο:Ζο

ει.ιιππε2τ εε!ιτ οιιτιε τπτε!τττοπε ετιπε πππ

τιιτεπ πετ ττττττττττ_επ 31επεεπεπ τπετετ

!τι1εοτετοιιτ:ττνε Τοπετττο!οεε !ιετνοτ.

η Ζοπι Ζο8ιπππεττοιποιεπ πετ 5ε1τιντππ

εποπτ ερτεττ πτε πετεπττετε Α π!εττε πτε

Η τι ο τι τ τ ο Ι ! ε.

Με Μτε!τιτνε πιτ πιιεετ Ηεοπε!π ττπ εττο!ετετεπεπ

τίπιπρτε τπτ1 πετ Βε!ιτντοπεπεπτ τετ τι!πτ νοτεεεετεππετ:

ιιττ ιοττεεεπ νετ ε!!ετο πεπ ττοπειτιο

ττοπε!!επ !τ'ετττοτ τιπ Οτττεπτειππε τττετ

τ.τεεπ ποπ 81ππ!επ. πτο νοττππεποεπ ετπετ το

εεεο1ττετεππεπ Απ!ε8ε οπετ σε τιετεπττ.τττε Απ1ιιεε το πε

1τττπιρτεο.

Με.Ιεττπ πεετι Βιιττ1!επτιοτπιπιτπεινεττε τ

τ. τ οτε. Νεο τπο8ε ετε νετπτοπτεο, πιο το” ττιτετ πιιπ

πιο ινττπ, επετ οτοτιτ ι·ετττεεεεπ. πε88 πτε ειοεττετιιιετετεπ

Βε.ετ!!επ τιτοπτ εε ντε! Βε!ιεπεπ ττττπτ,·επ, Με Με Βιιτι1ε

ττο!οςεπ εε ετε!ι ττεπεο!ιτ. ττπ ττεεοππεπ Οιετιπτειππε ποιο

ιπεο Με Τοπετττετπεετ!τεο οτε!ιτ επί. ννετ το ετπετ ιο

πει!το!πεεπ Ροιπτ!τε π ο τ 8ετπ Δοτ;επιπετττ ττεπτεπ ινττπ

επί πο. Υετοτετι1οιιε πετ Βεπτ!!ειι, ινττπ οτι ετ!επεπ ιπτ!ε

εεε, ειτε ετπετ πππ πετ εππετε το πετ Ρτιπιτ!τε τιπ Τιτ

πεττιο!οεε το θτιιππε Βετο.

Με" ιτε8επτε!ιτ ποπ ποι· Κι·ε.τττειιπε

π ε 8 τ( ο τ ρ ε τ ε: τιπ Α!!8ετοετπεπ εετιτ ινεπτε. Ψ ο -

ττπ επετ πεετετιτ ππεετ !Ιτιππε!πε τ!ετετ

ττπ 8ιτεπεπ, πεε $ρπτιπο επ νετοτετιιεπ πππ το πετ Αο

ντεππποε τττΙεοπττοπετ ττ'ετεε Με ερεττττεο!ι επεερττεεεπετ

Ηετ1τπτττε!.

Με θτοοπ Με εεεεπτντττιτΒεπ Ητιππε!πε ινττπ Με

ε.ππετττ!ιτ1, πο8ε το Βεπτεο!ι!εοπ Με 'Ιππετττο!οεο-$1ετπ

ττεττττεττ. ε!ιττεοοιοτπεπ πετ. πεπ!‹ πεπ Με.581°εττετο, Με Μπιτ

τπτ νεττιτο!ιιιιπτι πεε Βροτοτπε 8επιττππεττε!ιττττετ ποιοτ

ιιοιοπιεπ. το Ρτεπεεεπ τετ πεετι ν. !.ενπεπ (1904)

εεττ πω! .τετιτε 1890 Με τοπι πι" 1002 Με Τοπετ

τιιι!οεε-Μττττε!ττεττ. ε‹·8οπ!τεπ νοπ 28 :ιοί 19. Νιιοτι

. Α 8 ο τι ε τ τετ πιιπ πτεεε Μοττε!τττττ8ετττετ ετετ.τ8 εεεοο

!‹εο εοποπ νο τ 1890 οοπ πινει· πιιοτι ω! νετπεεεετιιο

ττεπ πετ Βεπτ1ττ18νεττιττττοτεεε. Με εε πετεε!πε 0ττιιππ

ττεινεεεπ τιι τ.τιπποο, ινε πτε8ε!πε το 60 .τε.!ιτεπ πεεοιι!τεπ

τετ. νεο 40 αυτ' το οτε Ττιπ8ειιπ. Μεεεε 8Ιεπτεππε Βε

εο1τοτ. το Ι.οπποπ ιππεε ιπτιπ π τι τ πετ νετπεεεετοπε τ!"

ειιοτττ1τεπ νεττιττττπτε8ε ποεο!ιτετπεο, εεττ νοπ 5ροτιιτο
νετπτοτιτοπε το πετ Ζεττ το. πετ !τετπε ττεπε πετ. Απε-τ

εετπειπ τοτ1εεεπ ινττ οτετιτ Υ8Γ88880Π. πεεε Με νετττποπτ

ττοτιοο8 πετ νεττιπ!τοπττειπεεετεεε!ο το ΒεττετΤ πετ Βεεετ

ττεοπε πππ Πεετπτεττ1τοπ πεε Βροτιιιπε, ε τ ετ Η ο π ε

1890 εττο1ετε, ε.!εο ππιτιοε!τετι εοτοττ 11πετε!τ πετοτττι

τνετπεπ τιοποιε.

Με 8ιτττιτε Ετττ1!!πτιττ Μεεετ !τοτεο!ιτττιεπ το Βεοτεε!ι

!ιιιιπ ντιπ το επετι Με _τετττ. οτοτιτ ττπετε!! εττεπε ετοΒε

ττοττεττ. Με το Με τοπττετε Ζεττ, 8επτετπτ 99 ετε πε τ,

!ι!εττειι πτε !περε!‹1οτεπ πετ Ι·'τιπττττεο, ποε8 ττπτοοτ ποεπ

ιιεπεππετ ττεεροετ‹τ πω. Β8 τνττπ τι!εο τιι Βεπτεετι!εππ

2) Α πω. το τττππειετ Ζεττ. Με τ·τε!ι τττπ, Ριοτ'. το Νεερε!,

'Γοπει·τιο!οιτε οππ Ηε!ινντιιπεπε1ιτ. Πτι εννετ νετεε!ιτεπεπε

Ρτοεεεεε ει·τι!!τι·1.,ννε1επε πιιι·ε1ι εννε! νετεεπτεπεπε Πτ!ιτοπεπ

!ιει·νοτττετιιτεπ ννετπεο. τντι!ιτεοπ πει· ρ!ιτ!ιτετε;τεπε Μτ!ιτοπε

8ο τι τ· ο π 'ε πι.. τττοεεεπ Ζετεττττοπιτεπ τπ πεπ Ι.οπτ.τεπ ετεειιει.

τοτε Κοε!ι 'τι Μττττοπε ιπε!ετ το!τε.1ε Ρτοεεεεε !ιετνοτ τοτε

ειιεττεε τοε!ιεπετ Ί'εππεπε επι· ΗετΙοπε·. (ν. τ3ετιτοπ. Πει·

πεπε ττιτοπε ο” Μιτιιτεπιιτιτ.!ιτεε πππ πετ Ππτ.ετεο!ιτεπ :ιντ

τοπε11 'Έοπετ1τοτοττε πιιπ 8ε!ινντππειιο!ιτ. Μττπετιεπ 1904).

_Μ.._ζ~-ΜΜΜ

ιπετει «τεττετ ττεερπε!τ1 π ε ο τι Κ ο ε τι, Με τ ο τ

Κοι:τι2». Βετ πτεεειπ 81:ι.ππε ε" Μοττε ετ8ε!ιετοι εε

ε1;τεε εειιπειπειτ. πεεε πετ !ιεττοττιιεεππε Τοπετττο!οεε

Ροτεεπετ Β. τ' τ τι ο τι ε ! παπι το πτεεειπ .ττι!ιτε εε!ιτετπι:

..Με Μεεεπιππιεπ, Με _τει:τ επι· Τοπετττο!οεεπεΕττιπρτππε

τ;Με!τε!τεπ, τεε!ιεπ νοπ πετ Αππετιιιιε πετ πετοεεπεπ Υετ

πτεττππιτ τι" Τοπεττιο!οεε ειπε. $ετιοπ πετιιοε, πεεε ε. Β.

πετ πω: το Ρτεπεεεπ ετεπ ετπε εετιπε!τε ποπ ετετττ;ε Απ

πιιτιπιε πετ Τοπεετε!1ε επ Τοπεττιπ!οεε εεττιπε το πεπ

!ε1:τ.επ .τεπτεπ !τοπετεττετεο !πεει. τετ το ετεεπεο. πειτε

ττττ το πετ ΤοπετττοΙοεεπε!ιπτοπτππε επί πεπι ττε!ιττΒεπ

Μεττε ετππ..

Εε τετ. τε πτε!ιτ :τι !εοεοεπ, πειτε !ιειιτττζε Ιπντιετοοεπ

εετιτ ιεπττετεπε Ηετπε !ετεπτεπ Οπε.τετττετε ετιεπεεπ

ττεποεπ, σε τ!ιτετεεττε τετεεπτεπεπεπ Τοπετττε!πεετ!!επ

επττοιοεπ ιιπτεεποτεπ ιιππ, ττεοπ ποεπ !επεπετε!ιτεε Βεττ!

!επ τπ πεπεε!πεπ ετε!ι ττοπεπ εο!!τεο. Μεεε!πεπ τιπ8οιππε

ετοπ ω εεοοτττεττετ Πτεροετττοπ το πω!»

νττιι!επτε πι. ποιεπτντιππε!ο πππ τπτ Ρτιτ.πτετε πο ττττιτεπ.

Πε8τιετπ τπο88 το” πειοττπτ εετπ Με Βιιιτ!!εο, ντο το”

τ!ιτετ !ιειππετι 'πω, εε!πενετετεππ!τοπ το νετιιτεπτεπ. ειπετ

ννο ετε ττππεπ, πε ετε το ιι!!ε τπ'τππε νετετ.τεοτ 8τοπκΣ

Βετ πετ Ππτηοτι.τττ πετ Τππετττε!πειετ!!επ τετ εε ε!εο

τ‹ετπ 8ο τττοεεεε τ'ετεετιεο, πιιπ ποιο πεπ ετπεο οπετ

τιππετεπ Βτε.οτιεπ πτε!ιι νετε.π!ιιεει. εετο $ροτιιτο το νετ

πτε!ιιεπ: εε εττεοπτ το πετ Βεεετ πιιτ ετπεο επιτε!ιερεο!

τω! 1οπετττο!τ3εεπ Ηετπ. Ετοε ε τ οε ε ε τ] π τε τ ! ο ε -

8 ο π τ; ε ε τ! ο π ε τετ εε επετ νοπ εεε, ινεπο τνττ ιιτετιτ

πεπ εππετεπ Ρτιτττοτ πετ Επτ.8ιε!πιπε πετ Κτεο!ιτιετι ε1τεπε

τπε Απεε τεεεεπ - Με Απ!ετ;ε. Πει ιπεπεεπ!τε!ιε

Οτττειιτειππε ιποεε ττεετττττα ι.νετπεπ, οπι τω" οπετε!!

!ε.οετοπεπ τ·"ετππε τοπ. Ετίο!ε 'Ποτε το οτι-πεπ. π” τι ο π

ετττο!.τοπε!!ε Γετττοτ πετ πετ 5επε·τοπεπεπτ8

ττετζε τετ τι" πετ τνεττ.ετπ νντοτιττεετε Τετ!!

Με τττττε! τπτ Βιεττ!τιιοε πεε ΟτΒεπτετοοε !ιεπειι Με

Ξεοειτοττεο πιτ Ξεπτντπι!ετ1ττιττ,εε το ει!!επ Πετιιτ!ε επεμ

ετπεττετ ποπ πτεεε πεετετιεπ το πειπ τιγρ;τεπτεετι

π τ ε τε ττ εε!ιε π Βεετ οτε. Πεπιεο!ι!ε.ππ τετ πε.8 Ι.ε.τιπ πετ

θεοετοττεπ πππ το πτεεετο .Ιε!ιτε (190-1)πεεττετ εε εο!ιοπ 09

νοτττεειιπετοττειι πππ25 Ρττντιτ!ιετ!επετιι!τεπ - τπεεεεειπτ

94 Ηετ!επετε!τεπ. Με Ζιιτι! το” Βεττεπ το πεπ Ηεττε1.τττ

πιο πεττοτε Ειι‹τε πτεεεε .Ιιιτττεε 7500, εε !ιοοπτ.εο ει!εο,

ετπεπ ντετιπε!τεεο τΨεε!ιεε! τι" Κτεοπεπ τοι Ι.ειοτε πεε

.τετιιεε νοτεοεττεεετετ,το 8οιπιπιι πτετιτ τνεπτΒετ Με 30000

Κτεπ!‹ε οτε .Μπιτ ετπετ !ιετ!ειιπιεπ τττε1!τοπεο Βε!τε.ππΙοπτ.τ

το πεπ Ηετ!ετττττεπ πιιτετεοεεπ ννετπεο. Με !τοετεο πιτ

πεπ Βετο Μεεετ Ηετ!ετττ!.1επ πε!ποτεο ετοτι επί τπε!ιτ

Με 30 Μτ!!τοπεπ Μιιτ!τ.

80000, ποι:!ι πεπ επεεεεοε!ιτε Ε'ττ!τε. πτε τττπτ!τοπ το

Βεπετοττεπ οπτετεεπτποπτ τνετπεο, τετ ετπε ετ.εττ!τε!ιε

Ζετι!, τιπετ ττπ νετεΙετοπ τπτ Σεπ! πετ ΤοπετττοΙοεεπ το

εποε Πειιτ.εε!ι!ιιππ τιιτροιιτεττ Με ννεπτε. το Πεπτεοπ!εππ

ε1ετπεπ τττεττε!ι 600 επ Τοπετττο!οεε, ει!εο τττ!ιτ!τεπ ε1.τντι

120000; το Ε11τ0ρο ττπετ ετπε Μτ!!τοπ. Βετ Βετττο!τετετι

ττ8πιιε πετ ππτετιεε!ιπτιτ!τεπεπ Κτιιοτι!ιεττ8πειιετ νοπ 6-8

.Ιει!ιτεπ, τετ πεεπ τνετεττετ επτοπε!ιτπεπ, πεεε το Ιππ

τορε. τπετιτ Με ο Μτ!!τοπεπ επ Τοπετττπ!οεε ε!ετεπτετττε

ετ!ετεπτιτ; ετππ, τιπ Βειιτ.εεπεο Βετετιε ιι!εο 600000. Μεεε

ττ'εττε ετππ Βειντεε ετιετ επ πτεπιτε Με το τω. Βε

εττττειι.

Με νο!Ι‹ε8ε.ποττ›ττεπ τ) νετ!εεεεπ Με !ι!τιιτ8οτι ττετιετ1τ

!τε.οπτ 5 μΟτ.; .·ττπεττεττττιτε!ιεττ ετ!επεειι πεο!ι 2 .1επτεο

4.0 πετ., πεετι ντετ .Ιετιτεπ Μοτο. Με ΖετιΙ επί 28 ρΟτ..

νοπ πεπ 72 ρΟτ., ινετεπε Ξεπε.τοττεπ πεεπετιεπ - πεε

τ) Απτο. Σε ννειπεπ το.. Ρειττεπτεπ :ιοε!ι το Πεοτεε!ι!ειππ

πεε!ι τιπιπει· επ ερτττ το Βιιπετοττεπ οπτετι.>ιεπτεο!ιτ πππ πετ

πτετιποπεττειε Απτεπτ!ιιι!τ τετ επ ττεττπιτ, πιο Ηετ!οπε :ο ει·

ετε!επ. το Ρττνπτ-Βιιπετοττεπ πειιετι πει· εττ'ο!ετετε!ιε Αιιτ'ειι1

πιο _τιι!ιι·ε!ειιι€. πει· Ρτοεεπτειιτε νοπ Ηετ!οπετεπ ειετττο τιπ

Ποτοπεε1ιοττ.τ ε.οτ' 20 ρΟτ.., πιοεε ιιπει· ποο!ι πΜιετ ειετε·επ.

ννεπο πιιτ Με Ρε.ττεπτεπ ε!ετεπτε!!ε πεπεπτεοπ τττττιετ Με

πεπετοττεο ε.οτειιε!ιεπ νντττπεο.
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Με ιειει ιιι Πεειεειιιε.ιιε ιτε .ΗΜ 80000 - ιιεεειι

:εεε 21800 Με νιετ .Ιειιτειι Ιιειεε ΑτεειτείειιιεΙιειτ ει·

Ιεεει, ειετι Βεειοτεεε εεει· ιε 5ιεεΙιειι- εεετ`Ιιινειι‹ιειι

ιιιιεεει·ε.

τα Πεμ ειιιε εεε, Ιεεεεε εεε ιιιειιι. ιιει εετ ειιετιιιετι

ΖιΕΕετ εετ Τεεει·Ιιειεεεε ειΙιιεετε Ει·Βειι2εεεε- εεει· Ετ

εειειιιιιτει Πιτ Με εειιτειι 8ειεειιιει·ιειι εειιιιιϊειι, Με ειεετ

ιιεειι ει·εεεεε Αεεειιι νειι ΚιιιιιιΙιειι ΖεΒιιτε Ιιειιιιιιειι

Ιιειιεεε.

Βε ειει·ιιειι εειιειι νιεΙε Βιιιιιιιιεε Ιεει. Με ;;εεειι εεε

Με εετ ει·εεεειι εεε Κεετεριειιεειι 8ειιιιιετιειι ειιιε εεε

εριεεΙιειι. Αιι Με· ΒριιΖε ει.ειιτ ΙΒιιειειιιι, ιιτιε ιεειιι· Πιτ

Με ΒειιειιιρΓειιειιιιτιεΙειιγμιεειεεΙιετ Ειιιι·ιειιιεεεεε ιειι Με

ΡτεεΚτειειι ριειιιιτι Πιτ Βιερειιειιιτεε ειιτ.ιτεεει·

ε εΙεειι. Μ. Με Αεετεειιεεεεεείειιι· ιιει·ειι 8ειικιιιιιεεειι

τιμ ιιι $ειιετετιειι-ινε ειε μι. εετ Βειιιιιειιιιειι ει·

2 εεε ιι ιιι ε τιιειι - Βιειειι ΝιιΙΙ ει, εε ντετεειι ειειι Η ε ε ε

8εεειε τι εε εεειι ιιιειιιειε Μεετετ εεετειι ειιιε ειιιι·ιειι

τει: ιεεεεε. Αιιε Μεεε Βιιιι·ιειιιεεεειι @Με εεε πει” εεε

ιι γειειιιεειι-ιιιΜετιεειιε ΒεΒιιιιε, ιιιιιεεε, ειε εε

Με ετεεεειι $εεειετιεε εε νετειι€Ιιειι εεεεεετεειτετ εεε

ιιι ρι·ειιι ετιιΙειιτ εετειι€ειεΙιτι Ιιειιεε. Με ιιιιιεεεε ειε

νει·εεεεεε, εεεε εε ιιιειιτ ειιειιι εεεεει, εεε 'Γεεετιιειεεεε

εεεεετε νιἴειιεειιἔ, Με Μιτιει εετ εεεεετεε ΙΕι·ιιΜιτειιε

εε εειιειιειι, νιτειι Μιιιιι ιιιι· ινειιιιιεεωωε Με ΗειΙειιιιιεε ιιεετ

ιιι1εει8 ετεειιειιιειι ιιιεεετεε. Μιε εγετ.ειι1ε.τιεειι Ηειι

ειεττειιι|εειιιιιε ιετ εε, εεε ειεε εε ει·εεεε νετε;ιιεε

τεεε εει Ηειιειειαειι-Ιεεεεεειι ιιετνειτειι. Αιιει·ιει νει

ταιρι ι1εει· Ηγειεεε, Ρι·ειειιιιοιιεειιιιετ, :Με ρορειετειι

$ειιι·ιΠεε εττειειιειι ιιιειιι, εεε θε ινειιιιειιε ετειειι,

Με ειε εετ ιιιεεειειειιε Μιεετιιεε «Μιιι» ιιι Με ΗειΙ

ετιιιιεε εειιειΤι. Με Βε-εετειΓι›ιεε εΠειιι εετ ΙΙειιειειιτειι

εειιειιεΙειιε εεεεεειιιειεειι, εεε ιετ ιιιειιι ιιιεΒιιεΙι. εε ειτ

Με ιιιεεει ειιιιει·ε Ε'ειαετειι "ει, ιιτειειιε ιιι τιεει Ετιιτειιιι

τειι εεΙΙιει. εε εεεΙιεε ειιιε, Με 8ε.ιιιιιετιεε ιιιιει· ε;εεειι

ειιι ιεεειιι.ιεεε Μιιτει, Με 'Εεεετιζειοεε τεεειιετ, Ιειειιιετ

εεε ειειιετετ Ζε εειιτειιιρίειι.

Με ΗεερΠειιτει· εει εειε ιιγειειιιεειι-ειειτειι

εειιεε ΒεειιιιειετΜε ι·ωννιεωτιιιω ιε Βεεειο

ι·ιεε ειιι€ειιιιιττε εγειειιιετιει·ιι ειι€εινειιΜε Ηγετει.ιιετεριε.

Με εγειειιιειιεειι εεεεειιιιιτιεε ειιιίε.ειιειι Αειειειιιιεεε

ιιιιι Σ'νεεεει· - εε.ι·εειει· ει·ιιεειιι ειιιε Γειεειιιιειιετννειεε

ιιιειιι εετ ι‹ειιεε Ψεεεει· εε νετετειιειι - ιεεεεε ειιιε

ιι0ει·ειΙ Μιτειιι0ιιι·ειι, εεε ιι·ειειιεε ινειιιιεεεεειι, επετιεεε

εεε Ειειιεεε Με εεε εεεειειεε Οτεεειειιιεε ιιεειι ειε

ειειιι εεε? Ι5ε ει εειιε ειινετετεεεΙιειι, ιιτιε εειιντει· ειειι

Με ιιιι εεινειιειιειιεε Ιιεεεε ειεειιτέει·τ. Με Αει·ει

ιιιιιιεειι εεειιιΠεεεειι Με ιιιεετνετιειι ιιτιε ΟιτιιεΙει;ιειι

ιιιι θεεεεε 0τΒειιιειιιεε, εεϊετεει·ε ειιτι ειιειειιτει·ε Με

Ειιιιειαει·ετιειι, νετιιιειιι·ειι Με Ι.ειιιτεεειεεε, ιιεεεε Με

Αιιιειεεεειιε εεε Βιειεε, ιιιιι ειιιειιι ιΝοτιε - ειε ινιι·Ιιειι

ειιΓΗεεεεε εεε ,εεεειιιτεε8ιείίινεεΙιεειε ειε.

Πε‹Ι ποτε Μεεετ ινιειιιιεεε ΕτΓειεε - Με ετεεε; "ετεεε

Μεεειεειι νειι εεε Αετ2ιειι εεινιιι·ειει.. ινωιι ειειιτ ιιιεε

Με 8ειιινιεεειιειιιιεεε ιε $ρεεΚεεριε ερεειιεε, ειε

ετιιειιειι ε.ιιε ιιι08ιιειιειι ερεειιιεεΙιειι ΜετιιΚειιιειιτε, εεί

Με Βιεειιτειιε »πιο δεη;Γειτ νετινειιεετ, Μιεει ειιιετ

ειεΙιτ ειιιε ιιεεέιε εεε Κτειιιτειι ινεεΙιειι- ιιι ιιιειιειειεεε

ειιεεεεεει, ιιιι·Ιιτ εετειιιιεςι, εειι Κετρει· εεεεΙτι; νειι

8εΙιεειεε εεε 'Ι`ειἔ. Πει· Κι·ειιιιε ει ειε ιιειιεειειιι, εε

Με ειιιε Με ιιιιι ινετιεειε Βτειιιινειε τειειει, ειιιι Με

Ιιτειιι8ειιιι ιιιιιΙα εεε ιεττεεεει.ειε ιιιΒιιειιε Αει·ειιιειι εεε

εεεεεε Κετρετε! ει" ειειι ειειιιεΙ Με ΜΜιε Βιεεειιι

ιιιεε, Μεεε 1ιιεεει·εεεΙ ειιπεινειιεειι, ειτε τω” εεει·ειιειι,

ινε.τειιι ετ ιιιειιτ εειιοιι Γτιιιιετ εε εειιειιεεΙτ Ιιε.τ*).

Ό Α ιι ει. Μ ι ιι τε ι· τι ι τε Με Με Κτειιι‹ε ,εεεειιειι ιιεεειι,

ιΙει·ειι Ι.εεειιενει·ιιειΙτιιιεεε ει· ιιιειιι: εε εεεεει·ιι ιιιιειειιάε »νειι

Με εετει· Με εΙΙει·ιιεε·ιιιιει.ιιςετεε, ει·ιιιιιιινειειι νει·ΙιεΙιειεεεε

ιειιιεε εεε ιιει· ειιτει· τω· ΒιιιννιτΙιειιε· νειι ιιγει·ο-ιιιει·ει.εειιτι

εειιεε εεε ιιιει·ιιιιεειιειι Βειπιιιιεειι ιε εετ Βιιιιιιιιειιε εειιι·

εεεεεεει·ι. πετάω.

Μιε ειιιιειειιειε ιιτιε ειειιετειε ιιιιιε1 εε ειιιειε ει·ι“εΙε

τειειιειι Κειιιρίε ιιιιι. Με· Βειιννιεεεεειιι ιετ ειιιε ι1εει·ειΙ

ιιι0,εΙιεΙιε ΕιιιΓειιιειι εεε ιιμ.;ιειιιεειι-ειΜετιεειιειι

ΗεΒιιιιεε. Με ιιι εεε ειιιτει·ειεειιεε Αετειιειιεεε ιετπι

ειειιιε.ειι ετεεε ειιιεεινειιεεε ιιτιε @με εεε εεερτιεειιε

ι·εεε. ειιιιεεριιεειιε ΙΙει!νετΓειιτεε, εε ιιιιιεειε ιε ει!ειι

ΑειειΙεεεεε Πιτ ειιιτεειεειιε Βι·εειΙειεεεεε

εεε ιιγειειιιεειι-ειετετιεεΙιε ΒεΒιιιιε εεε Βετ

Βε ττεειιιι ει·ΙιεΙιεε. Οιιεε Ειιιιιιεεε Μεεετ Ε'ετιιε

ι·ειιε ιζειιε εε ειεε τειιιιιιεΠε Βειτειιιρίεεε εετ Βειιιιιιιειι

εεειιι ιιιειιτ εεεεειιι ινει·εεε.

Νενειιιεετ ι00-1.

0εεει· ιΜιιιει·ιιιιι·ειι ιιιι Ηεειιεεειι·εε.

νοε

Πι. Π. Εεε εετ ιιι ννιεεεεεεε.

Με ε.ι·:ιιιειιειι Αιιεειιειιιιιιεεε εεε» Με Ηειιε.ιιεειεειι εεε

ιιιιιιιτ.ει·ιιειιειι Ηειιειιιιιιιιιεε ειιιε ιιιειιι. Με” Με δ!) .Πιιιι·ε:· Με

νει· νιτειιιεειι .!ειιι·εε ινει·ειι Ριιιιιιεεει.ιιει·εριε εεε Ηεειιεεειι·ειε

ειιιειειιει· εεειιειιεε Βερει·ιΠ'ε; ιιι εετ Μιι·ετειιειιε·. ιινειειιε

»Με ιιειιετιιι: ιιι Με .Ιειιι·ειιειιετιι εετ Βιι”εττει· ΑΚε.εειιιιε

1898 ε·ειεςειιιΙιειι εεε 'Ι'ειιεε νειι Η. Βι·εΙι ιιι ε ι·-θει·ιιει·εεει·ιϊ'

νει·ει`ι`ειιιιιι·ιιεε, ιιειιιιιιτ Μεε ειιιε Αιιεετεειι. - Μιεε εεειι

ΝετνειιΙειιΙειι‹ιε εεε ινιιιιει· ειιεττιιτ ιιιι εεεεε. ΜΜΜ ειιι

ΜιιιεΙιιιεετ ιιιιι ει·ιιεεει·ειιι ιιιιιι νει· ιιιιειιι τεεειι ει· ειιιιι·ε

ιειιιιειι Νειεειι ιιι εεε Με· ειι‹ι Βειιιιεετεειεεεε νει·ιιιιιιε;ειι

ιιειιιιειι. Μ. ετεε εειιει·ιιιιιεε Με ?ειπε νει·εειιιε‹ιειιει· Πιιιετιιιιιιε

ιιι ιιειι νει·τιει·ει·ιιιιιι ι.τειι·ειειι. - Βιιιιιιιιι ειιιε ιιι. Με Μειω

εειιειι Βιιιιεεεειιιιιιαειι Μι· Κι·ιιιιιιιειι :ιιι εετ Βινιει·ιι ιιι τιειι

ειε ιεεειιτειι ι·εειιετιεειιειι ινιιιτ.ετιιιειιετειι ιιι ννειιει·ειι Κι·ειεειι

ιιειιε.ιιιιτ. εειιεει εεειει·ιιειι; εετ Κι·ιεεειιιιιιιειει· Βεεε ει·πιιιιΙτ.

ει. Β. ιιι εειιιειι ιιιεεειεειιειι Βι·ιετ'ειι. Με ει· ιιε.Ιιεε νειι Νετ

εειι εει·ειιιεεειι. Βεεεε ιιιιιι ειειιειι Ηιιιιιιιει ε·εεεειιτ, εεε

εει‹ιε ει·ει ιιι ~ ΡεΙει·ιιιε ι:;ει'ιιεεειι. Μειιειιε ιειιε·ειιε;εειιιιεε.

ειιιε· ιε ιιειιιε; εετ' ιιιι· Νει·νειιεγετειιι ι·ειαΙιει·ε Ρετεοεειι, ινε!

ειιε ιιιιιε:ειιιει·ειικειι Αιιςειιϋι·ιε·ειι άειι ινιιιτει· ιιεει· ιιι Μιι·εε

θεεειιεειιεΐι. ιειετειειι, Ι1ειιιιειειι Μιιιει ειεε ε.ιιιιιιεει·ιιιιε Κι·ιιιι.ι

,ι.ειιιιι.τ, ειεε εειιι· ει·ιιειιιιειιε ινιιιει·ετεεεεΜΙιικιιειτ. ιιιτει· Νετ

ι·ειιειιιιιι.πε ειιι. - Ζιι Μεεειι ει·ιιΜιειιιιειι Βι·ιιιιιι·ειιεεε ιιε.ιιιειι

ιιεειι Με ινιεεειιει·ιι:ιιιιιειιειι Ρ'ει·ει:ιιιιιιιτειι ιιιιει· Με ΕΣιιιιινιι·

ιιιιιιεειι Με ΗΜιειιΚιιιιιιιε ειιι ιΙειι Βιιιι- εεε θιειΐινεειιεει;

ειε ιιιιιιει'ειι :ιιι ε.ιιει·ε Βεεεεειιιιιιιιχειι νειι νιε.ε ι τ. Ρε.ει

Βει·ι. ε.ιι εεε ιιειιιιιιειι ιιι εεε νιειΓεειιεε Ατιιειτειι εετ

Μ ε εε ε'εειιεε. Ζ ε ιι τ2'εειιεε ιιιιτι Μ ι ε ε ε ιι ε ι·'εειιειι θειιιιιε

ειιιε Αιιεει·ιιει‹; ειε Ιειιισ.ειι ειιεει·ε Αιι;τειι Με Με 'Ηεειιςε

ιιιι·.<;ε Με ΗειΙΒιιιτει·. - Ειπε ειιεειιιιιιειιιεεεειιιιε Βειιιιάει·ειιε·

εετ ινιιιιετιιιιι·ειι ιιιι Ηεειιεεειι·ςε εειιι·ιειι νετ Μ·ει δειιι·ειι

Ν. Εεε ιιι νεΙιιιιιετιιιε Βιιιιιεειιειι ν‹›τττιι;.ςειι Ντ. 271. Αεειι

εεε Ηεειιεεειι·ε·εΚιιιιιιι ω ειε ι·εΙειιι·εε. νειι εεε Βι·ειτ.ειιιςι·ιι

εεε ει.ειιε.ε;ιεεε: Νει·ιεε,εεεε Ηειιειιιιιιιιιε εειςιιιιιι Ιιει 500 ιιι.;

ειε Πόιιε νειι ΙΜΟ Με 1900 ιιι.. υνειειιε ιε εεε Αιεειι ιιιιεει·

ειιιτειεετερε.ιεειιεε Ηεειιςειιιι·εει‹ιιιιιε. ει·ιειιςι. νιιι·ια ιιιι Ηιιιιε

Ιε.γε εεε ιε εεε ΟειΜΙΙετειι ιιιι 5η! νειι νει·ε.ι·ιεει·,ε; ει!" εετ

νοετεεειι. -- Με Ηειιειιιιιιτει·ιε τει- τιιει·ερεειιεειιε Ζιειε εετ

Αει·πτε εεεει·εε Κειιιιιιειιιε ιιειιιιιιειι ιιι Βετ.ιεειιι: Βενεε

ιιιιι. Πιιι,εεειιιιε·ειι, Αι·εειι, τιει· Βιιιι.τιιειιι. ιιιεεεεειιτιει·ε Βτ. Μο

Με ιιτιε Βειιιιιιιειι, θτιιιιιεΙνι·ε.ιιι. Αιιειιιοιιειι. Οιιειιιειιιιιιι. Με

Ανειιιε εεε θεειι ειε (ιειιι”ει·-Βεε, ιιι 'Ι'ιι·ει Ηεεεειιεεεε. ιιι εετ

8ι.ειει·ιιιετιι ε" 8ειειεειιιι.ε; εεεεει·ιιειιι ειιιιιςε ΙιεειιριεΙεεεεε

Οτε» εεε Ηειι·πεε, εεε Βειιε·ιιι·εννειεεε. Έ'ιιιιι·ιιιε·εεε, εεε 'Ι'ειι

ιιτιε. - Πι·ει Βι·ιει·ιιει·ειεεε ειετι εεεεει· Με· ΗΜιε ιιειννειιιιιε;:

Βοιιιιε. Ύνιιιιιεειιιιι2, θειερειιιιειε ειιιε ννιιιιει·ερει·ε

Με Ρειιισ. ννιεεει·ειιι, ειιι ρι·ιιιιιιεειι-ετ2τ.ιιειιει·. εεεει·Γ νετ

εΠειιι εετ Βι·ιιι·τει·ιιιιει ιιιιιιιιιειι εετ ιιιιεει·ετ Αιιιιιιιιιετιεειιεε

ειιιε Πεειι€ειιιι·ε·ειι ιιειιιι Αετει.ιε;.ι· νειιι 'Ι'ιειιιι.ιιιι.

Ι)ει· νει·ετετεειιε ΚιιιιιΚει· ?νειι Με! “εμε ιειιι νει·ιιεεε

Με διεετεειιειιιιιιεεεεε: Με εειιιεΙιεε Με ειεεε Κι·ειιιιειι

ιιε.ειι Πε.νεε? Με ι·ιειιιιρ,·ε Αιιι,ννει·ι. ιεετει:ε: Με Πεεει·ιιεειιτειι

ιιι Βεεει. Μιιιιιεεει·ι εεε ιέιεετ.ετε; Μι.ι·ε.ε εειιιεεεειι Με

ιιιτειιετε Ειτϋτι.ει·ιιιιεειι ιιιιει· ΑΚΜιιιιε.ιιεειιειιεεεεειιννει·εειι, ιιιι·ε

Πτεεειιειι εεε Με ιιιιωι πετ Βειιεεεεε εεε Μιιεει·ιιιιε εετ

εειιιειι. νιω- ιιιειιι εετ 2ει·ι.ε Β'ι·εεειι, εειιάει·ιι ιιεειι εειιειιιεει·

ιιτε.ι'τιειε Μεεεετ ιιει'τ.ιι.τ ειι εεε ,εεεεειιτειι Βεεειιινετεειι Ιει

ετεεε εεεεε.ειιτει Μι. Με! νει· ιιιΙειιι εεε Βιιι. εειιετιιΒ·ειι,

Νει·νειιιιι·ειιιιε ιιι Βτειιρειι ιεε Ηεειιεεειι·ε·ε εε εεεεεε; Με

Κι·ιιιιιιειι ειιιε. ειιιιε Αεςιιιι εει·ι·ει·2ει·ειειι, ω· Μεεε Βε

εειιινει·‹ιεε ε.ειιιιετιιεε.ιε εε ιιιεειιειι εεε ιιιειιτ ιιει· νει· ειιιεει

ειι ι·εεεΙιειι Αιιειιεε, εειιιιει·ιι εεειι. εεε ιιι ει·ετει· Βιιιιε, νει·

ειιιειε Ζενιει ιιι εεεεε; πι' ιιϋι·ρει·Ιιειιε Πειιειι ιιι Με» Πιε

ειειιι Ζε·ινει·ιιειι; Βε.ιιε εεεεεεει·ε ιιι εεε ει·ει.ειι Τεεεε. Με:

Με τει· 8ειιιιιιει· εεε ννιιιτει· .·.:ιειειι; Πιτ ιεΙ2ιει·ειι ιιεειι ιιιειιι·,

ννειι Με· Με :τι εμεττΙιειιεε ΙΔειει.εεεεε εεε Πεεει·ιτειεειιεεε



ιιπ ινιπιει· παπι επι.ι·πει· ιει πιε ιπι Βοιππιει·. Με ι.ειιιιιιιιι

Νει·νιιεει· εει.ιεπιιπει· ιιιιιιιιιιιεειιεπ νει·πππει·ιιπςεπ Με ιιι πε

ιιιιιιπι; Με πεειε |πιιτει ιετ ι·ιιιιιεεε Ψει·πεΙιεπ ιπ ιιιιι·ρει·ιιεπει·

πιιπ πειειιε·ει· Ηιπειεπι πιιπ Ζπειιι·ιιειι πιιι·ειι πεπ πειι·ειΤεππεπ

Ηεοπε·επιι·ι.ι·επι·πι. πει· ιιι. ει·ιιοπ πιιισιι Μιιτειιιιπε ιιπει· Πιιιιει·

Με δικ”εεεπ π» ΑιιιιΙιιιιιιτιεπιιοιι πει·πιιι.ε·εππ ννιι·Ιιτ. ιετ πιε Ρε

ι·ιοπε πει· θεινόιιιιιιιιε; ιιπ Με Κιιιιιε. νοι·ιιπει·. πππ ειε πεπει·ι:

οιι·π-1ινεεπε, επ επιριιειιιτ ειι·π ειπε επιιε πΙΙιιιπιιιιειιε

8ιειις·ει·ιιπε πει· ι.ειειιιππειι ιπ πειιι.ε· επι' πεπ θεπιιεε πει·

ειεςεπιιι·τιι.τ ινιι·πεππεπ μια ιιπ Με”. νει· πιιειιι επει· ειπ

ιππε·επιπεε, Πεπειπιππιιπι.; επει· Βι·εειιϋριιιππ πιιι·επεπε πιει

πεππεε Βειιειπεπ πεε ερθω: πει· Ιειειει·ε εωιπ _ιε ιιι ε." 'Με

ειπ πεειι·πιιι·εε ιπεπιπππιεειιεπιεειιεε ιιιειιιπτ ω. ιιιιτ πεπι ππ

ιει·εειιιεπ, πεεε εε ειειι ιιπ Γιειεπ πειιππει, ππεε εε εειιι· ε·ει·π

πεεπειιτ πιιι·π. πιι.εε εε Μπι ειπιππιρ; πιιπ πιω ιπι ιπιπιπεπ

ειιιει· νε ι·ει·ππιιπε· ννιιιιι; πει· νιΠπτει·ερει·τ πει Νει·νειιιειπεππεπ

ιππεε ει.ι·επε· ποειει·ι π·ειπεπ, πιιτ ΗειιΙιτιεειιιιπιειιιεπ. πωπω

ιπεε νοπ Π-ι2. Γεπε·ι ιιιει.π Απ: ει· ιει ιιι Με ειιεεει·οι·πεπι.

πειι νει·ιιι·πει·: Βπιι;ιιιππει· ιιππ Νοι·ινεε·ει· Ηειιπεεεεπιιιιιππιεπ.

Βιεεριειε, 8ειιιιιιεπεροι·τι ειιιπ ιιπεει·ε ι.ειιι·πιειειει·; πει· πω:

Μπιτ, νειπιιπιιιε· πιιεεινειιπει. πεπι επεπειιιι·ιεειιεπ. ιπποιειιι

ρπεεινεπ. επι· $εΙπειπεοπιιειιιππε πππ Βεειι.επιιιιοπ πειεεππειι

ννεεειι ε·επ·ιεεει· Νει·ι·επιιι·πιιι‹ειι επνιει ι.ιιετε·ειιιιιι. εει·ιει

ιιεπεπειι·ειιπε, επνιεΙ Πεπιιιιε πππ Απιεπιιπε· πει· Ηιιιιι, πει·

ΜπειιεΙπ, πει· Βιιιπε. πεε Ψιιιειιε επιεεεειι, πιι.εε πιε ειιιειι

Βιι0ιιι·ε ιπ Ρει·ιπ ετιιιιιει·επ Αρρετιιε. ι·οι·πιιειιειιει· ιιππ ειιιπι

Ιει· Βιιιπιιιππε·. ε·ιιιεπ πππ ει·ιι·ιεειιεππεπ 8ειιιιιιεε ιπ ι'νεειιεει

ινιι·ιιιιπε· πιιι πεπι θειιιπΙε πεειειεειιει· πππ ιι·ιπειε;ειιιεππεπει·

Ι.ειειιιπεειιιιιιεπειτ πιειιι πιιεπιειπεπ: :ιΙιει·ιιιιιι;ε πιειεπ εοιειιε

Βεειιιιιιιε ιπι πιε Ι)πιι‹>ι· ει·ει πιιεπ ινοειιεπ, ιιι πιιειι Ποπιιιεπ

πω'. πειππι ιιπ ε.ιιειι Νεινειιιιι·επιιειι, πειειιε πειι ειπεπ

ιιειπεπ σποτ πεπ π·ιιιιιεπ νιίιπιει· ιιπ Ηοειιεεπιι·εε επιιιπι·ιππ·επ

ι·ει·ιιιππεπ. πει· Αιιιεπιιιειτ πεεεΙπει επιεεπιι>πεπ επ νιιπει·ι·ειιειι;

8εειιεινοειιειιιιιιι·επ ειπιεε ιιι Βιε πππΒι·ιιιιεε πιειιι.. Πεπει·ιιπειι·επ

ε·ιιπε·ειι πππ ιιιι·ε πειιεπιιιεπ ιι”οιει·επ ιιπιππιειι. Με ννειιιι πιε

ιιπιπεπ ινει·πιιιιε·επ πεπει·πιει π·ει·πειι, πει πεεειιπει·ει· Βει:

πει·ιιειι νει; ποειι ειππ ειε εειιειιει· πιε πεειι ω. πε- Νει·νεπ

ιειπειιπε. πεεεππει·ε ιπι· Βι·εοιιεριιε, εε εειπιιι·Ιιεπεπ πωπ

ιππι·ειι πεε Βοιπιπει·ε; πεππ εειιοιι πιο ιιιιι·πει·ε ιιιι.πει· πεε

Τε.ε·εε πππ ππιπιι: πιε κειιιιειι ειπεεεειιι·ιιιιιιτε Νπειιειιιιειι

επιιι·πιεπει· Πεπππε·επ ιει ειπ ινιι·ι‹εππιεε Κοιι·‹·ι‹ιιν: πεπιι

ιιοιπιπι, πεεε ειιιιε πεππεπεειιειπ επει· πει $ειιπεει'πιι πει· Απε

επιπειιι ιπι Ρι·ειεπ ιιπε·ειπιιιιιεπ πω". ιιιιιιιππιιειι π·ιι·π. Κει

ιει·ε Απει"ιιιιι·ππ,ι.ιεπ ι'Ι'ιιει·πιι. Ποιι.-Ηει'ιε ιθ0ι. Νι·. Ι0;Πι

ιιπει· Βει·πειειαειιπι·επ ιπι· Νει·νεπιιι·επι‹ε. ειιιειι ιπι $πιπιπει·,

πεπιιι·ιειι ιπ πιεεει· Πιιιειειιτ ιπειιιιιιει·ιει Ειιιεειιι·ιιππππςειι. πιο

πιει· ιιι εεπεπ επ πειι ιιιιιι·επ πιιιι·πε.

κνειεπε Κι·πιιιιε πππ ινειεπε Νει·νειιιιι·επιιε ιπι κνωει ιπε

Ηοειιε·επιι·ι.ιε πειιπι·επ πππ ιιιεΙειιε πιεπι, πιιι·ιιπει· ποεπ ειιιιε·ε

Ψοι·τε: νω- ιιιΙεπι πει· ιππιιιιοπεΙι Κι·ιιπιιε, Νεπι·πειιιειιιιιει·

ειιει· ιιππ Ιιεπει· Με Ηι·ειει·ιι‹ει·, νοπ πειπειι ιπ ει·ειει· 1.ππε

_ιπςειιπιιειιε Με πει.ιιπιιεππε Ρ'ει·ιιιεπ, Κιιιπει· πιιπ _ιιιιιε;ε Ι.ειιτε.

πιε εοεεπιιππτειι Ρι·ορπγΙειιιιιιει·, πιε ιιπιει· πειπ πιπππεε ιιιι·ει·

ι·`ε.ιιιιιιε. ιιιι·εε ιιει·νιιεειι ΜιΙΙιειιε πιιε Πιιιιπεεπ ιιππειι. εειπει

ειιιιιιιι.Ι ερειει· πππ εειινιει· επ ει·ιιι·επιιειι. Μπιιεπεε _ιππειε Πεπ

ειιεπ, πιιιπειιει· θγιππε.ειεει επει· 8ι.ππεπι, πει· εο πεει·ιει,

εειιιε πωπω: ιιι πιε Ρεπειεπ ιιπι (ιειιιει·εεε επει· πιιιπιε

Πιιιι·ει·ειπιι. ιιεπει· οιιιιε Βιιειιει·, οιιιιε «Βιιιιιπεπ», οιιπε νει·

ιεειιιιε·επ π.. Ψιιιτει· ιπ δε. Μπι·ιιπ οπει· ιιι θι·ιππειικπιπ οπει·

ιπ πππ πει Βιιιι08 ειιπι·ιπιζεπι Πεεε πει· Βροι·ι. Με νι·ιι·ιιπεπιειε

Απιιποι πει· 'Ι'ι·ιιιιιειιιεπ ιιπεειει· ειιιπιει·ειιπειι .ιππειιπ πει·

ειεΙΙι, Με πειι ειπ ἔειεινοιιει·, πειιιεειιει· Ανα. ε. Ηεε.εεπ.

ιιπ πε.ιιιιε.ι·πειι πει· ιιι·επεειεεπειι .Πιιιι·πιιειιει· 1901 ιιιειει.ει·ιιιι.ιι

ππι·ε·εει.ειιι, πιιι.ιι νει·πιειειιε ειιιιιιεΙ Ηειιιιιιι;· Με Αιιεεειιεπ

ιππι:ει· ΒεπιΙπειει· Βιι;;ιιι.ππει· πιιι. ππεει·ειι ΑΜιπειπικει·ιι.

8εκιιειιιειιι·πει.ιιειιιιιει·π. ειιιειι ιιιιιαεπ, ιι·ιιιι πει·ρπΙειιτειι,

πιειιιιεειιειι Νει·νεπιειπειιπειι πιιι Νειπ·ιιπε· επ Ηππιοι·ι·ιιοιπειι

π. ε. ιν. πι πεε Ησειιπεπιι·ρε επ ειιιριειιιεπ. επεπεο πεπ επιπε

ιιιιππιειι πειπειιιεειιεπ, ιιι Κιιιιιι·ι·ιιεπ πει· Βειιιειιιιππιιιε. ειιιειι

πεπεπ πεε νειπειιιιπεετι·ε.ιιιεε ιιειε;εππειι Κοπειιιιιιιοπεπ: ππ

ιιιωιειιειιε Κι·ιιιιι‹ε ειιιειιει·ι ιιι Βι. πωπω πειι ιιΙειπε, ππει·

ιιππιιιπι- ειιεεεειιπιιιειιε Ηειιιι πεε ι)ι·. πω ειι. πει· εει·ππε

Κι·πιιιιεπεεεειιιειιιεπ πει· ιειιι.εεπιιιιπτειι Αι·ι ιπ εειπει· _ιιιιιεειοπ

νει·ϋπειιιΙιειιιιπα ειιπιιιιι·ι. Επειιεο ειιιπ ιιπ ιπι-ιι. Ηεεεπενι·ιι

Ιειπεππε Κι·επιιε, νιεπιι ειιειι ιιεειι πιειπει· Βι·ιιιιιι·ιιπε πιειιι

εειειιε πει· εεπινει·ετεπ π'οι·ιιι, ε. Β. ιιιειιι εοιειιε πιιι εειιινει·επ

Ηει·2εγιπιιιοιιιεπ. Με (Με επεπ Α. Ηοιιιιιιιιι π, πωπ

π ει· ει, π ιν ει π πεπειιιζειι, ιπι Ηοεπεεπιι·,ε·.ε .ε·εειιιιπ ,ε·ενι·οι·πειι.

Η ιιι π ειιιιπιε, Με Η εεε ιι ει·επιιιι, Βιεπειιιιει· ιπι Νιιιτει·

ιιπι·ιι Μ. Μει·ιι2. Απειι ιειειιι νει·ειιιιιιπιε, Β'οι·πιεε ι”ι·πει.εε νοπ

Ρεγειιορπιιιιειι. Με θι·ιιπειειιειιι, θγειειιιγιιιιειι, .νει πιιειιι

ε.πει· ειιιοι·οι.ιεειιε πππ ππι€πιιεειιε, ιπ ιπι·ειιι Βιιιιπεει.ιιππ πιιι·ειι

πιπ,<;ε Ηεποπνιιιεεεεπε σποτ πιιι·ειι ιι·οριεειιε πππ Πε.ιει·ιπει·

ιιι·ππιιιιιιπεπ πειιιπιει·ιε Κι·ιιπιιε (Βιιι ε πειι εει·) εειι6ι·επ

Με Ηοειιςεπιι·ι.ιε: πιε ππι·ειι πεπ Αιιι”ει.ιει.ι εεεει:ιε Β.εε:επει·π

Ποπ πει· ι·οιειι Βιιιιιι6ι·ρει·ειιεπ πππ πεε Ηεπιππιππιπε ιετ ιιι

ειπε ε.ΙΙεειι:ιε επει·ιιπιιιιιε 'Γειεειεπε: ειε πιω ειπε ·νι·ιεπτιε·ε

Κοπιιιοπεπτε ε" Ηειιινιι·ι‹πιιεειι. πιε Μπι ει·οεεεπ Τει! Με

Ηοειιπεπιι·,πε επί θεειιππε Με Κι·ππιιε ειιειιπι.

Η

Κοπιι·πιππι2ιει·ι: ειππ: ειΠε ει·ε;επιεεπε .ιπι-ι- ιιππ Νιεπεπιεν

πω, εειιυνειε Νειιι·ει.ειεπ, ει·ιςε.ιιιεεπε Νει·νειιιειπεπ, θι·εινιπι

ιιπ, Διτει·ιεειιιει·πεε.

?επ ρειεππιιειιειι πιε Ρ'ε.ειιεεποεεειι ιπιει·εεειει·εππεπ Πιπ

πιιιειιεπ πειτε Με πει· Βεεπειι πεε ιιϋ‹ιιιεηιειεεεπεπ εσπε

πειιπιεπ Βιιπππει· Βιιιτειε ιιι 8ειπεπεπ επ πεεεπτειι. εε ιιιι·π

νοπ πειπ Οιιιι·πι·ε;επ Πι·. Βει·πππι·π εεΙειιει. Πει· Ππιειεππ..

πιι.εε Ι.ιιρπειιι·ιιιιιιε ιπι Ποειιε·επιι·ειε εεΙιειι ειιιπ, ιι·οι·ειιι' ειιιειι

πω. .Τ π ππεεοπ π -Βει·π ειιιιπει·ιιειιιιι ιπ:ιειιτε, ιιπ Μπι πιε

?ειπε πει· πειιιι·ιιεπεπ ι.ιειιτιιιειιι.ριε. νιειειιε πιε Βιιπππει·

ειιιππεπιεπε πππ π·ιπει· ιπιειι ινιιιεπ ει·πιπι·επ.

Β'ιιεεειι νιιι· ποειι ειππιπι πιιεει·ε Βειι·ε.ειιιππεςεπ 2ιιεπιπιπειι:

Βιπ ει·ι”επι·επει· .πιει ννιι·π εειιιε Κι·ιιπιιεπ. πεεεππει·ε πιε

Νεπι·οριιι.ιιεπ, ε.πε·εεεπεπ νοπ π" ι·ειπ ιιιιπιεεπ-πιερ,·πεειιεειιειι

Βειι·πεπιιιιιε;επ. πιιιπ ιπ :πιει Κοπετιιιιιιοπειςι·ιιπρεπ επ εειιει

πεπ ε·ειει·πι. ιιππεπ: ιιι εειι·ιιε, πει·επ Οι·ι;ειιιειιιπε πεεπ Ε'οιιπε

Με Β.εεει·νειι πει. πιε Ιιειει.ιιιι,εειι επ νεΙιπιιπειεπ πππ πππ

ειπε επει·ε·ιεειιε Βειιιαιοπ ιεεε·επιιπει· ειιιι·ιιειι Βειιεπ ειπω

ιειιειι. ειπε. πει· ι'ι·ιιιιει·ειι επεειιε.πιιτειι ειιιεπιεεπειι Κοιιειιι.π

Ποπ επιερι·εειιεππ. πππ ἰπ εεεεπιιιιιιτε εειιιεπιεειιε Νειιιι·ειι,

.πε πει· 8εποπιιπε πππ πει· ιει:ιεεεπ Βιιιιε ιιι ει·ειει· Ι.ιπιε

πεπιιι·Γεπ; Με ει·ειει· πει π” ε. Α. Βοιιπι πππ·ιπ εειιιειι

νοι·ιεεππςεπ ιιπει· «ε.ΙΙειειπειιιε Τπειεριε», πιε ιειπει· εειιειι

νιιεπει· νει·ε;εεεεπ ειιιπ, π.πεε;εερι·οεπεπ. ·

Πειι Κοπει.ιιπι:ιοπεπ ειιιερι·εειιεπ ι.ιιει·ε.ιιεπιιεεπε ιιιπιιιε.ιιο

πειι: προι·ι. Ηγπι·οιιιει·πριε, Ηοειιςι·πιι·,<ςε, θεειπι`τ ε.ιιι πει· ει

πεπ δειτε. ι.νει·ιιιεε Κιιιπε.. νιει·πιε Βιιπει·. ιιιιττιει·ε Πειιε επι”

πει· πιιπει·επ θειιε; πειινιεειιεπ ειπε εε Πεπει·ι.πιπε·ε; ε" πιει-ι

ι.ιεειιε Βιιειι. πιε ιιι·ειιιεπ-ιπειε.ρεπτιεειιε ιιιιπιι:ιεπ επι.εεπειπειι.

Νεειιιι·επ πππ Ηειει·ιιι: επιπε- ιιππ 0ιιεει πω, Μπω

ειιιεπεινειειιιιιππεπ. (απ. Μ. ει, ρε. 32 πππ π.)

Νεπει·πιππε πι; νοπ πι. ινοοε ιιοοιι ειπ Αι·ι.ιΙιει ι1πει·

λιειιιγιειιιοιιεινειειιιππι: νει·ϋπεπτ!ιειιι ποιπεπ (Νειι-Υοι·Ιε

ΜεπισιιΙ .ΤοπιιιιιΙ πππ ΡιιιπιπεΙριιιε Μεπιεει .ιοιιι·πε.ι νει.

ΕΧΧΧΙ Ντ. Ι νεπι Τ. .Τε.πιιιιι· 1$Ϊ05). Απε πιεεεπι πιπ

ιιει ι.ιειιι ιιει·ι·ει·, πειεε πι. ινει·ι·επ_ πει· $επιιετεε.ι·2ι.

νοπ Ρεπειινιιιιιεπ, εειπε Βειιευριππε πι" σε ει·εεεε νει·

πτειι.ιιπ8 πει· Β'ειεειιιιππεπ ιπιι; Μετιιιιε.ιιιιιποι ειπεεπιιιιιια,

πππ Γει·πει·, πεεε πει πει· Μεεεειιι·ει·πιιιππε ιπ Χειι-ϊει·ι:

πιεπι 26, εοιιπειπ πιιι· 17 Ρει·εοπεπ ιιπιε Ι.επειι Ιιειιιειι.

ω. (Σ. 8ττϋπιππειε.

Λεωφ ειπε πειι Ρι·οιοιιοιιεπ

πει· ιπεπιιιπιεειιεπ θεεειιεεπειι :ιι Βοι·ιιιιι.

Βιιιππιε π.ιιι Η. Οιιτοπει· ΙΩ04.

Πι·. Ο π. ι ι· π π πι π ε ι π πειι εειιιειι ειι·.ιειιιιππιπιειι νω

τι·ε.ε·: «Πιε Αππιιπιπε πει· θειιοι·ι·ιι πε »ει πειι

ι)ιιι·ρειει· Ρι·οειιτπιει·τειι εειι πειιι .ιε.ιιι·ε 1898».

Μπι· νει·ϋπεπι.Ιιειιιιιια πεειιιιιπιι, ει·ειειιειιιτ ιπ πει· 8ι. Ρει:ει·ε

πιιι·ι;. ιιΙεπιιιπ. Χνοειιεπεειιι·ιιι).

Π ι ε ιι π ε ε ι ο ιι :

Πειιιο: Με νοι·ι.ι·ε.ε·εππει· νει· ειιιιεειι πιι.πι·επ πω· πιε

Απιιειιιιπε πει· 8γριιιιιε πιιτει· πειι Ρι·οει.ιτπιει·ιεπ ι·ειει·ιει·πε.

ιιοππιε ει· ειιιειι πιιι·ιιπει· πει·ιειιιειι. πιιεε πιε Με ε." Ιπιειι

τιοπεπ ππιει· πειιι πιει· ετειιοπιει·ιειι ιιιιπιιι- ετε.ι·ιι πεεπιιιιειι

πει. Με ιετ εε πππ πιιι. πει· θοπει·ι·ιιοε? επι ιιπ Μιιιιει·

ιετει. επειιιιι.ΙΙε νι·επιε·ει· ε·οιιει·ι·ποιεειιε Ιπιειιι.ιοιιεπ ιιοπει.ει.ιειπει·

πιε ιιι ι”ι·ιιιιει·ειι .Τ:ιπι·επ 'Ρ

Βιι·ϋ ιι ιιιπει·ς ιιιιπιι ιιι Βειι·ειΐπεειιιεειπειι ιιιιιιιιι·ε ιιειιιε

Απειιππιι ε;επειι πππ ππι· Βεπιιιεεε Απε πειιι Ζιιε·ιιπ,ε· νοπ

Ρε.τιειιτειι ιπ'ε Βιεπτιιοεριιιιι 2ιειιεπ. Επι· ε·Ιπππι. πιεππι·ιε.ιιι·πιι€

ε·ειππειιι επ ιιιιπειι, πεεε .πε Μειιι·επιιι πει· ι”ι·ιεειιεπ ιπιειιιιιι

ιιεπ ιπ ε.ιιπειειι Οι·ιεπ ει·Γειει πι. 8ι. νι·ειει επι επ 8ειιπ·ιε

ι·ι;:ι‹ειι ειπει· πει·πι·ιιι.;επ Βπεπειε πιπ.

Τε ι·ι·ερεο π ι.ιΙε.ππι ιιπει· ειπεπ ει·πεεει·επ Ί'ειι πειι πιι€πιι

Ιιειιειι,πει· ιπι'ειιιιοιι επεεεεει.πιεπ Μπιει·ιειε ει·ιειιιιει·ι.επ εειιι:

ειιιειι ιιιιιι ι‹οπιιπεπ ιι·ιεειιε ιιιι”ειιιιοπεπ εειιεπ επ θεειειιι. πππ

εειπε ΗιιιιριτειιεΙιειτ πεεεπι·πιιιιι. ειειι επι' ΒειιιιιιπΙπιι,ε; ειιι·ο

ιιιεειιει· Θοιιπι·ι·ιιοεπ πππ Απιιεκει·ιιι·πιιιιιιιιε·ειι. ιιι Με πειι.

π.. _ιειει. πεζιιιι€ει· επε·εννεππιειι Ρι·ειιπγιε.ειιεε απο εεε.) επι·

ι'ει·πιιιιπει·ιιιιε·. πει· ιιι·ιεεπειι Ιπι'ειιι.ιοπεπ πειι.ι·ιι€επ. πι εειικνει·

ιιοπεπιιιει·πε.ι·. 'Γ. ιει: πιιτ Β τ. ι· ε ιι ιπ π ει· ε· πιιι·ιπ ειπ νει·ειεππειι ,

πεεε εειιοπ πειι ιιιιιιι·οειιοριεειιε Βιιπ ειιιειι Ηιπινειε επι πιω

?ειιιειι ι·εερ. Ψειιπιππεπεειιι νοπ Θοιιοιιοιιιιειι Β·ιεπτ; ποεπ

πι ιιιιπ πιοΙιι. ε.ιιιπειιι.ΙΙεπ. πειιε ιιι πεπ ιιιιι. πεπΙι·ειειιεπ

ιπτειιειν πει·ιι-εειιιι·πιειι Εειιιιοει·ι.ειι πιιι·επεειπιειι Ρι·εερει·πτειι

πιι.πιι€ει· θοποιεοπιιεπ νει·ιιιιεει π·ει·πειι. ε. ειιιιιιει·ι πει·ειι,



Η

ιιιιεε ιιειιιι Μειιιιε Με ιιιιιιιεειιε Βνιιιρι.οιιιε ειιειιεο Με Θεω

ι‹οιιι‹ειι ιιεἱ ειιι·οιιιεειιει· Ηοιιοι·ι·ιιιιε ιειιιειι, ιιειειει·ε _ιειιοειι

ννιειιει· ιιιιιιιειειι, νι·ειιιι ιιιιιιι ιιεκτιι Κε.ειιει· ειιιε Βει2ιιιη.ι

σει· Πι·ειιιηιιεειιιειιιιιιειιι. νοι·ιιιιιιιιιι.

8 τ. ι· 6 ιι ιιι ιι ε ι· ε; ω" ιιι Ρι·ε.ερει·ετειι. ιιι κιειιειι Ζειιιι·εισιιε επι'

ωιειω εειιιιιι ,ςειιιιιιιιε ι.ειιιιοινιειι νοι·ιιειι‹ιειι ειιιιι, ποια εε

ι·ειιε ιιιει· εειιι· εοιςιιιιιιιι νοι·Βειιοιιιιιιειιει· Πιιιει·ειιειιιιιιε; ιε.ει

Με θοιιοιιοΜεειι ;.ςειιιιιιιειι.

ινε.ε ιιιε Ρι·οριινιιιιιιιειι ειιιιιειι·ιιιι, εε Με: ει· ιιιε Ρι·οειιιιιιετ

ι.ειι νει·μιιιειιιει, Αι·εειιι.ιιιιι ιεειι. Ρι·οιει·ςοιι6ειιιι€ νοι·ιε.ιι,ε,· ειι

ιιιιιιειι, ιιιιι ειε ενειιι. ιιειι ιιιιιιιιειι ειιιιιειειι ιιι ιι6ιιιιειι.

·Ριι.ιιι ι·οειι: Βειιοιι πιιιιι $ειιιιιεεε ιιει· ει·ειειι ιΥοειιε Πε

ςειι ιιιε ΗοιιοιιοιιΚειι πιει”. ιιιειιι· ιιιιι·εεειιιιιιιι·. ι›ει ειιι·οιιιε‹:ιιει·

ιιειιοτι·ιιοε ιει ιιιιε ι.ιι€ει·ιιιικ νι·ειιι ιιιιιιιει· ειιιε εκιιεεειιιι

ιιιι·ε. Με ειιιειε ειειιει·ειι Βεειιιι.ειε εηςιειιι ιιιε Κιιιιιιιιιιειιισιιε,

ει» ιιει·ειι Αιινι·ειιιιιιιιε· ιιεειιειιι ε. ειιιιι·ιιι.

Μενει·ι Ηειιοιι τιειιι Κιιιιιιιει·. ιιεεεειι Ριιιιειιιιιιιιειι ιιιιιι

νοιιεε νει·ιιε.ιιειι ειιτε,εεειιιιεςειι, ιιιειει Με ιιιιιειιεεε τΙει·

ειιι·οιιιεειιειι Ηοιιοι·ι·ιιοε ι.ειοεεε εειινι·ιει·ιειιειιειι, επι ινιενιει

εειιινιει·ιεει· ιει Με 5ιειιιιιιι,ι εεε Ροιιιει:ι.ι·2ιεε, ιιει· εε ιιιιι

Κιειιιιειι ειι ιιιιι ιιι", σε ιιιιιιιει· ιιεειιειιι εειιι νι·ει·ιιειιι ιιιιε

Κι·ειιιιιιειι ιιεειι Μϋςιιειιιζειι. ιιι νειιιειιιιιιειιειι. Βι·ειει·ει· ιιιιιι

εειιιε Ρειιειιιιιιιιειι ιιεειι ιιιι, νει· ιιει· Πιιιει·ειιειιιιιι,<ς ιιιοιιι ειι

ιιι·ιιιιει·ειι, ιιιιι εεειειιειεε 8ειιτει. ιιιι· Πιιιει·ειιειιιιιιε· ευ ειιιει

τειι. Με Ρι·οετιιιιιει·τειι ιινει·ιιειι ιισειι ειειιει· ι;ει·ειιιε ιιιιι·ε νει·

ιιει· ιιιι·ε Βιεεε ειιιιεει·ειι, ειιειιειι εινι·ιιιεεε θειιειιιειιεειιι·ει

‹ιιιι·ειι Βιιιιιιιιι,ι,ι ιιι ειιιιει·ιιειι ιεεμ. Ζει· Πιιιειειιειιιιιιι; ιιιη.ιε

ειΒιιει εε ι:ιεειιειι ειιειιειι. ιιι Βειι·ειι άει· 'Ειιιειιοιιειειιιειιειι

ειιιιιιιι. Μ., ειιεε ιιιιει·ε _ι.ειιιιοενιειι. Με εειιοιι ιιιιι€ει·ε Ζειι ιιιι

θειιιειιιι ,εειεςειι ιιιιιιειι, ειειι εειιιεειιιει· ιιιι·ιιειι; εειιννει· νει·

ειιιιιιιΙιειι εει εε, ιιι·ιιι·ιιιιι ιιιιιιι ιιι ‹ιειι εισιι ειιι ι'ειιιειιιιειι ιιι

εειιειι Ιιειιιιοενιειι ιιειιιε ι·εερ. εειιειιει· Κοιιιιειι ιιιιιιειι εοιιιε.

Ιιειι Ρι·οκειιιεειε σει· Κι·ειιιιειι - 16-86 ρθι. -ιιιιιιει ιι. Δι

εειιιιι; ιιιιτι ιιεει ιει·ιιει· Βιι·ιιιι ιιι ιιει·,ε;, οι: ει· ιιιε Αιιιιειιε

επι Ει·ιιι·ιιιιιιτιιι€ειι ειιι·οιιιει·ιι ειιιπιιιιιιιιειιει· Νειιιιι· ιιιιιει··

ειιειιι Μι.

Βιι·ϋιι ιιιιιει·ς: Με Με Βιειιιειιιι ειι.ιισειιιιιι, εε ιιεκιειιι

ειε ειειι ω· ιιιε ιιι _ιει:ιειιι 8ειιιεει.ει· ιιιιιει·ειιειιιειι Ρι·εειιιιιιει·

τω; 16-86 ρι3ι. ιιειιιειιιειι ιζειιειι ειιεο ιιοειιινειι Κοιιιιειιιιειιιιιιι.

Βιννεε ειιιιει·εε ιει εε, ννειιιι ειε Ειπε εεειειιι νι·ιι·ιι. ννιενιει

Ρι·οκειιι ιιει· Ρι·οειιιιιιει·ιειι ιιιιει·ιιειιιρι :ιιι θειιοιι·ιιοε εειιιιειι

ιιιιιιειι ιιιιιι ιειιιειι. ι)ιιε ιιιιιιιειι ειινει 86 ρΟι. εειιι. Ρεινεορε

ι·ὶιοιιιιι‹ιειι ιιιιιι Αιιιιειιειιιι·ειιιιιιιι€ειι ειιιιι ιιιιιιιιις ιιει ιιιιιι.ιειι

Ρι·οειιιιιιει·ιειι. ιιει ειι.ειι εειιειιει·.

ι θειειιιε ι›ει μια ιι·ιεειιειιι Βιιετ ιιιιιιειι ειειι Με Κει·ιιε ιιει·

ι.ειιιιοενιειι ιιιιειιειν, εεε Ριοιοριεειιιε ιιιειιι.. ινε ειειι καιε

ι·εε Ι`ιιι·Ι›ι, ιει ιιιε· Κειιιιιιιιιιιιις ειιιε νι·ειιιεει· ιιιιειιεινε ιιιιιι

Με» ιιιικιειι ω» ιιιιιιιιιεει· θειιοι‹οιιιιειι.

Ηιιιιιιε ιιιιιιιι ιιιιιιι Με Βειιιιεειιιιιιη; ιιιειειιειι, ιιιιεε ιιει

εειιειιιιιει· ιιιιι·ειιιιιειιιιςειι Ρειιειιιιιιιιειι ειιιε Βειιιε νειι Πιι

πετειιοιιιιιιιιειι ιιεειιιιν ειιιιιιιιιι,ιιειιιι ριδιειιειι ιιειιοιιιιιιι ιιιιιι1

ειιι ροειιινεε .Βεειιιιει. νιειιειειιι ιιειιιιιειι εε ειειι ιιι όιεεειι

Ριιιιειι ιιιιι ιιιεειιϋι·ιιιιεε Ειιιιιιιιιιιιιι€ειι ιιει· 8ειιιειιιιιιιιιιι. Βικ

ιιιιιιιιιι ιιιειιι Με Ηιιιει·ειιειιιιιιεειιιειει·ιει εεε ιιιειιι ει·ιιι·ιιιιι‹ιειι

Βιειιειι, εε ιιοιιιιιιι ιιιιιιι ειι ιιηζειινειιι, ιιιιιι ιιιειι ειιιιιιιιε πει

ειιιε ει·ιιι·ειιιιιιε Ρειι·ιιε. εε ιιι ροειιινειιι Βειιιιιιιε. Βει·ιιι·ιι,εε

Ρειιειιι.ιιιιιειι ειιι‹ι ειιιει ιιειιι ιιιιιινιιιιιειιειει·ειιά νοι·Βειιειιιιειι

Αι·ει εειιοιι ιιειωιιιιι, ει· ννιιιι ιιιεεειιιειι ιιιιιιιιιεει· ιιιι‹ι εστε

ιιιιιι8ει· ιιιιιει·ειιι·ιιειι ιιιιιι ειε τιειιιιιτειι ιιιιεειιιιιιιιειι ιιι ιιιειειιειι

ειιειιειι. 8ιειε ιιιιιεε ιιιειιι σε Αιιιιιιιιιεεε ιιιιιι Κι·ειιιιειι,εεεειιιειιιε

ιιει·ιιειιειειιιι8ειι, ννιεεειι, ννιιιιιι ιιιε ιιιιειιιιοιι ειειιεει'ιιιιιιειι.

ννειιιι ιιιειιιιεειε ιιι·ειιιιιιειιεενιιιρωιιιε ιιιιιι ροειιινει· ιιοιιιιειι

ιιειιιιιιι νοιιιειιεειι ινειι·ειι ειε. - Με ειιιιιοιιειε Βειιειιιι1ιιιιι,ι

ιιει· Ρι·οειιιιιιει·ιειι ιιεειειιι ιιι Βιιιιιιιιι€ειι ιιιιι Με ιινρει·ιιιε.ιι

ε·ειιι6ειιιιςειι ιιιιιι '1'ειιιροιιιιιιε ‹ιει· Ωεινιιι ιιιι‹ι ιιει ιιι·ειιιιιι

Μι Ρι·οιει·ι;οι- ιεερ. Ιειιι.ιινοΙιειιιροιιε. Ζει· Ειιιιιιιιιιιιε εεε

Πιιιειειιειιιιιι€ειιιειει·ιιιιε ννειιιιει.Βιι·. ιιιειιι ιιειι ιιιιειι νοιιι

ιιοιιεςειι Βοε ιι.ειιει· ειιιριοιιιειιειι Ριειιιιερειει ε.ιι, εε άει·

εειιιε ιιοειι ιειειιι 8ειιιειιιιιιειιινει·ιειιιιιι€ειι ιιει·νοιιιιιι., εοιιιιει·ιι

ειει·ιιε ιΠεεειιιιιειιειι ιιιιι ειιιεει·ιιιιιιειειι Βιισειι ιεερ. ειειιιε

ιιειιεριιιεει.Πεεε Με θοιιοιιοιιιιειι ιιιιι· ιιει εειιιε ιι·ιεειιειι

Γε.ιιειι ιιιιιεεειιιιιιιι· εειιη;ειι. ειπε, ειιιιιιιιι ιιιειιι Εεεε: ιιιιειι

ιιει ειιιοιιιεειιει· ιιοιιοι·ι·ιιοε ιιιισει ιιιε.ιι ιιιειιι εειιειι ιιιι.ιεεει

ιιιιειιε Ι.εειει·ιιιι8.

Πει Κιιιι.ιιι·ιιεειιννειε ιιει· θειιοιιοιιιιειι κι ιιοειι εειιινιει·ιι.ι·,

Με ειιι-τω ιιι σειιι νοιιι Κοιιει:ειι 1·'ειάι·οειι εειιιιιιιειιειι

ΔεειιεειιιιεειΒιιειιεεει· ειιι Νιιιιι·ιιοσιειι εεεεισειι εειιι, ειει· ιιιιι

ειιειειιιειι. ,_

Τει·τερεοιι: Βειιι· εειινι·ιειιι:: ιει Με ειε ιιιειιιιοεε ιιει·

ειιι·οιιιεειιειι ϋοιιοιι·ιιοε εεε ιι ειι›εε, ερε:ιειι σε σει· θεινιιι.

Ζιιινειιειι ι;ειιιιι.ιι εε ιιιιιιιι. ιιιιι·ε νει ι·εερ. Πω εεε Μειιεεε

Κοιιιιειι 2ιι ιιιιιιειι, ιιιεο ειι ειιιει· Ζειι. νει·ειιιι·ιιιειι Αιιιιι1εε ιιι

πιει· 6ειιιειιιιιιειιι «Με ΠτοιχειιιιεΙερρειειεε, ωιει· ιιιιιιι ει·ιιιιιι

ιιιιι·ειι ιειιιιινειιε.ιιιροιιε, Με ιιιειι ειιιιιιε Ζειι. ιιιι εειιειιιειιι.ιε

ινειιιε ιεεει, Οει·νι:ιεειιι·ει ιιιιι. ιιοειιινειιι Βειιιιιιι. Τ. ιιιιιειιι ιει·

ιιει· ιιιιιιιιιι ειιιιιιειιιεειιιι, ειπε ιιιι'ειαιοιιειι ιεισιιιει· ω ειιιειιι

ιιιιι·2 νει· ι·εερ. ιιιιειι ιιει ιιειιειι·ιιειιοιι ειιεεειιιιιιιειι Ουιιιιε ιιι

ειειιιιε·ικοιιιιιιειι, ινιιε νιιοιιι ειιειι επι ιιειιι οιιειι ει·ννιιιιιιιειι

Πιιιειειι‹ιε ειιεειιιιιιειιιιιι.ιιμ.

Ηιι·ϋιιιιιι›ει·ι.ς Μι ιιιε Βεοιιεειιι.ιιιιε ςειιιιιειιι, ιιιιεε ιιι

ιιιειιειιειι Ε”ειιιειι ειιιιιιειιει ε.ιιιιει·ε κοιιιειι ιιιιει·ννιεεειι, »νιω

ι·ειι‹ι ‹ιει· ιιειιιιιιιιιιιιιε_· εειινιιιιιιειι ιιιεεε ιιιιιι ιιιιιι νι·ει‹ιειι Με

θοιιοιωιιιιειι νιει ιειοιιιει· Μπι ι·ειειιιιειιει· ,εει'ιιιιιιειι.

Η ε ιι ι ε: Με Κοιιεεε Β ο ε ι. ι ε ιι ε ι· ιιιιει εειιιε Πιιιει·ειιειιιιιι

εεε ιιετιειιιειε, Μπι ει· ευ ιιειιι 8ειιιιιεε, εεεε θοιιοιιοιιιιειι

νει·ειι,<.;ειι·ειεε ιιει εοιειιειι Ριοειιιιιιει·τειι ιι,ειιιιιιιειι ννει·‹ιειι,

(Πε ιιιι· Ηειιιιυνει·ιι Με ιιιειιι. ειιειιιιιιιιιε ιιειι·ειι›ειι, ιιει ιιιιειι

εειιειιει·. ιι-ιι ιιειιι εε. εε ιιιιιεειε ιιιιιιι ειιιιειιιιιειι, ιιεεε ιιιε ει·

ιειι ννειιιι;ει· ι'ιιι· ιιιε ιιιιειιιιοιι ειιιριιιιιΒιιειι εειειι Με Με _ιιιιι

,ςειι, ειεο ,=.ιεινιεεειιιιιιεεειι ειιιε ι·ειει.ιιι·ε ιιιιιιιιιιιιιιιι. ει·ννει·ιιειι.

5 ι ι· ε ιι ιιι ιι ε ι· ι; ιιεειιιιιετ ιιιεεε Βεοικιειιιιιιιε Β 6 ι ιο ιι ε ι· 'ε,

ιιει· ιιιιιιιιι1ε ιιιιιιιιιε ιειιιιει·ιε, εε ιιιιιεεε ιιιειιι ιιιιι· ιιει· ιιειιειιι

εει· Ρι·εερει·ιιιε ειι θοιιοιιοιιιιειι, εοιιιιει·ιι ε.ιιειι ιιει· ιιιι Εεε

ιαιει ιειι ιιι Βειι·εειιι ;;ειοε·ειι ννει·ιιειι ιιιι‹ι ιιειιιι· ιιιειιιιιει·ιε, ιιεεε

Ρι·οειιιιιιει·ιε, νοιι νι·ειειιειι Βιειιιιιινιιιτιιεε Μιιιιιιει· ιιιιι2ιει·τ

ννειιιειι, ιιιιειι οιιιιε·ροειιινειι Κοιιιιειιιιειιιιιιι κιι·ειιςειι·ειεε και·

Βειιιιιιιιιιιιιε ιιιιει·ιιιει·ι ννει·ιιειι ιιιιιεειειι.

ι..ει.ειειεε εειιι. ιιιιιι ιιιειιι Μι: ιιιιι ειιιειι Μειιεειιειι εννεαμ

νι·ειεε ιιι ιιιιειιιιει·ειι, ιιιιιεε ιιιειι εεε Βεννειε εεε Βεειιιεε,

ιιι ιιιεεειιι Ε'ε.ιι ιιειι ρι›ειιινειι Ηοιιοιιοιιιιειιιιειιιιιτι ιιε.ιιειι.

Ρειιι το ε ιι ννειιιιεεειειι εεε;ειι ιιειι νοιι υ ειιιο Βειιι·ιιιιειι

τειι Αυειιι·ιιειι «ιιιιιιιιιιιιιε.ι», ‹ιἱεεειιιε Με ιιιοιιι ιι6ηιειΙιειι Με

ιιει ιιειι ιιιιάειειι ιιιιειιιιοιιειιι·ιιιιιιιιειιειι, Βειιιιειιιιιιιιειι ιιιιιι

ΝειιιιιιεΜιοιιειι ιιιιιιιιειι ετετε ειιιιι·ειειι. ·

Ιιειιιο ιιε.ι ιιειιει ειιιειι ιιιιι· ιιιι ειιιε ι·ειει.ινε ιιι ιι ιι ιε ιιιι

ιιιιιιιιιιιι. εειιεειιι.

'Γετι·ερεοιι: [Με 8ειιιειιιιιιειιιεριιιιει ιιει ειιιειι Ριοειι

ιιιιει·ιειι Με ι·ει·ιιιι‹ιει·ι. εε ιει ιι·ειιιι.ιει· ιειειιι. ειιιριιιιιΒιιειι Πιτ

Με Ιιιιειιιιειι ιιιιι·ειι θοιιοιιοιιιιειι. Αιιειι ιιει ζιιιιιιιιιει·ιι ιιιεειιι

ιιιιιιι Με Βιιιιιιι·ιιιις, ιιεεε ειπε εννειιε ιιιοιιοιιιιοε ιιιειει ιειειι

ιει· νει·ιιιιιιι Με ιιιε ει·ετε. ι

ειιειι ιιιιιετ,ε; ωιιει ειιιιι 8ειιιιιεε τιιε ΚοιΙεΒειι ιιιιι ἀε

ιιιιιειι ιιιι Κειιιιριεεεειι ιιιε θοιιοι·ιιιοε ειι ιιιιτει·ειιιι:ειι, ιιιιεε

ειε ιιιιει· _ιεεειι Γε” νοιι ιιιει:ιιει· ιιιι`ειιιιοιι Με ειοιιιιοιιιιοε

ιιιι‹ι ιιιιεε, ννοιιιϋειιειι ιιιιι ιιει· ΑιιΒιιιιε, ννοιιει· ειε ειιιιιιιιιι, ιιιιιι

ιιει·ιειιιειι.

ιιιειιιιιιη;ειι ννειιιειι ροι·ιειιει νοιι εει· Ροει ιιεεει·ιιι, ννειιιι

ειε ιιιιι ιιειιι ιιϋι.ιεειι Υει·ιιιει·ιιι «ΟιιΜειιιε ο εερειειι·ι·ειιειι. 6οιιιιιι.»

νει·εειιειι ειιι‹ι.

ει. Ιζιε.ιι ι;ιειιι. ειιι ειιιι.ιειιειιεεε

Βει·ιι›ει·ιιιι·ειιιειιειι.

εειιιειιι.ι:: ει. ιιιε‹ι. 'Πι. Επι: Με ε ιι ε ννι ιι.

Βει”ει·ει. ιιιιει· ‹ιιε

ιιει·ιιιιεειιιεε.

- Πεε ιιεειιιιιιιιεε Μιιιιιιειι εεε ιιιιιιιει·-ιιιειιιειιιιεειιειι ,εε

ιειιιιειι Κοιιιιιεεε Με ιιει·ε.ι.ειιιιε ιιιι,ειιεσ ‹ιεε Μειιι2ιιιιιιι·ειε

εεε Μιιιιειει·ιιιιιιε εεε ιιιιιετιι, θειιειιιιι·ε.ι ΡΜ: ειιιει·. Τι·εριι,

ιει ιιιιιιιιιιιιειιειιειιιει ν ε ι· ε. ιι ε ο ιι ι ε ιι ε ι ννοικιειι, ιιιιι.ει· ,ειειειι

Ζειιιεει·Βεϊϋι·τιει·ιι ιι ιι ειιιιι ννιι·ιιιιειιειιθειιειιιιι·ευ

- ι1ει· Ριοιεεεοι· ιιει· Ηειιιιι·ιειιιιιιε ιιιιιι θι·ιιεειιοιοειε ειι

ιιει· ιιιιιιιιι.ι·-ιιιειιιειιιιεειιειι Αιιιιιιειιιιε. νι·ιι·ιιι. 8ιεειει·ε.ι. ω. ι.ε

ι›ε‹ιενν, π: ιιι ιιει· ινιιιιιε ειιιεε οιιιειιιιιειιειι Ριο

ι ε ε ε ο ι· ε ε ιιι ε ι·. ιιεετειιιζι. ννοι·ιιειι.

- Πειιι Οιιει εεε $ιιιιιιιιιειι·εεειιε ιιει· ι. Μειιιιεειιιιι·ιεειιειι

Αι·ιιιεε, έειιιι.ιοι, Ηειιειειιειιιιιειιτ. 'ι`ι·ε με νν, ιει. ιιι ι· Α ιι ε -

πειειιιιιιιιε ιιι ιιειι Κιιιιιριειι ;ιεεειι ‹ιιε .ι ειρειιει·

ειιι ι;οιιιειιει· Βιιιιει ιιιιι ιιει· Αιιι“εειιι·ιιι «Ε'ιιι·

'Γεριει·ιιειι» νει·ιιειιειι ννοι·ιιειι.

- Πει· Αικι ιιιι· Αιιιιιεςε ν. Κιεεεε ιιει ω· ιιιιιιιιι·-Βιιετιι

ειιιιιιι·ει·ννιιιιιιιιιι εεε ιιιιιιιιεειεειιειι ιιιιιιιι.ι·ιιεειι·ιιε, ννιιιιιιειιει·

Βιιιιιιει·ιιι: ω. Β ιι ι ιειι ει, ιει ιιιιι ειεειιεε Ει·ειιειιειι ιιιιι. Πει

ιοιιιι ιιιιιι Ρειιειοιι ν ει· ιι ιι ε ε ιι ιε ιι ε ι νιιοι·ιιειι.

- [Με Μοειιιιιιει· ιιιιιιιιι ιιιιι ιιεεειιιοεεειι, «ιιιι·ειιι ιιιινει·εεεε·

ιιειιειι Μιιιιιιιεει», ιιειιι Αιετ. ιιιιιι νιιοιιιιιι.ιει· ω. Ηιιιιε, ειιι

Πειιιιιιιιιι ιιι ειι·ιειιιειι ιιιιιι ειιι Αενι ιιιι· Μιτο

ιι ι εειιε Η ι·ε.ιι ιι ε ειιι εειιιειι Νειιιειι ιιι ιιειιι νοιιοι·ιε Ανν

ιιοιιιιο ιιι ει·ιιειιειι.

Ι)ιε ι›ει ιιειιι Κιεννει· Βιιιιιιιιοεριτει

ετειιειιιιε ιιεεειΙεειιειτ σει· Αειειε ιιιιι ιιι

Ριιιειιιειι ιειι - ιιειι Ριοιεεεοι· ιιει·

Οοιιι·ε.ιι ιΥεειιει·

ιι ε -

ιιιι·ειιι

ιιιιιει·ειι Ιιειιιειιι ιιι-ι

ιιιιιι ειιιιι Βειιι·ειιι.ι· ιιι·. Ν.

Β νν ε ιι ε ο ιι ,ςεινειιιι. (Η. ιιι.),

-- Πει· ειιεεει·οι·ιιειιιιιειιε Ρι·οιεεεοι· ε" Μοειιειιιει· Πιιινει

ειιετ, ειιιειειε.ι Πι. Κ ο ι ε ε ε. ιι τι π. ιει. ειιιιι οι·ιιειιιιιειιειι

Ριοιεεεοι· ειιι ‹ιειιι Ι.ειιι·ει.ιιιιι ιιει· ιιειιιιι·ιειιιιιιε, Β'ι·ειιειι· ιιιιιι

Κιιιιιει·ιιι·ιιιιιιιιειιειι ειιιιιιιιιιι ινοι·ιιειι.

- Ζιιιιι Ποιειιιειι εει· Αιιε.ι.οιιιιε :ιιι ιιει· ιιιιιιε

ι·ειι Κιιιιειεειιιιιε ιιει ιιει· Αιιιιιιειιιιε ιιει· Κιιιιει.ε

ιει ιιει· Ρι·οιεεεοι· ιιει· ιιοιιιιειιειι Αιιιιιοιιιιε ειι πιει· ιιιιιιιιιι·-ιιιε·

ιιιειιιιεειιειι Αιιιιιιειιιιε, Βιιιειει·ιιι. ι)ι·. Η ε ιι ε νν ι ο νν ε ιι ι, ει·ιιειιιιτ

νι·οι·ιιειι, ιιιιτει· Βειεεειιιιε ιιι εειιιει· ιιιειιει·ιεειι Βιειιιιιιε·.

:- Πιο ρι·ειιεειεειιε ,Αιιειιειιιιε ι.ιει· ι'νιεεειι

εειι:ιι“ιειι ιιιιι Με Ηειιιιιιοιιι-Μειιιιιιιε εειιι ιιει·νοι

ι·εεειιιιειι Νει·νειιιιιιιιιοπιειι Ρι·οι. Βειιι ό ιι ν Οιι_ι ει ιιι Με·

Με ειιει·ιαιιιιιι. (Α. ιιι. Ζ..ω.›.



οι

- Πιο 'Νιοπετ Αποποπιιεπει·10ιεεοπεοποιτοιι ο

ππιππο πειπ ιπι· επι· νοτιιι,ε;ππο ειοποπποπ '1'τοιιι'εοιιε π

Ε' ο π π ε Η π π ν ο π τ. ι ο π ο ιι ποινιιιιπι: πειπ Ρι·οι`. Πι·. Ρ ι ιι ο ο ι·

(ινιοπ) πιο εειπο Ππτει·εποπιιιιο·οπ, πειι·οιι`ειιπ πιο Πεποι·ιτπ,ς

ππι·πειτ πετ Βιριιιιιε ππι' Αιιοπ πππ πειπ Ρι·ινπιποποπιοπ Πι·.

π. κ το π ε ι)'Υιοιι) ιπι· εοιιιο Ππιοι·ειιοιιππποπ ιιπει· πιο ιιπ

ιπππιιιι.ι πεποπ ειριπιιε ~ ιο 2000 Κι·ο π ο π ι:- 800 πω.)

- Πει· Πιι·οπτει· πεε μπιποιοςιεοπ-οποιοιιιιεοιιεπ ιιιοτιι:ιιιε

ππ πει· Βι·εειιιιιοι· Ππινετειτ.πι, κα. οι·π. Πι·. ιπιπιι Ροπ

Γιο π. ππι ειποπ πιο πιο Νοοιιιοιω πεε νοι·ει. Ρι·οι'. Κοο ετοι·

ιιποπ Βοππ οι·ποιιοπ. ποπεοιπεπ οποτ επο·οιοππι;.

- νοι·ιιοποπ: Ποτ πι. ιιιιο.πιιιιιι·-0ι·ποπ Η'.

Κιιιεεε πιιι: πει· 8 ο π 1 ο ι ιο: πεπι οιιοιποιιπειι Πινιοιοπεπι·πι

πετ 32. Ιπι.-Πιν., Βιππιει·οτ. Πι·. Α Ι ο ιι ο π π ο ι· Οι ιι π ι π ε ι· -

ι'ιιι·Β5-ιππι·ιποπ ι.πποιιοεοπ Πιεπει ιιπ Κιπεεοπ

Ι-επε;ο; Γοι·ιιοτ πειπ Βεπιπιοπ επ ποπ. Απιιι·πε;ε θ. Κιπεεο πει·

Οιιει·-Μιιιπιι·-ιι1επιπιππιι·οι·ι.νειιιπιιο;, Ηιοπιετοι.ι. Πι·. Νιιιοιπι Κοτ

ε ιο πε πππ πειπ Οπετιι.ι·οι. ποε Αππειιιιπιιιιεειιοιι 1ιπιιιιπτιιοερι

πιο πιιπ πει· Αποειπιππιιεοποπ ιι1ιιιετοιοιιοιιοπ. πω. 8ι:ο.ο.ιε

τω. Πτ.Β1ιο.ε θοροπεο - ιιιι· 25-_ιιι.ιιι·ιοοιι ι.ππο1

ιοεοπ Πιοπει. ιπι Κιπεεοπτειππο.

- νοτειοτι›οιι: 1) Αιπ Θ. .Ιππιιο.ι· ιπ Θε. Ροιοτοπιιι·ι,ς πετ

ι'ι·ιιποι·ο ιιιι.οτο θι·πιιιο.ιοτ πεει νν1επιπ·οειοπεοιιοπ πιο.ι·ιποιιοερι- `

απο, Πι·. Αιιοιιο 'Γεοπετοιπεοππιιοπι, επ 'Ι'.ιιιοε πιιπ

ιιιι·οπ Γοιοοπ ιιπ Μ. Ι.οπεπειπιιτο. Πει· Ηιιιποεοπιοποιιο ποιιο

εειπε πιοπιπιπιεπιιε Απειιιιπππο· ειπ πετ ιπιιιιιι.ι·-ιιιοπιπιπιεοιιοιι

Αποποιπιο οι·πο1τοπ, ειπ ινο1οιιοτ οι· ι. π. 1886 ποπ Αι·οι.ε·ι·οπ

πππ 1891 πιε Ποιιιοι·ινιιι·πο ει·ιππι.ςιε. 8οιπο πι·πιιιοιιε Τεπιπωιι

. ιιιιεινοεοπε πει· ιποππεοπιιι·οι-Αι·ιποοπ πειπ «Βπεειιι

ποποπιι οι· πιο 8οιιιπεει·ιτ ιιππ ννπι·πο ποππ πεπι Κι·οπει.ππιοτ- 1

πππ πεπι Κοιιππιιι-ιιιιιι·ιιιειιοοριιοι ειιποπιιππιιπιοτι. πο ει· ειππ

νοτοποεινοιεε ππι Οιιιι·πτειο ποεοιιιιιι.ιειο. Ζπ Απιππο πει· 9Ο-ει·

.ιππι·ο ειοπειι.ε ει· Με ινιππιννοειοπ πιο» ιιππ ιπιιι;ιοτιο πιο

ιιιιει·οι· Οι·πιπιιιοι· επι ποι·ιιποπ ιιιο.ι·ιπειιοεριιοι. πιο Με οιιιιοιι

ιιιοππο 1ιοιποιι νει· πο. 2 .ιο.ιιτοπ ιιιπ οννοιιιτ. εοιπο π.ι·οιιιοπο

'Ι'πιιπποιι πιιιιιιιποποπ πιιπ ιιοοπ Ροιοι·επιιι·π ειιι·ιιοπιπιιοιιι·οπ. Τ.

πεποεε οιποπ οπεποποιοπιιοιοιι επ πιο Οροι·ο.ι.οπτ ιιπ ιιοιιιειι

Κιιιιιεποεπιοι πππ οι·ιιοιιτο ππι ιζι·οεοετ Ροριιιοι·ιιιι.ι. ποιοι· ποπ

Κοιιο,οεπ πιο πποιι ιπ ιι·οιιοτειι Κι·οιεοπ. Ποι'ιιτ ειιι·ιοιιι πιιοιι οειπο

ινιιιιι εππι Ρι·ποιποιιι.οπ πει· ειιπ-πεεπτιεοποπ ιιιοοοιιεοππιι; πει·

ΑετΖω' π·ο1οιιε ιιι πιιοπω-0ειοκ ιιιτοπ πιιπ ω, οιιοπεο πιο ποιοι

:ππι ιοτειιοοπποπ πετ πεεοιιεειιπιι ιπι· Ειι·ιοτεοπιιιιπ πεε Αιππ ι·ιι;ο·

πιειε πιιπ ιππι Βιο.πι.νοι·οι·πιιειοπ νοπ νι'ιοπιινοειοικ. 2) ιπι

πωπω Βοιοοιιοννο (πουν. ι1οειιιιιι)οιπ 10. .1ππιιιιι· πει· πω·

ιιπε Γοπτιποι·οι Πι·. Νικ Μπι Κτπεειππ ιπι Α1ι.ει· νοπ

47 .ιο.ιιι·ειι, Με πιοπι· πιο 20:ιε.ιιι·ι;.;οι· οι·οι.1ιοιιοι· 'Γπιιι;ποιι..

8) ιιι ννοι·εοιιιιιι πει· ποτιιπο ρι·ιιιαιεοπο Αν” Πι·. Χοπ ι·ππ

Βεννιεπο. ιπι 55. Ι.οπειιεπιιιτο. Ποτ )'ει·οιοι·ποπο πει: πυι·ι.

ιιιιοι· 82 .Ιππτο πιο ιιι·πιιοιιο Ρι·οιιιε οιιοςοιιιιι.. 4) Ιπ πωπω

επι 10. πιιιιιιιιι· πει· Ηοεριιπιπι·πι Πι·. Ν ι π ο 1 οι Β ε π π ο ι -

ιονιιειιι ιπι Απ” νοπ 50 πο.ιιι·ο. Πιο ποιο ρι·οοιιοπππι πιιιιο

οι· ι. .ι. 1880 ετπιπετ. 5) Αιπ 20. Ποιειππει· ε. ρι·. ιπι ι·`οτιιοιι

Ποιοπ πει· ιιπιιπεοιιοιιεπι·π οπο π1ιςιιπ (θεον. 'Γεοιιοτιιιπονι·)

Πι·. Νι π Μπι '1'ι·οιε ιιι ιπι π. Ι.οπεπε_ιοιιτε. Επι· ιει πιο Αι·πι

οιπετ ιποοιιοπει· ιιιοποιιποπ Κοιοππο ππι' πεπι Κι·ιεςεεειιπιι

μπηκε, πο οι· ινιιιιι·οππ ειπε Θοιεοιιι.οο ιι.ιιιειποι· πετ νοι·ποιειοιι

8ιοιιππποπ πως ππι·. πειειιεπ. Πει· νοι·ειοτπεπο πιπιοι·ιιιοει

εειπε Ριο.ιι ιπιι οιπεπι Κιππο οπιιο _ιοπιιειιο Βικιειοποιπιιτει..

θ) ιπ 1.ιεεπιιοιι πετ πω. πει· Αποιοπιιο Πι·. ο οε ε 8ο ι·ι·ο π ο

ιπι 54. 1ιοποιιειπιιτο. 7) ιιι νεποπικ πει· πεπιεε1ιε Αι·πι Πι·.

Η π ε ι οι ν 1. π π π· ι π, ννε1οιιοι· ιιιιιιςε πιο.. πιο ι.ειιοι· πεε -

Αιιιιιιιιιιιοι·ιπιπε ππι Ποιιτεοπεπ ιιοεριιιι.ι ιιι 1.οπποπ επ ποιι

ποειιοπιεειοιι πεπιεοιιοιι Αοι·οιοπ 1.οιιποιιε ι.ιειιιιτιο, οπο πο

εππππειιει·ιιοποιοιιιοιι ειπει· ποπ ιιτειιιοιιεπ Βοι·πι πιιι);ειιοπ

ιπιιεειο πιιπ ιπ Ψειιοπιες ιειιιε, πο ει· πιο Κπιιειιοτεοιιετ πππ ·

Αιιιιηπιιιιτοπεο.πιιπιοτ ειοπ ειποιι Νπιποπ ποπιποπι πιιπ.

-- Πει· πιιεεοιοι·‹ιοιιιιιοιιο 1·'ι·οιοεεοι· ιιπ πει· 1ιοιρπιπετ Ππι

νοι·ειι.π.ι Πτ. ιι`ι·ειιπ Η πιιπ επ ιι ιει ειππ Ρι·οιοεεοτ πει·

1)πνειοιοπιοπππει· Πιιινει·ειιιι.ι 1ιιιιοιιι·ποπ

οι·ιιιιιιπτ ινοτπειι.

-ο ΑΠ) Θωμιι_88. π. πι). .Ιιιιιππι· ο. π·ιιι·πο πιει· ππε νοιιι

δι.. Ρει.οι·οπιιι·ποι· Βοιππι·ιτοι·νει·οιιι ει·ι·ιοπιειε

κοιιιροι·πτο 1ιεκπι·οι.ι. ιπι· Υει·νι·ιιιιποιε ειιιποινειιιι.

Ποπ επι Ηι·πι'επιι Ροι·ειιιοπ .πι 5 ποιοιιοπο ι.ποοι·ειο νει·ιιιιιι

πιιιιιιοιιετ. ιιιιει· 20 Βοιι.οιι, επιιιιιιι.ιιοιι ντιπ Ρτιι·πιρει·οοιιοπ πιιιοι·

ιιοικοιιο 1ι`ι·ειιιοιιεπ, ποππ ποππ ιιιι·ο Ζεπι νοι·πι·ιιεεοι·ι π·ετποιι.

-Πιε Ε.ιιπινοιιιιιππει'οιοι· πειιιο ιπ ποπ ιι·οιιππιιοπειι, ποιιοπ ιππι

πιοπ, πιο ππι. ιπι·οι· ποποπ εοπιιιιιοποπ Ειιιι·ιοιιιιιιιιε οιποπ πϋοιιει

ενιπροιπιεοιιοιι Ειππι·ποπ ιιιποιιοιι, ειπε οιιεοιιπιιοιιο ιιοει.νοι·

επιιιιιιιπιι€ νει·οιιιιο;ι. Πιοεο ποειο.ιιιι οπο Μιι.οιιοποι·π πιιπ

ιιι·οιιπποπ πεε εππιοι·ιιοι·νοτοιπει οπο ιιιιοιιοι·ιι πεε νοι·ειιιιιπεε

πιιπ πει· 1.ποπιοιιιεοιιιιιιιεειοιι. πεπιι·οιοιιειι Υει·ιι·οιοι π ππει·ει·

Αοι·πιοι‹ι·ειεε πιιπ ποπ 2ππι Πιοιιει ειπ ποπ νει·ινιιπποιοιι πο

ι·οιιοιι $επιπτιιοιιιιιιοπ. Μπι πω· πιτοπιιοποιι ποιο αριθ

πει· 1'ιπερτπεοε ποε νοι·οιπε Βο.ι ο π Βι·π υπ Με ινε", πιιι

· ποπ πεεπιιιιπειτ 1ιπποιι, ιιπιιριεπειιιιοιι

πιοι·ιιιιι ιιιι·οπι πιιιιιπποπ πιιπ ιιοιι·ιοοιεοπειι Ζιιιοοιι πιιοι·ιςοποποπ

ποππ: Κι·οπιιεπκιιιιιποι· επ 4 -8 Ηειιοιι. Βιιιρπιππει·πιιπι. νει·

πειιπ2ιιιιιιιοι·, Β οιεο- πππ ινοιιιιιιιιιιιιοι· ειπ. πππ ιιοπιεπ ιπιτ

πειι πεειοπ ι ιιποοιιοπ ιπι· πιοοεε _ιιιιιο·ειο Ππιοτποππιοιι ποε

'πι. Ροιοι·ειιιιι·ποι· θεπιιιι·ιιοι·νετειπε. Β.

-- Πιο ιοιπιειι ιποιιι·ιιι.ιςιποιι Κιιιπιιι”ο ππι Ηπιιπο ιπιι ποπ

νιειοπ Τειιεεππειι νοπ νετιινιιιιποιοπ πππειι πιο Αοτπτε ππι”

πεπι Κι·ιο,οεοιιππριπιπο ιιππ ιπι οποιοι πεεεειιιειι ινιοπετ ιιι

ιιπποειτοιιπιε 'Ι'ιιιιεςιιοιτ νοι·εειοι, ννιε π” πποπ πιιε ειπει· νοπ

Ρι·οι”. Πι·. Ζοοιςε επι 29. .ιππππι· ιιι Η π ιιπ ποπ πιιπ ππι”

ποποιιοιιοιι πππ ειπ πιο «Νοι·πι.Ζη;.» ππποιο.ποιοπ 1ιερεεειιο ποτ

νοι·οοιιι;, ννοιοιιε πιιπ ποπ ινωωπ εοπιιοοει: «Πε πιει” νιοι

Α τιι οιι; ιιιειπο Απι·οοεο ιει. ιιιιππεοιιιιιιπ».

-- ΑΜ ποιιι Κι·ιοποεοπο.πριοιπο ιπι πει· _ιιιιιποι·ε Απ: ποπ

Βι·ιπποιαιεοποπ Ιιιι.-ιιοΒ·ιιπειιιε Πι·. 'Ε π ο ο π ο ειπε Η ε ο ε π π ο

ιτοπι.πειοπ ιεττ ννοτποιι.

- Πει· Οποεοποτ Ππινοτειιιιι: ιπι. εειτοπε ποε Μι

πιειοι·ιπιιιε πει· νοιιιεκπιπιπτππο· πιο Μιιιοιιιιππ οιιποπο.πο·οιι,

ποεε 5 ι. π π ο π τ επ π ο ο ν. Κ π ι· ο π ε πει· ιποπιοιπιεοποπ πο.

ιπιιιει πει ειπει· πιιο;οιποιιιοιι ιιιοπιιιιιιι.ειιιιπο· οιιιιιςοιοτιεοιι Μπι

Πιεπει ιιι ποπ Ροιπιιοεριιιι.ιοτπ πιο ει.ει1ν.

Α ο τ πιο Ι. Κ ι π ο εε ειπποτπιοπ ννοτποπ ιπι Νοτιο.ιιε ινοτπεπ

ο.ιιοιι 8 τ. π π ο π το π π εε ιν. Κ ιι το π ε ειπιιοτπιοιι.

- Ποιιοι· πιο Ζοπ1 πει· νετννιιιιποιοπ πιιπ

Η ι·ο.πι‹οιι ιπι ιιοι·ποπ Οειοπ Μ. νοπι Οποι' πεο Βιιπι

ιιινπ1ιπε

οπο 8ο.οποι.πιι ειπ νοιπ 20. .ιπιιιιπτ ποτιοτι.οε Τοιοοςι·οιιιπι :ιικο

επιπποιι, ινο1οιιοιιι πιτ ειιι.ιιοιιιιιοιι. πο" εοιι. πειπ Βοπιππ πω·

1ίπιιιροπιιο πιο ειππ 1. .1ιιιιπιιι· 1905 ππι ποιιι Ιιπ ·οπ πει· ιππι

νεπ Ατιποοιι ποππ Νοι·ποπ' π. ε. πποπ Οιιιιι·πιπ. Ι.'οοιιιιο, 8ι·ιο

ποιοι, θποπο.ι·οινειι, Νικοιπι πππ ινιοπιιινοοιοπ ονιιιιιιιοι·ι »νοτ

ποπ ειππ: 1710 νει·ινπιιποι.ο πππ 2303 ιιτο.ιιιιο οποιοι-οι @πιο

νοι·ινιιπποιο πππ 72.531 ιιι·ιιππο Ππιει·ιιιιιιιιιι·ε ιπι ποπιιοιι

130.439 νει·ινππποιο πιιπ Κτππικε. 1π πειιιεοιποιι Ζοιι.ι·ο.ιι·ιι εκει·

ποιι ιιι ποπ 1ιοι1ο·ιει.πιιοπ: 45 νοτινιιπποιο πππ 62 ιιι·ο.ιιιιο Οι”

ιιιιοιο. 1232 νοτινιιιιποι.ο πππ 2668 ιιτοπιιο Πιιιοι·ιπιιιι.ιι.ι·ε - π»

ιιππιοπ 4007 ιιιιιιπιτε. Ζπι· ιίπι.οεοτιο πει· ιππι Πιοιιοι. Ππιο.ιιΕ

ιιαιιοιι ειππ ιιιιοι·ιςειιιιιι·ι: 6474 νετννιιπποι.ο πιιπ 11.248 ιιτοπιιο

Πιιιει·πιιιιιιιι·ε, ιπι πιιπποπ 17.729 Ροι·εοπεπ. Βνοπιιιοι·ι. ινοτποιι

ιπ πιω Ιπποι·ο ποπ Β.ειοποε. π. π. ιιο.οιι ιππιιικ πππ ινειι.οι· πο.οι·ι

πιπεεπιππ: 550 νοι·π·ιιιιποιο πππ 670 ιιτιιππε Οπιπιοι·ε; 4121 νοτ

ινιιιιποι.ο ιιιιπ 4079 ιιτοιιιιο 0πι:οι·ιπιιιιπτε, ιπι επιιοοιι 94% πιι

ιιιιιτροτεοιιοπ. Ζππι 1. .ιιιιιιπιι· 1905 ποιοπ·ιοπ ειππ ιπ ποιι πεπ

πιιειπιι.οιι πετ οπιινοπ Ατιπεοπ: 152 νετννππποιο πππ 884 πι·πιιιιιο

Οιιιοιοι·ε; 4953 νοτινιιιιποι.ο πιιπ 15.815 ιιτιιιιιιο Ππιοι·ιιιιιιιιιτε,

ιπι ιζειιικοπ 21.554 Ριιι.ιειιτοπ. ιπ πιο ιι`τοπτ ιπτιιοπποποπι·ι ειππ

εοπιιι: οπο πει· πιιπ πει· νοι·ινοπποιοπ Οιιιπιοι·ε - 954; πππ πετ

Ζεπι ο" νοι·π·πιιποτειι Ππι.ει·πιιιιιιιτο - 87,ι10 πππ ππι: πει·

Μπι πει· ιιι·ιι.ιιιιοπ Ππιοιπιιιιιο.ιε - 88.721, ιπι ποιιιοπ 77,727

ΚτιοΒοι·.

- Ζινοοιιε νοτπετοιιππι; οιποε Κεπι·οο νοπ Βρι

ο ο ιπ ι ο Ι ο ο ο π ιπι πειπ Οιιοι·-ιιιοπιιιιιπιιπεροπιοτ ο.πιιοιπιπο

ποποπ, Αει·οιο επ ππι Κοιεοι·ιιοπε ιπειιιπι. ιπι· Βιιροι·ιιποιιι.ο1

ιιιοπιοιιι επι· Απεο1νιοι·ιιππ «εννοιινπειιοιιιιιοιιοι· ιιιιι·οετ επιπε

ιπιοιοοιεοποι· Κιιι·εο» οποιιποπιπιπππιοι·οπ, νι·οποι πιο ιπι· πιο

Πιιιιοι· πεε Κιιι·επε ειπε Πιιτοτειιιιιιιππ νοιι ο πω. ιπο·ιιοπ

οι·ιιιιιιεπ. ο .

Πιοεοε επι· ι(εππιπιε πει· Αοι·οιο πτιπποπ‹ι, πιο ειππ ειπ ποπ

πιιιιεριποπιιιιοποπ Μποεππιιιποπ ιπ πιοεοπι .1ππι·ε επ ιιοτειιι€επ

ννιιιιεοιιειι. πιιπ εε πιο Υει·ννοιιιιιιε πεε Οποτ·ι1οπιιιποιιπορο1ι

ιοι·ε επ ιπι·ο Ρι1ιοιιτ.ποι·πιιι ιιιποππ·οιοοιι, ποεε νοιι πετ Αποτ

πιιοπετ ιιιοιιει·εςοοοικιοπ Κοιιιιπιεειοπ πιιεεει· πεπ_ιεπιπεπ Αοι·2ιοπ,

πιο οπο”. ειπε επε·οιοιιο ποπτοι·ιοιο,<.ςιεοιιο νοι·ποι·οιι.ππο πο

ποεεειι πιιπ πει ποπ ιτπποτοπ Αππιιιιιιιιιιιιπιοιιιπποπ ιΒι·πιιιτιιιι

ιιπι· εοιοπο Αοι·ιιο ιιι
ο Απποιιιιπιιιιπιοι·ιιπποπ ινοτποπ ποππιοι. ι.νετπειι, πιο πιο νοτοι·ννοι.πι1

ιοιι Κπι·οο ποππ Κοιεοι·ιιοιιειι ιιιειιιπι πο Βιιρετιιιιεπι.οιιποπιιιιι

: οποοινιοι·ι. πεπεπ. Βειιεπτοπιοπ. πιο πιο Κπι·εο ιιι οποοινιοι·επ οπτι

ιιι ιιιιιποι·οι· Αιιερι·ποιιο πιο επιειο επ ιιοπιιιεοεπ πιιπ πιιοπ Ποποιι. 1

πιο ειππ ππι πιο ιεπιιι·ιοιιιοπο ποε1.πιπ.ι·οιιε νοτπιοπι ιιοιιιο.οπτ,_ιιιι

Νοπιοιι ποε ι'ετοιπε επ ποιιποιι. Νποιιπειπ οι· οπο ι.πιπι·οιι ιπι·

οι·Βιιιιοι οι·πιπτι πππ πο... ιοιτοιιπεπ Αι·οι. Πι·. Β ο πε π ο π ι ι

ιιπετοοπεπ, εοιιιοεε ιιοπιιοι· πιο οιποιπ νι·πι·πιειι 1ΐοι·ι επ πε `

Βοπιιιι·ιιοτιιιιιοιι. Ποποοιι 1ιοειοιιιι);ιε πιο Γοεινοι·οοπιιπ1ιιιιπ πιο

εοπεπ πιιπ πιο ποι·οιι. ειππ, ποκιεοπιοιιε επ πετ Βοιιππιριππε πει·

οριποιιιιοοιιοιι Κι·ππιιιιοιιοιι ι.οιιιιιπειιιιιοιι, π·οι·ποπ οτειιοιιτ. ειππ

ιιι πει· νοι·ινοιιιιπο ποε Οπει·-Μοπιοιππ1ιπερειιιοι·ο (Τοειτοιππ_ιπ.

Ντ. ε) επ πιοιποιι.

έ πιο πει· Πιι·οπιοτ πεε ιιιοειο·επ ιπειιιιιιε πι» Βιιρετιπιοιι

ιιιιιποπιπιπ ιιιοιπει:, ιει νοπ πειπ ο;οπο.πιιιοπ 1πειιιιιι ειπ πεπειι

ιεπποε ιιπο.πιιιιπ εροοιιιοεπεε πιππιπιιπιει·επποε Ο ποιο το -

εει· π πι ιετι.ιπποετοιιι; ννοι·ποιι. Πει· Ρτοιε πιτ ειπ 'Η θι·οιππι

ιι·οοιιοπειι Ρι·προτοιοε (πιτ 10 Χ ποπιιιςεππ) ιιειι·ιι.πι 50 Κοροιιοπ.

ιιειςιοι·ιιιιπε- πππ Κπιπιπιιπο1ιπειιιιιιιοιιεπ ποππ Με ι;εππιιπι.ε

ι)τιι)ιπτπι ι‹οειειιι'ι οι νει·πιιιοπτι. ινοι·ποιι.

- Ποτ Καποτε" πεπτεοπει· ΒπιποοΙοποιπ

ιιπποε νοπι ι9.-18. ιιιι.ι·ο π. 5ι. ιπ Βετιιιι ιιπιοτ πω. νοι·ειιε

νοιι Ρτοι'. Πι. ι.ιοπωιοιι πω. νοτιτιι.πο ειππ πει·οιιε π]

ει·οεεει· Ζοπι πιιπειιιοιποι..

- νει·εοπιιι·ι”πιιπ ποι·Απειπ.ιιποι·ρτοπιοιιιιπο τι

ειπ πετ Βοι·ιιπει· Π ιιινοτειιιι.ι. Πει· Πειπιπ πει· ιποπι

κιιιιεοπεπ Γειιιιιιιι.ι; πει· Πιιινοι·ειιιιι Βοι·ιιπ Ρτοι. Πι·. Οτι;π

πει εοοιιοπ ειπε ιθι·πιπι·ιιιιοι οι·ιο.εεεπ, πει·ειι 1ππιι1ι πιο Ρτο

ιιιοι.ιοπειιοπιπ,πιιπποπ πο· Μεπιπιιι επιπιοτοππο Αποιπππει· ινο

εοπιιιοπ ει·οοιιπιοι·ι: Ππιιπι-ιι ιιοποιι Αιιειπιιποτ, π. ιπΝιριιιππ

ι.ιοπιιι·ιπε πεε 1)ειιιεοιιειι Βοιοπεο, πιο ποπ ππι· Ρι·οιιιοποπ πιο

-- -1-πτ/ή
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πιε1όεπ εεεεε1ε1ιτ.1ε·επ, ('ε.ΙΙε ειε πιο1ιτ Με ει·πτΙιεπε 8τ.ειεεε

ρι·Ι11“ιιιιε· Πι· Με 1)ειιτ.801ι0 Β.ειεΙι εεεεεπόειι 1ιεεεπ. ειο1ι (Με

πει· ιιαεπαννειεεπ. 1) όιιεε 11ιαεπ ε1πε ν ε ι·ει1όιι π ε· κατω

ι:εινει·όεπ Μ, ννε1ε1ιε ια όειπ 8ιεε.ιε, όεεεεπ Απε·ε1ιει·1ι.ςε Με

ε1ιι‹!. ΠΠ Με Βι·ι.νει·επιις όεε ιιιεό121ιιιεε1ιεπ υ01ΠΟΙ'ΒΙ'8.(108 από

όιε ΛεΙεραπε άει· 9.ι·ειιιε1ιεπ Ρι·ίιτ'αιιι; ει·ιει·όει·τ Με, ('ε1ι1ι εε

ια ό1εεετ Βει1ε1ιαπε: ια Ηιι·ειπ Ηειιιιε.ιει.ε.ειε επ εεετιπιιιιιειι

Β'εετεειεαπεεπ, εε Με” εἱε όιιι·ε1ι νιιαςε16,9,°τε Βει1ε2ε11Βιι18ει.ε

(πϋιιεειι('ε11ε απιει· Βει(“αε;ιιπι; ιπ15ιιόπν·ιιει· Βιεεπειιιιεεεειιι;

π1εεε) ιιιιιιόεειεπε ειπε νει·ει1όιιιιε; ιαιε1ιιαννειεειι, ννεΙε1ιε όεπ

Αιιϊει·όι-ι·ιιιιςειι πε· Με Ζειιι.;ιιιε αει· πω» επ όεαιεε1ιειι Βεαι

ιη·πιππειειι ειιιερι·ιεΙι : ε!) Με:: ειε πει·Ιι Βι·1ειπι;ιιιιι,ς όιεεει·

νοι·ει1ειιππ εον1ε1 6ειιιι·ει.ει·, Με ιιι 11επιεεΙιΙεπό επ όιε Ζα

1ειειιαιης και· ιιι·ωΙιεεειι Ρτἰἰίιιιη: ιει·εεεεπι·ιεεεπ ειπα, επ ειιιει·

βατ ε1ιιιζειιοΙιιετεπ ιιιωιιιιιιεειιειι 1<`ιιπα1ιικ ειιι ,εεειαιιειεε

ιιιεόπιπιεε1ιεε `Ι.ιιό1αιπ, ΜιπΙἱεπ Με εε ιιι 1)ειιιεε1ι1από (πιω

πα. (.ςεϊιι1ιι·τ από ιπιιιόεετειιε ε1π δειιιεετει· ια ι1ει· Βει·Ιιιιει· πιε

όιειιιιεεΙιειι ΓεΚαΙιει. ειαόιει·ι. 1ιεεειι. -- Με όιε Γε1ιιι1ι.Μ

απιει· ε1πειπ ιιιεει·όιι ετεπ ιπεόιειιιιεεπεπ 5τιιό1αιπ νει·ειε1ιι,

ἰει ειιε όειπ 8ταό1ειιρ!ειι ια ει·εε1ιεπ, ννε1ε1ιεπ ειε ειιΕεεετε11ι

ω.. από αει· _ιεόειπ 6τ.αόε·ι·επόειι ι1ει· ΜεαΜιπ πει όει· 1ιπιιιει.ι·ι

ΒαΙιπιειι ιιεει·εεεειι ννιι·ι1. 1)1εεει· 5ιαι1ιεπρΙππ ειιι1ιΜι εννοω·

πω· Βετεε1ιΙεριε από Μ. ιιιειιι εε1ικαιοι·ιεε1ι, επει· ινεεειιτ11ε1ιε

Αεννειεπαπ,ςειι νεπ πιιπ ιιε1ιιιιεπ όειπ 6ιαόιαπι όιε1$ιε·επεεπειε

ε1πεε «ςεει·όπειεπ». ιαεεεεειιόειε ι.νειιπ ειε όιειεπιΕ;ειι 8τιιαιειι

(5ιε1ιει· πειι·εΠειι. απ· ινε1ε1ιε όἰε Αιι€ε1ι6ιπ;ειι όεε Πεατ.εε1ιειι

Β.εΜιειι ω όει· ΜεΙόιιιι; ιιι όεπ 519π18μι11Γιιιι;.ς0ιι Βιααιεπ

ιιιιε1ιννε1εε ιιι 1ιεΓειπ 1ιεεειι.

-- ινε Με «Χνι·ιιιεε1ι. (9εεεια» εει·1ε1ιτε(:. Με (Με ειπω

π1εε1ι-,ι.;ι·επει·ιειιιεεΙιε5γποόε κα Βιει:1ιιπιε.όειπ

(Κ8.α!ιεειιε) ιπ ειιιει· Ζιι1ιιιΙει·-νει·εειιι·ιϊι. όιε (ιθ1811ιτ::ι01.1 ιιιι,<;ε

ινιεεειι, ω Β1ιεεε1ιΙιεεειιιι(.ςειι νοιπ Βι·ειιι.ρειει·

ό1ε νει·Ιει;ιιπ;.: ειπεε 9.ι·ιτΙιεπειι Ζεαι;ιιιεεεε

111ιει· όεπ Ηεεπ ιια1ιεΜεπιιει.ιι πό πα νει1ιιπι:ειι.

Οπιιε ε1π εο1οπεε Ζεακαπιε ε" (Ιιε Β1ιεεεπΙιεεειιιις κι νει·

νιε18ει·ιι.

- Η ε1ειπιε.ππε πιιπ ιεπι. Α 1.1πε.ννιι· ιπεειιειι απεει·ε

Ι.εεει· ειιι( (Πε π ε α ε (ΙΧ.) Αιιι1ει.ςε (Με ιπι 1'ει·1εεε νοιι

ννιιιι. Ηι·εια πι αΙΙε ι· (ννιεπ από Ι.ειρ21ιι;1 ει·εοπειιιειιόειι

Η ε1 ι ι πι ιι π π ε ε 11 ε π Αι;1ειε αει· όεεει·ιρκινεπ Αιιιιι.ειπ1ε όεε

Μεπεε1ιειι επιπιει·1ιεε.πι, ινε1επε ντιπ Ρι·ε1. Ζ α ο κ ε ι· Κ ε. π ό 1

(Νιεπ) ι·ο11ει(ιιιόπ; ιιιιιεεει·εειιει (ει. Με μια Ιιεε;ειι απε εε

τεἱιε αει· 1. Μι π ό (Ηιιιιι·Ιιεπ, Ηε1ειι1ιο, Μιιιόει·, ΜιιεΚε1ιι) από

Με ειε εε Ηει1Γιε ό εε 11. Βιι ιι όε ε (Β1ιιεεινειόε) Γει·ιι;

νει·. Με ι κι ε1τε Η111Πε (ϋεί1ιεε- από Νει·νεπεγειειιι,

81αιιεεει·Βε.ιιε από Ηπαι) όε ε Π. Βιι π όε ε πεπιιόε( εἰο1ι απιει·

άει· Ρτεεεε από ννπό 1π ει!Ιειιι€1ε1ιειιτ Ζειι. εεΙιεϊειι ννει·όειι.

ΣΥΝ πειιιιΙιειι απε «Με ειιειἱιΙιτ1ιε1ιει·ε 1$εεμι·εε1ιιιιιε (Με Νεα

1ιεπειι 11`ει·1ιεε πεε1ι Αεει:1ι1α8ε όεεεε1Βεπ νετ. Μ·

- 111εθεεειιιι.ιε.1ιι αει· Κι·ιι.π1ιεπ ιιι αεπ (ΗΜΙ

1ιιιειιΜΜει·ιι δε. Ρεεει·εεατι;ε εε(:ι·ιιε ε.πι29..1επ.

ό. δ. 991:2(908 ιπε1ιι· Με ιιι ό. νεων.), όπι·ιιπτει· (Με 'Γγρ1ιαε -

 
(76 Μπιτ). 958 8γρ1ι11ιε- (87 πιειιι·), 272 8εΙιε.τΙεε1ι- (10 ννεπ.).

108 Πι πι1ιει·ιε -- (28 ιπε1ιτ1,46 Μεεει·π - (1 ιπε1ιι·) από 12

Ρεο1ιεπ ι·ε.ιι1ιε -- (2 εειι. ε.1ε ια όει· νει·ι.ν.).

Μοττε1ΙΒΜε-Βα1Ιετ1π Μ.. Ρε1:ετεπιιτεε.

Μι· όιε1Νεε1ιε νοια 16. Με εαπι 22. .1ειιιπετ 1906.

Ζε.1ι!όετ 5τετεεϊεΙΙε:

Ι) ιιιιο1ι Οεεε1ι1εο1ιτ από ΑΙιει·:

1αιθεπ2επ:ΞΞἔ·ἑ:Ξ·ΞΞἔἔἑΞ-Ξ.Ξἑ

18, ηα=··ει·ει·»··»··εω-εωε,5

Μ.Ψ.Βπ.ΤΒΓΒΤἶἶἶἶΞ°ἶἶΞἶΞΞ

495 444 989 22812ΐ1682Ο 8 29ί 716168 54 8-1 181

Χι ιιιιε1ι όειι Ί'οι1εειιι·επε1ιειι:

- Γ) μ1ι. ειιππι.1ι.0.1'χιι1ι. πω. 28,1·`ε1›ι·ιε ι·εεαι·ι·επε 0,1) μπαι.

ο1ιπε11εει.ιιπιιιααε;ι1ει·Ροι·ιιι0,1)εε1ιειι 2. 11ε.εει·π14.8ε1ιε.ι·|εεπ Π,

1Πρ1ι:1ιει·ιε 28, Οι·ειιμ Ο, ΚειιεΙιπιιειειι Τ, Οι·οαι›ϋεε 1.απεεπ

επεειιιπ1ιιιι; 48. ΒηειρεΜε 8, 0ι·ιρι›ε 18. Κεκετι·ΙιεΙιεε1ιε Βαπ

· εςεπειιι2α.ιααπε 178, πω” 1, ΒριόειιιιεεΙιε Μεπιιη.:Με Ο, ΑΒιικετ

ηε1επ1ιι·1ιειιπιεπεπιαε Ο, Ρειτοιιι1ε εριόι ειπε Ο, Βοι21ιι·ε.πΜιεΠΟ,

Απτ1ιι·ειιι Ο, Ηχότερ1ιεειε Ο, Ι'αει·ρει·ιι1πε1›ει· Ι, 1'γε.πιιε από

5ερι.ιεεεπιιε17,°1'ιιεει·ιιιι1εεε άει· 1.απΒεπ 99, '1'ιιεει·1ιαΙεεε επ

όει·ει· Οι·;;ε.πε 28, Α11ιεΙιεΙιειπαε από 11ε1ιιιπιπ ιιειιιεπε 18. Εε

εεπεεε1ιινε.ε1ιε από Αιι·εμπιε ιπ('επιαπι Τ!. Μει·εειιιαε εεπ1Ιιε 89,

Κι·επ1ι1ιε1ι.επ όεε νει·ό:ιπιιιι,ι.ιεΙιε.πεΙε 104, '1`οιεε1ιειειιε 89.

σ Νειεπετε Νασαι; όεε νει·ειπε Μ.. Ρετετε

πατε” Λετπτε: Β1επετε8, ό. 8. πω. 1905.

11ο ε ε ο ι· τ:

ι1ιει·εριε.

Τε.ι;εεοι·όπ π πι:: Πεεετ ερει·ειιι·ε Μγειπ

σ Νεοπεεε8ιτειιπε όεε Οεπτεοπεπ €1τιτ11οπεπ

νε1·ε1πε: Μοπτε8, όεπ 14. Ε'ε1:ιτ. 1905. ·

 

-ΔΝΝΟΝΟΒΝ $ΒΒΒΒ.2ΆΒ.'1' κνει.ιεϊιε αεπΒαεαπεπό1απε νεε Κ. Ε.ΖΒ.ΪΟΚΒΒάιεΉ

81.1ετει·εεαιΒ. Νενε1η-Ρτ. 14-.εοννιε ια εΙΙειιια- από επε1επι1. Απαοπεειι-βοιπετεπ·επ επεεποπιιπεπ. 

 

ΟτεοεοτειΙ ε. Βιιοτει1 ,, Ηεγόεπ'°

εἱπό απει·1ιειιιπτ 2ανετ185ειεε ΜεόιΚε.πιοπιε εε8επ Εαπε;επ-'1'α1ιει·1ια10εε,

Ριιεαιποιιἰε, Βι·οποπ1Πε από 81ιι·οΓιι1εεε. Με νοπ όεπ Ζεττ(Μεπόεπ Νε

Βεπνι·ιι·Καπεεπ, όετ (ῖιίιἰἔΚεἱτ, όειπ ι1Β1επ Πει·ιιο1ι από θεεε1ιτπε.ο1: όεε

Κι·εοεοιε από Ο118]81(015. ΝἰεπιεΙε Κειεαπε όε:ε Με.8επε οόει· Πετιιιεε.

Κε1π Βαιτ1ιΓειΙΙ, Κειπ ΠεϋεΙεεἱπ, ω" Ει·1:ιτεοπεπ. $ε!πετ πι ει·οεεεπ .1)ο5επ

5αεεετει 2ατι·881ιε1ι. Ιπ 1ιοΙιεπι (Ξι·εόε ειρρε111επτε(ζετιό. δι:1ιπεΙΙε Βεεεεταπε

όεε ΑΙΙΒειπειππεΐιπόεπε, ΗεΒιιπε όεε Ετπ81ιτι.ιπεε- από Κι·Μτειαειεπόε,

νει·πιιπόεταπε νοπ Ηαειεπ ιιπό Αιιεκι·αι·ί. ΡΙιτΙιἰεἱε ετε(επ Ξπιόιαιτιε εε1ιοπ

ιιι ειπἱΒεπ Μοπετεπ ειπε”.

Οε1οόει .

Π1ιι1πιε ιιιι

Ν51ιι·1ι1ε·επιεπ.

Ρι·επειι από Ι111ει·ιι.(ιιι· όαι·ε1ι

ΟΙιειπιεεΙιε Μετὰ νεε ΙΙεγι1επ, Βεόεεειι1-Βτεεαεπ,

οόετ όετεπ νει·τι·ετετ :

Β. (παει, Ν. 0., 8ι·εαιιγ Ρι·εερ., 8, 81. Ρεϊει·ε!ιατε.

 

1.ειο1ιτ εεεἱτπἰΙἱετϋετεε Ε1κινε1εερτϋ.ρε.τετ 2ατ επε

1ιαΜπειι, εεπ2 Βεεοπόετε ε.αο1ι πι· ι·ε1ι(ιι1ιιιιΕι·

ιι11.|ιτιιιιιε· από επι· Πειι·τειο1ιαιι€ πει· σε Με Κι·είτπΜιτιπι11ε1. Π81εόιι1-ΝΜιι·

1ι1γειπεπ ειπό ειπε. ΙεἰεΙιτ 2α2απετεπεπ, μι( τεεοι·Βιετεει· ιιπό εει:επ όετ

Πειι·πι εἱπεπ €ι·6εεετεπ ννιόετετεπό ειιτΒεΒεπ Με ε.ιιόετε

 

›νννννν...-.......,. .. . . . . . . . . ..
| »οοσε/οερσφο οσε ` ` ` ` `

κ ` π κ π
000ΦΟΦΟΦοΦε

ΛΛΛΛεκι..ΧΑ

Βιιιιιιιιιιιιιιιι Με Ριιιιιιιιιιιιι.

Οει·όοπε Β1ν1ει·ε, ΙτειΠεπ.

Ρι·οερεΙιτε όεε $επιτΜετιιιε Πι·. Ιίοεπ18ει·.

κ

νννννννννννννν ννννννν ννν

σΦΟΦθΦσΦΟΦΟΦοΦΟ)09000ΦΟΦΟΦε
.ΑΛΛΑ

1πι 11ειιι.εεπεπ Α1ε:ιεπόει·-Ηεεμ1τε.1 απο

Νεεεννειε ει·τΙιειΙτ Φωτ ειιι· Ζει( ι11επετ

Ε'ι·ε1ε 1111επει· από Ρ11ερει·1ππειι ΗΜ· Με

ρι·1νε.τε 1ει·επ1ιειιει1εε·ε (εποε Ζιι1ι1αιιιι

νεα 50 (Με).

Δι1τεεεεπ νεε Κι·επΙιεπρΠεεει·ιππεπ:

Ειιι188εττ Πε1πιεε:·8ει·, Βε.ο.Οοαρ., 8

πιιπ., ιι 29. πιο. 18.

Γιαπ ΠαΗε Κιιβε:ι·11, Οι. ΒΙ.εΙ11ιοΓειι_

Ηιεπε ό, Ρ1ιιπιεε1ιεπ Κιι·ε1ιε θ-8,Ω. 19.

?πια Ε. Δ. Βοεοε1οιινε1ιε;1ε.. Βι·ιε1επ

ῖ Ρει·εαΙο1ι Με 18, (Μ. Θ. ε.

1 1311" Β1ιιιι. .11ιιτεεεκε.ε 58, Με. 15.

1 Μει·1εΨ11:ι1:1ει·, γτ.00Διιιιοιιπ περ.ιι ιππι

ι·επε!ιιοπεπε17ι γι. ιι. 4. κα. Μ.

?Με 11Ηππε Βιεεει·, με. Ρι·επ1κε.Ο·τε.

Ι ειπε Ποπ: τοΦει:111 πρεεπ., π. .Η 16.

π. 98, γ Βο30·Κα.ιιππκπιπι πω”.

(ΗΒΗ 10-8.



 

5ςΐ;ζΞ;;ί ΡΡ0Φά)2/?σεάε” »α0ω

Μπα θιιιι]ωοΙ

 

ΤτΒρἐιτΐ€, :Ιΐε8: . ' ίί

”:ζέ5:ΐεε€:Ή ιιπ'οο8:ο:ιεθ. Ιιεε1€1ητοε, γο11Βοξιωοπ ππειί€ιεεε "Έέθ

“'8682Ε8ωΦ Ρ1ιοε1:1ιοτειναειφ"ωιβ @θ Ρ 'Ρ1ιοερ1ιοτ. ΞῖἑΞΞἔῖἘἘΞζΞἔΞ

νοιστΘ1ιθ: Ψ·οτγ!ιο ιι6ετττιΠι :Με Έιϊξτιεοιι οι·ρει.πΙει:Ι»ερ Μιά υ.ιι- "κι ""'""""·

τ. ω8ειιιιεοΙιωι ΡΙιοεριιοι νοιϋιιπὶιιυΒου 4!υτο!ι εειιιε ειιιεκε

ιΜοΠι1εω ΧΜι·Κιιιι€, εοΞιιωι θεΜΗ ιπι ΜΜΜ. τοεοι·Ι›ἰει·

Μτωπ ΡΙιοερΙιοι· πιω εεϋιιε νϋΙΙὶεο ΠπεοΜᾶὰΙἱοΙιΒοἱι

ΗΜ· Μο Ιἔει':·ιιιτι·εΙ‹τ. ο Ν Η

· ° ° · ΒεοΜΗε, τορ!ιιι|οεο. ει·Πεε. ουι·οεεπ. γετει·Πε, Μπιε
ΙΠ(ΠΚατ10ΠθΠ” Με, ΠεοΜυθε "Μ ΒιιοΜονι'εοΜ ΚτιππΙΗΜΙ.

νθΙοοισάΠυΒ€: .Με ΡιιΙνει· Πι Ποεευ νου 1-2 ΚιιίΓεε·Ιϋ!ΐεΙ ΗΜ:ΙΜι

οάει· Με 'ΓιιΒΙετιειι έ1. Ο,2Β Πι Ποσο νοπ 8 Με! Με·

 

 

λ; Η μι' 5 ·τω›ωειθ". - . [Ωἰ!ι”ἰωι·.:υ|πῦ.

Β, 0θάθ ΡΡοΐρ!-ΗΜι:οι χ°εο·ο·‹ι£ιι?ιι (ΒιεοηεΙιειΙτ 23%), ΒοεοπιεΙοι·ε ειο;ε2ειἔι Βει 0Μοι·οεοπ θ|ρ°||α|

Α 0-5 ΒΙ'-: Ί ΠΙΝ! Α'"10""ε· Δω· Μι·Μεωπο Βοο

ιΜΥ1°ΙΒΜ Μπι· Μ·«›ωππωω Ιη·ωυπΙππο (Βτι›πιροΙιεΙι 4°/υ οτεειιιἰεοΙι ΒοΒιιυόει1), ΒεωιιτΙοι·ε ΜΜ- ΜΔΠΦοΙΙ ω· «πι»

ΒΠΙ'βω Εθι-ω' 2ἰοιτ ΙΜ Νειιτοεοπ. Ψε"°!· Ρ"Π)"""·

ΣΥΝ· ει·ει1υΙιειι «ποτε (_)Ι'ΪβἱΙΙΙΙΙβειΦΒΙΙΙΙΒΘΠ 'τοπ 25, 50. 100, 250 ει· ο:Ιετ Πιι·τοηε ωῇεΔθΊ:ἱι1ἶ0ἶ::ἄ=Γ-ω

' :Ε 100 Ήω"ωθ ἐι 02ο μ. 2ιι νετοΜυοπ Ψ160=γἔἱκτ @οικω 1.

Π Η Πδ 8.οπι:ιε- ῖ η” Μ κ 18 οαι1ι.

ΑΙ|οἱηἱἔ0 Ι·'ιιΜ·Μωι1ειι:

Ρ. ΗοΗΜεππ-!.2ΠοσΠε δι θα, ΗΒι·ιΚ οΠεπη.-ρΜτω. ΡτοάυοΙο  π

ε, , Βπιπ·Ι ίΒ‹:Ιιννεἱ2). Ητ·εσιααοΙι (Β8.άθΠ).

|| Μπ.=ιϊω· Μιά ΕόΜπι2τω· ί"ΜΚ ΜΗ: πωσ" Γτοϋοπ 882|ΙΟΝ ἐστι ΠΠ. Αετε!οοι 9πι!ίε «ικά

Δ, Ι' /πιπΚο :τα Ι'ει·|ε79ιισφ., ο θᾶ θ

'°=ξ'τἑἑε'ἱἰ|:=°¦' #θ| ρΜεφΙ1οτ- υιιι!

.["ΙΙ"ΒοκΒΒ4ω' ιιτκετιΙιΜΙὶ8οε ΕΝΦωεε

 

ρΉ'"Ρ- ΜΜΙ.ω π (| Η " ΡΜ πω. ΕπιτΜΜ ΡΙ:ιο

Γω··ηι ρω· ΚΠΝΓ· Η ά Ρ';]ω- Π] "$"η 'πω

.0"ΊΜ"'^ρω· Ι) θ Μ! "ω ΜΜῆ Η ΡΜ Ν” κ;»·πτπο‹ωοΙιοω $υΙππείοΙρτ8ρκτω Λτκοι1 Πι πικαπ

' εε ε . .- , - 4, _ _ 4Μετα. εει·ιιοΜοεοτ .Ι‹ι‹υ›ωι·ιιι- ΜΗ Πω!" ΗΝἙΪΒεἶἴΓ0ἱΖΙἙἱοΙω πω 10°ω ωη;ιιιιιω:Ιι ΒοΒυιΜι Μπι ΒΜπιθωτ Ροι·ιο.

. . > . ΜΒΜ-Μ. ΘετιιοΜοωει·
ω-""'·Μ· ετοιΠ Ιιωττιιωεπτο[πιαΜ ιπι ΙσΕΙ"η.0Π"_ΜΜ

  

ιιοωΝοειιωιύ υο›·κΙΖμ!. Ηαω:ιο81°α8·2Μιοοι, 06.900»

ιΜο·8 Ιωσε·Μυ·8 Μό (Ίω·ασϋΙτιέα·οφοιο. Ιω Γοι··ιοι

τω» Μιωπεωα, ΤιιΝοπωι, πατα: κατά θα”.

 

  

 
  

_ Έ  

 

 αιικ!χωσ8Μι·πιο2ω Ηωπιστ·όΙσπιοοι οποιο _)ο!;"ο7οο

τ .ωΙιώιΙΙ·άι·Ιιε 1Υώσσοιυόι·Μιιιρ. Ισα 1)οσσοι .ανα 0,26

' Με @ό ποιά Μο 1 απ.

 

ωΙιο· ΜΗσ·ϋ2εε Ασι€88ΙΙιω%Μιωι. 19686228 ά. Μιάσ

6ωποϋι·λ· ΠΜ Ζϋ.πωημυι Μακ! 8ΐθΙ°ἱΪ|ἱ8ἶ8Ι°ϋΙΙΙ°.

| Ρτιιι!ιιι:Ιο Με Μπι ιιειΙϋτΙΙυ!ιεπ Μι Μεεετ επτιιιμοποπ Μια

νι θ
Με ιιοΙΙοτι ἔοΙιϋ·οιι Μι· Ρτωι2ϋεἱεοΙιοιι Βοςίοι·ιιιν·.

Ω " κΑκε σειικνΑπευκο

πετιιιεε νιοιιν-επτ ήπι· 'ο 8.· αυτώ τιιιἔ Τ .Η Μ·

οοΜυπικιεε νιτ:πν-επτ ~ °' ε

 

  

(δ) Ι7-Η3.

~ %λιϊΗΑικετει

 

  

 Πρ”. ποποζ (Πώς, Φεβράέξιέϊθθὅ Ε. Ηε5·εισεη.τοϋότ Πα Βιιά ο! έ αν ιιιξ:ιοΒ.βΒι1οΙιετιιέΒοδΞ ν. Α. ωἱἐιιοοΒοῖ ΚεικΙιειτὶιιοιιΙιοίοτ Ρι·..ΝΙ 16.



Φ-›ει -

Ό ·.

1:8:Δ

ι -. ` · ΝΠ..

ΒΑΝ. .

~ ΧΧΧ. ιιιιιιεΑιιιι. Νειιε Ε'ο!εε ΧΧ!!.!ε!ιτε. η

!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!
ιιιιτετ ὸετ Πεε!ει!αιοιι νοιι

Ρι·ιι!. Οι. Και! !)ε!ι!ο.

Σ1ιιτιεεν (!)οι·ρετι,

Μ. !ιι!ιειιιιιεε !!ι·ειιιι!ιε!ε.

κι”.

Οι. Μισο!! !!!!ειιιεε!ι.

δι. Ρετει·εΒιιτε.

 

!)!ε ,,5τ. Ρειετε!ειιι€ει· Μετά!ειιι!εο!ιεννοο!ιειιεο!ιτ!!τ“ ειεεΙιε!ιι!ιε‹!ειι

$οιιιιεϋειιό.-Πει· ΑΒοιιιιο:ιιοΜηιπ!ε !ει ιιι Βιιεε!ειιι!.8 Με!. Πιτ Με

_Ιε!ιι·, 4. Με!. Μι· άεε !ιε.!!ιε _]ει!ιτ ἰιιο!.Ροετ:ιιειε!!ιιιιε;ἱιι ιὶειι ε.ιι6,ε:·ειι

Σι|Π6."'Η20 Μετ!ι ιε!!ιτ!!ι:!1, ΙΟ Μετ!ε !ιει!!›_!5!ιι·!ἰΩ!ι. !)ει·Ξιιεετε:!ο11ε τοϋ

ΜΜΜ: Βιιιε!€εερε!ιειιεΖεἱ!ειι !ιιΡει!ι!ει !θΚορ.οόει·35Ρ!ειι.- επ

Αιιιοι·ειι ινετάειι 25 Ξερειετε!::08ε!!ιτει· θι·ιΒιιιε!εττ!!:ε!2ιι€εεειιι:!τ. .

-Κε!ετε.ιε ιιιι_ειζ‹!ειι ιιεε!ι άειιι $ετεεεειι!8Π!)!. ρι·ο Βοεειι !ιειιοι·ἱι·ι. ειι ι·ιε!ιτειι. $ρι·εε!ιετιιιιε!ειι ιεις!ιο!ι νοιι 4-4! Π!ιι:.

 

Ιι1!ια!Ι.: Πι: Ψ. ν. Θι·οι: Ζει· Κεειι!ειι!ι ι!ει· Ρειιὶει·ει!ειιιιιιεειι.

ς` ΑΒοιιιιειιιειι!.ε -Αι:.ίτ:Μ!μ

ειπε! ιι·ιειι ειιεεο!ι!!εεε!!ο!ι :ιιι ι!ιε Βιιε!ι!ιειιε!!ιιιιε νοιι Κ. Σ. ΕΝΕ"

ιιι $τ. Ρειει·εΒιιι·8, Νεννε!ιγ-Ρτοερε!α Νε Μ. :ιι ι·ιο!ιτειι. - Σεπτ"

ι:ΗΡεε εοι.νιε ε!!εειι!‹!ἱε Κεάε!ιτιοιι !σε2!!ε!ιο!ιειι Μιττε!!ιιιι ειι!ε!ι

κ:: πω” :ιιι ι!ειι ε!ε!!νετττετειιε!ειι ε

τεστ Οι. Ε. Β1εεειε ιιι $τ.Ρετετε!›., ννεεεἱ!ἰ Οειι·οιν, 1 !.ιιι!ε Μ· 28

8!. Ρε!ετε!ιιιι·8, εεε 12. (25.) Ρε!ιιιιετ.

ει.ιιιιιε ε.!.1ε ιιἶιζ5ἑἱ`ε””·_”ή

εεε!ιε!”ιεΗ!!ιτειπ!ειι εε!ε!ι

Με.:
.- ἑ - . .___ ...ε ή

-2.

- Οι. δ. Βιιι!!!ιο!!: Τει! ειιιεε Βιινεε!ιεειιειι άιιι·ε!ι

νει!ιιειιιιειι !ιιι Ο!'ειι. - λ!!ιτε!!ιιιιι;ειι ιιιιε ι!ει· θεεε!!εε!ιε!ι ρτε!ιτ!εε!ιει· Αει·ειε ιιι κι”. - νει·ιιι!εε!ιτ.εε. -

Μοι·τε!!Μιε-Βιι!!ετιιι 8τ. Ρειει·ε!ιιιι·ε;ε. - Αιι:ει€ειι.

(Απε ι!ει Ι. ε!ι!ι·ιιηε. ΑΜ. Με Β!Β·εεε!ιειι Βιεάι.!ιτειι!ιειι!ιε.ιιεεε.

Ο!ιε!ειε! Μ. Α. ν. Β ε τε ιιι ε ιι ιι).

Ζει· !!εειι!ε!!!ι ι!ει· Ρειι!ενει!ε!τιιιιεειι.

(νοι·ιιεε· ε;ε!ιε!!ειι ει1ΐι!ειιι Χ!!! !!ν!. Αει·ειει:ιεε ιιι Ποι·ριιι

ιιιι $ερι. !904). Π

ω! ε!

Μ. Ψ. ν. Πιο!.

Μ. Η. Ζιι ι!ειι νετ!ειειιιιεειι ειιιει· Κει·ρετεεεειιι!,

ινε!ε!ιε ευ εε!ιειι ιιιιι! ευ Βεο!ιεε!ι!ειι πιιιιι εε!τειι θε!εεειι

Μι!. ΜΙ, Βε!ιοιειι Με νει·!ετειιιιεειι εεε Ρειι!ε ιιιιι! Μ εε

ι!ε!ιεΓ Βετεε!ιτ!ειι!ει, ινειιιι !!ιτει· 8ε!ιειι!ιειτ ινεεειι ιΉιετ

Με Α" εειεε!!ιειι, Μπιτ !!ιιε Βε!ιειιιι!!ιιιιε Με! Ρο!εεειι

ετειιι!ε !ιει!ε!ιιετ πια!. !ο!ι ει!ειι!›ε ιιιιι·, ιιιι !ο!εειιε!ειι

ι!ιιιειι !ιιιτ2ε ΜΜει!ιιιιε ειι ιιιεε!ιειι !!!ιει· Με νει!ειειιιι

εεε εεε Ρειι!ε ιιιι ει!!Βειιιειιιει1 νικ! ερεε!ε!! !!!ιετ Με ινε

ιιιιιειι Ρε!!ε, ινε!ε!ιε Με εε!!›ετ εε! ειιιειιι εε ειοεεειι

Με!ετ!ε! επι νειεε!ι!ει!ειιει!!Βειι νειι!ε!ειιιιεειι, Με εο!ε!ιε

Πτι Βιιιει!σειι!ιειι!ιευεε ειι Βιμ ιιι Βε!ιειιι!!ιιιιε !ιε.ιιιειι,

εεεε!ιειι !ιει!ιειι.

Με νει!ειΖιιιιεειι επι Ρειι!ε τε!!! ιιιειιι ιιιιιι ιιι ειιε!ιιι

ειπε ιιιιι! ο!Τειιε. Ζιι ι!ειι ειειετειι ιιιὶιεεειι εεεε!ι!ι νει·

ι!ειι Με Ρειι!ε!ιε!ιτιιιειι επι! Με Ωιιετεε!ιιιιιι;ειι. εοιιιο!ι!

ι!ει· Παει ε!!ε!ιι ε!ε ειιε!ι ι!!εεετ ιιιιι ι!ειι εοιροι·ιε εενει·

ιιοεε. 2ιιεειιιιιιειι.

νοιι ε!ιιει· ΡιεΜιιι· εεε Ρειιιε ιιιι ινε!ιτειι Βιιιιιε εεε

ν!!οι!.εε !(ε.ιιιι !ιειιιι Μειιεε!ιειι ιιιε!ι! Με Βει!ε εε!ιι, εε

ιιιι!εετε ε!ε!ι ι!ειιιι !ιειιι!ε!ιι ιιιιι Με ειιεεειρειεε!τειιειι πειιιε

νοιι ρει!ιο!οε!εε!ιετ Κιιοτρε!- οι!ει· Κιιοο!ιειιιιευ!ι!!ειιιιε ιιιι

εεριιιιιι ρειι!ε ε!!ει Μειιιιει·, Με ε!ε Ι.ειι!ιοεεε!‹,

Κε.ιι!ιιιειιιι ιιιιι! Βιιρ!ιη Βεο!ιεε!ιτε!ειι.

Μειι νετετε!ι!; ι!ειιιιιιει· :Με Ζειτειεειιιιε ι!ει $ι:!ιινε!!

Μηιει επι! εεε ΑΙΙιιιε!ιιεε ιιε!ιι·ειιι! εει· Βτε!ι!.!οιι. Με

Α!!ιιιε!ιιεε, εοιιει ε.ιι 2 ιιιιιι. :ΜΚ ιιιιι! εε!ιτ τεειετειιτ, νει·

ι!!!ιιιιι ε!ε!ι ιιιιε!ι Ηειι!ε ινε!ιτειιι! Με Ει·ε!ι!!οιι ευ!

0,26 ιιιιιι., νιο!ιε! ε!ε εε!ιι ερτϋ‹1ε Με!. Βειιιειειιεγ ε!ειιιΜ .

!ι·οτει!ειιι, ι!εεε ειιιε Ζει·ιε!εειιιιε ι!ει· Α!!›ιι8!ιιεε ιιιιι επιε

!!ε!ι Μ, ινειιιι ε!ε ρε!!ι-›Ιοε!εε!ι νετειιι!ειτ !ει ιιι!ο!Βε

ιι!ιετεπειιι!ειιει· Βιι!ει!ικ1ιιιι€ειι.

 

 

Με Βιεεει:ε!!ε ‹!ει· Α!!›ιιΒ!ιιεε !‹ειιιι ιιιι εειιεειι νει·

!ειι!”ε εεε Βε!ιε!ιεε νοι!ιοιιιιιιειι. Μιειιονε!ε! εεε ειπε

Ρτε!ιτιιι ιιι ε!ει· ιιιιιε, Ρει!ιει· ι!!ε!ι!: ειι ι!0Γ Βιιειιι.

Ρει!ιει· 8Ιειιιιι. 2 Αττειι νοιι Ρειιιε!τε!‹ιιιι·ειι ιιιιτει·εε!ιει

ι!ειι ευ πιι!εεειι: ειιιε Τοιε!οιιε- πω! ειιιε Κιι!ε!ιιιιιεε!τε!ειιιι·.

Βιετειε εε!! επ ιει!ει· 8ιε!!ε εεε Ρειιιε. !ετε!ειε ιιιιι· ιπι

ιιι!ιτε!!›ετ ιι.ιι Μι Αιιεεπετε!!ε ‹!ει Με. ει1ερειιεοιειε ρειιιε

ευ!!.ι·ειειι. Πεεεεειι ερι!ε!ιτ ι!ετ Ρε!! Θε!ιεεεινιτεο!ι.

Ηιετ Με ε!ι1 ε!!ει ει·ιει!οε!ι!εωτιεε!ιει· Μειιιι εε!ιιειι

ει!ε!ει!ιειι Ρειιιε ιιειε!ι ιιιιτειι, ιιιιι ειι ιιιιιι!ειειι ιιιι‹! εεε;

ε!ε!ι ειπε Γτε!ιιιιι εκει !ιιιιτει· εεε θ!ειιε π.

Πιε ειι!ι!εΚ!!νειι $γιιιριοιιιε ειιιει· ειιιειετιετειιειι !!ιει!ι!ιιι·

ΌΘ8!ε!ιειι ιιι !‹ι!ιιι!ει Βιιιε!ιειιιρΒιιε!!ε!ι!ιε!!, $ο!ιιιιειΖειι

ιιιι‹! !ιοε!ιι.ιικε!Βειιι Βρειιιιιιιιεεεε!!!!ι!. Βε!ιιι Ειι!ετε!ιειι ι!ει·

Ρ`ιε!ιιιιτ Μ: !εει ε!ετε ειιι !ιιιιε!ιειιι!εε Οετειιεε!ι !›εο!›εε!ι!ετ

ινοιι!ειι. Με Ε!τε!ιτιοιι !ιϋιτ εο!οτι ευ!. εεε ρει!ρ!ιειε

Εεεε εεε Ρειι!ε !ι!ιιιιιι εε!ι!ε!Τ Ιιετε!›, ι1ιιιε!ι Αιιετιιιιι νοιι

Με!. ιιιι!ει ι!!ε Ι·!ειι!. εε!ιιν!!!ι ι!ει· Ρειι!ε !ιο!οεεει! εε.

Με ΗΜ!. ειπε ο!! ι!ειειι·ι εεειιιιιιιι:ι!, ι!!188 εε πο· θειιΒιειι

τ!ει·εεΙ!›ειι !ιοιιιιιιειι !ιειιιιι. Ηετνοιεε!ιο!ιειι ενια! νοιι !ιιετ

εειιιιιιτ!ιε!ιειι Αιιτοιειι ι1ιε ε!ιετεΚ!ει!ε!:!ετ:!ι ιιιιιε!ι ι!ιε

Βε!ιιιιε!!ιιιιε !ιει!!ιιΒιε 8-!ειιιιιΒε Κιιιιιιιιιιιιιε εεε Ρειιιε.

Πε ιν!ι ιιι ιιιιεετειιι Μει!ει!ε.! !ιειιιε ι!ειετ!!Βε νει!ειειιιιε

εεε Ρειι!ε !ιε!ιειι, εε !!1!ιτε !ε!ι, εινεε!‹ε Ειιιειο!ιτ ιιι ι!ειι

νει!ειι! Με! εεε Ειι6ιεειι!τει ι!!εεει· νει!ε!ειιιιεειι. !ιιιι·ε

Με ιιι εεε !ετε!.ειι 20 .!ε!ιτειι ιιι ι!ετ Ι.!!ετε!ιιτ ειιΒε

!!!!ιι°!8Ι1 Ρει!ε επι.

Βοεειι!ιει·ι.τει· !ιεεε!ιτ!ε!ι ε!ιιειι ΡΜ!. ιιι ινεΙε!ιειιι ε!ιι

2θή!!!ιι!ι.>;ει· ι·ϋ!!!ε· ιιιεειιιιι!ει· Μειιιι ε!ε!ι ειιιε Γιε!ι!ιιι· εεε

Ρειιιε ειπες, !ιιι!ειιι ει· Ιιε!ιιι Αιιε!!!ιειι εεε ()ε!τιιε !ιεΐι!ε· ι:εςειι

Με θ)·ιιιιι!ιγεε ειι.ιεεε. Πιο Βι·ε!ει!υιι Με:: εο!”οι·ι. ιιιιε!ι, εε Με:

Βε!ιινε!!ιιιις ειιι, ο!ιιιε Μ” Ρετ. $ε!ιιιιεπειι ειιιρ!'ιιιιτ!. Βι·ετ. ‹!ιε

ειιιιε!ιιιιειιι!ε Βε!ιινε!Ιιιιιε, !Λιθ!0!!Θ ε!ε!ι πο! ‹!ειι Πιι!ει·Βιιιιε!ι,

θει·οιιιιιι ιιιιι! Με 0!ιει·εε!ιειι!ιε! ετετι·ει:!‹ιε. ιιιιά Με ε!ιιιι·ειειιι!ε

Ηετιιι·ετειιτ!οιι ιι·!ε!ιειι ι!ειι Πιιιιιι ειιιιι Αιιιε, ννο!ε!ιει· ειι!”ειιιςε

ΡΜ. !‹ει.!ιειει·!ε!ει·!ε ιιιιι! ιιιιε!ι!ιει· επι 1Ο.Τει88, Με ειιι Κιιι!ιετετ

ιι!ε!ιι. ιιιε!ιι· ε!ιηιε!!!!ιι·τ »ι·ειι!ειι !ιοιιιιιε. ειπε 1ιιο!ειοιι επι

$ειοτιιιιι ιιιιιε!ιιε. Πει· Ι!ει·ιι ειιι.Ιεει·ιε ε!ε!ι ιιιιε ι!ει ΕΊειε!

ιιιιτ! Ρετ. €ειιεεε ιιιιε!ι ε!ιιειιι εε!ιιι·ει·ειι Κι·ειι!‹ειι!ιιεει·.

ινε!ε!ιεε !ιει!!ιικτ νει· ι!ιιι·ε!ι Με Ηει·ιιιιι!!!ι.ιει!οιι, Με ιιι

Ηιιιιιςι·ειι ι!ει· Ηει·οτιιΙ!ιειιτ ιιιιι! ειιιειι Τει!εε ι!ει· 0!ιει·εε!ιειι!ιε!

!ιιιιιι ςε!!!!ιι·!: Πειτε. Νεο!ιεε!ι!!ε!ιειι εινα· ε!ιιε Ηει·ιι!ὶειε!, ιιε!ε!ισ

!ιι ιιιε!ιιετειι 8!κειιιιιιειι Η." ν!!!!!ς ιιιεεε!ι!οεεειι ννιιι·ι!ε.



ιιι

(με εμιιρ!ηεο 8οοιιειεο!ιι ιιιισ ειιι σει εο!ιιιιι”ειι Κειι€6!)!ε Βι·οοι!οιιεΠι!ι!ις!ιειι πιιι ν6!!!ιι· ει·!ιε.!ιειι .ο.ιε!ι!!ε!ιειι. Κοσι

ρ!!2!ει·ι πω· σ!εεει· Γε!! σιιι·ο!ι σιε Ηειι·ιιι·ϋ!ιι·ειικει·ιε!εειιπρ.

νιιε!ε!ιε ΖιιΓ Ηειιιιιιι!!ι:ι·ειιοιι ;;ειιι!ιι·ι. !ιιιιιο.

ινωειιιωι.ιω Ηε!οεοιι!ιιιιιιιιει· !ιιιι.ιε ειιι Μιιιιιι εε!ιιειι

ει·ιε!ει·ιειι Ρειι!ε "οι οε!ι!ειι Ηειιισειι ιιε.ο!ι ιιιιτειι ςειοιτειι, ειιι!

σιι.!ιε! ειιι Κιιιιο!ιειι νει·εριιιι. Βε ιιιιτ ειιιι!ιε $ο!ιιιιε!!ιιιιιι; Με

!ι!ει.ιι!ιο!ιε νειισιοιιιιε ειιι. Β!ε !!ιοι!οιι !ι!!ε!ι ιιοι·ιιιιι!. Πει·

νει!ειιιι ννιιι· ιιο! εκειιο!ιιε.ι!νει· !!ε!ιο.ιισ!ιιιιε ιιοι·ιιιιι!. Βειιιι

Οο!ιιιε ειιι Ρετ. !ιειιιο Βεεο!ιινει·σειι. Αιι σει· Βιεεειο!!ε ιει ειιιε

!ι!ειιιο νει·σιε!ισιιι; Μι0!ι€ε!ι!!ε!σε!!.

ε. Μ!!:!ιιεκειιιε!‹ἱ !ιει·ιο!ιιει. σιιεε ειιι 40 .!ει!ιι·ο ιι!ιει·

οι·ιει·ιοε!ι!ειοι.!εο!ιει· Ισιιιιιι εε!ιιοιι ειστε ει!ε!ει·ιοιι Ρειιιε πιιι·

8ειιε Με· ιιιισ σε!ιε! ειιι κιιιιο!ιειι νει·εριιι·ιο. Βε ιιιιι ειιι

ειιιι!ιεε Β!ιιιειιιι·ενεεετ ειιι”, !ιεεοιισει·ε ειιι Ρι·ιιεριιιιιιιιι. Οει·

Ρειι!ε !ιιι.τιε 5-ίοιιιι!Βε Κι·ιιιιιιιιιιιηι·. Με Βο!ιιιιει·2ειι ικιιιειι

ιιισεε!ις, σιε Μιοι.ιοιι ειιι. Βε! ιιισιι°ι`ειειιιει· Βο!ιιιιισ!ιιιιει "οι

νιι!!!ειε ι·εειιιιιιιο ιιι ιιιιοοιιιιιι ειιι.

4. 1 »νοιι ο ιιι ιε!!ι. πιιι, Με ω! Ρετ. !!!ι!σο οοειιιιι!! ειιιρ!'ιιιισ.

σει·εε!!ιειι _ιεσοο!ι ιι!ε!ιο ιιιιο!ιι;ε!ιειι !ιοιιιιιε, ινε!! ει· εε ΠΠ· ε!ιιε

8ιιιισε !ι!ε!ι. σε ιιιο ιιιιο!ιετειι 'Εεεε ειιι !·`ε!ειιιι; ει”. Ει· ει·

ει!!ΐ σε!ιει· σειι ει·!ειει·ιειι Ρειιιε πιιι. !ιεισειι Ηε.ιισειι, εο!ιιιιειι!ειε

ιιιιι ειιιι!ι ιιιισ ειιιριιιιισ σιι!ιε! ειιι !ιιιεο!ιειισοε ί!ει·ιιιιεο!ι, ειι

ς!ειο!ι ιιιιι 8ο!ινιιε!!ιιιιε ιιιισ 8ο!ιιιιει·ε ω. Ποιοι !ιοιιεεινει!νει·

Βε!ιιιιισ!ιιιιιι οιιο! το ι·ϋ!!!εε Ηε!!ιιιιιι Με Γιιιι!ιι!οιιεθι!ι!ι;!ιο!ι

ιπι Ι.ειιιε νοιι ε οο!ιειι.

ό. Θιιοεεειιι!ιεο!ι. Πει· Αει!ο!οιιιε σ!εεεε Ριι!!εε ει

ινοι!ιιιιε !ο!ι εο!ιοιι ι'ι·ι!!ιει. Αιιο!ι !ι!ει· !ιειιιι Ειιιειε!ιειι σ" Ε"ι·ει!ι·

ιιπ· ειιι !ιιιιιι:!ιειισεε θει·σιιεε!ι, σε.ιιιι Βο!ιιιιοι·ι, εο!ιιιιιο!!οιιις,

ει·εο!ιινει·ι.ε Ηει·ιιιι!ιεοιισειιιιις. Πιο δο!ινιε!!ιιιιει ιι!!ιι·ιε ιιι !ιοιι

εει·νει!νει· θιιιιΒιιιιι σει· Ρειιιε!ιιιιιι. Βε ινιιισειι Ι.ιιιιιςε!ιιο!ε!οιιι·ιι

εειιιιιο!ιι ιιιισ ιιιιο!ι Α!ιειοεειιιηι σει εειιει·σιιϋεειι Ηειιιίοιεειι

ιι·ιιι !ιει σεοει·ιιε!ειιι νει·!ιιιιι'ε νο!!!ι;ε Ηει!ιιιιΕ ειιι. Πιο ποι

ιιιιι!ε Βι·ε!ιιὶι›ιιε!'σ!ι!8!‹ε!ι »νει οι!ιει!ιειι Ζε!ι!ιε!ιοιι.'

θ. Ισειι σε τείει·ιει·ι. ιιιιει· 14 Πι!!ε νοιι Ρειι!εΐι·ε!ιι.υι·.

ιιιο!ο!ιε ιιιιε ιισ!ιοι·ειι .Ιε!ιι·ειι ειιιιιιιιιειι ιιιισ ιε!!ι οιιιοιι Γε!!

πιιι, ιιι ιιε!ο!ιειιι ειιι 4Ο-_ιε.!ιι·ιεει ε!ιει· Ἀ!ιιιιιι "οι σειιι ει·!ε·!ει·ιειι

Ρειιιε ειι οιιιε Βιιι!ι!!ε!ιιιε ειιοειι Με ειι:!ι ειιιε Ρι·ιιιιιιιι· ιιιιοει.

Βε πω. Βο!ιιινε!!ιιιιε ιιιισ $-ιοι·ιιι!ι;ε Κισιιιιιιιιιιε σεε θ!ιεσεε

ειιι; ειιςΙειο!ι ι·ϋ!!ιιιε Βει·ιιιειειιιιοιι. Με Ηιιι·ιιι·ο!ιι·ο και· οσοι·

σιιι·ο!ιι·ιεεειι. Ζιιει·ει ινιιι·σο σιε ιιιιεεει·ε Πι·ει!ιι·οιοιιιιε 88!ιι80!ιι;

ιιιιε!ι!ιει· Νιι!ιι σει· Ηει·ιιι·ο!ιιε. Βε πω. ι·ο!!!εε Ηε!!ιιιις ειιι.

Πιο Ι)!ιιειιοεε !ιειιιιι εοιιι!ι εεειε!!ι νιιεισειι ιιιιι.οι Βε

εο!ιιιιιι8 σει Αιιιιιιιιιεεε, ειιι! Οιιιιιισ σεε οιιιε!ιι!νειι Βε

ιιιιισεε: Βο!ιινε!!ιιιι8, 8-Γοιιιιιεε Κιιιιιιιιιιιιι8. !ο!ιει!ει

80!ιιΙιει2Ρι1ιι!Η. Ζιιινε!!ειι !ι3.εει ειο!ι σει Μ” ιιι σει

Α!!ιιι8!ιιειι ιιιισ σειι Βο!ινιιε!!!ιοιιιειιι !!!!ι!ειι, ιιιιιιιο!ιεε Με!

ιιιιο!ι Κιερ!ιιιιιοιι, οεσιιιει σιιιο!ι σιε ιΞεο!!σετειι Βοο

ιιιι!ε. Ποιοι !ιοιιεει·νει.ινοι· Βε!ιειιισ!ιιιιιι: !!00!ι!ιι€εισιιι1

σεε θ!!οσεε, Κοιιιριεεε!οιι ιιιισ Κο.!ιοειριι!ι!ωι!ιιιι ιετ σει

νοι!ειι! σει ιι!ε!ιι σιιιο!ι ονειιι. Ηε.ι·ιιιϋ!ιιειινει!ει2ιιιι8ειι

!‹ιοιιιρ!!2ὶειιοιι Ε'ι9.!!ε εειιο!ιιι!!ο!ι ειιι ιεε!ιι!οιιε!οεοι. Με

Ηιιιοιιισιοιιι ιεεοιοιειτ. ε!ο!ι ιιιισ ιιιιιει εισι!ιειει οσοι ιιο

ι!ιι€ειοι Νειοειιο!!σιιιιε !ιει!ι σει· Βιεε οσε. Ι)ιοεε Χει

οειιοι!σιιιιιι εο!! 8ειιο!ιιι!!ο!ι ε!ιιο ειιιι·!ιε Α!ιειιιι!οιι σοι

Γιιιι!ιιιοιιε!ει!ι!ιτι!ιε!ι οεσιιι8ειι, σε. νιειιοιι Κιιιιιιιιιιιιι8 σεε

ο!!!εσεε, ιεερ. εο!ι!ε!!ειι ιΙειιι.ο!ισιιΒοιιε σεε ρει!μ!ιει νοιι

σοι Νει·!ι›ε εε!ειιοιιειι '!'ε!!εε, σιε !·ζιε!ιι.!οιι σοιιιιι !ιο!ιιιι

σειι Μ, σεεε ειιιε οο!ιιιο!ιει!οιι ιιιο!ιι ειιιιισιισειι !ιιιιιιι

ι!$ιειιιε.!ιιι). ν!!!ε ιιο!ι σιοεε ΑιιΒιι!ιοιι !ιειοι!ιι.!ει ειιισ,

ιιειιι188 ιο!ι οιο!ιι ιιι ειιιεο!ιεισειι. Πιο ε!ιειι οιιιιε!”σ!ιιιειι

1-·ιιιιο !ιεετε.ιιεειι ειο ιιιο!ιι.

Ιει σιε Ριιιιιιιι !ιοιιιιι!!ε!οιι σιιιο!ι ε!ιιο Ηιιιιιιο!ιιειινει

!ειιιιιιε, εο ιιιιιεε σει· ενοσ!. ε!ιιιιοιοιισοιι Πι!ιι!ιι!!!ιιιι

ι.!οιι νοιεοοειιει ιιεισειι σιιιο!ι Βιιι!!!!ιιειι ο!ιιοε Κει!ιο!οιε

οσοι, ιιι!!ε σιεεεε ιιιο!ιι εο!ιιι8ειι ιιιι!!, σιιιο!ι ΑιιΓειιιτ!ιοιι

!›ο!σει !!ειιιι·ο!ιιειιειισειι ιιιισ νειειιι!Βιιιιε σειεο!!ιειι

σιιιο!ι Νιι!ιι. Κοιιιις ω, ενειιι. εο!!ιει εε! ιι!ε!ιι σιιιο!ι

Ηει·ιιιο!ιιοιιι·ει!οιειιιι€ειι !ιοιιιρ!. Ε'ει!!ειι ο!ιιιε; νοι2ιιΒε!ιειι

ιιιισ ιιιιο!ι Βιιι!ειιιιιιιε σει ΟοιιΒιι!ει. σιε 8οι!εεειιειι Ποι

μοιε οενειιιοεο. ευ ιιιι!ιειι.

Ψνειε σιε Ωιιοιεο!ιιιιι€οιι σει Ροιιιε!ιοιιιι: ιι!!οιιι οσοι σιε

εοι· ειιε!ειο!ι ιιι!ι σειι 8ο!ιιιε!!!ιοιρειιι !›ειι·!!Ϊι, εο !ιοιιιιιιειι

ειο ιιιι!ιοιιιιι!!ειειι εε!ιι εε!ιειι νει. Βιο ειιιειο!ιοιι σιιιο!ι

σιιο!ιιο Θεννε!ιε!ιιιν!ι!ιιιιι€, Με 8ε!ι!ειε, 8ιοεε ειο, Π”

Βε!ιιιιισ!ιιιι8 !ει οιιιε ιε!ιι !ιοιιεεινοι!νο !1!!ι! σιε Ηει!ιιιιιι

ειοιε ειιιε νο!!!ιοιιιιιιειιο, ο!ιιιε Νοιο!ιο!ειοειι !ιεειισ ινε!=

ο!ιει· Κεεισιιιι. Θοιιο!ιιι!!ο!ι οεειε!ιειι ιοσοο!ι σιε @σει

εο!ι·ιιιιεειι ιιι ειιεεοσε!ιιιιοιι εο!ιιιιει·οιι νει!ειειιιι€ειι Με

ιιιοισειι ειιι !ιιιιισ8ειειι !ιοο!›εο!ιιει εοι Ι.ειιιοιι σιε ειιι

ιιει!ι‹·ιι !!!ιοι!ε!ιιειι ειιισ; σιι!ιο! πιο! σει Ρυιι!ε ιςι·Βι·ιι

σειει!!ιε εεισι·σε!ιι.

!!!ει ιιιιιεεειι ιιιιιο!ι ειιιιι!ιιιι ινεισειι σ!ε!ειι!ι.ιειι νει·

!ειιιιιι€ειι, ιιο! σειιοιι σιε ι!ειιιι!ιο!ιιιιιιι!ιιιιιε !ιοιιιε σι

ιο!ιιο !ει.

Ιιι Βειιιιο!ιι. !ιοιιιιιιειι σιε Ε!ιιεο!ιιισιιιιιεειι σεε Ρειιιε.

Ασε Βιιιε!ειο! οσοι ινεεειι ιιϋ.ο!ιι.!!ο!ιοιι !3ειι.ιισ.εεειιε _νιιιι·Δ

νοιι Κιιιι!ιειι σει Ρειιιε πιιι οιιιοι 8ο!ιιιιιι οσει ειιιεπι

Βιιιισο εοεοοιιιισειι, οσοι· εε ιιιεισειι Β.!ιιΒε !!!ιει·Βοεο8ειι.

Βιινεο!ιεειιε οειιιιιεειι σιε νοιεο!ι!οσειιε!ιοιι θεεειιεισιισε

ειιιιιιεσει οσε σειιιεο!οοιι θιι·ιιιισο οσοι· εινεο!ιε νει!ιιιισιιε

νοιι Ρισιιι!οιιειι, ιιιο!ειειιιε!!ε ιιιο!ι! ιιιο Βιεοι!οιιειι

!ιειι·οιειιιιιίειι, εινεο!ιε Μεει.ιιι!ιιιιιοιι. Νεο!ι Αιι!εΒιιιι€

εο!ι!ιοι εο!ιιιιιι·ειισει Πεεειιειο.ιισο ιιιιι σειι ιιι εο!ι!ε.Ποιιι

Ζιιειιιιισο !ιεί!ιισ!ιο!ιειι Ροιιιε, πιο σιιιο!ι σειι Ηοιε ειιι!

σιε Β!ιι!:ειιιιιιιιιι; ειιιε ιιιιιιιει ιποιιι· ειιιιο!ιιιιειισε $ο!ιινο!

!ιιιιε ω. Ω!!εσεε ειιι. Με Οοιιειιιοιιοιι ιιιι·σ ιιιιιιιοι·

ειιιι!ιοι· ιιιισ σει· εο!ιιισιειισε Θε,ειειιειιιιισ Κ89Πι ΜΒ ω”

εο!ιιιιιι! ει, νο!!!Β ιιι σει· 8ι:!ιιιιε!!ιιιιε νειεο!ιιιιιιισειι. Πε

εοιισοιε ειει!ι εο!ιιι!!!ι σεε ρει!ρ!ιειε Βιισε ε.ιι ιιιισ !ειιιιιιι

εε :ιι νο!!!ειει θΕ!!!8Γσ!! !ιοιιιιιιειι. ·Πιιι·ο!ι σιε Οοιιιριεεειοιι

σει Ηιιιιιιο!ιιε πιιι !Ισιιιειοιιιιιι8 ειιι ιιιισ σιοεο Μισο

ε!ειο!ι!ε!!ε ειιι θειιεισιι σει Ηιιιιιιο!ιιε. !ιι!ιτοιι, ινο!ο!ιο

ρθι·[οι·ιθ" Με (Με Βι!σιιιιε !ιρροιιιοιιιιι€οι Ηε.ιιιιο!ιτ·ειι

!!ετε!ιι οεσιιιει. _ _

Ε!ιιειι εο!ο!ιειι Γε!! ιε!!ι θοιε!ιι πιιι, ιιο ιιι!”ο!Βο

ε!ιιοι· Πιιιεο!ιιιιιιιιιιε σεε Ρειι!ε ειιιε !·'!ειο! ειιι.ειιιιισ. Πιο

ο!!ειιιε !ει πιιι· ιιιιι ε!ιιειιι @σε σιιιιιιειι 8ι.!ε! πιιι σειιι

Ρειι!εειιιιιιρι ιιι Ζιιειιιιιιιιειι!ιιιιι8 Βεινεεειι. Βιο Πιει!ιι·ε

σειι σιιοι σιιιο!ιιι·οιιιιι, εο!ιιιιιιειισε ΒιιιΒο ειιι! Ε'ιισειι

!ιοιιιιειι σιε εεερειιιιιε Ηειιιι σιιιο!ιεο!ιιιεισειι ειιι! σιε

5:!ιιισι!ιιιο!ιε εο!ι!!εεει. ε!ο!ι ιιιειιο!ιεε Με! σοει· σειιι

Ριειιισ!ιοιμοι, εο σεεε ειι 8ι.ε!!ο σει· Βο!ιιιιιιιιιιο!ιε ειιι·

ειιι εο!ιιιιιι!ει Νιιιοειιειιο!!ειι ε!ε!ιι!›ιιι !ει (Κειιιιιιειιιιι.

Με εο!ιιιιιιειισε Μιιιε! !ιειιιιιιιε θεεειιεισιισο !ιοιιιιειι, ιιιο

εεειιει, σιε νειεο!ιιεσειιοιι!8ειειι εε!ιι. !!ο.ιιιε, μεσο”,

Κει!ειι, Βιιι8ο, Βο!ιιιιιιοειιιιιιιιιειιι, Ρ!εεε!ιειι!ιε!εε, 8ο!ι!ιιεεε!

ιιιιιιο, Βο!ιι ε!ιιοι !·'οιιειεριιι2ε, Βιιιε ειιιεε Βιιιοιιει.ιεε

ειο. Μι !ιεε!ιεειι ε!ιιο Βο!ιει·ε, σιε ειιιθΠι ε!!θΡΘιι

Μο.ιιιιε ειιι:ειι!!ο!ι νοιι Ριοει!ιιιιιιειι ιιιι ο!!ειιι!!ο!ιειι Ηειιιεο

ιιοει σειι !,οιιιε Βειο;ειι πιιι. Με 80!ιει·ε Κ0ΠΜΘ σε"

!ιοο!ιΒιοσιεοιι 8ε!ιιν‹·!!ιιιιιι ιιι08811 ιιιο!ιι ιιιισει·ε ειιι!ει·ιιι

ιιιει·σειι, Με σιιεε ειο σιιιο!ιεείο!!!: ινιιισε. Πιο Βο!ιιιιισ!ιιιιιι

!ιεει.ο!ιι ιιι ιιισε!ιο!ιει εο!ιιιε!!ει Ειι!!οιιιιιιιε σεε εο!ιιι!!Γειι·

σειι Κοιρειε. Ηιιιιι!8 ιν!ι·σ σει· Βο!ι!οεεοι ιεερ. $ο!ιιιιιεσ

ιιι !!ϋ!Γε 8ειιοιιιιιιοιι ιιιει·ι!ειι ιιισεεοιι. Ροιιοει ιει!ι

ειΠοΠ Μ!! πι”, η] @ειιι !ιε!ιι 8οιι!οεεει σειι. ιι!›ει σειι

Ρειι!ε ιιο2οσειιοιι Ηιιιιι οιιιοε εο!ινιειειι Βιειιι!ιιιιιιιιιειε

2ιι ο!'ιιιοιι νειιιιοο!ιτε. Μι ιιο!! ειο!ι, ιιισοιιι οι !.Βιι8ειιιτ:ι

ε!οιιειι ιιιιιο!ιτε. σειι Ρειι!ε ειιιιοιιοιο, οοιιιιιιιιιι!ειιε ΠΙΝ!

σιιιιιι ειιι·ε!ι!ειιε. Πε οι·!'ο!ιιιιο @πιο !!ει!ιιιιιι. ιπι Ρε!!ο

Αιιιο!ειιιι !ιοιιιιιε ειιι 8ο!ι!οεεει ιιιιο!ι ιιισιιειιο!!ει Βιιε.!·

ιιιιιιι ειιιυι 4'|ι ειιι. εε!ινιειειι Ε!εειιειειιιιε σειι 'ιιι σιεεε!!ιο

ιιοει.εο!ιιοιι Ρειιιε νοιι εοιιιοι· !ιιοιιιεειοιιιοιι οε!ιειειι.

Κιιιε εοιιοιιιιιι ινεισειι ιιιἱιεεειι ιιιοτ απο σιε νει·

!ειιιιιιιιειι σει Ηιιιιιιϋ!1ιε, ινε!ε!ιε 80!Θεθιι!!!ω! ΜΝ*

εινεο!ιε ΜοειιιιΒιιι!οιι οσοι Με !ι8οιισ ιιε!ι·ιι0ιι 8ΜΘΓθιι

Οιιιιιι!ειι ιιι σιε Πιει!ιιιι ε!ιιΒεισ!ιιιο Οοι;ειιεισιισε νει·

ιιιειιο!ιι ινοισειι. ιιπ !ιειιοιι ειιιειι Ρετ. πιιι ε!ιιειιι ρεα

ιιιετιιιε!ειι Λοεεεεε, νιιο!οιιει ιιιο!ειειι Μισο ειιι! ιιι ι!ειιι

ε!ο!ι ειιι σ!ο!ιει θιιιεειειιεεΙ !›ε!ιιιισ. Ρετ. με ιιιιε!ιιιιιές

!!ο!ι ιιι ιιι!ι σ!εεειιι θεεειιεισιισο ιιιιιειιιι!ι!ειι ιιι !ιιιοειι:

νει!ειιιιιιεειι σ!οεει Αι·ι ε!ιισ, ιι!ιιιοεε!ιειι νοιι σειι εοι

εο!ι!εο!ιιοιιι Κιιι!ιειει!ειιιιιε ιιειιιεο!ιιειι ιιι!εο!ιειι !ιν.εεειι,

εε!ιι· εε!ιειι. Με Ι·Ιειιιιιο!ιιε εε!ι›ει !ει ιει·!ιι ιεειειιειιι

ιιιισ ρεεε!ειειι σ!οεε!!ιε οΓι ιιιιΒειι!ιιι!; σιο!ιο θεεοιιεισιισε!

ο!ιιιε ειο ιιι ιιοι!ει.πειι. Ε!ιι ε!ιοι· ι!ειιιι Με εισ!ι Μι

ιιιιε οιιιειι σιιεεισιο!ιειι Ρεσειειιο! ιιι σιε Ηει·ιιιο!ιιεεε

ειοο!ιι, ιιιιι ειο!ι ιιι !ιιιι!ιειει!ε!ειειι. !)οι Ρεσειει!ε! !ιε!ιιιισ

ε!ο!ι ειιι ιιιιιιιο ιιι σει Β!εεε ιιιισ ινιιισε σιιιο!ι σιε εσε

εοιο Πιει!ιιοιοιιιιε οιιι!”ειιιι. Με Ηειιιιο!ιιε Με ει'

ιιιο!ιι. νει!εικι. !·)ιιιοιιι ιιιιι!ει·ειι ΡΜ. πιο· ιισ!ιιθιιι! (Με



δ!
Μ·

8ι·Ιι!είεε νεε εε!εει· Ρι·εε Με !νεε!ιε!!ε!ι! Μ εεε Ρεειε

εεετεε!:ι. Π!εεεε !ιε!ιε Με !!ει·ει·ε!ιι·ε ε!ιεε ειε Ζε

ι·ει·!ε!.2ειι ρεεε!ετι, ινει· Μ Με Μεεε .<ιε!εεει εεε !ιε!!ε

εει·ι. Αε!εεε Ζει· Ξιε!ε!ι!Ιεεε,ε εεεεεεε. ΕΜ!Βε .!ε!ιι·ε

εεε!ι!ιει· ε·ει·εειι Με 8ιεΜε εεε εει· Β!εεε ιε!!!ε!ε 8εει!ε

ε!!ει ειιιι“ειιιι. εεε !!εεεεε ειε! !!ιι·εει Πειε!ιεε!ιιιιιι εεετ

!!ε!ι !ι!ε!ιιε Ψεε!ιεε!.εε!ιε ει!ιεεεειι. -- Ρ)!ιιειιι ει·ιι!εε.

εΜεει ΗεΒιειειιιεεε!ιτε!!ιει·, εεε Με ει· ιιι!”ε!Βε ειει·!ιειι

Λ!!(ι3!!!ι!8ε!!!188θΒ εεεε!ει!!εε εεετ, νεε εε!εειι Ρτεειιι!ειι

ειεε Ρεεχτεεερ!ικε Μ εεε Ρεε!ε εεεεεε!ιι ινετεειι. Π!εεε

!ιειιε Με Ηετιιι·ε!ιι·ε ιι!ε!ιι νει·!ειει. εεε· εε!ι!ειι!ι ιιι Με

Μεεε εεινεεεειι, νεε ινε εεε ειε εει·ε!ι εεε !ιε!ιεε

!!!εεειιεε!ιιι!!! ειι!!ει·ετ. εει·ι!ε.

(!!`ει·εεει2ειις !ε!ει!.

.Τει! Μεεε Ει·εεε!ιεεεεε ι!ει·ε!ι !!ει!ιι·εεεεε εε ειεε.

ΕΜ εε!ιεεει· εεζιε!ιιει·ει!!ε!ιει· ΡΜ!.

εε

Πι·. ε. Βε.ε!!εο!!,

Κι·ε!ειιι·ιι εε 'Ι'ε!εεε.

!ιι ι!ει· ει!ι· εεειιιιις!!ε!ιειι Ιι!ιει·ειιιι· !ιε!ιε ει! Μεεε εεΙε!ιειι

Πει!. Με εεε Ζε εε!ι!!‹ιειει!ειι, ε!ε!ιι εε!'ειιι!ειι ειε! ιι!ιιεεε Με

ειι!ιει· ιει· Υει·ϋι!ειιι!!ε!ιιιει: Μεεεε ι.ιειεεειιι νει·ρι!!ε!ιτει κε

εειιι, ινειιει.ι!ε!ε!ι ιιεε!ι Μεεε; Αεεειε!ιι εε· ειεε νϋ!!!εε ΑΜ

!α!ει·ιιεε νει·!ιε.ετ!ειι πε εε!ε εε!ιειιιι. ·

Πει· 'Γε.ιεεειεεε εε !'ο!ειεει!ει·:

Πει· 79 .Ϊε!ιι·ε ε!ιε !!!ε!ιε! οιι·ιιιιιιιιεειι, νιιε!ε!ιει· Μι Πει·ι”ε

Αειιιιε εε! εε!ιιειε νει!ιε!ι·ετε!εε Βε!ιιιε ινε!ιειε, ινιιι·‹ιε ειε Μ.

Αιιι;εει 1904 Μ Με· Βει!ειιι!ιε Με 'Γιεε!ι!ει·ε Ν. . .. νεε Μετε

Δ τω! τετ Μι Ο!`ειι Με· Βει!ειιι!ιε !!ει:ςειιι! ε;ειιιεεεε. Βιι·. !ιιι.ιτε

ε!ε!ι ειε ε. 8 Πει· ιειε!ιει. Μ Με Βιιι!ειεΙιε !ιεεε!ιεε. Πει ε. 8

Με· Μι!!! Με Ν., Με ει· εε!!ιετ. !ιιιι!ειι ΕΜΕ- !'ϋ!!!!3 Μιὰ! Πε

ΟΓειι !!εεειιι!, εεεεεε εει· Με Πιι!ει·εε!ιεε!ιε! εεε ι!ειιιεε!!ιεε

!ιει·νει·ι·εειειι. Πε. Ν. ιι!!ε!ιι νει· εεε Βιι·. τετ. εε εε!ε εε!ι!ειι,

εε ι·!ει” ει· ιε›Γι›ι·ι εεε !ε!‹ε!εε θειιιε!ιιι!ει!!!εειειι εεε ε·ει·ι!ε

ι!ιιιιιι ειε: Βιι·. !ιει·ειιεεεεεε·ειι. Πι· Με. Μι Πι'ειι Μ!! ι!ειε Πε

ε!ε!ιι !!!ἱι'!! ιιιιτειι ιε!ι !!!ιει· Με· Βι·εει !!εεειιι!ειι Αι·ιιιειι. νει·

Βιι·ειιιιιιιιιιιι !ιειιε ειεε Μεεε εεε '!`!εε!ι!ει·ε Ν. εε!ιε.ι!ει. Πειιε!.

νιει· ιιι πιει· Πεεετε!ιε ιι!ε!ιι. ι°0ι·!ι8ι!ι!Θιι. Π!ε Βειι!ειιι!ιε ινιι.ι·

ιιει·ει·εε!ι!εεεειι εεε !ιειιιιιε ἰ!!ιει·!ιιιερι νεε Μεεε ε!ε!ιι ι·ει·

εε!ι!εεεειι νι·ει·ι!ειι, Μι Με 'Τ!!ι·ειι εει· ε!ε!ει·!ιε Κ!Μ!‹ειι !ιε!!ειι.

Με. Με Με!! ε!!ειιι ιιι Με Βει!ειεΙιε !ιε,ι:ε!ιεε εεε Μ!. εε ε!ε!ιτ

!ιειιιει·!ιι ε·ει·ι!εε. Μιεε εεε!ι _ιεειιιιιι! ε.ει!ει·ε Με!! εεττ νν!!.!ιι·ειιι!

εεΜεε ΑιιΓειιι!ιε!ιε, ε·εειι ειιε!ι ιιει· ιε!ι.νι·ε!!!,ε. !ιει"ιιιιεειι Με.

ΙΣε Μ! εεε!! ι!ει· Εεεε ι!ει· !!ει!ειιι!ιε, ιιιε!ε!ιε ε. 30 Ηε!ιι·!!ι νειε

Ηειιεε εεε Ν. ιιι ε!ιιει· Ε!εεεε!ιειιε· εε ειιιειε Τε!ε!ιε !!ειιι,

ιιιϋε;!!ε!ι. Μιιιε .!ειιιιιιιιι εεε εεε: 8.ιιε!ιιεεειι!!ε!! Ψε!εε οι!ει· ειεε

ι!ει· εειιει!;ειι Νει:!ι!ιει·εε!ιε!ι ιιι Μεεε!εε. ε!ιιιε εειιιει·!ιι Ζε

ννει·ιιεε, !ιιιιε!εεε!ιιιιι:ειι !‹ειιιι. Ηιι·. νι·ιιι· εε!ιιεε Α!!ει·ε ινεεειι

ιιιε!ιι ιιιε!ιι· ιιι·!ιε!ιε!`ιι!ι!ε·, εεε νει·!ι5ι!ιε!ε εε εε!εειιι $ε!ιεε εεε

εεεεειι Γειιι!!!ε ειε ;;ιιιεε. Πε πω· ειε ιιεε!ιιει·εει· Μειιιιε!ι.

ειεε, εε!ει!ι.τ εει·ιιιιι!, !'ι·!ε‹!!!ε!ιειι, ι·ιι!ι!ι:ειι ο!ιιιι·ει!ιιει·ε. !ε!ι!ε

ει!! ε!!ειι εε!ιιειι νει·ινιιιιι·!!ειι εεε! εεΜει· Πιεςε!ιιιιιε; Μ Γι·!ε

εεε εεε Π!ει·ει·ιιε!ιιιιειι ειε! ιιιεε!ι!.ε ε!ε!ι, εον!ε! εε εε!ιιε

Κι·ιι!ιε ει·!ιιε!›ιειι, ιι!!ιε!!ε!ι. Πει· Βε!ιιι ινιιι·, Με ι!ει·ε!ι Ζεεεειι

ιιεε!ισειιι!εεειι, εεε εε!ιιει· Β'ι·ιι.ιι Ζει· Ζει!. εεε 'Γεεεε :ιεινεεειιε!

ιιι ε!ιιειιι εειιει‹·!ι!ιει·ιειι Ποι·ιε. !ι·εειι‹! ειε νει·εεε!ιι ει: ιιιε!ιι

ν‹ιι!ιειιεεε. Με. Με νει· εε!ιιεει 'Τει!ε ε!ε!ι ιι!ε!ιι ειιι!ει·ε. Με

εεε·!!!ιε!ιε!ι εεπειιιι εεε Με!! ιι!ε!ιιε Αεεεει·ςεινε!ιε!!ε!ιεε

μειιιιι. ε. Π. ΜΜΜ ε!!ιο!ιε!!εε!ιε Ηε!.ι·ι!ε!ιε Ζε ειι·!ι αεεειιιιιιεε

Αεε ι!ειιι Βε!ειιι!ε Με· ιι·εε.ειι ειε!εει· Αειιεεειι!ιε!ι ι·ειι ε!

ιιειε !”ιε!ειιι!ει!ε!ει·ειιι!ειι Κο!!εεεε ειε Π!. Αι!·Ξεε! ειιει;ιε!!!!ιι·ιεε

Νε!ιι!ειι !ιε!ιε εε ιιιιε!ι εεε ιιι!!' Ζει· νει·!'!!ι;ειιις ςεειε!!ιεε Πε.

ιεε ιιει· ιε!ει·ιιι!εε !ιει·νει·:

Πει· νει·ε!ει·!ιειιε ιι·ει· ιιιιιι!ειειι ννεε!:εεε. εειιι Βι·εε!ιι·ιιιιι;ε

εεειιιιιι! εεε Ηε!ιιιιιε ιιιε·ιιιιι!. Με !-!ε.ιιι. ει!! ‹!ει 8ειι2εε νει·

ι!ει·εε!ιε εεε κόψετε Με πε εεε Κιι!ειι ει ιζεεε!ιννειει εεε

εεετ Μ 8ιἱ!ε!‹ειι !ιει·ιιιιιει·. Με ?:ιι·!ιε ι!ει·εε!!ιεε !ι!εει·ει. Λε

εεε 5ε!!εε !ιε!!ιιιιεε ειε!! νιε!ε !!!ιιεειι ιιι!ι ι!!!εε!ε·ειιι !ιι!ιιι!ι.

Αιιι 8ε!ιε!ιε!. ειε Πιιιει·ειιιι. εε εεε !!”!ιιιξει·ιι εε!! Κιι!ειι Με

Με Ηεει !ιει·ι εεε εειι!ιε!!ιι·.ιιιιι_ ει!! εειιι Νοε! εεε Βϋε!ιειι

ειιχεειειιι.ιειι εεε Με Γ!!!εε!ι.ι!ιε!ι ειιιε!ιιτειιιιι. νεε ε!ιιιι·ειει·

Β`ει·!ιε. Αιι,ι.τειι!!!!ει, Ο!ιι·ειι εεε Νεεε εεεεει·ιιιιιχειι, Μ εεε Μ

ι!ει·ιι !!!ιιιειιειι·!ιιε. Ιε Νεεε εεε Μεεε Αει:!ιεειε!!ε εεε ειε

ε" Ρ!!!εε!ε;!ιε!!. Αιιι!ει·ε ε.ιιεεει·ε !!ει·!ει:ειιεςειι ειεε ε!ε!ιι.

νει·!ιειιι!εε. Π!ε Κιιιιι!ιειιι. Με ειι-!!ειιιιιε!εε ι!ει·ε!ι Με νειει·εε

εειιι: εε Με Κεεε!ιεε ε.ειςεε.ιε!ιειι. Πιε !εεει·εε 'Γει!ε. ε. Π.

!!!ιιε!ιε!ιι. Ηιι·ιι. Β·ιιιε!ιε!ιιι.ιειι·ε!εε ειε. Με!! ννιε ιςεεει:!ιειι, ε. !ι.

Μεεε εεε !ε!ε!ιι; 2ει!'8!εε!!ε!ι ει!ει· ει·εε!ι!ις.!ιε Κε!ι!!‹ερι` ι!ει!ει

ειεε, εεεεει· ε!ιιιιιςει· Ε”!!!εειι.ι;!ιε!ι, Αει:!ιε. !ε εεε ιιιιεε_·ειι Μ!.

«Με Με: Με!‹ Με Ί'εει·. ιιι εει· ι·εε!ιι.εε Ηει·ε!ιε!!!.ε εεε εεε

πειε Ηει·ιειι ι!!!ιι·ειιι!ειι Ηε!εεεεε !ιε!!ει!ει ε!ε!ι εεε!ι!εε, !!!!εε!

Με Βιει. Ιιιεει·ε νει·!ειιιιεε·ειι Μιι·ε!ι Ηεννε.!ι. ειεε ιι!ε!ιι εε

εε εε. °
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. ε!εο Με· νει·ειει·!ιεεε Βιι·.

4 εε πιο". Μιεε ειε εεινϋ!ιε!!ε!ι ιτε!ειιιιει· !!Ιειιεε!ι ε!ε!ι

!ν!ε ε!ε!ι εεε Μεεειι Πιιτειι ει·ε·!ε!›ι. Με Με· Τα! ι!ιιι·ε!ι ει

ει!ε!ιιιεε· εεε ειναι, ιιεε!ι εεε Αεε!ιειιιε!!ειι Μ εεε .-ιιιιιιιεςιι

ινεεειι κε ιιι·ιε!!ειι, ειιι·ε!ι Βι·ει!ε!ιεεε· Μι Ο!εε ει·!”ε!.ε·ι, τ!. !ι.

Μ! Μιι·ε!ι !'ει·ει·εεεεεε: !ιε Ο!'ειι

ιιιιιε !.ε!τειι ςε!κειιιιιιειι. Πιι.εε ει· !ε!ιειιτ! Μ εεε Ο!'ειι ε:ε!ιοιιιιιιεε.

ει·ις!εει. ειιιεεει· ι!ει· ιιι εεε !ιιι!ι.ινε,ειεε !ιει!ιιι!!!ε!ιειι .-ιεε!ιε εεε!ι

εεε νει·!ιιιει!ειιεε!ιι ω· ει!! Ε!ϋεε!;!ιε!ι εεί!!!!ιεε Βι·ιι.εε!ι!εεειι.

Π!ε 'Γοάεειιιεεε!ιε”ει·ε!ε!ιτ ε!εε ε!ε!ιι Με ςει·!ιιεεεειι $ε!ιιν!ε·

ι·ιε!ιε!ιεε. Βε!ιι· εο!ιιΜει·!ς εεεεε·ειι Μι Με! Μεεειε ?Με Με

8ε!ιε!ε!”ι·ιη;ςε: !ιεει!ε!ι εε ε!ε!ι ειε Μετά, Βε!εει.ιιιοι·ε, εεετ εε

ε!!!ε!ι!!ε!ιεε Ζιιϊε!!?

!Σ!ιε κι! Μεεεε !!'ι·ει.ιεε ιιιι!ιει· ιι·ειε, Μεεε ει!! ειιιει ιιε!ιει·ε

Βεεε!ιι·ε!!ιιιιι.ε εεε 0ι·ιεε. Μ ννε!ε!ιεει Με Πε!ε!ιε Με Βιι·. πο·

Με” ινει·εε, νει·ιιεεε!ι!ε!ιειι.

Πἱε Βιι.ι!ε!ε!ιε εεε 'Ι'ιεε!ι!ει·ε Ν. !ιε!!ιιι!ετ ε!ε!ι Μ ε!εε›ιι !‹!ε!·

εεε !ιε!2ει·εειι Ηιιιιεε εεε !ιεετε!ιι ειεε εΜεει ι.ιι·εεεει·ειι νει·

ι!ει·εε Βε.ειε εειιι Αιιε!ι!ειι!ειι εεε ε!εειιι !ι!ε!ιιει·ε Πιι· ειε εεε.

8ε!ιννιιι!ιεε. θ!ε!ε!ι εε! Με· Με εει!ει!ει ε!ε!ι ειε εεε Ζ!εεε!ιι

· ε;εειεεει·ιει· Οιεε νεε εεετ 'Ι'ιεε!ι-Ηε!ιε, εε! ινε!ε!ιειε ιι!ε!ι !εεε

8ιεΜε. ινε!ε!ιε ι!ει·ε!ι εεε !!ε!εειι !ιε!εε εεειεε!ιε ννει·ι!εε εε!!εε.

!ιε!!ει!εε. νει· ι!ει· Οείίιιιιιιε· εεε !!ιεεε !ιε!!εεε!Ε εἰε!ι εΜε Τ Ζε!!

ι!ειει· εε!ε.<.ιεεε Βιιι!'ε ιιι ι!ει· Βι·ει!ει·ε!ε!ε νεε 28 Ζε!! Μι

Ωεεει·ει.. Πει· !!ει!ειι Μεεει· νει·ι!ε!'ιιεε !ει ιιε;;ει!!ε!ι εεε ετε!ιτ

Μι ε!ε!ε!ιεε Ν!νειιιι εεε εεε! ι!ει· ΗεΜε!!”εεες. Πιε Ηε!26ιΐ

εεε: ιιιε!!ι ειε !ιε!ε!ιι·ε!ε!ει·ιιιιςεε Ηεινε!!ιε νεε 4!! Ζε!! 'Γ!ε!'ε.

!7 Ζε!! Βι·ε!ιε εεε 18 Ζε!! ΗΜιε νει. Βιε Με ειεε εει·ει!ε 2ει·

ιε ιε

εε!!ιε !ι!ιιε!ιιεινε!ει:ειι !ιεεε. νεε διε!ιει·!ιε!ιειι εεετ εεε!ι ειιι·

ΝΗ!ιει!ειιιιεειι·εε!ιεε ιιι Μεεεει ι!ιεινε!!ιε Εεεε !ιεΜε Εεεε

'Με. £ει· !ιεεεει·ειι !!ε!ιει·ειε!ιι. !ιιε;ε ιε!ι ειεε $!ι!εκε εεε

Ο!”ειιιι ω.

  

Πι Μεεειιι Θεννϋ!!ιε εεε ε·ει·ι!ε Με. εε εεε Πε!ε ι!εεεε!!›ειι

ιε!ι εεΜεει Κεριε ιιιιε!εεεεει!, εοΜιεε εει· εεε!ι Με Κε!ε

!ιει·εεεειειιεειι. ιιι!ι ι!ειε Πεε!ε!ιτ. ε.ιε!ι ειιιειι ι.ι·ε!ιιει!ειι.

Με: Με ει· εωι !ι!εειεςε!ιειιιειειι?

Πε.ε Νεε!ιει!!εεεει!ε Με εειἱ!ι·!!ε!ι. Μιεε ει· νεε ε.ιιι!ει·ειι Με·

ε!ιιεεεε!ιο!ιεε ε·ει·ι!ειι. Πεε!ι ιι!ε!ιι ιιει·, Μεεε _ιεεει· Ηἱεννειε

ι!ει·ειι!' ι“ε!ι!ι, εε ειεε εεε!ι εεε!! εεεει·ε Πιιιειιιιι<!ε. ννε!ε!ιε.

Μεεε Με, ιι!ε!ιι. Μι!!!ι· εριεε!ιεε, νει·!ιιιιιεεε. ΚΥΜ Με 5ε!ιε!ειι

ει·ιςε!›ειι !ιε!.. Με Βιι·. !ε!ιειιι! ιιι εεε !!!ειι εε!ιειιιιιιειι. Πει !!ιιι

ε!ιει· ιιι Μεεε ειεε Με ιιι!!ε!ιιε ω!! εεε Ηειιι·ιιιιιιι εεε θΓεεε

εεεεεε) πε !ιι·!εεειι. ννιιι·ειι εεε!ι ιιιε!ιι·ει·ε !^ει·εοεεε ιιει!ες εε

νι·εεειι, ει!ει· ε!ιει· Βιι·. "Με νει·!ιει· !ιειιιιι!ιτ ε·ει·ε!ειι. Θεων!!

!!8 !ιι!.ιιε ει· ε!ε!ι !ιε!ιιεεϊε!!ε ιιι εεε ι.;!!!!ιειι·Ιειι Οι'εε εε!ι!ε

εεε !ε.εεειι. Νειι !!ιιι!ειι ε!ε!ι ε.εει· ε!ι·,ε·ειιεε !ι·ειειιι! ιιιε!ε!ιε Αε

κε!ε!ιειι Μεεε Κιιιερ!”εε, ινει!ει· ειε Κει·ρει· εεε Βιι·., εεε!ι Μι

!.ει‹ιι!ε εε!!ιει.

Αιιεεει·ι!ειε !!ειςι. Μεεε εει· εει·ιιιςειε Ηιεινε!ε, εε.εε εεεεει·

θα. ειεε ιιεε!ι _!ειιιεε‹! ιιι ι!ει· Βιιι!8!ΠΠε !ιε!”ιιιιι!ειι Μ!. νοι·:

εεεεεε Μ! ιι·α_ειιε ε!ε νει·ι!ε.ε!ιι, Με εεεε.;!, ειεε! νοι·Μιεεειι.

Νε!ιιιιεε Μι· ειε, 8ι.ι·. ε·ε1ι·ε νεε _ιεειειιι!ειιι νοι!ιει· ι!ει·ε!ι ε!ιιειι

8ε!ι!ιις εεετ ι!ει·ε!ι Υ'ν!!ι·,ιι·ειι !ιει:ι.ιι!ιι ειοι·ι!εε εεε! !ιιιιιε Μεεει·

Με Μ ι!ει· Αιιιιιι!ιειε. Μιεε ει· ιο! εει, εει Με Βρετεε εεε

Μει·ιιεε εε ι·ει·ιν!ει·!ιειι, Μ εεε Ο!εε εεεε!ιε!ιειι. Η!ει·!ιε! ειπε

εε ι!ει· νει· εεει Ο!“εε εει!ιιΜ!ε!ιειι Ηι.ιιΓεε ε·ε;ειι ειιι·ε!ιειιε

ε·ιι!ιι·ευ!ιε!ιι!!ε!ι, Μιεε 8ιι·. Μι!ιε! Με Β!!ε!ιεε!ει.:ε ι;ε!ιιιιιι. !ιειιε.

Πεε!ι Με εεει ειιε!ι εε!. Με Αι·ειε !ιιιιτειι ειεε Μ _ιει!ειι: !·`ε!!ε

Μ εεειι·εε!ιιει· Εεεε !ιείειιι!εε εεε ιι!ε!ιι εεετ Με· Βι·ιιει.

!'!'!ε εε!ιειι ;:θ8ιις!, ει·εε!ιε!ιιτ εει·ε!ι Με Βεις·ε εεε θεινε!!ιεε

Με ερι!.!;ει·εε Ηει·ε.ε!2!ε!ιεε τ!ει· Αιιιιε ιιιιιεϋε!!ε!ι. Πεεε Με

ειεε Μι Οί'ειι εε! εεε θεε!ε!ιι ,ιςε!ιε!ιι·ι, εε!ιε!ιιι. Μια!! εεε ι!ειιι

εε!!›ειι Ηι·ειιι!ε ιιιιννε!ιι·εε!ιειιι!!ε!ι, 8!!88θΓΙ!θ!ι! !ειιιε ει· εεε

Μιειι εεε!! εεε ε!εεε;εε Ηι!!ειιιιιιεΙε. ειεε Με!! Αε!“ειειιιιεεε

ι!ει· Πεε!ιεε ειε! εεε Με” εεε ι!ειε Π!'εε !ιει·ειιειεπ!ε!ιεε,

εεε.;εεεε. Πε Μεεε ειεε ειιι;ειιειιιιιιειι νι·ει·ι!εε, εεεε θα. ιιι ι!ει·



'οιειιιιιιι:. ιιι ιιιειειιει· ει· ιπι Οι'ειι ι:ει'ιιιιιιειι :Με ιιι ιιειιεειιιειι

ιιιιιειιιι:ειιιιιιιιιιειι ιει. ιιιιιι Με ειιιιι·ε ω" ιιιι "Με ιιεειιιιιιιιιεε

ιιιι.ειι Ζιιειειιιιε ιιεε Βιι·. οιιιιε ινιωειειιιι ιιιιιι Αιιιι·ειιιιιιιιε

ι:ι·ιιεεει·ει· ιζι·ιιι”ι ιιιειιι ιιιιι,ι:ςιιιιιι ε·εινεεειι. ι·`ιιι· ιιιιιιιρι ιιιιιι θε

ιι·ειτ ειιιιι ιιιιει· ι‹ειιιει·ιει Ζειειιειι ιιιι‹ι ι·ιιιιιι·ειεε εειιιιιιιειι

. ινει·τιειι.

χνΜΙΠ Μ.. (με ΜεΞιΜιχειι ειιιεε Βειιιετιιιοι·ιιεε ιιιε Αιι,ειε

ιεεεειι. εε ιινιιι·ιιε »ιιε-οε, ιιε ιειιει· ειιιιιει·ε ιιι·ιιιιιι ιιιιιιιι· 1°ειιιτ,

ιιιιι· θειειεεειιιι·ιιιιε· ο·ιει· ιειιιροι·ιιι·ε ιιειειεειι·ιιιιιιιιιΞ ··ιιιθιι Απ·

ιιιιιι ι;ςειιειι ιιιιιιιιειι. Νιιιι ιι·ιιι· ειιει· με. ιιειειιιι·ειειιειι εειειιι.>;

ιιοι·ιιιιιι. ι·ιιιιιεειι Οιιει·ειιιετε. ιιιι· Ζειι εεε ιιιιζειιεε, Με ιιιιειι

ΜΜΜ, ιιιιι:ιιιει·ιι. ιιιιιιει οιιει· ιιει·ε·ιειειιειι ινιιι· ιιι ε" ιιιιιιειιιιιε

εκει. νιιι·ιιιιιιιιειι. Βιι·. ιιει.ιιε ιιι ιιειιι Ρειιε εειιιει ιιι Με ειιε·ε

ι.ιιιιιιειιιιι· Οιειιιιιιιιιε ειειι ιιιιιειιιεινιιιιε·ειι ιιιιιεεειι. ιιιιιιει ιιιιιω

ει· εεε ει·ιιοιι ειεισιι επι Βιιιιειιιιιιιε ιιει·εειιιειι νει·ιιι·ιιιιιιι. ιιιιιι

ιιιιττε ννοιιι εειιιειι ει” ειιιεεεεεειι. ιιι ω· Με!. ω· Ηειιιε

ιιιιιιε ει· ιει·ιιει· ινιιιιιεειιειιιιιειι ιιειιι Με Βεειιιιιιιιι,ς νει·ιοι·ειι,

ινιιι·ε ιιιεο »πιει ι‹.ιιιιιι πιιπ ιιειιι Κερί Με ειιε Βιιιιε όσοι· Ηειιιε

εει‹οιιιιιιειι. »νειιιι Μι· ειιειι ειιιιειιιιιειι, ιιιιεε ει”. ιιιιι·ειι $$ειιι

ιιιειι ιιιιι ιιειι Ε'ιιεεειι :ιιι Με δι.ιιι'ε ειειι »νουι ιιι ιιειιι θι”ειι

ιι·ειιει· ιιιιιτε ιιιι·τεσιιιειιειι ι‹ιιιιιιειπ. ι)ιε Αι·ιιιε ι·ε8ι›. Βιιιιιιε

Πειτε ει· ιιι. Με ει:ιιοιι οι›ειι ιιιιεεειιιιιι·ι, ιιει· Ειμαι ‹ιει· ιιιιιιιε

ιι·εεειι ειπε ιιιειιι εειιι·ειιειιειι ιιιιιιιιειι. Ποειι ιωιιιι ΜΑΗ Με

Μιιε·ιιειιιιειι, ιιεεε Βιι·. ιιιιι·ειι ειοιι εειιιει εειιε ιιι ιιειι ΟΓειι

ιΞειιοιιιιιιειι, ιιιειιι. μια ντιπ ιιει· ι·ιε.ιιτι ινειεειι. Αιιε ιιιεεειιι

Οι·ιιιι<ιε ιιιιιεε ειιειι Με ιιιιιςιιειιιιειι ειιιεε ιιιιειϊιειιιιειιειι Ζιι

ειπε οιΤειι ε·ειιιεεειι ινει·ιιειι. Βιι·. ιιϋ.ι:ιε ειιιε ιι·ι:ειιιι ινειειιειι

Ητιιιιιιειι ‹ιειι Κορι Με ιιιιει· (ιιε θειιιιιιει·ιι ιιι ιιειι Οι'ει1 αε

ειεειιι ιιιιιι εε.ιιιι ννιιι· ιιιιι·ειι :ιιε Βιι;ε ιιει· ιιιιιιιε ειιι ιιει·ιιιιε

ι‹οιιιιιιειι, ιιε ιιει· θειιιιιιιειι ιιε1·Αι·ιιιε ειιε,εεεειιιοεεειι. ιιιιι·

ιιιιικιιειι, ινειιιι ει· ειειι ειπ' ειειι ΗιιεΚειι ιιι·εειιιε ιιιιιι ‹ιιιι·ειι

Αιιειειιιιιιειι ιιει· ιιεισιιειι ειπ Με Πιειε ιιει εειιειιι:τειι ιίιιιειι

ειειι ιιετειιειοει. ιιοειι ινιιι·ε ειπ εειειιεε Πιιιιιιειιιιειι ω· Με

Βιιειιειιιιιαε ιιι ιιει· ιΒιιι:ε τιει· ι·ιιιιιιε. ινειιιι ειιειι ιιιειιτ εε.ιιι

ιιιιιιιιιε·ιιειι, εε «ω» ιιιιι· εειιι· ιειιεεειιι ιιιιιεςιιειι εεινεεειι ιιιισι

Με τιειιιιι ινιιιε ιι·οιιι εειιοιι ὸει· 'Με ιιιιι·ειι Βιι·ειιειιιιιις σειιι

εειι·ετειι. Πεεε ει· μια ιιι ιιειι Οιειι εει·ιιιειι, ιιεεεε ειειι ιιιιι·ειι

ειιι ι·ιιιιειιιειεεεειι ιιιιτ ω" Ρἱιεεειι, νι·ειειιε Με ειιιιι,ε·ειι ιιοειι

ιιει ιιεικεειιειιειι Κιιι·ρει·ιειιε ννει·ειι. ιιι ‹ιει· Βι·ειι‹ιιιιιιιι;ειιοι

ει·ιιιιιι·ειι.ει.)ιε νοι·ειειιειιιιε Βιιιιε Μιιιειε ιιιινι·ιιιιιιιι·ιιοιι ιιιιιιι

ιιειι ιιεετειι Βιιιιεριιιιιιι. ι)οειι ιιει. ειιιε εοιειιε Αιιιιιιιιιιιε ειιιειι

Ζιιι”ειιιεε 2ιι ι·ιει ιιιιιιι·ιιιιι·εειιειιιιἰειιιιειι επι ειειι, ιιειιιι ι.ι·ειειι'

ειιι νει·ιιιιιιιιιε·ει· ιιιειιε‹·ιι »πιεσε ννοιιι εειιιειι Κιιρι' ιιι ειιι

;ιιιιιειιιιεε Οιειιιυειι ετεειιειι.

Νεειι ιιειιιι οιιειι Αιιεεειιιιιι·ιειι εειιειιιι ιιιιι· ειιιε Ειιιε‹ιιιει

ιιιιιιε ιιε.ι·ιιιιει·, ιιι·οιιιιι·ειι ιιει· 'Γοιι εεε Βιι·. ιιιιτειι νει·ιιιειιιιειι

ιιιι (που ι·ει·ειιιεεετ, ιιε.ειι ιιειιι ιιιειιει·ιεειι Βει”ιιιιιιε ιιικι·ιιιιιιρι

ιιιειιι ιιι6ε·ιιειι. ι):ιεε "ΜΗ εε ιιιιι ειιιειιι ιιοι·ιι οιιει· Τει.

ιεειιιιιε ιιι ιιιιι ιιιιτιε, ι.ι·ιιι·ι;ιε επι ιιιειετειι ειιειι ιει·ιειιι·ιιιιεειι

ειιιερι·εειιειι. ινειιιιειειειι ειιι ευιειιει· Γειι ιιοειι ινοιιι ειιειι

εειιι· ιιιιεεννϋιιιιιιειι εειιι ιιιιι·ιτε.

ιιι ‹ιειι ι.ειιι·ι›ιι‹ιιιειιι ιιει›ε ιειι ιιιιι· ειιιειι ειιιιιςει·ιιιεεεειι

ιιιιιιιιειιειι Β`ιιιι ;ειιιιιιιειι ιιιι‹ι εκει· ιιι ιιει· ιειειειι Αιιιιεεε εεε

- Η ο Ει“ιιιιιιι ιι'εειιειι ι.ειιι·ιιιιειιεε νοιιι .ιειιι·ε 1003.

ιιι ειπει· ιι·ι·ειιειιειιιιι ειεειιιε ειιι θειειεειιι·ιιιιιιει·, ιιε.ειιιιειιι

ει· ειειι 2 οιιει·ιιιιειιιιειιε Βιιειιε ιιι ιιειι Βιιιιειι ι›ειεςειιι·εειιι ιιιιττε,

εειιιειι Κερί ιιι ειιι υΓειιιοειι ιιιιιι ιεε·ι.ε ιιιιι ιιιιι Με ειιιιιειιιιειι

Κοιιιειι, εε ιιε.εε Με ειπ' Με Κιιοειιειι ιιι·ιιιι;ειιιιε ΐει·ιιι·ειιιιιιιιε·

ιιει· ειιιειι ιί‹ιρι'εειιε ειιτειειιιιειι νι·ει·. Πει· Με ει·ι'‹ιιιςι.ε ει·ει

ιιιιειι 12 Τεε·ειι. Με· ιιιιιιειι νι·ιι· εε ω." ιιιιι ειιιειιι Ηειετε·ε

ι‹ι·ιιιιιιειι ιιι ιιιιι ιιιιιι ιιιιιιειι ειιεεει·‹ιειιι ιισειι ινιιιιιιειι ιιιιι Κιιι·

ρει·. νι·ειειιε Πειιι.ιιιιρ;ειι ειιιεεεειι ιιιιιι ειιιιι ιιιειιι εε οιιιιε ιιιιε

Ηιιιιιιειεε, Με ιιι ιιειιι νοιι πιιπ· ιιεεειιι·ιειιειιειι ι·`ιιιιε.

ιειι ειιιιιιιε ιιιειιιειι Πει, 0ιιε;ιειι:ιι ειιιε ι·)ιι€ιιιι·ιιιιε· Μι· ιιιιι

Με _ιετιι: ιιιειιι ;;ειιιιιάειι, ιιοειι ινειιει·ιι Κτειεειι ιιιειιι. νοι·ειιι

ιιειτειι Μι πιιιεεειι, ιιεεοιιιιει·ε ιιε ιιιε ιιιι.ει·:ιτ.ιιι· ειι ‹ιει·ειειειιειι

ιιοειι εε νουι;; ειιιιι·ειετ.. Γιιιιε ειειι ιιι εριι.ιει·ει· Ζειι ιι·εειιιι

ειπε Βι·ιιιιι.ι·ιιιιε ‹ιεε Ε`ειιειε, ιιι·ιειι ιινειιιε· ι·ιιιιιιιιιιιε: νοι·ιιιιιιιιειι,

ιιιιιιειι εοιιιε, ευ ιι·ει·ιιε ιειι ιιιειιι ιει·ειιειιιιιιιειι, ιιιιι·ιιιιει· ΜΗ.

ι.ειιιι.·ιιις ιιι ιιιεειιειι.

Μιιιειιιιιιεειι

εεε άει· θεεειιεειΔείτ ρι·ειαιεειιει· Αει·ι·πτε

επ Βιμ..

Βιιιιιιιες νειιι4. ιΓειιι·ιιιιι· 1904.

1. Πι·. Η.Βει·,ε· ειειιι ειιιειι Β'ειι νοιι Ριιγι·ιεειε

ι·οιιειι νει; ιιει· ιιιι Βιιιιιιιιιιι εειιιει· ειιεειιιιιιοΜιειιειι Ειπ

ιινιειιειιιιιι: ειιιε ειιτεειιιειιειιε Αειιιιιιι·ιιιιειτ ιιιιι. ειιιειιι ιιιιιιιιιιε

εεε θγριιιιιιι ειιι”ινειετ. Βει Βεερι·εειιιιιιε ε" Βι·ικι·ειιιιιιιιιι;

ννειει. ει· πω' Με εειεεειιιιιειιειι ιιιιι“ει·ειιιιε.ι-ιιιιι€ιιοειιεειιειι

δειιινιετιε·ιεειιειι ιιιιι.

ι)ι·. Η. Βει·ε· ετειιι Γει·ιιει· ειιι Κιιι‹ι νειι ι .ιιιιιι· 4 ιιιοιιειειι

Με @ερτ οιιιειι νοι·. Πε ιει ε·ειιιιι,ι.πειι. ιιιιε ιιειιι Ηεινειιεεειτ

ειιιεε Κιιοιειιε Βεκιιιειι Ζιι τ”ει·ιιειι.

νει ειιιειιι ιιιοιιιιι εειι ΗΜ". Με Κιιιιι :ιιιιι ει·ετειιιιιιιι ιιιιιι

εε Με» Με Αιιειιιιε εειιιιι‹ιιιι, ειπε Με Κι·ιιιιιιιιειτ εειι. ιιι·ει

Μοτιιιτειι ι›ειιιιιε‹Ιε. Με ιιιιιιει· Μ: ι·0ιιιςοιιιιιιειι εεειιιιιι. ιιει·

Γι?

νειει· εεε ιιιιειιει. Κιιιιιεε ειιιζειιι. εεειιιιιι. ε. Σ. ειιεεει· Τ.ειιι

ω. ι)ιιε κιιιε ι›ει'ε.ιι‹ι ειειι εειτ ιιει· Ηειιιιι·τ ιε.εειιιιει· ιιι ΡΙιεςε

ιιει ειπει· πω. ι)ιε Β'ι·ε.ιι Α. Κ. 58 ε. ιι. ιειιιει :ιιι ι.ερι·ιε Με

ιιει·ειιε νοι·εεειειιι·ιιτειιειι θιωιιειι. Με ιιιιι ειειι ιειιιει· πιει· Υ0ι··

ειειιιιιιε ειιι2οι:ειι. Πι·. Β. ιιειιιιιι ειειι νι·ειιει·ε ιιιιεειιιιιιι;ειι

νοι·. ιε.ιιε εε ιιιιιι εειιιιι;ι.ιιειι Με ινειτ.ει·ιιιιι ιιι ιιεοΜιειιι:ειι.

(Αιιι‹ιτει'ει ω.1

Πι·. ν. Βε ι·ειιιιιιι ιι: Ι.ερι·ιι Μι ι‹ιειιιειι ιζιιιιιει·ιι εειιϋι·εχιι

ιιειι ει·ιιεει.ειι 8ειιειιιιειιειι. ιιιε Μειιει· ιιεει:ιιι·ιειιειιειι ι·ει·ειιι

2ειτειι πιω εειειι ιιιιι·ιε·ειιε ιιι Βεπιιε· ω· (ιιε ιιιιηςιιοεε ιιιοιιι

ιζειι2 ειιινι·ιιιιιιειι·ει. νει·ιιεεςειιιιει· ιειιι Με ιιοειιινειιι ι3ειειιιειι

ιιεϊιιιιιιε ι·ερι·ιι.εειιιιει·ε 6.ειιει· ειπε εε.ιιε ιιεεοιιιιετε Ηει·ιιιιι. Πιιιιε

ιιιεεειι Βιιιιιιειιιιει'ιιιικι νι·ἰιι·‹ιε Μει· «ιιε ιὶι‹:ιιιιει‹ειι φιει· Πιε

ε·ιιοεε ειιοιι ιιοειι ι'ι·ε.ειιειι ει·εειιειιιειι ιιιιιιιιειι. ιιε Με εειιι·

ειιιιι·ιι.ιιι.ει·ιειιεειιε Ιιιιιιιι·ειιωι. .ω νι·ειειιει· Με ι.ερι·ιιιιιιιιι.ειι ει;

ειτεειι ιιιιει;ειι. Γειιιειι.

ι)ιεεει· Μι ιιει ι'ει·ιιει·ιιιιι ιιιεοτ'ει·ιι νοιι νιεεειιεειιιιι”ιιιειιει·

Βειιειιιιιιιις, ε.ιε ει· ιιιε ιιιειιει·ιζε Αιιιιιιιιιιιε ειιιει· ιιιιιιιιεει.ειιε

Β-ιιιιιι·ιι.ς·ειι ιιιιιιιΜιιιοιιειειι τιει· ι.εριιι ιιιιιειοεεε.

ιιιε ι.ι·ιιι·ε ι·ιιιι ιι1εει·ειιει:ιιειιι ινει·τ. ιιἰει· ειιιε Πιιι.ει·ειιειιιιιιε

εεε Νεεεεεειιιειιιιεε ειιΓ ιιερι·:ιει2ιιιειι νοι·ιιιιιειιιιιειι. «Με ειιε

Νεεε ε·ει·ειιιε νιειϊεειι Με ιΒιιι,ε·ιιιι€εμι'οι·ιε Πιτ ‹ιιε ιιιι“ειειιοιι

ειιεεεειιειι ιιι·ει·ιιε.

2. Μ. νιιεςει εεε θιιειι Με εειιιειι ιιιιεειειιιιιιιιςτειι νιιι·- .

εκει:: «Πειιει· ειιιειι Μη νοιι ερει·ιιιιν ;;ειιειι ι ε ι· ·

ι·ιει·2ετιειιινιιιιιιε».

(Αιιιοι·ει”ει·ει.ι ι

ιΞει'ει·ειιι ννειει ιιιιι·ειιι ιιιιι. ιιεεε ει·ει εειΙ. ιιει· ει·ειειι ειιιοις- ι

ιιειι εειιιιιε·ειιειι Ηει·ιιιιιιιτ ιιιε θιιιι·ιιι·εειι ιιι-ιι· ορει·ειιι·επ Βε

ιιειιιιιιιιιι; ιιει· Ηει·ενει·ιει2ιιιιεειι ιιιιιιει·;.>;ειι·ετειι ειιι‹ι. ιΣε Κει

ιιιειι ιιιιι· Με ιιιιιιιιει· εειιννει·ειι $ειιιιεε- ιιιιιι Ηι.ιειινει·ιει:ιιιιεειι

ιιι Βει;ι·ιιειιι, ιιε Με εειιινει·ειι. ιιειιιειιι.ιιειι Με ι·ιετπι·ιιριιιι·ειι,

εειιι· Μιά ιιιιειι ε." νει·ιετιιιιιε ειει·ιιειι. σε Ρει·ιις.ει·ιι "Πει".

ιιιιει· ιιιιειι Με ιιει·2 εειιιει νετιεικι Μ., ιιιεει εια·ιι ιιιειιι ιιιιτ

Βεειιιιιιιιιιιειι ειιεεειιειάειι. 8ι·ιιιριοιιιε σε» νει·ιετιιιιιε ειιι‹ι

Εεεε ιιει· ννιιιιιιε, ιιεειιιορετιεει·ιι. εεωιιιειιιιει.ε ΑΕιιιιιιιε·_

Αιιςειςειιιιιι. Ογειιιοεε. Οοιιερε, ιιιιειι ιιιινι·ιιιιιιιι·ιιειιε Ηιιιιιιειιι

ιεει·ιιιιεειι. ι)ιεεε θγιιιριιιιιιε ιιιιιιιιειι ειιιιι ε·ι·ιιεετειι Τειι ι”ειιιειι.

ινιι.ιιι·ειιιι Με ννιειιιιρ·ειε 8γιιιιιιοιιι. ω· ιιιιι·εεειιιι:ιεει€ε, ιιιειιιε.

ι'ι·εειιειιιε Ριιιε, ιιιιιιιει· νοι·ιιιιιι‹ιειι Με. ι)ιε Ριειιι·ε ιει Γεω ιιιι

ιιιει· ιιιιινει·ιεωι. Πιε Ρι·οε·ιιοεε ιει ιιιι ειιιςειιιειιιειι ιιιι,ε.ςιιιιειι;.

οιιι;ιειειι ειε ω» ιιιιι άειιι ορει·ιιιινειι ιΒιιιεειιι·ειιειι ε·ειιεεεει·τ.

ω. Αιιεεεειιειι νοιι Δεν Αι·ι ιιιιιι θι·ιιειιε ω- νετιειιιιιι€ειι

Μειειι Με ι'ει·ινιιιιιιιιιιεειι ιιει· Ηει·2εριι.πε ιιιε ιιεειε Ρι·ορ;ιιοειε,

ιιιιιιιι ιιει· ι·εειιτε Με ιιιιειιτ ω· ιιιιιιιε Ψειιιι·ιιιει. νει·ιεεειιιι

εειι ιιει· Οοι·ειιει·ι;ειιιεεε Μει.ειι εειιιεειιιε Οιιειιιεειι. οιι€ιειειι

ειιιειι ιιιει· ι·ιειιιιιιε·ειι ιιι νει·πειειιιιειι ειιιιι. Τσε ιιοιιιιιιι. ιιιιι·ειι

νει·ιιιιιι.ιιιιε· (Με ιιιιι·ειι Με ιιει·2τειιιροιιεπιε ιιιιιιιιιιιιιε. ?ιιι

ιιει·, ιιει ιιει· εκειιεια.ει.ινειι Βειιε.ιιιιιιιιιε·. ιι·ιιι·ιιειι ιιε.ειι Η ι

εειιει· ΙΟ Με. Ηειιιιιιε ιιει·εειιιιετ, εειτ. τιειιι ορει·ειινειι νει·

ι'ειιιι·ειι 27 ΜΗ. ιιε.ειι Ε' ο ιι ι ε ιι. Θει.τειι Με (ιρει·ε.ιιοιι ιἰεεεε

ειειι ειιιιιιιι·ειι. σε” νιειε ειιιιε. Με ιιιιεειιιιιιιιε ινιιι·ειι. ε.ιιειι

οιιιιε Ορει·ειιοιι ιιιιι·ειι;ειιοιιιιιιειι ιι·ιιι·ειι. ιιιιι·ειι Με Ορει·ιιι.ιοιι

ειιει· ιιοειι ιιει· θειιιιιι· ειπει· Ρει·ιεει·ιιιιιε ε.ιιεεεεει.ιι »νιιι·ειεε.

Αιιιιει·ει·εειιε ιιεεεε ειειι ιιιειιιιιιε Με 8ιειιει·ιιειιι ιιιε διειιενει·ε

ιιει· Υει·ιετιιιιιιι.τ ιιιιειι ιιειι ε.ιιε;ειιιιιιειιιιειιειι Βγιιιυιοιιιειι ιιειιι··

ι.ειιειι. Αιιεεει·ιιειιι ειπε ιιι ειιιιειειι ι·`ιιιιειι νοιι εεερειιτ.ιιιιν ιιε

ιιιιιι‹ιειιειι ;;ειιειιι.ειι ι·ιει·ινει·ιειιιιιιεςειι ιιιιειι ιιιειιεΙ.ειι ωτε.ιε

5γιιεειιιειι ειιι' ιιειιι δειιιιιιιιειιεειιε εςειιιιιιιειι ιιιιοι·ιιειι, εε ειπε

ιιειιι νοιτειι νει· ιιειι ορει·ιει·ιειι, τ..ιιιιρειιιει·ιειι ιιεετειιε. Ζει·

Ε'ι·ειιειςιιιιι.; εεε Ηει·εειιε ειιιιι Με νει·εειιιετιειιειειι ιιει.ιιιιιιειι

ειιιρΓειιιειι ιινοι·ιιειι. Ιιειρρειι ιιιιι; ιοτειει·, ιιιειιιε.ιει·. οιιει·ει· ιιιιιι

ιιιιιει·ει· Βεειε ιιιιτι Με ειιιιιιειιε Βιρρειιι·εεειαιοιι.

ινιιιιι·ειιιι «ΜειΣε ,ειπ ιιιε Βεεει ιιι πιει· ιιιειειοιε ειι ιιιιιιειι.

Πιιι·ειιειιειιεε κι ειιι ι‹ιειιιει· Ηει·2ειιιιειειιιι ειι ιιεοιιεειπειι.

ιιειιιιικειι εεΚιιιιρϊιε Νιιιιιε. ιιι·ιιιιι·ειιιι

 

Με ιιιειειειι Αιιιοι·ειι

Τει·ι·ι ει· ιιιιιι Βεχιιιυιιιι Με ι“οι·ιιιιιιΓειι‹ιε Μι· Με ιιεειε ιιε.ιιειι.

Πιεεειιιειι νει·ιιιιιιειι ειιειι Ριειιι·ιι ιιιιιι Ρει·ιεει·ιι, ιιε Με ιιει :ιει·

'Γιιιιιρειι:ιιιε ειιιε ιιιιειει.ιοιι νυιι ιιιιεεειι ιιιι·ειιιειι. Μειιι·ει·ε

Με» ειιιιι ε.ιιειι οιιιιε Τειιιροιιειιε Βειιειιι.. Ηιει·ιιι ννει·ι·ιειι

ειειι ιιεεειιιιει·ε Θειιιιεενετιειειιιι€ειι, Με _ιει εεερτ.ιεειιει· ειπε,

ειΒ·ιιειι. νιειε ειιιιει·ε Αιιιοι·ειι ι·ετειι ιιι ιειιιροιιιετειι, ιι·ειιιι

ιιιιοιι ιιιιι· ιι·ειιιε ειιεε·ιεει,ε ιιιι‹ι σε ιιιιι·Ζε Ζειι. ιιε. .Με Με

τειιιροιιιει·ιειι ιιιειειειιιειιε εειιιιειι ιιειιιειι ιιιιιι ιιειιιε Βεεειιιι·ει·

ιιειι ιιιι.ιι;ειι.

Σπιτι Βειιιιιεε Με Με Κι·ιιιιιιειιεεεειιιειιιε ειιιεε ειιιεειιιιιςι

εειι Ριιιιεε. πιο ιιιε Ορειιιιιοιι νοιιι Βειει·ειιιειι πι”. εποε;

ειιεεειιιιιι·ι ινοι·ιιειι ω, ι·ει'ει·ιει·ι. ιι)ιεεει· ι··.ιιι ιει ιιιι Ζειιιι·ει

ΜΜΕ Μι· οιιιι·ιιι·ειε Νι·. 22. 19θ4 νει·ιιΜειιιιιειιι ικ·οι·ιιειι.

ι 1.4 ιιιοι·ειειει.ι

Πι·. ν. Βε ι· 8 ιιι ιι ιι ιι : νοτι.ι·εςειιάει· εει Μι· ιιιεεειι Ηειιιιιιε·ε

ει” -- ιιειι ει·ειειι σ.ιιεεει· Απ. ιιι ει” - ιιιιι· ιιι ιιεειιιοις

ινιιιιεειιειι.

"ιι-Β Με ι>ι·ιιιΖιι>ιειιε Με ε εει· 'Ι'ειιιιιοιιειιε ι·εερ.· νειιιιι

ιιιιιἑιε εεε Ηει·ειιειιιειε ι:ειι·ι ε, εε ειιιεειιειιιει ειειι Βειιιιει· ιιιι·

ει·ε ει·ε.

Αιιειι Ζοεεε Πειτε ιιι εειιιειιι ιετιι.ιιιιι νει·ιιιιειιιιιειιτειι

Ε'ειιε τειιιιιοιιιει·ι, οιιε·ιειειι ειπε Θειιιιεειισιιιιιιε ιιιι ειιιιιειι νι·ειτ.

.ινειιιπει· ιιειιιιιι· ειιιει· ιιιιειιιιοιι ιιι ειειι εειιιιεεεε. Με ειιι

ιιεεεει·ειιειι.

 



 

Βιιιε δεεειειιυ ειιε άειυ Ουυοιιοινιιοειι!ευΙ Ιι:ι.υε ειιι· Με Ε'εΠε

Με Τυπιρουεάε ιιυι· Ηειιυυρειι. ευ Με νει·ιιευιιυε υυι· Το

οεεεεΙΙε ειι ι·ει·ιεἱουυευ.

Αιιου ιυ ι1ευ 80υ8ιΜΜΙ' ειιυειιιςεεειι Β”ΜΙευ ννυι·οε Μου Μου

Με ΑυΙοευυε ειιιει· Ιει·ιιιιιει.πε - εει εε ευου υιιι· ιιι Β'οι·ιιι

ειυοε υ!ειυευ Πεειυι·οιιι·εε - ειιιρεουΙου. Με Πνευευειιιε.ε. ιιυου

ιι·εει.>:Ιἰοιιει· ΑΜιε.ειοιιευ υιυεεειι ευευ ιιι Αιιυεει·εοιιε άει· εοιιετ

ει·υεεει·ευ ΗοΓε.ιιι·ευ υιἱε ευ ι!ευ Κειιιε εειιοιυιιιευ ινει·οευ, ειι

ιυιιΙ Με ειυε νου εειι νει·ινο.οιιειιιιεειι :οι υεΠιι·οιιιειιοε ειιιιυ

ειουεΠε Βιυυιιεεε ειιι· Με Ηει·ε εοειιι· ι“ι·ιι.ι.:Ιισιι εεε -

Πε. Ο. Βι·ευ υι: Πιο Βι·ΐοΙ,ε·ε εεε εκεμευεει.εινειι νει·ειιιιι·ευε

εειευ Μεάιιι·οΙι ει·ειαΙιοιι, Μιεε οει·ειοιιει·ε Βειι·ειε ειιι· Με Ρετ

ι·ω-ειιωι εεε Ηει·2ευε ιιι Μεεειι ι·ει1ιευ εευιο. Ο

Ζννεἰ ιιι άει· Μεει·εειιι· υεεοιιι·ιευευε ΠεΠε νοιι ειιιυοιιεουει·

νει·εουΙερριιιιε νοιι _Κιιχειιι εειειι υΠει·Μυπε υεινειεειιιι ιυι

Με ΜοεΙιοιιυειε άει· ευοιιεειιειι ΑιιευειΙυιιε; εἱυει· Ηει·πρει·Γιι

ι·ιιιιου. Ιυ ειιιειιι Β`υΙΙε υιιιιιὶεΙε εε Μου υυι ε'ει·εοιιΙερριιιιε· ιη

ειπε ΒιιυοΙενυι. υιιε νει·εοΙιΙιιεε εειι· Αιεει·ιε. Πιο Κιιι;ει ενυι·άε,

Με ιι·εεειι Ιουειιυιε Με ειιεςεΙιοι·ιε·ειι Αι·υιεε ορει·υειν ειυ,ι.τε

ι;ι·ιυευ ιι·υι·ιΙε, ιιυ υιινει·Ιειεεευ Αι·ιει·ἰειιι·οΙιι· εεειιιιιὶειι

Ιιιι ειιοει·υ Ε`ειΙε υ·υι· Με Κυε;εΙ ιιι ειυε ΡιιιιιιοιιιιΙνευε ειιι

εοιΙι·ιιυςευ. ιιυτ'. νου ιὶοι·ε ιιυι·ου (Ιου ι·εοΙιεευ νευει·ιυε! ιιι Με

Αι·ιει·υι ριιΙιιιουευε ε·εΙε.ιι€ε.

3. Πι·. Ρ. Β ε ι· ει; ε υ ο ι· υ υ Ιιε.Ιι εειιιευ ιιιικευιιυοιειειι νοι·ιι·υς:

«Πεοει· ειιιειι ΙεεεΙειι Με” νοιι Βιιιρνειιιιι ειιιυε εευιιιοιου!ιε».

Ε). ιν.. 28 .ΙεΙιι·ε Με. Ορει·υεειιε:ει·, ιυι εΙιεευιεἱυευ εεεεε

εεειιυτι εεννοεευ. μου ἰυι Αιιευεε 1903 ειιι, εειε 5 .Ιευι·ευ ευ

Ι.ιιι`ι.υιευεεΙ ιυ οει· ι·εουιευ Νυεε ιιυιΙ Ιιε.ιιυε; Μου νι·ιει!ει·υο

Ιειιιιευι Βουυυρεευ ευ Ιειάειι, Με υιιο Μι Κιιρυιτιιου υιιιι

Βουυιει·π ιιυει· ιὶειιι ι·εουιευ Απο. Ιυ Ιεεεεει·ει· Ζειε

υει.ιιιιε,· ΙιιΜεροειιιου άει· Βιυεεειιιιιιιε. Κι·ιιεπειι ιιυι1 Ηυ.ιιερει·ιι.

Βε ευ ιι ο: ουι·ιιιιιεουε Ρυειι·νιιεἱεἱε υυά Βε.ι·νυειειε ιιιεεεειεευ

θιιιοεε νου ει·οουευειυ Οιιοι·ευεει·. Βεοιιτε Νεεε: εεει·υε νει·

Μουιιιιρ· άει· ιιυεει·ευ Μυεουει, άειυ Βευειιιιι άει· εευι· ευκευ

Νεεε ευυεεειιο; υιευι· ουευ υεει·εουεΙιοΙιε Ροιγρευυιεεεειι νου

εει·ιυι.ι;ευ Βιιει·ιιιευειειι υιιια·ουου. Ι)ενυιειο εερει οουνειι ιιιιοιι

ι·εοΙιτε. Πιο ΒουιΙε πει·ει.ε υει Ιειο!ιεει· Ρυυι·ιιυε Μιτου Με Ρο

Ινρειιιιιεεεευ ευε ιειιιυε Ιίυοοιιειιυευεευ. Πι·ιιουειιιρυυοΙιοιιυειε

ειιι ι·εο!ιεειι ιιιιιει·ειι 0ι·υιιεΙινιιιυεΙ υυιι ειιι ΒοιΙειι άει· θι·υιευ.

Πυι·ου!ευουιυιις ει·;;ιευε ιιιι·ε·ευιι Υει·ιιυιιυειιιιια. Ι) ι εε· υ.:

Ειιιυνειιιο. ειιι. ειυυιΜΜιΙ. οεκιι·.. ιιυο υ·ει.ιιι·εοιιειυιιου ιιιιου εεε

ειιι. ει·οιιεει.: Βιιιυοριιυι·ι·ιιΜειε, ΡΙιιιι·νιιι;ιιιε, Ιιειι·ι·ιιςιιιε ουτο

υιοιι. - Ζιιυει.οΙιεε ιυιι· ΒοΙιειιΜυιις άει· Ριιυι·νυε;ιειε ιιυ‹Ι Ιιε

ι·νυἔὶεἱειιιιε Αοειι·ιιιε·ειιειευ; Με ιιι 1εεειει· Ζειε υειεει·ε Βιιιιιυιε

ενιιι·ιΙε Μπι: Με. ευεοΙνιει·εε εειιι ει·εεεε Ι)ευιιε υιἱε ει·οεεειιι

Βι·εοιπε. Βειο ι1ε.ι·ιι.ιιί' Βιιεεει·υιιιιο; άει· Ηνρει·ει·ορυἰειι υυά.

εοενειε Βου άει· ει·υι· ευεευ Νεεε ιιι6εΙιου, οοι·Ρο1ι·ρειι ιιυά

Αιιει·υυιιιιιυε· ειυυεει· 8ιευυειυεε1!ευ. ΟΙειου Μιι·ε.ιιι' Βι·Ιει‹·Ιι

ιει·ιιυε. Ρετ.. Μιευ Μευυ ειπε. ο ενοοΙιειι ε Με· ρΙοεο!ιου τει

εειιι1ε Κομεεουιιιει·ιειι; ο 'Ι'ε.εε εριεεει· εευ 'οι·ει·. εεε ΡΜ. υιιτ

ιιευ ΑυπεΞουειι υο,ε·ιιιιιειιιιει· Μειιιυ-ε:ιειε. εεει·υει· ΒουνιιεΙΙιιιιες

οει· Πιιυειι ι·ει.ςιο ευιιιυοι·υιι:ι.ιιε. Με ιιιιε Ι)ι·ιιου ειιεεει·εε ετυ

μυυἀιἰοιι ω, υι·οει·υειο υιιιοι. Τι·οε2 εςει·ιιι,ιχει· Ηουιιιιυε; Με

υ)ι·ιιυΙευιιι; Με Ε8ΌΒΠ8 Αιιευιειεεειιιυε· άει· Ι. 8ειι·ιιυϋυ!ε, ιιυι

ιιιουεε ιιυνει·ειιοΙιε ιιι Ιυεεειι., Με εε Μου υιϋιςυουει· ενειεε ειιου

ιιιυ ειιι εευι·ιιιιεοιι νει·Ιειιεειυλεε Μειιεεε Βιιιρνειυ ιιιιε Πιιι·ου

υι·ιιοΙι ιυ Με 0ι·υιιε υειυιΙειιι υοιιυεε. Ι)ειε Με άει· 'Γυι·ιιιιιυοεε

ι!. 8ιυιιε ουνοι·ιιοειιε ειειιιι υειιιοιε ἱυι "οι·οοι·ςι·ιιυάε. Με

8ειιιιιιϋιιιε νιιιιιι· ιιυει· Πει; Βιιιιιιε Ιεευ. 5 Βειιυιἰευ ρεεε ορει·.

Βευειοιι: Βιιι·ιι.ι·ε Μευιιι€ιευε ευ ε. 0ουνειυειι. άει· Πυυευ

Ηι·οεεΙιιι·ιιυευιιεοΙιει·ο. ευ ι1ει·Βεειε Με εειι 8οιιιΜ'ευΙερροιι

υεεουι·υιιυε; ΤυτουιυοΜει·ιιιια εεε Με εεΠε. ειιι·οιου υυιι;ευειιοευ

8ιυιιει·ιυειεε, 80ιΙσ'Ι0 εεε ειυιιε ιιυιε ρυι·νειε ειυ. ιιυι! ιΙει· νοιιεε

οιιΙιευειΙιιι. ειυ Με Με ΝευειιιιοΙι!ε άει· Νεεε ιιΙιει·οεουειιιΙου

ΚυοουοιιΙε.ιιιεΙιειι ου άει· 8οιιυιΙεΙυειειε εοινιε Με Ι1ιιι·ιι ιιιιι·ου

νι·εις ιυεευε. - Β.εοΙιεο Βιιι·υυουΙε: Πει νου ΙΜιει·.

οιιτουιεοΙιει· Βουυιει!ιιιι;ευεεει·ι·Ιι αει· Πιιοοεει, ι·εου εε ε

8ιευυειυΙιι.ονι·ιυειι οι·ευΙΙε νου τειυειει·υ.;ειιι Εκειιιιει.

Νικου. ιειΙε νοΙΙυοιιιιιιευ ιιι Ηι·υυιὶε ι.:εΒιε.ιηςου, εειιε ιυιεεεειι·

εειι. πε!οοΙιει·ι. εεεουινοΙιευ. Β.ε ο υ εε Κ ε ι 1ο ε ι υ υ ϋ υ Ι ε

ευειιΓειΙε νου ΙΜιει·. 8ιευυειυ Με ΚειΙυειυ υιιυε υοι·ιιιειι.

Με ενεεε, Με ιενεΙοιιευ νου άει· Νει.εε ιιιι‹Ι ιΙιι·ειι Νευειι

υουΙευ οετευι·ειΙε Ιυεευεἰοιιευ εευεείἱυιὶειι. υουιυιευ ιυ Βεει·οοιιι:

1) οιιι·ιειε ΒοιιιιιεΙειιυις ιιιιι! Ρει·ίοι·εειου άει· Με ΝευειιιιΜιΙευ

νουι ('ενιιιυ οι·ε.ιιιι ευεοΙι!ιοεεευάου ΙίυοοιιειιΙειυεΝευ. Σ) [Μιτου

ενειιοει·ιιιι,ε; άει· Ιοιεεει·ευ νου ιιιεευιιοεειυ Μειει·ιει, ε) νω

εουΙορριιιιε ιΙει·εεΙυευ Μιι·οιι Ιινιυρυ- ιιυσι ΒΙιιιυ:ιΙιυευ. - Πι

ιιυεει·ειιι Ε”εΙιε ω, Μι Με Κιιοο!ιευ ιιυά Με Πιιι·ει ιιιτυοε ινε.

ι·ευ, Με Ιυεε!εειου ννουΙ οιιι·ο!ι Με ΒΙυευευυ ει·ΓοΙεςι: οιιι·ου

Με νευε ει·ουεεΜε ιιυιι ιυε'ι·οοι·υιε. -. ννεΙουε ιυ Με Με”

οριιευυ!υιιοεε υιϋυτΙειι, ιεε Μι·ουεε νει·υιιιοιιυε· 2ιινἱ8οἱιευ ιιου

Βιιιιευει·υ άει· Νεεε Με εεε 8Ευιιε ουνει·υοευε ι.τει:ευευ. Ιυ

Με νεου οριιιυεΙιυεο8. ευρ. υιυιιιιευ ειιεεει·οοιυ Με ευε ι1ειυ

8ιευυειυ υοιυιυευι!ευ νειιε.ε εευιιιΜΜεΙ. ειιι. ιιυιΙ ρεεε. Πιο

ΒοΜιιειιυι; ου ειιιει· εοΙουευ ΙυΓευειοιι. Αυιιευιιιι€ υυι1 ειει·ι.=.:ε

Ζει·εεοι·υιι,ε·, εεε Ρει·ιοεεεε. Με νι·εΙουειιι Με Ψειιευ ιυι· Βιιιε

υεΜευευ. πω· @του Με νει·ειεει·ιιυει άει· 8ιευυειιιεεΙΙειι

εοΜειιυιιευι ουι·οιιευε πει;ευευ. .

νοι·ει·. ΜΜΜ. Με Επι”. ου ει· Μου ειιιειι νοι·νι·ιιι·ε Μιτειιιε

υιιιιοΙιειι ιιιιιεεε, Με Με. ιιιουε νου νοι·ιιΙιει·εΙυ ιιι εὶιιει· ειιι

Η

Ο

;χι·οιυ-ιιοετοιι θυει·:ιιιιιιι ιιυει·ι·ευεε ευ Ιιυυειι, ι·ει·υειυειι ευ

Μιι·Γευ: Με ειιυ_ι. Βεεουινει·άευ .ενυι·οι°ι ευ ε·ει·ιυπη12!Η- (Με

Νεεευευειε ιιιε.ουεε ειιι ιιιιοιιει·εε ιυει·ευεεε.Ιεε. ειυει·ειεευοει·εε

Ορει·ιει·ευ υυιυϋευοιι, εε ιιειω Μου νοιι ειιεεειι ορει·ιει·εννει·υειι

ηιἱὶεεθηε Με Θωθ Μου νου νοι·ιιυει·ειυ υυε ΒιοΙιει·υειε υιουε

υιιειυει:ιιΙιεεεειιοε ΒιιεεεεΙΙιιιιε Με (εεειοιιεεε ιιεειε Με ε·ευ2ο

[.;ιιχΠιωιη Με Ρετ. Με Ορει·υε5ευεει· ιιι Ρι·ιιε·εσειεΙΙειι Βουιιευ.

νοι·ει·. ει·ν.·Μιιιι υιετυει ειιιεε Β`εΙΙεε, ἱυ ιιευι ειυε Ρυε-. Με? Η'

ειιοι·ιυε Ρο!ν·ρευιυιι.εεειι Με άει· Νεεε υυιὶ ειυευ Τει! άει· νοι·

υει·ειι Ηἱευυεἱιι2ε!Ιειι ιιι υιευι·ει·ειι Βιτευυιςευ ειιιεει·ιιεε: Με

ΡΜ., ινεΙο!ιε :Με Βιιιο·ι·ιεΐε υευει·Ιοε οιιι·ουτυυουεεε θι“Μ'8·"Μ·θ

ειιιυ ΒοιιΙιιεε, Με Με υυι·εἱεευ εοΠεε. ευ Μευιυειειει Μό ΜΗ”

ιυ υιιι·ιει· Σεπ. -- Πιε Πευι.ιιι·, ενεΙοιιε εεεεε ιυιε οευ ρυθΒιι·

ιιοιιευ άει· Νεοευυοιιιευ νει·υιιυι·Ιευ εειιι ισιιιιι. Ιιε88 ω” Με

Γε.ΙΙε ε. ιν. πιιυεοιιεε νου νι·ειεοι·οιι Βιυ.εςι·ιυ”ευ υυεεειιεινι ευ·

ιυυΙ Ρετ. Μου ιιειο!ι Βεε'ι·ειιιυε άει· Νιι.<ιειιιιευιιιυπ βΘἴιι°_Ψ0Μ “ιΜω·

Υοι·ιι·. υουιιιιε ιιι υευι 8οιιυιεεε. Μακ Ι) ειυε ιετΙε Νεοειι

ΙιουΙευει·υι·υυυιιυε Μουτ. Με υυυεάιιιι:ε υειι·ιιιΙοεε"Μιουε @Με

εευου ενει·ιιειι Μὶι·ι'ε, 5.2) υει ει.Πευ Βευειουευ ειιειιιυάΙιου-ιυει·υ

οι·ιιιιιεΠετ Πτυι·ευυυυε εεεεε Με ΝεεειιιιευειιυοιιΙευ υυεει·ειιοΙιε

ινει·ιιευ εοΙΙου, Με ειε Με Με ειιιειςε Ιει·ιιιιυιιειεειιι·εε:οιιε:

)ιιιρνευι ευιυειιεευ. Η) Πιο Ιιιιιιυυιιοιιεεεειιυυμε ειιι· ειυε·ι·ειΓειι

υει·ε Ορει·υι.ιοιιευ ιννεςειι ουι·ου. ΝευευυοιιΙευειεει·υυε: ιυιε 20·

ι·Ιυεευ ειιυ_ι. Βεεοιιιι·ει·ιΙειι ιεε ειυε ειιεεει·εε εουννιει·ιεΕθι Με

ιιιυυ νει· οΙοεειιοιιειι Κυευεει·ουΙιειι. υιε ειουει· εει. ειυοει·οι··

εειεε Με Βιυει·ιεΐε ιι. Με. ιιυου Με Νο.ουυειιευάΙυιιε Μι Με

ι.;ι·οεειειι ΑιιΕοι·ιΙει·υυπευ επι Με θειιυΙιι «Με ΡιεεΜειεξοιι:Ξεξ:.Βα

ε. 2. Βουι·οεέει·: ε. κ τ ο ε; ε ε .ιιιιι

Υει·ιιιιεουεεε.

Πει· ΑΙΙε·. νει·ειυ Μ. Ρεεει·ευιιι·ι:ει··Αει·2εε

υ·.ειυΙεε ιιι εειιιει· .ιευτεενει·εε.ιιιιυιιιυπ “οι Ρ ε' Η ε Ι ά θ Ι' ω Η

εεε νει·ειυε - Πι·. Ε. ΒΙοεειε·. 2ιιυι νιΖευι·εεριεειι·

εειι - Πε. Ί`υ. Πουυει·ε. ιιιιυ ςεεο!ιεεεεεειιΙιι·ειι

εειι Ηευι·εεει· - Πι·. Ν. Ριου. ευυι ινιεεειιεουεεε·

Ιιουειι θευι·εεε.ι· -- Πι·. Θ. νοεε (Νεων- 01'- ()- Μο`

πω, πιιυι Κεεειει·ει·-Πι·. Θ. Κι·ιου ιιιι‹Ι ευιιι ΒιυΙιο·

ευευε.ι· - Οι·. Η. ννυιιει.ου (εεεΙιν. Οι·. Ε). ΒΙεεει€ει

- Ζιιιιι Πιι·ευειιι· ιιυιι Ουει·υι·κε εεε δε. Ροτει·ε·

υιιι·εοι· Μει·ιευυοεριεειε ι·ι” Αι·ιιι-ε ιιυιι εεε

Α1εκειιι1ι·υΙιοεριειιΙε ειιι· Ρι·ειιευ ιεε άει· ειε

Ιιει·ιεε θευιιΗε εεε Ουει·ιιι·πεεε ἀεε Μ. Ρεεει·ευιιιπει· ΜΜΜ

εουειι ΟυιιοΙιοινΙιοερἱευΙε, θευειιυι·ει !)ι·. 'Ι' ι· οι ο υ ο νι· , ει·ιιευυε

ιι·οι·οοιι, ιιυεει· Βουιεειιιιε· ἱυ υευ νου ιυιιι υευΙειοεεειι εεεΙΙιιυ

αευ ειυεε υΙιεεΙίεόεε ‹ιεε ΚιιιιεειΙε ιιι-ι· Κιιιεει·ι.. ΡιιιΙευειιι·οιιι

εουευ θεεεΙΙεοιιυε'ε ιιυό ειυεε ιιοιυιειιοειι υίυ.ΕΙιεεεε Με ιυιιι

ε.ειι·-ιιιει!ιειυιεοΙιευ εεΙειιι·εειι Κοιιιιεεεε. εοινιε εεε Μεοιιιιιο.Ι

τοτε εεε Μιιιιειει·ιυιιιε εεε Ιυιιει·υ. __

- Ιυι Ι)επειιιοει· ι·οι·ικευ .Ιε.ιιι·εε υει.ςιιι;: ‹Ιει· υευυιιιιτε ειιι

υει·ε βε.υι!εοιιυεεεει·ιε Πι·. Η 8 ιι ο ε υ υ ο ιν , ννεΙοΙιετ Με Ι.ειιει·

‹Ιει· θε.ιιιεεεεεε.υεειΙιιιις εεε ΒιιιοΙειιευει· Μιιιιιεοιιυεεεειιιεεεμου

ιιυι Με ΜιυάεοιιυΓιειιιευικιιι ν·ει·ιΙιειιε αειιιυοιιε Με. υεεβο-_ιεευ

ι·ιξε .ϊ ιιυιΙυιι ιυ εειυει· υι·ιεΙιου ευ Ί'εειευειε.

Βιιιει· Γεω· εειιιεε .Ϊυυἰυειιυιε ενυι· ει· ειιεεειι·ιοιιειι. ·

- Πει· υιειιοι·ιι.τε οιιιι·ιιι·,<;ιεοΙιε ΚοιιειιΙεειιιε ειιι Μει·ιειιΙιοεριιεΙ

ιυ δεννυεεοιιοι, θειιιιεει·ε.ε Ι) τ. νι ει ε ο ι· Ρ ι ο ε υ ι υ ο νν . ιεε

2υιυ Ουει·ει·ιε ‹Ιεε ΗιιεριειιΙεοιιιε'εεε, «Ιίοει.ι·οιιιεν%

εεε Με εειι: ι·|ι·ιεεευ Νιιεειει:υειι θεεοιινι·ε.υει· ιιυο!ιωθειε.ειευ

αυτ, ει·ιιειιιιε ενθΐὰθη- - Οι: ΡΙοευι υ ο ιν. ινειουει· ε;ει:ευ

ινε;ι·ει;.ς ιιυ 48 Εευευειιι.Ιιτο εεευι. υειι εοιιιε 8ι·υυΙυιιοιιυε; ιο

Ηιευ πειιοεεευ ιιιιιΙ εειυε ιιιεοικιιιιειιυε ΑιιευιΙΜιιιε ΜΜΜ·

Π‹ιι·ι›ε.εει· Πιιιιιει·ειι.υε ει·Ιιεεεειι, ευ ννεΙουει· ει· ειιου 1884 ευυι

Πουεοι· υιεο. ρτοιιιονιει·ε ιινιιι·οο.- Πιο «Κοειτουιε» “ειε είπω

Γουι·ιιει· νου ΟιΙεεεε ιιιιε ιιι δεο υυιΙ ννιι·ιι Με Ε'υια8·ε εεε Βο

εειι Κι·ευεεε ειιΙιι·ου, ινοι·υυει· Με ει υυἱεουο Εεεαιει·υυε; ειιι·ου

οευ ει·ευεοειεοΙιειι θεευυεεειι ιιι ουιο νει·ειϋ.υιΙυ:ε ινιιι·ιιο.

Με Με Η ο ε ο ι ε υ ι ε ο υ ι τ εε ειιυεΙε.υ,ε·ε, ευ υιιε ειιου Με _ιυρειιιι

εουε Βειςιει·ιιιιε ι.τυιιο υεεουυει·ευ να" ειιι' Βυυ ιιυιὶ Βιο

ι·Ιουτυυε_· εοΙουει· 5ειιιιεε εεΙεεε ιιιιι! εουοιι Π. ε. Ι898 2νι·0ι

εοΙοΙιει· ΒοΙιιιϊε υειιιευ Ι:ιεεευ. νου άειιευ _ιειΙοε ειιιειι Κοεεευ

ειιεννειι‹Ι νοιι Ι,ΙΟθ.ΟΟΟ εΙυ.ι:ΗΜΟΟ0 ΗΜ.) νει·υι·εειουεε. .Ιει!εε

Μεεει· Ηοεριεε.ΙειιυιΠε ειιεΙιεΙε 200 Βεεεειι που υιιε οιυευ νοι·

Ιιει· οιυι;ειιυεειι 5τευ νου Αει·εεειι. Ηει!εειιιιΙίευ ιιυιι [Μειζο

τιιιιιειι, ινεΙο!ιε νου άει· ΝοεεΙΙεοΙιεεε εεε Βοτευ Ιίι·ειιεεε ιιυεοι·

υυΙιευ ννει·ιὶειι. ενει.υι·ευά εεε Ποκει·υυεειει.υι!εε -υευειι ι!ιεεε

υεἰιἰειι Ηειιιιϊε ειο!ι ευεεει·οι·όευεΙιου υειιιιεε.ιιι·ε, Μι Με υιουε ιινουιεςει·

Με 3059 Ρο.ιιουιειι άει· $ει·ειευι·εεεεε άει· νοι·υιιιιοεεευ Νοειουειι.

ε.Ιε0 ευευ Βιιι·ουυει·, ειιειιυιιιιιειι.

- ενω ειιε ιΜεεεε εειιιεΙυεε Με, ιεε εοιεειιε άει· ‹Ιοι·ει;;ευ

Πυινει·ειεεε Με Βει·ιιειιιι,ε; :ιιι ι· ιιευ Ι.ειιι·εειιυΙ άει·

Η ν ι:ςιευε ευ εειι _ιοικε ιιι Ζϋι·ἱου Ιευειιοευ. Μ1Ιιει·ειι Μοε

υει.υει· Ρι·οε`εεεοι· [Μ. Βι·ιειιιειι υ ει·ιςειιι;ευ. !ιι ειυειιι Βι·ιεεε

εειι υιιυ Ρι·οΓ. Β ι· ι ε ιυ ο υ υ εειυ Βεουυει·υ ε.ιιεεεερι·οοΙιοιι Ιιιιυου.

Μ." ει· ουι·ου Με ν'ει·ΙιεΙειιιεεε εεεννιιυε·ευ Μεεειυ Η ιι εε υ 1 ο υ ε

Ε'οΙι:ε ευ Ιειεεευ νει·ιιιοι.ι·ο, Με ει· εειιιο Ε'ειιιιΙιε Μουτ.

ιιιειιι· ιιιιεει· Με τιιεειει·Ιιειι Εευευευευιιιειιιιεευ νει·εεει·εευ Με

εεἱιιε Κιυάει· Μουτ _ιεεπε ιιοου ι·ιιεειεου ει·πιεΙιειι υϋιιιιε.
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- Ζπιιι Τιιι·ειιιοι· άει· ι‹πιιι‹ιιειεοιιειι Μιπειιιι

ειπε! Ι επ πιτ άει· ιιιειιει·ιεε Βιιει' άει· ιι·ιιιιιειιει· Βιοπιειιιι·ει·

π·ειτππε·, Βει·ε·ιπρεπιειιι· ινιι·ι‹ι. Ηιεπιει·ει Ιννιιιιο ιν ει·πιιιιιιι

ννοι·άειι, επ εωιιε άειι Βει·ειιιεεπιειιι·ε Ο ιι ιν ο ε ο ιι ι ε ε ιι ι π ε κ ι.

άει· Βιιιιιιιεά άεε ΚοιιεειΙε άεε Μιιιιειει·ε άοι· Βειειιεάοιιιιιπεπ.

ε;εινοι·άειι ει.

-- νει·ετοι·ιιεπ:1ιΑιιιι8..ιπιιιιει·επ ιιιοειιεπ άει· Αι·ει

ειπεε άοι·ιιειεπ Αι·ιπεπεενιε Πι·. Β ε ι· ε· ι π ε Β ε :ι νν ι ιι ο νι· ιπι 24.

Βειιεπειιιιιι·ε. Με ιιι·2ιιιι·ιιε Ρι·ιιιιιε ιιιιι θ. εειι 1888 ειιιεεειιιιι.

Θιάιι Βι Ρειει·ειιιιι·ε επι Ή. .Ϊεππει· Ι)ι·. Αιιτπιιιιιπ

ιν οπο” ει· ιπι Αιιι>ι· νοπ 43. .Πιιιι·ειι. Πει· Ηιπεεει·πιθάεπε

πινει εειτ 1889 Αι·ει. ιιι θάεεεε. »να ει· επι πιιι Νει·ι·ι>ιιιιι·ειιι‹

ιιοιιεπ πιιά Ηνιιι·οιιιει·εριε ιιι>επιιιιιιιετε. - ει ιιι Τι Η ι ε υι·_

(ιιειιι·ι.ι 'Γει·επιάεε ιιπ 48. ι.οιιεπε_ιειιι·ε πειειι 25-_ιιι.ιιι·ιεει·

ιιι·ει.ιιειιει· 'Ι·ιιιιαιωι.. ιιι Πει· ιιιιει·ε Αι·ει ά==ι· Ι. ιιεεει·ι·ι>-Αι·ιιι

ιιιιιειιι·ιι:εάε Πι. Νι ι‹ ιι ι ιιι Η ιι: ι ε ι· π” Αιιει· νοπ Μ) .ιιιιιι·επ.

Πιε ι·ωιπ ρι·πειιεε.πάι ιιιιιιε ει· νει· 20 .ιειιι·επ ει·ιειιει. 5) ιπ

Βιι νι·επ ιιι άει· ιεπειιιιιι·ιεε Μια άει· νοπ ιιιιιι ι;ειιιι·ιιπάε

ιεπ Ρι·ινιιιιιειιεπειιιιι ει. Οιιρ;ειιιιει·ε ιιιει Βενι·επιιι), Μπι.

Ηοι'ι·ει Πι·. Α π ε· π ε ι Ρ' Με τι. ιιπ Αιιει· νοπ 74. .ιε.ιιι·επ. Βι·

πιει· ειιειι νιειε κι” Αν” άι=ε νει· ιιιιι·2επι ιιι εειιιει· Αιιειειι

ιιπ Νει·νειι- πιιά θειιιιιιειιι·ιιπιιε νει·ειοι·ιιειιεπ Βιιι·ειεπ Αιε

:ιειιάει· ντιπ ιιιιιιιε.

-- Ιιεπ ι ιι ιιτειι πιιπ άει· Βιιειιιιιινιιοιιιιιιιεειοιι

άει· Η ειιρινει·ινειιιιιιε· άεε Βοιεπ κι·επκεε ιει

άει· Κιιιιιιιιει·ιιειι· Α ιε ιι :ι ιι τι ι· ο π· ει ιιι ιπωω εειπεε Ιιειιει

ιιιιιε ιπ άεπ πω” άεε Κι·ιεεειεεεπι·ιε Με Βιιιιιιιιιεειιει' άει· ι.

Αι·ιιιεε ιιιοιιι. ιιιειιι· Ηειιριιιενοιιπιιιπιιιιι:ιει· άεε Ποιεπ Κι·ειιεεε.

Πιο Οιιιιι>εειιιιοιιεπ ειιιεε Η:ιιιριιιενοΙιπιιιειιι.ιε·ιειι άσε Βιιιεπ

Κι·επεεε ιιι·ι άει· Οιιει·ιιιιοιιειι.ι·πιεε ειιιά ρι·ονιεοι·ιει·ιι, Με επιιι

Βιπι.ιειιι>π άεε επιπ ΗευιιιιιενοΙΙιπιιειιιιειεπ ει·πειιιιιεπ Βιιι·ετεπ

Β. Α. ιν π ε ε ιι ι ε τι ιι ιιι ο πι. άειπ θειιιιιι'ειι άεε Βει·ιιιιιιιιιειι

ιιππ. Α. .Ι. Η π ι εειι ιι τι ιν. ιιι:ιει·τιεειεπ ινοι·άειι.

- Βιιεε εε επι :ιιππ Κι·ιεεεεειιειιιιιιιι2ε πε‹·ιι άει· ει:ιιΙει·ειι

Ζειι ν·ιεάει· ιιειεεε Αιιιειτ ιιι άειι Ηπειιιιιιιει·π ε:ιειιι. άιιιιιι·

ειιι·ιειιι: ιιπειι Με νοπ άειπ θιιει·ει·κι: πι. 8ειι ι επι επ .επι

ΣΗ. .ιειιιιε.ι· ιπ θιιιιιεειιιιιιπ επι'αεεειιεπε. ιιπει· ει·ει. επι Β!. .με

ιιιιιι.ι· πιει· ειπ;.ι;ειι·οι'ιειιε 'Γειε.<ι·ι·επιιπ. ιπ ινειειιειιι ει· πιιιτειιι.

άειεε ιιιι Βιιιιιιεει. Βειάιπ2ιιι·ειι. εεεειιινιιι·ιιπ νιιιεάει· :πιο νει·

νι·ιιιιάειε Βοιάειιεπ ππά 22 Οιιικιει·ε ειπά. Βε Μπι άει· Βειειιι.

νιειε ειιιειιιιειιιιιειι εο Με ειιειι ιιιιιειιειι.

- Πει· Βιιτει·ει·ιιπιιεει·2ι. πι. Αιιι·εά θειιιιειά ει· ιπ

'ι'ι·ιι‹ειειι (ι.ιι·ιιιιιάι ιει εππι ε.Κιινοπ ι)ιειιει Με ιιιιιι -

ιε ι·ιι ι· 2 τ. ε ι ιι ιι ε ι· π ιιι π πιιά άειιι ΜεάιειπιιιιιιερεΜοι· ιπ

ι ι· ι‹ π εε ιι επι· Ψει·ιιιειιιιε εεειειιι. ινοι·άειι.

- .ιιπ άεπι Κι·ιεε·εεειιε.ιιριιιικε ιιπ. άειι· Αι·κτ ειιιεε $ειιιιιπειι

ι·ειειιιιειιιε Πι·. Νιπιιιιιι Βοιιεειειωιν, νει·ινπιιιιει

ιντιι·άειι.

-- Ζπιπ Τιειιιιι· άεε πεπ ει·ι·ιειιιειεπ Βειιιιιιιε

ιιπι·ειιιιε ιιειιπ 'Τιιιιι.εειιιιιι ιιππι·ει·ιιειπεπιε-Ιιειιιι

εειιιιιιεειιπ τε επ άει· ιι·ιιιιει·ε Ηειιιιιι.ιεειι·κι ιπι .ιειιειειιιιο

ειππ·εειιεπ θοιινει·ιιειιιειιι ο ι·. Κ ο π ά ιι ι· ε ι: ι ιιει·ιιιειι ινιιι·άεπ.

- Πει· ιιεισιιιπιε Πιι·επιιιι· άεε ιιιειιιιιιε ιιιι· ειιιιει·ιιιιεπιειιε

'ι'ιιει·εριε ιπ Ρι·ειιιιι'ιιι·ι ε/ιιειιπ. Ρι·οι'. Η ι·. ι·π ιιι Β ιι ι·ι ι απ.

ιετ πιει πι·άε-ιιιιιειιεπ Ηοεοι·πι·ρι·οιεεεοι· ιιι άει·

ιιιεάιιιιιιει·ιιειι Βιιειιιιιιι άει· Η π ι ν ε ι· ε ι ι ιι ι κ π ο 6 τ ι ι π π ε π

ειιιιι.ιιιιι ινοι·‹ιειι. Πει· Βιιιε εειπει· επιιΙι‹:Ιιειι Τειι=ιωιι ννιιά

ιιεειι ννιε νοι· ιιι Βι·επιιιιιι·ι ιιιειιιεπ. _ιεάπειι ει·ιιιιιι Ρυτά'. Βιιι·

Ποπ Με Βεειιι. οιιιιε ιιεειιιπιιιιε νει·ριιιειιιιιπ,ε; νοι·ιεειιιιεςειι

επ άειι· ιιιιινει·ειιιιι. Ηιιιιιιιπειι επ ιιιιιιιιιι.

·- Ζπιιι Νεοιιιιιιι.τει· άεε ι"ι·οι'εεεοι·ε Ζιιιι π Με άειπ Βειι ι·

ειιιιιι άει· ιιετιιοΙτιπιεειιειι Αππιοιπιε ιιπ άει·

Π ιι ι νε ι·ει ι.ιιι Η ε π ι' ιει άει· Ρι·ινειάο2επι άει· Κιιιιιεειιει·

πει· Πιιινει·ειιιιι, Ρι·ιιι. Βι·. Με:: Αειιε.ππεν, ιιει·πιειι

ινοι·άειι πιιά Με άεπ επι 8.π,ε:ειι0ιιιπιειι.

- ΑΜ' Απι·εει·ιιιιι.ι άεε ιιι. Η'. 8 ιι ι π άιει·, "κι ιιι πιι.ειιειει

Ζω ιιπ Βιιάεπ Βιιεειεπάε ειιι ,ε·ιιιεεεε ε ν ε. π εε ι ι ε ε ιι - ά ο π ι

εειιεε ιιιιιιειιιιιιι·πριεειιεε Ππιει·ιιειιιπεπ, ιιιιιιιιιειι

ειπ ιιι άει· Βιπάι. Α Ι ε ιι ιι π ά ι· ιι νν ε ι‹ Πισω. .Ιειαιτει·ιιιοεει:ινι·)

επ ει·ιιπάειιάεε ενε.πεειιεειιεε Κι·επιιειιιιιι.πε ι'ιιι·

ιιενειιιεειιε Κι·ειιι‹ε ππά Βριιερι.ιεειιε, ιπει.ειιειι.

Πιε Βιειιιιι.επ ειπά π" Οιιι‹ιιιει· ει. μι. ιιεειιιιιε·ι πιιά εε ιει άει·

νειινειιιιππει·ει ιιει·ειι.ε ει·ινε.ιιιι π·‹ιι·άεπ, νιιεΙειιει· εισιι πιιι

ειπεπι ινιιι·ιιιεπ .-ιιιρειι επι· Βειιιιιιιε ιιιειιεεοπάει·ε επ άιε ενω

πειιεειιεπ θεπιειπ‹ιειι άεε Βιιάειιε εεπ·ιιιιάι Μπι.

- δ' :ιιι ιι πε. ιιι Ρ”οιΞε άει· πιιιιι·ειι·ιιειι Βιιιιιει·ιιιιιπ;ειι νοπ

ΑωΖωπ ειιιιι ειιιιι·επ Μιιιιιιι·άιειιει πι. Με ννιι· εειιοιι πιειιι·

ιιπ επ ιιει·ιειιιεπ Ηειει.ιεπιιειι εειιιι.ιιι ιι:ιι›ειι. ιπ νιειειι θε

εειιάειι άεε Βειοιιεε ειιι ιιιιιιιιει·ει· Μειιιζει ιιπ ετω

Με ιι ει· ιι ιι ι ω ειπεειι·ειειι. 8ο ννιι·ά ιιππ επειι Με άειπ

ει·ϋεεετειι Β'ιεει‹επ 0ιιει·ιιιιιιιεπ ιΙ.ινιπιιάι ιιι άειι· «Νοι·άι. Ζω.»

άιε Κιειαε ι;ειιιιιι·ι, άιιεε άιεεει· Οι·ι ιπιι εειιιει· άιοιιιιιενιιιιιει·ιειι

Πιιιεεεπιια εειι. ειπιει_ει· Ζειιι οιιιιε Λεει. ιει. ιιπ Ξειιτεπιιιει·

νοι·ιεειι .ιε.ιιι·εε ινπιάε νοπ άοι·ι άειι· ιι·ειρι·ειιιικιει·επάε Αι·ει

Πι·. Π ι τ Με Βεεει·ν·επιει επι· Αι·ιπεε ειιιιιει·ιιιειι ·ππά επι Π).

.Πιππει· ε. Ι. ιππεειε ειιειι άει· Κιι·ειιειιιειεει·ει ιι ι·. Ηεεε ιι

_ι ιι εε ι· ειειι ειε Μιιιιιιι·ει·ει επι άειι Κι·ιεπεεειιειιριειε Μιχε

ιιεπ. Βιπε Ρει.ιιιοπ πει άει· ΜεάιειπεΙνει·ινε.ιι.ιιπε, άεεε Πι·. Η ει

ε ε π _ι ε πε ι· Με άει·πειι ειπει;.··ει· Αι·πι πιι- Οιιει·ιιιιιιιεπ ππά Πιπ

μεεειιά ιιι εειπει· 9ιειιιιιιε· νει·ιιιειι›ειι άιιι·ιε, εναι· ν·ει·πειιιιειι.

ε...

Βε ινιιά ιιιιιιει· άιε Νιε‹ιει·ιεεειιπε ειιιεε Αι·ι:ιεε ιιι άιεεειιι θι·ιε

ιπιι Ρ`ι·ειιάεπ ιιεειιιεει ννει·άειι. Απι'ι·ει:επ ειπά επ ι·ιοιιιεπ ιιπ

Β. ν. Ριειιιιιιιιοι·ε - ιπιιιιιιι*ει· πει· Οιιει·πειιΙειι.

- Πει· πω· Κιιι·πειιι εεει·ιιιιιεεεπε ε ε ι ι ιι ιι ά ι ε ο ιι ε β ε π ε -

Μια πει ιιιι· άιε Ζινεει‹ε άεε Ηεπιιιι.ιεπ·εεεπε επι άειιι

ι”ιεειιειι 'Ιιειιάε ΒειΙεπάε ειιιεπ Κι·εάιι νοπ

εο,ιιιι‹ι ΗΜ. ιιωι·ιιιιω πιιά ιιεεειιΙοεεεπ, άειι ι·ιιτει·εειιει"τιιειιειι

Αιιεεειιιιεε επ ιιιιιοι·ιειει·ειι. άιι>εεπ Κιειιιιι

Η Με :ιιππ Βειι·εεε νοπ ιε.οιιο Με. επι· Αιιειειιιιιιε ντιπ

95-30 Βειιάεειιιιιιειιι·πιεπ ιιιιι ειιιεπι θειιειτ νοπ 4οο-εοο επι.

ιιι Αιιερι·ποιι επ πειιιιιειι πιιά άεπ ειιιιιειειΙειιάεπ Αει·πιειι

ιππειιιειιι Ιιεειιιιιιιιιει· Βεπιι·ιιιι άιε νει·ιιιιιειιιιιιις άει· εεπιιιι.ι·ειι

Αιιι”ειειιι. εοννιε άιε Ρι·ιιιιιε ππιει· άειιι Μιπάνοιιι επ ι'εειει.ειιειι·

άειι Τειιεπ ειιι'ειιει·ιει:ειι;

ει Με επιπ Βειι·ε,ε_·ε νοπ 7000 Βιιι. ειιι·Απειειιιιπε νοπ 50-50

ι.ειιάεειιειιιιπιπιειι επι θειιιιιιειι νοπ 76-50 πω. επ νει·

ινεπάεπ:

ει Με επιπ Βειι·εεε νοπ 8000 ΗΜ. άειιιεπιεειι ρι·ινε.ιειι νει·

ιιιιπάεπ επι· Απειειιιιπι: νοπ Αει·ειεπ ω· άειπ Βεπάε. άει·ειι

Αει·ειε άιε Ριιιοιιιεπ ειιιεε Επιιάεειιιιιτειιι·ετεε ιιι ειιιεπι ιιεετιπιιιι

ιεπ Βιιι·οπ ιιιιει·πειιιπειι ιιιιππεπ. Με Βιιιιι·ειιιιοπεπ επειιινειεεπ

2ιιιιι Ππιει·ιιιιιιτ νοπ Κι·πππεπειιιιιοπειι, επι· Απειειιπιιι.ιι νοπ

Βειάει:ιιει·π ιιιιά, νι·ο εε ει·ιοι·άει·Ιιειι εειπ εοιιι.ε, επι· πιω νοπ

Ποιιιοι·ετειι;

4) επε άεπι ιπ άεπ ει·ειεπ .ιιιιιι·ειι πι‹πιι επι· νειιιιεπάπιιε

εειιιππ·επάεπ πιω άεε ιιιιιι·ιιειιεπ Κι·εάιιε νοπ 30.000 κει.

Πειιιιιιειι εππι Βεπ νοπ Ποιιιοι·ειειι Με άεπι ιιιι.ειιεπ Επιιιάε

επ ει·ιειιειι.

Βπάιιειι ννπι·άε ιιεεειιιοεεειι. επι· Αιιειιιιιι·ιιιιε· άει· ει·ι”οι·άει·

Ιιειιεπ νοι·ιιι·ιιειιειι πει άει· Πιιι·οιιιιιιιι·ιιπ,ε; ντιι·ειειιειιάει· Βε

εειιιιιεεε. επι· Βεει·ιιειιιιιιε άει· ειπεειιιιι·.:ιεεπ Γκεμπ πιιά επι·

ιοτιιειιι'επάεπ Βειιιιπε· άεε Νιιιιιιιιιεινεεειιε ειπε ε ι ιι. ιι οι ε· ε

Η ο ιπ πι ι ε ε ι ο π πιιτει· άεπι Ρι·ιιειάιιιιιι άεε Βιιιει·εοιιειιειιε.πρι

ιιιιιππε επ ι‹οπειιιπιει·ειι, ιιεετειιεπά ειιε ειπεπι νιεερι·ιιειάειιι.ειι.

4 Κι·ειεειιεάει·ιι, ειπειιι Αι·ετε ππά ειπειιι εεεοιιΜ'ιειιιιιι·επάεπ

θΙιεάε. άιε νοιιι ι·ιιιει·εειιιιιι.ιιειιειι Αιιεεειιιιεε επ “Με ειιιά,

νι·οιιει εε άειιι ι·ιιιει·εειιειιιιειιεπ Απεει·ιιπεε ιιιιει·ιεεεειι ννιι·ά.

ει·ιιιι·άει·ιιι·ιιεπ ?Με ειιι θειιιιιι ιιπ άειι Αι·ει ππά Με εε

εειιιιιιειιιιιι·ειιάε θιιειι άιεει·ι· Κοιιιπιιεειοιι επ ιικιει·επ. ιιι-ιω

άει·ιιειιειι ?Με ιιιιππεπ άιε Βιιιιιιτιοπεπ άεε αεεειιιιιτειιιιιι·επ

άεπ ιιιιεάεε άεπι Αει·πιε ιιιιει·ι.ι·επειι ινει·άειι.

- νοιιι 7/2!). Με Π). 2Β. Απε·πει ά. .ιειιι·εε ννιι·ά ιιι Μιτ

που ιι.ειειαιιεειιιι.ι πιιι άει· Αιιε;ειιιειπειι ινειι.πιιεειειιιιπει. πιι

ω· άειπ Ρι·ιιτειιιοι·ει άει· Βειειει·ιιειι Βεε;ιει·πιιι.ι;, άει· νιι. Ι ιι

ιει·ιιειιιιπειε Κοπειεεε ιπι·Ε1ι·ϋτωι·ιιπα άει· Ε'ι·πι;ε

ιιιιετ »ιιπει- ινοιιιιππ,ε;ειι ιιιιεειιειιεπ ινει·άειι.

Ζπι· Υει·ιιππάιιιπει· ι:ειιιιιεεπ ιι›ιειειιάε (ιεε·ειιειιιιιάε:

Ι. Ρι·ιιιιιιιε; άει· ι·ειιιιιωιι εειπειιιιιιιι.2ιεει· πιιά ει.εειιιι·ιιει·

Κιιι·ρειεειιιιιιειι επι· Βεεειιιιιι”ππε ειιιιιζει Κνοιιππιιεεπ ιιι:ιει·

ιιιιιιιιι πιιά ιιιειιεεοπάει·ε επ άιε ιι,ι·ιπειεπ Βενιιιιιει·ιιιιςει‹ιιιεεειι.

Σ!. Βιιιιιπεε νει·εειιιεάεπει· 5ιειιειπ επι άιε Βεεειιειιειιιιειι άει·

ινιιιιπιιιιι:επ.

3. ιιιιι·ιεειωιιιειιε ιιπά εεπιιιι.ι·ε Βεεπι`ειειιιιειιπι; άει· ινωι

ιιιιιιεειι. Ρι·ινιιιιπιιιετινε επι· θειιιει·ιιπε άει· ινοιιιιιιπαειι.

4. Βεε;ιειιιεπιιειιιιιε· άεε ιιιιιιιπιιιεειι.ιεπ Αιιειιιιιιε νοπ ιι`οιι

ιιιιιι:.··ειι επ εοι;ς·ειι. «Αι·ιιειιει·ιωιιιιιιειι», Οοιιεεε-Απειεάιιιιιε·ειι.

Ε. ι·ινειειιιεειιε. ιιιιοποιπιεειιε πιιά ειιειειε Χ'νοιιπιιπεςεει.ιιιι

ειιι‹. Ρι·ιιι'ιιιια άειι· ειιιιεινιιπάιεπ Μειιιοάεπ πιιά άει· ει·πἰειιειι

Βεειιιιιιιε.

θ. νει·εειιιιιιει·ιιιιε; άει· Αι·ιιειιει·ιντιιιπιιιιαεπ. οιιπε ιιεεοπάει·ε

Κιιειεπειειι.τει·ιιιι€.

Τ. Αιιιεεε νοπ Πιιι·ιειι άπι·ειι Αι·ι›ειιει·. Βι·ννει·ιιιιπε· νοπ

ι·ιι·πιιάει.ιιοι‹ειι άιιι·ειι Αι·ιιειιει·. Βπτινιειιειπιι€· ππά ει·ειεΙι.ε

Βεειιιιιιτε. Πει·ειιι' ιιεειιαιιειιε θεεετεε.

Αιιε Βιιι.πιειι πετάω επι· 'Γειιιιιιιιιπε ιιπ άειι· Βι·ιιι·ιει·ιιπς άιε

εει· Βι·ει;ειι επιρ;ειοι·άειι, ινοιιει ιιιπεπ ιι·ειεεειειιι πι. επ _ιεάε

άει·εειιιειι ειιιεπ ειι;ειιειι Βει·ιειιιει·ειιιιιει· επ ει·ιιειιιιειι.

νοπ άειι Μιιαιιεάει·ιι άεε ι(ιιιιει·εεεεε Μιά ειιι Βειιι·ιιε νοπ

πισω ιινεπιιε·ει· Με ΙΟ (ιειιπι Βι·ιιιιιι ει·ιιοιιεπ, άιε πεάι·ιιειαεπ

Βει·ιειιτε άεε Κοπε·ι·εεεεε ι‹ιιιιιιειι ειιει· επι· Πεπιεπιι:επ επε

πππ π·ει·άεπ, ινειειιε άειι ει·ινιιιιιιιειι Βειι·ειις ιιιε εππι 1. Μπι

π. Ηι. 1905 ειιιι·ιειιιει ιιειιοιι.

Βι·ιει'ε ππ‹ι ιιειάιιειιι·ε.;ζε ειιιά επ άεπ Ρι·ιι.ειάεπιεπ άεε Οι·

εππιεειιοιιε-Κοιιιιιεεε ιπ Βι·ιιεεεΙ επ ι·ιοιιιεπ: Μ. Βερι·επιι,

Ρι·εειάειιι ιιπ Οοιιιιιε ά'οι·ι:ειιιεειιοιι ιιπ ν1ι. Οοιιει·εε ιπιει·ιιε

ιιοπιιι άεε Ηιιιιιιε.ιιοιιε πιιπ ιιιει·ειιε, 48. Με άπ Βοεεε επ
Βοπιιε. ει. Βι·ιιιιειιεε. ι

Βιειειιι,εειι. π·εΙειιε άιε Βιιιιιιιεπ ππά άιι.ε επειιιιιι·Ιιειιει·ε

Ρι·οει·ειιπιιι άεε ι·ιι. Κοιιε.·ιεεεεε επ ει·ιιειιειι νι·ιιπεειιεπ, ννει·

άειι ,εειιειειι. εισιι επιπιιιιωι επ ννεπάεπ ιιπ Πι·. Ι.. Β ε ι· ιιι ε ιι

εοπ, βει·ιςιεπιειιιι_ιε 28ι, άεπ νει·ιιειει· Βιιεειιιιιάε ιιπ Κοιιιιιεε

άει· ιιιι.ει·ιιειιιιπειεπ Κοιιςι·εεεε επι· Βι·ϋι·ιει·ιιιιε; άει· Βι·ιιι;επ

ιιιιει· ιιιιιιιςε ιδιιιιιπιιπε·επ.

- [Με ντιπ πι. Β. Ο ι·ε.εωει·, Βεάειιιεπι· άεε Ζεπιι·ειιιιπι.

Εεε πω· Κιπάειιιειιπιιπάε, νει·ιεεειε «ν ιιά ε ιπ ει: π πι ιιι ι· άι ε

Κ ι π ι] θ ι· ιι ε π χ ι ε» ιει νοπ άειιι ιιειιε.ιιπιεπ Νειν-Υοι·ιιει· Κιιι

άει·ει·ει Πι. Η ε ι· πι ε ιι ιι Β. Β ε ιι ε ιιι ε ι ά ιιιε επι.>;Ιιεειιε ιιπει·

ιι·ε.ε·επ ννοι·άεπ.·

- ΒριάειιιιοΙοι;ιεειιεε. [Με Οιιοιει·ε. πι ννιεάει· ιιπ

ιιιειιιετ άεε Ποπιεειιειι Κοεειιεπιιεει·εε ειιι€ειι·ειειι. "κι νοπι
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28. .Τιιιι.-4. πω. ιιι πω· ΝΜιο π. ΒἰεπιιπιιΙιιιιι(πιἰοιι Η οι·ο- '

πο ινε Κ (ή ιι 7 Ροι·ιιοπεπ αιτπι·ιιιιΜ πππ Β Ρε·ι·εοιιοπ εεειοι·πειιι

1ιι ιιιι‹Ιει·επ ΟτιεοΙιιιΝ.ειι (Με ΒεἱοΙιεε πω( (Μπι: ΟΙιοΙε

ιποτΚι·πιιπιιιικειι νοτΕπιποιιιπιοιι.

Απ ΜιΜπι·πιι π .πω ιπι Θπιιι·. "_πι(Κιι νοπι ΣΒ. .Ιπιι.-4.

Ε`οΙιι·. ινεἰτει·ο 32 Ν ο π ο ι· Η ι· π π Η π π χ; ο π ι·οειειι·ιει·τ ινοι·‹ὶοιι.

πω.

- Με θειιιιπιτππιι( ποι· Κι·ει.ιικοιι ιιι που (ΗΜΙ

!ιοιιριΜ.Ιοι·ιι 5 ι. Ροτει·ιιΙιπι·ςε (καιω ππι 29. πππ.

π. .Ι. 10068 (ΙΜ πιο(ιι·ιιΙειπ π. νοι·νν.), πιιι·ιιιιτει· 92Ι 'Γγρ!ιιιιι -

(22ί.) ιπεπτ). ΜΒ 8γρΙιἱΙἱε - (Η πω.), 2ΤΗ5οΙιει.ι·Ιπο!ι -- (Τ ιιιοπι·).

- (Ο πω.), 48 Μπειετιι -- (Β και.) πππ Μ .

Ροο!ιοπΚι·ππΚε -- (Ο πω. Με ιιι πω· Υοι·ιν.).

Θ? ΜρΙιιΙιοτιο

Μοττο.ΙΙ(;Μει-ΒπΙΙοϋπ Μ. Ροτοτιπιιιτεε.

πω πιο ΥΝοοΙιε νοπι 23. Με 2ιιπι 29. .]πιιιιιιτ 19ω3.

Ζιι.πΙ πι” 8(:ετΙιε(ΜΙο:

Η πποπ ΘοεοΙιΙοοΙικ πππ ΑΙιοι·:

Π) πιιοΙι ποπ 'Ι'οπιιιιπι·ιιιιο(ιοπ5

- 'Ι'χριι. ωιιιιιΜι. Ο. Τι·(ι|ι. π.ΙιιΙ.Β9. Ρ”Μιι·ιιι 1°οι:(ΙΜ'01Μ θ,'Γι μπω

] οικω ΒοεΠιιιιιιιιιιεςιΙοι· Γυιιπ Ι,Ροι:Ιωιι Ι, Νπιιω·ιιΙΒ.8Μιπι·Ιω:1ι 22,

ΙΗρ!ιτπειι·ιο 20, θι·οιιρ Ο, ΚοιιοπΙιππωιι Η). Ωι·οιηιϋπο Ι.ππεοπ

επικιιιιιιιιιι; 40. Πι·γιιι(›εΙειε 8, θι·ιρρο Ν. ΚΜπι·Ηιο.ΙιποΙιο Ευπ

Β[. (.:οποπιιειιιιιΙπιιπ (Μ, Βιιιιι 8, Βριιιοιιιιιιο!ιο Μοιιιιιι.;ιτιε Ο, ΑΚιι(ετ

ΑιιτΙιτπκ Ο, Ι!γιΙι·ορΙιοπιπ Ο,

ΗοΙοπιιι·Ιιοπιιιπώεπιππ Ο, Ριιιοιιιιιι εριόοπιι0π Ο. Κοτ:Βι·ιι.πωιοιι0,

1°ιιοηιει·ειΙΠεΙ.οι· Η.

- 5ορι.ιοπιιιιιιο 12. 'Ι'ιιΙιοι·Ι‹ιιΙοεο πω· Ι.ιιιιι.ζειι 195. '1ιιΙιοιπιιΙωιε (ιιι

‹ὶοι·ει· Οι·ρ;πιιο 20. ΑΙΙιοΙιοΙιειιιιιε υπό ΠοΙιι·ιιιιιι ιι·ειιιοιιιι (5. Ιο

ΙιοιιεεειιΜιο!ιοιιππ Ατι·οριιιιι ιιιιιιιιιππι ΣΟ. Μπι·πειιιιιε ειιιιιΙιε 89.

. ΚινιιικΙιοιτειι πω: νοι·ι!ειιιιπρεπειππΙε ΙΜ. 'Γοιἔεποιοιιι Η.

ΡγΞιπιιο πππ

+ Νει.οπετο 81τιιιιιμ1οε νοι·ο1τιε Μ. ΡΘΒοτε

(πικαπ Δοι·πτο: Βιοιητπε, ά. 22. Ροϋτ. 1905.

πωπιἐἔεεεεεεεεεεεἔ
ΡἡἘ_` >·ση>πι·ση··»>πιπι··ιηεβ

κ

Δ.1-..Μ.Δ.ΔΔ.1..ΕΔ-...ει
.-<.-«οιω«πωωβοο

Μ? 89? θθ4 Ή29θΙθθ22 Ω 29 84 ?Ι 85 60 θΒ Η ΠΩ(

  

:.ΑΝΝΟΠΟΕΝ δΒ!)ΒΒ. ΔΒ.'Ι' ννοιπέιι ιιι πετιΒιιο(1Ππ.τιάΙι1118 νοιι Κ. Ε. ΒΙΟΚΕΒ ιιιΉ

8ι. ΡοτετεΕιιιτε. ΝονεΙιγ-Ρι·. 14,εοννιε ιιι ειΙΙοιιιιι- πππ 8.πεΙππό. Απποποοπ-Οοπιρτοιωπ επεοποτπιποπ.

Π:2:οο/

Ραε:'ί//επ

,, |ΐσΜο"
π 0.6 μ. (.

Βοηιι0ιιιΜο πππ

ιιιΙΙιεειε Ι·`τιι·ιιι.

 

5:70Μ

,, ΜΜΜ"

ντσΝι·(εσποιιιιοι·

απςειιώιιιι

ωπιπω-ιι.-Μι...

8)·ι·πρ. ΜΜΜ·

|.`0Γπι πω· ΚΠ·ι:

σο8-'Ι'Χωτηιιι·.

 

επβυ.·:02

εφη:

,, ποσόσ"

6πηςιΠοΗ·ι

Κωοωι (π $_γι·ιηι

Άπω, οι πε( πω.

πρωι-ΙΙ πιΜπισιι

πι( Χ"50πΜΜΒ.

 

Π*

πω. ..20ωω

Βοετοε Ουει_ιειοοΙσοτινετ πω· ττιοαετιιοιι 'Πιο

τειριο, ε1θεεωι ειιιτι(ιιιΒουΚυ16εο ννιιικιιιιε οχ

ρω·1τιιοιιτοΙΙ υηα Κιιιιιεοπ(°οει€οετοΙΙτ ω..

  

θσεωιππει· :.ιΙΙοιι Κι·εοεοτ-. Μπα. (ὶιιειῇειοοΙρι·€ιρπι·πΙεπ πε

Με( ΤΙιιοοοΙ πιο Υ‹ιι·ι‹ιἱ!ο νϋΙΙιρει· Ι.ιιιιιω.ιωι ιιι ννπεεει·,

ιιΙιεοΙπτετ θοι·ιιοΙιΙοειςπειτ, επιιιΙιοΙιει· Βει2Ιοει;Κοιι. πι.

ΒαΙιΙοιιπππιιτο. Επι! ἔι·‹ιεεοι·'Βεεοι·Βἱοι·ΒπιἰΙιιἶἰπ. Ι ι

° ° , Ειιιι(μπι- πω! Κε (Και: ιιι!ιοι·Κιι οπο. ιιιιιιιεπτ κι ἱιπ Μπα επει

ΙΠ(ΗΒ8τ10Π0Π· πιπιπ. οιιι·οπιοιπιε Βι·οιιοπ(Μειι. σπιτι”. Τιι!ιοι·ΚιιΙοεο πω· Κπο

οΙιειι. Πι·ϋποπ οιπ). οιιι·οιιιεοπε πωπω".

Ιπ Ποεοπ νοπ 2--ϋ,<ςι·. ρι·ο πω.. ΡιιΙνοι·£ιΟ.5, οιΙει·ιπ νι·(ι.εεε

Παει· Βϋιιιιιιι; πππ ειποπι Βι·ι·πρ Με θειιο(ιιιιποπεοοι·τηςι>ιιει.

Βεε‹ιιιιὶει·ε εεοικιιειο Απινεπόππεειι·ειιιο Μινι τιιωωιω.

ΜΜΜ ι 0.5. Βει Πιπιι·Ιιοοπ Β ΜπΙ τἐηζΙἰ‹:!ι 0.5,ιιιιι Ιιοειειι πι

Τ.ιπΙοιτειι.

ιωιωιπ.
 

 

νοι·οι·ιΙιιιιιι€:

ΑΠοιιιΜο !·"π!ιι·Πιιιιϊωι:

Ρ. Ηοππιπππ-!.πΒποπο δι θα, καιει οΙιειπ.-ριιιιιτπ. Ριοπιιο(ο

Βτωισ>Ι (Β‹·Ιινι·εἱει. Ηι·ωιαπυΙι (Βπποιη.

ιῖΙιιΝυι· πω( [“ΝΥ(Μ0° Μισο· «Πο Μπεστ· Ρι·ο(ιιπι Μι... ‹Ϊ‹·π ΠΠ. .·Ι‹·ι·.:(σιι μι·‹ι(ἰ.< πω(

/ι·ποι|ι·ο επι· μει·|ι7ριιιι9.

#Ι70/ ά8ΐ(92°0/ πι:αρπο/

ΟΤ Η σ:

2α.άσπ ,,|ι.'ουάσ ,, Μάιο
Α' ει·ιμ»υτΙ(Μισιιοπ Η;; -Ρι·ιηιπι·πι. :Βυ'Ή;ἱδοὲὶ.ἶεπῖἑὲϊγΘξΐΡΗΕι!"Γεπ

.., . - _ . ι .' . κι ι; πιι·ιισιιι
ΜΗΝ” ·-·"'Ιιε:22:Έ Μι|'""Πι Μπι ιιιοπι Ι.ιιικιω. τω” ιιιοπι. Μ.”νΜ.” σε_Πιθ.Ι'οω”

(πι-ιιι |ιικ(ΠΙΠιθ!Ν0 ιιιοΙιι επι.
Ισιιιιιιο(οτειιτι.

'Ι'ειΒεειο ι·ιΙιι ιι ιι ε: Ο. Μ οι·ιιπ: Ζιιι· Κειιιιιιιιιι πω· Βι

ιι·οιε.επώροι· ιπι περιιιΜεοΙιειι [ΗΜ.

+ Ν5.ο1ιετο81τιιιιιε άοεΒοιιι:εο1ιοτι (ιι·ιτ1ιο1ιειι

1 νοτοιιιε: Μουτπε, 6ο:: 14. ΠοΒ1·. 1206.

 

.Βέρα/επ

|θιω!ο.ι·..ι·σΙαύ.

6"Ιοο!!α|

πω· κι·ιι·Ιωπιιιε· Βο

ειιιιιιιοιΙ ι·Ιοι· (Με

(ΠΒιιπ!. ιιιιηιιιι·οι.

Οιπιπιι ιι...ιωιιιι,

..ιι-ιι ΜΜΜ ι·οι·ιι·π επι

ιιπιΙ ιι·Ιι·Ι‹ι δι·Ιιιιο Ι.

Πι 0ι·ηςιιι:ι(ι!ποσιιε

π 15 Οτ·ΙΠ.

Ρκοί!ώα

,, ??οΜε "

ΜΙΠιιιι·ω ΡΙιοιηιιιοι·

ειναι". Ν'Ιι·Μπιιιοι·

@Η πιο Μ8Ϊι‹·Εἱκι·Ιι
οι·.πιιι!ει·Ιιοιι ν

πω! ιιιοι·μιιιιω-ιιι-ιι

Πισω Μι·- π. πω...

(πιστα ιικηιι·ιηιιιι·ιιω

 

..πωπω

.,ΜΜΜ"

οιπ ιιιιωιιιοι·. πω!

ιιι·πειι!ιαΙιιΞεκ Εινοιιω

ρι·πριιι·ιιι. Ι·.ιιιΙιπΙι (πιω

μπω· ιιι ΜΗΝ; ιιιπΙ

.ιι·πωι ιιι Μπα”

ειιιΒΙΗΜοι· Ροι·ιιι.
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Η Η Τ Η 8 8 ' Ν Ειιττε10τ.,τΠιχτιιι

σ 88οοΙ18Γ8τ· 18880ΜΠΟΓ.

"Ι εεε. Βοει:Ιι. Βιιιι'αΙιι· νοιι όει· ι·αεε. Βειιϋιόε πεειιιιιει.

ό ΠιιεοαόόΙἱεΙιεε, ειοΙιει· ννιι!ιοιιόεε παω ι.ςειςειι:

.ί ΈξοιιοΙιπαετοπ, ΚοιιΙΙιορί- από Βι·οποπιιιικεται·ι·Ιι.

'Σ Βιιει·ειται· ιιι Ιιετνοι·ι·ιε8. ΒΙΜ.Ι.ει·α Βειικεο!ιΙειιόε α. Οσεω·ιι·ειοΙι-ὶἴιιειι.ι·ιιε.

  

Αει·ιτ!ιοιιε θιατειοιιτειι:

Βια!. Πι. Ειπε!. Ριεο!ιαι· (8τια.ιεΙιαι·ω.· - " · -

ΜΒ ιινω.ΗΠ18+ Δω ..Ρει·ιαεειιι“ και· ειπε αΙιει·ι·αεο!ιοιιόε; ινοιιαΕΙιιιο!ι ισα

αιοΙιτ Βιοιιεόε εε.8οιι Ιιιιαα, όπεε όοι· ΚεαοαΙιιιειοα ειπα ιιι ειιιιε;011 'Μεσα ιιι οιιιοιι

ειαιιι.οΙιειι Κιιιιι.ι·ι·1ι νει·ινε.ιιόεΙω, εο νναιόειι όιι: Αιιαι.ιω εο ιιιιΙόε, όοι· 8οιιΙειιιι επ

Ιοι:Ιιαι·, όεεε Με Βιειόιτεοιιιιιιόε Με Κοαοιιιιαεωιιε, Με Βιιιαα·ει·όειι ααό Με ότο

Ιιοιιόε Βι·ει.ιοΙιαιιι;, νοΙΙει.ιιιιόιε ινε;όεΙεα.

Πι. ΜΜΜ, ιι Ι. ΒειιιΙιεειι·ιτ ει. (παι.εεωωφ.- . Π

ΝειαΙι όειιι θε ι·ειαοΙι όεε Ροιιιιεειιι εναι· εε πιιι· ιιοιιιι Β'ι·ιναοΙιοα ρΙϋτεΙιοΙι,

Με ειιιιιιιεω ἱ0Ιι απ» Με Ιιει·ιΙιοΒε Ιιαι“ι ειαι οιαειιι ΑΙρειι-αΗριοΙ. Ι)ιεεε Ιιεισιιτ

ατ.ιιιιιι;!ιοιι. ΙΜ πιιι· αεεοιιόει·ε ιιαϊ, όοι· Μι ιαίο18ο Ια.ιι€_ιΜιι·ιεοι·Βι·οιιαΙιιιιΙΙιιιιαι·ι·ιιο

ιπι αιει·ιόιοΙιοαι Επι Ιιγεειιι 1οιόε.

Πι. ΑΠι·οό ιΠΙοι· (Νεαλααεσπ).· . - · ' Π Η

Μεια αιιιωιι ειιι. όιιιιιιι, όιι.εε όιιε Ρει·ιαεεια ειιι ΜΜΜ ιετ, Με ιιι Μι

ιοετοι· Ζεα. όειι πιιι ει:ιιι. εο εοϊόι·οΙιτειειι Κειισιιιιαειειι ιιι ειιιεα ααεειιιΙιι·ΙιοΙιειι

ααό πι" αιιιιισιόιιιιι.ι·ειι ΒιοιιαΜεΙΙιεται·ιΙι αΙιετιαΠιιιι·ειι νει·ιιιιι€. Ισα Ιωιιαε 2ιι1°

Ζεα. Ιιοιιι ιιιιόοι·εε ΜΜοΙ, ινεΙοΙιεε ειοιι όεε ιιΙειαΙιεα νοι·εαιςοε ι·ϋΙιαιειι όϋιι'ιε.

Βια Βι·ιο!ι Κ. νοιι Μιιειαει· (ΒΜ:Μό, δ2οί2·"ιι.):

Με όι·οι πιιι: Ροι·τιιεειιι αειιιιιιόοΙτεα Βιοατόιιτιόειι, όαιοιι ενικό αειΚιιιόει·ιι.

ΜΙιΙιειι ια όεα εο!ινιει·εωα Β'οιιιιοα ιιιιό ιεόεειιιιιΙ ειιινιεε εισιι ΙΙιιΡι·ειριιι·ει :Με νοα

ιιαεΒοποιοιιαοτει ινιι·ιιιιαεη όαι· εται·Ιιε Ηαειεαιει: αειΙιιιι ιιι ιιοιιιΒεα8τααόειι Ιιει·οιιι

ιιπ ιιαό όιο θεοτειιοιι Ιιε,ε;ειιιι εΙοΙι ΙιαΙό ια νειιιιιιιοι·ιι, Με 'Ι'ειιιρει·ιιται Μ! απ.

νει·Ιιειαι' πιιι όαι·αΙι Με Αροι!ιεΙιειι, εονόο όαιοΙι ΕοΙΒεαόε Βαει·οε-Βειι6ιε:

Π. ΒΙει·ετιιιιιιιίεΙ, Αροι.ΙιοΙιοι·, Τι'αι·εσιιιιιι, Μιιι·ειαΙΙιοενεΙιιι 186. Μ!. Μει·οιιιφ

πιιι, ΔρατιιοΙιει·, κι". ΡιιιιΙ 8οειιοόο, Αιιο1ΙιοΒιοι·, πω, καιω". 26

ιι_ 8αΙιιιεΙιοΙεπε, Ροιοι·ε!ιαι·μ 0ε.ι·Ι Ι·'οι·ι·ειιι, ΒΙοειιαα.

Ηοι·ιςεει.εΙΝ ιιι όοι· Κοιιιιιιιιιιόεαιειι-ΛροΗιοΜ Ε. Τιιοει·Ιιιιοι·,Βαι·ιιιι θ. 18,

3εγόεΙεττε.εεε 18. α) %-28  

 

εοπόει·ε εαπειι€ Με ειΠειι πειαΙι Ει·ΚέιΝαπε ειιιΠτετεπόειι

ΗιοαιααΠεο!ιοιι από ιιεαι·ιιΙΒἱε‹·Ιιειι 8‹·Ιιιιιοι·ιοιι, αει 1ιο!οιι!ιι·ΙιοαιιιαΙιειιιαα.

ΠαεαοΙι·Ιιεαιιιαϋειααε από Ιεσιιιιι.ε. νοιι ειιιει· Μιεοιιιιπιι ιιιιε 8Ιειι:Ιιειι

ω πιω” ΕΜΠ: από ΟΙινειι6Ι ιιι όει· Εεεε! τόιζΙιοιι 2 από 'ε Με 1 ΚιιΡΓεε

:φακό νεό! ιιι (Μ: Ηειιιι όοτ ετιιι·ειιιιιτειι Κ6τρειτεἰΙε οιιιιιιι·αιαειι. - ΒαΙιτ
γ πει εαεεειοι·όειιι!ιοΙι ΙιιΙΙιε.

(8ειΙιοχΙεόαι·εΒοτπι·Ιοετοι). ιπι-ια Με !!αεεαιΉαιιοε Μιιωι Βε

αει ειιιιτιεοΙιαιι Βι·Ιιι·ιιιιιιαιι8οιι (5εριιιιιιιιιιο,

Ριιει·ρετιιΙρι·οποεεεπ - πασα ριοριιιόόΜιεοΙι

αει δεααι·ιειι -. ΕπόοΚειι·όιτικ. Μιι:Βιιιιιό πω.) Με Ι.ϋεαιι,ς πι· ια!Νινο

ιιόειοιι από ι·ιιΜιι!ειι Αιιινειιόιιιιἔ, Με .,Πιιιιαειιιαιιι οι·ιαΙ6·· εαπι ΕιπτειΒειι_

- Ζω· ΉιιαόΒΜιειιιιΙΙαιι€ Ια Ροι·ιιι νοιι Τεια!εττειι ειο.

5ιΙαει·ρι·όρει·ειτ Πιτ ·· θ ·· ΒιΙΙι8εε ΕΜΜ

Ααεειι- από Οι: Ααιιειι!ιοιιιιιιιιι

εο!ιΙει:ΙιιεΚαιπΜιειιεπ , Βεε:οαόει·ε ντιπ ιατειιεινει·ει· από ιόιι€οι·οτ νιότ

.α θααστΗιδ0ε Καιιἔ Με Κο!ιαιιι.

Υ:ῇ*Μ
`-ΒιιΆ

Ρι·ο!ιοιι από Ιόιοι·ιιιαι· όαι·οιι

ΟΙιεπαιεοΙιο ΒαΙιι·ιΙι νοιι Ηογόοιι, ΒαόοΙιοαΙ-Βιεεόοιι,

οόει° όετεπ Υει·ιτειει·: (19) Π-2.

Β. σωιαιι, Ν. Ο., Βιιιόιιγ Ρι·οερ., 8, 81. Ρεαιτειιαι·α.
'Η

ιιο:

.

.

ι Ϊ δ'

-ιπόιππόἶῖόῇόῇόῖόἴ

  

ιόιεειιιιιαιιι ό" Ε'ι·εια2ϋειει:Ιιεα Βεε·ιει·αιια.

ΒΔΟΕ-8Α¦8ΟΝ.

Ιιι όει Αιιετο.Ιτ καει”, όετ αεετειιι€ετιι:Ιιτετειι ιπ μια: Ειιι·ορει. 5ιτιό

νοτΙιειιόειι Βόόει· από ΠοαοΙιεπ πιτ ΗειΙαιιἔ νοιι ΝΙόμειι-, Κεβεπ. Ηειι°ιι

ΒΙειεετι-. Ηατιιεει.Ι2-, Ροόει τα από επόει·ε Κι·:.ιιιΚΙισιτειι. ·

Τό Ποπ νοτιι Π. ιιι Με 2αιιι 80. Ξεριειιι!σει· ”ΓΙιε:ειει· από οοιιοει·ιε ότι

(:ειειπο. αειΙι ιπι Ρότα Ι.εεεεεΜποττε. θειειειτατιιοι Για Πειιιιοπ. ΞρἱεΙ-. 5 τεσπ

ειπε από ΒιΠειι·όε. ΑΙΜ ΕιεειιΕπιιιπΙιιιιοπ ειπό πιιι καει” νεταιιπόεπ. Μπα

Γεω. Περιιι·ιεπιεπτ Από.

 

  

ιεωεωεωεεωεωωω

 
 

κκκκπκκκκκἀὡκπκκκκκκκκπεἀ

. ΨαεεειΕοιΙαιιειαΙι

'1'ι·ε.αιιετοια-θΒοι·Μ.γεια

ΒΠΙΙΒΪΠΓΠΙΙΙΙ ΠΠ' ΝΒΓι'ΗΙΙΚΙ'θΙΙΙΙ(θ
` Πιιε επικό .Μαι εμ·ϋό”ιιει. Ι.ειιει· ιιιιό

Βεειται·ι· [Ν. ιιιθό. Η. Ή'οΙΓ.

"λ`^`·Χιπ·κ'κ`Ν·ι·Χ-`ι`"π`°Ἡ`7"Ϊ`ΪΧ"

ιοοσοφοφοφοφοφοοωθοφοφο0ωΦ.

8ιιιιιιιιιιιιιιιι Με Ριιιιιιιιιιαι.

Θει·όοιιο Β1ν1ει·ιι, ΠειΠεπ.

Ν Ρι·οερεΙαε Με Βααιιαιειο.ιε Πι·.Κοσιιι8οι·.

··νννννννννννν`= ν « · ν ν »·νννννν
κ $ΦΟΦΟΦΟΦΟΦΟΦΟΦΟΦ0ΦΟΦΟΦοφοΦό

ι -

Υειι·ιιι.ρ νοιι Αιιιςιιει ΙΙιι·ει·ΙικαΙό ιιιϊιόι·ιιιι.

8οεαιιιι ει·εο!ιιεα:

Με ιΝιι·Καιιαειι

4 νοιι Αι·ιιιιαπιιόεια από Με"

ιιαι «Με Λαμ.

ΗιιαόααοΙι

απ· Με εεειιιιιιιιιο :ιι·αιΙιοΙιο Ρι·ιιιιιε

νοιι Ρι·οι. Οι. Ι.. Ιιεινια

από Οαοιειααεαι·κι Πι·. Η. ΗιιιΙΙοι·ι·.

Π. ΒειΙ1ό. ει: 8 Μα 'Ι'ειιιιια. 1906. 26 Μ.

`1αι).ι.....ι... .ιι.ι.....ι...1ι;.Μ.Μ.Ε

ΝεοΙιννοιε οι·τΙιειΙτ από ειιι· Ζω όιοιιετ

 

ι Εισαι Ρόκα από Ραοςει·ιιιιιειι Η” Με

ι ρι·ινατο Κι·εαΙιοιιρόεςο (ιιεςοιι ΖειιΙαιιε

ν” 60 (Μελ.

; Δότεεεοιι νοιι Κιειιιιοαιδι€οιιααεα:

8ορ1ιιε Νιι.εξ'ι.Ιιιι1. Βια. ασια. Τγιιιιοπ·ι. πω.

° . κα. .

; 1ζιαόαιι11ει ΚενιιιιΙΙιεενΜι, Βκα·ι·εριιααιι

από!! Κό!ίδΠΈ, α. 09. κα. 28.

Ρ`ιαα Θι31πειι.ιΛ .0._171.ιαιο,ΗιιαεΝ 16,

θα. Ι8.

ιρ;Ιιεόεεόειενειειαε

ςι·αετιιιιόεΜε:Βο!!ειϋΙιΙε.Χ'ναεεω·

.ννειιιιιεα.ΒιεΙιεαιεΙ.Ιιτιιιαιοι·εειο.

ιι.<ι,·εαπόΓιειιαἔενοιι2-8υιό·όειεοΙΙιε
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θ[ΝΕΒΜ. ΠΒΗΑΗΥ.

· Χ.ΠΜΥ. ΟΡ Μις".

Μ)Η 1 Ι905

ΧΧΧ. .ιιιιιιοιιιιι. ει. ιιιιιιιιιιιιιιιιι Χιονο ~
ΜΒΒΙΠΙΝΜΗΒ ιιιιιιιιιιιιιιιιι σ

οικον σετ Βοήειιιτιοιι νοιι

Μι. Πι. Χοπ! οιιιο.
-]ιιτιονν (Ποτροιι.

Πι. 1ιιιιοιιιιιοο Κι·ιιιιιιιιιιιο.

πω.

Πι. Βιισιιιι° Μιιιοοιι.

Μ. Ροιοι·οϋιιτε.  

Πιο ,,5ι. Ροιοι·εϋιιτεοι· Μοσιοιιιιοοιιοννοοιιοιιοοιιτιίι" ει·οο!ιοιιιτιοσειι

5 ο ιι ιι ο Βου τ!. -ΠοτΑΜπιιοιιι6Μηποιο ιοι ιιι Βιι.εο18Λιθ. 8 ΚΜ. Πιι· σ”

μι”, 4 Πιι!. Πιι· (Με Ποιοι: μι" Με!. Ροετ2υειοΙιιιιιε;ιιι σαι ο.ιιιιο:·οιι

1.5.ιι6,οιιιι2Ο Μπι; βιιι·ιιοιι, ΙΟ Μειι·ι: ιιειιι›_ιᾶΙιι·Ιἱο!ι. ΠοιΣι·ιοοπ,1οι:ιο πιο

Πιιιι:Ιιε Βιι1οιι€ε:εριιιιοιιο ΖοΠοιι ιιιΡειιτιει Ι(Η(ορ.οσει85 ΡΓοιι.- οιι

Αιιιοι·οιι ιιι·οι·σοιι 25 ΒορετοιοιΕι2ιι€οιιιτοτ ΟτιΒιιιειιο.ιιιΙιοΙιιιΒοοιιιιστ.

Σ" Μιοιιιιοιιιοιιι.ι -ΑιιιιαΕμ ιιονιιιι ο11ο Σιιιοι·σ.το-°ά

Μια:: ιιιιιιι οιιοοοιι!ιοεο!ιοιι οιι σιο Βιιοιιιιοιισιιιιιε νοπ ΕΕ. πω"

ιιι Βι. Ροιοι·οΒιιι·ο. ΝοννοΚν-Ρι·οεροΚι.Νο Μ, :ιι ι·ιο!ιτειι. -Α Πυ.Μ18·

οιιηιτο εοννἰε ειΠεειιιι σκ Ποάοι:ιιοιι Βο20,οιΙιοιιοιι Μιτιοιιιιιιμοιιιιιι

τετ παπι οιι σε" ειο!Ινοι·ιτοιειισοιι ` «καιω Γιο ιιι ιι το ιι σειι ΠοσοΚ

τειιι Πι. Ε. ΒΙοοοιε ιιι δι. Ροιοι·οϋ., οιεειΗ Οειι·ονν. Ι Ποιο Μ· 98

-Βοιοτοτεινετσειι ποσο σειιιΒιιιπ νου Ιβ Μπι. μισο Βοοοιι ιιοιιοιιιι·1. :ιι τιι:Ιιτοιι. ΒρτεοΕιειιιιισειι ισεΙιοιινοιι στ-θ ΗΜ.

-.Β.2   

8ι. Ροιοτοϋι1τε, σου 19.
 

Ροιιιιιοτ (σ. Μοτο).
 
 

 
-β...-..60?__  

ΠΠιεΗ.: Πι. ιν. ν. (Επι: Ζιιι· ΚιιοιιιοιιΙι σοι· Ροιιιονοι!οιιιιιιοοιι. - [Π. Αι·ιιιιιι· .ΐοι·σο.ιι: θιιιοι· Βι·ιοιιισιιι·ο!ι Αιιιι

οιιιοριοιιοΙιιιοιιοοιιιιιι »οι οιιιοιιι οοιινιοι·οιι Βι·νειροΙιοΙΙ. - Βοΐοι·ιιιο: Π. Ε'οοι·: Νιιςοινοι·5ιισοι·ιιιιοοιι ιιιιοιι 8οιιοι·|ιιοΙι ιιιισ Μιιοοι·ιι. ΐ

Βϋοιιοι·ιιιιιοικοιι ιιιισ Βοορι·οοιιιιιιεοιιι Ρ. Αοοιι: Ποιιοι· σο" ΒιιιΒιιοο σοι· ιιιιΜοι·ιοιΙοιι 8ιΜι'ιιι·οοιιοοΙρι·οσιιιιιο πω' σκι

Νιοι·ο. -- 'Γιιι·ι‹: νοι·Ιοοιιιιι:οιι πιω Μιιιιοοιιο Ηιιιιιιιιοιο.νιο. Ει)ι·οιο Ί'οιι: ΜοιΙιοσοιι σ" Μιιιιοοιιοιι ΒΙιιιιιιιιοτοιιοιιιιιιι:. ΕΠοιιιοιιιο

σοι· ιιοιιιιιιΙοιι ιιιισ ροιΙιοΙοειοοιιοιι Ηιιιιοιιιιι;ιο σ” Βιιιιοο. - Ι.οοεοι·: ιιιιιι θοοοιιΙοοιιωνι·πιιιι ιιοιιοιι. -Ι.οιιι·ιιιιοιι σοι· Ηιι.ιιι

Επι" θιιιιρρ. Α. Βοσιοι·'ο ιιιισ Ε. ννιοσοι·Ιιοιιιι'ο Αιιιιιοιιιιο σοιι Ρτοοοιιοο. - Ριοιοιιοιιο Με νοι·οιιιο Μ. Ροιοι·ο

Ιιιιι·οοι· Αοι·οιο. - Νο.οιιι·ιοιιιοιι νου ΚοιΙοεοιι ιιυε σοιιι Γοι·ιιοιι θειου. -

Βιι!ιοιιιι 8ι. Ροιοι·οΒιιημ. - Αιι2οιΕοιι.

(Λικ σοι· Ι. οιιιι·ιιι·ι;. ΑΜ.. σο. Βιιιιιοοιιοιι Βιοσιιιι·ιιιιΙιοιιιιιιιιοοο.

Οιιοιιιιιι Μ. Α. ν. Βο το πι ο ιι ιι).

Ζιιι· Κεειιιοιιιι σοι· Ροιιιονοι·ιοι:ιιιισοιι.

(νοι·ιιοιι; οοιιιιΙιοιι πι' σοιιι ΧΥΙ. ΙΜ. Αοι·πιοιιιι;ο ιιι Ποι·ριιι

ιιιι Βορι. Ι904).

?οιι

Πι. Ψ. ν. Θι·οι.

 

(8οιιΙιιοο).

Ψοιισοιι ινιι· ιιιιο ιιιιιι οιι σοιι οίΐοιιοιι νοιΙοι2ιιιι8οιι σοο

Ροιιιο, 80 οιιισ Πωσ σοι· Α". σοι Ι·ῖιιιειοιιιιιιιι Ζιι ιιοιιιιοιι:
Βιιοιι-, 8οιιιιεο-, Βιεο- ιιιισ 8οιιιιιττινιιιισοιι. Χ

Βιο Βιιοιιινιιιισοιι οιιισ ιιιιοοοιοι οοΙιοιι ιιιισ ινοτσοιι

ΒΙοιο!ι σου 8οιιιιοοινιιιιιιοιι Γειει πιο: ιιιι ΚιιοΒο εο80ιιοιι.

Ειιιο ιιιοιιι εοΙτοιιο ΒιιιετοιιιιιιΒοιιι·οιιοΙιο οιετοιοι· οιιισ

ΒοοΙ:οιιΒιιιοΙιο. Πο!ιοι· σιο ΗοιισΒιιοιι. σοι· Ροιιιεοοιιιιοεο Πο

ιιοιι ιιιοιιιοι·ο ΒοοΒοοιιιιιιιΕοιι νοι. Οιιοιιίι Γοιιισ Πιι

ΚιιιιιιιιιιιιοΒο Ο.06-0.07 ιιΟτ. ΡοιιιοεοΙισεοο; ιιιι ιιοΙἱοιιι

80ΜΠ Κιισ80 θ,θϋ ρθι.. ιιιισ°Β ο ο Κ οιιιο σοιιι σοιιιοι:Ιι-Γινιιιοϋ

οιοοΙιειι ΚιιοΒο :Πο ι;Ιοιοιιο Ζωη. ΜοιετοιιιοιΙο οιιισ ο.ιιοΙι

ιιιοι· σιο ννιιιισοιι ιιοπιρΙιειοι·ι σιιι·οιι νοτΙοιοιιιι8οιι σοι·

Ηιιιιιιισιιιο, Με $οι·οιιιιιιο. ΒοοΙιοιιο ιι. ει. ιν. Βιο Βοιιο.ιισ

ΙιιιιΒιοι σιο ι:Ιοιοιιο ννιο Με σετ ΒοΙιιιοοινιιιισοιι σΙιοιιιο.ιιρι.

ΗιιιιΠεοι ειιισ σιο Βιοοινιιιισοιι. Πιο Ειιιι·ιεοο σοο Ριοιιιι

Ιιιιιιο οιιισ σοι τιοΙιτιιιοι· Βοιιο.ιισιιιιιο ιιοιιιιιο,Ιοο. Νικ· »οι

νοιιιιιοιιΙοιοοιΒιιιιι; Μιιιιιοιι ειο »οι Χ'οιννοοιιοΙιιιιο ιιιιτ οικισ

Ιιτσοοιι θοοοιιινϋιοιι νοιοιιιο.οοιιιιε εο!ιοιι (ν. Βιιι.ιιιιι.ιιιι);

οοιιινοτινιοΒοιισοτ οιιισ σιο Βιοοινιιιισοιι.ιιιοΙοιιο σου νοιΙιιει

σοι @που ΡοιιιοΙιο.ιιι πιτ ΡοΙΒο ιιιιοοιι. Μιοιι Κ ο. ιι Πιι ο ιι τι

οιιιοιοΙιοιι ειο 8οινϋιιιιιιοιι, ιιισοιιι σιο ΚΙοισοι· σοι· Ριιιιοιιτοιι

νοπ Μοοοιιιιιοιιισσοτιι, 'Γιοιιιιιοπιοιι οσοι στο!. £οι“ειοει

ιιιοτσοιι, σιο Ηιιιιι σοι Βοιιιιο.ιιοιι οιιι8οιιιοιιιιιιι Μπι ιιιισ

σιιιιιι οιιιοιοοι. Βιο Βοιιιιιισιιιιιε ιιοετοιιι ιιι ιιιϋΒιιοιιοι των

ιοιιιΒοι· ρΙοοιιοοιιοι· Ποοιιιιιιε σοο 1ιοΓοιιιοε. Ποιοι· ιιοιιιοιι

Πιιιοιι6.ιισοιι εοΗ οιιιο Ηοιιιιιιι; .μοι ΒιιπιιιΙοιιοιιοιιι επιμ

οιιοΚιι ινοτσοιι, σει σιιιιιι νοιι οιιιοιιι ινοιιοι·Ιιιιι ι“ιιιιιιιιοιιο

ισ.ιιι8οιι θι1ιοσο νοιιι Ηιιιιι·ιο δυδ ιιιιοιιιιιιιιοιτ ινοτσοιι ιιιιιιιο.

 

νοτιιιιοοιιτοιι. - Μοι·ιοΙΗΜε

Πιο οιοο ΜΙσοιισοιι Μιτου Νοι·ιιοιι Μιιιιειι σιο Βιι6οετοιι

$οιιιιιοι·οοιι ιιοτοιιοιι, Κιιιιιιιιιιιτιο σοε θιιοσοο ιιοινιι·Ιιοιι

οσοι· οιι ιιιιιιιοτ ιιιοιιι· ιιιιιτοι· σιο 8νιιιριινεο οιιισοΙαιοιιοιι.

-- ννιι Ιιιιι.ι.οιι οιιιοιι σοτιιτιι8οιι ΡοΙΙ.2ιι Βοοιιοοιιι.οιι.

Ποτ Πιι. "οι νοιι οιιιοι· Κι·οικοοεο οιι σου ΒοιιιΚιοισοι·ιι

οι·Γοιοοι ινοι·σοιι ιιιισ πω· σιο Ροιιιοιιοιιι Με οιιί Με ιιι

ιιοτο Ρι·οοριιιιοΙο1ιιιι νοιι σου Μια οιι οιι·οιιΙσι· οιιοοιιο

οοιι ννοι·σοιι; :ιιεΙοιοιι ΓοιιΙιο οιιι 8οι·οιιιιιι οιιι Βιιιοιι Ηιιιιι

ιιιισ ναι· οιιιοιιιιιοιι πω· σιο ιιιιιιοι·ο 8οιοιοΙΙιοιιι ιιιιοΜ.

Πο σοι Ρο!! ιιιοΙιτ μια ιι·ιειοΙι ινοι· (Η Βιιιιισοτι ιιοοιι

σοι· νοι!οιοιιιι8), Ρετ. Πο!ιοιιο, ιιιισ ιιιιι Βοι·οιιιιιι οιιιιιέο

νοι·σϋ.οιιιιε οιιοεοΙιοιισο Ε`οι2οιι ειιοιι ιιοΒιιισοιι. 80 ννιιισο ιιιιτ

Με ιιοοιι€οϋΙιοοοιιο ιιιιιοι·ο ΡιοοριιιιοΙοιοτι οιιισιοΙιΒοοσιιιιι

Βοιι ιιιισ Βιιιοιτ.

Νοοιι 26 'Ι'οΒοιι Ιιιιιτο οιοιι σιο Νιιι·ιιο ιιοιοιιιιοι ιιιισ

Ιαιιιιιιο ιιιιιι ποι· ρΙοοτιοοιιοιι ΒοοΙειιιι.<.ι Βοοοιιιιιιοιι ννοισοιι.

διο ινιιι·σο ιιι 2 Βιι2ιιιιιοοιι ωιιιιιιιιι; Ζιιοιοι ινιιισο οιιι

Βι·σοΙιοιιιορροιι νοιιι 8οιοιιιιιι εοιιοιιιιιιοιι, σοι· Ροιιιο σιιι·οιι

ιιοοτοοΙ‹ι ιιιισ ιιιιοιισοιιι σιο Ποιοι οιιι σοιειιιοιι 'ΓοιΙ σοο

Ροιιιει ο.ιιΒο!ιοι!ι και, σιο Ιιοισοιι Βιισοιι σοε Ι.οιιιροιιο νοιιι

8στοιιιιιι εο!0οι. ιιιισ ιιιιι σιο ιιιιιιοιο ΓΙιιοιιο σοε Ροιιιο

εοοοιιιοοοιι. Πιο ΡΙοοιιιι @Ιουν νοΙΙΙιοιιιιιιοιι, σ. ιι. σοι

Ροιιιο ννοι· ιιιιιι ιιιιτ Ηιιιιτ Ιιοσοοιιι, νει· ιοσοοιι οιι οοιιιοι·

Βιιειο ω” οι·οιιιιο.οιο ιι;οινοι·σοιι; οι· ιιιιιιο σιο ?οιιιο οι

σοι· Ρνι·ιιιιιισο ιιιισ ννοτ «οιιιο ΙιοιιιοΒιιοιι. εο Μεεε Μι

Ισιιιιιι εΙοιιιιο, σοιοο Πιι. οιιι ΓιιιιοτιοιιοΓΜιιοοε θι!ιοσ Βο

Κοιιιιιιιιιι οπο. .ΤοσοιιιιιιΙο ιιιιιτο οι σε ιιιοιιτ πι· ω:

εοιιιει· ΕιιιΙιι.οοιιιι8.

ΑΜ σιο 'ΓοοιιιιιΙι σοι· ΡΙοιοιιιι ι.ιοιιοιιοι· οιιιιιο!ιοιι ΜΗ

Μι πιο. °ιοσοοιι ιιιιι· εονιι>Ι οι·ινοιιιιοιι, σ:ιοο Γοει οιιιιιιιι

οιιο Διιιοι·οιι ιιιιοιι, σιο πιιι ΠοοιιιιιιιΒ ιισι.ιοοιι Ι.ορροιι

νοιιι 8οιοτιιιιι οιι ιιοιιιιιοιι ιιιισ Πισω νοιιι Βιιιιοιι οσοι·

νοιιι ΟΙιοιοο!ιοιιιιοΙ. (Βοιοιι, ΗΠιοΒοιι, Ε". Οοιιιιοιο.

ΒοοοοΙ-Ηοι;οιι. Ωιιιιιιιο-Οιοοιιι).

Ζιι σιοοοι· θι·ιιρρο σοι· Ροιιιονοτιοικιιιιιιοιι οοιιϋιοιι ιιιιοιι

οιι ΡιιΙΙο, ινοΙοιιο ιιιιιιι Με Ι.ιικιιιιο ροιιιο Ιιοοοισιιτιοι.

Μιιιιι νοι·ειοιιι σοι·ιιιιι.οι· 1ιοι πιιιιιιισι·οι· ιοιιιΙοτ ΑΒιοιεειιιιε

σοε Ρι·οοριιιιυιιιε, Με Βιο!ιοιιισοΚοιοιιοιι ιιιισ Μιτου



εο1ι111ρίευ εεε Ρου1ε υοτει ‹11ε $οι·οιε1- οι1ει· υυ1ει· Με

Βευο1ι1ιευτ ευ υει· Βιιυρ1ινεε. 1ο 1τ1εο1ιειι Ρ1111ευ Μου

ι1ετ νετευε1ι σει Κεροε11.ιοιι 12,81111101ι1 ινει·ι1ευ;1υ νετε11ε1ευ

Ρ1111εο, κο 1ιει·ε11.ε νετκεο1ιειιυ8εο ε1υ8ε1ι·ετευ ε1υε, Μου

ι1ετ 1ιιεκ1εο1ιευ Βεεε1ιι·οιυρ11ε θο1ι1ειυο1ι ι1ει· Ρειι1ε1ιευ1

2υτ Πιο1ι1111υτιε υ1ο1ιι. ιιιε1ιι· Βευτευο1ι1 κετι1εο.Πει· Ρευ1ε

ιυυεε ε1υε εε1οετ 1ο1τετεει·ε.11ου 1ι1οι1ε οε1`τε11 κει·τ1ειι

υο‹1 τ1ει· Πε1ε1‹ι εο1οιι ρ1εε11εο1ι 8ει1εο1:1 κει·ι1ειι.

Ι)1ε 2ουι $ο111υεε οοι·1ι ευ 1ιεεμτεο1ιευι1ε 1ε1.21ε Ατι

ι1ετ νει1ε1ευοΒευ ε1υε Με $ο1ιο11ικιιουευ εεε Ρευ1ε

Π1εεε 11οιιιιοεο τ1οτο1ιε.υε εε11ευ πι· Βεο1ιει:1ι1υυ8. Κευ 1”

ιυ ο ο ο ε111ει·12 Ε'1111ε, ε1οεο νου Μ ο 1 Βε1ευε υυ11 ε1οεο

νου Νε11.1υε1ιειιι 1ιεεε1ιι·1ε1ιευευ, 1ο ι1ευευ εε ε1ο1ι ε1υ

ιου1 υυι ε1υε 2ο111111,υε νει·1ε12ιιυε του ε1υεοι '1'εεο1ιεο

ιυεεεετ, Με εουετε Με! ε1ε1ι υιιι ε1υε νετ1ε12οοε ι1ει·

ΟΙευε του ε1ιιευι 01εεειυο1‹ 1ιεοι1ε11. Οεκο1ιο11ο1ι κει·ι1ευ

1ευοο1ι ι11εεε νει·1ε12υυεευ νου ννε11ιετυ ευ Μ11υτιετυ

νει·111ι1. 11111· 1ιε1ιεο 3 εο1ο1ιετ νετ1ε12υυ8ευ υε1ιε1ι1:

111111 Ι. Ο. Κ., 28 ε. τι., Ρο11ιε1ευ1εε1ιετ, κυι·ι1ε ευι 17. Αυις·

11101 1ο ι1ει· 1011011 ιο11. ε1οει· 1νυοι1ε υιυ Ρειι1ε ε1οςο11ε1ειι·

1111· 81111 ευ, νει· ειιι11ςευ 81ουι1ειι νου ε1οειιι Ει·ουεο21ιυιυει· 11ο

Βο1ι1ε.1ε νει·Ιι-ιτει. κοι·ι1εο ευ εε1ο. Πει· Β1ιι1νει·1υετ εο11

ε1ιι 11ιιεεετει ετε.τ1ιει· .<.1εκεεεο εε1υ. - (Σε. 2 Γ1οιε·ετοι·ε1τ νου

ω· 1111111111 1ιε11υι1ει ε1ο1ι ε1υε ευ ι1ει· Βιιυ1ιε 1ιεε1ιιιιεοοε, νοιι

1ι1ει· »Με 11ο1ιε νετ1ευ1'εουε 111111 21ι·Κυ111ι·ε 8ο1ιο11ικυιιι1ε.

Π1ε 11”υυυε ιιιιιιυεει 2/ε Με Ρευ1ε. Πει· 2εοπτε1ε 81υυιμ1” ε1υι·1‹

Β·εεε1ικο11ειι υοι1 ειιι;1111ετι. Βε111ε 8ο1ικε11116ηιει· ε1υε ουει·

11υι·ο11εο1ιιι11.ιευ. Αυε ι1ειυ 2ευ1ι·ε1ευ 81υυιο1°ε 1ι1υ1ει εε 1ε1ι1ιιιιι

το1υε. Με 11οι·ιιι·111ιτε 1ει 1υτε111. Νεο11 εοτς111Ιι11ιει· Β1ιι1ε111

ου;; ε1°1ο181 Νε1ιτ Μι· οοι·1ιοτε ευνει·οοεο, κοι·ευ1` ι11ε Β1υ1υυιε

ειε1ιτ. Ηουιυε1ιι. υιιτ1 νετ1ιιιο11. Πει· 117υοι1νει1ειι1 κει· υοι·ιυε1.

Νεε1ι θ 'Γυ8ειι 1Βυ1.1'ει·ιιους υ11ει· Ν111ι1ε. Αιο εε11ιειι Τε” Βε

ιιιει·11ι. ΡΜ. ε1υε 111.111. ιιοι·ιιιε1ε υιιι1 επι 12. '1'υΒε ε1υε νο111ις

ιιοι·υιιι1ε Βιε01ιου. Ρετ.. υοοο 18 'Γιηιευ εε1ιε11ι ειιι1εεεειι.

Γε.11 Σ). .1. Ε!. 80 ε. ο.. Αι·1ιε11ει·. κυιι1ε υοι 14. .1υουιιι· 1904

νου εε1οει· 11ε11ε1ιιειι ιο11. ε1ιιευι Μεεεει· επι Ρεο1ε νετκιιυι1ει,

1.οιυτοι. Β Βιυιιι1ειι ροει ει·ευιιιε 1ο εεε Ηοερ1τυ1. 111ο1ιτ ευ τω·

Βιιο1ιι 1ιε11υάε1. ε1ο1ι ε.υ1” ι1ευι ε1οτευιο ρειι1ε ε1υε ευο1ι1ιςε 11ίιιυι1ε,

κε1ο1ιε εεε 11ο11ε οοι·ριιε οενει·οοευιυ ν1$1111ι·, Με τεε1ι1ε 211111

ιετϋεετειι 'Ι'ε11 τ1υιο1ιεε1:1; Με $ε1ιο11.1.κι11ιι1ε σει· οοι·ροι·ιι. 1ει

ο1ο1ι1. 1:1ε1ε1ιιιι11.εε1υ; ειε εε1ιευ ε1υε Με ου ε1ε πιο ε1οειιι ε1οιιι

1'ευ 11εεεει· ι·ει·ιιι·εε.ο1ιτ κ11.ιευ. Π1ε Ηειυι·111ιι·ε 1ε1. 1ο1.ο1τι1. Με

νυοι1ε 1ι1υ1ει 11υεεειει 1ε1ι1ιο.11. Νε.ε1ι ειιι·111111111ςει· Β1ιι1ε1111ουε

κ1τι1 21ιει·ει-°ι1υε Βεριιιοι υυ11 Μου ‹11ε Τιιο1υε 81011Η111811 ουε1ι

νετιι111ιι. Με 1111111111; ειε1ιι νο1111οιιιοιειι. 'Γε11κε1εε Ντι1ιτ τω·

Ηευι υυ‹1 'Γευιροοε‹1ε 1ο Με 111ιιοι1κ1ιι11ε1, ι1ετ ΡΜ. 11ε1ιει·ιε.

Αυι ο11ο1ιειευ '1'ει;ε '1'ειιιρει·ειιιι· οοτιιιυ1, νου ου ευ ιεΙυ1.ιει·

1νυυι1νει·1οο1. Νεε1ι 14 Τει;ευ του. 2 811112 1ι1ε1ιιευ θι·ειυυ1ει

11οιιεκιιιιι1ευ 1ο υυιου1ε.1.οι·1εο1ιε Βε1ιευ111υου εο1.1ε.εεευ. Με

1ο1ι Ρετ.. ουο1ι ω. 11 'Ι"εεεο ιιι υει· Αιο1ιιι1εοπ κ1ει1ει·εε1ι, κυ

ι·ευ Με 1ι1ε1οειι 111υοι1ευ νει·1ιε11ι. Μιά Ρετ. με ευ, Μ." Με

Γυιιυι.1οοε1`111ι181‹ειι εεε 011ευεε ν11Ι11ις υοι·ιυυ1 εε1.

Γιο! 8.1). Η. δ? ει.. ο., Λι·1ιε1ι.ει·, ττ111. υιιι 111. .1υυ1 11104 1υ

Με Ηοερι1111 ειιι. Πι· ε·1ε111.υιιι, ι1εεε 11ιιο Αο1“ευε Αρι·11 ε. ε.

1υ υ·ιιο1ιειυ Ζιιειιιιιι1ε νου ειοευι Βιιιιει·οι11υο1ιειι ιι1111:11ο1ι ι1ει·

Ρειι1ε ουι·ο1ιεο1ιιι1ι1ειι κιιι·ι1ε.Αιιε ε1οευι Βεκ1ε11εο1ιι·ε11ιευ εεε 11τυ

1ι1ε1ιει· ει" 11ειυ ΙΑΠ11άθ 1ιε1ιοοι1ε1ουευ Αιιιεε ιιςε1ιε 1ιετνοι·, τ1ιιεε

ει” Ρευ1ε. 1εει. ιοιυ1 υιυ 213 ε1ιεεεο1ιο11.1ειι 1ςεκεεειι Μ. Π1ο

1ιε1ι1ειι '1ει1ε εεε Ρειιιε ε1υε ουι· ι1ιιι·ο1ι ε1υεο εο1ιιου1ευ 1111111.

ειι·ε11ειι 1ιο11 ειιιειυ ειπε 1ι.1ε1οειι '1'ε11 Ι1υ1ιευ 1ιε11ειι Βο1ικε11

11ϋιρε1°Β ιο Ζυευιιιιιιειι1ιε.ιιις 1;εκεεευ. Π1ε 1'νοοι1ε 1111 21ιεευ111ιι

κοι·ι1εο, 1ιο.ι. υ1ιει· κε1;ευ ε1υειεττειεοει· Ηυτυ1υ111ιτυι1ου 'Η.

1111”οει κει·11ευ ιο11εεειι.

Ρει. Με υοοο ε1υ εε1ιι· 1ευ8ε ι1ευει·ιιι1εε εε1ιννει·εε Κι·υο1ιεο

Με”11111°υ11ςειιιυο111. Πε 1ιε11ε ειο1ι ε1υε ειιεε;ευε1ιοιε 11ει·ιι

1ι1ει.ιιιιουε ιιιε1ιι1ι1ετ υυ‹1 κιευει·1ι‹ιΙ1 ε1υε ευ νει·εε1ι1ευειιειι

'ιο11ευ 1υ2ιε1οιιειι ρ;ειιιοε1ιι. κοι·11εο. Νυο1ι Αυε1ιο11οοε ε.11ει·

1νω"ιευ. κει ε1υε Ηιιι·ιιι·ϋ1ιτευ11ειε1 υεο1ι1ιευ11ε1ιευ. εκεο11ε

Βε1ι11εεευυι; ιι·ε1ο1ιει·Ρυ1. εεε Ηοερ1το1 υιι1ευυ1ι1.ε. Βε11 11ει·

νει·1εικ1ιος 11111 Ρυ1.1ιειιιε Ε1ι·ε·1111οιιειι 1ιτε1ιει1ι1.. Βε1 ι1ει· Αιτι

ιιυ1ιιιιε 111 1110 Α111.ει111ιιε· κιιι·ι1ε 1'ο18ειιυεε 8111111111 ει1ιο11εο.

1 Γ1ιιιχει·1ιι·ειι νου ι1ει· 11110111 εο11'ει·ιιι. 1ιε11οτ1ει ε1ο1ι ε1υε 111111

2111111111· νει·1ιιιι1ευτ1ε 1ιε1 ειιιςειο1ζειιε Νειτ1ιε. Πει· ρει·1ρ1ιει·ε

'Ι'ε11 τ1εε Ρειιιε ιευουειιιειοε υυι1 -1ι11ιιει εο1ι1ο11

Ηυτιιιο1ιτε τ1ιεεεεειιιι·1ιεε ευι1ε1. Νιου »ιο ουι· Νυτ1ιε. Αυι πο·

1ι·ε1ειι Του ιει εειι1ιο1ι ε1υε 1ι1ε1ιιε 111ειε1, ιιοε υ·ε1οΙιει· Ποιοι·

Πι·1ο εο11εειι κ1ιτ1.Π1ε 1ιε1ι1ευ Βουκε1111οιρει· 1111121311 ουι·

ι1ιιιο1ι ε1υε εο1ιιιιιι1ε Βι·11ο11ε 211ε111.1111ιε1ι.

Πε! 11ει· επι 25. .1υο1 11304 υυεεε1111ιι·ιειι Ορει·υ11οιιυ·ιιι·ι1ειι

ειιει·ε1. 1ιε111ε Ηειιιι·ο1ιι·ειικυιιι1ειι υιι1Εεειιο1ιι, 11·ε18ειιιιι.ο1ιε ουιι

ευε;ε1'ι1εε1ιι, 11υυιι ‹1ιε Μιι·1ιε ω· Βο1ικ·ε111ιοι·ρει· ειιπ1111ει·ι.

Νο01ι εοι·81111ι111ιει· Β1ιιιει111ιιοε, Νε.1ιι. ι1ει· 8ε1ικο1111ϋτρει·, πο·

ετικΒευτυου ι1ευο 'Ι'ου1ου. 11111118·1οευ. Με Β1υιυυρ; ειο1ι1 νο11

ει

1ιε1°8.1ι. Π1ε .

 

11οιιιυιευ. Νε111. ι1ει· Ηει·υτϋ1ιι·ε ουι1 Ηειιιυυ1ι1, εοκ1ε 101υ1οαο11

ε1οεε Πευει·1ιε11ιειει·ε. Αιυ 4. 'Προ 11υι.Γει·ουυς 11111· Ν111ιιο.

1νυτι‹1ε ι·ευ1111ουε1οε. Βε1υι 11τ'εε1ιεε1 εεε 11οιιει·1ωι1ιε1ετε ηυ111ι

ιι1ιει· Με ι1ει· Ηυι·οι·11Ιιτε ε11ι1 εε δευτ ε11ιει·ειιε. Με Ηιιτυιο1ιι·ε και·

νει·εο1ικο11εο, Με 111ετ1ου ιιεεει·ει. εο1ιυιει·21ιο1ι. 1311111 11ιιι·ε.οΓ

· ειυ1111ει·ιε ε1ε1ι ε1υε 111ε1ιιε 1·`1ε1ε1, ε1υε κε1ο1ιει· 11111 11ετ 0111311011

· που 'Ι'ε11 Με Πι·1υε ε.1ιρ;1υς. 1ο ειο11ζειι 'Γεε·ευ 1ιο11.ε 81011 Με

εεο1ι1οεεεο. Με ε11.τ1ςε Α1ιεουτ1ει·ιιιιι.ιι 1ιοι·1ε 11111' ουι·! πιο

19. .Η 1 11104 ινυι·11ε ΡΜ. εε1ιε11ι. ευ1ι1εεεευ. - Αυι 21.

Τε” υεο1ι ι1ει· Ορει·ε.11ου 1ιιι11.ε Ρετ. ι11ε ειπε Βτεοι1οο, ννε1

ε1ιε _1ει1οο11 υ1ε1ι1. που: νο1111οιιιυιευ ε·εκεεευ .εε1ο εοΙ1. - 011

Με Ρυυ1ιι1οοε1111ι11.11ιο1ι ε1υε νο111ιιι υοτιιιε1ε κει·ι1ευ κ1ι·τ1. Μπι:

ε1ε1ι ιιει11τ11ο1ι οι1ι $1ο1ιει·1ιε11 υ1ε1ι1. 1ιε1ιουρι.εο. Αουευοιεπ

111.εει. εε ε1ο1ι ει1ιει· 11ιιι·ο1ιυυε; 11ει· Ρευ1ε 11:11 ε11ιευοτιυε1ε Ποιοι,

Βει·ει1ο 1$1ε11τυοι.; ουι1 ι11ε Νιιι·1ιε (Με Βουκ·ε111‹ϋι·οει·ε 1ει ν1$111ε·

νιιε1ε1ι. Βε1οεοι νετευτεε1ιευ. ε1ου κ1ευει· νοτειιειε11ευ, 1ει Ε”.

1ι1ε1ιετ ο1ο1ιι. ιιει.ο1ιεε11οιουιευ. .

Υει·ιοεετ1 κυτι1ε 1ι1ει· ι1ετ νετΙε.ιιϊ υυι·ο1ι απ» Πι·ε11ιι·1

11ε ουτ1 @του 111ε Ηετιι11ε1ε1ουι1 111181 υε1ιε1 ε1ο1:ιει·

61ο 8ο1ιο111 του Πευετ1ιε11ιετ.οι·. Ο11τει·1ιοο1ι νει·1ειιιΒε

1111· ι11ε οοετε Πυτο1ιτι·εοιιυυ8 ι1ετ Ηε.τοτο1ιτε Με 1111111.

υυυ 111111 1ιε111ετ Νεε1ιοε1ιευ11υοε 1ιε1υ11ειευ Κυ11ιε1ετ1ε

οιυε οι1ετ ε1ιιευ Πεοει·11ε.11ιε1ετ 111τ εε11ιεινει·ε111ου11ο1ι.

Βοκο1ι1 τ11εεετ ε1ε1ευετ 111ιευ ε1οευ Βε12 ιιυ1 ι11ε $ο1ι1ε1ιιι

1ιευτ οει· 1τ1εο1ιεεο111ιιειι 11ει·υτϋ1ιτε Με υο‹1 νετ268ει·ιι

ι11ε 11ε.ου υυευευ1ε11ι11ε1ιεο Ρο18εευε1:εοι1ε ι1ειι Ηε11υοεε

ρτο2εεε, 1ε ε1ε11εο 11ιο ενειι1. 811οε11ο1ι 1ο Ρι·ε.8ε.

1ο υυεετειιι 11'ε11ε 1ιε11ε οει· Πεοει·1ιε11ιε1:ετ ουι· 4 'Εεεε

εε1εεεο, κε1ο1ιε Ζε11 Βειι11ετε, υιο ε1υε 1ιει”118ε Πτε1.1ιτ111ε

1ιετνοι·ευτυίειι, Με ο1181ε1ου ε1ε εο1ιιιε11 ευε1ιε111ε, ε1ο1ιει·

Βο1ιο1ι1 κει· ευ ω, κευο υοοο υυτ 1ιιιι·2ο Ζε111ιεει.ε1ιεοι1εο

Ηε.ι·υ11ε1ε1. 11111111; ιιυ1 ι1εο Κιι11ιειει·1ειυυε οι1ει· ι1εο Πευετ

1ιε11ιειει· ευ νετ21ο1ι1εο, ει·εο1ιε1υ1 του· υ1ο1ι1 τει.εε.ιο, υοοο

κ11τ‹1ε 1ο1ι 1ο νοτ1ιοιοιυευυευ Ρ:111εο ι1εο Κε11ιε1.ετ ουι·

24, 1ιοο1ιε1ειιε 48 81υυι1εο 11εεευ 1εεεεο, υιιι ι1εου ΡΜ.

εροο1ευ υτ1υ1ετευ ευ 1εεεεο.

Με Ρ.εεο1τε.1 οοεει·ετ Ρε11ε ιουεε Με νο1118 Βε1υυ8ευ

1ιε2ε1ο1ιοε1 κει·ι1εο. 01101011 ι1ευ Ρ1111ευ νου νευτεοοε

υυ‹1 Αι·1ε.ου κ1ι1ετ1ειμ εε ι11ε Αοε1ο1ιτ Βονει·'ε, Βε

υιιτι1°ε, ν111ε1'ε υοι1 Νε1υ1ου'ε, κε1ο1ιε 1ιε1Πιιτευ

εο1ιοε1ουυε νου 2|ε ουι· οοτροι·ε ευνετυοεε. πι· Αιυρυ1υ

11οο τ1ειειι, ι1ε1ιιε1: 1υιιυει· ε1υε (Ξτυουτ11ο ε1ο1τε1.ε. 11ο

Ρυ11ε νετ1τειιυε, κο 1ιε1υε οοτροι·υ ι1υτο1ιεο1ιο11.1.εο

κετεο, ιτε1 11ε1οε θε.υ8ι·11ο, 1ιε1ιο Γε11ε Αι·1ε.υι1, νεο

Γ1ε1ε1

ε1ο οοτρυε υου Με 11ι·ε1.1ιτε ι1οτο1ιεο1ιο111εο κετειι, νϋ1118ε .

Ρυο1‹11ουε1`ε1ι1€1‹ε11 ε1υ.

Πεε 11ν1ο1ι118ε :οι Ετ1ευευου ε1υεε ευ1ευ Βεευ1ιε1εε

11ε81., ιυε1υει· Με1ουυε υεο1ι, 1ιε1 εε11ιεινει·ει11οι111ο1ι ρε1υ

11ε1ιε1ει· Αεερε1ε, 1ο οει· εεε1ιτευ Β1οιει111υου ου‹1 ειστε

111Ι118εο Νει1ι1 εεε Βερ1υιιιε υυ‹1 ι1ετ-'1'υιι1οε ε11ιο81υεει. ι.ιο11

1ιευΒι. ο1ο1ι1 νοιι ι1ετ Ουτε εεε Γε11εε Με εο1ο1ιευ ευ.

Ρε11 11 1ιεινε1ει, υιιεε εε11ιει ε1υε 1εε1 1οτει1ε ΑΜι·εοοιιοε

εεε 011ει1εε' κεου81ε1ου οιιεεε11ιε υοοο ορο1ι υευ1ι ε1οΒε

ιτειευει· Νετ1ιευ1ι11ι1οιι8, κο υοοο ε1ο1ιετ τεετεεε1νε νοτ

811υΒε 1οι 0εκε1ιε ευΒευοιυιυευ νι·ει·ι1ευ ιιι11εεεο, ορετ1ετ1;

ουτε, ε1υε νο111Βε τεε11το11ο ευ 1υ1ευτυιο υ1οιιι ευε

εο1ι11εεει. .

Ζυιο $ο1ι1υεεε ειι.8ε 1011 ιυε1υειιι 1ιοο1ινετευτ1ευ Βεννε

εευεο 01ιε1`, Ηει·τυ Πι. Α. ν. Βει·8ιουου 1111· ι11ε1τευοι1

11ε1ιε Πεοετ1εεευυΒ εεε Μειετ1ιι1ε 2υι· ο1ι1εευ Μ11.1ε11υο8

υυυ 1τευυι111ο1ιε Πιι1ετε1111ειιιι8 ιυε1υευ 1ιεε1ευ Πευ1‹.

Ι.11ετε.1υτεοεε.1ιευ :

1) Α ιυε1εευ: (Ρι·πε81ει1 1ε1‹υι·ε1‹1 1897, Ντ. 1111 ιοί,

Ζειι1ι·υ11ι1ετι 1111· Ο1ι1τοτε. 18111.

21 Ατ1ε.ιιο: ου. 1111011 Κευ1“ιυε.ιιο: Πε111.εο118 (3111

ι·υτ81ε Με.

ε) Βεεεε1-Ηιιυειι: Ατο1ι. 1111· 1111υ. Ο1ι1ι·υι·81ε.

Βιιο11 1.111.

4)Βει·ευι1:ο11.ουο1ιΚυυ1ιυειιιι.
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11) Β111100.011: 1100000110 1101 11111111. 0011111810 ν1111

ν. 1101010000, ν. Βτ000, ν. 1111101102. Α110

11000 1903.

11) 130101: 011. 011011 Κ11111”1011110.

7) 0110011: 011. 00011 Κε1111100.110.

8) Ο 0110010; 1111111. 1111· 11110. 01111. Β111111 ΙΩΝ.

9) 13001001: 1110011100 1100 10111. 11110 010. 8110110011

11111τ110 18811) 1111. 2011110101. 1. 01111. 18811.

101Ι101001·11011γ: 011. 0111111 1100110000.

11) 1111001100: 1112111001 10011. 111100110000111111. 1903,

Ντ. 12) 101. 2001.10101ει11 1. 131111. 1908.

12) 0111001101ν110011: 1011211111 1011010110 1891. Ντ. 44)

1111. 201111010111111 1. 111111. 1894.

. 111) 01010111: 1111100111 11100. 1ν0011000011τ. 18:11 Ντ. 111)

101. 20111τ01011111 Γ. 01111. 1880.

Μ) 01 11 10 1· 11 110 11: 01111111. 1(111.111111011011 0111· 110.111-

111111 1000111101100 01·ε0111000100τ11111111. 1111081100 1890.

15) 1011110111: 1011010011 1901, Ντ. 51) 101. 201111111

011111 1. 01111. 1902. °

101 Κ1111111101111: 1101110000 0111101010. 1311011 5011.

17) 11100110 τ: 1500111100. 0111 8000111100 0111101810 1901.

18) Κ0010: 1.011τ00011 001 01100. 01111. 1894 11. 7413.

19) 1.0011000011: 011. 00.011 Βτ1111111110.

211)011000010111:011.00.011 1(01111111100.

21) 111 11110000110111:1Κ1·00111011·111110110. 1890 Ντ. 28)

101. 1111 20111τ1111011111 1111· 01111. 18117.

22) 0101100. 11110.00.-1)100. 011111100·0111

211111111101011 Γ. 01111. 1893. ,

211) Ν11111100: 011. 1111011 Κ1111110000.

24) Ρ11τ110τ: 1:11. 011011 1(0111101100.

25) 11110001. 1111011): 13011. 01 1011111. 1111 10 000. 01111. 110

1111110 'Γ. 11ν11 11. 750) 1111”. 2001111101. Γ. 111111. 1892.

20) 1101011: 1)011101·1111 201100111·111 1111· 0111101010, 11111111

10111111.

117) 1100011110 1110 τ: Α11·11. 1.111. 01111., 11111111 ΧΧΧ11.

28)ν001011110:011.11111·111(001111000.

29) 11111111: 011. 11111111 Κ111111011.1111.

30) ν110100011111; (Μ11111·01100. 18915 Ν1·. 4) 101.

20011·111111011 Γ. 01111. 1890.

81100111110-0100111:(1ζ11111·1110 101111. Ντ. 7011. 71)

101. 1111 Ζ0011·111011111 Γ. 01111: 1891.

10111) 1111.

11111101· Ε1·111111 01111111 Α1111011·111110110111100001·1110 11111

1111111111 0011111101·1111 Ε1·γ01ρ0111111.

1100

111. Α111111τ 1011111111,

Ο1·01110101· 1101 111000111101111100ρ1101 011 1110011011.

1111 11011100110000 8011110111· 11111111 1011 1110108111111011001

010010 110110001118110 0011 0011110100 1101111100 1110000101;

01ρ01 Α01101τ0ρ101101111011001·11111 111121111001100, 1110001 1101·

0110011110 Α0080011, 00111 1100011010 1111011, 0100010 11111101 211

1100011τ111111111 11101000 101100. 110 0110 Α01101.τ0ρ1011011110000

111111 001 1511011101 00011 ν0111111111100010001ε 0011011 10001011

1101000 00 0010 00110101. 11011 010 1100100100 11001· 1100

1111011. 0000111000 00111· 8010111 01011, 1101111 1011, 0000 11101110

Β110001:11111011· 0111 8011010010 2111 Κ111.1·0118 010001· 0111110

0011111000 111100 0011 001· 1110011008 11011; 101..

1110 Κτ11.111100000011101110 11111101 101800001·11100000:

Α111 θ. .11101 1904 100100 1011 211 1111110 θ., 1110001 88-_111.11τ111011

01111111 1110001011, 11111· 01111101· 11011000 8111011110, 1101 111111 110

11011001 1110001· 11110 11010 000 1100101110, 00111110 110 001· 1111110

111100 1111111110· 1:01101111000 11111111, 0111100111. 10111. 1101· 0011110001000

11121 110110 Β1·γ1111101 011111000110101·1, 111101· 11011: ν01·001110110001·

111001100110100 1111110 1110 111110 1111111 11101101· 11111111001·01101 1100 11110

0100111· 1111111 01010 10 0010010011 1101111, 2010011011 38,0 111111 11,2,

1100111100. 1 1

 

1901· Κ1·11.11110 11111111 11110100 00110011 001110 130011 0001110011011

10001111. 11001· 1110 11111111 1111110111 1101011 Β00001·11001 01011111, 1100001·0

0111 Βτ11τ8.011111111· 1101010 1111111111 11001·,0·10;; 11110 1100 8011011 1111

111.11τ0010, 1111111011 01· 1111110111011 11110 0111101 Κο110,11·00 Β 011111.

1111111111 1111101110 11.10 1111110 1101001 110100 1'01·11000τ011000 110110111

110100 11011 0111010111 110.001· 11000001ν11τ010111· 1111111011, 0111111 0111·

· 11111111110111011· 1100 11010000 111112112110101100.

81111110 111·11000011 11.111 2..1001.

11111· 010.011 0110011111, 11000100.001·1:0 1111110111. 001111 11111 01110 130

0111111, 0011001100 1(0111 1100 001· 0001·011 Ρ11.1·110 000 0110110110 0111

1Στ01111010110800 11011 1111·γ111001. 010 10011111 Ν11.11011011'111100 101

011110. 1)111· 1111011011 101 11110011011111110 11010101.

111110 120. Τ11111ρ. 41,9. 81111001·11101 11·01. 1101210110 10111.

1111101110 Β1·0001111.10. 1101001111” 110110. 1101· Π1·111 00111011. 1:11·

11101110, 11001· 1101011 01110000 1)10 111111 1011· 111100ν1·110010 1301101111·

1111111 1100111011 10 Ε101·111011011· 1100 Κ11.1111110101 001 1011111010 1111

01·1111011 ν00 0111101110. Ν11.1.1·11110. 111100 11001· 01100100011 10110111·

01100. 11110 Β1·1·111001 1101000110 1111100111 11001100 1001101 1101011.

11111” 1171100011 1101· Α0ρ,·0001·11.11111 1100 Ρ1111001011 11·111·00 01111111·

11111111 Κ111101.10 Ί'1111·01· 11111:110·01·111011, 1110101101· Α1111011·0ρ10

1101111011001·1110 011 ν111·01101100 1101.

Κ 1·11 0 1111 11110 ν01·111111'. Α10 4. .Τ11111, 1110 9 11111· 11001100.

111110101·101011 0001 Κ1·001100, 1110101101· 40,7" 001 120 1111101111 0111111100,

10 01110. Α1·0000110001100 Α01101τ0ρ10110111100011τ1110 10 0111 1·0011111

Β1111111111101101111.1)10 Ν1111111 ν001 4. 11111' 0011 ό. .1111111101·1101' 1101101110

001·1. 1101 7 11111· 1110100110 00111111 010 'Γ01011. 1191. 11111 Π) 11111·
1110101000, 11100 151 8111011011 1101111 1101· 111_10111100. 110.011 1110 '1011-Δ

1111101111 11111111· 1100100111 80110101001111001·11011, 1111111711. 1)110 11η·

011101 11111110 011111 11011111· 001· 1110111011 Α0110011101110 11.111' 010 1311101:

1111011110τ01101. 1111 0001111011 1111111· 1101· 20011100 001· 0100110110.

1110 5 11111· 111110101·10 1011 ν1·10001·11111 10 00111. 0000010011 .11011

011·0111.011ο1111011001·11100 10 11111 1101110 Β1111111111·00·0011. 20111 81000011

01111101· 11·111 010 501111110111·001 1110, 01010111' 010 'Ι'111011. 111111' 89 011011.

1110 Ν00111 111101· 1111111· 1110111110. · .

Α10 θ. .11101 0011110· 1110 '1'010110τ01111· 1110100110 40,2; 010 11.010

11.111' 11010 1100111111 11110 0010 Β.111111110 1111110 01111·1111111111111 1100011010

10011, 11001 0.111 0010 1100011100 001810 011111 0111 1101101 11010 111111

151·1·011101. 11110 Α11001001000110000 01100 0110001011 11110 11001100

1101· Η111·01001:0111111 1111 Π1·111. Ογ11111101· 1011111111. Π11.1011 1111011

1111·0111111.0. 0011011 1110001· 01110 80τ010111_101111110 011 0111111100. 01111

11101·10 1011 11110001·111111 1111010001 11. 01. 0111101001 101.10001·111111

Α111.111γ1·10 0,3, 11·0ν00 001· Κ1·11000 3 1111111111· 01111011..

Α10 7. 31101 01101111 1110 'Γ0101101·11111τ 1001801111 89,8. Ρ1110 108

11110 Α1111001011100111101111 00.1· 11111·01·11.11001·1. Π" Β1·11111ρ01 1111110

011111 11.111 0111· 13111111 11011111· 11110000101101, 111111· 11.001· 11101· 11111111.

110 1011100111 101, 111110 001 11·111101·00 Ν0111ι1100111011011. 11001100

1111100 010 0. 1010101011 νο11 10110111. Α01101τ0ρ101101111011001·0111
11111010”. · 1

Α01 8.- 011111 1110111000 11111111 010 Τ01111101·011111· 11111879 111111

1111010111 111101· 01000111 1.101ν01·0011. 1411111100 0111111· 0111 Τ001ρ01·111111·

110111 1111111101· 11111” 89,8 1100 0110 0101110111 0000011 11110001· 011

0000101100 1100 011111 211 1011111.

Α111 9. 111111 111111· 0:10 1111110. 111 Ε111110 8011001100;

001, 11111110 011 1001100;

1100 39,4 1101 Α0000.

1110 10. 011111 0011110 011111 1100011111”. 1)111 Β01.0 11011 1501111111

11100 0111·Α111110011001· 1111111111 011111 ν111·11110001·1, 010 'Γ111111101·0.1111·

κ111010 08,4 001 0111· 911 1111111011. 11110101·11111 1111101110 1011 110011 0100

4. 1010111100 111111 10 11001. Α01101.1·11ρ1011011111110001·1110. 11010110

11111111 81000110 011.101 010 '1'010110101111· 11.111' 80,0, 11111 1101111111

11000011 0000111010 11111 219 011 1111111100.

Α1011..111111 111111· 00.0 1111101001 11001·.111 0·11001111111100111ι 1100

1111110 1011.

1101001· 01·1101110 010 Β011011ν11100000: 00110 Κ01111111110.11111100 000

81118011. Α10 14. .11011 1.101 11111111 0100111 1101110011 80111111011'1·001.

1100 1111τ0ι111'1110000001 'Γ11111ρ01·111111·1111011011 111110 11111110 110001111·τ1111

11100110 Ν1111111·11.10 11111, 0101111111 01000 1.11111;11·101·11.1·110 1'01·111.111

11111110 11011 0.10 17. .Τ1101 11·11.1011 211011· 0111111011 ν01·11001·110110000,

11001·, 1111 01111011 0111010111 000 Ρ1111001011 011111· 01·00111·00110000,

θ0100110011001100,1:00 11111 101 1111111100- Ιί0111 11011 111.111 111110011

11111100 Ρ1101011110011.101001100.1110111110 ν1101110010110 1111· 01111110 Τε1110

1110 1311008110;; 0111111 000101.τ11.01111111011.

101111 1111 1111011111 1111111· Ρ11110111 1111100111· 1101110· 1101·11,·001.0111. 010

11111' 91111100 ν011 1011110100 1111 111111.

001· 111

010 'Ι'011η101·111111· 0011·11111 88,7 1110 11011100

Π1100τ011011011 11111 0001110010 000 000ρτ00110000 11011, 00

1010110110 00 01011 1110 0111110 11001 01111111111001100 0011111100

000, 11111 0001100100 00111 11011110 Τ1110ρ1110111100 0101101

0101100000, 0011001011 111111 1100 11170000τ011101001, 001· 1011;

11011 ν01·0011100000100 1111110111 1·0τ,00011011 0011000011 11010011

1101·. 01101 1111011 1100111100 ν00 101 0000011 40 111101. 111111

ν11111010111 Α011011·011101101111011001010, 0101111100 11111 1011110001

1111 1101110000 7 Τ118011 11010 10 111110. 1101” 0101001 010

1100ρ:11.01 11011100 00.1, 0011110011 11110 1111011101. Ν11011 0011
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ετοιου 2ποι Ιπιειιιιοιιου πετ ποι· Επι” Με υιι:ιιι ευ

πειπει·ιιεπ, ι.τοιοπεπι πιο 'Γειιιρει·ιιιυτ πειι.ποιιι8 ι·ιιιιιπ

ιιετυυι.ειιιιυ8, επετ υοοιι πετ πτιι.ιεπ 1πιειιιιου πιιιεειο Με

1πττειιιοι επ ιιππ πεειι πει· νιετιειι πετ εε πιο ιοι·ιπεπιε

ει·υ. Νεοιι που Επιριειιιιιιι€ειι ποι· ΒιιιιιοτιοιιιΒου εοιιεπ

εοιοτι. 40-50 εοιπ. επι ειπιπιιι ειυειεερτιιιι πετπειι. Πε

ιοιι ιπιι. ποιπ ιιιιιει ιιοοιι υιειιι νετιτιιιιι πετ, ινιιιιιο πε

πιιε πιοιιι., εοιιπετυ ερτιιιιε ειιπιιιιιιιοιι ειπ, ποπιιτειι νιει

εκει πετ ιιιιιεεειυε ιἰτι`οι.<; οτιιιιιτι πιτπ. Ποιοι· που ιιπ

πυπεπειιπιεπ Νοποπινιτιιυιιπου πετ ιπιειιιιοποπ ειππ πιο

ιιι·ιιιιιοιι θειευιιεειιποιιιιππευ πυπ -εοιιιποτεεπ 2υ που

πειι, πειειιε :ιιπ ν. πιιπ 8. Τομ Με πετ οτειοιι ιπιοιι

ιιππ ειιιιτιιιειι ιιππ που ιίτιιυιιοπ εοιιτ πευπτιιιιιειευ.

πιιιοιιιιοιιετποιεο εποτ πιιιπ ιιυτιιοιιπιυ8ειι. Βιο ευπετο

ι(οιπμιιιιειιοιι, Με Αιιιιτειευ πετ ειιιιιοπ ιιιιιποι·τιιιιοιεειιεπ

Νεριιτιι:ιε, πιιτιιο ποιιι ιιπει· επι π” Ετπειρει εειπει πιι

τιιειιιυιιιιιτειι εειυ.

πιο ειοιιιι εε ιιπει· πιιι πετ πιοιιιιΒευ Πεμ, επ πιτ

που ιιιιοιιΒιιπιι πεε Ει·χειροιε ποιυ Βετιιιυ οπετ πω· πετ

Ζοιι νει·πευιιου'Ρ ιλ'ειιυ ιυιιυ ιιυ θιοιειο πιο νιειευ Μιιιοι

υπ που νοτιιποτπιειιευ ιιιεει. ποιοιιο πειιυ Ετχειρει

ειιιριοιιιεπ ποτπεπ ειυπ πππ ποοιι υιιι· ιπ πειπ οιπευ σποτ

ευπετυ Ε`ειι 1ιειιεπ. πιτπ ιπεπ επι· Βιιερειε Βοπτιιυπι ιπ

ιιεπιιιι επι ιιυεει· ιιι·πιιιοιιοε ι(ϋυποπ ποιπι Ετιειροι. Εε

πι πιιτ πιιιιετ πιιι· ιιιϋΒιιοιι επ ειιπειι, πεεε ιοιι ιυ πειπ

πεερτοειιεπου ι·`οιι που Ειππτιιι·ιι ε;επευυ, Με επ πεε

ποτπιπ νου Βιιιιειιιιετ ιι'ιτι‹υιιπ πετ. ιιι π." Ιυιι.οτιιιιιτ

ιιοππιο ιοιι ιιιιτ ερειτιιειι Μιιτειιιιιιπευ ιιπετ πιεεεπ Ριιιιιιι.

ιιυπευ. ιι.ιυιιιε .ιιιιοτου. πιο Ηεττιεοιι') (ιιοιιιπ"),

ιιοππ”). Βιειιιο'ι, .ιετοιιο^') ιιοποιι ιπ ιο οιπειιι,

τοερ. :πει Ε'ιιιιοπ νου Ει·χειροι ιιειιιιιιΒευ πυι·ειι Αυιι

ειτοριοιιοιιιιευεετιιιυ πεεειιου, ιιποτ ποπι ειειιι ειπε ειπε

εοτο Βοοπεοιιιιιπεει·ειιιε νοπ Βοππικ”ι πεπευιιποτ, πετ

ιιπει· 16 πει Απιιειτοιιιιιιιοιιιιουεοτυπι ποιιουπειιο πιιπ

ποτιοιιιοι. υυπ πιο νει·υιοιιιουπου νιιοτιο ερι·ιειιι: «ειπευ

ιιιιιιιιιιουπου ιπτιοιε ιιουπιευ πιτ πει ιιειποιπ ιιυεει·ετ

ι+'ιιιιε ι‹ουειει.ιοι·ειι».

ιιιιειιιι πειυυεειι Με Αυιιει.τοριοικοιιιιευεετπιυ ιιιιοιι υιειιι

ιιιε ειοιιετεε Μιιιοι ποιιπ Ετι·ειροι πειιεπ ιιιιυιι, πιιι·ιιε εε

ποι:ιι ιυ εειιποι·ειι ι·`πιιοιι επ νοτειισιιειι εειυ. ιιι _ιεποπι

Ρειιι εε ευεππουπου πιιι·πο ιοιι ιιιιιιιι "που, πουπ εε ιει

ι‹οιυ ιιετιιιιοεεε πππ οι·ει τεοιιι. ιιοιυ πιιιιιιοε πιω. Βοι

ποπι ι·ιηιιπου Βιιιιιευ πετ Τοιπροτειιιι· ιιπππου πεσει πο

υιιτιιιιιι;ειιπο Οιιιιπρε2πειιι.υπιε οιυιπ·οι.οπ ιιππ πεπυ πιο

ιπτειιιειπε πυπ Οοιεπιιεειιπειιπποευ ειε ιιοιπεευειιιυπο πετ

Ειιιεριιιιιιυπ Με υποειιιιιτιιοιι ειιιπ, πεπ που ειπε

εειιιι.πιπεππε ιιιιιτιιιιυπ επι” πιο Νιει·ευ ιιιοιιι ιπιι θεπιεε

ιιοιι. ειιεεειιιιεεεεπ.

Η Η ιι ι·ι·ι ε ο π , Α. π. Αιιιιειτοριπιιοιιιι.-Βοτιιιιι ιυ Ει·γειρο

πω. 'Πιο Βι·ιι. τποπ. .ιοιιι·ιι. Τ. .ιιιιι 1εοι.

π) θ ο ιι ι π. Ειπε

ειτοριοεοοοιυιιε πε

Ποιο πε ιιι ι”ιιεο. πειτε πω· ιο εοτιιιιι ιι.ιιιι

ιιι·ιποι·ειι.' 1η·πιι ιιιοπ. 1896. 8. 250.

Η Βουπ. 'ι'πο οιιεοε οι' ιΞιι·ι·ειρειιιε ιι·οειτοπ πιιιι υιιιιοειι·ερ

ιοεοοειο εει·ιιιιι. ιιο.πι:οι. 1899. δ. 1718.

^) Β ι ιι ι‹ ε.

1904. 27. Π.

··ι ι ο τ ο ιι ο. Πεπει· πιο Αιιπεππυυι: νιειπει·ιι;ευ Αιιιιοι.ι·εριο

ιιοιιιιουεοι·ιιιυε πει ποι· Βεπειιπ1υπο· νοπ Ετγειροι.

πιιοπιοιππ 1908. Ντ. 1.

.) Β ο π π ι ιι. ιΩτιιιιιι·ιιπι:οπ »οι ?Ο ιπι·γειρειι'ιιιιου. Οιιιιι·ιιο-Αυ

ιιιιιειι- 1899. ΧΧιν. Β. 708.

Βη·ειροι πυπ Απιιετι·εριοιιοιιιιουεοτιιιυ. ιιιιποει

ΒΜειωμ ιιιιιιυιοιι

σε

ιιοιοι·ειο.

Ε. Ρεοτ: Νοεοινοτπυποτιιυπευ ιιιιειι Βοιιει·ιιι.οιι ιιπ ι

Μ88θι'ιι- (ιιιιιποιιεποτ ιποπ. ινωιι. Ντ. πω.

νοι·ι'ιιεεει· πει. πιιιιτειιπ ιιιειιιει·ετ Βοιιιιι·ιυειιοριπειυιοπ ιιπ

Βιιεει ι'οιιιουπο ιγριεοιιε Νιιι.ςεινετιιιιποι·υποεπ πεοπιιοιιιει: 4

πιο 5 ινοοιιεπ υιιοιι Βειο·ιπυ πεε 8οιιιιι·ιιιοιιε πιει. ειι:ιι ιιπ που·

ινιιτποι ποι· Γιπι:ει·πιιι>;ει πιιπ' ποι· Νιιςοιοποτιιιι.οιιε οιυε ιιπει·

νοι·ιιιιιιοππο ιιποιι.ι·ε 11'ιιτοιιο, εοιιοπει· οιπ εοιιιιιιιιοι· πω, πεπ

νετΐπεεει· πιε εειιωιωιιιιιιιε ποποιειιποι. ι)ιοεοιπο εοιιιοιιι ποπ

υιιι πειπ πεοιιεευπειι Νει.τοι πειι.ετ πω· πιιπ ιειι 2 πιουιιιο υιι.οιτι

Βει.ιιυυ πεε θειιιιι·ιιι.οιιε εοιιι· πειιιιιοιι. ιιι ειπε ειυειυ ιιοιποιε

.ιιι.ιιι·ο πιιυπει·ι πιο 8οιιιιι·ιιιοιιιιπιε πιο ιπιυ ποιου Βεππε πεει

Νιιποιε νετ. Αιιι πειιιιιυιιειου ιει πιοεοιπο ιιπ που ΠιιυυιοιιιιΕ.

ι.:ειυ, πιιιιει· ιιιυεε ειε νει· υιιεπ ιιιει· 8·εειιοιιτ ποι·ποπ. .ιο ιιι-ιιι

ιιι:ει· πει· Νιιι;ει. πιπ επ πεπιιιοιιετ πιο ι.ιπιε. Βοι Κιυποι·π πιι

ιοι· 10 .ιιιιιι·ου Με »οι εειιπεειιοιπ Βιιιιυιιιειιι ιιουυ πιο Μαιο

υιιι· ιιυιςοποπτετ εοιπ ιιπει· πω: ι'ειιιοπ. Αποιι ιιπ ποι· ιι;ι·οεεειι

πιω ι‹ιιπυ πιο πιω εειιι· πουι.ιιοιι εειυ. 1ιιι·ο ιΕπι.ιιιειιιιυις νει·

πιιπιιι. πιο νει·ιιππει·υπε οιπει· ποι· Ποεπιιιιιιιιιιιου ουιερτοοιιοτι

που 8ι.πτυιιις ιυ πετ εριιιιειιιιιου Κοιιιιεειιιοιιι πει· Νιι.εοιπιιι·ιοι.

ιπιοι·οεειιυτ Μιτου Βοοπιιοιιιιιιιι.;οπ πει Βοιιυι·ιιιοιι οποσ:

Βιιιι.πιιιειπ.

Λειιπιιειιο νοι·πυπει·υυπου πει νει·ιεεεει· ιιυοιι πει Βιιιοοι·π

κοιιιπποιι, πιιι· ειιιπ πιοεοιπου πιιτειιεοιιπιιιιιειι νιοι εειιπιιι:ιιοτ

ιιιιεΒοπιιποι. πεειι2οιι ιιπει· ποπ οιοιοιιοιι ιοιιιιειιου ΑπιπυΓ Με

ποπ ιειειοιιειι υειιοιο:ιεειιευ Ζιιειιιιιιιιοπιιεπε ιιι" ποι· Απεειιιιρ

ρππε·. Πιιεθι·ιυριοιιι ιιιιποι ειοιι ιιπει· πει πιοεοι·ιι ιιιιςιοιειι εει

ιειιοτ (ιιυιετ Η ι·`ιιιιου ιιιιι· 3 ιιιιιιι.

ινε ι· ο ι· ο.

Βιιοιιοτειιιοιποπ ιιππ Βοειιτοοιιιιπποπ.

Ρ. Αεειι: ιιεπετ που ιπιιιιιιιεε πετ πεπιετιειιευ Βιοπ

ινι·ειιεειρτοπιιιιιε επι πιο ΝιθΓθ.($η·;"επηι·ε. ι,_ Βεηει_

1903. ειπε ο πι.

ι)ιιι·ι:ιι ιπιοιιιιοιι νοπ Ηιιιιιοτιουιοιιιιιεπ ιιι πιο Αοι·ιπ ευ πει·

Απευπεεειειιο π. Απ. τοιιειεε πι". Α. πει ι·ιιιυπεπ ιιιοιε Νιο

ι·επιιιειοιιοιι ιιετνοτοει·ιιιοιι. πιο ιοιιε επιιιιυπιιοιιει·, ι.ειιε πεπο

ποτιιι.ινοι· Αι·ι ποιου. Βειιιιι2ι ππι·πευ ιιιι.οιιιιιε Μαιο ιιιει·ο

Βου”. Β. ειιιι οοιιιτυιιιιε. π. ευτει·ιι.ιπιε ί.ιιι.ι·ι.πει·, ι)ιιιιιιιιοι·ιε

ι:οκιπ, 'Ι'υποιουιιπ. Γει·ποι· ιιοοιι ι.ιιιετιιιυτεπειιπου ιιπει· απο

ι·ιυιουιειιο Νιοι·επεοιιππιι.ςιιπεευ πιιι·οιι Βιι·εριο- πυπ θιεριιπ·ιο

ιιοιιιιοπ, Ρπουιιιποοοουε. 'Ι')·ριιιιεπιιο., Β. ργυογευειιε, θιιοιοι·ε

.Με Τοιυιιιιεπε.2ιιιοπ. Η

ιιππ: νοτιοειιιιΒου ιιποτ ιιιιπιεειιο ιιιιπιε.ιοιοοιε. Ετει.ετ

Τοπ: Μειιιοπου ποτ ιιιιιιιεειιου Βιυιιιυιετειιοπιιυε.

Ειεπιευιο π." ποτιπο.ιου πυπ ρειιιοιοοιιεειιευ Ηιει:ο

ι0ιιιο ποε Βιι1ιο8. ιιινιοπ Με ιιειριιο·. Βι·ιειιιιιιιιιοι· πιει.

Ρι·ειε 8 πι.

'Γ. ιιιι.ι. εοιπ Βιιοιι ιιο.ιηιτειιοιιιιοιι πι: «ιιοι·υουπο ποει.ιιυιιιι. πει

πεπου ει· πω· πιι·ιιιε ιιπ Βοπποι·π·ιεεοπ νοτειιεεοιπ», ιιυπ ποιιι

ι:επιιιεε «ειιιο ιιιε ειιιιοιυο ιζειιοιιπο Βιιι·ιοπιιπο· ω- '1'εειιιιιιιιι

ι:ειιι·πειιι, πιο ειε πιειιοι· ιιιι:ιιι. ιιιιιιειι πετ. σε εε πιοεοι· πο·

πιιυιιεειιοιι πυπ πτειιου 8οιιιιπει·υυ;.; πει· Μοιιιοπιιι - ιιιιυιιιι.

ποοιι πιο Βεεοιιι·οιπιιυε πεε πιειεοιιι-Μιοεοιιοι·'εοπευ

Αρρει·ιιιοε 30 Βειιου, πιο Βιιιιιιπι·ροι·οιιου:ειιιιυυς ό? 8οιι.ευ ιυ

Αυερι·ιιοιι - ικοιιπιςεπ πω, που Απι'ιι.ιιετοι· νει· ιοοιιπιεοιιεπ

. ι·`οιιιει·ιι ιιι ει:ιιιιι2οιι. εειιοιιιι ιιιιι· εοιιτ επειιειιιιιιι. Θι·πεεοι·ε

οιιοπο ιιοπιιιις ιει εει·ιιπε »οι Βιιιιιιιιιοι·ειιοιιυιιε· ιιυοι·ιιιεειιοιι

υυπ οιυιο·ε ιιι1ιεεοι·ιοιιςο ειιιπ ιοιιι·τοιοιιοι· πιο π·οιι:οοιιποιιιεο Πι·

ιιιυιει·ιιιιικου. Πιο Βοερι·εοιιιιυς ποι· Ροι·ιυειειυευιο ποε Βιιιι.οο

ι.εεεειιιοιιτ εειιι· ειπιιοιιευπ ιιπιοι· Βει·ιιοιιειοιιιιιευυι.ι· ποι· νει·

ει:ιιιεπουοιι '1'ιιοοι·ιευ εππει·οι· Αυιοι·ου πεειι,ε·,ιιοιι πει· Κιιιεειιι

2ιει·ιιυς ιιιιπ ποε Ζπειιιιιιπουιιιιυετοε ποι· ποιεεου Βιπιιιπι·υοι·

οιιοιι. Ει·ι'ι·ειιιιοιι ιει πειε Γι·οπιιυεοποιι @που πιο υπουπιιοιι

· ιιοιιιιιιιιιοτιευ Κιυεειιιιιιιτιουενει·επειιε, πιο ειε πειιιευιιιοιι νοπ

Ριιμρειιιιοιιιι νοι·κεπι·εοιιι. πει·που. ιιοι πετ ιιι;τοεεειι Βι·

· ι'ιιιιι·ιιιιες πεε πω. επι ιιπιππιοιοριεειιοπι πεπιει ιιιιπυ πιπυ Με.

ι

ιυιοτεεεε πειιι επειτοπ '1'ειι πει· «νοι·ιοεπιιςοπιι οιιιιςεε;οιι

εειιου, ποι· υυε πιο <<ερεοιειιο ΗΒ.ιιιυιοιοειο» πτιπιχτυ εοιι. Νιιι·

πειτε υιοιυει· Αυειοιιι υποιι ειπε πουιι;οιτ πτειιε ι·`εεειιυι; ειιι.

εειιιοπου ειυ νοτου,ο·.

Ο. Η ο τι ει.

ιιοεεετ: Ι.οιιτππειι πετ Ηιιυι- πυπ Οοεειιιοοπιειιτευιι

ιιειιοιι. Ι. Τοπ. ι·ιιιιιιιιτειιιιιιειτου. Χι. Αυιιεπε.

ι1εο4. νοο;ει).

Πυτει· Βοιποιιο.ιι.ιιιιις ποι· ιιι που ι'ι·ιιιιει·ου Αυιιιιο;οπ ποε πο

ιιυπ ποιιι-πιω 1.οιιτπιιοιιοε ςοιτοιι`ουου Αποι·πιιπυς

ποε Βιοπεε πιω πιο υιιυυιοιιι· νοι·ιιοι.;ουπο οιι“ιο ειυε Βειιιε

νου νετειιπετιιιιι;επ, πιε ποιιι Ροι·ιοοιιι·οιτου πει· νι7ιεεευεοπει'ι.

οι1ιειιτοοιιοιι. Αιιεεει· ειυει· Βειιιε υειιοι· 'Ι'οκιιιππιιπιιυετου ειιιπ



οι
 

Μπι Ψειι‹ο ιι.ιιοιι ποοπ 9 πιι·πιπο 'Ι'ειτ'οιπ ιιοοιι Μοπιιηςοπ ειπε ι

ποι· 8επιιπιππε ποι· ιιεινεωιεωιιιπιε ιπι Ηεπτ- πππ (ιε

εοπΙεοιιιειαεπιιποιτ.επ ιπ Βετιιπ ποιεοι`ἱι,ε·ι πιοι·πεπ. πιο ιιι που:

ποινοι·ι·ιιεεπποι· ννοιεο οιπιπε Ηε.πτιοιποπ νοι·ειπππιιπιιοιιοπ.

Επι ιει πιεεεε ειε οιπο πο” πεεοπποι·ο Βοι·οιπποι·ππιε Με ι

ννοι·ιεεε επιπιιιεεεεπ; πω" πιι·πειιιιννο οππει·ε απ: πιο Ποπει·- -

ιοε,·οιιπειι. πει· ι'ει·πιεοπ Αππιιπππεοπ ι;οοοιιιιποτ ποι· εοπινοι·

ποπ επ ιπ ποπ νοι·ποι·ε,·ι·ιιππ πιο επι' Μπι θεπιοιο πει· Ηεπι.

πιοπιιποικεπ. Ηοποπ ιιτιε, Μ.εε ιπ ποι· :ινϋιιιοιι Απποεο πιο

Ζοπι Μι· απιιιιιεπ πιιπει·» ποοπ νει·ιπεπι·ι εοιπ, πππ πεππιοιι

πει· Μπι ποε ππτοπ Κιπι·ποιε πππ Κιιι·εο Μι· Ι)ει·ειοΙιιιπις

ιπιππιιοιιπ ποιπιππιοπ Βιιοποε ποοπ εεει.οιΕοι·ι εοιπ οπο.

Πει: Βποπ εοι Μπι Βιιιπιοι·οπποπ πππ ιιι·επι:ιεοποπ Αι·ει. ινοι·πι

ειπιιιοπιοπ. °

Ψ ι ο π ο ι· ε.

Ετπει πιοπριι: Α. Βοποτ'ε πππ Η. ινιοποτ

ποιιπ'ε Αποιοπιιο ποε Ε'ι·οεοποε, επι (ιι·πππ ειΒοποι

Ππιοι·επειιππποπ ποπ πεει·πειτοι. (πω. ν. ιιηθπήοπ

νιεινει;· πππ 8οιιπ. Βι·ιιιιπεοπινει€).

Με ποιπ εοοπεπ ει·εοιιιοποποπ Βιιππε πετ Με νοπ Ρι·οι. ι

θε.πριι νει· ΙΟ .Τεπι·επ πει.:οπποπο πιω-ιι εοιπεπ Απεοπιπεε

8οιππποπ. [Με _ιεπειιι Απειοιποπ πππ πιοΙοειεοιιοπ Βιιροιιπιοπ

ποιοι πιοιιΙποποππτε ΒιιοπΙοιπ Με” 'ε ιει ποοπ εοιπει· Πιπ

;.εεει.ειιιιπε πεπιπ ποοιι ινιοπει·2ποιποπποπ, "πιο πω, ινειΙ εε

επ πειπ ειειιιιοποιι Ππιιοππο ι·οπ 8 Βιιιιποπ οιιεεννοεπεοπ Μ.

εοππει·π ιζειππ ποεοπποι·ε, ννειΙ πω. θειιρρ, ιιι ι·ιοιιιι;;οι·

· Βοπι·ιοιιιιπε; Με Βεπιιι·ι'πιεεοε ποι· ποιιιιεςειι ιΐοι·εοιιοι·. οιιεεει·

ποπ πππ ο.ποιοπιιεοποπ Τειειιοιιοπ ο.ιιοπ πιο θεπιειο πει· Βπι

ινιοιι!ππεεεεεοιιιοιιτο πππ πει· Ριιγειοιοειε ιπιι ιιι ποπ Βει·οιοΙι

εοιπει· Ι)οιειεΙιππποπ πιπειπέειοεοπ πετ. Ι)ιε. ιιποι·ο.ιιε πιο.ι·ο

πππ οπεοιιο.πιιοιιο Βεπεππιππε ποε θιοπεε επ ποι· Ηο.ππ πεπι

ι·ειοιιει·, επι Με εοι·ε·ι'πιιιο·ειε ειιεεοιιιπι·τει· ΑππιΙπιιπεοπ πιπ

πιοειιοριεοποι· πππ πιιιιι·οεποριεοπει· Ριπροι·ειε, εονι·ιε ποι·

οιιοΠι1ο (πιι·επι επ Με Εππο _ιεπει· Απτειιππε νειΙοι.πιει Πιε

ι·ειπι·πεοπινειε, ιι·ιιι;ειι ποε ιιπι·ιεο Μ” πει, πιο ποπο Απποεο

πεε πνει·πεε ιπ ποι·π ιιϋποι·επι πιιι.εεο Με ειπειι ιιπεπιπειιι·- ·

ιιοποπ Βιιι.ιεοπει· ιπι· πιο πιειοπι€οπ οτεεπειπειι επ ιιιεεειι.

πιο πει·επ Αι·πειτοπ επι' ποιπ ειιιοπ ω" ποιπ ιιπποι·επ θεπιειο ;

πει· Γιοεοπ ειε νοι·ειιοιιεοπ_ιοπι επ πιεποπ ιιει.

Ι . ε· . . ο. . . , - η
η (κι ΜωΝε" Αυεεω"""€ ωμή (Με “ΜΕ (Μ' κοπο!! ι Ε'ιπιιιο επιπι.πε (8οποιιιιιιε· Με π. ρειοποιιε). Ι)8.ε Ρει·ιοει ιο1εεε

ιποπ Βι.επιμοι εειποε νοι·ιπεεε.

Α. π.

Ρι·οποποπο ποε νοτοιιιε Μ. Ροι:οι·εππτεοτ Δοι·πτε.

760. ειωππε νιιιιι 21. Βειιιοιπποι· 1004.

νιοεριιιεεε: ΒΙοεει8·. - ει.οιιν. θειιι·οιπ.ι·: Ο. Η ο ι·ι ω.

1. Ιιιπεεπ:Ποποι· οιποπ οιιοι·ιι.ι.ιν ποπιιπποιεεπ

ΡΜ! νωπ επεοοιι·ο.ιεεπει·Βπιτειιιει·ιπει·ενιπι

ιπι. ιπ οιποπι ιιπνοι·εοιιτιοπ 'Ι'ιιπιιι·εποπ. (Βι·εοπιο

ποπ ιπ Νι·. 47 ποε νοι·ιι.ιοπ πεπτειιπΕεε πιοεει· ιπιοοποιιεοπιιίι).

Ι)ιειεπεειοιι:

Π επ π ο τι. Μπι, πιο Ε. πο» πιο Πεποεο πει· 2 Τιιπιοιεπ

;;οποοιιτ πεπε, -- ιπειει ιιιιζεπ ιπ εππιιοπεπ ΓιιΙΙοπ Ριποοπτε

πππ Β'ι·ποπι ιπ ειπεπι πω. Μ” ιπιιεεε ποιπ ιιπποπιπεπ,

πεεε ειι·π πιο Επιι·ειιιιει·ιπευιιπ·πι εοιεοπιιι`ε ιπ οιπειπ Μπι Πιο

τπε Μπι· ιιιιιι ποιοΒοποπ '1'ιιπεπιειι οιιιπ·ι‹ποΙι ποπο.πιιιοπι Με

:οι ιπ ε" 'Τππε εεριοιπτ πι. ιποποι ποι· Β`οειπε επειτοι πππ εο

ιπ οιιιεπι οιιιίοι·πιειεπ Τπποπτειι ποι· 2. '1'πιποι· εοπιΙπει ιππιπε.

Μοι·πινιιι·πιε ιει εε, πεεε πει· Γοει.πε ιπ πιοεοιπ επι πιοπι. ·

ειπποετοι·ποπ εοι.

πι ιι εε π ειιιππτ. πεεε ειοπ ιπ πει Τει οιπ εοΙοιιοι· νοι·πεπε

οιπ 8επιπεε Με 2. οπει· Απιεπιτ Με 8. 8ειιινεπεει·εοπειτε

πιοποιε επι· πιιιιεειιεπ Ζειτ - επποεριεΙτ πω, π·οιιιι πιο πο.

ιποιε επιπειι·οιοπεπ Βιπιππειειι πππ Με πειιιι;ο Βι·πι·οοιιοιι

εριει·πεπ. Π" Κιιιπ ιει πειιιεοπειιιΙιοπ ει·ει εππι Βοπιπεε Με

θ. Μοποιε επεεειοι·πεπ, ιπιι ιιπεοιιιιοι· 8ιοποιπειι ιει πιεεει·

Ζοιηιπιιιιτ ιοποοπ πιοπι ΓεειεπετοΙΙεπ.

2. ΒεπιοΙο πππΠοπο:Ιιεπει·Μγεοειε ιππεοιποε.ι

(Βιι·εοπιοποπ ιπ Ντ. 49 Με νοι·ιΒεπ .ιιιιιι·ποπεεε πιοεοι· νιίοοιιεπ

εε ι·ι ι .

Πιεππεειιιπ:

Ρ ο ι ο ι· ε ο π: Πιο Ειπιεππππε ιει εεπι· εοΙιειι, ιπ 30 .ιεπι·οπ ?

Μι· θ. Ε'εΙ1, ποπ Ρ. ιπ Ροιει·εππιιε επ θεειοπι πειιοπιιιιι. Βιιε

οοεοιποιπεο Βιεπιππι πιιποι·ι. οιπ νιοΙο .Ιιι.ιιτο. εο ποεε εε ππ

πιοιιοπ επι· πιοιιι επιπ ι`ππεϋεοιι Ρι·οποεε ποπιπιι. ιπ πιοεοπι επι

εοποιποπ πιο ιςπιοπ ιιγειοπιεοποπ νοτιιπιιιιιεεο. ποεοπποτε πιο ει

π εοιιννοιΙεπ, πιο Ηππι ιει ποιπ. οεπειιιο.ιπε πππ ποΙΙι·οι

ι ιι.ποπ οιπ" πιο πιεπιπιο δειτε Με Πιιτειεοιιοπποιε ιιιπιιπει·.

1 Επιριιγεοππποι·ρο1

 

ππιιι·ππς,πιοΒι·ιιοιιιπε Με πει.ποεπεειππ επ πεπεπ Πιο Κι·επισ

επι Επι” πιιτοι· Πιπειεππεπ επι ΒΙοειοιπγιιοεο νοι·ννοοπεοπ νεοι·

ποπ, ινοΙοπο ιπ Β.πεεπιππ πιεποι· ιοποοπ ποοπ πιοπι πεεεπι·ιεποπ πι..

Πεποι ειοποτι ποι· Νοεπινειε ποι· Ηοιειιιιιο πιο Πιοε·ποεο.

Ρ. ιι·ποπ:, οπ νιοΙιοιοιιτ ειπεν ποι· Οιιιι·πι·εοπ οιπεπ Μι ντιπ

Βιοετοιιιγποεο επ Θιοειοιιι πειιοπιιπεπ πειπε. . -

Ι)ιποι·οπιιπιπιπεποειιεοπ πϋιιιιοπ πει ποι· Μγοοειε ι'ππεοιποε

ποοιι εει·ποιππιπεο Νεππι1πιιππειι ιπ π`ι·οεο ποιππιοπ.

76!. 8ιτεππε νοιπ ε. Οιιιοποι· 1904.

νιοεριπεεε: ΒΙοεειο,·. -ι- ειοΙιν. 8οιιι·οπιι·. Ο. Πο πιο.

Ι. Βοπποι· ποπιοπειιιοι·ι. [να πει· 'Ι'πποεοι·πιιιιπει οιποπ

`Β`πιινοπΟειεοπιγοΙιτιε ετερπγΙοπιγοοιιοπ ιιοπΕ8.

ι'ιππιπο. Βοεοοτιο τ‹ιπιιιε πιορπγεοοε. Βοποποιοτιο οεειε.

(Βοπιοε·ι·οπιιπο. Ριπ.ορει·πι πππ Ρειιοπιοπποιιιοπειι·ειιοιι).

(Απε πο: οπιι·ιιι·ε.

Απι θ. Αρι·ιι 1904 ιετ Μι· ιεπιπιβειωι-ιιοιιιιοιππ πι. Β.

ιπ πιο Κιιπιιι επιποποιππιοπ ννοι·ποπ, ννοιι ει·.ειειι τοιχο επνοι·

(οιπ π.) πει εοιποι· Αι·ποιε επι ποι· Γειπι·ιιιι ειπεπ $ιοεε ε.ιιι' πιο

Απεεεπεοιι.ο Με ιιπιιοπ Ππιοι·εοποπιιειε επποποο·οπ πειιιε πππ

@ποπ Μιε.ιιι' ιιοιιιιιο 8οιιιιιοι·ποιι πειιιιιιπ. Γι·πποι· ινιΠ οι· ιιπιποι·

εοεπππ εςοπ·εεοπ εοιπ.

ΜΜΜ πεπεπτει· πππ μι. οι·πιππι·ιοι· .ι ιιπιπο.πετ πιοπιε επ

ποι·πιοε ιπ Βοεπε επι ιπποι·ο Οτε_·επε ειιιειιννοιεοιι. (ιιπ Ηετιι

ιιοιιι Βιινοιεε) ιει εποε πει ιιοποι· 'ι'οιπποι·πιπι· ιιππ ι:ο.εοπειιι

Ρπιε ιιι οιπεπι Μπι· εοιιννει·οπ ιιιιιςοιποιπεπ Ζιιετι.ιππο. Πιο ποιπ

πει. επ νει·εοπιεπεπειι διοΙΙοπ ποε Κιιι·ροι·ε εοιπι·ο.ιει; (Βοεπιοε?).

Βιο Αιιεεοπεοιιο Με ιιιιΙιοπ Ππιει·εοιιεπποιε πι ετεεε Μιαο

εεπιι·πι,

Ι)εε Οοπεπι [ποιπ.

Οοο

ιειεεει.ο Βοιππτεπ πει· Ιιιιι‹επ Β'ιππΙο ιπι·οι· ιιο.πεοπ ΜΜΜ πιι.οπ

πι π.πεεει·ετ εοΙιπιοι·ειιει°ι. Βιιιοιι πππ Βειιιοριεπ πει· πεπεοπ

πει·ιειι ειιιε. ιπι. πιοιιτ επηπιιιπιιοπ. Βεννεε:ιιπβοπ ιπι ιιπποπ

'1'ειο-οι·ιιι·πιποιοιιπ ειιιπ πεεειιι·:ι.ππι - ιπι Κπιοι;οΙοπιι πο.

Αιπ 8. Αιιι·ιι (επι ε. 'ΗΜ-ποι· Κι·ιιπππειι) ιετ Ροτιοπτ νοιιι

Κοιιοπεπ Η. Μ. ΕΜ π ο Ι ι' Η ο π εε π οιιοι·ιει·ι. ννοι·ποπ.

Βοππιιτ πιο ππι ποιι Κποοιιοπ πει· ,ε;ιιτιεοπ ιιιιηιπ)·εο Με

πιο εππππιοποπ νεπεπ ποιπ οι·ννοιιοι·ι.

ειοπ ιιποιεΠ ιοιυπι ο.ππεποπ, πο ποι· Κποοιιεπ εοιπει. Ι“πι·ιπιιοπ

. ιπ πιοποιπ Βιιοι· εοπινιιππιτ, πει·.-πιιι: Βιιιι πππ ιΐοιιιιοριεπ νει·

1 ιπεπει, οπο Μι· ννππΜ ποτιιιιειιιεεει."Βο.ε Ρει°ιοει: ιει. νοπ ποι·

3 Ιπποπεειιε ιιιιτ οιποιιι εοιιιπιιι2ιε-ει·ππιιοιιοπι Βειπι.ς· πεποπιιι.

πιιτει·οπ πιιπ οποτοπ

πιει. ποπ Κιιοοιιοπ, ποι· εειιιει· εππποπ

Ι.ιιπρο Με ιιποπ οπιι“ει·πι απο Π. Αεεριιεοπο Τεπιποποπο ποι·

ννππΜ πππ Τι·οοποπνοι·πεππ.

Βειιπ ινοιιοι·ειι νοι·Ιειιι' ιετ επ ει·ινεπποπ, πεεε πιο Βοπιπει·ποιι

ιιι ννεπιποπ 'Ι'οι;ειι νωιειπποιε επιιινοπποπ πππ πεεε Με ΑΠ

Βιπ Ιειοπιει· Μειεεοιεοπιιιε επι' ποπ

ἱ ,ε·οιποιπποΙιπποιι ποε Κι·ο.ιιποιι ποιπ οιπ Μπι· ε;πιεε ιιιπιπο.

Απι 18. .Μπι (ιιιιοπ πο.. ΦΑ Μοππιοπ) εοπ πιοιπ πει Βοοπτεοπ

Σ Ππιοι·εποιιιιπε «πιιιιιιοΙο Ιι`Ιοοπει› Με ειοπ ννιοπει·ιιοι·ετοΙΙοπποπ

ι Κποοποπε. (Ι.ειπει· ιετ ποιπ ΡΙιοι.ο,ε·ι·ιιπιπι ι;οιιιοοιιι. ινοι·πεπ).

Απι 28. .ιππι ιει ππιοι· ΟιιΙοιιιΡοι·πιππι·ποεο πεοιι 'Ι'π ι ο ι·εοπ

οιπο Ηεπιτι·ππεριππιειιοπ νοπ ποι· νοι·ποι·οιι ειιιοπο ποε ι·οοιιιεπ

ο Οπει·εοιιοπΙιεΙε ππτει·ποπιιπεπ νι·οι·ποπ, πιο. Μπι 'Ι'ειΙ (πιο επι'

πι) εοΙεπε·.

Απι 28. 8ορι.οιπποι· (ποοιι οι.» πιοποιοιι πιω) Μ; νοπ ιπιι·

ἶ οιπ Βεπιπει·οιπιπ ο.πεει'ει·ιιςτ. Με πιο “ποε ειιπιπ πιο νειι

ιιοιπιποπ ιιοι·ι.εοετοΙΙι ι·ορι·ιιεοπτιοι·ι. επ εοιιοιιιι οπιιε Μοι·πιιππιο.

πιιοποπ πππ πω" ειε πιο ποι· οπι.ι.ςοςοπεοεοτειοπ Ηοιτο επ

εοιπ 2),ιπεετ ειοπ ο.ποπ Ιοπ·πι ππΙριοι·οπ. Ροτιοιιι, πιο ειο εοποπ.

ιει »πιω πει·εεετεΙιε πππ πω; ιιιοπι πιο πετιιιο;ειοπ Μειωσ

. ποιΙοπ Βεεοιιινει·ποπ επιπππ·οιεεπ ιπιιοιι ποιπροε νεΙι.ειιε). _

(Απτοι·οιει·ο.ι.ι.

2. Πο πιπι·οινεπγ:ΠοποτΟοπο νετε ιπιι.Βοπιοπειι·πι.

οιπο: Ροιιοπιιπ.

Νποπ οιπει· ιιπι·ποπ πιεττιιιεοποπ Βοερι·οοιιππε πππ Βοεοιιι·οι·

πππ· Με Κι·εππιιειιεπιιπεε πει· Ποπ. νειιι ποπ: Ι). πιιιιοι· πππ

πιο ΑοιιοΙοι.ειο ποε Ι.ειποπε οιπ. Υ'νε.ιιι·οππ ιπππ ι'ι·ιιποι· εοιποππι:

· πει, πιο ιιιεποπο ππ πιο ποποπιιεΙΙιεΙει·οι·πιοι;ιιπο· ππι·οπ ΑΠ

' πεπιειπιοιποπ σποτ ϋι·ιΙιοιιο ιπιιιιοιοΒιεοιιο νοι·πιιποι·ππεεπ Με

ι Κποοποπε (Βοοπιιιε. Οειεοιποιεειο. ΟειεοιπγοΙιιιε, Τπποι·ππ

ιοεο ειε.), πιο οιπο Βι·ννοιοπιιπε· ποε Βοιιεπιιοιπε.ιεεε επι· Ροιεο

 

Ο Απι ππι·οπεπ.,εποπ Ριππει·ειτ ειεπι ιπο.π, πιιεε ποιπειπο Με

ο @Με Κποοιιοιιιππι·π ιιιιι. Βιιοι· (8επρΙιχιοποιεποπ) πιιι·οιιι.ιππΙα

"πι, πω· @απο πιο Μιιιο ποι· Πιο πι;εο ιει ινεπιπ·οτ επι2ιει·ι.

Βοποιππο.ι· πι πιο ιιιι'επιιοπ ιιιεο Με Βιιιποιιο ποι· Απ. ππ

τι·ιτιοο ποι· Μειοριιχεειι (πιο εε ποεοι· εππιιπιπι) επιειο.πποπ.

ι) Οππο ποπ επι επ ιιοπποπ. νιιιιι·πε ιπο.π ποιπ Βοπιοει·ο.ιππι

πιιοιι πιο Βιοεποεο Οετεοιιιγοιιιιε ιιιοτιοπ ιιπππιιε ειειιοπ πππ

ποπ, επ ιεπεοποππ ιει Με Βι1π. .

ΑπιοιΙ. Με Ριοι'. Τ το π ποτε επι πω;
ι ποιοι. ιποπιπιπ. Ιπειιτπι).



ω
 

ιιιι!ιοπ, Ζ!! οι!ι!ιιι·οπ, ποι ιιιοιι ιπ ποποιοι· Ζοιι ποιπ Τι·ο.πιπο

οιιιο ο:ι·ιιπποι·ο Βοποπιιιπο· ιπι· Μο Β'.πιπιοιιιιπο; ποι· Οοιιο. πιιπ

2ποιοπρι·οο!ιοπ.

Βοιι: Βογο.! !!'!ιιιπιο.π πιοποπ πιτ, πππο πιο πο!ιοπ

!ιο!!ιο!πι'ι·οι!ιτπι· πισω. ππππο!ι!ιοπο!ιο!ιοπ νοι·ιιοιπωπιπο ποπ

Α!ιοι·π ιπι. `ποπποιπ ιιιιο!ι ποι _ιιι,<;οππ!ι‹·ιιοπ Ιππινιπποπ 8.ιι2ιι

ιι·οπ'οπ ιπι. Βογο! !!ν!ιιιιπο.π ι:!ιιιιιιι ο!!οι·πιιιι.οο, ποοιπιπι

πιιι” πιιπ Βοο!ιο.ο!ιτππο;οπ ιω Α!ιοι· ντιπ Ή'ο-Β .!ιι!ιιοιι. πο.πο πιο

Οοπιιππιιιιιπιι·οπιιιιπρ ιιπ Ηο!ιοπ!‹οΙ!ιπ!πο ιιππ ππ·π.ι· πιο ιιπνο!!

!ιοωωοπο Β'ι·ιι!ιιιιι·. πιο Ιιιι“ιο!ιιιοιι ποπ _ιιιι.>;οπι!!ιοιιοπ Βοιιοιι!ιο!

!ιο!ποπ 2ποιο.ππο !ιοιπωι. Βιιι·οπ πο! "κι Μοοοι· Αιιιιιιοπιιπο·

ιιιποιοι·ιι οπτιι·οον·ιι. ιι!π οι· ποπ οποιοωιπο!ιοπ Βοποιπ ποιιιι·

ιιοι'οι·ι, πο" πιο δο!ιοππο!!πι!οιι·ο!ιιιιι· ιω _ιιιιποππ!ιο!ιοπ Α!ιοι· ιπ

ποι· Κιιοι·ρο!ι'προ. ιιπ ποι· νοι·οιπιο·ιιπο: ο” Κοριοπ πππ Ηει!ποπ

ιπι ιιιππο ποι· Πριπ!ιγποιι!ϋπιιι1ε πιο.ιιιιπποι. Επ !πιππ οιο!ι πιιι·

πιιι Βοο!ιοι·ιιιιι.ς· ποι· Κποιπο!ιπρ,·ο οποι· ππι ιιο!!πιιιιιπιπο !.ϋπιιπιπ

ποι· Βιιιρ!η·οο πιιι Αποιοο!ιοπ οιποπ 'Ι'οι!οπ ποπ Ηο!ιοπιιο!!ιο!ποπ

!ιιιππο!π. Πιο Κοριοριρ!ιγπο πιπ!ιτ πιιπιι ειιι ποπι Ηει!πο πποπ

ππιοπ πππ !ιιιιτοιι: ι!ιι·ο νοι·πο!ιιοπιιπε πιιπ ιιιι·'π οιπιο ππι·ο!ι

ποπ πι.ι·πι!'ο Ροι·ιοπι ειιι πιοοοι· Ηιο!!ο ιιιιιι.ιο!ιο!ιοπ πππ !ιο.ππ

οποιοι ππιο!ι πιο Βο!ιιπιιιιιε πιοι·ιιοι· ποι·ποιι. Ιω Βοο·ιιιπ ωοο!ιο

πιο!ι πιο ιι·πιιωιιιιπο!ιο Ηριριιγποπ!ϋπιιιιο· ποπι; !ιοπιοι!ι!ιοι· -

πιο Ρειιιοιιιοπ !ιιιπποπ ιιοπιιιιπ!ιο!ι πινω ποιπ Ππι'ο.!! ποο!ι ποιπο

ειιι ο·ο!ιιι. !πι·οι οποιοι. ποπιι πιο !ιιιιι‹ι!ιοιιιο Ψιοποι·νοι·οιπιιςιιπε

ποπ Κοπιοπ ιιπ ιιιιποι·ιιιοι· Βιο!!ο ποπ Ηιι!ποπ οιιιιτο·οιππποπ πω.

οιο!!ι πιοιι πιο πιο!!ππο·ποποπιο!ιο πιιπ Βοποοπποποο!ιιπποιιιπο

ιπι Ηιιιι,ιε;ο!οπιι οιπ.

ννιι !ιο!ιοπ οπ ποπιι. πιο Η ο ι·ο ιι πο! ο.ιι ποιιιοπ !·`π!!οιι

πιιο!ιποιοι. ωιι ποω ιγριοο!ιοιι !ιι!πο ποι· (Μπι ιιι-ΙΜ. επ πππ.

Πιοπο Αο!ιπ!ιο!ι!ιοιι πιιι ποο!ι ιποιιι· 2ιιΕ8.πο' ποιιιι ωιιπ οιο!ι

οι·ιπποι·ι:, ποιπο Κ οο!ιοι· ιπι πιο Οοιιο. νοιι·π πιπιιι·ο. πιιο!ι οιπο

νοι·ιιιοο;ππι.: ιπ ποι· Κιιπι·ρο!ιιιι,πο πππ ιιιοιιι. πιο ιιι ιι !!οι· ιιππ

Η οιπιοιπ τον, ο.π οιποι· ποπι $οιιιιιιι ιιιι!ιοι· πο!οι>_·οποιι 8ιο!!ο

ποπ !·ιιι!ποπ ο.ππιιιιωτ. Ποι· ιιπιοι·ο 'Γοι! ποπ :ιππο!ϋπιοπ 'Γιιιιιοι

!ιοριοπ Μπι πιο!ι ποι ποι· Οοιιπ πιιπ ιι·οπωπιιοιι ιι!ιπ!ιο!ι πιο

ποι ποι· Οοιιο. πι". ιγριοπ Κοο!ποι'ο ποιοι-ιπι.: ιι!ιοι· ποπ

Ποιο, νοι!ιιππι πιιιιοι πιο Ρι“ιιππο πω! !ιιιιιιι ν0!!οιιιιιι!!ις ποπι

'Ρι·οο!ιοιιιοι· πιοποι· ι_ςοπιι!ιοι·ι ποι·ποιι. .Το πιπι·!ιοι· πιο νοι·πο!ιιο

πππ; ποι· Κοριοπιπ!ηιπο @ποπ ποπ Βο!ιοιι!ιο!!ιπ.!π ιπι. ποοιο

οι·ιιοποι ιπι πιο πιο!!πποποιποπιπ!ιο πιιπ Βοποο·πιιπππο!ιιπποι·ππο·

ιω πιιιπιοι·ιοπ Ηιιιι;ποιοιι!ι. πιο· ο·οπιι!ιιι!ιο!ι ιιπποι 'ΙΙι!" ποι ποι·

Οοιπι πιιπ ιτοπιιιιιιιοο πιιπ Βοιπ ιιπππιιοι·ι. πππ ιπι‹·!ι ιιππποιι

ι·πι.ιοιι. νοιι ποπ Βοπ·οπιιιιι,ι;οιι οιιιπ πιο Οππιι!αιοπ πππ Ποιο

ιιοπ ωιο!ι ιπιιοπ ιιοιιιπποιτ. πιο ιιιοποπ πππ ΙΒιιιοποιοπ ποιπο

ποπ ιπ ποι· Βο,ι;ο! ποι. υπο 'Ι'ι·πιιιπο. πιιπ πιο Ι.ιιοπιιο· ποι·

Κοριοριρ!ιγοο οι! Βιο.ιιπο ιιι·ιπιπι, ποιπο οιπ ιποιιι· πιοι·ιιιο·οο ποιπ.

πιο οπ ποι Πι!! νοιι .!ποο!ι ἰ πιο ι!ι ει! (πρι·ππο· οιποο 5-_ιο!ι

ι·ιποπ Πιιπο!ιοπο πιιι·ο!ι οιιιοπ πιω πω! πιο 8 !ΐιι!!ο νοιι

8 ο ι·οπ ο οι. πο πιππ ωιι. ι.ιι·οοοοι· ΙΙιι!ιο ποπ 'Ι'ι·οιιιιιιπ !ιοι·π.ιιπ

οιιοωιπιοιοιι ιπιιππιο, !ιοινοιοοιι. Ιω Κι·οπο! 'πο!ιοπ Πει!! οιποπ

4· ',-_ιο.!ιιιο·οπ Κιπποπ πω· πιιπ 'Γιο.ιιωπ ιι!ιοι·!ιπιιρι πιοιιι Ζπ οι·ιι

ιοι·οπ πππ ποο!ι ποιπτο πιιπ Ηϋπικοπιιι!π ποιιι!ιο!ιο Βριρ!ιγποπ

!6πππρ_·. Ποπ Α!ιοι· πι· πιο Οοιπι νο.ιπ ιι·ο.ιιωπιιοπ. ιπι πιο

Ζοιι: ποι· Βιιιινιο!ιο!ιιπο·προι·ιοπο, οιποι· ιιιιο!ι πιιπ ι”ι·ιι!ιοι·ο

Κιπποπο!ιοι·, πιο πιτ ο!ιοπ ιςοπο!ιοπ !ιο.!ιοιι. Νιι0!ι

ποοο!ιιω πιιι!!! πιι·π πιο.ιι ποι Κιπποι·π ιπιι θα!! πιιπ ιιπι

πο οιποι· οιπ οιπο ιι·πιιιιιιοιιιπο!ιο Πι·οοο!ιο ποιι!ιοπ ωιιπποπ. ποππ

πιο Αιι!ιπιο!ιιιππ ι!ιι·οπ πιιι: ιπ ποι· Κπρι`οριρ!ιγπο ποι πππ ιιιο!ιι

οιπο Αποιο,ι.ειιπι.·: ποπ ι.·:ι·οιιιππιτοιι πο!ιοιι!ιο!!ιει!ποπ ---οιπ εοπιι!ιιι

!ιοιιοι· Βοιιιιιπ ποι· Οοκο. »πιο ιιιιπιιιιιιιι ι·ο.ο!ιιιιοπ -- ιιοι!ιοι;ι.

Ζπι· Κο.πιιιπιι!ι ποι· Οοιιο πιιπ. ιι·πιιιιιιιιιοπ ιω !‹ιππ!ιο!ιοπ Α!ιοι·

ι.οι!ι Ι). ι'ο!εοππο Κι·ππ!ωπεοπο!ιιοπιο ωιι: Βιιι θ-_ιιι.ιιι·ιποο

Μιι:!ο!ιοπ οπο ποι· Ρι·ιινιπο πο!! πιιο!ι Απιπο!ιο ποι· Απιπο!ιιιι·ιο·,οπ

πι.οιπ .ο:ο!ιιπ!ιι. !ιο.ι›οπ πππ ιπι ποιο ι·οο!ιιο Βοιπ ιπιιποι· !‹ιιι·ιοι

πιο πππ !ιιι!ιο εοποποιι. νοπ ποπ !ιο!ιο.ππο!ιιποπ Αοι·πιοπ ιοι

οποιοιιοι·οιιο Ηιιιιςο!οπ!‹π!πιιο.ι.ιοπ πωποπιιιιιωοπ πιιπ πιιπ Ιζιωι

πο!ιιιιπ Βοροπιιιοπ πιιο!ι Ροιοι·πιιιιι·π ιποοο!ιιο!ιι πσι·ποπ.

Βοι ποι· Πιιιοιππο!ιιιιιο· ιιπποι πιοπ πιπι!ιο Απιποςοιπιιε ποπ

ι·οο!ιιοπ Β(!!!!Βι 'Ι'ιοιπιπιιπ ποι· Αππ!ιο!ιο; 'Ι' ι· ο π π ο ! ο π ο π ι· .ο ο

δι·ιιηιιοω ποπτ!ιο!ι πππο·οορι·οο!ιοπ. 'Ι'ι·οο!ιππιοι· ωο_ιοι· ιιιιοι·ι·ιιιιι

!ιοιιιιο!ιι!ιο!ι πιο Ευ πο ι·- Ν ο! π. ι: ο π'πο!ιο Βιπιο, πιιπ Βοιπ ιπι

:ιππππιοι·ι: πω! πιιο!ι πποποπ ι·οι.ιοι·ι, νοι·ιιιιι·2ιιιιε ποι· Βιιιι·οιπι

ιπι πο! Μοποιιπιπ νοιι ποι· Βριπιι ι!οι πιιι.. ππω !ι!π!!οο!. οπο. πιπ

ο Οι.ω. Ε!!οιιιοπ πππ Βιιιοποιοπ ιιοι,Βουιιιοπ ωιο!ι ιπποπ !ιο!ιιπ

ποπι, ΟιιπιιΜιοιι ποπ Βοιππ οπιππ πιιιςο!ιο!ιοπ.

Ποπ Βιιπι.Βοπιι!!π ποιοι ποπ Οποιοο!ιοιι!ιο!!ιορι ιιι ποι· Ριο.ιιπο,

πιιι· ποι· ππτοι·ο 'Γοι! ποποο!!ιοιι πιιι πιο Ριπππο νοι!π.οποπ,

ποι! πιο Κοριοριρ!ιγπο ιιιιο!ι πιιιοιι νοι·ποποπ ιιππ ποω 'Ι'ι·πο!ιο.ιι

τοι· ιιιιιιοι· οιπι·!ι ποπιι!ιοι·τ ιπι. Ποπ Βο!ιοπΚο!!ιπιποιιιι

ειιπο·οπιπ!ιο! ιπι πππιιι·ο!ι !›οποιιιοππ ι·οι·!‹!οιιιοι·ι. Απ ποι·

θι·οιιπο ποπ Κοπιοπ πππ Ηο.!ποπ οιο!ιι. ιιιπιι οιιιο !ιο!!ο Ζοπο, πιο

ποι· Κποι·ρο!ι'ιιπο οπιπρι·ιο!ιι πιιπ πι' οιιιο πιοιιοο!ιο.!ιιο Ιπϋ8!!!!¦

!ιιπποιοι. Ποι· δο!1οπ!ιο!!ιο.!π οιπο!ιοιπτ πο! ποι· Αιιποοιιι·οιπιισιι

πο! Βοιιιπ πιιι·ο!ι Ρι·ιι_ιο!ιτιοπ πωπω.

Βοι· Βοιπππ ππι·ιο!ιτ πιι- οιπο ιι·οιπιιπιιιοο!ιοι)οκο πιιπ. Υ'νπιιιι

ποπ Τι·ο.πιππ πιπιιοοιιιπποπ Με, ιπι πο!ιποι· πιι ποιοοπ; πππ!! ιπι

πιιππιιο!ιιιιοπ. πο.πο πο ιπ ω! οιπιοπ !ιο!ιοιιοιιιιιι·οιι ποι, πιο ποιο

Κιππ :π ιπο!ιοπ ιιο,ςιιιιιι.

-α

νοπ οιποω ιιππο!ιοι·οιιοπ Εοιποπ !ιιιιιιι ποιπο Βοπο ποιο. πο

πιο ιιιο!ιοι· νοι-ϋποπτ!ιοιιιοπ. νοι·οιππο!ιοπ ?οπο νοιι Οοιιο πιο

οοιιΒ·οοιω πω!) οπποι·ο Μιππ!ιι!πππποιι ιιπι'πιοποπ - πιιπ ποι

ποι· !!πιπιο!ιππο· ππι·οιι Βοιιπιππιππο! ιπ οποιο πιο πο!ποι.νοι·

οι.ιιππ!ιο!ι νοι·πιιπποποιοι. ποιποπ ωπππ. Ιι·οοπππο!ο!ιο Απποιο!ιοιι

νοιι Βιι.ο!ιιιιο πιω! επι Κιππο πιοιιι επ !ιοιιιοι!ιιοπ.

Ιπ ποι· Νοι!ιοπο πιιι·πο νοιπιιοιιι. πιιπ Βοιπ ιπ Αιιππ!ιιιοππ·

οιο!!πιιι.ι πιι !ιι·ιπ,=.ιιοπι ποο!ι οι·πιοποπ πιο!ι πιο Απππ!ιι.οι·οπ πο·

ποιι νοι·ιιιιι·πι. πι!" πιο ππο!ιιιιοπ ππι·ο!ιιι·οπιιι. ππι·ποπ ωποπι.οιι.

Ζπι· οοποοι·οπ Οοι·ι·ο!ιιιοπ ποιπο ωιο!ι πιο Οοιοοιοιιιιο πιιι:

ι.ι·οο!ιππιοι·ιοπ ο!ι!ιιιιιο πο.ο!ι Η πιιπ νοι·οοωιιιιωοιι.

Ποπ Βοππ!ι.ιιι ιπι οιπ πιιι·ο!ιοπο ποι'ι·ιοπιι:οπποπ. Νπο!ι τοπια

τιπππ!ποοι· ινπππ!ιοι!ιιπιπ πω! οιπιιιο Μοποιο ιοι·ι.ιςοποι.πιοι·

οι·ι!ιοπιιπιπο!ιοι· Βοιιοππ!ππε ιοι5 πιο Αππιι!ιι.ιοπ ποπ Βο!ποπ ι·οο!1ι..

οιιπ,ο·ιοπιι,ε, οιπ ποιιοιοι· Βι·ι`‹ι!π !ιιοι·ιπ ιπι πιο!ιπ ιποιιι· επ οτ·

ννιιι·ιοπ. πο ποι· 'Ι'ιοο!ιοπι.οι· ιιιιιιπι· οιι'οπιιο.ι· ποι ποπι νοι·οπο!ι

πιιπ Βοιπ ποο!ι ιποιιι· :π ιιιιπποιοι·οπ, ο;οπ·οπ πιο Βοο!ιοππο!ιππιο!

οτι$ππι. Ποπ Βοιπ ιπι πω· πω 2 Οιω. ιιοποιι ο Οι.ιπ. πιο ποιι1

οροι·οιιινοιι Βιιιοι·ιιι' νοι·Βιιι·πι. ιιππ @οι Ροιιοπι.ιπ πιιι οι·!ιπ!ιι.οι·

8π!ι!ο πω. ο!ιπο ιιι !ιιπ!ιοιι.

Βιο Κι·ο.π!ιο πππ πιο Β6ιιιςοπιιι!ποι· ποι·ποπ ποιποππιι·ιοι·τ.

(Απιοι·οι'οι·οι!.

Πιπ!ιπποιοιι:

Ηοι·π νοι·ιιιιχι. ιι!ιοι οιπο ιιι·οοπο Αππιι!ι! οιποο!ι!ιιπι02"

ι·'ιι!ιο. !)οι· ιι!ιοπτο ιιοιιιοι· ?οι ποι· 17 π. π., ποι· ιιιπο·οιο οιπο

Β .Τιι!ιι·ο. Βοι π!!οπ πιοποπ Κι·ο.π!ιοπ ιπι Η. πιιι ποι ππιι!πιιι.τοι1

!·ιο!ιπππ!ππποποιοο ιιπ ποπι· ο·πιοιι Βοπιι!ιοτοπ ιπο!ιιππι. πιιπ

ιιιιιι·ιιιο οι· ποινοι· ππι·ποπ. πιοπο Ροι. ε!οιοιι :π οροι·ιοι·οπι

9ο!!! ιποιιι·. Η". !ιο.ω !ιοιπιιιο!πιι·οικο ιπ οιποω ποπι· Ναυτικο!!

Ζποιοιππ ιπι· Βο!πιππ!ιιιιο. - οι· !‹οππιο πιο!ιι ε;ο!ιοπ, ποο!ι

οι·ποοι!ιο!ι πιο!ιιι ιιππ πιο ινιπ!ιο!πιο!!ππο· ποπ Ροιιιπι!ιιι!ποπ ιιο

τιπο· οιπο οιιιοπ ι·οο!ιιοιι !!'ιιι!ιο!.

Πιοποι· ΡΜ. πιο πιιι· !ιπι·πο Ζοιτ ιπ θιρο πππ πω· ωιο!ι ι'/ι

πιι!ιι·οπ ποποιτ, πποπ οι· ι·οιιοπ !ιοππιο. Βοι ποιι οπποι·οπ Κιιι

ποπι. πιο Η. πο!ιοιππο!ι ποι. οιιιπ πιο Βοππ!ιιιιο ο;!οιο!ιιιι!!ο πππ

ποποιο!ιποι οιοποποιι.

Πιο νοι·ιιιιι·πιιπποπ ;;!οιο!ιοιι πιο!ι ιποιπτ πιιπ. πο !ιοι Η. Μιτε

!ιο!ι οιποπ Επι!! ιπ Βο!ιειιιπιιιιιε πο!ιιιιιι. πο πιο νοι·ιιιιι·πιιιιμ·

4 οω. ποιπο. Νοο!ι 4 ο ινοοιιοιι Βιιιοππιοπ. πο.ο!ιιιοι· θοιι:

ο.ιηιπι·οι - ιιοιι·πος πιο Μιπι.ποππιιι'οι·οπο πιιι· Ι οιπ. Νπι· ποι

ποιποπι 1?-ιιι!ιι·ιο_οπ Ροι. !ιιιι Η. οι·ιιοι!ιο!ι που” ιποππο!ιο οι!

οροι·ιοι·οπ. Μοπ πο!! πι.οιο νοι·οιιο!ιοπ ωιι ποι· ππ!ι!ιιιιιςοπ Βο

!ιοιιπ!ππις π! Ο!ι!οι·οι”οι·ιπποι·!ιοπο πππ (ιιρπνοι·οοιιπ οππιπποπι

ωοιι.

ι) ο ω ο ι· ο π ο !ι γ : Ποπ οι·ι!ιοριιπιπο!ιο νοι·ιο!ιιοπ πιιι "πιο

ποιποι· ο;ι·οοποπ νοι·ππο!ιο πιιο!ι ποιπο (ιι·οιιποπ πιιπ οιποι· !ιοωπιι.

οπ πιιι·ο.πι ιιπ. ιιπ ιιι ποι· Νιιι!ιοπο πιο Αππιι!ιιιοπποιο!!ππι; πιιπ

εοι;!ιι·Ιιοιι ποι·ποπ !ιπππ. !π ποω νοπ Β. ποωοππιιιοι·ι.οπ Ρο!!

ιιοιι·ο ποι· Αππο;!οιοιι πω· ππι·οιι οιπο !ι!πο!ιο!ποι·ιοιππππο; ιιιο;

!ιο!ι ποποποιι - ιιι ο!ποιιι πο!ο!ιοπ Ρο!! ιπι ποπ !ι!οπποι· ιοποπ

ι“ιι!!π νοι·πιιιιοιιοπ. Α πποι·οι·οοιιο πι ππι·οιι πιο Οροι·πιιοπ οποιι

οιιιο νοι!ιιπποιιιπο· ποπ Γοπιπι·π ποπιιι·ο!ι !ιοιιποο!ιτ πππ οι·ι·οιο!ιι.

ποιποπ. πιι.ππ πιο ππι·ο!ιωοιππο!ι.οπ Β'!οιο!ιοιι ι;οιι·οπ οιπο.πποι·

νοι·οο!ιοποπ πιιι·ποπ.

Ηοτιι ποιοπι, ποιπο οποιι οι· πιο Αππιι!ιιοιοιιιιοππππο; οποιο

νοι·πιιιιιπι, πιο πιο!ι πιι!ι!ιπι.ιιπ !οιο!ιτ ο.ποιιι!ιι·οπ ιοποι. Αππποι·

ποιιι πιππο _ιοποο!ι ποο!ι πιο οι·ι!ιοπιιπιπο!ιο πιιιιιιιοππ!ιο!ιοππ!ππο·

ογπιοωοιιπο!ι - οι.ορροπποιοο πιιι·οιιοοιιιιιι·ι ποι·ποιι. Ποπ

πειιι' ποπι νοι·ιςοοποπ, πο" πιο!ι νιο!ο Κι·ο.π!ιο ωιι ποτιι.ι·ιιο·οπ

Ι.οιποπ ο.ιιοο·οποιο!ιιιοτ οι!ιο!οπ πππ οποιοι· πιτ ι!ιι·οιιι ο.ππιι·οιι

€οπποιι Βοι·ιιι πο.ο!ιπο!ιιι !ιιιιιποπ -- πιο οιπο Νπο!ιι”οι·πο!ιπιις

οη;οποπ ποτ. πιο ππωιοιι ιπ οιποι· ποπι.οο!ιοπ Αι·!›οιι πιοποιεο

!οετ πι. Αο!ιπ!ιο!ιο !'οι!ιιι!τπιποο !ιο!ιοιι πιτ _ιο. ππο!ι ποι ποπ

ι·οο!ιιιιπο!ιοπ Ποιοι·πιιιιιωπ πι! ειιιποιοπ Κποο!ιοπιοι!οπ - »οι

πιοποπ ιπι. πιο Οροι·ιιιιοπ ιπ ποι· !οικιοπ Ζοιι ιο νιι!!ιι; πω' οιπ

Μιπιιππω ι·οπιιιιοιι. πσι·ποιι, πει πιο!ι πιιι ποπι ινοο!ιπιπιπ πιο:

οποιο οι·ιι·πις!ιο!ιο νοι!ιιι!ι.πιππο οιποιο!!οπ, πιο πιοποπ !ιοποπποι·π

ππι·ο!ι πιο νοιι.'πο!ιοιι Ππιοιπιιο!ιπιιποπ ποποι,ςι ποιπο

Π ο ιιι ο ι· ο π ο !ι γ: !)πι·ο!ι Η ο ιιπ ο ι ο ι οι· ιπι ο·οποιο·ι: ποι·

ποπ, πιιοπ !ιοοοιιποι·ο ιπι ιι!ιιιιοπ Βιο.πιιιω πιιι·ο!ι !ππ!ιο, Βιιτοιι

πιοιι πιιπ νοι·ιιιιιιπο ο.ποποποιο!ιποιο Βοοιι!ιοιο οι·ι·οιο!ιι ποι·ποι;ι,

πο ποπι-ι πιο Ροκ. νο!!πιπππιπ ι!ιι·ο Α!ιιιοππΓιι!ιιε!‹οιι. πιοποι·

οι·Ιοπεοπ.

Ν” πιο Β.ιιο!ιιιιπ οποιοι, πο πιιπ ποι ποιπο!ιιοπ _ιοιπι πιιι:

ποσοι ιιιο!ιι. οροι·ιοι·ι, ιπ ποιπ ποοριοο!ιοποπ Ρο!! !ιο.ππο!ιο οπ

πιο!! _ιοποο!ι πω ποιπο Βιι.ο!ιιιιπ, ποπποι·ιι πιιι οἰπο ο!·!°οιιΒο.ι·

ιι·οιιωπιιπο!ι οπιπιππποπο Βοίοι·ιιιιιιιι.

8.Πο!ιο: Ποπιοππιτιοι·ι οιπ Αποπι·γπιιιιι ποι· πιτ.

πιοποπιοι·ιοπ.

!!οιιιο Ηοι·ι·ιι. Ει!ππ!ιοιι πιο πιιι· Ι!ιποπ !ιοπιο οιπ Ρι·!ιρο.ι·πι.

επ ποιιιοποιι·ιοι·οπ, πιιπ οιποι·ποιιπ ιιι μιιιιιο!ποιοο!ι-οποιοωιοο!ιοι·

Ηιιιπιο!ιι. οιπο Βο!ι:οπ!ιοιτ πο.ι·οιο!!ι, οπποιοι·οοιιπ νοπ πιιι· ιιι

οιπο !οιο!ιι ποιποποτιοι!ι!ο !ιοππ!ιο!ιο Β'οι·πι ο·ο!ιτειο!ιι. ποιποπ ιπι,

πιο επ οι·πιππ!ιο!ιι, πο.ππο!!ιο ιοποιοοιι οιιιοπι ιπι·ϋποοι·οπ Αππιι.ο

ι·ιπιπ οπο,·ιι.ιιο!ιο!ι οπ ωπο!ιοπ.



θ!! 

Ζου!!ουετ. εε!›ε !ου 1υυευ ε!υ!εε υιιι·εε υ!!υ!εο!ιο Πειειι, ά!ε

!ου άειιι νου Πι·. Ο. !ιευιιιευιι Βε!!!!ι1°!ευ Κι·ιιυ!!ευυοι;ειι

ευιιιε!ιυιο; !ο!ι εε!ιε άε!ιε! νο!!!!οιυιιιευ νοιιι !!!ιι·!8·ευ Βευιυάε

ευ ιιυά !!!!ιτε υυι· άειι ευ! άει.ε εεεευευε Ρι·ερυι·ιι.ι. Βεε!!!;!!οιιε

ευ. Βε! άοι· Πυ!ει·ειιουυυς ειιυ 1!. δε!! 1903 !!!!ι!ι υιειυ !ιυ

Λ!ιάουιευ !!υ!ιε νοπ! Νε!ιε! ε!υε ειννει. !ι!!!ιυει·ε!ειοεεο Βεε!εΙε!ιε.

ά!ε Μουτ ι·ετεου!ε!ι!!ου, υ!ιει· εευι· άτιιο!!ειυυ!!ιιά!!ε!ι Μ; άἱο!ιι

άευε!ιευ ί!!υ!τ. πιο!! ε!υ ει·οεεεε ΘεΓεεε ριι!ε!ει·ευ. Αυι 15. άι!!!

!ετ. ε!υ Αιιεειι·νι!ι!ευ άει· 8ουυιεεεευ !υ ά!ε Μ!!εεεἔευ‹! ευυοι!ει·ι.

επι Π. .Ιου ε!υ !ιε!!!εει· ερ!!ερι!!οι·υιει· Αιι!'ει!! υυά επι 18. Μ!!

ε!υε ν!!!εάετ!ιο!ιιυς άεε Αυτ'ε!!ε ιιυά !υ άευιεε!υευ π!!! άει·

Βε!!.ιιε !ειε!!ε ε!υ.

Βε! άει· ειυ 19. Μ!! ειιεεε!'ϋυτιου Βε!ει!οιι !”ειυά ε!ου, πι!!

υνεε!εεευυε ει!!εε Νευευε!ιο!ι!ιο!ιευ, !!ο!!.ςευάεε: 1υ άει· Βειιου

υΒυ!ε Β!ιιτ ιιυά Οοεευ!υ. νει·ι·ιιοδεε Βυάοοειτά!ι.!ε άει· νοι·!ιοϊε

ινευά άει· Μ!ιτε!!‹!υρρε. 1υ άει· Μ!!ε 1υιευκω. !υι Μεεευιευ!ιιιιι

Μεεε ε!ου ε!υ εοτε!ει·οεεει· 'Ι'ιιυιοτ άιιτε!ι!!!υ!ειι; ευ άει· !!!εεειι

ιετ!ε!ουει·ί!εο!ιε άεεεε!!ιευ εεννε!ιι·ι. υιευ !!!ε!υε, ειοουιιεάο!

!!ορ!ετοεεε !.ϋευει·, ιιυε άευευ Με: υετνοι·ου!!1ι. Με άει

8οιιάε εο!ευΒι ιυε.υ !υ ε!ιιευ Βιιε!!, άει· υε! άει· Ετ!!!!ιιιιιη.χ ε!ου

ειιι· Ηυ!!ιε ω!! Β!ιιιοοε8ιι!!ε ει·!!!!!ι ει·ινε!ε!: ιιυά άεεεευ 1νευά
τε!!ε @πιο τε!!ε 1ο!!! 8ειά!υε!!. ει·εουε!υι. Αιιι 0ι:ιιιιάε άεε

8εε!εεε !!ιιάει ε!ου ε!ιι 0!ε!!!.εε, ινε!ουεε ε!ου ευ εο!υευι Πι

ερι·ιιυε ευε άετ Αοι·ιε. ε!ιάοιιι. νει·ιο!εευ !εεει ιιυά ε!ου Με

ε". ιυεεευι. ειιρ. ει·ννε!ει. 6!ε!ου ιιιιι.ετ!ιε!υ άοε Αυεεκεεε άεε

Αυειιι·νειυεε εευε ο!υε !ι!ε!υε Αι·ιετ!ε ιιι άεε Μεεειιιει·!υιιι

ννε!ιετ.

Πε.ε !υυευ νοι·!!εεευάε Ρτερετε!. εε!;.;ι ά!ε ε!ιευ υεεουι!ευε

υευ Υ'ει·υε!!.υ!εεε !υ ιιυεε!ευι· ιιοιιιιε!ευ !·`ε.ι·!ιου, άειυκ άει· Βε

!ιευά!ιιιις υιιου άει· 1ι!ειυοάε του Η ε! εει·!!υἔ. Με εευευ

ά!ε ευυ;εεουυ!τ!ευε Δειτε υυά νοιι Πιι· ε!ηςειιειιά ά!ε ω!.

ιιιεεευι. ευρ., άει· ε!υ ει·οεεετ ευειιι·νευιει!εουει· 8εο!ι ευυε.ιιει.

Πιι Βεειι·ε!ιευ, !υποτεεεευιε μουο!οἔ!ε‹ιυ-ευετουι!εο!ιε Περε

ι·ειιε !ιειιά!!ου υιιά Με ά!ε 11ειιιουειι·ει!ου !ε!ο!ι!. ε.ιη.;ευε!!ο!ι ει!

ιυε.ο!ιευ, υε!ιε !ου !υ άου !ε!ε!ευ .!υυι·ευ νει·ευο!ιι άιεεε!!ιευ !υ

Θε!ε.ι!υε ο!υευυειιευ. Ζυυ!ιο!ιει. !ιευιιιειε ιου άυευ .Βο!ιε!ευ

ιιυε ω”. Με ε!ε !υ υε!!ιει!ο!οςιεουευ !.ιιυοτειοι·!ευ Με .Βορρε!·

εουε1ευ ε!ειε νοει·ειτ.!8· ε!υά, υυι· υεάεο!!τε !ου ειε πω!. οιιι

εριοευειιά ειιεεεουυ!ιιευευ ε!!εερ!ειιευ. Μεεε $ο!ιε!ευ ε!ιιά

_!εάοου ιιυε !υ ε!υει· 0ι·6εεε ιιι! Ηειιάε! ευ !ιε.!ιευ υιιά υιευ Μ!!

υ!ευτ. ά!ε Μο;!!ου!ιε!ι. άει· Αυρεεειιυε ευ άιε Υει!ει!οιιευ !υ

θτοεεε ιιυά Γοτυι άει· Ρι·ε.ρετετε. Αυεεειάειυ υεάειιΕ εε ε!υετ

Μουτ ςετ!υ8ειι υ!ου8ε 0!ε!ε.ιιυε υυι ά!ε 8ουει!ευ ει! !!!!!ευ. Ιου

νει·ευουυε άυ!ιει· ά!ε Κοεοευ ιιιιο!ι υ!ϋς!!ο!ιεε!τ ει! νειυ!υεει·υ,

!υάειυ !ου ά!ε (:!!!!εει· νου άευ ρ!ιοκομερυ!εουευ Ρ!ει.ιευ, ά!ε

Μ! ιιυε ιιι! Ηοερ!ιει! ειεε άετ Βουιεευ!εευιυιει· ειετε !υ ει·ϋεεε

ι·ει· Ζευ! !υ υιειυε Ηε!υάε εε!ειιυευ. ειι νειννετιευ. !ευ εε

ειε!!ιε νου ειιτερτεευουάει· θτϋεεε !.ε!ειευ ιιυε Ηο!ε ιιυά

ευε!πε νειοιυ!πε!ε άει·εε!!.ιευ Κι!!ειευ ευ !ι!!άευ, ά!ε ιιυε ε!υευι

1:!ο!επιυιιιευ ιιυά εννε! 0!ειερ!ειιευ !ιεειευάευ. Με ει·ϋεειε

8ουνν!ει·!ε!ιε!τ !ιεειε!ιι !!υ νει!!!ι!ευ, άι! Μεεε ε!ου !!!ε!υε

Πυά!ο!ιι.!ν.;!ιε!ιου υιιάευ, @του ά!ε !ιιιϊιυ!εεευ ε!ου !υ άειε

Ετερετε.ι άυι·ουάιευρειι. Αυου άεε νοι·Ιιε.<;ευάε !ε!άει ιιιιιει·

ά!εεευι Πε!ιε!. '1'ιοτ.εάειιι !εεεευ ε!ου άειι· 1:!ευριευε!ιε υιιου ά!ε

νει·!ευάει·υυεευ μι!. υυιετεουε!άευ.

(Αιι!.οτείει·ετ).

Νειουτ!ου!ευ νου Κο!!εεευ ειεε εεττ! ΐει·ιιευ Οετευ.

Υ'ου Ριου 1)ι·. Ν. Ζοεεε ν. 1!! ευ ιο ιι!!”ε1 ει·!ιε!Ιευ Μι·

ά!ε ίο!;ευάευ Ζυεο!ιι·ιϊιευ:

Αυ ά!ε Βεάε!!ι!ου άει· Μ. Ρειετε!ιιιεεετ ιυεά!ο!υ!εουευ

Νοουευεο!ιτ!π.

1.

1υ Δευ Νι·. 48 άει· Μ. Ρεοετευιιι·Βετ ιυεά. Ψοουευεο!ιι·ιπ

(δ. Ει20-680) ε!υά ειπετ άει· Βιιυι·!!! <<Νεουτ!ουκευ νου 1ίο!!ε

Βου ειπε άειυ !ει·υευ 0ειευιο ε!υ!ε;ε ΙΕ. Σ!. εεεε!ουιιειε Βι·ιεϊε

ε!ιεεάι·ιιουτ, ά!ε ευ ν!ε!εε άειι '1'ειεειουευ υ!ε!ιι ευιερι·εουευάεε

ευι!ιει!ιευ, άεεε !ε!ι ιυ!ου νει·ευ!εεει. εευε, Βιε ιιιυ νει·ϋ!!`ευι

!!ε!ιιιιιε ίο!Βευάει· Ζυι·εο!ιτετε!!ιιυε; ει! υ!ιτευ. !)!ε ιο άειι! Με

τ!ουι !ιετ!!!ιτι.ευ !ι!εεειιευιεε εννιεο!ιειι άουι Βοιευ Κι·ειιε ιιυά

άευ Μ!!!τει·υοερ!ιε!ειυ ε!υά ευ ε!ου εο!ιου υυει·τιευ!!ου €ε!ιιιΒ

ιιυά εε ιετ. άευει· εε!ιι· ννευ!ε ει·νν!!υεουι, ινευυ νοιι ε!υοι·

8ε!ιε. νου άειι· υιε.υ ννου! Ου!εοεινιευτ. ει·ννετιευ άει·ϊ, Βει·!ουιε

ει·εουε!υευ,ά!ε εεειευει. ε!υά ά!εεε 6εεειιευιεε ει! νει·εουετ!ευ.

!!ει·ι· Β.. Μ. εο!ιτει!π, άεεε εε !υ ευει·υ!υ Με ειυε !ι1ε!υε

Ζιι!!! νου Βειι.ευ άεε Βοτευ Κι·ειιεεε εποε, 10-12 Ει·οεευι άει·

Θεεευιιυει.τευεει.υ! «!υι ευ.υεευ υϋουει.ειιε 2000». - !ιεε ιιι!.

ιι!ουι ι·ιουτ!ης υυά εεινε.τε !!!ι·Ηει·ι·υ ε. Μ., άει· εε!!ιει. !ιι Ουιιι·

!ιιυ Με!. ευι !ε!ουιεε εεινεεευ ε!ου άει!!!ιει· Βευειι ει! !υιοι·

Μενου. Βε ιν!!.ι·ε !υυι εενν·ίεε Μου!. εο!ιενει· ςε!'ιι!Ιου ευ ει·ίε!ι·

του, άεεε !υ ()!ιει·υ!υ τιιυά ?000 Βει1ειι ηεειιιιιι ?(150) ε.ιυ Ι. Νο

νειιι!ιετ νοι!ιειιιάειι νι·ειι·ειι. ε!. υ. ει! άει· Ζε!ι Με άει· Βι·!ε!` με

εο!ιτ!ευευ ννιιι·άε (15. Ουι.). Θε.εευννει·ι!ε !ει ά!ε Ζε!!! υεάειι

τευά Βι·όεεει·.

Ε`ει·ιιει· εο!ιτε!υι Ποπ· Μ.: «ε!!εε ννεε ευ 1.εεει·ει.τευ ε!!ά!!ευ

νου Ο!ιει·!ι!ιι !ει, !‹οιυιιιι ννεεευ νν!υε!ε!ιε!τ ινευ!ε !υ Βε

τι·εο!ιτ». Με!υτ !ι!ει· Ηει·ι· υ!. ε!!ε Ηοερ!τυ!ει· οάει· Με ά!ε

άεε Βετο!! Κτειιεεε? .1εάευ!ε!!ε υε!ι·ιη; ά!ε Ζευ! άειι· Βει.ιευ

άεε !!οιοιι Κι·ειιεεε. νο!! Ευει·υ!υ Με πι· Γτουι -- ά. υ. ά!ε

Ζευ! !ε!υ€ε άει· $!!άε!εεευε άετ Βε.!ιυ Μ!. Με Ζννε!ς!ιευυ 52!0.

!Αιιο!ι ά!εεε Ζε!!! !ετ εε!εάουι !ιεάειιιευά Βεινεο!ιεευ). - Α!!ε!υ

ά!εεε Ζευ! !!ευιι ιυευ άσο!! _!εάειιΓε.!!ε Μουτ. ε!ε «νν!υε!ε» Βε

εε!ουιιοιι υυά ευευεοννευ!8· εεεειι, άειεε ε!ε «ινευ!8· !υ Βε

ΕΝιευ!. !ωιιιιυι». ννουυ ε!υ 1)! πιο!! εεπιπ!!ουετ ΐ'ει·ννιιυάεπει· νου άετ

Βου!ειο!ιτ ευ! Βουεουε εουι!υ !υ άειι Ηοερ!Ευ!ει·υ άεε Ποτε!!

Κτειιεοε Ρ!υτε !!ιιάευ !ιουυι.ε, εο Μου ιυευ άοου Μουτ. !υ εο

ννεεινετίευάειιι '!'ουε νου άει· !`ι·ε!ιν!!!!,εευ Κι·υυ!εειιρ!!εεε άειι

Βο!ευ Κιειιεεε ιιυά !!ιι°ευ !ιε!ειιιυεευ ι·εάευ.

Ηει·ι· Β. Μ. ευι·!ο!ιι ννε!ιει· νου άευ νει·ννυυάιιυΒευ ιιυά

εεετ «ά!ε .!ερειιιει· 1ιευιιιεειι ]οιετ ά!ο!!ει·ε 1?) Κιιρ;ε!υ ιιυε

ι·ε!ει!ν ννε!ε!ιειιι ΚυρΓετιιιειι!ε! ιιιιά ε!ιε;ερ!ε.ειειει· Βρ!ι.εε, ή

ε!!εε Με ιν!ι·ά άεειι υε!ττεεειι, ά!ε Ηε!!!!υ;: ιιυς!!ιιει!ε ευ εε

ετ.ει!!.ευ. - 1ιυ1ι'ι·!!!ι!!ιη; ειυι·υ Εεεε υ!ευιε.υά θ!) !υ άειι Ηοε !

!!!!οτυ ευ εε!υειι ννιιιιάευ. !υι δε!! ιιυά Αυςιιευ Μεεε; ά!ε

1!!οι·ιε!!τει ειιιι!!!ιει·υά 1-2 ρθι. .Μεεε νν!ι·ά υιευ ε!ο!ι ει!!!

ειιάει·ε Ζ!!Τειυ Βε!'ε.εετ ιυε.ουευ υι!!εεευ». Πεε υ!!υΒ·τ εε, Με

ννειιυ ά!ε .Ιερειυετ εευε !ιιι ε.!!εευιε!υειι _!ετε!: ά!ε υεεουι·!ευε

υευ Ρι·ο!εοι!!ε !ιευιιιετευ. Βευι Μ. υυυ Μουτ ευ. !5!υ Ρτο!εοτ!!

ιυ!ι Κυριει·ιιιειιιε! !ει !!υει·υευρυ υ!ο!ιτ. εε!”ιιυάευ ναοτάειι.

!!ει·ι· Μ. ιυε!υι ε!υ 2.!!ιοι·εε 1!ειιεει·εεεουοεε νοιι 8,9! υιιυ. Με

Ρ!ιοερυοτυτουεειυειιοε!. Ι)!εεεε 0εεουοεε Μπι νου ε!υ!ιςευ

Βεεει·νει·εε!ιιιευιετιι, ά!ε άετ Οειει·ιυεε εεεευ!!!ιει· επι.υάευ,

εε!!!υι·ι. Α!!ε !!!ιι·υςειι _!ερειι. Βε.<.τ!ιιιευιει· υεά!ευευ ε!ευ υεου

Με νει· άεε υ!ε!υυε!!οι·! ειι Ν!ο!!ε!ετε!ι!ιυειιιε!εεεουοεεεε. -

Α!!ει·άιυεε ινειάευ ά!ε ιιυάευ εου!!ιυιυετ, Με Με ε!ιει· ει!!

υν!υτει·-Κ!ε!άυυς υιιά εει·!υ8ει·ε Βε!υ1!ευ!ιε!τ. ω!. ευευ Ε. υ!.;

ιιυά !'ει·υει· άει·ευϊ ειιι·!!ο!‹ειιΐ!!υιευ. άεεε υιε!ιι· !υ '1"τε.υουεευ

εε!!!!.υιρ!ι. νν!ι·ά, ννο!ιε! Βεοοο!ιειιου !ιειιά;; νοι·!ιοιυυιευ.

Με Βευειηιιιιυε·, άεεε !υι Γτ!!!ι!!υς ίεετ υ!ειιιευά !υ άευ

Βεεεινευοερ!ιε!ει·υ ειετ!ι. !ιεάει·ϊ άει· Ζιιι·εουιεπε!!υυΕ. Με

Βεεειονευοερ!εϋ.!ει· !ιι Ο!ιει·!ι!υ υε!ιευ υει!.!!1°!!0!!!!ι1' Μεεεε!ε!

εεετ. ει!ιε.!ι.ου, υεουάειιι !ειιε Ηοερ!!ε!ει· άει· νοι·άετευ Ιι!υ!ευ,

«ά!ε !!ιι·ει· ιν!υε!ε!!ε!!. ννε8ευ !πειιιιι !υ Βε!.τεουι. !κουιιυευο ά!ε

εουνι·ει·ετευ νει·ννιιυάετευ, ά!ε Μουτ ινο!ιει· εε!ιι·εουτ ννει·άευ

!!ουυτευ, νει·ρ!!ει;τ !ιεικειι. νου ά!εεευ “Με ε!!! Του. Με !!!ι

ι·!ἔευ ννιιι·άευ εοινε!τ. υει·Ξεετε!!ι, άεεε ειε ενεουεο!ουεΐευ!Β·

Μιτου ιιυά !!ευιευ !υ ά!εεευι Ζυετο.υάε άευυ υπο!! Ουει·!ι!υ.

Μ" άειε ιιυε εο ιιυά υ!ουτ ευάει·ε εε!υ Μου, Πεμ. άσε!! ει!!

ο άει· !!ειυά.

Πειυυ ι·εάοτ Πε” Ε!. Μ. νου άευ νεηι!!ε;ιιυ,εευοετευ !ιι άευ

νει·εου!εάευειι Ηοερ!τε!ει·υ, υε!ιευριει, άεεε άει· Κτευ!κε !ιυ

Βοιευ Κι·ειιε υιευι· 1ιοειει Με !υ ε!υειυ υ1!!!!..ει·υοερ!ιε!,ιιυά

άεεε !ετειετεε ε!ου Μ!. άει· νει·ρ!!ε;;υυε· ε. Β. !υι Ε!νευε;ε!!εε!ιευ

Ηοερ!ιε! υ!ουι υιεεεευ !ιουυε, ά!ε εενν!εε Μουτ. ιιυ!.ει· Β Βιιυε!

ι4ης!!ου !ιετ.ι·εεε. Ηει·τ Η. Μ. υε.ιιε Βενν!εε !ιεεεετ εεεευ, ά!ε

εευ Ριιυ!ιτ υ!ουι ευ υει·!!υι·ευ, ινε!! !!ιυι, νν!ε ιο!ι νοιυ Ουει·

ειεε άεε ΙΕνευις. Η0ερ!ιει!ε ει·ιευτειι !ιει!ιε, ά!ε νεηι!!εΒιιυ8ε

!ωειευ άεε !ειειει·ευ υ!ουτ ο!!!ε!ε!! υε!!ευυτ. εε!υ !!ϋυυευ, ιιυά

ινε!! !υυι ε!υ Ουτε!! !!!ιει· ά!ε Αυεεε!ιευ ε!υει· ίτευιάευ Αυετιι!τ

Μου!. ειιετε!ιτ.

Ε!υειι εο!ινι·ετευ νοι·ννιιι·ί' υιεο!ιτ Ποπ· !9.1!ι!. Γει·υει· ε.!!ευ

Ηοερ!τε!ει·υ άεε !ι!οτευ Κι·ευεεε; ινου!εειευε !υυ!ιε !ου εο ά!ε

ΒεΙυετυι1υε νειειευευ ειι ιυ!!εεευ -- αειιοεά ε111!!ου!Κε!!. ε!υά

νν!ι· (εε. ά!ε 1!!!!ιει·υοερ!τε!ει·)!υυου !!!ιει·». 1ο!ι υιιι!ιε Με Πυε

ρυ.ει!,!υ άευι Ηει·ι· Μ. ά!ευτ, Μουτ εεεευευ, υει!ιε που· ε!ιει· ά!ε

!ιεει.ευ Μ!!!ι.!!ι!ιοερ!!ε!ει· ιυ Ουυε!ι!υ ιιυά ν!ε!ε ευάει·ε πρεπε

υειι. Ιου !ειιυυ υιιυ Μουτ 1!υάειι. άε.εε ά!ε 11οερ!τϋ.1ει· άεε

ι·οτευ Κι·ευεεε ειιου άειι !ιεειευ 11!!!!τει·υοερΜ!!ετυ ευ Βε!υ

!!ου!!ευ. !η;ευά Με υεουειευευ ι1υά ννεε ά!ε νο:ι·!ευτιιυεευ

πι· Βετε!υ!ειιυε;, ειιυι ννυεο!ιευ ειο. ειι!ευετ, εο ε!υά ε!ε !υ

ν!ε!ευ ΗοεριιΜετυ άεε !εοιευ Κι·ειιεεε ιυιιειει·8!!!!!;;, - ινε!!

ιευά ά!ε !!!!!!τευ!ιοερ!!ε!ει· ν!ε!!εο!ι εεεννιιυεευ ε!υά ειυ νου

εουι·!Ι!'ιειιιεεε!Βευ Τνριιε ιιυά επι νιιι·υευάειιευ Μεκει·!ε! Μει

ειι κι του.

Ηετι· Ε. Μ. εεε!. ιι. ε.: «Μευ ερ1·!ουτ. εο!ιι·ο!υτ, άτιιο!αι οι!!!

τε!εει·ερ!ι!ετι εο ν!ε! !!!ιετ άε.ε Βοιε !ίι·ευε; υιιιυ νετε!εετ άευει·,

άεεε Με!!! υιευτ Με 10--12 ρΟτ. οπο!! ε!!ετ Κι·ευ!ιευ ιιιιά νει·

ννιιυάειευ άυι·ου ά!ε Ηευάε ά!εεεε !υει!ιιιτε εευευ ιιυά εε

άε.τ!υ ε.!!ει·ά!υεε !υι !)ιιι·ε!ιεο!ι υ!ιι. (!ιυ Οτ!ε!ιιιι! Εεερεττο)

!ιεεεετ !ιει!ιευ Με !υ άευ ειιιερι·εουευάευ υ!!!!ιετ!υει!ιιιι!ουευ,

ιιυε: ιυ!ι ε!υευι ιιυνεη;!ε!ο!ι!!ο!ι ει·ϋεεετευ Αυ!ννευά Π) ευ

!!!ειιεο!ιευ (Ε) πο!! 0!ε!ά». Με ει!!! ά!εεευ ννοι·τευ !ιετνοι·υ1!υ

εευάε ει!υιυιιιυε εεεευ!!!ιει· άειυ 1:!ο1ευ Κι·ειιε ιε!1τ. 1:!ει·ι· Μ.

υι!ι ν!ε!ευ εε!υετ Κο!!ει;ευ, !ου ννε!εε άε.ε. Λεει· !ει εε άειιυ νν!ι·!ι

!!ου εο εο!ιννει· ει! νει·ειο!ιου, άεεε Με Β.οιε Κι·ειιε ε!ιιε

εεεε!!εο!ιε!ι!!ο!ιε Ιυετ!ιιιι!ου πι, ά!ε ά!εεει· (3εεε!!εουε!ι ΜΒΜ·

!!ο!ι Βεο!ιιιιιιιε ευειι!εεευ Μι, - ευειιεο Με ειννε άειι 1ιθΡ!'Β°
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!ιοιιι!ιε, «Με νετειιι ειιι· Βειιιιιιιριιιιιιι ιιει· Τιι!ιετ!ιιι!οεε ε1ε.-,

ιιικ! πιει· ιιιε!ιι: Νοε Βεε!ιειιεε!ιειτ ε!ιιιιι!ει;ειιι!ιει ιιιιει· ι!ειι

ιτεεε!ι1ι.ιι!ιο!ιειι Τει!. εοιιιιει·ιι ειιιειι !ιι›ει· ειε ιι!ιιινε Τε!!ιιε!ιιιιε

εε!!ιει ειιιεε!ιιετ Ρει·εοιιειι. εειιειι ιιιε 6εεε!!εε!ιιιιιι Με νει·

ιι·ε.ιιειι ιιει· Ριιιιι·ιιιι,ετ ιιιιό. Ρ!!εε·ε εεεο!ιειικι. Επι? -- Αιιε!ι Με

!!ι!!Νιι·ιιτπιε ιιιιιιειι ι!ιι·ε !ιιετε.ιι2. ει" Με Ηθο!ιθ080!!ιια 0021!!θ·

με !ιιιιιειι. εεε ιει ε.!ιει· ιιιο!ιι Με Ρι·εεεε. εοιιι!ετιι ι!ιτε νοι·εε

εειει.ειι.- ιιιιι! ιιιεεειι ειε!ιι εε ιτε! Βει·ιε!ιιε ειιε!ι ιιι ιιιε Ρτεεεε

εε!ιι.ιιι.;ειι ιιι !εεεειι. Ε)ε ἰει ιιεεε.ιιετ!ιο!ι. ι!:ι88 νειι ιιιεεει· θειιε

ιιιειιει· ιιιο!ιιε ει·ίε!ι.ι·ι. πι, ιε!ι 8!ειι!ιε ι!ιε Ιιεἱειιιιιεειι ι!ει· Μι!ι

ι.ιιτιιτει.ε !ιιιι.ι.ειι εε ι!ιι·ε ιι·ε!ι!νει·ιιιειιιε διΐειιι!ιε!ιε Αιιετ!ιειιιιιιιιετ

€είιιιιι!ειι. - Π
[Με ιιιι!ιαιτιιτει!ιε!ιειι Ιιιει.ιιιιιιοιιειι ινει·ιιειι εε!ιιεινει·ειιι.ιι‹ι

Με ιιι Β ιι ιιιιιιιι ιιιε!ιι· Κι·ειι!ιε εεε νετινιιιιι!ετε"νει·ρι!εμ Ιιπ

!ιειι, Με Με Βοι.ε Κτειιε. Ι)εεννεε;ειι ιι!ιει· ι!ιε Πε!!”ε!ειει.0ΠΖω

εεε Βοι.ειι Κτειικεε ιιι ιιιιιει·εε!ιιιιιειι. Μ· "Με Μ] ε!) 080181' Μ·

ι·εο!ιτιε;ι, Με νετ Βειςιιιιι εεε Κι·ιε.<.ιεε νοιι ειιιι!ιε!ιετ δειτε ειιι

Αιιι“ι·ιιι ιιιι σε 00"ειιι!ιε!ιε !'νε!ι!ιιιιιε!ιειτ ει·Βιιιι.τ. ιιιε!ιι: ιιιιι· ιιιι

ε.!!ρειιιειιιειι ιιι !ιε!!`ειι, εοιιάει·ιι. ινειιιι ιε!ι ιιιιε!ι ι·εε!ιι !ιεειιιιιε,

ειπε νε ειιιιιιιιι!ιε!ιει· Ρι!ε,ι.ιε!ιεειιι·ι'ιιεει· ιιιιι' ι!ιτειι Τει! ειι ιιε!ι

ιιιειι ιιιι‹ι ιιιι€εΐε!ιι· ειιειιεον!ε! νοιι ι!ειι Κοειειι εει·γετρι!εειιιιε·

ιιι εεε !!!!ιιιιτ!ιοεριιιι!ετιι ιιι ιι·ιι2011- 009801' Αι!!Χωιθι 0113801'

Β!ιιε ιει ιιιε εεεει.1ιει.ε ινο!ιιιιιιιε!ιειι πιει 8000!! ιιιιο!ιριε

!ιειιιιιιειι ιιιιιι νει·ι!ιειιι. ι!ε.ιιιι· ε!!ειι Βειι!‹. -

θιει·ιιιιε ιιει· _ιει:ιε;ε Κιιεει Μ! Εθ20!Ε!ι Με ε" ειι,ειε

Β.ε.!ιιιιειι ι!ει· !)ιεειρ!ιιι ιιιιι! ι!ιε ιιιι!ιει!ιιιειε Αιι!ιειιιιιιε; επει

ιΜ.!ιο!ιει· Βιιι!ιειιειι :ιιι ιιιι!ιτει·ιει·ιιε Βιιι!ιειιειι - εε!εεειιι

που ιιε Βιιιιιιιιιειιιειιει Ι.ιιε!‹ειι Ι!ι.εει. «Με 910000 11011 81116Γ__811

ι'τειειι !ιιει.ιιιιιιοιι. Με ειε εεε Β.οιε Κι·ειι: ιιιιι·ει.εΙ!ι. ειιεςειιι!!ι

ιινει·ι!ειι !ιοιιιιειι. Πεε Βειε Κι·ειιπ !‹ιιιιιι ειιιιετ ι!ε.εειιι επι!

ιιιιιιιι ερε.ι.ει· !'ει·ιε_ιε!ιειι, εε !ειιιιι Οιιι'ει· !ιι·ιιιεειι.ειε ι!ιε Μι!ιιιιι·

!ιεεριι.ε!ει· ιιιειιτ !ιι·ιιιεςειι εΠι·Γειι - ννει! ειε ιιιι.ειι άειιι ι(ιιεεε

ινειιει· !ιεειε!ιειι ιιιιιεεειι - ινιιιιι·ειιι! εεε !!ειε Κι·ειιε εειιιε Ιιι

ειιι.ιιιιοιιειι ιιιι ννεεειιι!ιε!ιειι Πιτ εεε νει·!ιει;ειιτ!ειι Κι·ιεε Βιε

εε!ιείϊειι !ι›ιι ειπ! ειι.!ιει· ιιιιο!ι ι!ιεεειιι ειιιιι Οριει· ιιι·ιιιι;ειι !ιιιιιιι.

8ο !ιο!ι“ε Μι εειιιι. ιιιιεε ιιι1ι;!ι Ηει·ι· Ε. Μ. ιιι ι!ει· Ειιιειο!ιι

ιτε!ιιιιιτειι Μπι. ιιε.εε Με Βει.ε Κι·ειιε !ιειιιε !ιιειιιιιιιοιι ιει,

ι!ετειι 'Γειιι.ι!ιειι εε ιιιιιιι!ετινει·ι.ιε κα. ιιιιεε ειε !ιειιιιιι ιιι.Βε

ιτιιο!ιι. !ιοιιιιιιι; ιο!ι ιιοιιε, ι!ε.εε ει· ειιιειε!ιι, ινειι·ιιιιι Με !ιειι!ειι

Ιιιειιιιιι.ιοιιειι ιιε!ιειι ειιιιιιιιιει· ειιιειιει·ειι ιιιιιεεειι πω! ννιιι·ιιιιι

ειε ειιιιιιιι!ει· ιιιοιιι ειιι!ιε!ιι·ειι !ιιιιιιιειι.

Ρτοι'. ιν. Ζεεε;ε νειι Μιιιιτειιιι“ε!.

(Ρεε!ετειιιρε! Μιι!ιιιιειι 10. .!ιιιι. 1006)

Π.

Ζε ιιιειιιει· Βιιιιτεειιιιιιε Με άιε «Νιιε!ιι·ιο!ιιειι νοιι !ιο!!ειτειι

εεε εειιι ι“ει·ιιειι θει.ειι» νοιι Ε!. ει. εποε ιο!ι ιιοε!ι ιο1εεΜεε

Ει!ιιι.ει·ιε.! !ιιπιιι2ιι!”ιιρειι, εεε κε ιιι Ριιε!ι!ιειιοιιεεννεε!ιεε !ιιιιιιιι

ιιι ει·ιιε!ιειι !ιοιΐειι ιιιιι·ιιε. Βεεινειτειι ειιιιειε ιειι εεε. ννιιε πιο

σειιι Βειειι Κι·ειιι ει·!ιιε!ι, ω. ο!ιιιε Με !ιιιι.ειι ε!ετ Μι!ιιιιι·1ιοε

ιι!ιε!ει· !ιειειιι“ιιρειι. !ιιεννιεο!ιειι ιιε.!ιε ιε!ι Με !ετειει·ειι ειιιιι

Ζινεε!ι άετ Ριι!ι!ιιιειιοιι ετ!ιιι!ιειι ιιιιιι εε!ιε ιιι ιιιειιιειιι ειειιειι

Βι·ειειιιιειι, Με !ιο!εεειι! ειο!ι Κο!!εεε Ε. Μ. ιι;ειι·ι·ι Με. -

Πεε Βοιε Κι·ειιε !ιεε!ι.2τ. επι εεε ιιοι:!ιειιιιιιε! ιιι!ι ειιιει·

!ι!ειιιειι Αι!ειιιειιε!ιοι·τε!αιιτ ιιι ννιει!ει!ιο!ειι:

 

ιιι 0!ιιι.ι·!ιιιι . . .- . . . .' . . . - . 7050 Βιι!!θ!!·

Αιιι ω· Βιι·εε!ιε !ιιε Κιιιιιιο!ιεειι .Ή . . . . 4000 ε

Αιιι` ιιει· οει!ιε!ιειι ε. ινει!ιε!ιειι ετι·εο!ιε. . 20ι0 >>

18750 Βεττειι.

Πιο Μι!ιιιιτιιοεριιι!.!ει· ιιι Οιιετ!ιιιι:

6000 + 300 ΟΠιιιετε1ιειιειι.

400-ι- 20 ε

07:20 Βειιειι

15 «ειιοιειεε» ιιιιι

2 εειιιιεει.ιε .  

ει·κε!ιειι ιιιειιιιιιιιειι. . .

Ηιει·ειι !ιοιιιιιιειι ιιε! ι!ει· Βιιι!ειι·εο!ιε:

Πιι!α!ειι Πιτ Βο!ι!ιιτειι . 000·ι·80 0Π!2!θΙ'80Θ!!θ11

 

·ι·_ιιειιιι » » ει!) + 20 >>

-Ηιιιιε!ιιι!ιιι ε » εοε+90 »

Κιιειιιιειιεν›> >› δ!!!) + ?ο >>

2100 Βει!ειι.

ιιιιιε!ιι ει!! εεε 0720 »

Βιιιιιιιιε 80Ι0 Βειιειι.

 

Ηιει·ι:ιι !ιοιιιιιιειι ι!ιιιιιι ιιοε!ι ιιιε εεινει.τ!ιο!ιειι Ηοερι!!ι!ετ ιιιι

Με!. Με !ιοιιιιιιειι ιι!ιει· ιιιι·ειε Αιιειιι!ιι·ιιιιεειι Η. Με ιιιε!ιι ιιι

Βετι·ιιο!ιι, ε!ιοιιεο ι.νειι!ε; Με ι!ιε Πιεεειιεειι !ίο!οιιιιειι ιιιιι!

Ιιιει!ιιιιιοιιειι εεε Βοτειι Κτειιεεε, ιιιε ι·ιε!ιιιε!ι ε.ιιο!ι Βειιειι

!ιε.!›ειι.-Α!!ε ριεεεεειιειι !)ιιι.ειι !ιε2ιε!ιειι ειο!ι ειιΐ εεε 1. Νοι·..

εειιι!ειιι Με ι!ιε Μι!ιιει·ντι·ιι·ε!ιιιιις ιιι 0!ιει·οιιι ιιιιιι !ιιει· ιιι

Ηιιιιε!ιιι!!ιι (2000) ιιοο!ι Ρ!ει2 ιιι Βι·ε!ιιιιιειι εεεε!ιιιιι'ειι. Λεει·

ε!!ετε!ιιε·ε Με: ειιιε!ι εεε Ειπε Κι·ει12 ιιιε Ζιι!ι1 εειιιετ Βειιειι

@οι οειιιιε!ιι!ὶε!ι ετιι6!ιι. εε !ιει!ιιει· Με Βνειιι.τε!ιεοιιε Ε.. ειοιι

!
!

ι

 

Ι

ιιιιι '70 - ει” ι!ει· πω!" Β!ει·!ιι ιιιιειι ιιιιι ?Ο νει· ιδιι€ει·ι

- ιιι Οιιιιι·ιιιιι ειπε εεε !.ιιιιιιιετ ιιιι‹! εεε Πειιιεειιε Εεπει·ειι.

ιιιιι ιιι 200 Βετιειι ειιιττειι·οι!”ειι Με. Με. !)ιε Ζιι!ι!ειι ιι·ε!ιειι

ειιι·ε!ιιιιιε ιιιι· ιιιε Ζειι, ιιι ιιει· Ε. Μ. ττειιο!ιτιε!ιειι !ιιιι..

Ρι·οι'. ιν. Ζεερτε νοιι ΗειιιειιΠε!.

Ηιιιιε!ιιι!ιιι ε. 18. .Ιτιιιιιει· 1906.

!ε!ι Με ε!ιιε !.ιειε ειιιιιι!ι‹·!ιει· !ιιειιιιιιε εεε Βοτειι Κι·ειι·

εεε ιιει.

(Νει· ιιιιεει·ιι νει·ιιο!ιτειι Μι· ινεςειι Βειιιιιιοιιιιι.τε!ε τω· εεε

ΑΜι·ιιε!‹ ι!ιεεει· ιιιειιιι!αινειι !.ιε!ε. κι. Βειι.!.

!!ετιιιιεειιιεε.

- Πει· Με Αιιιι·ειιιιτει. !ιε!ιιιιιιιτε Πι·. ιιι ε ε. Η ε τι ο ιι Κ ετ!

Τ.!ιεοεοι· ιιι -Βενει·ιι ιιε,ειιιε· ιι.ιιι 10.123. Ρεοι·ιιει· εειιι 25-ιιι !ι -

1' [Ε08 Α Γε τ! Η ι ! ιι ιι ιιι. φ Ζιιιιι Βιιιι!ιιιιιι ι!ει· Μειιιιιιι ιιε

ει.ιιιιιιιιειι ‹ιειι .!ιιιιι!ει· Με ιιει',εειιειιι!ειι Βιιιιιι·ιιε!ιε ιιιι ι!ειιιεο!ι

ιτειι2οειεε!ιειι Κι·ιει.ι·ε 18700871, εεε ει· ιπι ειιε!ιειεο!ιειι Πιερι

ειιετιιει: ιιιιιιιιεο!ιιε. βετ Ηετποιε !ι!!ι!ειε ειο!ι επι ιιει· Πιιινει·

ειιιιι Μιιιιε!ιετι ιι!ε Ο!ιιι·ιιι·ε εεε. ιιιιι ιιι ειιιειιι !ι!ιιιιιιι;ειι κι·ιεεε

εεινεε.!ε Ι.ειιετ ειιιεε Ε”ε!ε!ε.ιετειιε άειιι νιιιετ!ειιι!ε ιιι ιιιειιειι.

ινειιιε· !›ε!‹ιιιιιιι. ι!ιιιι”ιε εε εειιι. ι!εεε Με· Ηετεοε· ιιιιι·ε!ι ειιιειι

ι·ιιεειεε!ιειι Αι·ει. νει°ιι!ι!888!2 ννιιι·εε, ειε!ι ι!ειιι θειιιειε ιιει· Διι

εειι!ιει!ιιιιιιι!ε ειιιιιιι·ειιι!ειι. Με ει· ιιιιιιι!ιε!ι !αι·ιιιι!ι ιιι Μειιι.οιιε

ειε!ι ειιί!ιιε!ι, !ει·ιιιε ει, Με Με «.4ιιεειι..Αιιειιιιιι,<;.» ιιει·ιε!ιτει.

ι!ειι ι·ιιεειεε!ιειι Αιι,ε;ειιιιτει Ι ντε ιι ο νν !‹ειιιιειι, ‹!ει· ι!ιιι ἱιι :Με

Ριιιιιιε ιΙει· Αιιεειι!ιει!!ιιιιιτ!ε ειιιι”ε!ιι·ιε. 8ειιιε ειιιιιετειι !.ε!ιι·ει·

ινιιτειι ι!ιε Ρι·ειι. Η. ο ι ιιι ιι ιι ι! (Μιιιιο!ιειι). Η ε ι· ιι ει· (Ζιιτιοιιι

ιιιιιι Α ι· 1 τ. (!!ιειι). Με εε!!ιειιιιιι!ιιτε ειιιιιειιε.ι·ιι.!ιο!ιε 'Ι'ειις!ιειι.

!ιεεειιιι ι!ετ Ηει·2ος.1879 ιιι Τεπετιιεεε. Ιιι ι!ει Ηει·εοεΙιε!ιειι Διι

ττειι!ιει1ε.ιιειιι!ι ιιι Πιιιιο!ιειι ννει·ι!ειι ειιτε!ιεε!ιιιιιι.!ιε!ι ιπι .Ϊε!ιι·ε ?'00

ειιιιιοιι8.ι·ε ιιιιιι 4000-5000 ιιιιιιιιι!ιιιιιε Κι·ειι!ιε εεε ιι.!!ειι Ί'ει!ειι

ιιει·00·ε!ι !ιοειοιι!οε ιιε!ιιιιιεε!ι. Με ιιιιιι·!ιειιε Ζε!ι! ειπ· θρε

ι·ιι.ι.ιοιιειι !ιετι·ιιιτι ιιιιιιειιι!ιι· 000-'70ί). ιιετιιιιιει· 200-050 Βιετ

ερει·.ιιιοιιειι. Βιε ιιιιιι .!ιι!ιι!ε.ιιιιιειιιιτε ιιειι·ιιιτ ι!ιε Ζε!ι! ιιε ι·

8ι.ει·ορει·ιιιιοιιειι ιιιε!ιι· Με 4700.

-τ !)ει· Κοιιειι!ι.ειιιι. σε ιιιιιει·ε Κι·ειι!ι!ιε1ιειι !ιει ι!ειι Ποε!ιιι.ιιει·

Βι·ιιε!ιοιιζειι.ιιειιι!ιειι ει.» Ιιιει.ιιιιιιοιιειι ιιετ Κιιιεει·ιιι Ηιιτιιι,

Ρι·οι. στι!. πιει· Ποε!ιειιει· Πιιινει·ειιιιι. ι.νιτ!ι!. 8ιεειετει. Πι·.

ε ε!ιει· ινι ιι ε Η 1, ε: πο! ειιτειιεε Βτειιειιειι ι!ετ ε τε εεε -

ιιιι.ιιιιι.ειι 8ι.ε!!ιιιιε ειιι!ιε!ιειι ννοτιιειι.

η - Δω δ!. .Ιειιιιε.ι· ιειει·ιε ιιει· Αι·ιιιειιιιι·ιι ιιι Οεεεειι Πι·.

ε. Βε!ιοι· εεε εο-_ιει.ειμ .Ι "οι ιιι ιιιιι εε!ιιει· 1ιτιιι.!ιε!ιειι

ιιιιά !ιοιιιιιιιιιιιι!ειι 'Ι'ειιι;!ιειι. Πεε νοιι άειι Κο!!ει;ειι :ιιι νει·

ε.ιιειιι!ι.ιιιι.ι.ι ειιιεε θειιρει·ε εε Ε)!ιι·ειι Πι. 8ο !ιοτε εεεειιιιιιε!ιε

ιιε!ιι ινιιτ‹ιε ειιι.!!'ιιιιεε!ι εεε .!ιι!ιι!ετε ιιειο!ι δε. Ρειετε!ιιιι·ει ιιε

ειιιιιιτ πι· ι.'ει·ιει!ιιιιι; ιιε :Με Γειιιι!ιειι εει· ιιιιι θ. .Με νετννιιιι·

ιιειειι ιιιιιι ιιτείε!!ειιειι Αι·ιιειιει·. ει. ινι.ι

- Με Ρτε.ειι!ειιι εεε !ιιεε!ιχειι Μειι!!ιο-ρ!ιι

Ιιι ιι 1.!ι ι· ο ο ι εε ιι ε ιι Κ ο ιιι ι ι ε ε ε ω· Κειεει·1.Ρ!ιι!ιιιιι!ιι·ορι

εε!ιειι θεεε!!εειιιιι“ι Με ι!ετ ΚοιιειιΙιειιι ιιει· Ηει!ιιιιειε!ι Ι. Κ. Η.

ι!ετ θι·οεειιιι·ειιιι Μ ε ι· ι ε Α ! ε ιι ε τι ι! ι· ο ιν ιι ε. Ηει·ιο8!ιι νοιι

8εο!ιεειι-!ιο!ιιιι·8-0οι!ιε, Πιτ ειιιοιι!ειιιε Κι·ε.ιι!‹ε, ινιτ!‹Ι Βι.ιιιιιε

τει. ΙΜ. 'Ι'εε!ιει·τινεειιειε, ιιιιιι ιι!ε νι2ειιτι!ειι!ειιι.

ιι ι ε εε ε Κ ο ιιι ι ιεε ε ιει εει θε!ιιι!ι'ε εεε !)ιι·ε!ιιοι·ε εεε

ει. 0!εε!ιοειιιιε!ε πρι! Κοιιειι!ιειιι ιιε! εεε Ι.ειιτιιιιιιιιι1τειι ω·

Ιιιειιιιιιιοιιειι ι!ει· Κιιιεετιιι ιι Πω . ννιι·!ιι!. Βωειετε.ι Πι·. ΚΠ

ιιιειι ιι ε. !ιεειε.ιιι.ττ ινοτιιειι, !ιει‹Ιε ε·ειιιιιεε ιιετ ινιι.!ι! τω! ιιτει Ιιι!ιι·ε.

ειπει· Βε!εεειιιις ιιι εεε νοιι ι!ιιιειι !ιιε!ιει· !ιε!ι!ειιιετειι ὅτε!

ιιιι€ειι. ·

- Πιιεει· Ι.ιιιι‹!ειιιιιιιιι Ρι·οι'. Πι·. Ηειι ε ν. Βε νε ει· ιει

Με εεε εΒιε. 'Γεεε!ι!.» ιι.ιιε Πι·εεεειι ετι'ε.!ιτι, - ειιιιτει;ειι ι!ειι

οιε1ιετιςειι 0ετ!ιο!ιιειι - 211ιιι Πιειιεε Με Μι!ιιιιι·ει·π πο! ι!ειιι

Κι·ιεςεεε!ιειιρ!ει.ε ιιιε!ιι ε ι ιι ο ει·ιι Γε ιι ινοτιιειι. εε ει· Μ·

· ι·ειιε ιιειιι Ι.ιιιιι:!ειιιιιιιι ειι€ε!ιοι·ι.

-ΠειΡτινειεο2.Πτ. Βοιεετι.Βιιι·ειι Βιιειιει·,ε-- εε ιι

ιιιιιι.;!ιε ιιεειι ω. νοιι εειιιει· !ι!ιεε!οιι ιιι εεε Γετιιειι Οειειι

ινοιι!οειιιι!ιειι ιιι .Ιιιι·ιειν (Ποι·ρειι ινιειιει· ειιι.ειετι·ετΓειι ιιιιιι «Μ,

ινιε Με «Νοι·‹!!. Με.» με”, επι' εεε Κτ!ειιεεειιειιρ!ειιε ιι!ε!ιτ

ιιιε!ιι· 2ιιι·ιιο!ι!ιε!ιι·ειι.

- Πει· ιι1ιει·ε θεεε!ιειιειιιιιι·ει· ιιει· Μι!ιτει·-Μειιιι!ιιιι!νετινε!

ιιιιι€ ε" !ιιιιι!ιιιειεε!ιοιι Μι!ιτει·οειιι·ιιε. Βιιιιιιει·ιιι. Πι·. Η ιι ι -

!ιιιιι!ιι. ει ειιιιι Αι·ιτ ιιιι· !ιεεειιιιει·ε Αιι !”ιι·ιιιτε ν.

ΚΙιιεεε ιιει· εειιειιιιι.ειι Υει·ινε!ιιιιις ει·ιιιιιιιιι

- ννοι·ι!ειι.

-- νετειοι·!ιειι: 11Ιιι 8ι. Ρε!ετε!ιιιτε; ιιει· ι“ι·ιιιιει·ε·

Οιιει·ει·ει ιιει· Βιιεειεο!ι-0!ιιιιεειεε1ιειι Βιεειιιιιιιιιι, Ε!τειιιετιιτ Πι·.

Μ ιε!ιεε! Ρε!ει.ι!‹ιι. ιιιι 51. !.ειιειιε_!ειιτε. Με ε.τει!ιο!ιε

'Ι'ετιις!ιειι 08.!. τω· Χ'ει·ειει·!ιειιε εειτ 1889 ιιιιεεε!ιει, ειπε Ζειι ·



οι

Ιεπε επεπ ιπ Μ. Ρειει·εππι·ι.ι· οπο κι". Σ) Ιπ Βει·ο ι Με”

οει· ιεπ,ε_ιειιιιιπε Αι·ει οει· Βιιοννεειποππεπ, Π ι·. Κ επι· πο

Ποιο οννεπι. ιιπ ΑΙιει· νοπ 68 .Ιεπι·επ, πεοπ 44-_ι:ιπι·ιπει· πιει·

1οιιει Ρι·ειιιε. ει Ιπ ννε.ι·εοιι επ οει· ιιειρι·επιιειει·εποε ΑΜΙ:

Πι·. .Ιοεερπ ννε2εποι ιπι 70. Ιιεπεπειειιιε. Πει· ιπποε

εοπιεοεπε πειιε οιε νεπιε ιιι·εειιοεποι ι. .Ι. 18θ2 ει·ιεπει.

4ο 1ο Β ι. Ρ ε ι ε ι· ε π ο ι· ε οει· επεεει·ειειιπεεειπε Αι·ει οεε

πιεειςεπ ΡιοοεΙΙιεπεεε Π τ. Ν ι ιι οΙει Π να π ει.ιιιιι ε ο ιν ιπι

55. Ι.επεπειεπιιε. Πει· Υει·ειοι·πεπε. ινεΙοπει· εειπε ριεπιιεοπε

'Γιι.ιιεπειι ι. δ. 18'ῖ4 πει:οπιιεπ ποιοι. ιοπειει·ιε ιιι ι'ι·ππει·επ

οιιπιεπ ειιοπ ειε ΙππποεοΙιοιιεει·ει ιπι Ρειει·εποι·ιςει· Ηοιινει·πε

ποιοι. 5) ιο Πεεεο ε π οει· επεπιεΙιε;ε Ρι·εειοεπι οεε ειι.οπει

εοπεπ πεποεειπεοιπιπεΙποΙΙεπιπιπε, θεο. ΜεοιειοεΙι·ει Οι. Β π -

οοιι Ποπ ιπει·, ιιπ ΑΙιει· νοπ 7ο .1επι·επ.

- Πει· εποπ νοπ ποε εειπει· Ζειι πεειιι·οοιιεπε Ρι·οεεεε

ννειεεπ ΜιεεΙιεποΙιιιιιζ οεε Πι. Βεππεεοινοιιι·οπ

οεπ θεπει·εΙπιειοι·Κοινειενν ιει πεοει·οιππε ειιι'οεπι

ΑρρεΙιειιοπεινεπε :ιπε Ο π ε ι· ο ι· ι ε ε· ε ε· ει·ιοπι εοιεπει ιιπο

 

νοι· οεπ Βοιιιεππεπ οιεεει· Βειιιιιοε οπτει· οεπι νοι·ειιε οεπ

θεπειειε Ε ε ι ο π ι νει·ιιεπιιεΙι π·οιοεπ. Πεε Ο π ο ι· π ι·ι ε ε· ε -

πωπω ιιεεειει·ιε οεε Πι·ιειι οεε 'Γιοιεει· Κι·ιει;ε

εειιοιιιε νι·ει.ιεπ νει·Ιειειιπε; οει· Αι·ιι. 797 οπο 802 ιπι 24. Βεποε

οεε ΜιΙιιει·ειειιιιε οπο ν ο ι· ιν ι ε ε ο ε π Ρι·οε ο ε ε εοι·"ιιοοπ

οι ειιι; ε π ν ε ι· π ε π ο Ι ο π ε επ ειιι θειιοπι ιπιι ειπεπι πεπεπ

Βεειιιποε οει· εειι".

-- Ζοπι Οι·οιοιιιοι·οεε ε ιεο ιιεοπεο Βεεειπεππ

εοπεπ Κι·ειιΙιεππειιεεε ιπ Μοεπεπ ιει, ννιε ννιι· οει·

«Πεοιεοπ. Μοε1ι. Άει.» επιπειιιπεπ, οει· εει.ιεοινοι·ιις επι οεπι

Κι·ιεεεεοιιειιρΙει:ε ειε Οπει·ειει οεε Ει·επεεΙιεειιεπ πεεειειιε

ννειΙειιοε πι. Ο. ν. Β ο ιι ι ο πι επ π ει·πεππι ινοι·οεπ.

- Ι)‹·ι· Ρι·ινοιοοεεπι οει· Μοεπειιει· Πιιινειειιει οπο ε1ιει·ε

Οτοιπειοι· οεε Βι. ΟΙε·ε-ΚιποειποεριιεΙε ιιι Ηπεπεο, 8ιπειει·ει

Πι. ΚιεεεεΙ.ιει εΙεΑι·ειοεε Μοεπεπει· ΑΙειιειι οει·

Ιπ ε ιι ι ο ι ε ιιεειειι€ι ιν‹ιιοεπ. ιπιι ΒεΙεεεππε· ιπ οεπ πειοεπ

εποει·επ νοπ πιιπ πεπιει‹ιειεπ 8ιεΙΙιιπε·εο.

- Όσο· ιι·ιιπει·ε εΙιει·ε Αι·ιιι οεε 'Γινει·εοπεπ θιοπνει·πεπιεπιε

Επποεοπειιειιοεριιε1ε, Π ι·. Ρε ι ει· Η ε ι ε ι ι· ο ε ιι ι , ινεΙοιιει·

ιπ Ιειειει· Ζειι ειε ι`ι·ειρι·επιιειει·εποει· Αι·ει ιπ 8ο Ρειειεπιιι·,ς

οπο; πι. πει πιο ιπιι θεπεππιιπππε οει· Κοπιει·ειιε οει· πιιπ

ιει·-πιεοιπιπιεοπεπ Απεοεπιιε Με Ρ ι·ι ν ε. ι ο ο ο ε π ι τ' ιι ι· Ο π ι -

ι·οι·πιε εποει·ε·επεππιεπΑπεοειπιε πεπιιιιιει·ι.

- Πιο Κοπιει·επε οει· ιπιιιιοι·-ιπεοιπιπιεοπεπ

Α ποοειπιε πει πο οιε νοπ ιππεπ ειοε;ειειοπιεπ Ρι·ειεει·πει

τοπ οειπ Αι·ει Ρ. Αρει·ιπ-οιε ι:οιοεπε Μεοειιιε οπο

οεπι Αι·ει Α. Βιιπ_ιεπ - οιε ι·'ι·πιπιε ο" Απποειπι

ποτε Βιιπ ι π 2ιιειΙιειιιιι. Πιεεε Ρι·ειεει·πειιειι Ιιοπειι οιε ,ετε

πεππιεπ Αει·ειε ποοπ ειε Βιιιοειιιεπ οει· Απεοεπιιο επιμε

ιει·ιιι.>;ιι

- 25 Αει·2ιε ιπ μινι οπο, οιε ιπι Εειιι`ε οει· Κι·ιεε·ε

εειι πιο επιινεπ Όιεπει ειιιπει·οιεπ επει· ιιιιοιιιιει· πειι·ειι ινστ

οεπ ννοι·επ, ιιεπειι, πιο οιε «Ποπε-Ζιο.» οι·ιειιι·ι. ννιεοει· οιε

1νειεπποι ει·ιιειιεπ, ειοπ ποοπ ειποιεΙ πει οει· (ιο ο·

νει·πειπεπιε-Αι·ειειιοιπιπιεειοιι πεπο ιοΒεει οπ

ιι€ππε πο ειειΙεπ.

- νεπεπιε Βεπι·ειιιιιΙε. Θε ειπο Κοπιιοιεε επε

εεεειιι·ιεπεπι 1) νοπ οειπ πΙιπιεεπ επ Ι π ειιιοιοε ι·θι·οεε

ιιιι·ει.ιπ Ηειεπε Ρεννιοινπε - επι· Βεεοιεοπε· οεε

Ι.επι·ειοπΙε οει· Ηνειιεπε ιιπο ει1ε.Βοπιει·ιοΙο

ιοΒιε οπο 2) νοοι ννειπΙιοΙιειι ιιιεοιειπιεοπεπ Ιπ

ειιι.οι - ειιι· Βεεειεποε οεε πεπιειιιπιε οει· ορε

ι·ειινεπ Οπιι·πι·ε·ιε οπο ιοροε·ι·εριιιεοιιεπ Απε

ιοπι ιιι. ΜεΙοιιππειι επιπ Κοπιιοι·εε, ποιοι· €ιειοιιεειιιε;ει· Βει

ιιιΕπιιι.ι ειπεε θοι·ι·ιοιιιππι νιιεε οπο οει· ινιεεεπεοΙιείιιιοιιεπ Αι·

πειιεπ οει· Κεποιοειειι. ννει·οεπ 'νεοι πιιπιει:πειι Ιπειιιοι πιε

εοπι 20. Μοιε 1905 οπο νεοι ο·ειπΙ. ιπεο. 1πειιιοι πιε ποιο

Τ. Ποτε επιπεςεπεεποπιιπεπ.

- Πι. Οι ι ο 'Ι'πιιο, οει· εποπ ππεει·επ πεεει·π οοι·οπ εειπε

Βειιιει;ε ιο οπεει·οι· πιεο. ννοοιιοπεοΙιι·ιπ: πειιεππι ιει, πει, οεπ

Βιεεει Βιειιει·π ποιοι”, ιπ οει· νοι·ιι.>ιειι ννοοπε ειπεπ Ζ γ ι -

Ιπε νοπ νοι·ιι·ιι.εεπ ιιπει· Απειοπιιε οπο Ρπγ

ειοιοε;ιε ιπι ιιιπεεεπειι θεννει·πενει·ειπ πεποππεπ. οιε ειοπ

ειπει· πεπΙι·ειοιιεπ Ζοπιιι·ει·εοιιει'ι ει·ι'ι·ειιειι, πειπεπιιιοιι επι! οει·

ενειπΙιοπε πιει οπιει· οει· Ζπιιπιει·εεπειι. οεπ: πεοεοιεπο οποτ

Πιεςεπ.

-Απι 12. Ρεπι·οει· πεπεπ ειοπ 15 Βιιιοεοιεπ οει·

πιιιιιιι.1·-ιιιεοιπιπιεοπειιΑπποειπιε πεοπ Οποτ

πιο πεπεπεπ. πιο οοι·ι ειε οιειιιιιι'επ οει· Αει·ειε ιιι οεπ

Ποεριιειειπ επ ιοπειει·επ.

- ν.Ιπιει·πειιοπεΙει·ι;επιιι·ιειιιιΙιιιοιι-ενιιε

ιι ο Ι ο ε· ι ε ο π ε ι· Η ο ο ,ο ι ε ε ε. Πιε 1πιει·πειιοιιεΙε ε·εποτιε

πιιιιιιοπ-ενπεποιοειεοιιε θεεειιεοπειι πει ειε 8ιεοι ει. Ρειει·ε

ποιο εποι Βιιε ιιιι·εε 5. Κοοι.ει·εεεεε ει·ινιιιιιι. [Με θι·πεπιεειιοπε

Κοιπιιεε οιεεεε Κοπε;ι·εεεεε πεειεπι ποιοι· οεπι νοιειι.ε νοπ

Ροκ. Π πι. νοπ 0ιι πιο: οεπ νει·ιτειει·π οει· Κειιιεοει· πο

 

θεπιιι·ιεπιι1ιε οπο θνπεποιοςιε ειΙει· ΗοοιιεοιιιιΙεπ οεε Βιιεει

εοπεπ Βειοπεε ιιπο πει. πει·ειιε εειιιε 'Ι'ειιε;πειι ει·πο'πει. Σε

πειιοΓι οεπ Κοοει·εεε οι πιε Ζειι νοπι 11. πιε 18. Βεριεπιπει·

(29. Αππ.-5. Βειιι. εΙιεπ εππο 19θ5.

Ιποεοι οοε θι·πεπιεειιοπεποιπιι.εε πιει·νοπ οπο Κοπεεεπ, οιε

επι πο· θεππι·ιειιιιιιε οπο θγποποιοειε ιπιει·εεειειειι, πεπποπ

ι·ιειιιιιζι, πιιιει εε ειε. επ οεπ Αι·πειιεπ οεε Κοπεο·εεεεε επιιι

Νιιιεεπ πο» Ροι·ιειιιιιιιοι‹εΙιιοε οπο Βιιιιε οιεεει· προειειιιει

ιειιειιιιεπιιιεπ. πε ειεπι πιο οει· Ηοιιπιιπε πιο. οιιεε οει· 5.

ΘνπειιοΙσεειι-Κοιιπι·εεε ιπ οει· Βεειοεπε Βπεειεποε επεπεο

πεπΙι·ειεπε Μιιε;!ιεοει·, πιο οιε ι'ι·ιιπει·επ Κοπει·εεεε, ιιεπεπ ννει·οει

οπο ινιι·ο ειοπ πειπιιποπ ειπε Με.εει·εε·ειπ :ο ιιι-οεπ, ππι οεπ

επειειιοιεειιειι θπειειι οιε πειτε Βειεε οπο οεπ ΑπιεπιΙιεΙι ιπ

Βιιεειεπο ιι-οι;Ιιοπει πεοπεπι οπο επειεπειιπι επ εεειεΙιοπ. ΑΙε

πεειε (ιεπ·ειιι· πο οιε Βνιπρειιιιε, ππι ινειοπει· ιιπεει· νειει·Ιεπο

εειπε ιιιιειε επ ειπριιιιιεεπ πει·ειι ιει, οιεπι οιε '1'ειεεοπε, οοεε

πειπε ιοε_ιεειετ οει· Κειεει· οειι Κοπει·εεε ποιοι· οει

πεπ ΑΙΙει·ιιποιι ειεπ 8εππιε εεποιπιπεπ πει; εο1πει·εειιε

πει οεε Κοπιιιεε πεε‹·πΙοεεεπ, εΙιε Βρι·εοιιεπ εποε _ιεε;Ιιοπε Βε

εεπι·ε.ιιιιοιιε· πει οεπ Ψει·ιιεποΙιιπεεπ οοε Κοπε·ι·εεεεε επειιιεε

εεπ. οεπιιι ιιιεπιεπο οοι·οπ πιε 1ινειι1 τπεειιιιιιπιει· Β_πι·εοπεπ

νει·πιποει·ι οιιπιε. επ οεπ Αι·πειιεπ οεεποπετεεεεε ιειιεποεπ

πιεπ. Πε »πιο ιιΙεο οεπ Ηει·ι·ιι Κιιπει·εεειπιι.εΙιεοει·π.ιι·ειειεειειιι.

επι πει νοι·ιι·εε·ειι οπο ινειιι·επο οει· Πεπεπιεπ πιω-ιι· πεΙιεπι

πεπ Βρι·οοπε πεοπ ειπεπει· 1'νειιΙ επ πεοιειιεπ.

Με Ηεοριιπειπειε πει οεε οποιοι» ι'οιπεποε Β`ι·εεεπ

πεειιιιιιιιι:

1) Πεπει· οιε τωειοω Επιπιποοπε· (Αοοοποπεπιεπι ιοι·οε);

02) Πεπει· οιε ορει·ειινο ΒειιειιοΙππε οει· Ε'ιπι·οιπνοιπε οεε

ιοι·ιιε:

8) Πεπει· οιε νεειπειε Ορει·ειιοπειπειποοε ιπ οει· θεπιιι·ιε

πιιΙιε οπο θγπε.1ιοιοι.=;ιε;

ο) Κι·ιιιεοπε Βεπι·ιειΙππε· οει· ορει·ειινεπ Ειπει·ιοε πει Βειι·ο

οενιειιοπεπ οεε Πιει·πε;

5) Πεπει οεε θποι·ιο-εριιπειιοιπε.

Αει·ειε, οιε επ οεπι Κοπει·εεε ιειΙειιπεππιεπ πεεπειοιιιιεςεπ.

ννει·οοιι ε·επειεπ, οεε Βοι·εειι οεε Κοπει·εεεεε (Βι. Ρειει·επ.

ννεεειιι-0ειι·ονν. εεεειιιιπει· οει· Ππινει·ειιει, οι οενοπ ιο

Κεπιιιπιε επ εειεεπ.

Μπι θι·εοπιεειιοιιε-Κοπιιιεε πεειεπι επε οεπι

νοι·ειιεεποεπ:-Ρι·οι. Πιιιιιι·ι νοπ Οιι; οεπ Κοιπι -

ιο ε ιπ ι ιεΙιεοε ι π: Ρι·οι. Γε ο ο ι·ο οι, .ι. Ονει·ειιιιεο),

πω. Η ο ν ι· ο ο ε π ι, Ν. ιΟΙιει·πονν). Ροκ. Η ο π ο ι· ε νν, Α.

(Μοειιειι), Μπι. οι ι· ε οι οι ε ι ι ο ε ι ι, Ν. ‹'Ι'οπιει‹). Ρι·οι'. Η ι· ο ε

ο ε ιν, ν. (Κεειιιι), Ρι·οι'. .ι ε ε ε ι π ε π ι, Ρ. (ΟΙιει·ποιν). Με.

.ι ε. ε ι ι·ε π ο πι, Ν. ινι”ει·εοπεο`ι. Ρι·ιιι. Ι. ε π ε ο ο ιν. Α. ‹ει. Ρε

ιει·ιιποι·ε;), Μπι. Μ ι ο π ι π. Ρ. (Οπει·πονν), Με. οι ο π π ο πι, 8.

ιοοιςιενν ι, Ριοι. Μ ο ι· ε ι ο πι, Α. (Κιειι·), Ρι·οι. ο ο ο ο οι ε -

π ο πι, Ν. (5ι. Ρειειεπιιι·ει, Ρι·οι. Β ε ι ε ο π ι π ε π ι. Ν· (δι. Ρε

ιει·επιιιε:). Ρι·οι. Η ει ο, οι. (θ. Ρειει·επιιι·ε·), Ι)ι·. Β επ οι ι ο τ.

Α. (Μ. Ρειει·εππι·ειι Ρι·οι'. 8ο εε·ιι·ενν, Ν. (Μοεπειι), Ρι·οι'.

5 ι ι· ο ε· ε ο ο νν, νν. (8ι. Ρειει·επιιιε). Ριιιιι. 'Ι' ο Ι ο ι ε ο πι

π πιο, Ν. (Οιιιιι·Ιιοπ·). Οι. ιν εειε π, Ν. (8ι, Ρειει·εππι·ς),

Πι·. Ψ ι ε ο ε ιιι ε. π, Ο. (ει. Ρειει·επονι.:); οειπ 8 ο π ι·ι Η ιιι π -

ι·ο ι·: Οι. Ρ. οπο ο νν ε πι, (οι. Ρειειεπιιι·π, Νενεπι Ρι·οεοεοι

θΟ) οπο οεπι Βοπειειπ ειε ιει·: Ρωι·. Α. Βειπεοπι π

(θα. Ρειει·εππι·ι;, ννεεειιι-ι)ειι·οοι, Πιιινει·ειιειεΙιπιε Β).

- Πεε ιπιιιιπι·-ιπεοιειιιιεειιε εςειειιι·ιε Κοιπιιεε πει ειοιι ειιι'

ειπε Απι'ι·πεε οεε πειιπεειετοιεπ Μι1ιιει·-Μεοιειπειιιιερειιιοτε πε

ειιε·Ιιοπ οει· Ζινεοπ ιιιεεειιι·πειι οει· Απ ιι οποιει·ε

ι πι ο ιο ο ε; ο π, επεπεο πιο πεειιειιειι οει· οιοριιι·ιιιιιιιεοιιεπι

1ηεειιιει·ιε- οπο Τηιπιιειιπ ι'ιιιι,ε_επ. εειπε Μειπιιπις οιι.πιο επ

πεπεπεπ, οεεε εε οιεεε ΐιιιριοπειεπ π ιοπι ειιιοι'επ

ιεπ ποποε. οεοει· Νιιιπειι νοπ Ιιπριιιπεεπ ιπιι Απ

ιιοιιιιιει·ειοιιιοειι επ ρι·ορπγ1επιιεεπεπΖινεοπεπ

ιπ οει· ινιεεεπεοιιειι πιειειειπιοπι ιεειειεπο.

- Πιο Κοπιει·επε οει·πεποεεπειιεει·ειε οεεΟοεε

ι ε ε ε ι· Κ ι· ε ι ε ε ε πει πει οει· Βει·ειοιιε οει· ιεεεεπ οιε ιιπ Ρ`ι·ιιπ

πιο ινιεοει· 2ο ει·ιενει·ιεποε ΟΙιοΙει·ε ποιοιειιοιρ;επ Πεεειιεπ-ε

πιεπ εε πο· ινιιοεοιιεπεννει·ι ενεοιιιει. Με Βεπειπριππε· οει· Βρι

οειιιιε οειι Ιιεποεοιιει'ιενει·ινειι.ιιΝεο οπο οεπ $ιεοιεπ :ο ιιπει·

Ιεεεειι ιιπο επιπ Κειοριε ε·εειεπ οιε ΟιιοΙει·ε εποπ Ρει·εοπεπ

ιιιεοιεεεειι. οιε επειεποιεοιιε ιπεοιειπιεοπε ?επιιιιειεπ επεοινιει·ι

πεπεπ.

- ννο πι·ιπιςεπ πεοπειεπεπο ειπε 8οπιιοει·ιιπε: ειιιει· νει· -

ε·εννειιιι;ιιπε· νοοοι·ει Αει·ειεπ ιο οειπιειπιεο πειεπ

ιεπ Οπει·πιπ (8ιπιι·ιεπ). οιε πειιπι ε·Ιοοπιιοπ ει·εοπειιιειι ννιιι·οε.

ννειιπ ειε πιοπι ιπ ειπεπι 'Γεεεεπει'ειιι οεε Κοπιιπεποειιιειι οει·

8ιεοι, οιειιει·ειε Νεοει·ονν ιπι·ε Βεειειιςππι.: ιιποειι ινιιι·οε. Πιε

εει· 'Ι'εεεεπειεπι Ιεοιει ιο οει· «Ψοει. Οποει·.» πιιοπ ειπειπ

Βοιει·ει οει· «Με. Βπποεοπ.» ΕοΙπεποει·ιπεεεειι:

Ιπ οει· Νεοπι νοιπ Π. επι οεπ 12. Νοι·ειοπει· ν. π. πεποιεπ

ο ι· ει Α ε ι·ο ι ε εοε Οπει·πιπ ειιιεπ Γππι·ιπιππ πο, πιο επ ι'ιιπι·επ.

1)ιεεει· ινοΙΙιε _ιεοοεπ πιοΙιιΓειιι·επ. οιε Ροιιεει ιιιιεοπιε οπο πιπειπ,

ειπ Ηεπιε νοπ Ριιπι·Ιειιιεπ εειπιιιεΙιε ποπ επ οπο οιε Αει·ειε
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Ιιτεε1ιτε Με Νοε ε.ιιΓ όεπ Ρο112ε11ιοί, ννο Με, ο1ιιιε όε.εε ε1π

Ρι·οιο1ιο11 πιιΓ8·επειιιιπειι ννιιι·όε, ειπε 'Γι·εο1ιτ Ρι·11ι.ςε1 ετ- Ε

1ιἱο1ιεπ ιιπό όπτειιι1' ιιπ ΑττεειΙοκπ1 "ιιι 35 €101°1Ξεο1ιυπ 1ιε11π«1- α πω ΜΒ ννοώθ γω” 80_ 18Πυε"- ΜΒ ω!!! 5· Ρθω- 1906

Πε1ιειι ν1ημ11ιιιπόεπ ειππεεεπΙοεεειι ννιιτόειι. 1)πε νει·1ππι;ςεπ - “

όει· Αει·πτε. όει· Ρο11ιε1ιπε1ειετ οόει· επι Ρο1ἱ2ειοΙΪἱιἰει· 80111911

ετεε1ιε1ιιεπ. ινιιι·όε νοιιι Ρο11ιε1ινπε1ιτιπειειει· 11ειπει· Βεπε1ιιιιπ8· 1

εεννϋι·όιει. Με Αει·ιι.ε ιιιιιπετ.ειι ιπι επεειι από όιιπ111επ Αι·ι·εετ

1ο1‹ε1 Με 11 ΠΜ ν‹ιιιιιἱιιπεε όεε 12. Νον. νει·1›1ει1›ειι υπό ννιιι·

όεπ όειι·πιιι ειιι1εεεειι. ΗΜ όε_ἱοιιι·ιει·ειιόετ Βεν1ει·ωιϊεε1ιει· ννει·

Ζει1ιΙόετ $τ.οτπείε.11ε:

1) πππ Θεεε1ι1εο1ιτ υπό Α1τ.ετ:

  

·. · ·_ _ :: = π. ε.. π. ε.. π. ι- ι.. π.: πι.: π; 1..ζ ·
ξ11..ΐξ ἔἶιῖἱιἰ.ἶ 11ΐ11..1%1ΐό?ιΐι'1ΐι1116ΐι1ΐΒἑἴἔιἱιι“'ἶ>οἶἱἔιἶ”ἔυ 1111211221: Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ 11 2 11 έ' 21 11 ἐ

εε1π. θειιει·ε1 Νεόπτοιν νετπόπετε 1ι1ετιιιιΓ Γο11τειιόε 8τι·ιι1επ: --'-- Φ σ' α) ο Μ: η Η η η η ε 3.9

Πει· Ε'ιι1ιι·πιπ.ιιιι π·ιιι·όε :Με Ο1ιιιι·Μπ ιιιιπεεπιπεειι, Β Ρο11ιε1- 1 Μ_ νν_ Μ” -< -< -< ε 2 Ξ 2 Β Ξ Ο Ε Φ

1ιεε.πιτ.ε ινιιτόεπ ιιιιι 30 'Γιιςεπ Αιτεετ απ? όει· ΗειιιρΙ.Μιε1ιε ιιπό 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Τ β έ;

Πε1ιει·ιό1ιτιιπε πι· Ρ`ι·οιιτ. 1ιεειι·Μι, όει· Ρο112ε1ννειο1ιτ.ιπε1ειει· · ο " ή Φ 2 Ξ δ Έ δ' :δ Ξ στ' δε? Ε'

ιινπτόε επι1ε.εεεπ, όει·8ι.εόι.τ.ει1ερι·1ετειν διπ1ιει·1ιτιιιειειει· 11οΠπε11ι . 483 406 889 223100 “Η 15 15 24 68 Φ 68 54 ό? :Η 8 1

ετ1ιιε1τ 10 Τόπο ι·1ττεει. όει· Ρο11ιειιπειειει· νοπ Ο1ιει·Μιι 818138·

ι·ιτἔ:πἐε1ειεΪ' ν. Ζ18ιτ1ει·ό ει·1ι1ε1τ ειιιειι νει·ιιΒειε, τδιι· Ρο112ε1ε1ιεί

επ ειπ ' ει·ι·1ιοι·1πιιι ει· οειο1ιιιιεε1εο1ιειι πππ 1ιει·ει1επιιιππι. · ` . _ πι ·
Ηε.ι·ειππο «Με Βειπει·1ιιιπρ;. Πει· Ο1ιει” όει· ε;επεππιεπ Βε1ιπ Ηε- Ψ ώ “Μ” @Η Ιθωε"""Μ:Μο"'

πετε1ιπεἐοι· Ο1ιοι·ννετ ινπτόε ει·πιιε1ιτ, όἱε μ.:εεετ211ε1ιε Οτόπιιπρ ι

ιιι όει· '1ιε.ι·1ιιιιιιο1ιεπ Ρο112ει νν1εόει·1ιει·ιπειε11επ ππό επενε1· ο1ιπεΒεπτ.1ιπιιιιιιιςόει·Ροι·ιπΟ,Ροεπεπ 1.Μπ.8ετπ19.θε1ιε.ι·1ποπ 18

81:1ιε Μπεεπε.1ιιπειι επ ιι·ε11'επ, Μ" ε1ε1ι όει·;!ειο1ιειι νοι·πειι;ε [)[ω",Μη·Ιο 28, ()ι·οιηι Ο. Κειιε1ι1ιπετεπ ό. Οτοιιρϋπο ΙΙ"ΠεεΠ:

"Μ" 1112111' Ψ1ωθ1'1·01θ11- ] επιπ11ιιόιιπα 27. Πι·γε1πε1επ 4, Ηι·1ρρε 14. Κετιιι·ι·1ιπ11εε1ιε Ευπ

-- Βει· νει·ό1εππινο11ε Ηει·επεπεπει· υπό 11εόε11ι.ειιι· εἰπετ 1 β€ζΐ8:ΐΒΕ;α"ή:ξ,=ι%1Εξ"ὅΓΡ2ὲΓἙἙΙΙΒΕ'2ΙἘἔΙὲΒΙἱἑΒΓ¦@2:|ΕΕ'

όει· 11Ιιεειεπιπεειο1ιεπ ιιιεόιειπιιιε1ιεπ Ζειιεο1ιι·ιθ.επ. όει· «Με- : Α'"Μ.ΜΕ ο μή.ι.-0ριιοΒιο Ο ΡυθΓρθιω60Βά 1 Ε] 83:11. ο ά

Μ( ο” ΟΜΗΜ"η θ» ΨΘἀἱἑἔΠἰΒΟΙΙΒ ΒἙΠἀΒΐΒᾶ'% Μ” Ϊ ·1εριιωωιπιε 18 1'ιιπει·11ιι1οπε'όει· Μ; επ 102 Με" π1ι::επε.ιπ

ι . ε! ρι·1πιοπ. Με »νεπειι ι·επ "πι νοιι ει· ε ε. πειι ν ° . ._.°· “
όετεε11ιεπ 2ιιι·ϋε1ηςειιειεπ. 81 ω” 1ιἱπόιιτε1ι πειι θ μ. ό” νοιι ¦ β€Β;:Σέζ:;ΕΐΒ πό 8.:2:1:1:ι.811$πιιι123ι ἔΙ|ΕἑΙ1Ρἐε=-8':θειεἴιιἶ1ε

πι. ::.:::1....:1: .1·.:ιτ:·τε · πο. ε.
όἰε1εττ. ππό ι;πεπιινερ;ι ννειιει·ἔε1“ϋπι·ι, ο1ιεο1ιοπ όει· ιππιει·ιε11ε

Ηι·ιο1ρ; ε1π ι·εο1ιτ Μιι·,<.ς1ιο1ιει· πετ, ιιυόπεε 2π2ε11επ Με 1νεἱιετ- ` = εεε-ε εἶπε

ει·εωιειπειι Με .1οπιιιιι1ε εοε.τει·ιπ Β'ι·ιιπε εεετε11τ. ννιιι·όε. .Μπι 1ει

ό1ε «Μεόιιιπε1ιοιε Οποετεπ11επ ιπ όειι Βεειιι όει· 13εεε11εο1ιΜι .. . .

τπεε1εε1ιει· Αει·ειε ιιι Μοε1αιπ ΐιπετιι;επεπεεπ. ννε1ε1ιε ό1ε Πε· φ Νε·("1"θ 8ιπαπ8 1188 νοΙ'0Π18 8τ- ΡθωΐΒ°

όπ.14'ό .Ι ια πππ 111 _ ·ι!_έ21:ΙΙ:ξ '"""""' ω" ' 'Β Μ* Β "Π" " θ' ἰ πατε” Λετπτε. Βιοπετε.ε, ό. 22. Μπιτ. 1805.

πι. ·

- '1'γρ1ι. ειυιιιτ1ι. 4.1'γρ1ι.ππό. ε1,ιωωι ι·εειιι·ι1επε θ,'1'γ πω”

 

_ _ _ _ 'Γε.εεεοτόπιιπς: Ο.11οι·11:: Ζιιι· Κεπιιι.πιε όσοι· Βι

-- 1)ιεθεπε.πιιωι.1ι1 όει· Κι·ειιι11 επ ιπ όεπ Οινι1- ννειεε116ηιει·ιιιι περιιιότ1εο1ιεπ Πι·1π.

1ιοπρ1Μ11ει·π #1. Ρετει·ε1ιυτεπ 1ιει.ιιιε επι 6.Γε1ιι·.

ό. ό. 1112471181 ιπε1ιι· ει1ειπ ό. νοι·νν.), όετιπιιει· 1047 Τγρ1ιιιε - __ _ __ _

(Με ιπε1ιτ).%'ζ :1γρ1ι111ε - 122 ιπε1ιι·). 289 8ε1ιπ.τ18.οπ 11ο ιπε1ιτ). 9 Νεοπ8888Μυπε ό”ΒεπΦεοποπ =πετιιοποπ

110 Πιρ1ιι1ιετιε -1Β ιπε1ιτ1, 48 Με.ιιετιι - 15 ι επι) από 13 . _ ..Ροο1ιεπ1κι·πιι1ιε ·· 11 πιε1ιι· Με ιιι όει· νοι·ιν.). Η νοΓΘΠ18· ΜοΠτΒει 6011 14· Μαΐ! 1805·

 

-Δ1ιτιιτοΝοε:Ν ΠΞ11)ΒΒ ΑΕΠ' νει·όεπ 1π όετ Βιιοπ1ιεπό1ιιπε νοπ Κ. Ι... Β.1ΟΚΒΒ ιπτ

81. Ρετει·ε1ιπτε, Νενε1:γ-Ρτ. 14,εονν1ε ιπ ε.11επ1π- ππό ε.πε111πό. Απποποεπ-Οοιπριο1τεπ επεεποιππιεπ.

ι' Επι εε1ιπ ιι11τΖ1ιε1ιεε ΡποόιιΙ‹τ ειπε θεεεειΞε.-Βειέπεόε

Ε ι· ρ το,1ι τ.: πει εεννϋ1ιπ11ε1ιετ νετε:ορΐιιπ8. 1ιε1ιετ1ειόεπ, Με ε.ιιτιιιερι1εο1ιεε ΜΜΜ

 

  

  

 

 

Μω121Π180ι19 ΔΕ8-22ΠΜ Γι” ό1ε νετόιιιιιιιη;ποι·εππε; Βει Ατοπ1ε όεε νει·όπιιιιππεπεπε1ε, νει·ειορ1”ππ,<.; 1ιε1

Π· Μ” 1892· θε1ιννεπεετεπ ιιιιό ιιπε όει· Βι·πει. 8τ.111επόεπ. ππό μ;επ·ειι Οπ11επετειπ.

_ _ _ θεννϋ1ιπ1ιε1ιε Ποειε ιπ Ρ111επ: 2 Ρι11επ παώ όεπι Εεεεπ οόει· επι· Νπο1ιινοι·

Α1αιόειπιε ό. Ν'νιεεεπεο1ιε.1ιεπ 60111 80ι]Μαθ"εθΜ”ι_

1- 1211111 1893 11- 8-·ΪΠΙ11899· Ηπ11ρ1.·Ι)ερ01: 62, ι·πε όε Μι '1'οιιι·. Ρει·1ε.

ΒεροΒ Μ. οιΠεπ Δρο2ΙιεΙοεπι ποια! 1)ο·ο"πωιΙισιοιά1αιοφωι.



0?

ά Έκι!. Γι. Ρ. $‹· Ι' ιι Μει- ιιι Βοιιιι. - `εΙιει· Με ΒεΜιιάΙιιιη; :Με ΡιιιιοτΙιἰιιιιι. (ΜΒ.

Βοετοι· 1οάοίοι·ιιιοτειιτι. '

Μι δεύτευοΙι μετιιοιιΙοε.Κειιιιίτει. υτιἔἱίτὶέ ει:ΙΒετ η Α τά Η

Βει ἰιιτιετΠοΙιετ Βειτι·ει

οΙιιιιι€ έςτοεεετ Ι)οεοπ:Με Ι)ειτττιιιτιιιεερτΠ:υτιι.

δοΙιιιπετ2- υπό ΒΙιιτειιΙΙειιά, ιιιυ!ιι ι·ει2ατιά. Κοιτι ΕΚ;επι ςτ2ειι€ειιό. ΚτἐιΠἱ

@εε Πεεοάοτιιιιε, ετιιιιιετιι ειιιειι·οοΚιιειιά πιά εριτιιεΙϋι!άεπιά. Βρο2ΗΠιιιιιι

Ιιοἱ Με” οτιιτἰε, ιιιίοι·Ιι·ιΒο, ΜεεειιιΙοιι ΕΙεωιιιιιιι, Υετιιτοιιιιιιιι8οιι. Βρειτ

εειππ:τ νετϋτειιιώμ άειΙιετ ΒἱΙΙἰΒ ιιι ό” Αιιννετιόυιι€.

Βι·ι111ε'εαΙιε ΧετοΓοτιπι-Ρεετε·.

·ά: Ν · ι Οι·εοεοτιιΙ ,.Ποιάοιι·· Μ

  

 

  

 τιιοιιι :πιτ ΒεννΜιττεετεε ι χ” ι · κ ι

ΑιιϊιμΜΜεΙΒιιιιι εοιιάετιι

Μ., Ηρθ2.ΠΧω ω. Ψαεεει!ιοι1αιιεια1ι

ΜΝ ϊυϋ©ι°ΚΠΙὸ5ΒΠ Μ· '1'ι·ε.ιιιιετοιιι-θΙιο:Μγω·ιι 

ίεΚιιοιιεΚτειιιΚΙιειτειι άοι·

ι::ι.5::ι:..8ι.ι8.·:.Βιι:ι...3.2:ιΜ3.°.::έπέ::..:ιΒιι.5ιετ:2:....Ψιει:ει Βι1ΙΙΒΙ11ΓΙΙΙΙΙ1 ΠΠ ΝΒΝΗΙ1ΚΠΙΙ1ΚΒ

15 ι; ρω άἰε ιιι 4 Ροτιιοιιειι, Με ΚιικΙετιι Τιι€εεάοειε 1 Με Β έ. “Η Β.8"Ζθ δω”. 8._ϋπ.ιω- ΕΜΗ Πω

 
Ρι·οΙιοιι ιιιιά ΙΛτω·ιι.1ιιι· άιιι·οΙι Βοειι:ετ Πι. Ηιεά. ΨοΙά

θΙιοπιιεοΙιε ΓειΒι·1Κ ν. Ηοδιάο11. ΚαάοΙοουΙ-Βτοεάοτι ι».σε:-#ε-τα-τ€·τε;-2ε;·74:-τ4:-το>έσέ·τ9:4ε

Βιιιιιιιτιιιπι Με Ρτιιιιιιιιιι

! Οειι·άουο Β1ν1ετε, Ιωι11ωι.

Ρι·οερεΙαο Με Βιιιιιτ.ϋ.τετιιτε Πι·.ΚοοιιΙ8οι·.

οάετ εισαι νοτττετει·: (ΣΟ) Π-Β. Β

Η. Οτοιιει, Ν. Ο., 8ι·εάτιγ Ρι·οερ. 8, δι. Ρεϊετειιυτε.
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>οσ000000ΟΧ09Χ090€0_ _οσοοΧάρο!φά
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1ιιι 1)οτιιιιωιοιι ΑΙοιαιιάοι·-11ωριω.1 Μιά

Νο.οιιινοιε οι·τΙιοΠι Μια πι· Ζοιι Φωκι

Ει·οιο Ρι1οιιοι· ιιιιά ΡΠοεοτΙπποπ Η: Μο

Ε Η ο Η Π Ν Ν Ν ρι·ινειι:ο ΕΓΒΠΙΚΟΠΗΠΒΕθ “ωμά ΖειιΙιιιι;

ι ι νοιι Η) Πωλ.

ΕπιιιΜοι·ιεε 0ιιιιιιιι, ιςΙοιοΙιε ΠοιΙικιι·Κιιιιε Με ΙοιΖωι·εει Μι Πο!ιοι·ιι,

ιιιιιιιιιιιιιι, Τγιιιιιιε, ΚειισιιιιιιΜειι, ΜΜΜ ιιιιά Νοιιι·ιιΜο.

ΥΑ|.!ΠΠΙ.

. ΒιιετεὶεοΙιοε ιιιιά ΜΒΜ τεἱ2Ιοεοιι Αιιιιιορι1ιιυπι, Αιιιιιιγπει·Ιοιιιιι, ΑιιΒιιοιι
ι τιισιιιοιιιοι.ιπι ιιιιά 8τοιιιοοιιιοιιιιι; ΐεΝ1ει· ειιιω ΜΜο1 @μπι 8ειιΚι·ιιιιΚιιοΗ.

  

Αάτοιιεοιι νοιι ΚτιιτιΙιοιιρίΙοΒοτἱτιιιειιἱ

Β`ι·ιι.ιι 'Ι'11τειπ1, Οιιιιοοκιιε Π!. Μ. θ.

Δ1οιιι.πάι·ιι Κιιιιιιι·ιιιον, ΗΠ1:018.0Βοι:Η

π. ι. Μ. ιπι. 82.

Ρ'ι·ιιιι 131νιτιο 1ιιοΙ:ιιιιι.Βε.ο. οο·ι·ρ.. 511".

Θ8, κια. 96. _

Ε. ΚιιοΙ:ιιι, Βιιιιωι1. ΠοιιΒεπεοκο..ιι 28. πιο. 8_

κκκκκκκκκκκκᾶ

  

 
  

 

  

ιι ι ι.-ι> Ε: .τι

έ) $
ΒιιιΙιο.Ιτοιιά 38 0,2 μ. ι·ε!ιιεε Υα!!άο!,. ειιιιιΐεΙιΙοιι ειοΙι άει· εΠο!ιοι·ιιιι 0ο- Β

Μπάτη; ΙιειΙΒοι·, Ιϋεειι επ:Ιι ε‹ιΓοι·τ. Ιιιι Μάικ". =__<ι_ζ

_ ·ι:ι.=2έ 8···ά_- (ό) 4- 6. ΦΕ

1ιωωω- ΜΒΜ ΙΛιει·ιιιιιτ εωΙιωι άοιι Ι·Ιω·ι·ωι Αοι·ιιοτι ΚοεωιιΙοε πι· νοι·ΜΒιιιιε. 8έ

ἐκ::
ε»

 

ΜεάιοιιιιεοΙιετ νει·Ιιι€ νοιι (Ξιθ0Ι·Β ΤΙΠΘΠ10 ιιι Ι.€ιι5Ζἰἔ
 

ΒοοΙιειι οιιιοΙιιοιιοιι:

θοεοΙιΙοοΙιτεΙιτωιΕΙιοιτοιι. Ι.εΙιιΒιιεΙι.

Πιτ Μ ει. Χ ά ο ε ο ρ Η. 4. νοτιιιοΙιττο . ΑιιΠαἔο.

54 ΑΜιι!άε. ιιιιά 8 ΐιιΓΪ1. ΤιιΓεΙιι 7.-. εοΙι. 8.-.

 

ΒγιιιιιιΚο!οφεο!ιοι· 0ροι·ιιιιοιιεΚιιι·ε, Ι.ειιι€ιάειι.

Οι. Ο. Ο τι ιι πι ε: ιι ιι 2. ει·ικειτει·ιε ΛυΠει8ε.

95 Βιι·Ιι. ΑΜιι!άε. ΗΜ). Μ. 4.5!).

νοτττε1εο Μπιτ· ρι·εκτιεοΙιο ΤΙιοιιειριο

Γιοτειιιε.<;. ν. Ρτοί. Ώτ. 80Ιινν8"18

Μ.. ά. ΒειιιιιοΙιοιι ΜεάΜιιιει·Ιιειι ννοοΙιειιεοΙιι·ιΓτ).

1-:ιο$ι: 1..

ΙιιάιΙαι1ιοιιωι Μιά ΜοιιιοάιΙι άει· ΒιριιιιΙιε1Μετιιριε. Ρι·οί'. Βι·. Η. ΒιοΙιΙιοι·ιιτ

ιιι Μαι. - Βιιηιιιοεε ιιιιά Βι-Μιιιά!ιιιι άει· Ει·ϋΙιετιιάιοιι άοι· ΤιιΙιεε. ΘοΙ1.Μεά.-Βιιτ

άσε81.Ροιοι·ειιιιηιοι·8ειιιιιιι·ιτοι·-Υοι·οιιιε

ΜειΧἰττιἰΙιετιοννεΚΥΡετειιΙοΙ‹,ΙΙ.

ιοτΙοΙΜιιιιέΒιιιρίεΙιΙιιιι8·οιιιοειΑι·Ζωεοάοι·ειιιοεΜΗ ειΙΙοπι·ΚτειιιΙιοπρΠοςοιιοτΙιινοιιάιι:ειιθοι;οιιετϋ.ιιάεΜε:

ιιιιιιι·ειτ.2οιι,'Ι'ι·ο.ι;ΜΙιι·οιι,Κι·ιιοΙωιι,ννειιιιιειι,ΒιεΙιειιιεΙ.Ιι·ι·ι8ειτ.οτεεπ. Βάι:Εεεε:Μτέ8ΠοΙιν.10Με6ῖΠιι·(ιιιι8οιιιιτο.8·οιιν.12Με2)ΒοδΒιιοι.

Μενοι·ννεΙτοιιιιΜΒιειιετο.ε;εειιιάΡι·οιιο.Βενοιι2-8[Πιτάο.ιιοΙΙι

ιιιηιι·οοιιειι.

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Νεά-Μι ΗΜ. Γι· Β. Βιεά‹>Ι ιιι άειιιι. - [Μια-τ Με ΒειιιιιιάΙιιιις ιιιιά Ηει1ιιιι€ε

ιιιιεει‹ιιιιι άει· ΒιιιΠιιιιι ω άετ Γι". (ΗΜ. Μιά-Βάι ΠΜ'. Βι·. Ε. Βιιιιιιιι ιιι

ΒοιΙιτι. - Πάω Με ΒοιιιιιιάΙιιιιἔ οι” Νει2ΙιιιιιτιιΙιΙϋειιιι€. θοΙι. Μεά.-Βιιι. Ρι·οι'.
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τοι!. !!νο!ο!ιο ε!!! οι!!! Π!! ω!! Μάο! πι!! άει· Ροχο!ιο!ο!;!ο,

πω!! οι!! Ρ!!!!ιο!!!ε!ο, πω!! ο!!! Τ!!ο!ορ!ο !!!ι !!!!!ι!!05!!!!ι

οι.ιν!!ο ε!! ιι!!! !ιιι!!ο!ι. Ο!!! ό!!! !!!2!!!Ω!ιο!! Ί`οι!8!!ο!! Μι!

!!ο!!!ο!ιο!ι Ε!ο!!ιο!!ιο πιο!ιι!ο!ι ο!!:!! κι!!!ο!!ι ουτε!! Μ!!! !ο!

!!οιιοο!!!!!!!!!:!ιο Ρ!ορτ!;!ο.!ι‹!ο. οι!ο. Ι)!!!ιο! Μ!!! τω!!! Π!

!!ιι·ο!ι Ρο!ο!ιι!!!οιι οικω!!! !ν!οοο!ιοο!!ο!!!ιο!ιο! Ι3ο!!!!!!!!ο!!

Βοινο!!!!!!!ιτ!!ι!ε !!ι!ιιι!!!.ο! Βο!ο!!!!ει!!!εο!! Βο!!οιι

Λ!ι!!ο!ο!!οιι!!ο!!!!ο οι!!! Ε!ι!.ε!ο!!!!!ιεο!! σο! Αο!!οοο!!!!ιεο!ι

! ο!!! Οιοε!ιο!·. Π!!! !!!!!!!οι·ι !ιο!!ο.!ιο!!!ο!ιο! ινο!οο !!!ο ο!!

ιιι!!!

ω·

21



σ!!!

ἑειεε!εε Αεει!ιεεεεε8 εειε!ιε_!εε!.ρεειε!!!ει !ν!εεειιεε!ιε!ι

!!ε!ιει· Τε!εεε!ιειι. ΕΞε Με! ιιι !ιι σει· Νε!!!!' ε!εει !!!εσε

εεε!ιε, σεεε ε!ε ε!εει ε!εει· εεεεεεεεε θεεε!ιιεεε!ιει!ε!ιε

!.εεε, Με σει! νι!εεεεεε!ιε!!!!ε!ιεε, !ιε νει!!εεεεσεε Ε'ει!!ε

σεε !ιγιι!εε!εε!ιεε Αε!εισειεεεεε εε!ερι!ε!ιτ. Με πιεσει

'εεε νειΙιεεσ!εεἔειι !!!ιει· Με εειιεε!!ε Αεει!εεεε, σ!ε

εεεε!ι!εεει!!ε!ιε Αε!!ι!ει·ειιιι σει .Ιεεεεσ, Με 8ειιεσειι σει·

Κειρ!εεε!ιει·ε!, σ!ε Βε!ε!!!ειιιιε σει Κιειι!ιεε!ιεεεεε εε

σει· Βε!ιε.εσΙειιε σει Κιεε!ιεε σειε!ι Βε!ιοιιεε!εεεεειεε

!ιε!ιεε !!!ι $γρ!ι!!!!;!εε!ιε, !!!ιει Με Με!σε- εεσ νειεε!ινν!ε

εεε!ιε!!ιερ!!!ε!ιτ σει Αει·ειε εεε!!ε!!ε!ι σει· ιιι ΒειιεεΙι!!‹ειε

ιεεεσεε Κιεε!ι!ιε!ιειι, !!!ιει Με Ρ!!ι·εειεεει·ε!ε!ιεεε σει

ιε!εσει!ε!ιι!εεε Ριεει!τε!ει!;ειι ε ε. τι. Με !ε. Βεεε

σεε!ιεεενιειτ. Ψ!ε!ι!!εει εεει Με ε!!ε Μεεε εε εεσ !!!ι

ε!ε!ι εε!ιι !ε!ιεεεινει!ειι Βεειιε!›εεεεε !ει ειισ ειειιιι !ιιι

Κειιιιι!ε τε!! σεε θεεε!ι!εε!ι!εΚιε.ε!ιεε!ιεε Με Πειει

εεε!ιιιιιε εεσ Βε!ιιιιισ!ειιε σει Ριεει!τε!ειι.εε. Ι)!εεεε εε!

!ιε!ε 'Πιειεε εεσ ιιει εε εειε ειεεεεεεε. Εε ιεεεε ειι

ιςεεεεεε νιιει·σεε, σεεε Με ειιι!!ε!ιε Κεειιο!!ε, Με ε!ε

!ι!!!ιει εε!ιιιιισ!ιεει ε·ει·σε εεσ εεε!ι _!ετε!; ιιεε!ι ν!ε!!ιιε!ι

εε!ιειισ!ιεει ειισ, ε!εε εσε·Βεεε!ιε!!!ειιιιε σειε!ε!!τ, σ!ε

σε!ιει εει εε εειιι ει!! $ε!ινι·ε!εεε εεει·8ε.εεεε ειισ.

Με Με! ιιεει εε! εεειερι!εεε!!ε!ι εε εε!ε, εε!ει!σ ε!ε

ι·ε!ε !ι!!ε!εε!ι σιιιε!ιεε!!!!ιι·ι εεσ σεε ειεεεε Ζ!ε! σεε

Νετεεεε σει Α!!εειεε!ε!ιε!ι ε!ε!ιι εεε σεε .λεμε εε!εε

εεε εεσ. Βε !ει !ειιεει· εεσ !ιειεει εν!εσει εε εετεεεε,

σεεε εε! σει· Βε!ιεειρ!εεε νεε Κιεε!ι!ιε!!ειι νει ε!!ειε

σει ει·ει.!!ε!ιε 5τειισρεε!ιι`Βεισε!ιε!ε!ιι.!εεεε νει·Μεει, εεσ

σεεε σ!ε εινεε!ιιεεεε!Βε Βεεεεσ!ιιιιε Με Ηειιριι!ιειιιε. Ζε

ρ;ε!τειι !ιιι.ι, νιε!ιιεεσ ιι!!ε ειισει·ε Ριεεεε !ιεε!ιειειιε Με

εειειει!!ιεεεσε Μειεεειε !ε Βε!ιεε!ιτ !ιοειιεεε !ιεεεεε.

Πεσ σεε!ι Με, Με σει Βετε!!!εεεε Ε'εει·ε!ει'ε εεσ

'ειστε εε!εει ε!εει; εεεεειιε!!ε!εσειι Αειει!ιε.!. εε! σεει

ει·ει!!ε!ιειι θιεε!ειε Μεεει Ριεεε, Με νεε σει !ιεεεεε!

εε!ιειι Βεε!ειειιε Με !8. .Ιε!! 1908 ε!ιιεεεετεπε, εεε 70

ε!!!.ε!!εσειε εεειεΙιεεσε, εεεεειρει!ειεεε!ειιεε!ιε Κειιιιε!ε

ε!εε ειπε 8ιεΜεει σει ει!! σει· 5!!ιεερε!!2ε! ειισ σει·

Πεεει·εεε!ιεεε σει Ριοε!;!τει!ειι ειπε. νειεειισεεεε Μ!εε

ει!!εσε !ε ε!εει $!ι2ιιιιε νειιι 10. Με! 1904 ε!ε!ι Μ!!

19 εεεεε 10 8!!ιειεεε !!!ι Με Αεεε!ιε!Τειιε σει· Βεε!ε

ιεεει.!ειεεε σει· Ριεει!!:ιι!!εε εεεεεεριεε!ιεε, ινε!! Με!!!

ειει!!ε!ιε, εεεσειε ετει·Ιιει· νει!ιετειιε εεε!!εεε!ει!εε!ιε Αε

εε!ιεεεεεεε σεε $!ε8 σενειιιι·εθειι_

Α!εο ε!εει! νει!ιεεεειεεε σεε ιεεεεε!!ιε!!ειι, εεεσειε

νειε!ε!ι!ειιΒ σεε !ε Ριεε!ιιε!ε!ι εε!!!ιιεε εεεεεϋεειισεε

Βε!ιειεεε εεεεε Με θεεε!ι!εε!ιτε!ιιεε!ιεε!!εε εεσ νει!ε.εε!,

ε!ιε!ε!ε!ι σει· !ιεει!Βε Ζυειιιιισ σει· Ι!!εεε εε!°ε σι!εεεεσειε

`ιιεεεεσει·ε Μεεειεεε!ε ει!ει·σει·ι.

Ζειε ερεετεεεε νειεε!ιε!εσεε σει θεεε!ι!εε!ιιε!‹ιειι!ι

!ιε!ιεε ννϋ.ιεε !ε!εεεσε, πει Ζε!! εεει!!!!!!ιειε, Βεσ!ε_εεε

εεε ει!εισει!!ε!ι: 1) σεεε Με Ει!ιιιιιι!ι!εε !!ιι·ε !ζιεε!ι

!ιε!ι ιεε!ιι2ε!τ!ε ει·Ιιεεεεε (εειεεε!!ε!ι εε! εε!ιι ν!ε!εε

8ι·μ!ι!!!ι.!!ιειιι ειισ εε! σεε ειε!ειειι Ηεεειι!ιεειι σει· ΜΜ

εει·), 2) σεεε ε!ε ε!ε!ι ε!!ε ι·εε!ιιεε!!!ε !ε Βεεεεσ!ιιιιε εε

εε!ιειι (εεεεεεει εεε!! ε!ιεεεε εεει·ιε!ε!ιεει Με Με ειειε

ΒεΜιιΒιιεΒ), ε) σεεε !ε !εσειε Ε'ε!!ε σε» ει!ο!ειε Ηε!!εεε,

εσει :Με ιε!εσεειεε σεε Βε!ιιν!εσεε σει !ε!ε!ι!!εε!ι.ει

ει·ει!!ε!ι Κεεε!ε.!!ειτ ινεισε (εεε!ι Ζει Ζε!! ε!ε ρ!ιιιε

σεε!σει·!ιιιε)·, 4)· σεεε Με Κιειι!ιεε ινε!ιιεεσ !!ιιει !ε!ε!ι

ιιοειιει ε!!εε εεεε!ιιεε, εεε Με Αεειεε!ιειιε ειισειει

νει!ι!εσειι @Με ν!ε!ε νειειε!ιειι Μεεε Κιεε!ι!ιε!ιεε,

ε!ιεε εε εε!!ιει εε ιν!εεεε, ε!ιι!εε εεει Με!! ιν!εεεε!!!ι!ι).

Π!ε Ει!!!!!εεε σει ειιεεεεεεεεε ΒεΜεεεεεεε εεσ ε!εο

εεε!ι σεε ερεειειιε Λε!!ιειεε σει νει!ιι·ε!!ειιε Μεεει

Κιεε!ι!ιε!ιεε, εσει· ειιε!ι εει ε!εε νειιε!εσει·ιιεε σειεε!

εεε ε!ιεε εεεειισειε !!!ειεετεεε!ε !ει ε!εει εε ειινειιειι.

Μ. εε, Με !ιιιιεει· ει!εσει· Ιιεινειεε!ιεεεε !ει;, εεειεε!ι!!ι

ιει!!ε!ι !εε!ετε!ιι, σιιεε Με ιιιε!ειεε σ!εεει Ιιι!ε!ιι!εεειι εεε

σει· Ριεει!τει!ειι εεεεε!ιεε, ε!εει· Βενιι!!ιειεεεεειερρε,

ιιιε!ε!ιε εε!!ιει εε! !!ιιεει εεινει·εειεσεε!εεε εει!εεε!ε!εε

νει!ιε!ιειι ιιι εεεειισειε !ιε!ιειιι θιεσε σεε εεεεΜεο!ι!:·

1!ε!ιεε !ιι!ε!ι!!ιιιιεε εεεεεεειει ει, ειισ ιιε!ι!ιε, ε!ιεεεε!ιειι

ε- 'ε ...-- .

νει! ενεε!εειι Αεειιε!ιειεε, ε!ε!ιτ σ!ε,ει!εσεειε Νε!εειιέ

Μι, Με ο!ιεε ειι!εεετε!!!εε ·Βεσ!ιιεεεεεε εε ει!!!!!εε,

ειισ ε!ε!ι· ειιιτ!εεει εε!ιεεσι·!ε Ζε !ε.εεεε, εε ε!εσ :Με

ει!ε!ει·ε!ε!ιεε Κειειι!ε ει!! σεε θεεεε!εε!ιτε!ιι·εε!ιεε!τεε

!ιεεειισειε Μεεειεεε!ιι €ει·ε.σε εεεεε σ!εεε !ε εε !ιε!ιειε

Πιε.σε εεεεεσεε!!εεε!εει!!ε!ιεε Β!ε!ιιεειε Ζει Ζε!! εεε!ι

εεειεεειιε!!ε!ι ιιειινεεσ!ε. Πε ει ε!εε, νει! ιε!ι εε!ιεε σε:

εειεειε, ε!ειεεειει·ε ε'ε!ιι!ιε!!; σεεεεε!ε!ιε Μεεειεεε!ε

!ε ε!εει· εεεεεσειε εει·ε!ε!!.!εεε ει·ει!!ε!ιεε Βεεεεε!ιιεεε

εεσ Βεεεεσ!εεε Μεεει εει.!εει!ε!εε Ε!ειεεειε εεσ !!!ι·

σειι σε!! σει· Ψι'ε!εειειιε !ιιι Ζεεεεε εει· Βεεεεε!ιιεεε

σεε Ει·Γεισει!!ε!ιεε, οσοι !ιιιι2, !ε σειει·ει!!ε!ιειι Κοε

!.ιε!!ε σει· Ριεει!ιει!ειι ει! !ιεετε!ιεε !ιεεειι. Β!εεε Ε'εισε

ιεεε !εεετ, εεεεει εε! σεε ρεχε!ιε!ει;!εε!ιεε Ε!ε·ειι!!!ει

!!ε!ι!ιε!!εε σει Ριεει.!ιε!ει·τεε, εε! σεε! 8ειεε!ιτεε νει·

!εεεεε σει ε!!Βειεε!εεε Ριερ!ιγ!ιιιιε εεσ εε! σειε !ιεεοιι

σει·εε ()!ει.ιε!ιιει σει !ι!ει· !ε Βειιεε!ι!!ιεειιιιεεσεε Κιειιι!ι

!ιε!!;εε. Βε! σει Ρι·ερ!ιγ!ειιε σει· Ω!ιε!ει·ε, σεε Αεσειε!ιιε!

ιγρ!ιεε, σει Πεεεε!ει!ε εεεσεε Μι εεεει Ηεεριεεεεε

ιεει!ι εε! σεε Τι!ε!ινιεεεει·, Με σεε !ιεεριεε!ε!ι!!ε!ιειε νει

ειε!τεεεειε!!.ιε! σ!εεει Κιεε!ι!ιε!ιειι, εε! σει· Ρεει εε!

Βε!τεε εεσ Με.εεε ειισ εεει!ιεερι ει!! Με Πιεεε!ιιιιιε σει·

Κιειι!ιεε, εε! σει· Με!ει!ε. εε! Μεε!ι!ιεε, Ιιε!ιιι Μ!!εειεεσ

εεσ σει Ι.γεεε εε! Με σειε!ι !ε!!ε!ειτειι '!'!ειε. Βε! 'Γε

!ιει!ιε!εεε, Ρεεειεειι!ε, Ιε!!εειιειι. ειισ Κεεε!ι!ιεειεε Μ·

!ει!!ειι νι!ι Με Μεε!!ε!ι!ιε!ι σει· 'Γιερ!ε!ιεε!ε!ε!ιι!εε σειε!ι

Με Αεεειιεεεεε!ε!ι !ιε Αεεε, εε! 8ε!ιει!εε!ι, Μεεειε εεσ

Ρεε!ιεε Με 8ισεεε!ιειι!ε!ε!ιτ!εε. Βε! σεε !ει2ιειεε ε!ε!ιειι

Κιειι!ι!ιε!ιειι ερ!ε!τ εεεεεισειιι σει· ειιιιι!ιτε!ειιιεΚεεεε!ιτ

ε!ιιε Ηεεριι·ε!!ε εε! σει· νει!ιιε!ιεει;. Ζε Με! !ι!ει εε!

σεε ε!ιιιιεε Ει!ιιεε!ιεεεεε Με Ιεε!!ειεεε !ε !!ιι:ε Κεε!ιτε.

Βε! σει· Τεεει!ιε!εεε ε!εει ε!ε!ι σει· ειιιιι!!ιε!εειε Κεετε!ιτ

εεεε!ιειει· νει·ιεε!σεε, εεεε!σ Με Ψε!ιειιεΒενει!ιε!ιε!εεεν

εε εεειει!εε, εεσ Με Κιιιιι!ιε εοιν!ε Με Πιεεε!ιεεε εε!

Με Νειεειισ!ε!ιε!ι σει· νειιεε!σεεε σεε Κεετε!ιτεε ειι!

ιιιει!ιεειε Βειιιεε!ιι ινει·σεε ε!εσ. Ιε εινε!ιει· Ι.!ε!ε εεε!

ειεε εε! ε.!!εε εεεειιετεε Κιιιιι!ι!ιε!!εεεεε!ι ειιισειε Με

ειε!ιειιεε`εεεε νεε ιιιε!ιι· εσει ιιι!εσει·ει·εεεει· Βεσεειιιιι8

!ε Βειι·εε!ιι. Βε! σει· νειειε!ιειιε σει 5γρ!ι!!!ε εεσ εε!

σει· θεεειι!ιοε εεε Με! ιιει· ε!ε εειιι!σε!εειει·, εεσ :ιιει·

ε!ε εε!ιι !εε!8ει Κεειει!ιι. Βεσεειιιιιε, Με Βει·ι!!ιι·ειιε ει!!

σει· Πιεεεεειιε σεε !ζιε.ε!ιεε ε!ιει ερ!ε!ι !ι!ει εει ε!ιιε

εεεεεεεε!ι!!ε!ιε Πε!!ε. Βει· !ιιε!Βε Κεετε!ιι: ε!ισ εεε

σεε Ρι·εει!τε!ει!ειι εεεειεεειεεε!ε πει ΒΘ8ΕΡΘ!!.Πιιε !!ιι·εε

Πειει!ιε!!εε Μ!! ε!εει· ιεεε!!ε!ιει Βιεεεεε Ζε!!! νει! Μειι

εειε !ιε!σ !ι!ει, !ιε!σ σε, !ιειιιε !ιι σ!εεει $εισι, ιιιοιεεε

!ε ε!εει ειισειε εεεεε!ιι. ΙΜ ε!ε σεε εε!ιι εε!ιεει ει! εε

Ιιει·ιεε!ιεεσεε θιεεε!ι!εε!ιτειι!ε!ι σει ε!!ιιιεει ειιρ!ο!ι!ειεε,

εε εειε!ιι Πιτ Οεινει!ιε εε! ε!εει ε!ιιιιεει ε!ε!ι ειεε!ιερ!ειι

σεε Νεε!ι!ιεεε. Εε !ιεειι !ι!ει σε!ιει· εε! σει· Πειιισε!!ε!ι

κει, σεε Κειιιε!ιι Ζε νει!ι!εσει·ε, !ιε!ε ειεσειεε ριερεγἐ

!ε!ιι.!εε!ιεε ε!!!τε! Βε!ιεε, :σε σ!ε Υειιιι!εσειειιε σει θε

!`ε!ιι·!!ε!ι!ιε!!: σεε !ίειιιε!ιτεε σειο!ι Κοιιεεεεεειε Βε!ιειιισ

!εεε εεσ σει·ε!ι Με Ιεε!!ειεεε Γει· Με Ζε!! εεεεεσει·ε

ειιειεε!ιεεσει· Ρει!εσεε !!ιιει !ζι·εε!ι!ιε!ιεεξ Βεεε Με Με

εε!ειε Ιεε!!ειεεε, εε!ε!ιε εε! ε!‹ετεε Ιε!ε!ιι!εεε!ειεε!!!ιει€

εεε εεεε!ιννει συιε!ιεεεε!πι ενεισειι !ιειιιι, !ετ εε! σειε

ε!ιιοε!εε!ιεε νει·Ι:ιε! !!ιιει Κι·ιιε!ι!ιε!!εε ειισειεε!!!!ιι·!›ει·.

!ν!ε ιν!ι· εεε!ιεε εεεε!ιεε !ιε!ιεε, !ε!; εε ει!ιει !ιειι!2ε

ιεεε !ε!σει Μεσεεεε!ιε Με Κεειιο!!ε σει Ριεει!ιε!ειτειι

εε2ε8ιε!!εε εεσ ει: νει·ινει!εε, ε!ιιι!ε!ε!ι σει Ρειιιε!ει·'ε

εε!ιε Αεεεριεε!ι νειε «εεεεεσειι !!!εεεε!ιεενει·

ειεεσε» !ε σ!εεει· Αεεε!εεεε!ιε!ι ε!ε!ε!ιεε!ι!ε εειε εε

!!εεε!ιεε !νει!ε Βενσεισεε Μ. Ροειιι!ει εεε: εεει!!ε!ι

ε!εει. !ε!εεεσεε: Ρ'ε!!ε ιεειι ε!εε !ιειισγ!ειιιιιιεε ειρ!ι!!!!!

εε!ιε Ριοει!τε!ειτε, εεετειι ε!ε !ει !(ιειι!:ειι!ιεεεε Ζε Με

ιειιι!ειειι, !ιε! !ιειειενεε!ειειι !!εεεε, εε ε·ί!ι·σε ε!ε, ει!ε

εε σει εεειιιισε Μεεεεεεενειειε.εσ Με”, ι!!ε!!ε!ι ε!εε εε

νι!εεε Αεεε!ι! νοε Ιε!ε!ιι!‹ιεεε νειεε!εεεεε !ισεεεε, εε!ε!ιε

σεε!ι !!ιι·ει· Ιιιιει·ε!ειιιιιε ειιτει!ι!ε!!ιεε ιειιεεεε.

Λυσε εε! εεε εε επεσε ιεεε!ιι ε!ε!ι Μεεε εεσεεει!!ε!ιε

Βιειιιιιιι Βε!!ε11σ. Ισ Τεεεειιι!εοιν εεεεειιε Με ειιΒε=

 



εεεειιετ.8ιεεινει·οτειιειετ _εε!..-Ωε!εεειι!ιειτ εετ Βετιιιιιιιε

εετ Βεοτεε.ιιιεετιειι εετ -Κειιιτε!!ε ιπι Ει!”ετ εετ Ι)!ε!τιιε

ειειι, ετ !ιεεε τιι!ιιιι νετιιττει!ιιιιι;ειι εετ Ζπεπεεετεειτ

ιιπι ιιιιιετεε!ιτιεεειι, ει· ινιιιιεε!ιε_εεετ ιιιε!ιι: ι!ε.ε_ιειιπ.;ε

(Με εεε 8τεΜειιιτεε επ Με, ι!ειιι εε πι εετ Κειιιιιεε

ειι2ιιιιε εε!ιεει. Με Βειειε!ιιιιιιιε ιΡι·οετιιιιιετι.ε» Ζε νει·

ιιιετ!‹ειι ιιιιιι επι Με Μεεετ Βεπειειιιιιιτιε νετεε!ιειιυε Πε

!ιιιιιιειιι ειιιετ _Βε!ε!!ειιειι Γτιιιι ειιι2ιι!ιειιιιι€ειι. Ιτι .!ει!ιιι

ετινιι!ετιε Με 8επιτειε-Κειππιιεειοε, ινε!ε!ιε ειε!ι ιιεετ

ειιιε ιιειιε Βεειι!ειιτ ειιεεετιι εο!!ιε, ιιεεε Μιεε!εει Με

Ρτεειιιιιιιειι @Με πιετ!ι!!ε!ιετι !ιιιιιειιειοιιειι εεεπεε.

. .Εε !ιει!ιειι ιι!εε Με Βεεεεε!ιιιιιιιτειι, ινε!ε!ιε ειιιειι Ετ

!ιε!ιτ;ιιετ Κοιιιτε!!ε εεννειεειι !‹ειιιιειι, εετει!ε ιιι εεεειι

ινιιτιιιιετ Ζειτ ειιιε· ετεεεε. Βει!Θι1Μ1Ι18. . Βενετ ιιιιιιι ειιιειι

εε!ε!ιειι Βεινειε εεΒιιιει, Μ; εε επεε!τιιιιιεειε, ειε!ι ι!!ιετ

εεε _Μεεε εεε !εΣττειο!ι!ιετειι !τ!ετ Ζε ;ντετ‹ιειι. νετειιε

εεπιιιπε ιτ8ειιεινε!ε!ιειι Ετιο!Βεε κι ιιεΠ1τ!ιε!ι ειιι ειτειιε

ιν·ιεεετιετ!ιεΠ!ιε!ιεε ειι·2:!ιε!ιεε νετεε!ιειι. Ότι Με Ρτεειι

τιιιεττειι ειε ειιεεετοιτάειιι!ιε!ι !!ιι!ιτειετειιεεε Ε!ειιιειιτ εετ

Βετϋ!!(8τι1118 εετετε!!ειι επι! !ιειιτε ιιι ειιιετ. ιιιετΒειι ιιι

ειπετ επεετετι Βιει!ι Πιτ νι'εεειι !.τει!ιειι, εε !τειιιιειι

ειιτε!ιεε!ι!εεειιεε !ιΞτ!ε!εε ειιε!ι ιιιιτ νειι ειιιετ ιιεετε!!

πε!ι!οτεεειειεττειι πιεεεπεε!ιιιίι!ιε!ιετι ε!τει!ιε!ιειι Τειιε!ιειι

ετιι·εττει πετάω. !.ειι!ετ πιιιεε πιιιιι !ιε!τειιιιειι, Μιεε πετ

Ζειι ειιιε ε!!Βιετπειιιε ννιεεειιεε!ιε!ι!ιε!ιε ΟτεειιιειιΠειι εετ

ιιτει!ιε!ιειι Έε.ι!ε!τειι !ε!ι!!ι. Με ι!εεε Με Βιιιπιε!τε!ιιιιε

ειιιετ εε!ε!ιειι ειιτε!ι Με Ρτιιρ8881!άιι εετ Αεε!ιιιετιιειειι

πω! Ξεπιε!εετιιε!ττειειι νετ!ιιιιι!ετι. πια!. Με ιτειι€1ιειι εεε

ειιι2ε!ιιειι ιιιιε!ι ννιεεειιεο!ιε!ι!ιε!ιειι Ρτιιιειριειι Ατεειι.ειιι!ειι

!ειεε!: ειε!ι Μι!ιετ ιιιιτετ !!πιειειιι!ειι ιιπι; εετ Αιιιεεεε ειιιεε
ειιιιπιετε Ενετε!ειο!ιεπ, ιτε!εΙιετ Με Ιιιιιετε ειιιεε, ιιι

ειπε_ιι Βιιιιιρι Βεετε!!ιειι, ι!ιιτε!ι!ει·Ιιεττετι Ρεεεεε τειιι ετ

!ιει!ιειι ω!. Νε!ιτειιι! ει· ιιπι ιιεπι-Αιιεεε!ιερΓειι εεεε!ιεΠιετ

ιει:.[Εετιιιει εεε εετ Πιιιιιεειιιιε !ιεειιιιιι!!ε ιιειιεε Βιιιιιρ!

ινειεεετ Με Εεεε ειε.

Πι- πιειιιετ Ατ!ιειι. ι!!›ετ Με Ρτεειι!.ιιΠειι, ινε!ε!ιε ιπι

.ΤεΙιτε 1899 ετεε!ιιυιι, !ιεεε !ε!ι Βε2ειει, εε.εε νετε Ι. .Ιε

ιιιιετ1897 Με ειιιε 1. .Τε.ιιιιετ 1899 ιιιιτετ ‹!ειι· !ιιεειΒειι

Ρτεειιτιιιεττειι πετ Ρτε2ειιιεειε εετ εειιετ!οιπειεε "ειιιε

Πεε!ιειι ω. ε. εετ ιπι !.ειι!ε εετ !ει2τειι 8 .!ει!ιτε ιιιιι

2ιετίειι) νειι 88 ρΟτ. ιιπι 21,2 μα. !ιετε.εεεεειι€ειι πετ.

8ειιεειιι !ιειι ετ εντιεο!ιειι 22,3 Με. πω! 26_ε εΠτ. εε

εε!ιινε.ιιΚι. Ιι·!ι !ιε!ιε ι!ε!ιετ 21 ιιΠι.-26 ρθτ. Πιτ ειιιε

ιιιιιιιιιιιιιιι, Δε! πε!ε!ιεε Με Ζε!ι! εετ εειιιη!ειπειεε ετε!ιι

!ιτιεε!ιειι Ρι·εειιιιιιετιειι ιιιιτετ εεε εεεειιινετιιεειι νετιιιι!ι

ιι!εεειι !ιιετ !ιετε!›ε;ει!τιιε!‹ι ντετι!ειι !τιιιιιι. 1ιι Μεεεπι νετ

ττεεειιιιιι ιτισε!ιτε ιε!ι ιιιιιετ Ηιεπειε ειε! Με νετ!!εεειιι!ε

Τει!ιει!ε Με Β`τιιιιιε ετετιετε. σε εε πιιι Ηιι!!ε εετ πιιΚτε

ε!‹οριεεΙιειι Οειιε!τε!ι!τειι-Πιιτετειιε!ιιιιιεειι ιι πι! ε! ετ τι ε.

ι!ιιτε!ι εεειιιε!.ειι εετεΓιι!ιιεετειι Βε!ιετικ!

!ιιιιΒ Βε!ιιιιιι, Με Ζε.!ι! εετ Βετιεττ!ιειεε!ι ιιιιι2ιετιεπ

Ρτεετιιιιιετιειι εε τετιιιιιιεετιι

Ι)ιεεε Πτιιετειιε!ιιιιιεεπ ιι·ετιιειι πετ εειι ι!επι .!ε.!ιτε

1800 Πιτ Με Ρτεειιιιιιετιειιειιιειι!ετετιεπ νειι Νειεεετ

επιρίεΙι!ειι, εεετ Με!ιετ ιιιιτ ιιι εε!ιτ ινειιιεειι Αιιιειι!ειο

τιειι ἀυτι·!!Β8!Ϊι!1!Ε. Ηιετ ιιι Ι)ετρει ειιιε ειε ιιιιε!ι 2-ιιι!ι

τιεετ-νετιιτ!ιειτ εειι ιιεπι .Ιει!ιτε 1808 ιπι (ϊιειι€ε. Βει!ιιιι

Πε πιεε!ιιε ιε!ι !ιειιιετ!τειι, ι!εεε. ινιε Με Μεεετεεε!ιι εετ

Κειιιτε!!ε, εε ειιε!ι Μεεε εεε!ι!!ε!ιειι Πιιτ.ετεπε!ιιιιιεειι

ιιιιεεετ ριιεεινειι ειιε!ι ιι!‹τἱνε θεειιιετ !ιεειιΖειι. Ιε!ι !ιτειιε!ιε

πετ Κτειιιιιγετ. Ι.εετ!ιε, Βειιτειιι! πε ιιειιιιειι,

ινε!ε!ιε Μεεε Πιιιετειιε!ιιιιι€ειι εε.πε ιιτιε εετ νετινετ!ειι.

!ετιιετ Β!εεε!ι!τε, Ρτειιι!ειιεετε ετε., πε!ε!ιε ειε

τιιιτ εεειιε!ιο!ι εετ !‹!ιιιιεε!ι νετεε.ε!ιτιέειι Πιτ επεε!απεε

ειε ετιιε!ιιειι. Πε ιετ ε!ιετ ειιιε ιιιιειι!εε!ιι!ιετε Τειειιε!ιε,

ι!εεε εει εε!ιτ νιε!ειι ΡτοεΠιιιιεττειι “Με εεε ΙΡε!ι!ειιε

!ι!ιιιιεε!ιετ Ετεε!ιειιιιιιι€ετι Πειιε!τε!τι:ειι εε!ιιιιι!ειι ινετεειι,

ιιπι! Μι.εε ννιει!ετιιιιι ω ιιιιι!ετειι Με Ζειε!ιειι ειιιεε (Σετ

νι!τε!!τειεττ!ιε ει!ετ ειιιε Αεεοιπιετιιιιε ειιιε ι!ειι 8!τειιε°

εε!ιειι Ιιε!τειιειι εετ Πτει!ιτε νετΙιε.ιιι!ειι εειιι !τετιιιειι,

ο!ιιιε εεεε εε ινιει!ετ!ιε!τετ .Πιιιετεπε!ιιιιιε Πειιεπε!ψειι

Βε!ιιΙ1ι!επΠιθΓιι011. Βειιετ ιει Με Ι)ιειΒιιεεε ω· (3επεττ!ιεε
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εε! εεε Ρτεετιιιιιεττειι ε!ιιιε ιιιι!ετεε!τεριεε!ιε Πιιιετειιε!ιιιιιι;

επι ΙΔιιιε εετ ΠιιιπόΒ!ιε!ι!τειι. Νειεεετ νετ!ε.ιιει, ε!ειεε

Με ιιιι!ιτεε!τοριεε!ιε Πιιτετειιε!ιιιιιε εετ 8ε!ττετε εετ Ρω

ετιιιιιετ!ειι !›ει ιει!ετ Βεειε!ιιιΒιιιιΒ ειιεεεΠι!ιτι ενετε!ε.

Βειιι $ε!ιιι!ετ Βεετιιιεπιι ειε!!τ Με !ι!εε! ειιιε Πιε!ιο!ιε

Πιιτετειιε!ιειιε !ιιιι ιιπι! νετ!ειιετ ιιιιιιεεειειιε ειιιε 2 πιει!

ινεε!ιειιι!ιε!ιε Πιτ ιει!ε Ρτεετιιιιιεττε. Ετ ιειιι ειι,ε;!ειο!ι

πει.. Μιεε ετ Πιτ Με ιιιι!‹τεε!‹εριεεΙιε Πιιτετειιειιιιιιε νειι

140 Ρτιιρετειειι ειιιε Ζειτ νειι ε Βιιιιιεειι ιιϋιιΒ ιιεεε,

ε. !ι. ει". Μ. Μιτιιιιε ετε Ρτιιρετει. Ζιι Μεεετ Βε

!ιειιριιιιιε νετε επ εειιιετ!τειι, ι!εεε ειιιε εε !τιιτεε πω!

νιε!!ειε!ιτ ειιιε ιιοε!ι !τιιτ2ετε Ζειι εε! ρεειΠνειιι Βε!”ιιιιι!ε

εειιιι€ειι !τειιιι. τ!ε.εε ειε ε!ιετ Πιτ ειιι ιιεεετινεε Ρτερετε.τ

Βειιπ ιιιιεειιιι€ειιι! ιετ. Πει ειιιετ εττειιε ινιεεειιεε!ιει!ι!!ε!ιεπ

Πιπετειιε!ιιιιιε ΜιτΠε ιιιιιιι νειι ειιιειιι Ρι·ερετε.ιε πετ εειιιι

εε!ιε.ιιριετι,, τιιιεε !τειιιε θεπε!τε!:!τειι ι!ετιιι νετεε.ιιι!ειι ειιιε,

ιιεε!ιιιειιι πιειι ιεεειι Ριιιι!τι ‹!εεεε!!›ειι εερτ11!τ πει. 211·

νετ!ιιεειἔε Βεειι!τε!;ε !‹ιιιιιι ειιιε ιιιιτ Μιτε!ι Με Πιιπετειι

ε!ιιιιιε επι Οε!!τιιιιιετειειι ετντετιειι. !·Ιιετ ειτε Ζε Μεεειι

Πιιτετειιε!ιιιιι8ειι εεε !.ειτ2°εε!ιε Βγειεπι 'ω εεπιιιιι.

Επι Πεε!ιε!ε.εε!ιειι νειι ιό πιπι. ιπι 0ιιιιιιτει ειπ!ιέι!ι ιιιιιι

εεετ 76225825 Ωιιει!τειε νοτι 0,2 πιει. ετ!ετ 200 ιι..

ει!ετ ειιιετ 7165 θεειο!ιιείε!τιετ πετ βειι2'εε!ιειι Ιιιιπιετ

ειοιι ν0ι1 'με. Πε εε! Ι.ιε!ιτειιιι!τιιε!τειι, πε!ε!ιε ιιπι ειιιετ

θεεε!ιντιππιε!τειτ νειι Με Με Με 8εειιιιιΙε ετίε!Βειι, ειε!ι

Ιιιιετ!ετειι2ετεε!ιειιιιιτιεειι Βε!τειιι! ιιιεο!ιειι, εε !τειιιιειι εε!

ε!ιε εει εετ Βεειο!ιι!ε;ιιπε ιεεεε ΡιιιιΚ!;εε ειιιεε !)εε!τε!ιιε

ε!ιειιε ιιπι; Ιτιιιιιετειειι Με ιιιιτ ι!ειιιι νετιιιιετ!ειι ντετι!εε,

Γε!!ε Με Βεειε!ιτι,ειιτι,ε εεε εειι2ειι θ!ειεε!ιειιε πιε!ιτ ε!ε

Με Μιιιιιτειι ιιι Αιιερτιιε!ι ιιιι!ιπιε. Βιεεε Ζει Μ. εεετ

πεε!ι !ιιιιΒε ιιιε!ιτ 8ειι!!Θετιι!, ιιπι _ιει!ειι ειιιΖε!ιιειι Ρειι!ιτ

εεε Βεε!τε!ειεε!ιειιε Βειιειι ιιι ρτι1ϊειι. !ε!ι !ιε.!ιε ειι ειιιετ

εειιιιιιειι Ρτιι!ιιιιις ειιιιιι!ιε!ιετ Ριιιι!ιτε ειιιεε Βεε!τε!ειεε!ιειιε

Πε Βιιιιιι!ε ιιετιει. Ηιετ ειιιε επι” 70-80 Βεειο!ιιιειιιι€ειι

ινιι!ιτειι‹! ειιιεε Λιιι!ιιι!ειι2ιεεεε ιιεε!ι πιειιιειι ΕτΠι!ιτιιιιΒειι

Μιτε!ιεε!ιιιι!.!.!ιε!ι ειπε πει ροειΠνε θειιο!τε!:!τειιεε!ιιιιεε

Ζε ειινε.ττειι. Ιε!ι πιιιεειε ιι!εε, Πι!!ε ιε!ι πιιτ πετ ΑιιΓΒε!.ιε

πιειε!ιειι πετάτε, νειι ιεεετ ω· Βεειε!ιτιΒιειι _ιεεεειιιιι! ιε

ειιι τπι!ττεε!τομιεε!ιεε Ρτερετει εεε Βε!ττετεε εετ Πι·ει!ιτιι

ιιπι! εετ Οετνιιι ιιι ε!!ετι εειιιειι Ριιιι!ττειι Ζε Μιτε!ιιπιι

επετε, ιει!εεπιε! 140 Με 100 Ρτερειτετε ιιιιιετειιο!ιειι, ιιπι

:ι ρεειιινε Βεειι!ιιιιε επ ετ!ιε!τειι. Ψειιιι Μεεε !ειπετειι

ιιι 2 Μιιιιιτειι ετ!επετ πετι!ειι ινιιτιιειι, εε Με» ιε!ι πετ

Πιιτε!ιιιιιιειετιιιι€ εετ πεεειινειι Ρτερετιιτε 68 Με 78

Βιιιιιι!ετι ιι0ιιε. Θ!!1ε!ι!ιε!ιετινειεε !ιεπιιιιι ιιιιιιι ιιι εετ

Ρτιι-ιιιε ε!ιιιε Μεεε ιιιιιιιεει!ιε!ιε Ε'ετιιετιιιιε ειιιε. !3εΜειιι

τιιει.ιι ε!ε!ι εετ νειι ιιιιτ εε!ιειι εειτ .!ε.!ιι·ειι ειιιρ!ε!ι!ειιειι

Με!.!ιοι!ε εετ ΡτεεΠιιιιετιειιιιπτετειιε!ιιιιιεειι_ εε !‹ειιιιι πιειι

εειιιε Ρετιειιτειι εε!ιειι πιε!ιτ ει!ετ πειιιεετ ειιιε. !νειεε

ειιιε π. Β. νειι ειιιετ Ρτεειιιιιιεττειι, ιιιιεε πιειι εειι.ι.!ε.!ι

τειι ετσι !εειιιετ Πιι1ετειιε!ιιιιιε θιεεε!ιε!τ!τειιεεΠιιιι!ειι!ιετ,

εε !ΐιιι ειιιε εεε Πεε!ιτ ειε Πιτ πιιιιι!ετ εετε!ιτ!ιε!ι ετεεε

!ιε!ι πετ θιοεε!τε!4πειι επ !ιεΙιειι. Αιιεεεττ!επι @εετ εεε

Βἱ!ι!- εετ Ρι·ιιρετειε εε!ιειι ειιιειι Ηιππειε τ!ετειιί, σε ιιι

ι!ειιεε!εειι θειιε!τε!ε!τειι Ζε ετινεττειι εειειι ετιετ ιιιε!ιιι.

ειιιε ιιι ειιιειιι Ρτερετετε νιε!ε Ι.ειι!τοεμειι νετ!ιιιιι‹!ειι,

εετειι Κετιιε ειε!ι ιιπι Ι.ε!`!“!ετ'εε!ιετ Μει!η!ειιε!ε.ιι!ε

ειιιιι; με: ιιιιι! ι!ετειι Ρτετιιρ!εειιιε ειε!ι εετ -ιιιε!ιτ Πιτ!ιτ,

εε ι!εεε Με Κειιτειιτειι εετ Ζε!!ειι ιιιιειο!ιτειιι· ειιιε, πω!

ειιιε! ειιεεετεειιι ιπι Ρτερετειε ννειιιε Μι!ιτεοτεειιιεπιειι

Ζιι εε!ιειι, εε !ιει πιειι ιιι ι!επιεε!εειι θειιε!τε!τ!τειι ειι ετ

ινετι.ειι, ιιιιιι πω, !ε!!ε ειιιε ειε πιω εε!ιιιε!! Πιιάει,

!ειιιιτετ ειιε!ιειι.Βιιιιι ιιι ειιιεπι Ρτερετε.ιε νετπιει;ετιιι Ε!ριτΙιε!

εε!!ειι ιιπι! εε!ιτ ινειιι; Ι.ειι!εεεττειι νετ!ιε.ιιι!ειι, ι!ετειι

Κειιιειιτειι ω ι!ει!ιτ!ειιε!ειι!ιιτειιιιε ι!ειιι!ιε!ι !ιετνετ!:τε

ιειι,ει!ετ εεετ ειιιε ιπι Ρτερετετε εε!ιτ τειο!ι!ιε!ιε Μι!ττεοτ

Βειιιειιιειι νει·!ιειιεετι, εε »Με ιιιε.ιι ιιι εειιιεε!εειι ε!!ετ ινε!ιτ

εε!ιειιι!ιε!ι!ιει!. ιιεε!ι νετεεε!ιε!ι ιιιιε!ι θειιο!τε!τ!τειι ειιε!ιειι,

ιιιιι! εε πιιτε!ε ε!ε!ι πιω !ε!ιιιειι, εε! εε!ε!ι* ειιι Ρτιιριιτει

Με! Ζει 2ιι νετινειιι!ειι. ΙΞ'ε!!ε τιιειι .Ιε.!ιτε !ιιιιιιιιτειι Πει

ειιιετ Ρτ«›ειιτιιιετιεπ ιιιεπια!ε ιιιι!ττεεΜειεε!ι θειιεΠε!ψειι !ιετ

ιιεε!ιπειεειι !ς0ιιιιειι, εε Με! ειε ΑιιΠτεεειι νειι Πεπο
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ιιοιιιωιι ποιιι ιαιιιιιι ειιιιιιι·ε Με ιιιιοιι ω" ιιοιιειι Μισε

ιιοιι ειιειιιιιτιο ι‹οιιιιιιειι ι‹ϋιιιιειι; ιιιιιι ιιιοεο @Με ειστε

ιιιιιιιι "κι ιιιιοιι ιιι ιιειι ειιοτιιιειειοιι Ρ'ιιιιειι ιιιιι·οιι ιποιιι·

οιΙει· ιιιιιιιιιιι· ιιειιιιιι:ιιε ι‹ιιιιιεοιιο Βιιιιιιιοιιιο νοι·ι·ιιιιιιι. Ηε

ιιιοιιιιιιοιι ιιιιιι Γιειιιυιι Οιετνιοιιι- ιιιιιι Πιετιι88οιιοιιι·ιι0ειι

να, ιιι>ι πεΙοιιειι Ζειιπειιιἔ ροειιινε πιιι. ιισειιιιινοιι ειο

ιιοΚοιιΚειιιιεΓιιιιιιοιι ιιιιποοιιεειιι, πειε πειιι σειι" ι·ιιιιι·οιι

πω, τιπεε ιιιιε ειιι οιιιιοιιιιιι ειιιιετιιιιιιι εισιι ιειΒοιιιιε

$ει‹τει ιιισιιι ιιιιιιιει· νοιι ειιι ιιιιιι ιιειιιειιιιιιιιι Ριιιιι‹ιε ιιει·

8ι·ιιΙειιιιιιιιιιι Μι· ιΤωτιιειιϋιιιε ιιιιιι Με Οουνισιιιιιιιιιιιιυε

ιιετιιιιιι·ι. Βει ιιει· νοιι πιιι· οιιιμΓοιιιοιιειι ιιιιιινιιιιιειιιειε

τειιιιοιι Βοιιιιιιιιιιιιι€ειιιετιιοιιε ιιοι Ρι·οειιιιιιεττοιι ειιι€ειιειι

ειιοι· εοιι:ιιο Ριιιιοιιιιιιιιειι ιιιιιιιι σοι· ΑιιιιιιετιιεειιιΚειι ιιιιιι

ω· ι‹οιιεειιιιοιιιοιι ιειιε ειιιιιιιιιι.ιοτιεοιιοιι,ιει!ε ει:ειτιοιιιιτοιι

ΒειιειιιιιΙιιιι€.

Με ιπι ιιιεειιιειι Αιιιιιιιιιιιοι·ιιιιιι πιιι ιιιιιι.οιιι Ει·ιοι€ε

ιιιιι·οιι€εΓιιιιτιο Ηιιιιιιιιειιιιιιι€ ιιεε Μιιιι·οειιοριοτειιε Βο

ει:Ιιιοιιτ ιιι ίοιεσιιιιοι· ινοιεο. ΜιΚι·οει;οριεοιιο Ρι€ιριιι·ιιιιι

πετιιοιι ειιι ιιιιε ε.ιι€ειειιι.ι8ι: οι·ειοιιε νοιι ιειιοτ ιιειι ιιιο

ειιι;οικοιιιιιιειιοιι Ρτοειιτιιιεττοιι, ι“ει·ιιοι εοι ιιιειι ιιιιιιιιιιετοιι

ιιΙιιιιεοιιοιι Βτεοιιειιιιιιι€ειι ω 0ιοιιοι·ι·ιιοε, εοιιιιιιτι Εκει ‹ιειι

Πω ιιοτ Βιιιιιιτιιιιε ιιιιιι Βοοιι:ιοιιιιιιι8· ι'ετιιιιιιιιιιΒιιιι ιιιιιι

ειιιιιιοιι εοι _ιειιοτ ο!ιιιε Αιιειιιιιιιιιο Β ιιιιιι ιιιι 8ιειιιεειει·.

Ειπε ιιοι·ιι.τιι€ο νοι·πειιιιιιιιε Με Μιι€ι·οειιοριοι·οιιε ριιεει

ιιι Με Βιιιιιοιι ιιιιεοι·οι· ιιιιιιιιιιιιτοι·ιεοιιοιι ΤιιιιΒιιοιι. °πειι·ιιο

2 πιει π6οιιιιιιιιιοιι ειπε Αι·ιιιειι νοιι ιιι 4-8 Βιιιιιιιιιιι

ιιοιιιιεριιιι:ιιι, ινοιιει @Με πιιι! 70-ι00 Ρτοετιιιιιεττο

ιιιιιιιιιΙειοι·ιεοιι ιιιιεισιιιιει ιιιιιι ειιιιΙοιοιι ιιιιιιιιιιιιιοτιει:ιι ει»

Μεσοι: πετάω. Ε)ε ΜτΙ' ιιιιιι ιι·οιιιοιι εκει ιιι Αιιι·ειιο

8ισετειιτ ποιιιοιι, ‹ιιιεε ιιιιι ιιιιιι πιοι1ει Με Ποιιοτεοιιοιι

οιποι· νοτιιιιιιιιειιοιι θοιιοτιιιοε ει» ιιιεεειιι Μοτιιιε νοιι

ιιοιιιιιιιειι Ι·:ιιιιιι ιιιιιι τιιτειιοιιιιοιι νοτιιοΚοιιιιιιοιι ιει. Βιιιε

πιι·ιι ιιιιιει· ιιιιιιιοι·ιιιιι νιοι εειιιιιιοι· ιιοτ Ρ'ει!Ι εειιι, Με ειιι

ω· Πιιωτιειεειιιιε των ιιιιιιτοειιοριεοιιοιι Πιιιοτειιοιιιιιι€.

Ειπε ΡτιιίιιιιΒι ιιιιτοιι Με νετει:οιιιειιειι Κοιιεεειι Πότι

οιιοτ, ποιοιιο ιιιαι·ιιι ιιοειιιιιιι, ιιιιεε ιιι ειιιοτ Κιιι·2ειι Β'ι·ιει

ιιιιιοτ Βοιιιι€ειιιιοι· Αεειειιιιιπ Γεει. 8ιειοιι2ειιι€ νοιι ειιιιιι

ιιι:ιιειι Ρι·οειιιιιιοιωιι Ρτιιιιει·ιιιιο ειιιεςειετιιιιι ινιιιιιοιι, ιιιο

ιιιιιιιι ιιι :ιιιοτ ·Μιιεεο ιιιιι:ει·ειιοιιτ πιιι·ιιιειι, ει·Βιιιι ιιιιι· ω

εοιοιιοιι Ρτοει.ιιιιιετι.οιι ροειιιινο Βιιιιιιιιιε, ω 001180 ιιο

τειιε ιιιιτοιι ιιιο ιιιοτ ιιιιιιιιιιιι Πιιιοτειιι:ιιιιιι8 Με νοι·ιιιι.ιι

ιιοιιεειιι νοιι ΟοιιοιιοιιΚοιι ιιοιιετιιιιοι·ι ποτιιοιι πω. Με

εστι ποιιι Με Βοπειε ιιιιιιιι· 8ειτοιι, ιιιιιεε σιε Μιιιε επι

εοιιοιι Με ιιιιετιιιιιικιτειι Ροι·ιιοτιιιιΒοιι Με τεειιοιιοιι (ιιο

ιιοΚοι:ιτειιιιιιτοτειιοιιιιιι€ μου Ρτοειιιιιιιεττειι ιιιιιι ιιυτ νοιι

ειιιιιιιιΒιιιι νοτιιιιοιιιιιεειΒιιιιε σου ιιιιιιτοεΚοριεοιιοιι Ποιοτ

ειισιιιιιιε ειιι εειιι· ειιιεε ριιιιιιιει:Ιιοε Κεειιιι.ιιι ετιιιοιιι. Ε.ε

Ιαιιιιι1ιτ ιιιιιι ‹ιειι·ιιιιι ιιιι ι:ιι Ιιοιιειιιιιοι·ειι, σε ειι:ιι εοιι:ιιοε

2ο.ιιιοιιιιιεεειε ιιειιιοιιετι·ιοτειι ιιιεει. Ι)ιο Ζιι- ιιιιιι Αιιιιιιιιιιιο

ιιιοτ Με ω· ιιιιιοτ οιποι· εοπιεεειι Μειιιιω νοιι Ριοετι

ιιιιοττοιι ιιεοιιι;ιοπιεεοιιειι θοιιοττιιοοιιιιιο ι‹ιιιιιι «Με _εοιιι·

νοιεοΙιιοιιοιιο Πι·ειιοιιοιι ιιοιιιιιιιι. εισιιι, ιιιο ειιιε ποιιι Ιαιιιιιι

ειιιωειιιι πει·ιιιειι ι(0ιιιιειι. ιπι πεεειιιιιοιιειι πιω ιιιεεο

Ζιιιιι ποιιι ιιιοιει ιιιιιοιι 1'οιεοιιιιιε Πιιιετιιιιιιιο ιιοοιιιιιιιεει

πει·ιιειι.

ι) Βοι Μπι ειιι.ι·Ιε ιιιιιιιιιιετοιιιιοιι Οιιιι.τιιιιτει· ιιιοεοτ Βο

ν6ιιιοι·ιιιι€εΒιιιρρο ιιιιιιιι ιιετ Ζιιειι·οιιι θοιιοι·ι·ιιοιει:ιιοι·

νοιι ιι.ιιεπιιι·ιε ειιιιτ ποοιιεειιι, με ιιιιοιιι1οιιι, νοιι πο ειε

Ιτοιιιιιιοιι.

2) 8οιιινιιιιιιιιιι€οιι ιιι ιιπ Ζιιιιι ιιοι· ΒοιιοττΙιοιεοιιιιιι

Κιιοιιιιειι ιιει· Ριοειιιιιιοτιοιι ιιιιιεεειι ιιιιι:ιι ιιιο Μοτιιιιιιιιιι

ιιιοτ ιοι2τετειι Μιά νει·ει·όεεοι·ιι, Με νοι·ιιιιιιιιετιι.

8) .ιο Βειιιιιιιιτ ιιιο Πιιιοι·ειιοιιιιιιε; ει, ιιιιι εο πειιι· 80·

ιιοιι·ιιιιοιι πετάω ειιιιιεοιιι: πει·‹ιειι.

4) νοιι ειιιοι· Κοιιεειιιιοιιιειι Βιειιιιιιιιιιιιιι; πιτιι ιιιιιιι

ειπε νοτιιιιιιιιετιιιι€ ετπιιτιοιι ειπε".

5) Ζιιι“ιιιιιΒε Ε'οιιιοικιιιοιιιιιι ειιιιι ιιιιι εο ειιιιιτειι:ιιοτ, ιο

ικοιιιριιειοτιοι· ιιιο Πιιιοτειιοιιιιιι€ειιιειιιοιιο.

ΑΙΜ ιιιιιεει Πιιιειιιιιιιο ιιιιιεεειι ιιετιιοΙιεικιιιι€ι πετάω,

Με ιιιιιιιι ειιιε Με ιιειἔειιιἔιειι 'Γειιιο!ιε 8οιιιιιεεε ειιιιιοιι

πιιι. 86" 1902 ποιιιοιι Γοι€οιιιιο Μιι.εειοΒειιι 8οιιειιιιιιιιιιι:

ιιιιεεει οιποι· ετιιιιοιιετοιι ι3οιιιιιιιιιιιιιιζ νοιι ιιιιτοιιει·Ιιιιι0ιιοιι

οιιιιιιοιιιιιι€οι· Βιιιιοι· ΒοειοιΒοι·ιο ιιιιιιιιιιο.ιιστιεοιιο Μ·

ιιιιιιιιιιιιι€. επιπι€ο Μιιιιιιιιιι8 ιιο: Ριιιιοιιιιι·ιιιοιι ειιι· Βιιιιιιοτ

ιιοιτ ιιιιιι ιιιιιιειιοιιοιι Ψειτοι·ιιοιιιιιιιιιιιιιε πιιι Μοιιιιιιιιιιειι

τω, ποιοιιο ιιιιε ιιοπι Απιιιιιιιιιοτιιιιιι ιιιιοιιι€οιιιιοιι "πειι

ι“οιΒι πει·ιιοιι, ΕιιιρίειιιιιιιΒ σει· ιιιιωι ειιι· ροτειιιιιισιιοιι

Ρι·οριιχιιιιιο.

Αιιε ιιιοτ 'Γειιιειιιι κι ωιειιιιιειι, ειπε ιιιο ιιιιιιιοιι ειιιοε

8ειιιοετοιε Βοιιοιτιιοιεοιι ιιει”ιιιιιιειιωι Ρτοειιιιιιστωιι ιιι Με

“Με ι808-1900 22 ιιθι. -28 μα. ‹ιοι· θεειιιιιιιιι.ιιι

ιιοιτιι,εοιι, ιιιιεε ιπι .ΙιιΙιτο ιιιοι ιιιοεο Ζω ειιι 32 ρΟιι.

-88 ρΟι. ειιεοιιποιι, ιιιιι ειιιιοιι ιπι πι” ι902 ειιι' Με

ιι·ιιιιοι·ε Μιιεε 24 ρθι. -25 ρΟι. ιιει·πιιιιιεοιιοιι, ιιιιιι ιιιιι

ειι:ιι ιιιιιιιι ποιιοι· ιιι Με ιειειοιι Ροι·ιοιιο 1908-1004

Με ειιι 16 ω. -ιθ ρΟι. ειι νοι·ιιιιιιιιει·ιι.

Ι)ιεεει Ζο.ιιιοιι οιιιεριοοιιοιι νοιιιιοιιιιιιοιι ιιιιιιι ιι.ιιΒοιιιει

που Ειιιιιι·ιιοιι, ιιειι ιοιι ιιοι ιιιιιι ιιιοειδοιι Πιιιετειιοιιιιιι€ιπι

οιιιριιι.ιι€οιι ιιιιιιο, ιιιιιειιι ιιιοτ ιοτει ιιιο! ειιιιοιιοι Βοιω

ι‹οιιι‹ειι 8οιιιιιιιοιι πει·ιιειι Με ιι·ιιιιετ: ιιιιιι ιιιιι οι·ιιιιι:Ιιε

ι ιιι ιιιιιιιιι :Με Βεπειε ιιιιιιιι·, ιιιιεε ιιιο 0οιιοιι·ιιοε οιποι·

Με ιιιοειειιιι Ρτοειιιιιιοτιοιι ιιιιειιοιιιιοιι ιιιι€ειιοιιιιιιοιι Με,

οιιιιο ιιιιιοε ιιιεειιιιιιιιοιι ειι ιι6ιιιιοιι, ιιιε ειι ποιοιιοιιι Μιιιι

; ιιιιιιιι ειο ιιιιιοι· ιιοιι οιιπιιΙιειιιιοιι Πιιιετε.ιιιιοιι ι·ειιιιειοτι

πετάω ιώιιιιιι>. Βιοιιετιιοιι ειιιοι· πιιιιιε ιιιεεεε Μιιιιιιιιιιιι

ιιιιι εο ιιιοιιιοι· πεπιειι. ιο ιιιι8ιειιιοιιιοι· ιιιο ιιιοτ ιιοοιιιιοιι

ιοιιιιι Ρι·ιιιειριοιι ω· Πιιιει·ειιιιιιιιιι8 ιιιιιι Βειιιιιιιιιιιιιε Με

Ρτοειιιιιιοττοιι ειιοιι ειιιιει·ποιι ιιι:οοριιοι·ι: ινιιι·ιιοιι πιιι·

σειι. Πιο ιετΖιοιιοιι Βοειιιι.ειο ιιιιιι`ειι _ιοιιοιιιιιιιε Με ειιι

ποιιετει· Βεπειιε ιιπ ιιιιιι Νιιι.ποιι ιιπ Κοιιιτοιιο επιμ

ειιιιοιι πει·ιιιιιι.
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' ΙΙ ι 202 57 28% 78 39κ

Μ., ι ` εοι ω @ιιι εε ι επ

ι ΙΙ 2ι8 . 57 26% 86 ι 40%

Μ!) ι επ εε 25% νε ι 81%

ι ΙΙ 282 59 27% 88 ι 40κ

1901ι. 1 ι ειε ε? ε” οι ι 44%

; ' -ι Η ι 200 72 86% ' 04 ι 47%

Μ., ι εοι ει: 26% ι εε επι..

· ιι ει» εο 24% οι απ"

. ι ι 22ο - ειιι 16% ει ` εεε
1906 ιι ι ειο εε κι". εε οι:

ιιιιιο-ι 1 ι ειιι 42 19% 48 ~ 23%

Βιιιιιιοι·ιιιιιοιιιοιι ιιιιιι Βοερι·οιιιιιιιηειι.

Βιιιιιιιιιιιιιι; επιιιιι;ειοεει· Αιιιιιιιιιιιιιιι€ειι ιι.ιιε ιιιιιιι θειιιυιο

σει· Νιιεειι-, Οιιτοιι-. Μιιε‹ι- ιιιιιι ΙΙιιιειιτειιιιιιιειιειι.

ΕΙοτειιιεΒοΒοιιειι νοιι Ι) τ. Ο ιι ε το ν Η ο ο τ ιιι ε. ιι ιι.

Ηειιιε ει. Θ. νοτια;; νοιι Κ ε. ι· ι Ε! ιι. ι· ιι ο Ι ει. 1904.

ΥΠ. Βιιιιιι. Ηει“ι 0-7. Πιο οιοΒ·ειιειι Ει·ιιι·ιιιι

ιιιιιι€οιι ιιιιι· Ηιι·ιιιιιι.ιιτ.ο. νοιι Βι·. Ηϋιεοιιοι·.

Βιιι.ιιειιι·ετ ιιιΠιιιι.

Αιιι' θι·ιιιιιι οιποι· ει·6ειιοι·οιι ΑιιΖειιιι νοιι ει€ειιοιι Βοοιιιιι:ιι

τιιιιβειι Μπι Μι· ι·οιοιιιιαιιι€ειι ιιιιω·ιιιιιι· νει·ιιοιιε νοιι. ειιι
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Μ!!! Με· ε!ει.ι;επεπ !!ι!ει·ειι!ιιιπειειι Με· Ἡἱι·π!ιιιιιιε επ εε!ιεπ.

!ιιι νει·Ιιεεειιι!επ Περπε!!ιε!'ιε π·ειι!επ πει· Με !Σι!ιι·ππ!ιιιπιτεπ

ει! ι!ει· Αιιεεεε!!πε!ιε ι!ει· !ιιιι·ι.επ Ηἱι·π!ιιιιιι !ιεερι·εε!ιεπ. Ζιι

π!!ε!ιει. ννει·ι!επ νοπ! νει!. Με !νεεε εεεε!ιι·ιεπεπ. επι' πε!ε!ιεπ

ε!ιιε ΡεεΒεπ!ιε!ι!επε!!ει·ιιιιε; ιπ εεε 8ε!ι!!.ι!ε!!ιιπει·ε νει·ει·ιπςεπ

!ιεππ πω! Μιι·ειιΕ Με Αειιε!ει;!ε, !‹!!πιεε!ιειι Βι·εε!ιειπππιςεπ.

Πιειςπεεε ππε ερει·ιιτ!νε Βε!ιεπΜππε εεε Β!ιιιι·ε‹!πνε!π!ιειιεεεεε

επε!!!!ιι·!ἱε!ι ει·ει·ιει·ι. Με Πει·ετε!!ιιπε; !ει ειιιε!ι ειι!ι!ι·ε!ε!ιε

!(ι·ιιπ!ιειιεεεε!ι!ε!ιιεπ !!!πειι·ιει·ι, πι!. !!!ιενε!! Μπι· επι! !ε!ε!ιι

ι“ιιεε!!ε!ι πω! πιιιεε Με ειπε ι·εε!ιι εε!ιιπεεπε !ιεεειε!ιιιει πει·

ι!ειι. .!ει!επι. εει· ε!ε!ι επ! ι!επι !ιει.ι·ε!!ειιι!ειι Θε!ι!ει πε!ιει· ει·ιεπ

ιιει·επ ινι!!, !ιεππ Με Αι·!ιε!ι πει Ιιεειεπε επιπ!'ε!ι!ειι ννει·ι!επ.

νιι. Βεπτ!. Ηε!”ι 8. Πιε !ιε.ιιριεεε!ι!!ε!ιεπ !ι!πι!-.

!ιε!ιεπ Ει·Ιει·επΙιπιιεεπ πει Νεεεππε!ι!επ, ‹!ει·

Βεε!ιειι!ιε!ι!ε ππε τ!ει· Ο!ιιεπ. ?επ !!ι·. Μιιιιιιιιι

!!επ Βι·εειςεπ ιπ !!'ιεεεεεεπ.

!π ι!ει· νει·Ιιει;ειιι!επ Λε!ιειιι!!ππε· ιν!ι·‹! Με Αει!ε!εις!ε ι!ει·

ε!ιειιι.πειιειιπιειι Βι·!‹ι·ιιπ!ιιιιιεειι, !!ιι·ε·ειιιιιιειιιε Βει!ειιιιιπε πι!

80!ιιι!ε πω! θεειιιιι!!ιεπ ππε !!ιι·ε Βε!ιεπε!ιιιιι.ς ειιε!ῖι!ιι·!ιε!ι πε·

ερι·εε!ιεπ. !!επ ιιι·ε!ιιιιεε!ιεπ Αει·ε!.επ !ιιιππ Με εε!ιι· !εεειιεινετιε

Αι·!ιε!!: νι·ιιι·ιιι ειππ!'ε!ι!επ ννει·ι!ειι.

Α. Β ε. ο !ι ε ι·.

Νειι!ιιιι·εετ πω! Ρει;ε!: Ηειιεειιε!ι Με· θεεε!ι!ε!ι!ε

!!θ!”:Μθί!!Ζ!!!. Ι.!θ!.. Π. (.]θιι;ι_, Ρ!8ς:!ιω·)_

Πεε Οε!“ιει·επ πετ Κε!. εε!ιεπ επ Μεεει· 8ιε!!ε Ηε!εεεπ!ιε!ι

εςε!ιε!π, ειι!' Με νει·ει!εε Μεεεε !ιει·νει·ι·εις·ειιι!επ ππε ειππ!”ε!ι

!επεινεττειι !νει!‹εε !ιιιιειιννε!εεπ. Πιιεεε!!ιε εεεε!ιε!ιε ειιε!ι Με

εεε Με! πεε!ι Κεππιπ!επε!ιπιε ι!ει· !ιειι!επ νει!ιει.ςειιι!ειι !.ιε!'ε

ι·πιιιςειι, νοπ ι!επεπ Με Π. Με θεεε!ιιε!ιιε εει· Ηει!!‹ιιιιτ!ε πει

πειι θι·ιει:!ιεπ ιιι πει· Βεει·εειιιιπι.: νεπ !!'ιιε!ιε, ππε Με Χ!.

Με θεεε!ιιε!ιιε ι!ει· Ο!ιἰι·ιιι·εἱε ιιι ιπε!ειει·!ιε!'ιει· Ι!ιιι·ετε!!ιιιιις

επι·ε!ι Η ε! !”ει·ιε!ι ει·ιιιει.

Πε !ει. ιιι !ιε!!επ, ι!εεε ιιι Βιι.!ι!ε Με ε;επεε Μ” νε!!ει!!.ιι

Με· νευ!!ε;ειι Μιά, ννει!ι!ιει· ι!εππ. ε. Ζ. !ιει·ιε!ιτει πει·

εειι εε!1.

Ψ ι ο ιι ε ι· ι.

Μι!!ει!ιιπεεπ

εεε εε: Θεεε1!εε!ιείτ ρι·ε!αιεεπει· Δ.ει·ετε

ευ. Βιμ.

3ιι.κιιιιρ; ν. Με” !θ04.

ε!. Πι. Βιιε!ι!ιε!ι ι!ειιιοπειι!ει·ι: νει· ι!ει· '!'εεειιειι!πιιπε

ειε 8-_ιε!ιι·ιεεε ΚΜ!! πι!! επεεεει·επει·Ονεπεεε

(Β!ειιΒιιτ:!ι!.) ιιι Ε'ε!ε;ε ε!πει· επεε!ιει·επεπ Ριι!ιποπιι!ειειιεεε,

!ιεπι!.ι!πιειι πππ ειπεπι Οπ'επε!ε!!ιειι εεε θεριιιπιε.

Πε !!πτ!ει. εἰε!ι ειπε !ι!ειι!ιε!ιε νει·Γει!ιιιπε κ!" ιςππΖεπ Κει

ρει·εεει·ί!ε.ε!ιε, ππε Μ. Μεεε!!›ε επι ειει·!ιειεπ ειιεεεερι·εε!ιειι

επ τ!επ Βε!ι!ειιιι!ιειιιειι, πειι Ζε!ιεπ ιιιιι! ι!επ τιοιπιπε!εε!ι!εεε!

ίει·πιιιιςεπ Γιιιιι;ει·π.

Πει· Ηει·ε!ιε!ιιπι! ει·ι.ιιε!ιι. εεε Βι!ε ειπετ Ριι!ιπεπε!ε!επεεε:

Με ι·εε!ιιε !·!ειε!;ιεπεε ειπεπ Ριπε·ει· !ιι·ειι. πεε!ι ι·εε!ιιε νειπ

ιεε!ιιεπ 8ιει·πιι!ι·επι!ε. ειπ !επιεε ενετε!ιεε!ιεε θετειιεε!ι ιιπ 2.

!ιπ!ιεπ !ιιιειεεετε!ι·ειιιπ, !εειιιε !'ει·ειει·!ιιιπε εεε 2. Ριι!πιειιε.!

Εεεε. Πει· Αυεεπ!ιιιιι.ει·ςι·ιιιιι! (Πι. ν. Η ει!ειιειι·δ ιπ) Πει;

Μιπ!ιε! εείει·!ιι, επι! ε!ε0!ιε!ιιεπ Με (!ει“εεεε Με εε!ιννει·εε

Βιι·ειί“επ, ππε πινει· εεννε!ι! Με νεπεπ Με ειπε!ι Με Αι·τει·ιεπ.

ππε!! Η ε ε!ι ε! π εε ι ειπ ε!ε!ιει·ει· Βεπ·ε!ε Με», ι!εεε ιπ ι!επ

Αιτει·ιεπ ιιι·ιιπιιι· νειιϋεεε Β!ιιι ειι·!ιιι!ιει·ι (Μ!εο!ιιιπ,<.ιεει·επεεει

ιπι“ε!εε ειιει·πιε!ει· ιπιι·ε!ιει·ι!πι!ει· Κι·ειε!επ!'!‹ειιιρ!!!:ιιτ!επεπ.

(Απτει·ε!ειιιη.

Σ). Πι. .!. !!!!ε.ε!ιει·ι.: ι!ειιιοπετι·ιει·τ νει· ι!ει· 'Γεεεεει·επιιπιε;

ε!ιιεπ !ι!ε!ιειι ι·ιι!ιει· ρ!επιιε:

Ρε!!ει!!!!! Θ. κ.. ?Ο .!ε!ιι·ε επ, επ εοπει ἰπιιπει· εεειιπι! εε

ννεεεπ, ει". εε!ιιιιιι, νεπ !ιι·ι!!ι!,εειπ Κπεε!ιεπ!ιειι. Μεπεεε τε

εε!ιπεεεις. !!!!π Ζιιεειιιιιιεπ!ιειιε; εεε Ηειιι!ε!!!ειιε πι!! άειι Πεπ

εεε !ει. πιε!ιι νει·!ιειιι!επ. Πιιε !.επιεπ !ιεετε!ιτ επ εεΙιε!ι εειι

ι!ειιι 3.-4. !.ε!ιεπειε!ιι·ε. Ζννε! .!ιι!ιι·ε !ιε!!πι!ει. ειεε ετιεπι.ιιι ιπ

ιιιειπει· Βεο!ιιιε!ιιιιπι.ε ιιπ‹! πετ εεε !.ε!‹!επ ινε!ιι·επε Μεεει· Ζειι

!ιε!πε Γοι·ιεε!ιι·ιιτε εειπεε!ιι.

'ι!νε.ε πππ ι!επ Κι·ε.π!ι!ιε!ιεΐε!! !ιεεειιι!ει·ε ε!ιει·ε!ι!ει·ιετιεε!ι

πω! ι!ιιι επ ειπεπι !ιεεεπεει·ε εε!ιεπεπ πινιε!ιτ. !ετ !'ο!ε,·ειιι!εε:

Η Πιε ει.τ!ε!ι!”ει·πιιι;ε Αποι·Μιιιπι;, @πειι ιιπ !!ει·!ειιι° Μεεε

Ηειιι.πει·νεπ. Βει”ιι!!επ πι! ι!ει· !!π!ιε Αιιπ, επι !‹!ειπει· Βεε!ι·!ι

εεε Οπετει·ιιιε ππε ει.νι·ε ει εεε νοιεει·ειιιιε πει· !.επεε πεε!ι.

Πιε Βι·ειιε !ιειι·ερι ειπε Οι Οιιπ. ιπ Με· εε!ινν!!ε!ιειεπ Ριιι=ι.ιε,

ειπ Ο!ιει·ει·ιπ; πω! δε θιπι. ιπ ι!ει· !ιιε!ιεειεπ - επι νοι·ι!ει·

εππ. Πιεεε Αιιοι·ι!πιιπε· ιετ εε. Με ι!επ Γε!! ιπ Με Κει!ιει:ει·ιε

Μι· ειι·Ξο!ι!'ϋτιπ!εειι !!ιιιιι!ειι!επ ιιπ Βεειν!‹ε ε!πεε Ηειιιπεινεπ

ειιιι·ει!ιειι !ε.εει. Με ιιπ .Ιε!ιι·ε 190! εππ: εεεεπι1ει·ε ι!επ Ή!.

Κεπει·εεε ε!ει· ι!ειιιεε!ιειι ι!ει·πιιιιο!εςιεε!ιεπ Ηεεε!!εε!ιείι. ε!ι,ι.ιε

!ιιι.!ιεπ ιπ Βι·εε!ειι, πεεε!ιιι.Γιιι;ι πει.

2) Πεε πεει·ειιε !ιιπεε Βεενε!ιεπ εεε !.ειι!επε, ε!ιιιε Μεεε εε

επ Πιπ!'επι: ειιεεπεπιιπεπ !ιιιιιε.

δι Πεε !”ει·!‹ειππιεπ νοπ ινειεειι επ πειι Ριπι;ει·ιι πει· !ιπ!ιεπ

Μπι ιΖιιιι.ιε!!ιιι;ει· πω! Πιιιιιιιι·ιι), Με νοπ ι!επιεε!!ιεπ !!ιι.ιιιπει·

 

νεπ ι·ει·εει·ιμ ιι·ει·ι!ειι. Πἱε !'νει·κειι !ιεε!.ε!ιειι ε!ε!ε!ι!ε!!ε εε!ιππ

εε!ιι· !επε·ε. Με Μεεε, !ιεππιε Ρετ. ειεε! επεεεεπ. ινεε πιιπ

Με Πιιιςπεεε ιιιι!ιετι!!!τ. εε !ιε!ιε !ε!ι ιπ Μεεειπ !!'ε!!ε, ννεππ

επε!ι Με ειιιπε ιγρ!εε!ιειι ΚιιΜε!ιειι !'ε!ι!ειι. εε ι!εε!ι επι' θι·ιιιιι!

εεε !ιει·ιπεε!!!ε·επ, ἱὶπειιιιιε !ιε!'τιι:ειι Ζιιεκειιε πω! ι!ει· εε!ιι·

ε!ιει·ε!!ιει!ει!εε!ιεπ ε!ιιιει·ιπ!ει!ει·ει·ιιαεπ νειεπεει·ιιπεεπ εει·

!ιε!ε!!επειι Ηπιιι επι' Με !ι ε π ι· π εε ι· ρ!ππιι ε εεετε!!ι.

(Α ιι!:ει·ε!'ει·ει!.

3. Πι·. ν. ε ιι ι· 1!! !!!ι!επ εειιιεπειι·ιει·ι. εεε ιιιιιςε!ε!!ει!!ειΕεπ

Πε!! νεπ Απεπι·νειιιιι ι!ει· Αει·ιε εεεεπεεπεπιιι

Αι·ι·εε!επ εεε 5ι.ει·ιιιιιιιε:

Π. Κ. 44 ε. π. νει· 4 .!ιι!ιι·επ ει·!ιτειι!ιιε Ρετ. πιιι $ε!ιιπει·εειι

!ιπ ι·. Αι·πι πω! ιιπ Βιιε!ιεπ. !ιπ νοι·ιεεπ Βοιππιει· !ιεπιει·!ι!.ε Μι

επει·ει Με ιι!!ιιιιι!ι!ιε!ι ιιιε!ι νει·.ει·εεεει·πεε Υει·ννε!!ιιιπι: επ! ζει·

Βι·ιιει. Με $ε!ιιιιει·ιειι ειι·ε!ι!ειι μια ειιννει!ειι ειιο!ι ιπ !ιειι!ε

Δι·ιιιε !ιἰιιειιε. Βειιιι Αι·!ιε!ιειι πω! Τιεπρεπειειαειι !ειι!ει ειε

επ Αιεπιπεεε!ινι·ει·ι!ειι; !!ιιειειι !ιεειο!ιι πιε!ιι. ςε!ει;επι!!ε!ι ε!ιει·

!ιε!ι!με Κεε!εε!ιιιιει·εεπ. Ε"!ι!εε!ε:ε Βεε!ιεπ !ιε.ππ ειε επι

εε!ι!ιιε!ιειι. Γεειε ιιιεε!ιεπ ι!ιι· Βεππ·ἱει·!ε·!‹ε!!.επ: ειε πιπεε ε;!ε!ι:!ι

πε.ε!ιιι·ιπ!τειι. Βειι. ετινιι ειπειιι .!ε!ιιε Μ!! Με Μεεεε !ιειιιει·!!ι:

!ιε.εεπ. Βε!ιννε!!ιιιιε·επ (Με Αι·ιιιε !ιε!ιειι ιιιε!ιι !ιεειειιι!ειι.

Με ἱετ. εε!! Πι .!ε!ιιεπ νει·!ιειι·ειει. !ιε.!: 4 Κιπι!ει·, εεε επε

ειε 15 .!ε!ιτε, εεε @πει-ιτε θ .!ιι!ιτε. νω- 18 .!ε!ιι·επ ε!π Απ!"

ιιπ Ε!. Μεπιιι. Με Μπι! !!εεει·ιι. εεπετ ιιιιιπει· ιι;εειιπι!. Πει· Β!!

_ιε.!ιι·ιεε !!ιιππ !ε`ιιι πω! εε!! εεειιιιι! εειπ. πει· ε!! επ Θ!!ει!ει

εε!ιιιιει·εειι !εἰ‹!ειι. ι

Βιιιι.ιιε: θεπειι επ! πει· !!ἱιιε ω! Βιει·πιιπι ει·!ιε!ιι. ε!ε!ι ειπε

πιι!!ι!ιιιςε!ιεςε. θ Οιιπ. ιιπ Πιιι·επιιιεεεει· !ιειι·ε.εειιι!ε νει·ινε!!ιιιπε;

νεπ νι·ε!ε!ι ε!εειιεε!ιει· Κειιειετεπε. Πιεεε!!ιε ει·ειι·εε!ιι: ε!ε!ι,

νι·πι·ει.Γϋι·ιπιε εε!ιι·ειξ πεε!ι ι·εε!ιιε πω! ε!ιεπ νετ!ειιΓεπι!, ιιι ει

πει· Πιιιι“ειπιιπε; νοπ Η διιπ. Με!. νειι ι!ει·εει!ιειι Βι·ε!!ε Με

ι!ει· 'Γιιιιιει·, ππι· ειννεε !!εε!ιει· νι·ετι!ειιι!. πππ! επι !Βιιι!ε !ειιες!ις

.ι!›!ιι!!ειιι!. Πε!ιει· ι!ειπ εειιεειι 'Ι'ιιιιιοι·. ιιιε!ιι· !ι!ιει· εειιιει· εειι!!

ε!ιειι Ροιιεειιιιπε Με ι!ειιι!!ε!ιε. ιπιι. ι!ειπ Ηει·εεπ ιεεε!ιι·ειιε

Ριι!εει!επ π·ειιι·ειιιιε!ιπιειι. ιπ ινε!ε!ιε Με ιιπ!!ει;επεεπ εε!ι.!ιε!ιεπ

Βι·ιιειριιι·ι.!επ ππε !ι!πειιι€ειεςεπ ινει·ι!επ. Ηε!ιννιι·ιειι ει!"

Πἱει·ειἱειιιιιε ἰει πι!! ι!ει· ειι!'ι;ε!ει:ιεπ Ηεπι! πἰε!ιι. επ !!!!ι!επ.

Με Ρει!επεειειι ετε!ε!ιι Πεπιρ!'ιιπε ιιπ Βει·ε!ε!ιε ι!ει· νει·ι;ε

ννε!!ιτεπ Ρει·ι!ειι. !ι!πτειι _ιει!εε!ι πιε!ιι.

Με Αιιε!‹ιι!ιει!οπ ει·ε!επι !ε!ε!ι!εε ενετε!!εε!ιεε επι! ε!ε.ειε

Ιιεε!ιεε θειιεειι. Πιιε!ε!ε!ιιπεεεἰε!‹ειτ εεε Ριι!εεε !ιεετε!ιε πιε!ιι,

ε!ιεπεε Μ; ε” θειει!εριι!ε !ιειεει·εε!!ε ε!ειο!ι ειει·!‹.

Με Ζειε!ιεπ πει· Κεπιπι·εεειοιι ππε! Βιειιιιπ,<.χ πει. !ειε!ιιε ν ε·

π ε ιι ε ε! ε !ι π π π ε; επ ι!ει· ε!ιει·ειι 'Γ!ιοι·εκρει·ιιε ιιι εε!ιεπ,

!ο!‹ε!ε Οει!ειιιε !ιεεεπ πιε!ιι νοι·.

Βεπεπε Με· Βε ε ρ ι τετ! ε π ε ε ι· ,ε ε. π ε !ιεςεπ !‹ειπε ειιε

εεερι·εε!ιεπεπ 8ι·ιπριιιιπε νετ, πιιεεει· !ε!ε!ιιει· Πνερποε εειιιι

Αιιιιεπ. Ι.ει·γιιι.ιεε!ιεριει:!ι πιω ειε!! ννεεει· ειπε

Πε!ι πι ππ ε· εεε 8ιιιπιιι!ιειιι!εε, πεε!ι ειιε!ι ειπε Κειππτεεειειι

ι!ει· Τι·εε!ιεε πεε!ιννειεειι, Με εειιι!!ε!ι Με πιει επι· Βιι'ει·Κειιιιιι

!!!ιετεε!ιειι ννει·ι!ειι !‹ιιππ. .

!!! ι ε Σ!! ε !ι ι·ε ε !ι ε ι ιι ! ι ε !ι !ι ε Μ: !ιεετε!ιι. ειπε Κειιιρι·εεειειι

εεε θεεερ!ιε.ι.ιιιε. νι·ει·ειιι εεε ει·εε!ιινει·ιε 8ε!ι!ιιε!ιεπ Γεετει·

Βρε!εειι !ιιιιννειει. Πε !!ει.ι;ι !ι!ει· ινε!ι! ειπε Ει·ννε!τει·ιιπε εεε

ειιΐειε!;:επ‹!ειι 'Γει!εε ι!ει· Αει·ι:ι νει·, ππε εννει· !!επιι ι!!εεε!εε

πιε!ιτ ειε 2ιιιιι Νει·νιιε !ει·νιιι;ειιε ι·ειε!ιειι. Μι εεπει; ε!ε!ιει· ειπε

8ι!πιιπεειιι!!ε!ιπιιιιηι; επ ει·ινει·ιειι ννειε. Πεεε Με !4!ι·ννειι.ει·πιιε

ειπε επιζειιιειιι ει·εεεε !ει, ιει ιιιε!ιτ. επι· Μιιε!ι άειι νει!ιεεειι

!!επ Βεϊιιιιι!, επι:‹!ει·π ειιε!ι ι!ιιι·ε!ι Με !!ϋιιεςεπε.ιιΥπε!ιιπε ει·

νν!εεεπ.

!Απποιείει·ειι.

4. !!ι·. Βει·ιε!ε !ιε!ι εε·ιπεπ ειιεε!ι!ιιιι!!ει.επ νετιι·εε_: ε!! ε

!ιει· Ρι·ιιι·ιι.ιιε Με 5γιιιπι.επι ι!ει· Βε.εει!ενν'εε!ιειι

!ίι·ειι!ι!ιειι».

νει·τι·.ιεειιτ!ει· !ιει·ιε!ιιει πεσει· ε!πε Ρει!ειιιιιι πιιι επει.τεεπι·ε

ε!ιεπει· Βιι.εει!ενν'εε!ιει· Κι·ειι!ι!ιε!!, πει ννε!ε!ιει· ε!ε!ε!ιεειι;ης

ιπιι. ι!επ ι!!ιι·ιι;ειι Βε.εεεεινει·εε!ιε!ιιιιιιςεπ επι εε!ιι· !εειιι;ει· Ρι·ιι·

πω!!! ιιιι!!ι.ι·ει.. Πει·εε!!ιε νει·ει:!ιννειιι! νο!!ειειιι!!ε ε!ε ειπε Με

ιινε Ηει!ιιιιι.: ει·!ε!ε·ι. πιει· επι! ει.ε!!ιε ε!ε!ι πει ε!πειιι Ηεειι!ιν

ι!ει· Βεεεεενν'εε!ιειι !(τειι!ι!ιειε ε!ιει·ιπιι.!ε ειπ. !Τι·ι!!ιει· !ιειτ.ε

Ρει!ειι!.!π πιε επ Ρι·ιιι·ιιιιε εε!ιιι.ειι. !ι!ει ειιιει· εννειι.ειι Ρει.ιειι

ιιπ ιπιι εννε!!ε!!ιε!'ιειπ Βιιεει!ενν (εε !ιεετεπ‹! πιιι· Βιι·ιιιπε, Τε·

ε!ιν!‹ει·‹!!ε. Ηει·ε!!!εριεπι ειεε ε!ιειι!ε!!ε επι .!ε!ιι· ιιεε!ι ι!ιι·ει·

Βι·!‹ιειι!ιιιπις Ριιιι·ιιπε επί.

!π άει· !.ιι.ει·ετιιι· πει. Υπι·ιι·εεεπεει· Με Σ'ει·!‹επιιιιειι νοπ

Ρι·ιιι·ιιιιε εε! Βεεει!εννεε!ιει· Κι·ιιιι!!πειι πω· ιπ Γε!εεπτ!ειι Ρε!

!επ ει·ινε!ιπι εεΓιιιιι!ει::

Ζννει Ρ'ε!!ε νειι Πε Ι π εεε !ι ειιε ι!ει· Ε!! ι !ι ιι !!ε ε'εε!ιειι

Κ!!ιιἰ!‹ ιπ Βι·εε!ιιιι: ιιι !ιειι!επ Γιι!!επ νει·εε!ιινειιι! ι!ει Ρι·ιιιιι.ιιι-ι,

Με Ηε!!ιιιιει· ι!ει· Βεεει!εινεο!ιειι Κι·ιιπ!ι!ιειτ ε!πιι·ε.ι:.

Ε!!π Γε!! νοπ Η!ι·εε!ι! ειιε ι!ει· !ίι·ιι!Τι.-Βειπε·εε!ιεπ !(!!ιι!!ι

ιιι ινιεπ.

Βιπ Γε!! νοιι Ρ ορο νν ιπ Μεε!ιειι.

Πιε Πεπεεςι·ερ!ι!ειι ππε Πε!ιι·!ιὶὶι·!ιει· ει·ννε!ιιιεπ ‹!εε νοι·!ιειιι·

ιιιειι νεπ Ρι·ιιι·ιιιιε πει ι!ει· Βεεεεεννεε!ιεπ Κι·ειι!ε!ιει!. ιι!ε!ιε

Νιιι· Νειεεει· ιιειιιιι ιιπιει· ι!ειι_ιεπιι.τεπ Ζιιειε.πι!ειι. ννε!ε!ιε

ειιπι Ρι·ιιιιιιιε Υει·ειι!εεεππε· ιςε!ιεπ !ώππειι, ιιιιε!ι εεε Πει·

!ιιιε Βεεει!επει.

ΑιιἴΗι·ιιιι‹! ιιειιιειι!!ιε!ι εεε ει·ε!επ εε!!ιε!!ιε0!ιεε!ι!ε!επ.εοπ·ιε ι!ει·

!ιειι!ειι Κε! π ε εε !ι'εε!ιειι Β`ε!!ε !ιειιιιιιτνει ιι εεειιι!ει·ειιι!ειιι Ηε!ι!ιιειι,
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ποππ Ρι·πι·ιιιιο «πι. π·οπιι πποΙι εοΙιοιιο8. Ξι·ιιιιιιοπι πω· Βαπτι

ποινοοΙιοιι Ιιι·ιιπΙιποιι ιπι. Μ” οο οιοΙι πιω ιιιοΙιΙ. πιο οιπ πισω

ππΓΙιΙΙιποο Ζποππιιποιιιι·οποπ ΙιιιπποΙι. Πιοιιο ΑποιοΙιι οι·ΙιπΙτ οιπο

ναοιιοι·ο Βιιιιιο πιιι·οΙι πιο Απειιπο ντιπ Ιππ·ιιΙπ. πο" πποΙι

ποππ ΙΡιιιιοι·ιιπο·οιΙινι·οοιπιοιπ·ιιι Ι·ιιιιιιιιιτ:Ιιοπ ντιιΙιτιιππιοπ πτιΙΙ.

Πιοοο Ιοι2ιοι·ο ΤΜειιτ·Ιιο ιιιιιτ·Ιιι οι. ιοιποι· ιι·ιιπιποΙιοιπΙιοΙι.

ποππ ιι.ιιοΙι ποι· ποπ ποι· Ι.. Β. ποοπτιοΙιτοιο Ρι·ιιι·ιιιιτι ιΙινι·οοεοποπ

Πι·οιιι·ιιποο ιπι. π. π.. ποππ ιπι'τιΙοιο ποο ιπι ιπΙπιο ιπ νοι·ιιιοΙιτιοι·

πιοπεο Ιττοιοοπποπ. νιοΙΙοιοΙιι ιιιιι·Ιι ιιτιοΙι τιππιιιιιιιν ι·οι·Ιιπποι·ιοπ

8οΙτι·οιο πω· οι-ιιιιιιππω οιπο Βιππ·ιι·Ιτιιπε επι πιο οοποιπΙοπ

Νοι·ι·οποπιιιοιιιιεοιι ιιι ποι· Ητιιιι οιιιιιιιπποι. ιιοι· Ρι·ιιι·ιιιιε ΒΔ·

ιιοποινιιι·ππΙτοι· π·ιιι·πο ετιιιιιτ Ιιιποιτ·ΙιιΙιοΙι ποιποο ιτικιοτ·Ιιοπ Πι·

οιιιππειι οιπ ι·οιΙΙιιιιιιιποποο .-'ιπιιιτι·οοιι :ιιι ποπ ποι ΙΙτιοι·ιιο. Πιο·

ΙιοΙοο οιο. νιιι·Ιιοιιιιιιοιιποπ πιΙποπ.

(Απιοιοιοιιιι`ι.

Πι·. Π. Ρο π τι π ιοΙπι πιιιοι·ι οιποπ Ι·"ιι.ΙΙ πιιπ οοιιιοι· Ριιιιιιο.

Ντι οιπο πΙιοι·ο Ι)οιιιο ππι ΙΙτιι·π. Βιιιιοπ. ιιιεΙοιτ·Ιι ιπι πιι82εη1ιΓτι

ι·Ιιοιιοι· Νοιοιιιιι: ι:π Ρι·ιιι·ιιπο Ιοιποι. Ηοπποι·. που Ροι:. ιιοιι ΙΟ

.Ι:ιΙιι·0ιι ιπ ιιοπιιππΙππο ππι. Ιτιιιιιιιο οιοιιι οιποπ ΖποοπιιιιοπΙιππο·

ιινιοτ·Ιιοπ ιιι-πι .Ιιιι·Ιτοπ πιιπ οιιιοι· ΖπιιιιΙιιιιο ι·οοιι. ΑππιιΙιπιο ντιπ

ιιοι·νδοοπ Βοοτ·Ιιιι·οι·ποιι Ιττιππιιιιιοιοιι. οι ιιιιΙι πιοποο $νιιιιιιτιτπ

πιιΙιοι· τι" οιιιο 'Ι'οιΙοι·οι·Ιιοιπππε πι- ιιΙΙοοπιοιποπ Νοιιι·τιιιο. πππ

εΙιιππι πιτ·Ιιι ιιπ τιιπο ΑππιιιιειεΙτοιι ποοοοΙποπ ντιπ =ροιιιιιιοΙιοπ.

ποιιι Βοοοπτιιι· οιοοιιιιιπιιιι·Ιιοπ. ιιικιποΙιοπ Βιιιπποοοπ. ΡΜ. Ιιιιτ

ιπ Ιοι.2Κοι Ζοιι ποπ Ρι·ιιιιιιιο νι·οι:οπ Ιιοι Πι·. ι. ΕΙιπιιποι·ε

ιπ ΒοΙιπιιπΙππε εοειιιιιποιι.

Πι·. .Ι. ι:ιι :ιιι πο ι· ο Ιιιι ποπ Ρ.ιι.. ιπΙοιιι ιπι νιιι·ιοοπ 'Μπι

ιιιοι· εοοοιιοιι. Ι)ιιιιιιιΙο ποοιιιιιπ πιιπ .ιιιτ·Ιιοπ ππι· επ ποπ ΟΙιι·οπ

πππ πιο Κτιριο. ιιτιιιει ιιιι·ποιιπο.

Ιιι 9οΙιιιιοπ·οΙιι ι'ι·πει Πι·. Βοι·ιοΙο, τιπ ιπ οοιποπ ?ΙΙΙ

Ιοπ ποι· Ι·πι·ιιι·ιιιιο πποΙι πιι Ιιοετιιπιιιιο Ι.τιΙι=ιΙιεπιιτιποπ εοΙιππποπ

εοιιιοτιοπ. πι. ΙΙοπποι·. Μπι: Ιιοι πΙοιπ. Β:ιεοπ. ινιοτιοι·ΙιοΙι ι.ιοι·ιιπο

ΟΙιι·οπιποιτοπ ποοπιιοΙιιοι.

Πι·. Βοι·ιοΙιι: Ιπ ιιοιποπ Ι·"ιιΙΙοπ ποι

εοπιοιποι· εοντοιιοπ.

Πι·. Η τι Ι: τι Ι ο ιν ο Ιτ ι: ΠιιιιιιποΙιοπ πιο 'Ι'τ·ιΙοι·οοΙιοιιιπιιε επικο

πιοιποι· Χοπιτιοοιι ιιοι πιοΙιι οοΙιο·ι. πιιπ πινω· πιοιιιι ιΙποι· ποπ

εππιοπ Κιιι·ροι· εΙοιοππιποοιιι νοι·ιοιΙι. Ποτ νιιιι ιΙιιπ Ιιοι Βιιιιοπ.

Ιιοτιπποπιοιο Ρι·ιιι·ιιπο οτ:Ιιοιιιο ιιιοΙι πποι· ντιπ _ιοποπι πιιππι·οΙι :π

ιιπιοι·οοΙιοιποιι. Μ” οι· οιοΙι ππι Ιιο·ιιιιιιτπιο ΙΙιιπιοι:ΙΙοπ Ιιι·

;ι1οιιι·ππΙιο. πο ποοτιπποι·τι :ιπι πιο 0Ιιι·οιι. ινιο ιιποιπιι.πιιι πιο Κορι

ππι.

ΙΙοπποι· ππι πιιπ Τ·Ι)·πιιιιτιιιι ω Ποι·π. Βιιο. πιτ οι·ΙοΙιι.. πππ

ΙιπΙι σε %ι· οιπ Ιιιι.ιιιιο·οο ντιιΙττιιιιιππιο Ιιτ·ι πιοιιοι· Κι·ιιπΙιΙιοιΙ.

Πι·. ν. Κιιιποποι· οιιπιιιιι πει· πιιπ Πι. 8οπϋπι'οΙπι

εώπποοι·ι.οπ Αιιιιῖιοοιιπι; ποι. ΑποΙι πω· .·ιιιο·οπιιι·πι ππι Ιιππιιο;

θοΙοεοιΙιοιι ιιΙιοι· .Τπτ·Ιτοπ πιοΙιι. ππι· :ιιι ποπ .λιιοοπ. ιιοπποι·ιι

πιι0ΙΙ ειπ ιιπποι·οιι πιοΙΙοπ ΙιΙπο·οπ :π Ιιιιι·οπ. Ποιοι ΙιτιππΙο οι: οι··Ιι

ιιι οτιΙοΙιοπ ΡιιΙΙοπ ππι Νοιιι·οοιΙιοιιιΙιοι·. πιο πιιπιοι·Ιιιπ ποι Βοο

ιιοι·ιιπο· ιΙιτο·ι ΑΙΙι.ιοπιοιποποιεπποπ ππτ:Ιι πιιπ .ΤποΙιοπ νοι·Ιιοι·οπ.

Πιο Αποιπιιι·ππο·οπ ποο Πι·. Βοτ ιοΙιι Ιιπποπ ἰΙιπ πιοΙιι. νοπ ποι·

ΙΞιοοιιιιτι ποπ Ριπι·ιιπο ποι Ποι·π. Βοοοποινιι πποι·ιοιιο_οιι Ιιππιιοιι.

Ιιι. $οπτιπιοΙπι ποοιι·οιιοι ποπ ντιπ Πι·. ΒτιΙττι ΙοινοΙιι

ποιτιπιοιι Πιιιοι·οοΙιιοπ ιινιοτ:Ιιοπ ποιιι ιιιιιι·οι·οοΙΙοπ Ρι·ιιι·ιιπτι ποπ

Χοιιι·οοοπ πιιπ ποιπ ΙοΙιπΙιιιιοι·ιοπ ποι Β.ιοοπτιιι·. Αιιτ:Ιι ποι οποιο

ι·οιιι οοι ποιο .ΙποΙιοπ πιιπ: οιι·οπο· ΙτιιιιιΙιειοι·ι. επ ιιιιι Ιο.·ιιιιιιιιι.

:ιπι πω” οιο. Β.οπιιοι· ινοι·πο ιπ Ζιιιτιιιιιι πιοεοιπ 8νιιιιιιοιπο

ποι Ιπιιοοπ. ιποΙιι· ΑιιιιιιοιΙτοπιιιΙιοιι πιιπιοπποιι. πιο ετσι ιιΙΙοι·πιπο·ο

οιιιιπΙΙοιιπ. πο” ποι οιιιοι· οτι Ιιιιιιιιτ.τοπ κι·ιιιιΙτΙιοιι πιο ΙΙιιι·Ιι.

Βοοοπ. οιπ οοΙοΙιοο πνιπιιιτιιιι πιι:Ιιι ιιιιτ:Ιι Ιιιιιιιιποι· ιπ ποπ ιπι·

ποιο·ιιιιιιι ιι·οι.οπ οτιΙΙιο.

Πι·. ΗτιΙποΙοιινοΙ:ι ποιοπι ιιοοΙιιιιιιΙο πιο ιιποι·ι·ποοποππο

πιιιιιππωιι πιοεοο $γιιιιιιοπιο ιιπι·Ιι πιει Ιοιτ·πιοι·οπ Ι·ΈΙΙοπ ντιπ

ποι· Ρι·πι·ιιπιι οιιι πιι

δΙτιι·Ιι. Βιιο. ιιππ ΙιιιΙι ετιι·ιιπο πιο ΙϊιεοπιιιιιιΙιοΙιΙτοιπ ποοοοΙ

ποπ. οιι·Ιι :π Ι‹ιΙι;πΙιοιοι·οπ, ιπι· οιπ ΟΙιπι·πΙιιοι·ιοιιΙτπιπ πιοοοι·

Κι·:ιιιΙ‹Ιιοιι.

Ι`ιι·. Κι·ιιεοι· ΙΙ ππι ιιπιοι· τι" ιιιτ·Ιιτ εοι·ιιι2οπ ΖιιΙιΙ ιΙιιπ

ποΙιπιιπιοι· ΒοεοπτιντιιιΙΙο Ιτοιποπ Ρι·ιιι·ιιιιο ποοΙιο··Ιιιοι. ιιΙΙοι·πιππο

πιιτ·Ιι πιο πιιιιιιτ·Ιι ο·οιπΙιπποι. Βι· οι.ιιιιιιιι. ιιιιι Πι·. Βοι·ι;οιο'

.-Ιπποεοππε οποιοι". πππ ποπιοι·Ιτι εοεοπιιποι· ποπ ΙΞιπννιιιιποπ

πω· ΠΙΝ. 9οΙιϋιιι`οΙπι πππ ν. Ι·(ι·ιιποιιοι·. πω. ιπ Βο

ι·ποΙιοιοΙιιιεππτ.ι ποι· Τ8Ι88τ:Ιιο. πιιοο τι” Ριιιιιιπο ντιι·ποΙιιιιιιοΙι

οιπ Βι°ιιιιιιτιιπ εοινιιιοοι·. ιπιι. ιτιπιετ·Ιιοπ νΐιι·Ιιππεοπ οιιιΙιοι·οοΙιοπ

τΙοι· Κι·τιππΙιοιιοιι. πιο οιιιι·ιι ΙΙιιοι·πε πιιπ ΙΙιοποιοο ιιιοΙΙιι.πιι ω.

ω ΐτιι·Ιιτιπιπιοπ Ιιοι ΙΙτιι·π. Βιιτιοπ. - οιποι· Ι1κι:Ιι που ποικι

εοπ 8ι.ιιιιπο πω· ΚΥιοοοιιοοΙιοΓι ω” οιιτιπιοιι ιτιπιοοΙιοπ Ιζι·ππΙι

Ιιοιι - Επι· ιιιτ·Ιιι ιι·ιιπποιιιοππιοιι πιιιιο. πιο. Πι·. Βοι·ιοΙ ο

Ιιοι·οιιε οπο.<ιοιππι·ι.Ιιιιιι.ΙΙο επ ιιι·Ιι Ιιοι πΙΙοιι πιοοοπ Ει·πι·ιιιιιι·ιπ
εοπννι·ιιΙιτει·ΙιοιιιΙιοπ ππι οπο οιεοπιιι·ιιιιο Βοιιππιι ποι· ιιοι·ιιιΙιο

τοπ Νοινοπ ππι·τ:Ιι οιπ ιπι

Αεοπο.

Απτ·Ιι πιο Ι·Ιοπιιιιοποπ Ιιοι που Χοιιι·πειιιοπιο - ιιι·οΙοΙιο

Κι·ιιπιτΙιοιι ιπ ποιιοοιοι· Ζτ·ιι ιο. ποπ πιο $νιιιιιιοιιιοπΙιοιιιπΙοι

οιποι .-ιπιτιιπιοκιΙεπιιοπ πιιιοοίπεοι πιοτπο. - ιιιιιοεο ιιι ποιιιοοΙ

ποπ 8ιιιπο εοποπιοι ο·οι·ιΙοπ.

ΒπΙιοι· επι οι: πιο οιιιιοπιτΙιιοιιπ, πειπ ι. πει Ρι·πιιιιιο ποι

Ποι·Ιι.ΐΒοποπ. ππι' πιο ΕΙθιτ:ΙιΖι:ΙίΙΞ ποειοΙιοππο ο.ΙΙεοιιιοιπο Χοπ

ι·τιπο. πππ ιιιτ:Ιιι πιιοπι ο ιι” πιο ιοκιοοιιο πιι·ιιππε: ποπ ποικι

πιποοποιίιοπ Ιιο2·ι.ιο·ι ικοι·ποιι ιοιΙΙο. ΙΜ τω. ιιοΙΙιοι πιο :ιππο

: Ιιππι.

ΒΙιιιο Ζιι·ΔιιΙιοΓΘΠπ88 ιιικιοτ·Ιιοε·

· οοι· οποι· ΙιΙοιποτ

π1οιιιο διοιιι·098 ποι πιοποι· Ιζι·ιιιιΙιποιι ππι· πιο Απππι·ιιτιπ ειππ·

οροιιιιοοποπ ίΞιιιιιι·ιι·ιιιιιιε ιιιιιιπιποποπ. ι

Οι. Η. Βοι·ι.ι· ιι·οοι Πι·. Βοι·ιοΙ τι. τιπ πω· ν‹ιπ ιιιιιι ΙιοτιΙι

ποΙιιοιο Ρι·ιιιιιιιο πιττΙιι ιιιτ'ι:ΙιοΙιοι· ινοιοο ππι” πιο Πι·ιιτιοι.Γιπι πιο

ιπ ποιποπ Ε'ιιΙΙοπ επι· ΒοοποοΙιιππο οοΙιτιπιιποι1. 2ιι ποπιοΙιαπ Μ?

Πι·. Βοι·ιοΙιι νοι·ιιοιιιι πιο ?υπο πο ιιι “ΜΜΜ Μπι Πι·

ιιτ·ιιι·ιιι ππι· πιο Κι·ο.ι2οπ'οΙτι. ιπ Ει·πτ·Ιιοιπιιιιο εινα.

Ι)ι·. 5 ιοπποι· ιιιιιοΙιι :ιπι πιιπ ΑπιτιιΙινι·οτιιπιιι ιιπιιιιοι·Ιιοοιιι.

πιιπ πιι.οΙι πΙτιοπιπιι πιο Ι·Ιιιιοποινοι·οοποιππποοιι οτιπποΙΙ ειππ

ςτ:Ιιινιπποπ Ιιιιπτιο. ΙΒιιιο ονοπιποΙΙο Βοοιιιπποεπιια ποο Ρι·ιιι·ι

ιπο π·ιιι·πο ιιι πιο Ι·'ι·ιν.>ιο οπιιιοΙιοιποπ Ιτιιπποπ. ἡ

Πι·. Β ο Ιι ιι ιι ιοΙπι ιιποοοιι οιτιΙι ι.ιοποπ πιοοοπ Υ0ι·ιιοΙιΙαο.

πο ππποι ειππποειιιι·οιι Βιιιιιιιοποπ 2π οοΙιι· $ριοΙτιι·ιιιι ποππ

ιοπ νι·ιιι·πο.

Οι Βθι-ιθιο: ιπ'οππ Πι·. ν. Κι·ιιποιιοι· τι” Ζιιιιπιπιποιι

ιι·οποπ ντιπ ΙΙοι·πιιο ΒιιιοΙοινιι ιπιι Ριπι·ιι.πο Με οιπ "ππι·

οι:Ι:'οιπΙιοπ ιιιι”ιιΙΙιοοει πιιιιπτιεο. οτι πιει ποπικο;;οιιιιΙιοι· επ οι·

ννι οι·π:

ΙΙ”οιιπ οπτ:Ιι ε_οι·ιποοι·ο (Ποιο ντιπ Ι·ιιιιιιιιιοΙοοπ ποΙιι· Ιιιιιιιιπ

οτιιοπ. οτι ιιοι ποτ:Ιι οιπ οιι ιιιιοποινοι· Ρι·πι·ιιιιιι πιο Βοπιιιιι· ιΙιιι

ποι ποιποπ ΙιοιτΙοπ Ριιιιοπιιπποπ ποτιπιιοΙιιοι Ιιο.Ιιο. οιιι.ιιοΙιιοπο.ιι

κοιπο πΙΙιπο·Ιιτ:Ιιο ΙΣι·ιοΙιοιπππο·. πειπ Ζιιοοιπιιιοπιι·οποπ ππι

ΙΙοιπ. Βιι.οοπτιιιιιι ιιιιιιι:ο πο.ποι· ντιπ ντιι·πιιοι·οιπ πω! Υοιποοιι

οιινοοιιοπ. ποιο οι· ιιι οιποι· ιιιιποιοπ Βο:ιοπιιπε :τι Μπιτ

Κι·ιιπΙΙΙιοιι οιοΙιο. -

@Βω- νιιη·ιι8ι;Ιιι ο·οπ·ιπιιο ππ Ινιιπι·οοΙιοιπΙιοΙικοιι: ππι·τ:Ιι πιο

ιιπ οι·οιοπ Ρ'ιιΙΙ ποτιπ.ιοΙιι.οιο π'οι·ιιοΙιννιιιποπ ποιο Ρι·πι·ιιτιο ππι

ποι· Βοοοοι·ππιτ ποι· Βοποποιο·ογιιιιιιοιπο πιιπ οιιι πνιοποι·ιιπιιι·ο

ιοιι Ιιοιπι Ιποιιπιν.

(Αιιιοι·οι”οι·ιιιι

π. ι.. $οΙιτοιπι·: Θ. Κ ιιι μι ι· πιο.

ππι πιιΙιοπ ιιιιιοπιοιΙοιι. ποιο ΙΙοι·ι· ΙίτιΙΙοεο Ε. Μ.. ιπι

Ζοιι ιιι ΟΙιιιι·Ιιιιι, ιπι οιιιο Επιποοιιιιιιο επί πιο ιιι πει

νοτιιιοπ Νπιπιποι· ιιοΙιι·.ιοπιοπ ΖποοΙιι·ιιι.οπ ντιπ πω.

ΖοοΒο ν. ΜπιιιοπιιοΙ νοτιιοππΙι, πειεο οιιιο οτιΙοΙιτι

ιιΙιοι· ποι πω· πιοοεοπ Επιιοι·ιιππε πιιπ Πισω πιιιπιιι

ιιοΙιοπ Ιιιιιιιι.

ω. πω.)

Υτιπ Πι·. Ε”. ν.

πιιπ επ: . -

«ποπ Αιιι'ιιιιο ΟΙιιτιποι· ποιιιιποι ειππ ιιποοι· πωπω. π"

35. ΓοΙΙΙο.ιιιι·οιι, ιιι ΒιιπΙιπιοο, οιιιοπι οπιποοιιιτ:ποιι' ιιοι·ιο, πιο

Ι5 ι"οι·οι ιιιιιιιιοιι ντιπ ΙΙπΙιποπ Ιιοαι, νοι· πι" πιοΙιτ ππι ιιι

Ιθ Ινοι·οι Βιιιι“οι·ιιππο·· πιο Ι·`ιτιιιι. ποι οι·ιιιοπ .Δι·πιοο Ιιιπ..Ιιιι

ο·οΙιτιι·οπ :ππι Ι. ΑιπιοοΙιτιιιιο, πω: ιπι Ζοιιιι·πιπ πικάπ πππ πτ·οοοιι

ΒιιιΙι κινιοοΙιοπ πιιπ πππ ποι· Ι·`ι·τιπι ιπι Ποι·ίο Πιιποιηιιι οπι

τιιιπι·ιιοι·ι. ιιι. ππι πιο Βοοιιιιοιιιοι·. ποιιοπ νιιι· ειιιτοιιοιΙι. ειππ.

ειππ πιο ποι· ΙΙ. Ηι·ι.οπτΙο ποι· 3ΐ. Πινιοιτιπ. πιιπ Ι4?. Βιιιιιιιο·

οοΙιο πιιπ ππι πο. Ι(περιοοΙιο Βοοιιποπι. πιο οΙιοπ πιο ντιι·ποι·

οιοπ Ροοιιιτιιιοπ οιιιιιοππιοπ. Πποοι·ο Πινιοιτιιι πει ποπ. ποπ ι

Τιιεοπ ππι $οΙιε πο πιοΙιι. ιιιοΙιι· ιιιι 5οΙιΙιιοΙιιοπ ι.οιΙο·οπτιιιιιιιοπι

πει πιο Πιιπροοι·οιειιιοπο ειππ οποπ :ιπι ποπ ΡΙΐιεοΙπ π.ΙιιηιιοΙσπΙιιιιιΙιςο ποιιτιοπ ΙιπΙιοιι Μι· ππι.ιοπΙιΙιοΙιΙιοΙι ι·οι·ΙιιιΙιπιοοιιιΜπιι ιι

2. ιιιιιιιοτι μπι. υπο ποτ:ΙιειοΙιοιιιοτ

ννοιιιο· Κι·ιιπΙιο πιιπ νοι·ινππποιο. - Ιλιποι·Ιιτι.ιιιιι. ιπι πω· Μ·

οπππΙιοιιοιππιιιππ πω· Τι·πιιρι·ιι οιπ ππο.<ςοποιοΙιιιοι.οι·. Ποι· Ιιι·

ιιιιιιιπιιιο $τιπιιοποτ:Ιιοιπ. - ποιοοιιιοι Ιιιι.ι. οε ντιπ ΔιιΙ'πιιο ω·

ι.ιιποι· πιο _ιοι:ι Ιιοιπ οιπιιο·.οο πω -. Ιιι·ιιιοι. εε ιιιιι πω. ποιο

πιο ΒιιΙποιοπ νιοι επ ιι·ιοι·ποι· Ι.πιι ειππ πππ ιπ ποπ Ει·πΙιιιιι0ΙΙ

Μ. 88 ιιιιιιΙοο ποοιιοπ ιι·τιτ:Ιιοιι πιιπ ιι·ιιι·ιιι. ποπ ποπι ΙΟ. ποππ”

κι $τ:Ιιποο ποιοΙΙοπ, πω· ιιΙΙοι·πιπι;ο ππι· πιο επ ποπ ΚιιτιοΙιοιιι

ι·οιτ·Ιιι. "τι πιο ΝποΙιιο ειππ ΙιιιΙΙοι·. Ι5 πιο Π". ποπ Το: πω!

ιιι οο οοΙιι· ιιτ:Ιιτιπ. πο πιο Βιιιιιιο ποι·οιιο ποποιιιοιιπ

πιιιι·ιπι..

Μι Ιιπποπ πιοοο Ζοιι πιιιιιιιοιιοΙιΙιτ:Ιι ποππ Ιιοιιιιιιι.πιιι ΡβΙΙ°

ποπ πιτ πποοι· Ητιοριι.ιιΙ. ποιο :ιπι ΒΙΟ Βοιιοπ οιιιι;οι·ιοΙιιοι πι.

ιιιοιιιιιπ :π οο:κοιι. ννιιο Ιιοιιιο Ιοιοιιιο Δπιζιιπο ιπι. ποππ πι”

οιπο Υτιιοι.οΙΙππις ντιπ ποπ οΙιιιιοοιοτ:Ιιοπ Ηιιποοιπ πει. _

Πιο παπι.. ειππ οπο οιιιοιιι ΙιοιιιιοοΙι ντιπ Ι.οΙιιιι πιιπ ΘτιοΙιιιιι

οιιιο·οιπΙιι·ι. πππ ππι οιιιοπι Γοοιοιι ιιιιτιΙιιιιιπιιοπ ιιοπωιι. ω"

Μαιο οιιιοιιοι·ι. πιοΙιι.. Ποιοι ειππ πιο ιιτιοΙι οιποιιι 'Ι'γιιιι9 οι·

Ι)πι·τ:Ιι πιο Ι·Ιοποιίιι· ο·οΙπιιιι·ι πιππ ιπ οιιιοιι ντιττ8ιΙΙΙΙ·

επ ποοιιοπ ποιποπ 8οιιοπ ειππ πιο ΑπΙ`οπιΙιπΙιοι·ππιιιο ποίιππιιΙΙι

πιο ιιοιιιι·ΙιοΙι _ιο ιιιιτ:Ιι π” ΧΥοΙιΙΙιπποιιποιτ ποιο Βοοιιποι·ο ιΞϊοἔ°

πω. Πιο ποιποπ οοιιΙιοποπ Ιππιππο πιιπ πω

πω· 'Ι'ιιι· ι.ιοιιοπιιποι·Ιιοι;οππο νι·οιποπ ντιπ οπο. Και” πω”

_ εοιι. οιιιοι· πιοιιοπ. Η Δι·ιιτ:Ιιιιι ΙιτιΙιοπ πιοιππιιιιΙτ. πιο 3··

Βϊιπιοπ:ιιπο οιιιΙιιιΙι. ινοΙοΙιο πιιι·οΙι οιποπ ΙιΙοιποπ ιιι ποιπ Μ·

ι·οπιιιο ποτιιιπΙιοΙιοπ Οιοπ @ποιοι ινοι·ποπ. Πει· 5τ:Ιιτιι·ιιιιιοιπ κι

πποεοι·ιιιιιπ ποι· Ι·"ιιιιοο οποοπιποΙιι. Πιοοο ΒιιιιΙιο. πω· Μ"

διι·τιπιιι.ιιιο ποποοΙιι. πιοποπ ποπ ππορι·ιιοΙιΙοιιοπ ΟΙιιιιοοοιι Με

5·:ΙιΙοίοιοΙΙοιι. Πιο ΒιιΙιι·οιιιιιοο ειππ ππι· ντιπ οιιιοτ Άπω

Ι

Νοιοπιιοι·ιιοι·ι ντιπ ΚτιΙΙο8οιι οπο ποιπ ι`οι·ιιοιι Οοιοιι. ~
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εειιἱειιι· ιιεάεειιι, ιιιιά” εειιοιι Πει εειιιι·ιιειιειιι ΗειΖειι ειιιιιάειιειι ·

εειι ιιι άειιεεΠιειι ειιιε άει·ιιι·ιιιι·ε (Μπι.

ΗΠΑ Με ειιι ειιιειιι Ηει·άε εειιι·ειιειι ειι ει·ει·άειι. Πιε ννιιιιάε.

άει· 1.ειιιιιίιιεειιοάειι ιιιιά άιε Κιιιι'ε ειιιά εενι·ειιιιιιειι νοιι ειπε-ιι·

άιειιειι δειιιιιιιιεεειιιεΙιε ιιεάεειιι. ΑΙε ειιι· ιιι Βιιιιιιιιεεε ιιιιιιιι

ιιιειι, ι`ειιάειι Με άιε ιιιιε ειιι.εεει·ιεεειιειι Ρειιιεειι ειιιεεει·άειιι

ιιοι·ιι.ιιιε ειι Πιιι·ιι νοΙΙιεεειοριε ειιι. ιιΙΙειιι ιιιϋε;Ιιειιειι ειιιειι,

ειιιιΙιειιάειι Βιιιιιάει·, Ηιιοιιειιι. Τεειιιιιιιιειι ιι. ε. νικ Αιιε άιεεειι

ειιι Κι·ιιιιιιε ιιιιά νει·ιιιιιιιιάειε Αιιιειιιιιειεει·ειιιιιιε ιιει·πιιειειΙειι,

Με ειιιιεετιιιεεεειι άειι Αιιιοιάει·ιιιι€ειι άει· ιιιοάει·ιιειι Μεάιειιι

ιιιιά Ηγειειιε ειιιειιι·εειιειι. ει·ιοιάει·ε ιιιιιιιι·ιιειι νιεΙ Αι·ι›ειε ιιιιά

θεΙάειιιννειιά. -

_ Ιιιι ειιιιιειι ιιεΙιειι ειιι· και θ Β`ιιιιεειι ιιιιά 2 ει·οεεε Ζειιε

ιιιι·Άιιιιιιιιιιιιε νοιι νειινιιιιάειειι ιει·ιιιε·. Πιε Βειιεειι ννιιιάειι

νοιι ειιεεεε ιιιιά ιιιιειι ειιιιιάΙιειιει Βειιιιι;ιιιιε ειιειι εειι ιιιιιειι

ι.ξεννειεεε ιιιιά ιιι _ιεάει· Αιιιειιιιιιε· ειιι ει·οεεει· ΟΙειι ιιιιιεεειειιι.

Με ιιιιιιειι Με ειιιειι ιιιιιει· ιιιιεει·ειι Βυιάειιειι ειιιεεεεειειιιιειε

Ηειιάιι·ει·ιιει· ιιι ΙιειΙιειι, 'Ι'ϋριει·, Τιεειιιει· ιι. ε... ευ άεεε ειιεε

ΝϋειΒε νοπ ιιιιεει·ειι Ι.ειιεειι εεΙιιει. ι›εεοι·;;ε Μιά. Πεε εεειειι

ειιιεε Οι'ειιε ιιιιιιιιιε 2-8 Τειεε ιιι Αιιεριιιειι, Ζιεεειειειιιε Πε

ιιοιιιιιιε ιιιιιιι ιιιει·, εειι ιει ιιι Βιιιιιιάειι ειι ΙιεΙιειι. Με ιι ειιάε

ενιιι·άειι άειι·ειι·ι "ει" ιερε:ιει·ι. ιιιιά άιε Πεειιειι ειιιε ιιιιιιεε·ιιειι

Βιιειιιιεεεειι ι;ειιιιιεΙιι. άιε ιιιι Με ΠειειιιιειΙΙιειι ιιεεεειιι;ε ειπε,

εε άιιεε ειε ιιιειιι Ιιοι·ιιοιιεει, εοιιάει·ιι εενι·ϋιιιε ειιιά, ννιιε άειι

Βιιιιιιι Με" ιιιεειιε ιιιιά Με» Ι.ιιιε ι.;ιειιι. Πιε Βιιάεειιε άει·

Β"ιιιιεειι ιεε Πει άειι Οιιιιιεεειι ·νοιι ειιοι·ιιιειι Β'ειιειει·ιι ειιιιζε

ιιοιιιιιιειι. Με ιιιιε Γεειειιι. άιι:Ιιειιι ()ειιιιιιιιει· ι·ει·ιειεεε ειπε. Πιιι·ειι

άιεεε άι·ιιιεε ιιειιιιι·Ιιειι νιιειιιε εκει ειιι, εε ιιει·ι·ει·ιιι. εειι·ειιιι

Με ειιι Ηειιιάιιιιιιει ιιιιά εε :Με εεει·ιε άιιι·ειι Με νιεΙειι ερεΙιειι.

νεε ιιιιιιει·ι άιεεε ει·οεεειι ΟειΤιιιιιιεςειι ιειιινειεε νειΙΙιειιιει·ιι

Ιεεεειι ιιιιά Βιιιεεειιειιιειι ειιιιεεεειει, άιιι·ειι Με ιιεειειιάις Με

8οιιιιε Ιιει·ειιιεειιειιιι ιιιιά άει· "Με Βιιιιιιι ιιειι ιιιιά ιι·ειιιιάιιειι

ιιιιεειειιι.. Πιιε Ορει·ειιοιιειιιιιιιιει· ιεε ειιειιιιιΙΙε ενειεε. ειιιειι Με

Πεειιε ννειεε ειιρε2ιει·ι, άει· Ειιεειιοάειι ιιιιε Βεειιιιιιιιειι ιιειεεε

ιιιιά άιιιειι ειιιειι Οι'ειι Μιά άειεειιιε ιιεειιι.ιιάις ιι·ειι·ιιι ει ιιειιιειι.

ιιι άειιιεειιιειι ιιειιιιάειι ειειι άει· Ορειεειοιιειιεειι, ιιιειιι·ει·ε Μειιιε

'Ι'ιεειιε ιιιιά ειιι 8ειιιειιιι ιιιιε Πιε.ειιιιειι, ιιι ιιιιεΙειιειιι άιε ιιι

εει·ιιιιιειιιε ειιιιιεινειιι·ε ννει·άειι. Πιιε Μειει·ιει ω” ιειιιι.=;

εεει·ιιιειει·ε ιιι Ηιε.εεειιιεεειι ιιιιά εΙ1ε ιι6ιιεςειι ΓιιιεειΒιιειιειι

ειειιειι ειιιιι θειιτειιειι ιιετειι.

Πιο Βεεεειι ειιιά ειιε Βιεειι, Ιειειιε ιιιιά ιιετιιιειιι, νει· ιιιιεει·ει·
Διιι·ειεε ειιε Ρειειειιιιιις 8ειιιιιιτ'ι ιιιιά εεειιειι ειιι εειι ΚΒΙΙΙΒι

Με εει·ιιάε Με ιιϋιιι.ιε Βι·ειιε ιιιιιιειι, ειινιεειιειι άειιεεΙΙιειι εεειιειι

Νιιειιιιιευιιε.

Με Με Κεεε άει· Κι·ειιιΙιειι ειιιιει.ι·ιιι'ε, εε νει·ειιεΙιειι Με

ιιεειιι·ιιειι εε Με! Με ιιι68Ιιειι ΑιιννεειιεΙιιιιε· 2ιι εειιε.ιιειι. Πε

Ιιειιάεε νιειι, ιιιειεε ιιιοιιεοΙιεειιεε, ει·οεεε. ιιι·ειιιιι;ε ειιειιε Ιιε

ιιοιιιιιιε ιιιιιιι ιεάει·εειε ιιι ΕΙιιιιάειι ι:ειιιιιιιι ιιιιά ννιι· ιιειιειι

ιιιιιιιει· ειιιε ε;εννιεεε Αιιιιιιιι ιιι Βεεεινε. Μιιειι ιιι Κοιιεειι·ειι κι

ειιειιίεΙΙε ειι ιιιιιιειι, ειιειιεοιιιιειι θειιιιιεε εΙιει· Αι·ε ιιιιά Κιιι·ιοιιεΙιι.

Βιιιιει· ιιιιι·ά ιιι ε·ιεεεει·ειι Ωιιιιιιειειιτειι άιιι·ειι Πειεεειιιιειιειι

ειιε Οιιει·ιιιιι ιιεεοιι;ειι.

Αιιι'ειιις άιιιιιιιιι· ιιειαιιιιειι ειιι· ε.ιιε Ρειει·ειιιιι·ε ειιιε ει·εεεε

θειιάιιιιε;, ειιι άει· ειειι Ε`ι·ειιιιάε. Βειιιιιιιιιε ιιιιά ΝΥοιιιεϋ.ιει· εε

ιειιιεε ιιειει.ειι. ΠεάιιιεΙι ειιιά Με ιιι άει· Ιιεεε ιιιιεει·ε Κι·ιιιιιιειι

ιιιιά νειννιιιιάειειι ιιοειι ιιεεεει· ιιι ιιιειάειι ιιιιά ιιι ιιειιι·ειι, ειε

ιιειιοιιιιιιειι νει·εειιιεάειιε Διεειι ννοιιιεειιιιιεεκειιάει·

8ειιιιιιιειι, Κιιεε, Ποιιιρι.ιεε, Κε.ιιεε, Οιι.εευ, Βιειιιιιιε ιι. ε. εν. ιιοειι

:τι ιιιι·ειι εεινειιιιιιεΙιειι Μιιιιικειιειι ιιιιιιιι. Αιιειι ειι Οοειιεε ιιιιιιειι

ειιι· ειιιειι ι;ι·οεεειι νοι·ι·ιιι, άει· Με Βιιιιιιιιιιε ιιιειιε ιιιιειι εςειιιιε :

ιιι εειιιιιεειι ιεε.

νοπ άειι ει·εεεειι Ζειιειι ειιιά Σ) ιιιιΓεεειειιι, _ιεάεε ειιιιιειιι

80 Βεττειι. ιιι άειιεεΠιειι ειιιά _ιε 2 Βεειιιϋιειι ειιι,εεεεειιε ιιιιά ει

ιιει·ιιε Βϋιιι·ειι άιιι·ειιειειιειι Με Ζειιε. Πειι ιιιιιιι;ειιι; ειιάειι

άορρεΙιε 'Γιιιειι ειιι ΗΜ ιιεεειιιεεειι. Αιιεεει· άειιι ιεεεειι, Μειι

Ιειι 8εεειιιιεΙι ειιιά Με ννιιιιιάε ιιοειι ιιιιε Βειειιιιειι.τειι ιιιιά ι

άιειιειιι ΕΜ ιιειιιι.ιι€ε ιιιιά ειιιεεειΙιειιιεε ειιι ιιιιι:ειιιιιι· ιιιεειιοιιει·

Βι·άιιιιιιΙ ειιι άιιε Ζειε ιιιιι'Βενιιοτι'ειι. Πε.ε άοιιρειιε ΠειεΙι ιεε νοιι ε

ιιΙιειι 8ειιειι νει·ιιιιιιι, ιιιιιι ειιιιεειιειι άειι ιιειάειι 8επειειιειιιε,ι.ιειι

Ιιειιιιάεε ειειι ειιιε εε. θα Αι·εειιιιι ιιι·ειιε Πιιιεεειιιειιι, άιε ειιι·

Ψει·ιιιιιειιιιιιε άεε Βιιιιιιιεε ιιιεεειιιιιειι ιιειιι·ειεε. Με ειιι άει·

εειιιιιειιειι νιιειιιά ειιι€ειιειιεειι Γειιειει· Ιειεεειι βειιιι€ειιά 1.ιειιε

ιιει·ειιι, ιιιιι άειι Τε;; Με: υιιιιε ιιιιιιειΙιειιε Βειειιειιειιιιις ειιιεειι- ·

ιιοιιιιιιειι. ννειιιι άιε Οειειι ιιεεεειιάι,<ι· ι;ειιειεε ννει·άειι ιιιιά ιιιειιι·

Κι·ειιιιε ιιιι Ζειε Ιιεεειι, ιιειιιι ιιιιιιι ειιιειι ιιει ιιειεειιι Νεεεει·

άιε 'Γειιιρειειιιτ Με ειιι Η" ιιι·ιιι€ειι.4

Πιε Αροειιειιε, Με νοπ ειιιεπι Ρι·ονιεοι νει·ινιεΙεει Μιά. ιεε

ειιειιιιιΙιε ιιι ειιιει· ι·'ειιεε ιιιιιει·εεει·εειιι. ιιι ιιιι· ιιετιιιάεε ειιιιι

ιιιιεε, »Με ειι ειιιει·- -ιωιιιρΙεεεειι Βιιιι·ιειιιιιιιε εειιϋι·ι, ειιι Βε

εερι.ιιεειι ιιιιε ενιιιςε, Μειιιιιιιιιιειιιε ιιι ιιιιιιιιιιειιειι Κεεεειι ιεε

οι·άιιεε, ειιι Πεειιιιιιιιυιιεερρει·εε ιι. ε. νε; ειιειι άει· Βοι·ιιιε

Ιιιι-Πεειιιιειιειοιιεερρειεειιεειι Βιιιι·εινιιεειι ιεε άοι·ε ειιιιεεειειιι,

ιιιιά ειιιι€ε Βιιιι·ιιιιειιιειιιιει· ιιεειι άειιι Βι·ειειιι «5ιοι»›, Με ειιι

ιιειιι· ιιειιεε 1.ιειιε Βειιειι ιιιιά τω· Ορει·ιιειειιειι ειιι Αιιειιά οάει·

ιιι άει· Νεειιι. εειιι· 2ιι·εειιιιιεεειε ειιιά.

Θειι·ειιιιε νεε ειιιιιιιάει· ιιειιιιάειι ειειι Με ΚϋεΙιε ιιιι· Με Κιιιιι

ιιιιιιιάο ιιιιά ειιι· Με Κι·ειιΙιειι, ιιι 2 Εειιεειι, νοιι άειιειι ιεάε νειι

ειιιειιι ιιεεειιάει·ειι Κοι:1ι Ιιεεοιεε Μιά. Με άιε Κι·ειιιιιειι ννιιά ιιι

Κιιρι'ει·εεεεειοιΙειι εε!ιοειιι. ιιιιά Μετά ιιιιά ΟΙειι. ειιιά εε ειιι

Ε<.ιει·ιειιιεε, Με” ιιιιιιι ειιιειι ιιεεεει·ε Βιιειεειι ειιιιει·ειιειι Εεεε.

ιιι·ιιεεειι, -

άιιεε ιιιιιιι άε.ε θε- .

 

Πιε Οιιει·ιιιιιειειιι ω» Με Κιιειιε ειιι-ι ειπε θειιιι·εειει·.

Πιιιε ειιεειιειιειςειιάε ι·`ιιιιειι ιιιιι 19 Βειι.ειι ιεε ιιιι· ειιι

εεεειιειιάε ΚιιιιιΙιε ι·εεει·νιει·ι, άει·ιι ιιιιιιειι ειιι· εειιοιι εειι Ηιιι

ι.ιει·ει· Ζειε ιιι-ιιιε εοιι·ιιε ιιιειιι· εειιιιιιι. Πιε ΎνεεειιιιιιεΙιε Με·

ιιιιάεε ειι:ιι ιιι ειιιει· Ριιιιειι. ιιιιά άιε ΥΝιιεεΙιε ινιι·ά, ιιιιειιάειιι

ειε εειτοι·ιιιιει ιει, άιιεειιιεε ειιιειι ε·ει·οιιι..

νει·ε‹·Ιιιεάειιε Υει·ιι·εεει· ιιιιεει·ει· ιιιεάιειιιιεειιειι Οιιι·ιΒιιειι.

ιιιιά νιειε Κοιιερειι ιιιιιιειι ιιιιεει· Ηοεριιιιι ιιεειιειιε ιιιιά ειειι

εεε» Με Ειιιιιειιιιιιιε ιιεεει·Ιιιειι εειιι· ειιει·ιεειιιιειιά εεειιιεεει·ι.»

Βιιιιιιιιεεε άειι Π. Ιειιιιει·.

Υει·ιιιιεειιιεε.

- Πει· οι·άειιιΙιειιε Ρι·οιεεεει· άει· ΡιιγειοΙοι.:ιε ιιιι άει· ιιιιιι

ιιιι·-ιιιεάιιιιιιειιιιειι Αιιεάειιιιε ιιιιά ειιιι·ιιΙιειιεε Μιιιι·ιιεά άεε ιιι

ειιιιιεε πιε Βιιρειιιιιειιιιιιιιιεάιιιιι, ενιι·ιιΙ. Βεειιιιει·ιιε Πι·. Ι. Ρ.

Ρε.ινιοεν. ιει ειιιιι ιιει·ιιεειιάειι ΜιεςΙιεά άεε Με

άιιιιιιειιι· εεε ε ι· ιι ιιιιιι ι. ινι›ι·άειι. ιιιιιει· Βειιιεειιιις ιιι άειι

νοιι ιιιιιι ιιιειιει· ιιεΜειιιεεειι Αειιιιει·ιι.

- Αιιι Ι. Μιιι·ι ιι. Πι. ιιε,ειιι·,; άει· ιιιιι Με Ηγάι·οειιει·εριε

ιιοειινει·άιειιιε ΡιοΓεεεοι· άει ενιειιει· Πιιιιτει·ειιιιι. Ηοιι·ιιε Πι·.

Ν”. ννιιι ι ει· ιι ι ι ε. ιιι "ει" ε;ειειιεει· ιιιιά ιι6ι·ρει·ιιειιει·

ιι`ι·ιεειιε εειιιειι ΤΟ. (ὶειιιι ι·εεεεε. - Ν. ιεε εειι 40 .Ιειιιι·ειι

Πεεειιε ιιιι· Ηιάι·οιιιει·εριε ιιιιά Ι.ειι.ει· ειπεν ροΙιιιιιιιιεειιειι Διι

ιειιιιιιε ειιι Αιι€ειιιειιιειι Κιειιιιειιιιιιιιεε ιιι ινιειι. θειιιε

ννειεεει·ιιειιιιιιεεειε ιιι Κε.ιεειιιειιεεειιειι Με ει·

ειιειιιιιιιε νει· 40 Μιιιιειι ;;εε·ι·ιιιιάει.. Μ

- Αιιι 2. ΜιιΙ'2 ιι. δε. ιειει·ιε άει· ειιει:ιει.Ιιεε Ρι·ιιιιιιι·ειι·ει. Πι·.

.Ϊοιιειιιι ινιι·ειιιεει· ιιι Υνιειι εειιι 8οιάειιεε Ποιε

ι. ο ι·ι ιι ειιιι ειιι. Πει· .ΙιιΙιιΙει· ιεε άει· ΒεΒιιιιιάει· άει· ρε.ιιιοιο

Βιεειιειι 'ΓΙιει·ιιιοπιεειιε, ιιιιει· ιενειειιε ει· ι. .Ι. 1866 εειιιε ει·ειε

ει·ιιεεειε Δι·ιιειε ιιι άει· «Σνιειιειι ιιιεά. Υιοειιειιεειιι·ιιι» νει·

ειΤειιιιιειιιε. 'Ποτε άει· ειιιε.ιιε;Ιιειι ιιιιιιιειι Αιιιιιιιιιιιιε Με άιεεει·

ννιειιιιεε ριιχειιιειιεειιε Βειιειι ιιειιειι άει· Αιιειιιιιιειιοιι ιιιιά άει·

Ρει·Ιιιιεειοιι Με άι·ιει.ει· ιιιι Βιιιιάε νοιι ενω εεε άειι 8ιεεεεειιΕ

άιιι·ειι Με ννειι ειιιε·εει·ειειι.

·- Πειιι εει·ιιιιιιιιειι ΒειιΙιιιει· Κ1ιιιιι‹ει·. Ρι·οι'. Πε. Β. ν. Με γ -

άειι. ιει. νοιι άει· ειιιεεεειι άειιιεειιειι Αιιιιάειιιιε, άει· Πεο

ροιάο-Οει·οιιιιιεειιειι Αιιειάειιιιε άει· Νεειιι·

ιοι·εειιει· ιιι ΗεΙιε, άιε θοιάειιε ΠοεΙιειιιιιε-Με
ι άειιΙιε νει·Ιιειιειι ενοι·άειι.

·- Πιε 1ιειειιιιες άει· Βιι.ιιιεεεεειιεειΙιιιιε άει·

Κεεει·οιιιεεειιειι Θου νει·ιιειιιειιιε·Ι.ιιιιιάεειιεϊε

Με Πι·. Π. Ε”ι·ειι κ ε! ιιιιει·ιιοιιιιιιειι, άει· ιιιειιετ θΙιει` άεε Με·

ιιιεε.ιειιιιιεειιε άει· ννοιοςάειεειιειι Πειιάεειιιιιε πει.

- Πει· ιιιι.ει·ε 0ι·άιιιεεοι· άεε ει. Ρεεει·ειιιιι·εει· ΗοΠιοεριεεΙε.

Βε:ιειει·ιι.ε Πι·. νν. Πιι·ιε ιι. ιεε ειιιιι Βειιιιιειιιιε θ. Κιεεεε Ιιει

άει· Βια. Ρειει·ειιιιι·εει· Ρε.ιειενει·ννειειιιιις ει·ιιειιιιι ννοι·άειι.

- Πι·. Ε). Βιιι ιιιειιιι.ιιοιι (ΒιΒιι.), άει· ιιιιειι ειιιει· ιιειιειι

Βεειειιειιιιιιιε ειιιιιει·ιιιειι ινοι·άειι "Μ, ιεε ιιειειιιι·ιι.Βιιειι νειιι

Πιειιεε ιιειι·ειε ενοι·άειι.

- Πι·. Αι·ιι οιά Η ιιάειιι·ιιιιά _ιιιιι.. άει· ειιι άει· Κιιι·ιε.ιι

άιεειιειι άιεε·ειιάειι Κοιοιιιιε θ Μοιιειιε ειιι' άειιι Κι·ιεε;εεειιει1·

ριεεεε ννει· ιιιιά ιιιι Πεεειιιιιει· ε.. ρι·. ιιιιι εειιιειι ΚοΙιεεειι νοιι

· άει·ε ειιι·ἱιει‹ιιειιι·εε, Ιιε.ειειιε ειειι Με ιιι άιεεειιι Μοιιειε ινιεάει·

ιιι εειι Ε`ει·ιιειι Πειειι, Μι ει· ειε Αι·ει ειιι ΙιινΙειιι άι

εειιειι Ρειάιεεειι·εεε ειιιεεειειιε ννοι·άειι ιεε. Πιε ειιι

ι·ιιι·ι;ιεειιε Αιιεειιιιιιιε άεε Πιιικοιιιεεειιιιειιεεε

ιιι Μ ι εειι. ινεΙειιε ιιιιιει· εειιιει· 1ιειιιιιιε ειειιτ, Με, Με

νοιι άστε ιχειιιειάει Μιά. ειιι· άιε Ζειε εειιιει· Αιιενεεειιιιειε νει·

ιιιιεειειιιιιειι Η ε ε ο ιι ι ο ε ε ε ιι νε·ει·άειι.

-- Πει· ενει·τοεειιε Απε Πι·. Α. 'Ι'ι·ε ιι Μ. Με Βεε ει· νε

Μ ιιι ιιι ι·ιι τε ε ει ιι Ιιε ι· ιι Γε ιι ιιιιά ιιει·ειιε ιιι άειι Γει·ιιειι

Πεεειι ειιιιει·ειει, ενο ει· ιιειιι Μεάιειιιειιιιερειιιοι· νοιι ()ιιιιι·ιιιιι

ειιι· Πιεροειιιοιι εεειεΙιε νι·οιάειι ιεε.

> - Πει· ιιιιιιι ιιΙιεινειι Πιειιει ειιιιιει·ιιιειιε Βενιιιει· Αι·ιε

ι)ι·. Π. Βει·οιι ΜεγάειΙ ιει. ιιιειιε. Με ιιι·εριιιιιιςιιειι

Με Πι·άει· ιιιιιιεεε, ειιι' άειι Κι·ιεεεεειιιιιιριε.ιε ειιιιοιιιιιιιιιι

Μει ε, εοιιάει·ιι ειε _ιιιιι8·ει·ει· Αι·ιε ειιι Βενειει· Πει·ιιιεοιιειιι2ειεεε

ε.ιιεεειειιε ννει·άειι.

- Πετ ειιεεειεειιιιιιεεειι;ε Αεειει.ειιτ άεε ιιιιιιιεεΙιειι Ιιιεειιιιιε

άει· θι·οεειιιτειιιι Η ειειιε Ρει.ινιο νε πε, Πι·. Κιρειι·ε ει,

ιεε ειιιιι ιιιιιςετειι.Αεειεεειιεειι άεε ιειιιιιεειιειι

εειιιιι·εειιιιιΗιειι-εγιιιιιιοΙοειεειιειι ιιιεειειιεε

ιιι ι· Α ι·ιιιε ει·ιιειιιιι ννοι·άειι, ιιιιιει· Βειιιειιιιιι8· ιιι εειιιει· ειε

ιιειι€ειι ΒιειιιιιιΕ.

-- Αιιε άειιι 8 ο ιι ινε ι ε ι ιι ε. ά ε Β ιι Ι ά ο ιι ιι ιΚιιι·ιε.ιιά) ινιι·ά

άει· «Με. Βιιιιάεειι.» εεεειιι·ιειιειι. άε.εε άιιι·ειι Με Βιιιιιει·ιιιιιιιιι

Με εεειιάιε;ειι Πεάεει·ειεε Πι. ιιι ει ιι εειι ε ειιι άειι ΚιιεΒιι

εειιειιριιιιε άιεεει Βιιάεοι·ε ιιιιιι εειιοιι ιιιοιιιιιεΙειιε οιιιιε Δε”

ιεε. 1ιιι νιι'ιιιεει·, ννο ιιιιιι άιε θι·ιειιενειιιειιιιιε εειιιει· εεάιιι·ι,

ιιιεεε ειειι εΙΙειιιε.ιιε ιιοειι Με εειιιι.ιιειι άιιι·ειι Κοιιειιιωτιειι

εάει· Ηει·ιιειιιοιιιιιιις ειιιεε Αιειεε ειιιε άει· ΝεεΙιεει·εειιειε ιιιιιιιιει·

Ν Με ειιι ειιι ριιιιι· Μειιειι). ιιιι 8ειιιιιιει· _ιεάοειι, ιιιιι. ΒεΒιιιιι άει·

Βεάεεειιεοιι ιιειιιι ιιιιά άειι·ιάιεεει· Ζιιειιιιιά ιιιειιε ειιάιιιιιει·ιι. Πε

ιιιιιεε Με ειιιε Β ε ε ιι ν ε ι· ε ι· ε ε ιι ιι ε εεεοηεε ει·ει·άειι ιιιιά

πινει· άιιι·ειι ειιιειι ιιιιει· ιιιιιιιεοΙοςιεεΙιε Κειιιιιιιιεεε



'Η

ι·ει·ϊι!ειειιάεε Αν”. Πε Μι· Ροε!ειι Με Βιι!άο!ιιιεο!ιεε !

ι άεε. -· Π! Η!!! ιιις!!ιε!ι. -- .κει θιιιεά Με Α!!ι.ι·!ιϋ‹ε!ιειεε ΒεΒιιάειιι·2ιεε ε!ιι εεεει.!!ι:!ιει· Μ. εε ιι·ει·ε εε ειιιειι: Μι·

Μινινει·εεειεειε-Αάιιι!ε!ειι·ιιι!οε !ιιι· εε!εε ετε!!νει·ιι·ετεεάε Βε- ! -

ι νει·ει·εο!ιιε Ζε!ι εοννο!ι! Βει Μι· Βεες!ιεΠ!ι·άει·ιιες ε!ε ε.ιιο!ι Με!εειπιιει,; ιιι εοι·ι.ιεε. - -

-Ζιιι·!!ε!ι!ιει·ιι!'ιι.εε· άεε Μεε!!ιιιι!ιεε!ιεεΙι:ιεε-'

ι·ε[,ι,8. Π!ε Υει·ιινε.!ιιιιιε Με ι!ιιιι!!ιιιι!!εε!ιειι νει·ε!εε εει· Ρ!!ε,εε .

!ιι·ειι!ιει· ιιιιά ι·ει·ιιι·ιιιιάειει· !(ι·ιεεει· εο!!. Μι «Κεν. Ζε;» ειι- !

Μ", ειιε!ι Β!. Ρειει·ε!ιιιι·ι; Βειιιε!άει !ιιι!ιειι, Μεε Με εεειεειιιε

νει·ε!ε ιε Αιι!ιειι·ει:!ιι εε!εει· ιιει.τεε!!κειιάεε ε!ιιιε!. ειιιιι Τει! ι

ε!ιει· ιιιιι:!ι !ειιι!ε;ε Μι· Μπι !..ειιτειιιιιιι θα!! ε ιι ιεει. ε ιε εειιιει·

!Ξ)!ρ;ειιεε!ιε!ι. Με !ιιτεεάεει Με !!εε!ειιά!εο!ιειι Ιειιιει·ειι.ε νοιι .

Μι· θεεάει·ιεει!ε εε! Μπι Κι·!εε·εεε!ιειιρ!ιιιιε !ιει·ε!πειεε θι:!ιιν!ε

ι·!ι;!ιε!ιειι, ε!ε!ι νει·ειι!εεει εε!ιι>, ιιει:!ι Αιι!ιι.ιι!'άει· !ιοιιιιιι!ιε!ιε!ιειι

28η (Με 20. Με Με !!ειι!!!εά!εο!ιε !ιε2ει·ει.ι. 2ιιι·ιιο!ωιι

!ιετιι!”ειι. _

- νει·ειοι·Ιιεε: 1) Αει 18. Β'ε!ιι·ιιιιι· !ιι !Βιιινειιι Με

άοι·ι!πε θουνει·εειιιειιιειιι·2ι, Βιιιιιτει·ιιι Πι·. Η ι· ι ε. ο ι·! Πι·εεοιν. .

!ιιι 48. Ι.ε!ιεεε_!ιι!ιι·ε. Βι· !ει ειε Α!ιεεά ιιιι!` ο!ιεεει· 8ιι·ει.εεε ει·

ιιιοι·Μι ινοι·άειι. ά!ε 'Γεια ε!ιιά εει.!ιοειιεειι. Πει· Η!ει;εεε!ι!ε- !

άεεε. ιι·ε!ε!ιει· εεε!! Ανω ειε 6ι·ι!!ι:!ιειι Ηνιιιιι:.ιε!ιιιιι, !ιιιε εε!! ι

!882 ά!ε ιιι·ει!!ι:!ιε !·'ι·ιιιι!ε ιιιιει:·ε!!!ιι. 2) !ε Ο !ι ιι ! ο κι· !ι ιι (Βι

εεεεε!ιιιειει!οιι εε Μι· Ν!!ιο!ε!!ιιι!ιε) Μι· Βεειι·εεει·ιε άεε 8ι.

Ρει.ει·ε!ιιιι·ιςει· Ρ!ιιάε!!ιιιιιεεε !!!ι· Με άει·ι!,<;ειι Βε2!ι·!ι, !) τ. .Ι ο -

ιι ιι ιι ε Ε( ε. ά ε ! ιιι ο νι· ε !-: !. !ιιι Α!ιει· νοιι ει· .Ιε!ιι·ειι ιιπε!! !ιιιε

δθ·]!!.!ιι!εει ει·ιι.!!ι:!ιει· '!'!ιι!α!ιε!ι. δ! !ε Η ε ιιι ιι ι· ιι ιι ε ά ειε 2!.

.!ειιιιιιι· Μι· @εχετε Οι·ά!ιιειοι· Με 6ι·ι!!ε!ιειι !!!!!ιει·!ιοεριιιι!ε,

.!)ι·. Α!ειιε! Βει·εε!ε. 28 .!ε!ιι·ε Με. Με ει!ι Με ε!ε!ι Με

!ιε!ιειι ιςεεοιειεειι !ιιιε. $ειιιε !!.τει!!ε!ιε 'Γει!ις!ιε!ι !ιεεεεε ει·

ει!!! νει· Με! .!ε!ιι·ειι. ν!!!ε άειε «Β. Κνι·ειεο!ι» ;ι·εε!ιι·!ε!ιειι .

ιν!ι·ά. ινει· Μι· νει·ειοι·Ιιεεε !ε Μι· 8ιεάι Με ιιιο!ιι!ιςει·. ρ!!!ι:!ιι- ι

ςειι·ειιει· Απ: ι!!ιι! ειιιειι; αε!!!!!!!;ει· !!εεεε!ι !ιε!αιιιιιι; Με ι

ιι·ιιιιι·ιι;ε ΒιιΜ Με _!ιιειιιεε Κο!!εεειι εο!ιι·ε!!ιε ιιιιιιι άειι νει·ιο!- ι

ιι·ιιει;ειι ιιεά !ι!ε!ε!!ι:!ιειι ()!ι!!ιειιιεε άεε Οεει·ιιι·πιεε Με !:!οερι

ιιι!ε ειι, νοε Μεεειι Έν!!!!ι!!!ιι· Μι· νει·ειοι·!›ειιε ιιιο!ιι Με ειιι

ι!;;ε Ορίει· εε!ιι εο!!. εε Διιιε!ιιει· ΐοι·εο!ιιιιιεει·ε!εε !ε 'Γι·!ε!άιεά Μι·

!ιει!!!ιιιιι.ε Βει·!!εει· Ει!ιιιε!οι:ε, Ποτ”. Πι. Α ά ο! ρ !ι Β ιι ε Με ε,

!ει '79. Με!ιοιιιήιι!ιι0. νοιι Ηειιεε εεε Μει!!ε!εει·. πο;; ει· ι. ι!.

1851 Με 8ε!ι!!Τειιι·Ζι :ειε ει·ειεε Με! ιιι ά!ε !!!!ε!ι !ι!ιιειιε. ιιεά

ειιιειι· ειιι:!ι Αιιειι·ιι.!!ειι. Βρειει· !ιει·ε!ετε ει· !ιι.ετ ιι!!ε !.ιιι.ιιάει·

Με !ιε!ιεεετειι Βι·ά!ιι·ε!εεε ιιεά !!εεε ε!ε!ι άειιιι 18θ8 !ε !!ει·!!ιι

ιι!εάει·. ινε ει· Με Ρι·ο!εεεοι· Με Βι!ιιι0ιι;ι°ιιρ!ι!ε Με ει·οεεε !!ιι- .

εειιει !ιιι· Ψϋ!!‹ει·!ιιιιιάε ε!ιιι·!ο!ιιειε ιιεά !ειιειε. ό) Ιε Ροιε- ι

άειε Μι· θ!ιε!'ειιι Με άιιι·ι!εεε 8ι. .!οεερ!ι - Κι·εε!ιειι!ιειιεεε, ι

Με. !!ι. .Ι ιι!!ιιε Α !!ιει·ι!. εε Οε!ι!ι·ιιερομ!ει!ε !ει Α!τει· ι

νοιι ό!! .Ιιι.!ιι·εε. Πει· !!!εεεεο!ι!εάεεε, ειε εεε Με θι:!ιιι!ε 1

Βει·άε!ε!ιειιε !ιει·νοιαεεεε8·ειιει· Ορει·ε.ιειιι·. !ζΒιι088 ειιιειι

ινε!ι. !!!ιει· ειε !!!ειιει·ε εειιιει· νειει·ειιιι!ι !ι!ειιιιει·ε!ε!ιεεάεε !ὶιι!

Με ()!ι!ι·ιιι·ιι; ιιεά Ρ`ι·ιιιιεειιιπ.

- !!ι. !!!ε!ιιιε! Ρο!ει:!!ιιι. ι!εεεεε Ί'υά νν!ι· ιιι Με νο

ι·!;;ειι Ντ. ιιιε!Μιεε, !ιιι! !ιι άει· !ειιι.ειι Σεπ, Με ινε· εεε Μι·

νοιι ΡΜ!. Ζοειζε ν. ιι ε.ει.ε ιι Πε! εεε ς!!ι!ιζει. ιιιχεεεεάε

Με Πειτε Μι· !·!ε!!ειιειε!ιεε Με Βοιειι !έι·ειι:εε !ει !!ενοιι Μι·

ιι!ιι!νειι Αι·ιεεε ει·εε!ιειι, Με ΟΙιει·ιιτπι Με !!. Μ. ιιεοι·εε!ιοε

ε!ιιι!ε Μ! Μιι Νειεεε Μι· Ρι·!ιιεεεε!ιι Ε !ιιιε ε!ε Μ εκ ι ιιι ι -

Πει τι ο ιν ε ιι ν ο ε Ο! ι! ε ιι !ι ιι ι ε; ιιι Νειι-θ!ι:ιι·Ιι!ιι !.ιιιιε!ειι.

ινε ει· ειιι·!ι ιιεειοι·!ιειι !ιιι.

- ινε εεε !!!ιιάι!ά ιι·ειιιε!άετ ιν!ι·ά. εε!! εε! Αει·εειιε; Μι·

άοιιιςειι !.ει·ι·ερο!ος!ει:!ιεε θεεε!!εε!ιε!”ι άειε ιάι!!εάει· άεε

Κε!ι!!ιορ!'εριεεε!ε Μειι εε! ι!ε.ι·ε!ιι 2ιι εε!ιιειιι !ΟΟ. Η ε

!ιιιι·Ι.Βιιιιζε Με θι·οεε!ιι·ειικ ‹!εε Α!!'οιιε-ι!ι·άεεε

νε·ι·!!ι·!ιειι ε·ει·ι!ειι. !ΞΣιιιε εεεοιιι!ει·ε !)ερειει!ειι Με! ιιιι.ε!ι .

 

!ιοιιάοιι ε;ε!ιειι, ιιιιι Μπι .!ιι!ι!!ει· ά!ε Οιι!εεε!ιιε!;:ιι!ειι ιιεά εε!ε

!ε θε! ι;ειιιιι!ιεε !3!!άιι!εε ει! !!!ιει·ι·ε!ι:!ιειι.

- Πει· !!ι!εά!2!ιιε!ι·ει !ιιιι, Με ά!ε εΒ!ι·ε!ι. πω.» ει·ι“ε!ιι·εε !ιε!ιεε ι

ιι·ο!!εε. !ιεεε!ι!οεεεε. !”!!ι· Με !·`ει!!, ι!ιιεε ε!!! Μιιιιεε! κε .-ιει·2ιειι .

Με ά!ε Αι·ιεεε οΜι· Ζει· Βε!ιιιιιιρ!ιιεε νοιι Ηρ!άειιι!εε ε!ειι·ειειι

εε!!ιε, ειιε!εε‹!!εε!ιε ΑθΐΖ!.θ !ιει·ειικειιε!ιεε.

- !ε!”ο!ι;ε ιιιε!ιι·!'ειτ!ιει Αιι!'ι·εεεε νοε Αει·πιειι !ιι·ε!!ε!!ι:!ι Μι·

Βεά!εεεεεεε. ννε!ε!ιε !!!!ι· ά!ε Αε!ιοειιιιιι.ει!!ε·ι

ι·ιιεις άει· Αει·ειε Ζει· Βε!ι!!ιιιιι!ιιιιι.ι άει· ο!ιο!ει·ιι.

Γεει.ε εεε Με ε!ει!, !ι!ι!ι ά!ε νει·νι·ε!ιιιει-: Με !!!ιει·ιιιει!!κ!- Ξ

ιιε!!εερε!‹ιοι·ε εε !!!ι· !!ιτε Ρ!!ιο!ιι. ιιεο!ιειεΙιειιάεε ιε!ιιιιι.ε!!εε:

Με κι! ο!ιεεει·ι.νε!ιειειιΑΙι!ιοειιιιιιιιά!ει·ιιιιεεε !ιει·ε!ιεε .λειπει ννει·

Μιι ι·ι·ειιο!ιι. !!ιι·ε ά!εε!ιει!!ις!!ε!ιειι Ο ε ε ιι ο !ι ε εε! άε ι· ν ε ι·

ννιι.!ιιιει: άεε ΟΙιει·ιιιεά!κ!ιιιι!!εερε!ιτοι·ε ε!ε:ιι

ι·ε!ε!ιοιι, ιιειει· 8·|ε!ε!ι2ε!ι!εει· Αιι;ςε!ιε Με θι·ιεε ιιεά Μι· ι

Αι·ι. !!ιι·εε Π!ειιειεε, !!ιιεε !Υε!ιι·ρ!!!ι:!ιινει·!ι!!!ιιι!εεεε. Με .!ε!ιι·εε

Μι· Αεεο!ι·!ει·ιιιις Μι· Πεινει·ειιιιι ιιεά !!ιι·ει· ιζειιιιι1ειι Αι!ι·εεεε.

Ρ!!ι·ά!ε Βειε ιι ε ει·ιιιιο ε άει· Α ε ι·2Ιε Μ! Με Α!›!ιοιειιιειι

ά!ειιιιη;εε ε!ιιά !ο!ιε·ειιάε ΜΜΜ Γεειςεεε!ει: Αιι Αιιει·!!ε

ι ιι ε ιι ε ιι ε ! ι! ε ι· ε ει·!ιε!ιειι (ιιεε!ι Με εεεειπ!!ε!ιειι Αιι:!!;:ειι)

ι!!ε Λει·πιε !ιιι !ιιιε” ε!ιιεε 8ιειιιει·:ιτεε - 540 Με., εο!ο!ιε

!ει 8ιε!ιειι!!”ιε!ειετεεεε (νοει Κο!!ες!ειι:ιεεεεεει· Με Ζει!! Βιιιιιιε

τα!! ιιεά ά!ε Πο!ιιοι·εε Μι· ε!ε!!2!ιι ο!ιιιε !ειιιια - 405 Με.

ιιεά εο!ι:!ιε !ιιι θεει·ε!!!πιει·ει·ειιςε ι!ι!ε εεε! Κε!!ι>ε!ειιιιεεεεεει·ι ·

εοιν!ε ο!ιεε Με; - 970 Μι!. - !)ιε !·`ιι!ιι·8·ε ! άε ι· πε °.2!/ι

Κοιιε!ιι>ε ενο !'Υει·ετ ιιεά Ρ!ει·ά 8ει·εο!ιιιει, ινει·άειι εε Αει·ειε Δ

!ιιι 8ιεειει·ιιιει·εεεε - !ιιι· 6 Ρι'ειάε, !ει 8ιε!ιεο!Τιε!ει·ει·ιιιιεε

!ιιι 8 Ρ!°ει·‹ιε ιιεά !ιιι θεει·ο!!"!ι!ει·ενειισε ιιεά ειιιιε Με; --!!!ι·2

Ρ!!ει·ι!ε εειεε!ιεει. - Με !ι!ιιιε ιι μια ε ι· !ιειι·ιιρειι !!!ι· ιι!!ε .

.εειιιε ο!ιιιε Πειει·εο!ι!εά Με Β.εειι·εε ιιεά Με ε·ε!ε!·ιι·ιεε θα·

Γε!ι!ε νοιε 28. θ!ιιο!ιει· ΠΟΕ! Με! ά!ε !ιι Μι· Λ!ι!ιοιιι·ιιειι !!ει·ιιιικ

Μι· Ρεεε!οεεεεει.!ιιιιειιες !ε Αει·εε!ιειιες εε!ιι·εο!ιι..

- νε!ιεει Με· ά!ε Πεει:!ι!εειιι'ιι!ιι!!ι !ε κο

! ο ιε ε ιι ιθοιιν. Μοε!ιευι! ιν!ι·ά ε!ιι ιι ε νε ι· !ιε! ι·ιι το ι ε ι·

Α ιιι εεε ιι ι: ιιι ει! ά!ε !)ιι.ιιει· νοε ιιι!ιιΜειειιε ιι !Ιοειιιεε.

Μι!. !5Ο ΗΜ. ιιιοειιτ!!ε!ι, Με! !ι·ε!ει· ννο!ιειιεε. ()!!'ει·ι.ειι ιιι

ι·!ι:!ιιεε εε !!ι. Α. Κ ε !! !ιιιε ι· !ε !(ιι!ειιιειι.

- !)!ε νετινε!ιιιιιε· Μι· θεεε!!εε!ιε.!”ι ι·ιιεε!εο!ιει·

Αει·ετε ειιιε Αιιάεε!ιειι εε Ν. .Ι. Ρ!ι·εε·οιν !ιιι! νοι·

Κιιι·ιεει !›εεε!ι!ιιεεεε. !ιε Η!ε!ι!!ο!: ει!! ά!ε !. .!. !θ0.5 Ζ!! πινει·

ιειιΜ Ζιιεε!ιιιιε Μι· !!!ιε!ει·ιιει!ιι·εε!ιιιεεεε !ιιι Βε!ι:!ι, ε!ιιεε ε ! ! -

ι·ιιεε!εο!ιειι Αει·2τε!ιοεςι·εεε !”!!ι· ά!ε Ζε!ι. νο ιιι

2!.-24. Με” ε. ιιιι.ι:ιι Ηοε!ιιιιι ε!ειιι!ιει·ιιΓειι. ιιιιι

· ε!ιιειι ε!ιι!ιε!ι!!ο!ιεε !'!ιιε πει· Βε!ιιιιερ!'ιιιια Μι· θ!ισ!ει·ιι πεπιε

ει·!ιε!ιεε. Νει!ιει·εε !!!ιει· Με !ίοε,ε,ι·εεε. Με Ρι·οε·ι·ιιιιιιιι άεεεε!

εεε ειε. !ιε!ιιι!τειι Μι· ιιεε !”!!ι· ά!ε ειιι:!ιειε Νιιειιεει· νοι·.

- Πει· 22. !(οεαι·εεε Πιτ !ειιει·ε Μεά!π!ε !!ιιάει.

νειε 12.-Ι5. Αρι!! 1905 ιιι !ν!εε!ιιιι!ειι ειπα ιιιιτει Μπι νοτ

ε!ι2ε Με Ηει·ι·ιι (.!ε!ιε!ιιιι·ιι.ι. !·)ι·!› (Ηε!άε!!ιει·ι;). Α!ε νετ!ιειι‹Ι

!ιιιιεει!ιειιιε Με ει·ειειι 5ιιιιιεεει.ιε·εε !ιιι !ιεει!ιεειι.: Πε εε ι·

ν ει·ετε ιι εεε Ι. !!ει'.·ι·ιιι: Πε!ιει· Με άει·πε!ι!ε;εε 8ιεεά άει·

ι νει·ει·!ιιιιιε,ε!ε!ιτε !ε Μι· Β!ιι!οι;!ιε1 Ηει·ι Η. Ε!. Ζ!ες!`ει· (.!εεε!.

2. Βεϊει·ιιι: Πε!ιει ά!ε Βεάειιι.ιιιιε· άει· νει·ει·ιιιιεκ ιιεά Μι· Πιε

ροε!ι!ειι ιε εει· Ρει!ιο!οε!ε ιιιιι !ιεεοιιι!ει·ει· Βει·ϋε!εε!ε!ιι!εεεε

εει· Τιι!ιετ!ιιι!εεε: !!ειι· Η ει· ι ! ιι ε (Β.οειοε!ι!. νοι·ιι·εεε !ιε!.·ιετι

ειι;;ειιιε!άει: Ηει·ι· Α. !!οϊ!'ιειιιι ιι (!)!ιεεε!ι!οι!!: Πεεει· Βο

!ιειιά!ιιεε Μι· Ι.ευ!‹ειε!ε Μ!. Βϋιιι4ς°ιε!!ει.ι°ιι!ι!ειι; !!ει·ι· Ριιιι!

Η ι·ειιεε ιΒι·εε!ειι): Πε!ιει· !!!!ιιι.ηειιειι·ιι!ι!εε!ιε!ιειιά!εειιι Μι·

!ιειι!ιε.ει!ε ιιεά Ρεειιι!ο!ειι!ι!!ιιι!ε; Ηει·ι· 8ε!ι!! τ.: ι!ιν!εε!ιει!ειι):

Πετει·ειιο!ιιιιιι;ειι !!!ιει· άιε 8ι:!ι!ειιεεε!ιι·ει!οε άεε !).ιι·ιιιεε: Ε!ξει·ι·

Μ. Μ ειι!ιεε ι.!ειιε!: Πε!ιει· Αιιι.ο!νεε; !;!ει·ι· Ο !ε ιιι ιιι ι!)ιιι·ιιι

ει.ε.άι): Πε!ιει· ά!ε Βεάειιιιιιιιι· Μι· !!ει”ιρ!Μει.ει·ει!!ιενει·Μεάε ΠΜ·

ά!ε !!ε!ιιι.ιιά!ιιιιις Μι· Βιιιιο!ιιιι·ειεεε; Ηει·ι 8!ει: !'ι·!εά Και» !·

εει· ιιεά !!ειι· !άι·ε ει Μενει· ιΒει·!!ε!: Βηιει!ιεεει:ε!!ε Πιιε

! ιειειιο!ιιιεπειι !!!ιει· ά!ε Βεάειιιιιιιις Με Αρε!!!ιει!οεεοι·ιεε ιιπ

ά!ε Βειι!ιι.!οιιε!ι!!!ιε Μ! ά!ιιςεοει!εε!ιεε Τεεει·!ιιι!!ιι!ε_!εΒι!οιιειι;

Ηει·ι· Α. Βιο!ιε! ιΒιιι!!ει: Βιιρει!ιιιεειε!!ε Πειει·ειιο!ιιιεςειι

· !!!ιει· Με !!!ιι!·Ιιιεε νοιι !(εο!ιεε!π!ιετιιιειι ει!! ά!ε Πει;ειιειιιι.

εε!ιι·ει!οε; Ηει·ι· Α ιι 8 ιι ε τ. [ι ει; ιι ε ιι ι· (Βει·!!ε!: Πιιιε!!ιιιι;ειι
ι εει· Βε!ιεεά!ιιεκ ι·οε Ηε1°2!ιι°8.ιι!£!ιε!!.ειι ιε!ι Ψεο!ιεε!ειι·οιε!ιιι.·

· άει·ιι; Ηειι· Α ιι Γι·εε!ι ι (Πιιιιάε!ιιιι·8): Βι·ίο!!;ι·ε!ε!ιε .Μινωι

άιιεις Με 'Γιι!ιει!ιιι!!ιιε εε! εοεει. Γεω ιιιιεε!ε!ιεεΙοε !ιι·ε.ε!ιειι

ι!ε!ιει·εΜε Ρ!ιι!ι!ε!!ιει·ιι; Ηει·ι· Η ο ιιι ι› ε ι· πε ι· ι!4'ι·ιιεκίιιι·ι ε. Μ.!!

Με Πεε!ιιιιι!!ι Με !(ιε!ε!ιιιι!'εε: Ηει·ι· Βιι ιιι ει' ιΒοιιιι): Πε!ιει·

ε!ιε!ε!εο!ιε Βε!`ιιιιάε !ιιι Β!ιιιε ιιεά !ε Με θι·ιεεεειι σε! Χερ!ιι·ι

Πε; Ηει·ι· Ε. Θιιι·ιεο!ι ιΡιιι·ε!ιινιιω: [Νε ωεε!!!ει·ε Βιιά!!ιε!·

ι.!ιει·ιιριε Με !·!ε!ειι!ιι·!ιειιιειιι!ειιιιιε !ιιι!! Οειιιοιιετι·ε.ι!οιιεε!; Ηει·ι·

Βοι!ιεε!ι!!ά ι:·3οΜε ε. Τε: Πει· εεεε!ιοι·ειιε 'Νοτια ειιιε

!νι!ειιε; Ηειι· Ο. Ηειε! ιν!!!εε!ιει!εε!: Ι! !.3ε!ιι·.ιιι; ιιι Με ἱιι·!!!ι

ενιιιριοιιιειι Μι· 'Ι'.ι!ιεε άοι·εε.!!ε; 2! Πε!ιει· ε!εε ιιε!ιιιιιιειιε Χει

νεερ!ι·ιιριιιιις, ειιεςε!!!ειτ 2ιιι· Ηε!!ιιες ε!εει ε!ιεε ει:ει!οιιιιι·

ρε!ι!!ε!ιεεεε !.ε!ιιειιιιιι· ε!ιι!ι;ει· Μιιε!ιε!ε εεε Μει ι!ε!ι!ει.ε Με

Ν. ρει·οιιειιε; Ηει·ι· !3ει·ε!ι. !Τιεο!ιει· !Βοιιιι): Πε!ιει· Απε

ι·!εεει·!ιι·εε!‹ιιιιιιεε ειι.ε!ι Αάι·εειι!!ιι!ε!ε!ιι!οιιειι; !·Ιει·ι· θε ι·

!ιιι.ι·ά ι (Βῖι·!εεςειι): !·3ε!ιιιιις :ιιι !.ιε!ιι·ε νεε Μι· Μεο!ιιιιι!!ι άει·

Κ!ερρειιΓε!ι!ει·; !!ει·ι· !ι!!ι;!ι!ε !'Γ!!!ι!ιιιιεε!: !!ε!ιι·ιιιι ιιιιιιι ειι -

ι·!ιιιειιιε!!ειι !)!ε!ιειεε; Ηει·ι· !ίο!ι ε εειιιε ιιι ιΚάε!ε;ει.ε!ιι !. 'Πι

· !!!ε εειιιι·!!ιιιι;ε!ε Βιι·6ιιιιιειι· !ιιι εεεε!!ι!εε Νει·νειι; Ηει·ι· Μοιά

ιιιιιιιιι (Βι·ειιεειιι·8-8ορι·οιι): Νειιει·ε Βε!ιι·ιιιιε πει· !Β!εεει!ιε

ι·ερ!ε εε! Ο!ι!ει·ι›εε ιιεά Αιιι!πι!ε, Ηει·ι· ?ι·!εάε! ΡΗ: !ι (Ρι·ιες!:

!!εεει· !!ι!!ιι0ι12:η !!ειι· Τ ιι ι· !ιιιε (Πενοε): Πειιιιιιιεκιει!οιι ιιεά

!άι·!ιιιιι.ει·ιιιιε ει!!ιι·ιιε!ιοριεε!ιει· Ρι·ιιιιιιι·ιιιε: 1! 'Γιι!ιει·κε!!ιει!!!εε:

!(ει·ιι- ιιεά Μειιι!ιτεεε!!άιιιι,ε; Σ! Βιιιει!εο!ιε Ριιεει·ε: Ρειιιιι·εα

ιι!ειιι!οε ιιεά !!ορρε!Γει·ειιιιει δ! Θε!ιε!!ιε θιινει·εε; 4! Τιι!ιει·

!ιιι!οεε ιιεά Κιιι·ε!ιιοιιι. .

Με Μιε Κοιηει·εεε !ιιι Με !!!ι!ιο!ιε Α ιι ε ε ιιι! ! ιι ε ε· ν ο ιι

!ιιει.ι·ιιιεειιιειι, Αερει·ιιι:ειι ιι ει! Ρι·ερει·ει εεε,

εειιιε! τ. ε!ε ΠΠ· Με !ε εει·ε Μεάιι!ε νοιι !ιιιε

- ι· ε ε ε ε ε!ε‹!, νει·!ιιιεάειι.

Αιιιιιε!ιάιιιι8ειι νοε νοι·ι.ι·επειι ιιεά εε ι!!ε Αιιεει.ε!ιιιιις ε!ιιά

:ιι ι·!ε!ιι.εε ει! θε!ιε!ειι·ιιι. Οι. Βει!! Ρίο! Πε ι·, νν!εε!ιειάση,

Ρε.ι·Ιιειι·εεεε 18.

- Βιι!άεει!ο!ο8!εο!ιεε. νιιει !!!.-!9. Ρε!ιι·ιιιιι· ε!ιιά

νιεάει· !ιιι Ι)οεεεε!ει, ιιοε!ι εε ειιΜι·ειι θι·ιεε Με Βιιεε. Βει

ε!ιεε Ο !ι ο ! ει εε ι· !ι ιιι ιι !ι ιι ε με ιι νοηε!ιοιειεεε. Μ

- Με θεεειιιι.2ε!ι! εει· Κιιιιι!ιειι !ιι ι!ειι 0!ν!!

!ιοειιι!!.!!!ει·ιι ε ι. Ρει.ει·ε!ιιιι·ε;ε !ιειι·ιιε ειε Π. ΓεΙιι·.

ι!. .Ι. ΙΟΣ?? ι30 ιιιο!ιι·ε!ε!ιι ά νοι·ιν.). ά.ιι·ιιιιιει·1!4θ Τν !ιιιε -

ΠΟΣ ιεε!ιι·).924 5νρ!ι!!!ε - 033 ινεε.!. 282 εο!ιει!ιιι:!ι -- ι ννεε.).

105 !!!ε!ιι!ιει·!ε - ώ ινειι.!, 69 !!!εεει·ε -- (4 ιιιε!ιι·! ιιεά Γ?

Ριιο!ιεε!ιι·ειι!ιε - ν! ιιιε!ιι· Με ἰε Μι· νοι·ιν.).

Κ..
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Ι .ο · ήν

· ιιιοΒ β ° “Η

· · οι ι εεε ·ὸ”

"ΜΙΒ Μ!! Η Η ,, θ] θ" εΞἔ ε . .ν νοιι ιιιιε ιιι όιο Μεόι2ιιι ειιιεεΝι!ιτι: Ξξ·Ξό:"

8ει!ιογΙε2ιιιτε, ειιΙιογιεειιιτεε ΜΜΜ, εειΙιογΙεειιιι·εε ιΝιεπιιιτ, 8ιιΙοΙ, Ξἔ·ἔ 'Σὲ

Βτεοεοι;ειΙ, Πιιο"εειΙ, Χετοιοι·ιιι, 0ηιιιοΙ, 8οινοοΙ, Ρει·οΙ, Βο!!ειι·οο!, Ξ .ι·ἔ Ό*

. Ο Ν.. Φ

Αοοιιι ετο. Η € .Ξ

ν ι ι ·· . . · - αυ-==Μπι 8:ι.1οοι·οο1 πιει $α1ιτ, ΗΤ..ΐ-ΕΞ..ῖΠ°Πἴιἑὲιῖεἶ°ι"...ιΒ.ῖἔι?Ρὲ- 'έ.

ΒιεοΙιει· ΕτΚι·ειιιΚιιιηιετι. 8ειΙΠ ειιεεετοτόειιιΙιοΙι ΒΗΠΒ; Βιι!οοι·οο! πιοι·Ιι νοιι * Ξ,

ερε2ιεΙΙει· Ένιι·Κιιιιε Μι Ετ)·ειρειειε ίειοἱεἰ. Ι.χιιιριιε0οιιιιιόειι υπό ε!ιατοίιι- ε. :ί

Ιώεειι ΠτιιεεπειιεοΙικκ·ε·ΙΙιιιι€ειι. Μ) Ξ ;

Τ Ο ΙειεΙιι εεεΕπιιΙιετϋετεε ειωει5.- κι Με ·ιι . Ει- = τ; έ .- .

ΒθΙι· Κ ιι :απο τι, μια Βοεοιιτιοτε ΜΒ; ειΒοΓι ω; Εεϊμι - ε ἐ ἐ ' ε 1

Μ: ιι Ε ι· τι ιι ι· ιι τι ε υπό Ζει· ΠεττειοΙιιιιι€ μ ε: π· σε Με ΚτείιιιΜιτιιιιτιοΙ. =ΣΥΝ ειι)τιΖιω·ωι ἱιι εεειει· ΩιιειΙΜι Λοε·ωΙεσΙ6ο·μΖεάνο·ο, Σ -ἔιιι Βιιιιετιιιιπ ιιιι‹ι Με ΙειοΙιτ Ζοι·ίεΙΙετιειε ΤειΜεττειι. Βιιαμεο!, σε” ιιιι‹ι Ξ .::. β

ΙπιιιΜ.. ΒειιιοιιιηιΜοΙ, ΡΙιειιιιοοιιιι, ΜιοΙοριιοιιιιι. ΗεκειιιεΙΙιγ!ωι€εΜιιιιιιι δ ῖ ' · " · “ωθμ_·
Ν , Φ . 1 ..-_)_ω -. ..ει

0ιιιοειγιπιστρΜιιυπι Μιιι·οοΜοι·. αν.. .ω =.. Ξ 'ή -·:-;-Λ:

Πιοι·Μιιι· ιΙιιι·ι·Ιι σύ ἔ Σ Χ Ι :έ

ΟΙιειιιιεοΙιε ΜΜΜ παπι Ηεγι1ειι, ΒιιιΜιειιΙ-Βτοει1οιι, ἔ εε
(πιει άετειι νετττετετ: (Ή) Ιθ-Β. Ξ Μ·

Β. οι-ωωι,νν. Ο., 8ι·ειιιιγ Ρι·οερ.,8, ει. Ροιει·ειιιιτε. Ξ ν· _
2 ε

  

 

Ρτιιιιιιιιιιι ειπε Με ιιιιιιιιιι:!ιιιιι Με Με" επιιιιηιιιιιιιι

τ

(δ) Ιΐ-Ιθ.

  

Με 1ξιιοΙΙοιι ;Μιδι·οιι Μι· Ρι·:ιιιπΙ$ειεε!ιοιι Βοι;ιω·ιιιη;.

2 Με: 8 Βοιι!ιοιιε ιιιιο!ι

ΡΜΤΜ.Ε8 ΉΒΗΥ·ΕΤΠ ι·:::...τι·.7:··
ι ιιι· ΒοΗιε$-ΒοτοΠιιιιις

Με ιιΙΙιεΙιει·Ιι ιιιοιιεει

ι·οιιιιειι Ψεεεει·ε.

  

  

 

  

  

τ 1

Ε Η Τ Η 8 ' Ν Εκττειοι:. τΠιγιιιι ι ι .ἔε :έ ΞΞ>ἔἔὲἘ-__

_ __ εειοοιιειτειτ. Ί :ιεεειιιιετ. @ἐξ ;; ζξήΕΈ ._ = : ἐ _

εεε. @εεε ΕιιιϊιιΙιι· νοιι Μι· ι·ιιεε. Βειιϋι·ιιε Β'88$8.ΙΙ.ΒΜ ἔ ' ἑ·· όΞ ἐ ἐ' ΚΞΣ·ἔ ῇ:Ο Η

Πιιεο!ιΜΙΜιοε, ειοΙιει· ννιι·Ιωιιάεε 1ιιιιωι ρ,χεεειι: 1 έ·Ξ ω εθ·Τ: ε ..ἔ

ΚοιιοΜιιιετειι, Ι&ειι1κορΓ- ιιιισ Βι·οιιοΙι1εικειται·ι·1ι. · · ε ἔΞ : %:έ 02

Μιει·ιιιιιι· ιιι Ιιει·νοιι·ιιε. Μιιιιοι·ιι ΗειιιεοΙιΙειι‹ιε ιι. θεεωιι·οιοΙι-Πιιςετιιε. Ε Ξ! ἔ.ἔ ἔ €.;2;Ξ'ε

Λει·ιτ!ιοιιε θυται:Φιτειι:Πω. Πι·. πω” Η8Π181°(δΕΝιεεϋιισ·ω.· ν [Με έ ε ε..=·:°_.ἔ Η; _ ῇ ε, ι

(Με ΧΥιι·ιιιιιιε άεε ..Ροι·ιιιεειιι·· Με· «Με ιιϋει·ι·ειεα:1ιειιιιε; ι.νειιιι€ΙειοΙι Με ε εΞΞ ει ξΒε έ5)ζ :Β 'ε'

εκει ςετε‹Ιε εειςειι Μαιο, ειπε ιΙετ 1ίειωΙιιιιιειειι ειοΙι ιιι ειιιη,;οιι'Ι'ει€ειι ιιι ειιιειι €.2(Β_ε ε Τε.Ξ·ξ. .Ξ:Ξἐἔ σε ι

ειιιΓεο!ιοιι Κετιιι·ι·Ιι νει·ινε.ιι‹ιεΙτε, εο ινιιπιειι Μ: Αιιι°ιιιιε εο Μια, ω· 8οιιΙειιιι ειι 4Η _ έ: ωβεἐ ἔ_ἔἑ ε; €,8 ι

Ιοο!ιει·, 6.888 Με Βι·εωιι·εοΙιειιάε όεε ΚειιοΜιιιετοιιε, Με Βιιιιικ·επιειι από Δω άτο- · _Ξ- ·- = έ:: Ξ 2.Ξ:Τ: ι:€-< ω

!ιοιι‹ιε Ηι·ετἱ‹:Ι‹ιιιιι:, νοΙΙει.5.ιιάΙε ινομιιεΙειι. Φ Ε έ "Ε·: Ξ“68··:;ι .·Φω

Πι·. ΜΜΜ”, Κω. Βε2ιιΙιειιι·2Ε ει: Π. (Ψώσεειι6ιιτρ).· °ἔ ῇἔἔΞ.τ·ἑ ;.ἔἑ έ;; .Ξ2

ΧειοΙι ἀοιιι σε1ιι·ιιιιο!ι Με Ροι·Μιεειιι πω· εε ιιιιι· Ιιειιιι Ει·ινε.οΙιειι ρΙϋΜΙιοΙι. 22ΗΞ3 :ΐ ὲ:ῖΞ 2ο ε

Με ειιιιιιιειε ω» Με Ποιο Ιιει·ι·ΙΜιε Ι.ιιϊι ει" ειιιειιι ΔΙρειι-ΜΗριεΙ. Ι)Ιοεο Ι.ειοΙιτ- ΒΔ ,με = 09ΞΞ _ @θέ

ειιιιιιι;.ςΙιειι. Πει ιιιιι· Βεεοιιόει·ε ΑΜ, άει· Μι ιιιίοΙΒε Ιε.ιι€_ϋ.Ιιι·ιεοι·Βι·οιιοΙιιο.ΙΙιιιτε.ι·τΙιε · 12 Ξφ 7 Σ' ΦΕΞ α:Ξ2€·ω

ε.ιι ιιιοι·ΕΙιοΙιειιι Σε» Ιιγεειιι Ιωάε. € Σὲ' έ ἔεξ έ25 == =· ;3°Ξ π°
Πι·. ΑΠτοιΙ ι πω” (Νειι|ιαιιεεω.· · · -ε ό · ε· ε ε Ξ:=);ή ῇ:=ε«,;

Μειιι Πτι:ΙιειΙ πω". ε!ε!ιίιι, Μ." Με Ροι·ιιιεειιι Με ΜΜεΙ Μ., Με ιιι ΕΜ- ' .'.ΕΝ;Ξ ἔ ἔ·ῖ°σ Σξ 6 .·'εξξ

εοειοι· Ζω Με ιιιιτ Βε‹:ιιι εε εω'ϋι·οιιιειοιι Κωιοιιιιιιετοιι ιιι ειιιειι ιιιη.χει"εΙιι·ΙιοΙιειι ι ε,.€Ξ2.ι: ι·- εε$_ε Ξ-ἔωξέ

πω! Γεω ιιιιιιιοι·Ιε!ιειειι Βι·οιιοιιιο.1Μιτει·τιι ι1εωειιΠΙΙιι·ειι νεΠιιΒ8. Με Ιιειιιιο επι -= 2 σέ $$Μ @ἐξ Η έ εξ = ι; .

Ζω Ιιειιιι ε.ινιει·εε Μιωθι. ννοΜιεε ειο!ι «Με ι.:Ιειι·Ιιυιι νοτειιεεε ι·ϋΙιιιιυιι σιωιε. ' Ξ : ΘΕΟ έ-έ ἔἑ°=Ξἔ-ἔ =

ω. ιιι-ω ιι. ω" πωπω (εωωπα, ει.Θεω.ι ' 0- ο ἔο=<ι >Ξ ε!" Ξ .ε ==β
Πιο ετσι Με Ρει·ι.ιιεειιι ΙιεΙιειιιιεΙι.ειι Βι·οιιοΙιΜάειι. άιινοιι πιει ΙιειΚιιιτΙει·ιι, ι °ἔΞ .ΕΣ ι: ω έ «Έτε Ω·3Μέ

ΜΙιΙιοιι Ζιι Με εοιιυνει·ει.ειι Ρ`οι·ιιιειι Με _ισάεειιιυ.Ι ετννιεε ειοΙι ΙΙιι·Ρτερε.ι·:ιι Με νου ι απ:- Ξ ι-Ωξ °ε_'"°·> ΒΒΔ.: ἔ

ειιεεεεειο1ιιιειει· Νιι·ιιιιιιε; αει· ευιι·Ιιο Ηιιειειιι·ειι ιιιιιιιιι ιιι κοιιι€ειιΒιιιιιάειι Ιιει·ειιι · -Σ ἔ ει: έ 2 ἔ Ϊ›ὅ ἔ°) ε

Μι Με Με Ηεοι·ετιοιι Βο;;·ειιιι ω» Με 2ιι ι·ει·ι·ιιιιζοι·ιι, Με Ί`ειιιρειετιιι· ΜΙ Μ. ' "6'ω ε” =φέ = ._τέι89

Υει·ΙωιιιΕ ιιιιι· @κι πιο ΑροιΙιεΙιειι, εονι·ιο ιιιιι·οΙι Γο1ἔειιὸι· ΒΙΙΒΙ'08·υθιι6Ι8: ' · .ξ ει) ἔΞΦ Ξ Ξ<< έ Η ά· =

Η. Βιωειιιωμει, ΑιιυΝιοΙιει·, ΥΉιτεοΙιιιιι, ΜιιιευιΙΙιοννεΙιε. 186. Διὶ. Μει·οιιι- έ ἐ ἔΞ - Ξιξ ἔ Μἔ·ἔ°ἔ.Τ·

ΜΜΕ, ΛροΗιοΒιετ, ΚΙοπ. Ρεν! ΒοεΙιοιΙο, ΛροιΙιεΕιοι·, Νεο, ΚιιΙΙιειι·. 96. · Ξ Φ €;Ξ εξ.Ξ ΞΞ=ο "Β »ο

Β. 8οΜιεΙιοΙε!η, Ρειοι·ειιιιη;, Μπι Ι·"οι·ι·σιιι, ΜοεΙυιιι. Ο Ξ € Ξἶσΐ ἔ έ-Ε4°ε =ΞΦΞ ε

ι!ει·εεετεΙΙτ ιιι Με Κοιιιιιιιιιι6ιιιι1ειι-Δροι!ιοΙω Ε. Τειοε‹·ὶιιιοι·, Βοι·Πιι θ. Η, . ἑὲἔ ἔ·Ξ_ἐ Ξ-ωΈ .ἐξ 8 Ώ

εεγάεΙειι·ειεεε 16. (η 26-2Δ. Ο α·ειΞ“ΩεΝ Ξἔ Ξβφε52Ρ

-- _Ω___0ι_θ

==·ἡ _4_ά ____

πω. ιιοιιε. Οιιό..25 ΦοιιρειιιιΙΏΟδτ. *Ηει·ειιεεεεει· Πι·. Με οΪί ν? ιιιιειιιιι. ΒιιοΙιάι·ιιώκει·ει @επι

  



. Μ·.
Ό :ι ·ἱ

ΜΜΜ

ι :....ι.ι.ι-ι,

ω; ΜΠΟΠι.

ΑΡΗ 18 Ι905

ΧΧΧ. .ΙΑιιιιεΑιιε. ω'. Νει1ε ΓοΙΒε ω. Μάη.

ΜΒΠΙΠΙΝΜΒΒ ιιοιιιιιιιιιιιιι
οικω· άει· ΚεάειΙ:τιοιι νοπ

Μ. 1ιιιιειιιιεε Κι·ειιιιιιειε;

Μ. ΒιιάιιΝ` Μιιιει:ιι.

$τ. Ρετει·εΒιιτε.

ι>ωι. Μ. Μι! Πειιιο.

1ιιτιειν (ΠοτρειΗ.

 

Σ" Α'ιιοιιιιειι:ιειιτι-ΑάΞει·Εμ εονι·ιε ε11ε Σωστε” “

Με:: ιιιειι ειιεεειιΙιεεεΙιειι επ άιε ΒιιοΜιειιιά!ιιιιε νεε Ε. μ Μάο!

ἱιι δι. Ρειει·εΒιιτ8, ΝεωεΙιγ-ΡτοερεΚτ Μ 14..:ιι ι·ιοΜειι. - Πει".

ετἱΜιε εοννιε εΙΙεειιιάιε ΚεάεΙαιοιι Ι:ιε:ΠεΙιε!ιειι ΜΜει!ιιιι επειτ

τετ απο ιιιι άειι επεΙΙνετττειειιάειι Βεεε Με Πε Η Η τε ιι ά ε ιι εάεΙι

Ι)ἰε ,,5τ. Ρετει·εΒιιτέετ ΜεάἰειιιἱεειιεννοεΙιειιεοΙιτἰίτ“ ετει:Ιιειιιηεάειι

5ο ιι ιι ει: επ ά. -ΠετΑ.Βοπιιοιιιεπαρτε1ε ιει ιιι Βιι.εε1ειιά 8 ΚΜ. ?Οι άεε

μι”, 4 ΚΜ. Π” άεε Μάικ: _]εΙιι· ιιιο!.ΡοεπιιειεΙΙιιιι€;ιιι άειι επά02επ

ΕΕΒ,άθ|'Ε20 Μειι·Ιι ιειιτικιι, ΙΟ Μετιι ΙιεΙϋιειιιΙιεΙι. ΠειΈ1:ι.εεΝά εὶε

Η1ιάἱε Βιι1ει€εερεΙιειιε ΖειΙειι ιιιΡειΜετ ΙθΚορ.οάετ85ΡΓειι.- επι . - - - ' Π

Αιιιοι·ειιινετάειι 25 Βερειει1εϋ:08ειιιτει ΟτὶἔἱιιεΙεττἱΚεΙ:ιι€εεειιιάτ. τειιι·ρτ.Ε.Β16Μ.ειιι $ι.Ρειει·εΒ...ννεεειΙι Οειτονν, 1 Ειπα: Ν: 28

-ΗεΓετετε ννει°άειι τιειοΙι άεττι 5:ιτ2ε νοπ ΜΒΜ. ρι·οΒοε·ειι ιιοιιοτιι·2. :ιι ι·ιοΙιτειι. Βρτεοιιειιιιιάειι 188ΙιεΙι νου 4-8 ΗΜ.

Ιιιιο!εε Ει·ιιόιιιιι·ιε άει· Ρι·ειεε επ Πι·ιιοκει·Βεϊτειι ειιιά Μι· 8ειι6ϋ ι άιε !ιιεει·τιοιιερι·ειεε

Πτ70ΙΙ1 1. ΑΡΕΠ ΙΒΟδ ειπ πι ει·ιιδιπειι από πιει· νοπ 18 ειιιΐ` 0 Κορ. ςνοιι 86 ευΐ`

46 Ρί) ρι·ο Ζει!ε άει· 8 πω! ΕεερεΗειιειι θει1ε.

Ι11ΜΗΕ: Μ: ΟενιιιιΙά Μοι·ιτε: Ζει· Κειιιιι.ιιιε άει· ΒιενειεεΙι6ι·ρει· ῖιιι περιιι·ιτιεςΙιειι (Με. - Βεΐει·ετε: δ. Α. ΚιΙΙιιιιι:

ΠεΥιει· ειιε3εΜινε Κε.!ιοειιιιε. - Βάειιει·ειιεει€ειι ιιιιά Βεεριεειιιιιι€ειι: Γ. ν. Έλ·ιιιεΙιεΙ: ΗειιάΙιιιεΙι άει· θεΕιτιι·ιεΙιάΠ'ε. -

ΒιιάοΙϊ Κι·εΙιΙ: ΡειΙιοΙοι:ιεεΙιε ΡΙιγειοΙο,ιι·_ιε. - Ρι·υτο!ιοΙΙε άεε νειεἰιιε Μ. Ρετει:εΒιιι·ικει Αει·ιιε. - Νεε|ιτιιιιιιειι

νοιι ΚοΙΙεΒειι Με άειιι Γει·ιιειι Οετειι. - Ψετιιιιεειιτειι. - ΠοττεΙιιΜε-ΒιιΙΙετιιι 8τ.Ρειει·εΒιιτειι. - Αιιπει8ειι.

  

ει. ΡεπειεΙιιιτ8, άειι 5. (18.) Μετα.

 

(Με άειιι Πειπεειιειι ΑΙεΧειιάει-ΗοερπεΙ.)

Ζιιι· Κειιιιιιιιε άει· ΕινιειεεΚΒιιιει· ἱιιι ιιεριιιιΠει:ιιειι ω".

(νοι·ι.Νη;. ι;ειιιιΙιειι ἱιιι νει·ειιι Ηι. Ρετει·εΒιιι·,εει· Αει·2Ι.ε Απ:

22. Ε`ειιτιιει· 1905).

νοπ

Μ. ΟεινεΙά Μοιιιιι.

 

Ι.

Πε Κειιιι νοι·Κοιιιιιιειι, άεεε άει· Ζιιεει.π άεε ΒεΒεειι'

εοΙιειι Βεεεειιε ειιιε ετε.ι·Κε 'Ι'ι·άειιτιε άεε Μ” ΙιεινιτΙα,

οΙιιιε άε.εε άιε ΒιινειεεΙ(ϋιρετ ω” ιι.ιιεεεί51ΙΙτ πει·άειι,

ιιιιά άιιτοΙι άιεεε Μειιιοάε ειιεει.ιιιιτιν ΒεετιιιιιιιΜτ »νετ

άειι. ΒιιΙιει εειΒειι ειιάειε Β.ειιΕ:ι.ιοιιειι, άεεε εε εὶειι υπ.

εάειι!ιεΙι ιιιιι άεε νοιΙιοιιιιιιειι εεΙιτειι Βιινειεεεε ιιιιιιάεΙτ.

Με ΒεοΒε.οΙιτιιιιε, άε.εε εεννιεεε ΚτειιΚΙιειτριοεεεεε ιιάιιΠεει·

Με ειιάειε Με ετνειιιιτε ΠεεΚι.ιοιι ι;εεειι, Μάτ ιιιιο!ι 2ιι

(οΙΒειιάει Ρι·ιιεεετεΙΙιιιιε εείϋιιιτ:

. 1) Κοιιιιιιτ Με Ιιετι·ειϊ. ΒεεΚι.ιοιι ειιι· ω εεετιιιιιιιτειι

ΚιειιΕΙιειτερτοεεεεειι νει· Μιά Μ: ειε ερειιεΙΙ ω άετ

ιιΚυτειι οάει οιιι·οιιιεοΙιειι Νερειιιιε Ιιειιιάε?

2) Ρε.ΙΙε ειπε θεεειειιιεεεἱεὶιεὶι ιιι άειιι νοι·Κοιιιιι1ειι

άιεεει ΒειιΙιτιοιι πιι Κοιιετειιει·ειι Μ, ινεΙειιετ ριιιιιοΙοειεεΙι

ειιε1οιιιιεειιε Νιει·ειιρι·οεεεε ειιτεριιοΜ ἱιιι?

8) Πάω ινεΜιε Βε80Ι1άει°εΙ1 ΒινιειεεΚϋιρει· Μιά άιε Ιιε

ττεΙΤ. Ηεε.Ιιτιοιι εεάιιιετ, οάει· ινεΙοΙιε Γε.Μοι·ει1 νετιιιιιάειιι

Με ΑιιείεΙΙετι άεε Βιινειεεεε ιιι άειι εειι. Ρε.ΙΙειι?

1) θειιιειιιεειιι ιι!!ειι Πιιιιειι, Με Με άειι1 Εεεε.ειι'

εεεειι Β.εεεειιε ιιι άει· 11ΜιεΙιειι ννειεε νειεει:ετ ειπε 'Γιά

Βιιιι8, ειιει· Ι‹ειιιειι Νιεάει·εειιΙεε εεεειι, Μ. ιιιειει ειπε

άιιιιΚεΙε ΒιειιιιΙιοιι-Βτάιιε Β”πι·ϊ›ε, Με νοιιι ι·ειοΙι!ιοΙιειι Πτο

ΒιιιιιεεΙιεΙι Ιιειτι1Ιιττ. Βει ειιιιιζετ ΒιιιιΙιτιιιιι.: Ιοιιιιι ιιιιι.ιι

εεε άειιι ει8ειιει·ι.ιεειι Ρει·Ιιειιιοιι άετ ΜιεοΙιιιιιε εοΙεΙιει

Πιιιιε ιιιιι. άειιι Εεεεε!ι'εοΙιειι Β.εεεειιε ἱιιι νοι·ιιιιε ειι

 

ΒεΙιειι. άιιεε ειιι Νιεάει·εειιΜιε άει· ΒινιειεεΙιστρει· ειιεΙιΙει

Με Μιά.

Ιιε ΓοΙΒειιάειι ΒεΕ›ε Μι ειιιιΒε Πει:ειι 11Βει· Με νοπ πιιτ

Βεοϋε.ειιτετε νοι·Ιιοιιιιιιειι άει· Ιιει.τεΒ'. ΒειιΚιιοιι:

Με ΑιιεΜειίιειι άεε ΝιεάετεειιΙεεεε Με Με” ιι Μάιο

. Μι ιιοτιεττ ω:

Ιοιιειει· Ριιειιιιιοιιἰε (ιιιειετ Κι·ιιρεε) . ωχ

ΙοειιΙει·ει Ριιειιιιιοιιἱε 2)(

'Γγριιιιε εΒάοιιιὶιιεΙὶε. 12Χ

νει·ειιιεεΙι ΙΧ Ιιει: ΜεΙειιε, 8ερειε, Βιχειρε!. Πετε

ίεΙιΙει· ιιιιι Ι.ιιιιΒειιιοΓιιιΙ‹ι, Μοιιιιιε ννειιιι ιιιιά Ριιιριιι·ε

Ιιειιιοιιιιεειοε.

Βιε ΚεεΜιοιι πετ Μι άει· Ιει·ιιιι6εειι Ριιει1ιιιοιιἰε εειιΝ εοΙιειι άειιι ε. Μιά Θ. 'Εεεε άει Ει·Ιει·ειιΚιιιιιι ειιι”. Πει Βι

ινειεεεεΙιεΙτ (άιιι·οιι πω” Ιιεειιιιιιιιι) Βεττιιε ιιιι ΜΜ

ιιιιιιιι $ριπειι, ἱιιι Μειιιιιιιιιιι 0,29 ρθι;.

ΑΙΙει1 άιεεει1 ΒτΙ:ιειιΚιιιιΒειι 8ειι1ειιιεε.ιιι Μ, άειεε εε
ἶ ειειι ειιι ιιιίεΙιιιιϋεε Ρτο2εεεε ἱιεΗάΘΙΒ, Με ετετε άεΒειΙιεΓι

νειΙειιΓειι. Ι)ειε Ε'ιεΙιετ Βιιιιιοιιι 1εάοεΙι ιιιεΙιτ ΙιοεΙι ειι εειιι

- εε Γειιά Με ε. Β. ιιι ειιιειιι ΡΜ! πιιπ 87,8".

Κιιτιειι·τε άὶε Ριιειιι11οιιιε οάετ Ιιεεεεττε εισΙι άετ 'Γι

ριιιιε. εε νει· Με Ειινειεε ιιιιά Μι; ιΙιιιι Με Μ". Βαψ

ι;ιοιι νετεεΒινιιιιάειι. ει” ΒεϊιετΙοεε εεΜε Νεριιιἱτὶε (άετ

Μοι·Ι›ιιε Βι·ιΒιιιιι εειιειι ειι·ιειιοι·ι) απτο Με άιεεε ΚειιΙ:

Με, ινοιι! Μου τι” Ιει:πειε ειιινειΙειι πι', ινειιιι άει·

Νεριιιιιιιιει ιιιίεΙιιιιϋε ειΙ‹ι·ε.ιιΙ‹ιε: π. Β. Μ. $ειιι·ιιιιιρί

ιιὶειε: ΑΙΙιιιιιιειι ειιι Βεεε.οΙι ε. 2 ρω., εεειιιι·ιιι ειιι

Πιγειρε!; ΜΣΙιτειιά άεε Ε'ιεεειε ΒιεΙιειι :Με ΒιινειεετεεΚ

Ποιιειι ειιι ροειι.ινεε ΚεειιΙΙ.ει. εΙιει· ιιιι ΕεεεεΙι Ι·ιειιι

ΝιεάειεεΙι!ε.ε ςάιιιοιι Ψεειιιιε ναειάειι ει1ειιιιτιιτιν 2°/ω

Με. ιιιιοιι€εινιεεειι). Βιιε Βιχειρει εεΙιννιιιάει, άιε Τειιι

ροτει.ιιι Μιά 1ιοι·ιιιε.Ι ιιιιά ιιιι ΕεΒιιο!ι "κι άει· Νιεάει·

εειιιιιε ινιεάει· πο!. Πιιιμε!;ειιιτ Ιιε.ιιιι ΖιιινειΙειι Με εειι.

ΗεεΙι:ι.ιοτι ειπε Ζειι.Ιιιιι8 νοτιιιιι1·.ιευ εειιι ειιι! ερει.ει· ει

Δ πω· εοΜειι ΝερΜιιιε ΡΙιιιιε ιιιεειιειι, ε. Β. Ν. Αιιειιιγειιιε.
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Αστειο, Βτοεοεορεοιιειοειε ρετεΙοετε, 26/10 : 11τιε;

Με. Ο: 21111 11ιν. -ι- Εεεεο1ι "ει, 1ιοιε Νιοιιοτεο1ι1εΒ

1112 Ι5ειιει:1ι 80100 Α11ι.,οιιοτο 11ιιιεειΒιιοιτεεοειο1ιτ 1τιετ.

Βειτιιε 9.11 Οιιιιιι1ττ. Ηοοιι€τειιιΒο Νορετιτιε ρετοεο1η

ειιιτοεε.

εεε οτνοιετ ειο1ι εοειιτ. ιιεεε Μο 1ιοττ.Κο

ε1ιτιοειει1οιι ιεοιετοε Ε'ιιιΙοε οιιι θεετε.1ι

τοτιετι1ιεει οιεοτ τοιιτι1οε Αιιιιιιειειιτιο ιετ,

εεε νιτ εεε ι1οτεο11ιοε εο1ιιιοεεοε 1οϋεεοε,

ι1εεε Ρετ. ιειοΙιτιοε οτιιτεειιτ κι.

2) Πεειιο1τ οε ειο1ι εεε ιε ιιιοεοε 1Τιι11οιι εει οιεο

Νοριιτιτιε? 1)ετειιι ει ιο1Βοει1οε εε εεΒοε: ιε ε11οε Γει

ιοε, ιιοι ι1οεοε ιιιο οτνιιιιετο Κοε1ττιοε νοτιιεειιοε νετ,

1ιοεεοε ειο1ι Ογιιετ1οτ, 1ιγειιεο ετοτε, στι: οριτιιοιιεΙο εεε

ιιιιτ 1,οιιιτοογτοε εοεοτετο, ι1εεοιιοε Ποιο Εριτ1ιο1ιοε εεε

Ι.οιιιτοογτοε, εεο1ινοιεοε. ινε ιιο.ιιοε εεε 1τιιειεο1ι ιιιο

Ζοιοιιοε οιεοτ Νοριιτιτιε. Ετ1ιο1το ειι:1ι τ1οτ Ρετ νοε εοι

εοτ 1είο1ττιοεε1ττεειι1ιοιτ, εε εο1ινεειιοε ιειτ ιιοιε 1Σινοιεε

ειιοιι ι1ιο Νιοτοείοτιιιοιοιεοετο. Κειε ι1οτ Ρετιοετ ιοτ1οοε

ιιε ιιοιιοτεειτοε $τειιιειε ειπε Ειιιτεε, εο νετ ιο1ι.ς. Νιο

τοε-νοττιει1οτεεε νοτιιειιιιοε: Βιο Νιοτοε νο.τοε νοτεττιεεοττ,

σε Κερεο1 ιιιοιετ Ιοιοιιτ 16ειιο1ι, ιιιο Κιειιο ειοιετ οτνεε

νοτιιτοιτοττ, ιιιο Ζοιοιιειιιιε εκει ττι1ε.Μεε ιειιεε εεε

Ρτοεοεε εοιειτ ε1ε ρετοιιοιιγιεετϋεο Νοριιτιτιε ΒοεοιοΙιεοε.

Ζενοιιοε οτοειι Με εοΘετ οιεο 1ιοοιι€τειιιΒο Νοριιτιτιε.

Αιε ΒοιεριοΙ ιι11ιτο ιο1ι οιιιιθο ιιιιτεο Βο1ιτιοεετοειι1

τετο εε:

ε) Ν. Μοτιιιιε νοιιιι. - Νιοτοε νοτετ5εεοττ (τ. 227,

1. 332 Βτειιιιε) Κερεοι ιο1τ1ιτ. 16ειιοιι, οωιιιιιοιιο Βιεττ,

θιον·οιιο εοιιτ Μιιττοιοιι, ττιιιιο, ι1ιτοτιεο1ι νοτιειτοτ. 1:ζιειιο

νοτιιτοιτοττ. ε) Β. Ρεοειεοειε οτιιροεε. Νιοτοε ιοιο1ιτ

νοτετοεεοττ, Κερεο1 1οιοιιτ 1Οε1ιο1ι, θονοι›ο έτειιτοτ, Κιιιτιο

οτνο.ε νοτιιτοιτοττ τω: ιιοιε 8οιιιιιττ Βο1ιοτετ. ε) Τ. Ρεοειε.

οτερ. Νιοτοε ετοεε, Κερεοι οτνεε ειιιιετοετ, Οιιοτιιιιο1ιο

Βιεττ, θονοι›ο 1ιο11ετεετοτ, Κιειιο Ιοιο1ιτ νοτιιτοιτοττ. τι) Π.

_Βορειε.. Νιοτοε νοτοτϋεεοττ (200 εεε 235 έτειειε) θο

νοι:ο εο1Μιοιιτοτ, Κιεοοετετιι νοτιιτοιτοττ. ιοττιε Βιιιεεοει1,

1ζερεοι Ιοιο1ιτ 15ε1ιο1ι.

Μι1ιτοειιοριεο1ι 1ιεειιο1το οε ειο1ι ιιιε οιεο ρειοεο1ιγιεε

τοεο Νοριιτιτιε, νιο οε εεεοιετ,·εεεο1ιοιεοειι ιιιο1ιτ ιιε

Βοτοιο1ι ι1οτ Ηετειιεειιιο1ιοε, νοειεοτ ιε ι1οιε ι1οτ (ιι1οιεο

τω. Νοιιοειιοι νετ ειινοιιοε ιιοττεο1ιτιιοεο νοτιοττειιΒ

εεε Βριτεοιε εε 1ιοεετε.τιοτοε. Μεε Ιιεεε νοιιι ιειτ Βι

οιιοτιιοιτ εεεοε, ιιεεε νιτ οε ιιιοτ ιειτ ι1οιιι Ρτοεοεε εε τιιε

1ιειιοιι, ι1οτ τοι Βοεετοτ 1ιιιειεοιι Με ιοΒτι1ο Α1ιιιιιιιι

ειιτιο, ρετιιοιοειεοε-εεετοιιιιεοε :Με τοιεο ρετοεοιη·ιιιετϋεο

Νορετιτιε @ει θιοεοεεετε εε ιιοτ ιιι11'εεοε ειιιιτοε Νορετι

τιε) ειιοο1ιεειιοιτ νιτι1.

Κο εε1οτ1) 1ιετ οιιιο Αεεε1ι1 οι1°οε1ιει· ειπε '1'οιΙ 1ιιοτ1ιοτ εο

ιιϋι·ιεοι· Β`ειιο εονο1ιι 1ιιιειεοε ε.Ιε ροετ ιεοτιοιε εετοτεεοιιτ

εει11ιοιεειτ εε ιιοει Βοειιιτετ, ι1εεε εε ειοιι ειε Νεοιοοειιιιιιιιι

ειιτιο ιειτ Αιιεεοιιοικ1εεΒ νοιι θγιιει1οτε ιιετοτ ι1οει Βιετιιιεε

ι1οτ1ετοιιτιοιιειιτεε1ιιιοιτ 1ιεει1οιτ εεε ι1εεε ε.εετοιειει:1ι ι1ειιοι

11οεοεοι·ειιοεεριοεοεεο ι1οε Ρετοεοιιγειε νοτ1ιοε·οε.

Ριο1ιιοι· εεε νοετ2) 1ιε1ιοε τοι οιιροτιειοετ.ο11οι· ΝιιοΙοε

εΠιιιειιειιτιο εε Τιοτοιι Ροττεειιττετεεε ιε ι1οε Ζο11οε εεε Α1

τοι·ειιοε τω» Νιοι·οεοριτεο1ιοε εεο1ινοιεοε 1ιοεεοε.

1Νοεε εεε ιιιο Ε'5.11ο, ι1ιο ‹1ιοεο Εινοιεετοειιτιοε εοιΒοει

ιε εεε Οοι›ιοτ ιιοτ ιε ει:1ιοε 1εεεο ιιοΙιεεετοε ίοϋτιΙοε Δι

τιιιιιιιειιτιο εο1ιοτοε, εο ειιιεε εε ιιοοιι ιιοτοιιοε, ι1εεε ιοιι

ιιιιιΒο1τοιιττ ιιετοιιειιε ιιιοιιτ ιιο1ιεερτοε 1εεεε, ι1εεε ειιο

1οιιτι1οε Αιιιιιιειιιετιοιι ειοεο Ποε1ιτιοε ι;οιιοε. Ε'οετειιιιεΙ

τοε ιετ, ιιεεε νιτ οε ιειτ οιεοτ ρετοεο1ιχτεετ5εοε Νοριιτι

τιε εε τιιε εειιοε, νο1ο1ιο ιοι1οο1ι οιεο εειιοιιιιιιιτ @το

Ετο8εοεο €ιοιιτ, ε. ε. πετ εειιοτοε νιιοττοε: νοεε ιιοτ

Ρετ. ειο1ιτ εε εοιεοτ 1ειο1ιτιοεε1ττεειιιιοιτ εε θιτιιετ1ο ιτο1ιτ,

εο οτιιοΙοε ειοιι εοιεο Νιοτοε ιιι ιιι1τεοετοτ 11'τιετ. 1)οτ

111οττ τιοτ ΚοεΙιτιοε 1ιοετ ι1ετιε, ι1εεε νιτ εεε Πιτ ειιι

Βιοιιοτιιοιτ οιιιο Βετο Ρτοεεοεο ιιοτ Νιοτοιιει1οιιτιοε ετο1ιοε

 

1) ΚοεεΙο τ: Βοτιιε. Μ. 1170011. 1895, Ντ. 14 εετ1 15.

. *1Ριο1ι1οτ ε. νοετ: Ζοετι·ε11›1. τ. ιεε. Με. 1894., Ντ. 17.

1ιόεεοε, νεε νιτ εεε εειιοτοε Κοε1ιτιοεοε Βιε1ιοτ ιιιι:1ιτ

εε τιιε ιιεετεετ1ο νετοε. 1)οεε ειιεοεοιιε ι1ενοε, εεεε

ιιει· 1·1ετε ε11ο Ζοιοιιοε ιιοτ ειιιιτοε Νορ1ιτιτιε ε.ιιινοιετ,

Εεεε ειιο1ι ιιιο Εινοιεειεοει;ο οιεο Βεεε ιιοττιιοιιτιιοιιο εοιε.

(Βετοιι ννεεεεε 0,2 ρΟτ. Με. εεε ιιιοιιτ).

Ρετ ιιιο 1ιτιιρϋεο Ρεοειεοειο ιιε1ιοε νιτ εει ι1οτ

Ηϋιιο ιιοε 1·"ιο1ιοτε εεεεοτοοιε ιε ιιοιε νοτιιο.ειιοεεοιε ‹1ιοεοτ

Ποε1ιτιοε ι›οι νοτιειειιοτεεε ιιοτ ()1ιιοτιεο, οτι Βοτει1οεε

οιε οι11οτοετιεΙιιιεεεεετιεοεοε Μοτ1ιιεει.

3) Ψοι1ετοιι νιτι1 εεε ι1ιο νοτιιιεεοτεεε Με 1Ξινοιεε

ειιείε11οε 5οιιιιιετ? Ηεειιο1τ οε ειι:1ι ειε 1ιοεοειιοτο 1Ξινοιεε

εστω? θεοι· 1ιειιοε νιτ οε ιιιιτ εεε ιιιιιιοιιοε, ιιε Πτιε

νοτ1τοιειεοει1οε Εινοιεεετο11οε τιι τιιε, ιιιο ιιετο1ι ιιοεοε

ιιοτο νοτειιιτειεεο ιε Βιιεροεειοε εο1ιειτοε νοτιιοε?

Ιε εεε 8οιιτειιοειιοεοε 1,οιιτει1οιιοτε ιιειιοτ ιεεε ιιοιιιο

Βοειιεοει1ο Ετ1ιιιιτειιο. 1Σε ιιειιοτ ειο1ι ιιιο Αεεεεο, εεεε

ιιιο ειεθοιιοει1ο '1"οιεροτετετ, ιιοτ Βε12ο;οιιεΙτ (εροειοΙ1

Οιιιοτιιιο), ιιοι ιιεΒοει1Βοειιοτ Αιιειειιιιεε οιεο Κοιιο εριο

1οε 1ιοεεοε. Πει ι1ιοεο Μοιεοετο ειιεειιεοιιιιοεεοε, εεττ: ιο11

1) εεε Εεεεοετοιιτοιιοε εονοτι1 ιε Βιε, ειε ιιοι Ζιιειιιοτ

τοιεροτετιιτ εεε επι 1ιοιεεοε Οιοε εειιιοετοιιτ, οιιεο ι1εεε

οιεο Αοει1οτεεε ιιοειοτιιιιετ νετ; 2) ι1οιε Πτιε, Γειιε οτ

εει2ετιε νετ, ΟΙΝε οιιοτ Κε11τεειτο ιε νοτεο1ιιοτιοεοιε νοτ

ιιιιιτειεε ειιΒοεοτετ, οιιεο ι1εεε οιεο Ρειιεει; οττοιοιιτ νοτ

ιιοε νετο. (Βοτ Ζιιεετε νοε ΑιετεεεεεΙιετ τετ ιιοεεοτοε

Ρειιιιε8 ιετ ιεοιεοτ Αεειο1ιτ εει:1ι ειοιιτ ΖειεεειΒ, νει!

οιεο ιιοετοιιττιοττο Ι.6ειιετι ι1ιοεοε 5ειτοε εο1ιοε εε ειοε

Πει ιιοιε Βειιεο1ι'εοεοε Κοεεοεε οιεοε 1‹τιετειιιειεο1ιοε

Νιοι1οτεοιιιοιε ιιιιιιοτ). Αειιοτοτεοιτε ιεεεε ι›οτοετ νοττΙοε,

ι1εεε ετετιι νοτιιιιεετοτ «εοριιτιτιεο1ιοτ» 11τιε ττοτε ιειει

11ιε1οιε 8ει28ο1ιεΙτ ετοτε οιεοε θετοε Νιοεοτεοειε8 ιειτ

ι1οιε Εεεεοε'εο1ιοε Βοειτοεε εε Βοιιοε ρι1οετ.

$οιειτ 1ιεειι ιεο.ε νοιι1 ‹ιοε Βιιιι1εεε ι1οτ Τοιεροτετετ

εεε εεε Βε12οο1ιε1τε ιιοε Πτιεε ιε ιιιοεοε Γε11οε ειι:1ιτ Πιτ

οιιτεοιιοιι1οει1 εεεο1ιε.

Βε 1ιοετ εεε εεε, ι1ιο ιιοττ. νετιετιοε τ1οι· Μετωπ

εο1ιοε Βοε1ιτιοε ο1ιεο νοιτοτοε εεί Βοοιιιιιιεθ ι1οε, νιο

νιτ νιεεοε, ιιοι 1οιιτι1οτ Αιιιιιιειειιτιο ειοιετ τοιο1ιιιοιι νοτ

1ιειιιιοεοε ΝεοιοοεΙοεειιεε εε εοτεοε (οι. Β οεετοτ ιιετ1

Κοεειοτ Με. ει.) Ιε οιεοτ Αειεοτ1ιεεε εοιεοτ Ατιιοιτ

ει" 01ο θοεοεο ιιοτ 1Βινοιεειιτιτροτ ιιοι ιιοτ Αιιιιιειι

ιιετιο» (Ατο1ι. τ”. οιιρ. Ρετιι. εεε Ρ1ιετιε. Β. 42, Θ. 465)

οτιιιεττ Ρτοι. Ο1οοττε ι1ιο ω». Βοε1ιτιοε ι1ιτο1ιτ ιιιιτοιι

εεε θο1ιεΙτ εε ΝεοΙοοειιιιιιιιιε, ο1ιεο ιετ1οεεοε εειιοτ εεττ

ιιιο 11'τεΒο οιεεε8οιιε.

Ηοττ Ρτοί. Βιιιιεοετ1ιε1-Βοτ1ιε ερτεοε ειι:1ι εε!

οιεο Αείτε.οο ιεοιεοτεοιτε εεειε εεε, ι1εεε οε ειοε νοτ

ειιιτΙιο1ι επι ΝεοΙοορτοτοιι1ο 1ιειιιιιο. Ηοττ Ρτοι. Οιοοττε

ιιοετο.τιετο πετ; ι1εεε ιιιο εεττ. Βε1ιεο1ι'εο1ιο Βοειιτιοε

ιεοιετ ιτε Ριοιιοτ νοτ1ιειιιιοε εοι').

Οοιεοιεεειε ειιοε Πτιεοε, σε ι1ιο εεττ. Β.οειιτιοε -

Αεειιιοιιιοε ιιοτ Βινοιεείει1ειιε ιιοι Ζεεετε Με Εε

εεοε"εο1ιοε Βοεεοεε - κοιετοιι, νετοε Με. Ειεοε

εο1ιείτοε: ειο νετοε ιε 1τιεο1ιοιιι Ζεετεε‹1ο ετοτε εεεοτ,

οετ1ιιοιτοε ιιιοιετ νοειο ΟιιΙοτιιιο, ετοτε Πτοιιιιιε (ε1οιετ

εο1ιτ τοιο1ιιιοε), ΖενοιΙοε θειιοετο.τοετο11. 1)εε εροε. θιον.

νετ 1010 Με 1026.

Με Βινοιεε1τϋτροτε οετιιιοιτοε ειο τοιττοειιο:

1) Νιιοιοοειιιειειε - τοιοε1ιο1ι.

ΝεοιιΒονιοεοε ι1ετοιι Ζιιεετε νοε 25 ρτοεοιιτιεοτ Βεει8

ετιιιιο, νοκ1ετο1ι ω Νιοι1οτεο1ι1εΒ οτεοιιοτ νετιιο, ιιοτ ιτε

8ειετοιιιιοτεοιιιιεε ειπε ετϋεετοε Τοιι εειϋειιοιι νετ. Ι)ετο11

Κοο1ιοε ιειτ Βειιτοε 1ιοιεο Βοιιιιιιτιοιιερτοιιοε, τ1ειιοτ 1ιοιε

Μεοιιι. ΔιειεοεεεΙιετ Με τιι 22 ρΟτ. εεΒοεοτετ, οτεειι

οιιιο 'Ι'τι11ιεεε. (οι. Μετειιιιιοτο").

3) Βοιι1οε Ηοι·τοε ι1εε1ιο ιο1ι ιιιοι·ιιιιτ 1ιοετοιιε Πιτ ιιιτο1ιοιιοεε;

νιιτιιιιτο 1ιτιο11ιο1ιο Αιιειιιιεττ.

Η Οτ. ιιιο Ατ1ιοιτοε νοε Ο εο.τει· γ, 11οιιτει:1ι. Αι·οιιιν τ”. ιιιιιι.

Μοι1. Βιι. 47. 8. 159.

ΟεΙνο: Ζοιτεοετ. Ε. 1ι1ιε. Μοι1. 51, θ. 502.

Μοτο ειεοτο: 1)οιιτεοε. Ατοιι. Γ. τω. Διοτι. 75, 8. 898.

Οενε1τ1: Μιιει:1ι. ιεοι1. ννοοε. 1904, Νικ Μ.



2) Ε'Ιυτο- ιιυτ1 ΕυΒΙουυ1Ιυ.

Νο.ου ΑυεττΙΙΙιιυο Με ΝυοΙοουΙυυυιΙυ οι·ΒΙουτ Αυιτυου

ευυο.τ Ιτυ νοτυτΙΙτυΙε νου 22-88 υΟτ. οΙυο 'Ι'ι·Ι1υιιυο.

3)Ρεουτ1ουΙουυΙΙυ.

Αυείο.1Ιυυο ιυΙτ ΑιυτυουειιΙΙο.τ 2ντΙεουου 84 υυτΙ 46 ρ0τ.

4) 8οτυυιοΙυυιυΙυ. °

ΑυεΙΙΙΙΙυυο τυΙτ ΑιυιυουευΙίοτ ΙΙΙιοι· 46 τα.

ΒΙο ΑυεΓοΙΙυυυεοι·ου2ου εΙου' Ιυ τυοΙυου 7οι·ευουου

υΙουτ ουυ2 οιτουτ υοετΙτυυιυοι· Βοινοεου, ου Ιου υΙουτ τυο

τοΙυο, ΙεοΙΙοι·το ΙΕΙννοΙεεευυετου2, εουτΙοτυ τΙου Πι·Ιιι εοΙυετ

υυτοτειιουτο, ννοΙιοΙ τυο ΙΙυτΙοου ΗοτυυοετουτΙτοΙΙο (ο. Β.

Πτο.το) οΙτ εττιτουτΙ ννΙτυτου. Ευ: υιοΙυου ΖννοοΙτ Ιτοτυ

οε ο.υοι· υΙουτ του τυο ττιιουτΙτοτΙνο ΒοετΙυιυιυυε τ1οτυοττ.

Κτιτροι· ου, εουτΙοι·υ υιιι· ουΙ Μυ ΝοουννοΙε, τΙοεε τυο

ουουοι·Ινουυτου ΒΙινοΙεεετουο νοτυουτΙου ννο.του. Οο.Ινο'ε

ΕΙυινουτΙο 2οΒου τυο ΜοτΙιοτΙο εΙυτΙ, ετι·ουε ουοιυΙεου, ετο

ΙΙΙεε τΙουτΙο. Αυου ΟεΙνο.Ιά'ε ΜοτυοΜ Μι· ΚΙΙυΙεουου

ΒοευιυτυυυΒ Μι· νοιεουΙοτΙουου ΕΙννοΙεεττουτΙουου υοι·υυτ

οΙυ τΙοι·εοΙυου ΑυινουτΙυυΒεννοΙεο υυτΙ ιυο.υ υο.υυ τυπου

τυοεο ΙτουτΙουΙοττο ΕΙννοΙεείΙΙΙΙυυΒ ]οΜυΓο.ΙΙε τοετετοΙΙου,

Μ.εε υοΙ Μπι τοΙυου «Μοτυυε Βι·ΙουτΙΙΙ, Μι· υΙουτ τυπου

υ'Ιουοτ οΜι· ετοτΙτο ΚοιυρουεοτΙουεετοτυυε ΙτοιυρΙΙΖΙοττ

Ιετ, τυο Ττυυιιυε Με ΠτΙυε οτετ υοΙ νΙοΙ υουοτουι Ριο

2ουτυουο.Ιτ ου Αυιιυουευ!ίοτ οΙυττΙττ, Με ΙιοΙ ΙουτΙΙοι· ΑΙ

υιιιυΙυυτΙο. Με ΒοΙερΙοΙ 8ουο Ιου υΙοι· τυο 'Ι'ουοΙΙου οΙυοε

ΙΐοΙΙοε νου τοΙυοι· ουι·ουΙεουοι· ροτουουνιυοτοεοτ Νο

ρυι·ΙΙ.Ιε ουτΙ οΙυοε Ρο.ΙΙοε νου ΑΙυυιυΙυυτΙο υοΙ Ρυου

ιυουΙο. οπο. ·

Τουο1Ιο Α.

   

Π. ΡυουυΙ. στο 'Ο 27. Νορυι·. ρυι·ουου.

 

 

 

Έ . το - 2 οι ο .

έ' Ξ 2,2 ΕΞ· 22% 2 = 2,2 2ἔ 22
τ:: ,»« Ζω οο·,,μοΒ-ε Ζω ε,,·2

2 οουι. 7,8 0,2 Μαι· - 2 7,8 0,2 υΙυι· -

2 » 7,0 0,4 ττΙΙΙι τι·ΙΙΙι 2 7,6 0,4 ο Ι -

2 τι 7,4 0,0 2 ο 2 7,4 0,0 » -

2 » 7,2 0,8 » » 2 7,2 0,8 » -

2 » 7,0 1,0 » » 2 7,0 1,0 π» -

2 » 6,5 1,5 » » 2 6,5 1,5 Βριιι·? ττΙΙΙι

2 » 8,0 2,0 2 » 2 0,0 2,0 τι·ϋΙι »

2 :-› 5,5Ξ 2,6 » » 2 5,5 2,6 » 2

2 » 5,0, 8,0 ἙἔἶΒἐἔ » 2 4,5 8,5 ἙὲἶΙΐ:ἔ Βυιιι·

2 » 4,5 8,5 » @Ή 2 το το » τω,

2 2 4,2 4,0 » » 2 8,5 4,5 ο »

2 2 8,5, 4,5 » Ποτ 2 3,0 5,0 :ο 2

2 » 5,0 5,0 » »

Ι

 

Ιου υο.υο Με ΑτυυιουουΙΐοτ ΙΙΙ 8υυετου2 2υεοεοτοτ, Μ. υοΙ

Με υου2ουττΙοι·του Ι.6ειιυ2 ΜεεοΙυου τυο ΒΙτττΙουυο·, _Ιο Μου

Μι· 'Γουιροι·οτυι· οΙυο εουτ νοι·εοΙΙΙοτΙουο Ιετ. Ι)Ιο ΒΙΙΙιτουου

ννυι·τΙου Μου 20 δτυυΜυ υουττοΙΙΙοι·τ. ΕΠΙ· Ιιοιυιυτ εε Ιιοἱ οΙυ

Βου 'Ι'ουοΙΙου ννοεουτΙΙου τΙοι·ουτ ου, ου :οΙυου ννΙο υοΙ .τΙοιυ

οι·ετοιι Βου τυο Τι·υυυυ2 ΙιοΙ Ζυευτ2 νου 4 ρ0τ. υι·ιετ. Αυι

υιουευυ'υτ οΙυτι·Ιττ, Ιιουυ 2. οι·ετ υοΙ 20 ρΟτ. Ι)Ιοεοε Βι·;;ουυΙε

ννΙουοιτυοΙτο εΙου ΙιοΙ οΙυου Ιυ τυοεοι· ΒΙουτυυ2; νου ιυΙι· υυτοι·

ειιουτου Ρο.ΙΙου νου ΝορυτΙτΙε ι·οερ. τ'ουΙΙΙοτ ΑΙΙιυυιΙυυι·Ιο.

Αυεεοι· τΙου οι·ινουυτου ΕΙενοΙεεετοΙΙου ννοι·ου Ιυ τΙου

Ιιοττ. Πι·Ιυου:

τη Α Ι υ υ οι ο ε ο υ ετοτε εουι· τοΙουΙΙου ουτυο.Ιτου.

 

 

Νοου ΑιιευτΙΙυυυ· Με ΙΒΙννοἱεεοε αυτ! Με Μοτο ο Β"ΙΙτι·οτ

τυπου 8υΙΙ'οεοΙΙονΙευυι·ο Ιυ Μι· ΚΙΙ.Ιτο οοττΙΙΙιτ υυτΙ τυο 'Ι'ι·ΙΙ-_

Βου;; εουννΙυΜτ υοΙυι Βιτννυι·υιου.

Πουοι· τυο ΔΙΙιυιυοεου υοΙΙυ Β'Ιουοι· οτ'. Κ ι· ο υΙ υ. Η ο. τ τ υ ο ε,

ΒουυΙτοεε, ΒΙυυιουτΙιοΙΙ). Ι)υι·ου τυο ΠΙοΙνεο υουο Ιου

υιιι· οΙυου υΙοΙυου 'Ι'οΙΙ τυοεοι· ΔΙυυυιοεου ουτίοι·υου υουυου,,

ντοτΙυι·ου τυο ΕΣ ε υ ο. ο υ 'εοΙιο Β.οουτΙου υΙουτ υοοΙυυυεετ ννιιι·τΙο.

ΒΙο θοεο.τυτοΙννοΙεετυουΒο Ιιοττυο Ιτυ Μο.ιτΙυιυυι 2,20|οο.

Βου ΒΙινοΙεεουοτΙουτ - 8οτυιυο.ΙΙιυιυΙυ τΙΙνΙτΙΙοΙ·τ τυπου

θΙουυΙΙυ (ΙυοΙ. ΝυοΙοοοΙυυιυΙυ) "οΙυο εοΙτου υοετΙτυιυτ,.

Μ τυο ΡΙΙτι·οτΙοιι Με ιυΙτ Αυιιυουευ!τε.τ υο.Ιυ2οευττΙοτου

Πι·Ιυε Ιυ τυοεου ΡττΙΙου οΙτ εουτ εουΙνΙοι·Ιο Ιετ. Βοτ Ι.2υοΐ

τΙουτ υοττυο Ιυι ΜουΙτυυτυ 1,89 - πο.: @Μου υιοΙετ

υυτοτ 1,0.

ΑυεουοΙυουτΙ ΙΙΙεετ εΙου οΙτ τυο Ηο.υρτυιουτ2,ο Με Βυ

ννοΙεεοε τ1υτου ΕεεΙυευυτο ΙΙΙΙΙου, Μ. τυοΙΙι·Ιοου υο.ου Γυ

ττΙοι·υυο Με ΕεεΙυευυτουΙουοτεουΙουε Ιτυ ΙΙ'ΙΙιτοτ υυτ οΙυο

ιυΙΙεεΙΒο Τι·ιιυυυε τυπου ΒΙννοΙεει·οοεουτΙου οτυΙοΙτ που

τΙου υουυτο.

ο» ουε τυοεου ΠυτοτευουυυΒου υοτνοτοΙυο, τΙοεε ου

υοτιυ νΙοΙ ιυΙτ ΕεεΙυευυι·ο ίο.ΙΙυο.το ΒΙννοΙεευοτρου νοτ

υο.υτΙου "του, ιυυεετο Ιου ουτοι·ευουου, ου ΝυοΙοορτοο

τοΙτΙο ου εΙου τυο Ιιοερι·οτ·υουο ΒοουτΙου, τι. υ. Τι·ΙΙυιιυυ

ιυΙτ Μπι ΕΙευο.ου'εουου Βοουουε (ουοτ υοΙτιο ΙΙΙΙΙΙυυΒ).

2ουου. Ζυ Μπι Ζννοου υυτοτευουτο Ιου: _ .

1) ΝυοΙοουΙετου. 0οινουυου ουε Μι· ΤυνιυυευτΙΙεο Με

Κοιυοε τυπου Αυεννοεουου ιυΙτ οΙΙτο.ΙΙεουουι Ινοεεοτ, Ρετι

Ιου ιυΙτ ΕεεΙυευυτο, τυουτΙο.ουοε ΑιιεΙνο.εουου υυτ1 ννΙοτΙοτ

Ι·"εΙΙΙου ($οΙΙτοννευν'Ι) Ποπ· 2οινουυουο ΕΙινοΙεευοι·ροτ

Βου ιυΙτ Μπι Εευοου'εουου Βοοεουε οΙυου τουτου ΝΙο-·

τΙοι·εουΙο.8. .

2) ΝυοΙοουΙυυιυΙυ, Ιυ ΙΙυυΙΙουοι· 77οΙεο ννΙο ουου, ιιτιε

υ·Ιεουου 8ουινοΙυευΙοτου ἐοννουυου Μ. Μο.τειιυιοτο
Ιοο. οΙτ.). ΜΙτ ΙΞευο.ου οΙυ ΝΙοτΙοι·εουΙου. , τ

8) Βου τ1ιιτου ΕεεΙυεΙΙ.υι·ουυευτ2 ουτε σου οι·ννΙΙυυτου

Πι·Ιυου οοΙο.ΙΙτου ΝΙοτΙοτεουΙο.8 ευιυυιο1το Ιου του! Μου

ΙΙΙΙτοι·, Ιοετο Ιυυ Ιυ οΙυο!. ΗΒΟ, ετΙ.υοι·το ου υυτΙ -εοτ2το.

Με Εευοου°εουο Β.ου.Βουε ου. .Τοτοτ οι·υΙο1τ Ιου οΙυου

νοΙΙετουτΙΙΒου ΝΙοτΙοι·εοΙΙΙο2. Ι)Ιοεοτ 7οτευου Ινυι·Μ ου

νοτεουΙοτΙουου ΠτΙυου ιυΙτ τΙοιυεοΙΙιου Β.οειιΙτοτ ντΙοτΙοτυο1τ.·

Βο.τΙυτου ννυι·Μ οτννΙοεου, τΙο.εε Με ΝυοΙοοοΙυυιυΙυ ου

εΙου ΙνουΙ υΙουτ τυο Πι·ευουο Μι· υοτι·. ΒοουτΙου Ιετ.°

Μουιο 7οι·ιυιιτυυο, τΙοεε Ιου υο.ου Αυείο.ΙΙου Με ΝυοΙοο,

οΙΙιυιυΙυ ονουτυου ΙΙυ ΡΙΙττοτ τυο τΙΙΙΙυυ8εννΙτ1τΙἔο Βου

ετο.υο τΙυι·ου τυο υΙευοου°εουο ΒοοΙττΙου Ιοτ2τ "Μάο

υο.ουΙνοΙεου Ι-ττΙυυου, που ΙττΙ8. Νο.ου ΑυυΙττοτΙου Με

ΝυοΙοοο!υυιυΙυε οΙυου εΙου Ιυ Μπι Ε"Ι1ττοτ υοΙ νωυυυ›

τΙουεοΙυ νοτεουΙοΜυοτ ΕΙννοΙεει·οουτΙουου Ιοτοτ 81οΙουίυ11ε

τυπου τΙου Εευο.ου οΙυ οοι·Ιυοοτ ΝΙουοτεουΙου. .

ΒΙο οΙυ2οΙυου ΕΙννοΙεεΓτουτΙουου υυτοτειιουτο Ιου υοου

Ιυ Ιο18. 77οΙεο: τΙυτου ΗυΙΙιευττΙουυε τυΙτ ΑιυτυουειιΙΙοτ

ΙνιιττΙο οιιυΙΙουετ Με 8οτιιιυο!υυιυΙυ υυεοοεουΙοτΙου, ινου

ουοεΙο ιυΙτ Μπι 12ευο.οΙΙ ετοτε οΙυου @του ΝΙουοτ

εουΙο.8· ΒΙουτ. Ποτ ουΙ τΙοτυ ΡΙ1τοι· εοευτυτυο1το ΝΙοτΙου»

εουΙο.8 υ·υττΙο τυπου Αυεννοεουου νοτυ ΑιυτυουειιΙίο.τ Με

τιιοΙτ, Ιυ εΙυεΙΙΙεουοιυ ΙΙΙΙο.εεοτ Βο1ϋετ υυτΙ υυυ υ)εεΙετευυτα

2υοοεοτ2τ, ννοτιυτοΙι οΙυ τΙΙουοτ ΝΙοτ1οτεουΙου ουτετουτυ

ΙΙοτεοΙυο ννυττΙο ννΙοτΙοτ εοΙτιετ, ου2οευυοττ υυτΙ Βου _Ιοτοτ.

ιυΙτ τΙοτυ Βευετου υΙουτ υυι· οΙυο Ττυυυυο, εουτΙοτυ

ΒΙοΙουΓοΙΙε οΙυο ΡΙΙΙΙυυο. ?η

Με ΟυΙοοιυ εουοΙυτ τυΙι· υοι·νοτου2ουυ, τΙοεε ΙτοΙυοι·

Μι· Βουουυτου ΕΙννοΙεεετοΙΙ'ο ου εΙου τυο Πτεοουο Μ;

υοττου. Β.οουτΙου Ιετ. ΜουΙΙου Ιετ οε, τυι.εε οε εΙου οΙυ·

οΙυου υοουετ υιΙιΙΙου ΕΙννοΙεευτιτροτ υουΜΙτ, Μι· αυτου·

τυο ΕεεΙυεΙΙυτο Ιυ εοΙυου ΒΙοουεουο.Ιτου εοίοι·τ νοττΙυτΙοττ
αυτ!. Δ τ Ι

77ουι·εουοΙυΙΙουοτ εουοΙυτ ιυΙτΙοτΙοου τυο Βουτυυ8, τΙοεε

τυο Ιυ τυοεου ?Μου ετοτε τοΙουΙΙου νοτυουτΙυου ΑΙ υυο,

υιοεου υΙοι· τυο ΗουρττοΙΙο ερΙοΙου. ο ο

δ) ΒουυΙτοοε: Π. Αι·ου. Γ. ΙΙΙΙυ. Μου. 58. Κι·ουΙ αυτ!

Μυττυοε: Π. Αι·ου. έ'. ΙΙΙΙυ.ΜοτΙ.54, 8.50Ι.ΒΙουιουτυο.Ι:

ΡοτυοΙο 'ο Με Ηοι·υοε. 1904.

') 2ο ΙΙ οννευγ: 2'Ιτου. Δι·ουΙν ΒτΙ. 181, θ. 818. ω'
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ΒοοιοιΙ‹ι απο ιποπ ιπ οιοοοτ νοτιιιιιιιιιιο οιιτοΙι Φο

Βοοιιοοιιιιιιιο, οιιοο ιπ οοιπ ποιοι οιποπι ΡτοΙιοίτι1Ιιειιιο1τ

οοινοπιιοποπ οοΙοοϋ.ιιτοΙιοΙΙιοοπ ΜοΒοποοιι, οοτ Ιιοικοπιιτ

Ποπ οιπ 0οιπιοοΙι νοιι (ΙιοιιρτοοοΙι1ιοΙι) ΑΙΙιπιποοοπ Μ,

Φο ΙιοΙτ. Βοο1οιιοπ πιιι οοπι ΒοΙιοοΙι°οοΙιοπ Ποο.8οπο

οιτοιιιοιι. νοτ1ιοιιοοιι πι εοιπ οπο. Νιιτ Ιιοι ΑΙινιοοοπΙιοιι

νοπ Ποιοι· 1101 οοΙιιοιι Φο Βοο.Μ.ιοπ πι ιο1ιΙοπ.

Πιο 8οιπο.τοοο, ΒΙοιοιιιο.ΙΙο οιπ ΑΙΙιπιποοοιιοοιπιοοΙι, ποιοι

ιπιι οοιιι ΒοοοοΙι'οοΙιοπ Βοοεοπο οιιοΙι οιπο ιιπνοΙΙοι.οπ

ΦΒο Ρ'ιιΠιιπο, ντοπιι ειοΙι ο.ιιοΙι Φο οΙιοτοΙο ΒοΙιιοΙιι οοο

ΒοΙιτοΙιοπο ποιοι; πι ΙιΙοτοπ ριιοΒιο.

ΠοοιιτοΙι οι ποπ ΓτοιΙιοΙι ποο1ι ιιιοΙιτ οοτ ΑΙΙιοιποεοπ

ιιτορτιιπο ιιποτοτ 11οιιΙαιοπ Πιτ Φο ίοΙιτιΙο ΑΙΙιιιιπιιιιιτιο

Ιιοντιοεοπ. Βοππ οιποτοοιι.ο οιιιο Φο οοιιιιο ΑΙΙιιιτποοοιι π»

Πτιιι νοτΙιιιποοπ, οποιοι οιιπιτΙιοΙιο Ειο·οιοοτοοΙτιιοποπ Μι

1οιι (οι. ΚτοΙιΙ ιιποΜιιιιΙιοε). Αποτοτεοιτε οιπο Ιιοι οοτ

οοΙιι.οπ ΝορΙιτιτιο ποΙιοπ οοιπ Ειννοιοο οιιοΙι ΑΙΙιιιιιιοεοπ

νοτΙιοποοπ οπο ττοιοοοπι πιο πππ. οοιπ ΕιοΙιοοΙι οιπο

Β'ο.ΙΙππο οιπ. Βο ΙιοποοΙΙ οιοΙι ιι.Ιοο ννοΙιΙ πιο οροοιιι

οοΙιο ΔΙΙιιιιποοοπ. 08.88 οοτ Πτιπ οροιιοΙ1 Ι›οι οοτ Ισπ

ροοοπ Ρποπιποπιο εοτιππιιποοΙιοιπιποποο ΑΙΙιιιιποοοπ ποΙιοπ

ΝιιοΙοοοΙΙιιιιπιιι οιιιΙιιιιι, ΙιοΙιοπ Ι. οοΙιΙι ι πιο τ”') ιιπο Κο π

οοΙιοπ νοτ 2 .ιοΙιτοπ Βοοοιετ. ΚιιτπιοΙι ΙιοΙιοπ Νοο1το τ υπο

ΒοΙιοιιοτ οιοεοο Ιιοετοιτιοι. @αποτο ΑτΙιοιτ οι Ιοιοοτ

ποσο πιοΙιτ ιπ οιιιιοιιοο νοτοιίοπτιιοΙιι. Ε.ιποπ Μοτοπ Ειπ

πιο ιπ Φο Ιιιοτ ιπ Ε'τοΒο Ιιοιππιοιιοοπ νοτΙιοΙτπιοοο πιο

οπο ινοΙιΙ οτοι: Φο ιποοοτπο ΟΙιοτπιο οπτοΙι οοιιο.ιιοτο

Κοππτπιο οοτ ΙΒιοοπεοΙιοιι.οπ ΙοοΙΙοιοοΙοτ Ι.οοιιποοπ, οοτοιι

ηριοοΙιο νοτιτοιοτ Φο ΒιντοιοοοιοιΤο οπο, Ιιοιοτπ 1τοιιποπ.

Μοιποτ ΑποιοΙιτ ποοΙι Ιτοιπιπι. οε πι οοτ ΙιοορτοοΙιποπ

νοτιοπι.ο οοτ ΕοΙιοοΙι'οοιιοπ Β.οοΙιτιοιι. ννοππ ποΙιοπ

οιποτ τοιοΙιΙιοΙιοπ Μοπιςο νοπ οροοιιιοοΙιοιι

ΑΙΙιιιιποοοπ οοΙιιο ΒιννοιοοοιοΓιο, Ιιοοοποοτο

ΝιιοΙοοιιΙΙιιιιιιιιι οπο ΡιΙιτιποοΙοοπιιπ ιιπ Πτιιι νοτ

Ιιοποοπ οιπο. Βιοεο Βοοιιιοιιποοπ οιπο Ιιοι οοτ

ιοΙιτι1οιι ΑΙΙιπιιιιπιιτιο ΒοΒοΙιοπ, πιο Φο ΒοΚιοτιοπρτοοιιΜο

οπο ΝιοτοπιιοτοποΙιγιπ οοΙιο.οιοοπ (οι. ΟΙοοτιο.) υπο οποιο

τοτοοιιο οπο οοιπ Κϋτιιοτοιννοιοε ΑΙΙιιιιποοοπ οΙιοοεριιΙι:οπ

ινοτοοπ.

Κοιτιπιοπ πιτ πππ ΒοΙιΙιιεο ποοΙι Ισια πι! Φο ρτιιΙΙ

τιεοΙι-1οιιιιοοΙιο Ρτοοο οιιτιιοΙτ, Φο πιιοΙι πι οΙιιοοπ Ποιοτ

εποΙιιιποοπ νοτοπΙοοετο: Ψιι.ο Με οε πιτ οοπ Κτοπιιοπ

πι Ιιοοοιιτοπ, νοοππ Ι›οι ΑποιοΙΙιιτιο οοτ ΕοΙιιιοΙιο οπο ιι

ΒοοΜιοπ οιοΙι Ιιοιπ ΝιοοοτοοΙιΙοο ιιιΙοοι οπο Φο οΙοιοΙι

τιιιιοοιοο 'Ι'τιιΙιππο Ι›οοιοΙιιι ΙιΙοιΙιτ.? - οο 1οιιιοτ Φο

Απτννοτι. 13ο Ιιοποο1τοιοΙι ιιιτι οιπο ιπιοΙτι.ιοεο

(οοοτ «ιοιτιεο1ιο») Νιοτοιιτοιοιιπο, οοτοπ Ρτοο

ποοο οι” ιοι. ιιποοιο 1ιοιπο 'Εοποοιιο οι", ιπ

οιπο «οοιιιο ΝορΙιτιιιο» ιιΙιοτοοιιεοΙιοπ.

Π.

Βοιι οιιιιοοπ .ΤοΙιτοπ ιινοποοι ιιιοπ οοτ ΒιιΤοτοποιοτιιιιο

οοτ νοτοοΙιιοοοποπ Ειννοιοεοτιοπ ιιπ Πτιιι οιπ οτΙιοΙιτοο

Ιπιοι·οοοο πι., Ιιοοοποοτο οοιιοοιπ ποπ οοιιιποοιι πι ΙιοΙιοιι

οΙοπΙιι, οοεο Ιιοετιιιιιιιτο ΝορΙιτιιιοίοττποπ ιΙιιιοπ οροπιιοοΙιο

Μοποοιινοτ1ιιιΙιπιοοο οοτ Βιινοιοοοιοιιο ιπι Πτιιι οτικοπιιοπ

Ιο.οοοπ.

ν17ιο πιτ ΒοοοΙιοπ ΙιοΙιοιι, ιοτ οπο. ΝιιοΙοοοΙΙιιιιπιπ, οοοτ

τιοΙιιιοοτ οοο Αιιιιτοιοπ νοπ, οιιτοΙι Βοοιοοιι.ιιτο ι“οιΙΙΙιοτοττι

') ΒοοΙιΙιιιιΙοτ π. Χοπ:

Ντ. 81 οπο 88.

Νοοιιοτ οπο ΒοΙιοιιοτ:

Οοιιτι·οΙΙιΙοτι. ι.ιιιιι. πω. πω.

ΠοιιιοοΙι. ιιιοο. Ψοοιι. 1904.

1'. Β. 8. 1680

Απο οΙιιεοπ ΑτΙιοΙΙ:οπ, Φο ιιιιτ οτοι. ιιοοΙι ΒοΙιΙιιοο ιποιποτ Όπ

ιοτοιιοΙιπποοπ οποοιιο·ΙιοΙι ενιιτοοιι, εοΙιι 1ιοτνοι·, οοοο Β ο ιι ο Ιι ο Ι

1897' οπο νοτικοιιιιποπ οοτιππππ,ςοννιοτιο·οι· Βιινοιοοοι.οιΤο Ιιοι

Ρποιιιιιοπιο πω. Ε οο ΙιΙι ι Ιι Ι ο τ οοινιιιιπ ΦιτοΙι Κοο1ιοοΙοοιιιτι

@πιο Ιιοι Ρποππιοπιο οπο. οπο οοιιι Πτιπ ΑΙΙιππιοοοπι.τοπιιοοΙιο,

οοτοπ οιιιοτ 'Ι'οιΙ Βοτιππιιπι.τοννιοι·ιοο ΒιοοποοΙιο.ι“1:οπ Ιιιιι.ιο. Κ ιι π'ο

ΑποιοΙιι.. οοοο ΙοτοΙο Π.ΙΙο νοπ Ριιοπιποιιιο τοΙο.ιιν εοτιπιιτο Μοτι

.οοιι οιοοοι· Βιννοιοοοιοιι`ο οιιοοοΙιοιοοιι, οοΙιοιτιο ιιιιι· οπο, νοτειιιο·

οποιοι. Φι.οο οο οιοΙι πιο ΦοοοΙΙιοπ οωπο Ιιιιποο1τ. ινοιοΙιο Φο

Ιιοκτοι1° Β ο ο οι: ΙιτοοΙιτιοπ ιςοΙιοιι; Ιοτιτοτοο πιο ιοοοιιιοΙΙο οοιιι·

ννοΙιτοοΙιοιπΙιοΙι.

ΙΒιινοιοο ιποιοι: πω ΒοοΙοιιοτοοΙιοιπιιιιε οοτ ι'οΙιτιιοπ

ΑΙΙιιιιπιιιιιτιο. Ιπ πιιπιπιο1οπ Μοποοπ Ι‹οιιιτπτ. οοοοοΙΙ›ο

_ιοοοοΙι, πιο Μοτποτ") ιςοποιοι. πο, ιπ ιοοοιπ Πτιπ νοτ.

Οτι: ποτ ΒΙοιοΙιιοΙιο ιπ ιοοοπι ποτπιοΙοπ Πτιπ οιπο ΡΜ

Ιιιπο οτΙιοΙτοπ. Ζιι οοιποοΙΙιοπ ΒοοιιΙιο.ι Μπι θιιΙνο

ποοΙι 1)ιο1γεο οοο Πτιπο. Οτοοοοτο Μοποοιι Φοοοε 8τοιιοο

οιπο _ιοοοοΙι Γτο.οιοο ρο.Ι.ΙιοοποπιοπιοοΙι Πιτ οι.οτΙ:οτο, ιιΙ:ιιτο

Νιοτοπτοιοιιπο, τοορ. @πιο ΝορΙιτιιιε. (ΟΙοοιιο.').

ΜοΙιτ Βοοοπτιιπο οοΙιοιπτ Πιτ Φο Ρτοιτιο οιι.ε ΥοτΙιοΙτιιιο

οοο ΒοτπιποΙΙιιιιπιπο πι οοπι θοεοιπτοιοΙιπΙιιι πι ΙιοΙιοπ.

Βιοοοτοοοοιι. Βιντοιοεοιιοι:ιοπι ιοτνοπΗοίίιποιιιι

οιποοΠ1Ιιτι ππο νοιι νοτοοΙιιοοοποπ ΡοτεοΙιοτπ ποοΙιοο

ρτιιιτ ντοτοοπ. Οεο.το.τγ Ι:οιπιιιτ πι οοιιι ΒοΙιΙιιοο, οοοο

οοτ Βιινοιοοοιιοτιοπι οτοοο Ιιοι 8οΙιτιιιπρίπιοτο, οοιπ

8τοι,οοπ Πιτ Φο Ρτοοποοο Βιιποτιο ιοτ οπο οοεο οτ Ιιοι

ιιοΙιοτΙιοίι.οπ Ρτο2οοεοιι ειιιιοι. Ροτιιοτ 1οοοι οτ οιοΙι οιιτοΙι

ιποοιΚοιποπι.οοο ππο οιιιιοΙιεοιιο Μο.οοπο.Ιιτποιι Ιιοοιπιιιιοεοπ.

ΟΙοοιτο πειι ιιπ πτοοοπιιιοΙιοτι οιοοο ΕΙοειιΙΙοτο Ιιοοιιιτιοι.,

ΙιοτιτοτοοΙιοΙιοπ, οοεο, ιο ο.1επτοτ Φο ΝορΙιτιιιο, οοετο ιποΙιτ

0οοΙιιιιιπ απο ΝιιοΙοοοΙΙιιιιπιπ ο.ιιοοοεοΙιιοοοπ ινιιτοοπ οπο

νοτ ΑΙΙοιπ ποοΙιοοινιοεοπ, οιι.εο Φο ΑιιοοοΙιοιοιιιιο οοτ

νοτοοΙιιοοοιιοιι ΕιννοιοοΙιοτροτ ιιποΙ›ΙιοιιΒιο νοπ οοιπ ΕΙιννοιοο

οοε Βιιιτοοτιιιπο ιοι ιιπο ποτ οπτοΙι Φο Ιιοεοποοτο Με

οοτ Νιοτοπιιιειοπ οτι:Ιοτι οπο. Πιο οποιοιπιεοΙιο 1.ιιοιοτι

οπο Φο Ε'ιιπΙαιοτιοοιοτυπο οιιιο ιοοοοΙι πιοΙιι: Ιοοιιοτιιοπτο

Βοοτιιιο. Ποιο ΝιιοΙοοοΙΙιπιπιπ οιοτπτπι οπο οοτ ΙιτιιιιΙοοπ

Νιοτο εοΙΙιοι, ννοΙιτοιιο ΑΙΙιιιιιιιπ οπο θοοΙιτι1ιπ πιο οοπ:ι

ΒΙιιτ «.ίιΙΙτιοτι.» ντοτοοπ. 1ο οιπινο.ποίτοιοπ νοτειιοΙιοπ

Ιιο.ιι ΟΙοοιιο. ΑιΙιιιιπιπ- οπο θοοΙιιιιιπΙοοιιποοπ οιιτοΙι

οινοτοο Ι.ιοτιοοΙιο Μοπιοτο.ποπ ροοοιοτοπ Ιειοεοιι ιιπο ιο

πιι.οΙι οοτ ιιΙιτιοτοποοπ ΜοπιΙιτοπ νοτοοΙιιοοοπο Βιννοιοο

οποι.ιοπιοπ οτοιο1τ. Ι)ιοοο νοτοιιοΙιο οιιιο Ιιοοοποοι·ο

ινιοΙιτιο, νοιι οιο Φο ΑποιοΙιι: ντιοοτΙοΒοπ, οοοο Φο

ΒΙπιπιιοοιπιποπεοιπιπο οιοΕιινοιεοοιιοοοΙιοιοππο ποεοπτΙιοΙι

ΙιοοιπΒιιοεο. απο!. Οοινο Ι. Μ. Θ. 616).

Ρ'οΙοοποο 'Ι'ο.ΙιοΙΙο οπτ.ΙιιιΙτ Φο ΒοοιιΙι:οι.ο οιιιιοιοτ νοπ πιο· οπο

ο·οι”ιιΙιτι.οτ ΠιιτοτοιιοΙιπποοπ. Πιο ΒιννοιοοΙιοοιιτιιτπιιιιο οοεοΙιο.Ιι

ιπ οοτ ιιΙιΙιοΙιοπ ννοιοο, ο. Ιι. 50 απο. Πτιπ ννιιτοοιι ιπιτ Πιθ

νοι·οιιππι. πιο Βοοιοοοιιτο νοτοοτοι. ιιπ νΨοοοοτΙιοοο οο1τοοΙιτ..

οοο Βικνοιοο οιιι·ιοτι, ιτοετοο1τποι οπο ιζοννοι.τοπ. Αποοτο50οοιπ.

υνιιτοοπ πιο 50 απο. ιιοπιτοΙοτ, Ιιοιοοοτ Ιτοπποπιτιοι·τοτ Αιππιοπ

οπ1ιοτιοοιιιιο; νοτοοτοτ. οοτ Νιοοοι·οοΙιΙιιο· ποοΙι 24 $τιιιιοοπ οπι'

,ι;οννοι;ποιιι ΡιΙιοτ οιιι'εοίο.ιιι;οπ. Εοι.τοοΙτποι, ο” Αιππιοιιοιιιιο.τ

οποοοννο.οοΙιοπ πιο οιιο ΒριιΙννοοοοτ Ιοοιιιο ΤτοΙιιιιι.ο πιο: Βιιι·γιιπι

Ιιγοτ:ιι οπο. ινιοοοι· Βοιτοο1τποι οπο Βοννοοοπ. νεοι- οτΙιιο1τ.οπ

οο οπο (ΗοΙιιιΙιπ(4- ΝιιοΙοοιι.ΙΙιιιιπιιι). 8πΙιτ.τοΙιιοτοπ νοιι· Φοοοο

νοιιι θοοοιιιτοΙΙιιιιιιοπ, οο οτΙιο.ΙΙ.οπ νοιι· οπο $οτιιπιοΙΙιπτπιπ.

Βιο ΠπτοτοιιοΙιιιπι.τοπ οιπο Ιιοοοιιοοτο Ιιοι ι'οΙιτι1οτ ΑΙΙιιιπιιπιιτιο

ιιιιιΙιοοιπ ππο τιιιοοΙιποοιι Με, οο. Φο οποιο1Ιοποοπ Πι·ιιτο Φο

Μοτο ΡιΙιτιοτιιιιι.>; οοο θΙοΙιπ1ιπ οοΙιτ οτοοΙιινοτοπ.

πο θοΙοι;οπΙιοιι: οιοοοτ ΑτΙιοιτ ΙιοΙιο ιοΙι Φο Β ο Ιι ο ο Ιι 'πι.ΙιΙοπ

οιιι·οΙι Φο 1Μι.οιιιιο Ιιοπιτο1ιοττ οπο ιιπ 20 Γο.ΙΙοιι πιιτ ι·οΙο.οιν

ΙιοΙιοπι ΒικνοιοοιτοΙιοΙτ ο·οιπποοπ. οο.οο ιιπ ΒιιτοΙιοο1ιτιιι.τ πιοιιιο

Β ο Ιιιι. ο 1ι οποτιιΙιοπ πιο 1,15°βιο πι πιοοτιο· ονοτοιι. 1ο 11 νοπ

Φοοοπ 20 Ε”ιιΙΙοπ ποτ οοτ Πιννοιοοο;οιιοΙτ ιιΙιοτ 3°/ω οπο "οοτ

πνιοοΙιοπ 8,27 οπο 15.40/ιιο, ο" ΒιιτοΙιοοΙιπιπ. θ,50°/ω. Βο1τιι€

οοτ θιοΙιιιΙτ πιοΙιτ Φο 5-θ°/οο, οο ινιιτοο οοτ Πτιιι νοτοιιππο

Ιπι ΠιιτοΙιοοΙιπιιτ ποιο·ιοτι οιοοο Ε'οΙΙο 1.9θ°ω πι ινοπιο. Πιο

9 ΓοιΙΙο ιιιιι ΑΙΙιπιποπ πιο πι 2,80|ω οτι.ιοΙιοπ οο.Βοο·οπ οιποιι

ΓοΙιΙοτ νοπ πιιτ - Ο.168°/ω ιιπ Φο ΕιοΙιοοΙι'πι.ΙιΙοιι. Βοι

οιιιοιπ ΒιννοιοοεοΙιο.Ιτ. νοπ ιιΙιοτ 8°|ω Ιιοι.Ι.ο ιοΙι ο.Ιοο οιιτοΙι

οοΙιπιττΙιοΙι οιτιο ππι 29,8'7°Λι (οοο 0οοοιιιιοΙΙιιιιποποι πο πιο

οι·ιοο Δπι·οοΙιο. Ιιοι οιιιοπι θοΙιοΙτ. ιιπτ.οι· ΦΑ.. οοςοςοπ οιιιοπ

Β'οΙι1οι· νοπ ποτ 9,1°/...

Βιιτοιιο ιιιϋοΙιιο ιοΙι Φο Ε`οΙοοτιιπο· πιοΙιοπ, οοοο ιοοοτ Μοτο

οιντοιοοΙιο.1τιοο Πτιπ ιιπ Φο ΒοΙιοοΙι'οοΙιο ΒοιιΙιτιοπ οο ποιο

νοι·οιιππο ννοτοοπ ιπιιοο, οοοο Φο πιτ Ρι·οΙιο Ιιοπιιοπο Β'Ιιιο

ειοΙτοιτ. πιοΙιτ τιιοΙιτ Φο ΙιοοΙιοιοπο 80/Φο ΑΙΙιπιποπ οπι.ΙιοΙι. Μιτ

οοΙιοιπι. Φοοο Β"οι·οοτππο ννιοΙιτιιτοτ, Φο Φο οοιιοι. :ποιοι οποιε

εοΙιοπο, ω. οοτ Ιιοπιιοπ.ο Πτιιι πιοΙιι. ιποΙιτ πιο 1008 οροι.

Θοιν. ΙιιιΙιοτι οιιτιο.

Μοιιι Ηοπριοινοο1τ Ιιοι Φοοοπ ΠπτοτοιιοΙιπποοπ ινοτοοτ,

πιιτ ινοιιπ ιπο8ΙιοΙι οιιτοΙι Βοποιιο ροΙΙιοΙοοιοοΙι-οποιοιπιεοΙιο

'ή ποιο Ιιοι 9ο π ο ο ο τ.

ιιοιοοΙ Βο. 19.

Οι τ.: νοι·ΙιοιιοΙιιιιςοτι οοο ΧΠ. 0οπ8τ. Γ. ιπποτο Μοοιπιι.

ο Ο Ι οο ιιπ Οοττοου. τ. 8οΙιννοι2οι· Αοτοιο 1908 Ντ. Β οπο Ιο

οο πι. Η ο ο ιπι οι π π νιτοΙι. ΑτοΙι 89.

Ο οίιι.οτγ. απο. ΑτοΙι. Ε. Πιο. πω. 47 θ. 159.

ΕτΜτοποπποοπ ο. Νιοτοιι. ΝοτΙι
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8111110 8011810011. Βε1 1101· ει·ειειι 0111111111 111118 ει· 11111· 8ρ111·ε11

8111101110 Με 1,50", 1101 1ει8ιει·ε11 2-5°/ω Α111. 11101111 1111011

111εεε1· ·0111ε1·ε011ιε0 1111 11112ε11ιε111ειι 2110020000 νι1ε1·11011 11111011,

ε0 1ε1. 110011 01110 ε01ι11.1·1'0 Τι·ειι1ι1ιιιε; 1111111111 1118211011. Υει·21ε11:11ε

11111111 Κ 1·ε1ι1 1111111101. Ρ11γε1010,01ε 8. 1111111. 125): «Οε11ει11

1111ει-ι10111ε11ειι 11111 ε1ιιειιι 181ννε1εεεε111111 1111101· 0,1 1101. 1111111111

111011 111 11111· Βεεε1 11111· 11ε1 ε01ι 1101011 Ν1ει·ε1ι11.8ε1111011ειι» . . . .

«Μι 8111111011 1111111 1118 2111111111 11111· 11111111 ε11121111111101ιε1ι 1812110110

1111011 1101 11ει· ε1ε1011ε11 1(1·0.1ι111ιε1τε111·ε1101ιε 11ο νε1°ε01ι1ε11ε11.

Μ" 11.11 01110 Κ18881111Η1111111 110.011 1100881001) 1110111 Β'0118101112

11010011 11111111».

8811811 1ν11· 111111 1110 Ζ81ι1ειι 11111· '1':111ε11ε Β. 11111101· 1111. εο ει

01ε111 ε101ι 1111· 1118 1110111 0080210110!! Ε'1111ε 1018ειι11εε: 181111 4:

1 0118111181· 01111: 1110180118 801ιι·11ι1ιι11'ι11ει·ε

€ 111ει11:ε 8000), 2ε101ιι1ε1. ε1011

 

(8ρεε. 08111, 1008, 111111

1110 111101· 20 .18111ε 111111111

τε1111ε ι·ε101111011ε_Ε11ι11ε1εε11.11εε01111111111ιε Με. 1)ει· 181ννε1εε0110

1111111 1ε1 5,22 Ρ 1111 8: ειι1111.11111ε, ρ:11·ει101ιγ111810εε Νερ11ι·111ε,

11ε1 11ει· 111111 Αιιε1ε10ε1ι 11118 Ε1ννε1εε0110ι. 8,1-5,9-8,98 11·εερ.

9,88) 1111· ε111ειι 1101181'88112 111 80111·1ιιιιρ1111ει·ε ερι·ε011ειι 1181ιιιι.ε.

Ρ1111 8. 1801111. 11110111. ε11111ιειι10. 11111 0814001. Α111., 01101: 2,18

111111 811.11 9 Νερ11ι·. ρε.1·ε1ιε11γι11.1ι111 0,80? 1101.. Α111., 01101. 5.84

11ιεεει1 1‹ε11ιε Α111101·111118.1ειι 0180011011. 181111 12, 18 111111 14

ει.ε11ειι 1'ε11ι·11ε Α1111111ι1ι1ι11·1ειι 11111, 11ε1 11011011 1118 1111 1101126311

Α11ε01ι11111: 110ερι·0011ειιε 1111111111; 11111 1111111 1Βε111101ι'ε01ιε1ι

11ε110;ειιε, 1111110 1ι1101ι101,8ε1111ε 8111111112, νοι·1ιε.ιι11ε11 111811'. Πει·

101υνε1εεΒε111111 1111111· 1110111111; 0.142, 0118111111 0,088 001.,11ει· 10110

11ειι1 0011118: 0,81, 0,0?8 111111 1,2. 1)1εεεε 181·0ε11111ε 0018011001

1101110· 11ειι Βεειι11111ε11, 1110 νν11· 118011 11011 1111ε18.111ι·11.11211111ειι ει·

ιν11ι·1ε1ι 1111188100.

111'1011ι111ει·ε 8011111εεε 111εεε11 1118 8821811011 101.118 8101111:

81111 1: 1111111880 11111 8011ι·11ι110ϊ111ε1·ε 1110.21ιιοε1121ε1·1, ει·1νε1ετ

111011 Με «111ε11ιε 1010 Ν1ε1·ε». Με ιι1ε111·1,0ει1 111ννε1εε011011ε1ι1ειι

0,8?, 1,15, 4,18 ε011ε111ει1 1111 )1)1ι11ε1ερι·1101ι 11111 8111110111 1381111111

211 1110111111 111111 1111188011 010111 11111011 1110 11001121·1111111;ε 1080111000

88.810!! 118111. 1111110 0011181101 0011011111. Ηγ11ι·011ι01811 111111

1178011018), ει·1118.1·1 ννει·11ειι. 18111 111ιιι1101ιεε 11.εε11118.1 210111.

81111 10. 1111018011 111110 ιιι01ιε1.ε111110· 011110 1811110188 νε1·10.111ε1111ε

11111011

1111113110 Β.
 

11.8 έ 1 .Ξ . 4· ·1(111ι1ε01ιε 1111101ι0εε. ἐΞ έ ἐ α, 01111 1111 1.10 11.

8 εε ε 1888, , 8 8. 81

1) ε. 11. Νερ111·. 0111. 1111ει. 54 11. 11. -1· 1νειι10· 1015 01041 0,088 0,098 0,87 10,2°,'11 Κ1ε111ε 101.11 11111111.

11. >> >> 1 500 1015 0,748 0,4 0,848 1,16 0.211..

ε. 11 » -)- , 11101110· -- 0,24?2 01992 0,048 4,18 -

9111. Θ. 58 11. 11. 81111111. απ. 1111011011- 4- 000 1015 0,78 0,888 0,144 4.4 - 1111111118 Ν00111'11.18 4 8101111112.

Η· Α11)Υ10111?1- ; 1 (Εεεε).

11 >> 2 4- 1 000 1025 1,54 1,104 0,878 8,095 -

11) 8- Σ? 11- 11- Ν 1141011011- 0111- Ο 80111111 1010 0,882 0,201 0,101 287 0,401; Θ1°08818111ε1888 Ν18Π6(·1·Α111Υ10111.)

4) ν. 70 11. 11. Ν. 0111. 1111111. Ο 8000 1008 0,08 0,285 0,045 6,22 0,000

δ) 11- 11. δ? Β- 11- Ν- 111111180 011111 -1- 1 800 1021 ?ὲἔ5, - -- ·ἔ - 1111111110 1100011110 1011.ει·1οε01.)

ΜΒΜ) -1- δ181111118'.

11 >> 2 + 700 1010 0.200 0,11 0,000 1,11· -

8) ε. 1117. 85 ε. 11. Ν. 8110801118. 1811111) 1100 1018 0,418 0,818 0,102 8,1 .

11. » » 0 1800 1012 0,414 0,854 0,08 5,9 -.

ε. » » 1111011111. 0 41500 1018 0,254 0,222 0,082 8.98 - ,

11. » 11 1111111. Ο 1018 0.882 0,754 0,078 9,88 .

'71 8. Ρ. 40 11. πι. 11011111. 1111111118.. -1- 900 1024 0,82? 0,105 0,182 1,4? 0,200), 01'088θ 11111110 Ν1ει·ε.

11. » » ' 4- 250 1018 0,45 - - - .0,2ε1/1

8) Β. 59 11.11.11. 1181'. 8110801118. 1111011101. 4- 1440 1011 0.844 0,288 0,108 2,18 -

9) Μ. 4? 11. 11. Ν. 11111. 11111011. 18111111 1100 101? 0,80? 0,889 0,118 5,84 -

101 1). 4? ει. ιι. Ν. 0111. 11ιι.ε1. .1. 0011111· 1019 0,518 0,289 0,22? 1,2? - 8ε11ι·1111ιρ1“ι11ε1·ε.

11) 1). 22 ει. 11. Ν. 8011111. 8ερε1ε.(1ε11- 0 - 101? 0,1858 Ο,1184 0,0474 2,49 0,601 11011111. ρει·ε11011. 11011111.

ι·ι1ε Α1111ι111ιιιι11·1ε).

11) >> » ο - 1020 01822 01002 0,056 1,89 0,801),

ο) 88 >> 0 - - 0,1 0,058 0,044 1,5 0,801

12) Τ. 8111111111 Α11111111. 1'1'γρ111181. 0 - 1010 0,142 0,084 0,088 0,81 10011181

18) Β. 1111111110 Α111. 1Ρ1ιε1111ι01ι1ε). 0 - - 0.118, 0,008 0,110 0.0?8 1111111111·

1410. Μ”. Α111. 1118111111). 3 0 - 1014 0,0εεὁ 0.048, 0,04 1,2 'ΗΜ

1 1 1 1
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8ΕΚ'ΓΙΟΝΒΒΒΘΠΒΝΙΒΒΕ).

ΜΑκυοοκοττοο Η.

 

ΜΙΠΒΟΒΚΟΡΙΒΟ Η. ΒΙΑΘΝΟΒΕ.

~

Του. Β. 1. Μ.

Νυτ οτπο Μοτο οΕτόυπτοττ.

ΒοοΙττο Μοτο Μοτο, ΚοποοΙ Μουτ. ττόττο.

τοπτ, θοντοπο όοτο. τοι. ΒΙπόο Μουτ. νοτ

ετοΙτπιοΙοττ, νου τιππΙοτοποτ ΠτοΙτο, τ·ϋτΙἰοπ.

180 ,ο,·τ·ο.πιτπ.

2. Θ. Μοτοπ νου ποττποΙοι· θτδοοο, Κορ

οοΙ Ιοτοπτ Ιου!τοΙτ, οποτ·οττω... ΜΜΜ, Βτπόο

τ·οτοοπτπΜοττ. ο;ττιυτοτ, 8οΙτπυτόο.οπο πω..

εΙυπιοττό. Βἰπὶε·ο εοΙοο. ΙτοτΠϋτπιτεο Ιπ

πιι·Ιττο. ΜπιοΙπο πο.τυπτο Βτπιτουυποοπ.

8. Θ. Μοτου οοπτ μου. Κοπτικό οουινοτ

ΙϋοΠοΙτ. θουτοπο όοτΙ›, ετοιι-.<.>;οΙυΙτοπ. Βτυόο

οτοτ!‹ νοτοτοττοττ.

5. Β. Μοτοπ 2ΙοτπΙτου ποτπτοΙ ,=.ττοοο, θο

ννοΒο οοπτ όοτυ. ΚοροοΙ οοπννοτ ΙοοΙτου,

Ουοτ·όποπο Μουτ τςτοπυΙτοττ. Βτπόο οτυ·οο

νοτοοπτπΜοττ. ΖοτοΙτιτυπο· όοο θοτνοοοε όουτ

πω.. Ε'οτυο ετυπτοι. Απ όοτ Οποτυο.οπο

τποπτοτο οτοοοποττοοοο 0γειοπ υπό ποτυπτο

ΒτυπτοΙτυποοπ. Θονττοπτ. οοτόοτ Μοτοπ 290

ρ;τοτπτυ.

7. Ρ. Μοτοπ ποτ! νοτοτϋοοοττ, Κο.ροοΙ

οιννο.ττ ττοΙτυνοτ ΙϋοΙτου, οτθπτω... οΙο1:τ. Θο

ντοπο όοτο, ...ο όοπτ ΒοΙτπτττ. υπτοτ.τοΙτττοεοτε

8οορτοπΙιο1τ. Βτπόο ποΙττ Μου.

10. Π. Μοτοπ Μοτο. ΚοροοΙ με 16οΙΙου.

Οοοτόο.οπο που ετ·ουυΙτοττ: οτυποΙπο @οπου

πππ οοτόοοιπ ΙπποΙτ. Βτπόο ..του νοτοοπτπο.·

Ιοτι. Ρο.τοπουγτπ οιπ' όοτυ Βοοπτικ όυπΙτοΙτοι.

11. Ι). Μοτοπ οιοτΙτ νοτοτϋοοοττ, ΚοροοΙ

οπο 16οΙτου, θοτνοΙ›ο ποΙοΙτοπ-τοτ, Ηἰπόο

.τοπ-κ νοτυτοττοτι, που; 8·Ιου2οπό. θοΜοπτ

290 υπό 285 ετουτυτ.

 

!

Βοπτ οτο.τΙτο Βτπόορ;οτνουοοπτπτουΙτιπο. Βτο.τΙτο ΒΙΜ

ΗτΙΙυπο όοτ ΚυρτΙΙοτοπ υπό οτυπτο Β!υτ.υπ,ο,·οπ ἰπ'ει Ρο

τουοΙυγτπ. νοτότοΙτυπο: όοτ θοΓυ.οοινοπόο. Μποοπτ·ο Ρο

τοποΙτγπτόοςοποτοιἰοπ. Βτπτ8·ο ΟγΠπόοτ. Βοοτυποπόο οτπγ- `

Ιοτόο Πορτοποτυττοπ Μο υπό ότι, ποοοπόοτο τπ οτπτοοπ

ΘΙοπτοι·υΙτο. ΓΙοοΙτντοτοο νοττοιπιτπς. ΗγυΙτυο Ποποποτυ

Ποπ οτππ.τοτ θΙοπτοτυΗ.

8ττττΙτο νωττω....π. όοτ Οοΐοοετνο.πόο υπό τοτο!τΙτοπο

Βτυόοτ.τοννοοοοπτυττουΙτιππ 8ττοτποπό τ.τοΓϋΙΙτ.ο ΚορτΙΙοτοπ.

Ετυτοτοο τπ όοπ ΘΙοπτοτττΙἱο. ΒοτοπΙτοπο ΟγΙτπόοτοΙΙόυπο.

ΒοττοοπτΙτοΙτο ΒρττποΙοουννοΙΙππΒ υπό Ποουυπιποιτοπ.

Κοὶπ ΑπητΙοτττ.

Ι)οουποπτοιτυπ υπό νοτίο!.τυπε όοο ΕπΜτοΙο. Κοτπ

οοττννυπό. ΕΕοπότΙτοΙτο ΟγΙτπυοτοτΙόυπο. Ιπ όοπ Ποτο

Ιτο.πόΙοποπ Ετννοτοοόοττττπο. ΓΙοοΙτινοπτο οτπγΙοτόο Πορτο

ποτο.ττοπ.

Ιπ όοπ θΙοπτοτυΙἱο ΙΒΜοτοο το εοτἱποοτ Μοπο·ο. ΕοἱοΙττο

ΒρτιποΙόοοοτιοτποττοπ. Ιπ του. οοπτοτιτο υπό 8ουΙοτΓοπ'

πτυοοτεο Αυοτοοουπε;οπ υπό ΝοΕτοοο, ΙΒΜοτοο υπό Ογ

Ιτπόοτ. ΙπππΙο.το ΜοΙπποΙΙτοο ΤπόΙτι·ο.ιτοπ όοο Ιπτ.οτοτ.τ

πω”. θΙοιποτ·ιτΙιτοΕυροοΙ π. 'Γ. νοτότοΙτι, οτπτΒο θΙοπτο

του τ.τοοοΜνυπόοπ. Ιπτ Βοτοτοπο όοτ τπτοτ·οττττοΙΙοπ

Ηοτόο τποπτΓοοΙτ πττορπἱοοπο τυο. οοπτοτιτ, οπννΙο Μουτ

οΜ.ο.ιΙοοπο ΒοτυκοπόΙοποπ.

Βοτ οοΙτννοοποτ νοτοτόοοοτυπο· στι!. όοτ οιτοΗτεο υπό

τπουΙ5.το 'Τγρπο όοτ ΙπτοτοττττοΙΙου ΝοπΙτττττο ττοτνοτ.

Βετο τυπου όοτ ΗοτπΙτοπΜοποπ ο;οττόΜ; υπό όο

οοποπττοττ. Κοτποουτνυπό. ντο! ΟγΙτπόοτ. Βτ.τττΙτο Ηγροτϋ.

τπτο. Ε'ΙοοΙανοτοο ττοτΙπεο ΚΙοτυποΙΙτεο ΙπόΙτ.τοιτου.

Ιτπ ΙπτοτοΙ:Μυπτ ΠοτπιοΙΙτεο 1πόΙττοττοπ. ΟΙοπιοτπτυο

ΙτοροοΙπ π. 'Ε. νοτόΙοΙ‹π υπό Ατ.τορυΙο οτπτεοτ θΙοτποτυΙὶ;

ο ἱιποΙοοπννοΙΙυπ,<.τξ

θττ.ΚυοΙου τυ όοπ'

οτο.τΙτο ΒΙυττυΙΙυπο· όοτοοΙοοπ.

Ιπ όοπ ΗοτπΙτυποΙοττου Βυνοτοο,

υπό Αυοτοοουπ,=;. Κοτποοπννυπό υπό

ΖοΠοπ.

Μοτοπορυπο1τοπ ο·οοοπτνοΙΙ:, π. Τ. όοο υοτπτοττ. Κοτπο

οο!τΙοοπτ τουτο”. ΜΗ θυόττπίπτουπἔ ωτω.... τοτοΙτ

Ηοποτ Ε`οττοἱποοπΙυοο το ότου ΖοΙΙοπ, ΙτουρτοττοττΙτοΙτ υπ

θοΙποι όοτ τυουΙτ οοπωτττ.

Νορυττττο Πτωτ

ο τ τ τ τ τι Ι τ ο.

+ Ηγροτ·οοπττο.

Ι.οτοπιο ρ:ττ·οποττγτπυ

ποιπο νοτο.πόοτττποοπ.

ΝορτττττΙο τ π ι ο τ· ο ιτ

1.τοΙ το οττοττοεοΙο

τ· ο Μου. (Επεσε)

ό· ουτοποτη·πιπτ.οου.

Ηγροτ·ποπττο.

ΝορΙττἱτὶο ροτ·οττ

οΙτγτποτ.οοο, Βετο...

ποπόοο ΑτπγΙοτό.

ΝορΙττἱτἰο τπτ.οτ

ΜΝΗΜΗ ΗττουΙότ

ου ότε θοίοοοο οπεοπΙτοο

υ οοπότ.

Μπουτ,εζο

` νοτο.ττό.

ροτοποτηυττ.

ΝορτττΠ.το ουτοπ

ουγπτοιοοτι.

 

ΝορΙττἱΗο τπτοτ

ο τ: τ ο τ ο Ι τ ε.

-1- τοτοΙτΠο!το (τω. ?)

ρπτουο!η ω. νοτοπόοτυυ

Βου.

Νοπττττιτο μοτοπ

οπγπτοτοοο.

 

8οπτυπηττ'πτοτο, πο. Οοόοπτοπ υπό Ηοτουγροτττορπτο. ότο :τοπι

ΗοΙτ :Μουτ οττο.οοτοτοττο (ντοΙΙοτοπτ πο.ου Ο οΙο πτοΙ?) υπό όυποτ

6,18ο/οο Μο., ποτ οἱποτπ @υπο νου 1,27 οτ·ο·τιο. το.. τ'ετπό ετοΙτ

;ΙοτοπίττΙΙο οἰπο «Ι:Ιοτυο. τ·οΙ.ο Μοτο» πππ. τοτουΙτοποτ (τυἰυτοοΙτο

πτοοποτ) ΡυτοττοΙιγπτοΙτοτ·οττοπ. Ε'ο.ΙΙ Σ' ννυτόο Με ροτοπουτ

τποιοττο Νορττττιτο οτιτ'ο·οτοοετ (ΑτπγΙοτό νοτ°ττττ1τοτ), ΑΠτυπτοπ

Ο.78-1.54 πω. Ωποτ.: 4,4 τουρ. 3,095. Πο ποτττ.υπόοπ πτοπτιτ.ο

Ιου; Οοόοπτο, οἰυ υγροτττορπτοοΙτοο Ποτε υπό ποοποτυότοο

Ατ·τοττοοΙ‹Ιοτ·οοο (Απο Ι.τυοο). Βο τ'οπό που οτπο που... Νο

ρυττιτο, ΜΙ. Ψοτ·υντοςοπ όοτ οττοττο-ουΙοτοϋοοποττ $οΙιτυπηττ'ιιυτ.τ.

Πἱοοουτ οοπτ οππΠοΙτ οι Ε' ΜΙ ό, ΜΙυτοο!τ ο.Ιο όΠ'Γυοο Νορυττττο

ουίεοίο.οοτ.. θΙοτοττΓο.ΙΙο Οοόοπτο, ΑττοττοοΒΙοτοοο, Ηγροτττομπτυ

ο0τόἱο. ΑΙουτποπ 0.268 ποτ. @που 1,77. ?οεπ τοτπο ροτοττοΙτγ

τποτϋοο ΝορπτΜόοπ τυπό Β' ΜΙ Β υπό 7. Βοτ ποτόοπ «εςτ088ο

Μοτοπτο. Β'ο.ΙΙ 3 Μοτο υπ οτποτπ τυτοτΙτιιττοπτοπ 'Ι'γρυτιο

Μό.. το νοΙΙοτ ΝτοτοπΙτοτπροπουττοπ. Ι)οτ Βτυ·οἰοο,<;ουοΙτ

0,862 ρΟτ., Ωυοι. 2.57. Β'ο.ΙΙ 7 Ιτο.ττο »νοοποπὶοπο,· οιυι·Ι‹ο Ιπ

ΙτοτπροπουττοποοτυοΙτοτυοπου. Βτινοτοο8οΙιο.Ιτ. 0,827°/ο @που 1,47,

5ουΙτοοοΙτοΙτ Ε' ο Ι Ι 10, ννοτ Ι;ΙτπτοοΙτ οτπο οοπννοτο ΜττΙΙο

ΑΙουυππυττο, οποιοπιτοου ο τ π ο ο ο το π ο τι γ πι Μ. ο ο ο Ν ο -

ου Με”. Μο.: 0,1-0,1658%. @του 1,5-2,49.

8υοΙτοπ .το πυπ υττοοτο Βτεοοπτοοο του; όοπ Μποτσο

τυτοποοΙτοπ το ΕτττΚΙοττο ου υττυοοπ, 80 τετ όοο υπ- ότο

ροτοποττγτπο.τοοο Νορυττττο Μουτ: 77το ου οτ

ινοττ.οπ ποτ, οτυοο πω. οὶπ Κ Ιοτποτ Με τπττ.τοΙ

τττοοοοτ Ετννοτοοουοτ.τοτττ, όοτ υοτ όοτ ΓουττΙοπ

ΑΙουτπτυυττο οοΒοτ υυτοτ 1 ευπΚου Κουπτο.

Ποεοεοπ οοπτ:τοπ ντοτ οπόποτοττο Ε"οΙΙο νου νοτνττο

μου τπτοτοττττοΙ1οτ Νορττττττο(ΓοΙΙ 1, 2, 5υπό

10) υπ νοτοΙοτου του όοτι ΖυΙτΙοπ νοπ Οού.τοτγ οόοτ

(ΣΙοο!.το τοΙουν νἱοΙ ου πτοότητο Βυνοτοουυοττοπτοπ

Μο ΕτΜο.τππ8 Νοτη τνουΙ ίτο,ςΙου όοττπ, όττοο ότο Βου

ΡοΙΙο οτοΙτ οΙΙο υπ Ζυετο.ττό οτϋ.τττοτοτ Κοτπροποοποπε

οτϋτυπ8 ποίο.πόου, ντοόυτοπ όοτ ΙΒΜοτοουποττοπτ που

υοτο.ο,οοοοτ2τ ντττό (οΓ. οπου Ο!οοττο υπό θου.τοτγ

Ιοο. οττ.). Ι)το Ζοπ!οπ όοτ ου! οτυοτπ οτοεοοπ Μοτοττο.Ι

ποτυποπόοπ, Ιοὶόοτ υποοΙτοτποιτό πυτ ουτπ Μοτπετοπ Του

πττΚτοοΚορτοοΙτ υυποτουοΙττοπ Ρο.ΙΙο όοτ πππ· ουεττπο!τοπου

Πιοτο.τυτ ϋποτ ότοοο Ε”το.8ο οΙοτυου ποτυτΙτοΙτ ευ ΒοοΜ

ποετοΙτοπ υπό οτπό ντι· ωτοοπτω, υτοοοο Ετ υτοτοο

ουοττοπτοτι @του 10 οόοτ τυοΙιτ) Πτι· ότο Μυο

ποοο όοτ Βοπτυτπρίπτοτο πιτ νοτντοττοπ.

Απόοτοτοοὶτε τοτοοπ τποτυο ΜΜΜ, ό”

οτυο όὶοοοοου8ΙὶοΙιο Ππτοτουουυπε ό”

ότοοποοττοοποπ 77οττ οτπουοοτ, ΜΜΜ

Κοτπροποοττουοοτότυπεοπ ουίττοτοπ. Οοο τοῦ

πππ Ιοτόοτ ποτό Ιτοτ όοτ Μουτπο.υ! όοτ ΗοορττοΙίο.ΙΙο ότθ

ΒοΒο!.

Μοοετοτο οτπγΙοὶόο νοτοπόοτυποου ποοτπόυοοου @Η

Ετυτοτοεουοττοπτοπ τω.. ττοεοπτΙτοτι, ω.. ΜΙ! 3 πω.

Μο ρτοΜτοοπο Ρ'τοΒο όοτ ότο.8υοοττοοποττ Βτοποποο.τ

Κου. όοο Εττνοτοουυοττοπτοπ, νου όοτ του ουουτπε, το: οο

τππ ‹Ιοτο.ττ ου Βοοπτυτοττοπ, όοοε όὶο Βοοπτπτπυπο Με·

οοΙοοπ Πτι· όοπ ΡτοΚττΚοτ εοΙτοπ οτπο τττοεοοτο Βοόου£υΠ.ἔ

τω. Βετο όο.τί υπο υτοπι πτυόοτπ, ότοοο Βοτοουπυττε Βθ°
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ιοΒουιιιοιι Με άιοΒιιοοιιοοιιοο Βιιίοιιιοιυοιιι. ιυιτ οιι Βοιο

οιι οιοιιοιι. ννιο οοιιι.οιι άιοοοο ιοάοοιι του, οοΙοιιΒο υοοιι

ιιοιιιο ΚοιυρουοοτιουοοιοτιιυΒου νοτιιο;;ου.

Ποιοτι.ιοο Πιιιοτουοιιιιιιοου ιιιιιιου ιοάοιιιοΙΙο οιοιο οιιι

ιιιοοτοι.ιοοιιοο Ιυιοτοοοο άιιτοιι άιο Αιιοοιιιιιιυο οιυοτ Βο

ιιιιιιοτοιι Κουιιιιιιο άοτ Ι‹οιιιρΙιοιοι·ιοιι Ειννοιοοοιιοοοιιοι

άουοορι·οποοοο.

Ποιι Ηοι·ιοιι Μ. ινοοιριιοΙου ιιυά Ι)ι·.Ποι:ο άο.ιιιιο

πο ιιοετοιιο Πιι Φο 8οΙσ.ιουοριοτοΚοιιο. Βιιι Του ιιιοιυοο

Μο.ιοτιοΙο οιιτοιοιιιιιιι άοιυ ινοιιιιιοιιου ΟιιιιοΙιοινιιοοριιοι

ιιυά άοιιιιο ιοιι άου Ηοττοιι Πιι. Κ ο τ υ ι ο ιιυά Πιι. Α ιο ο ιι ιι ο

Πιι· Φο Ποιιοτιιιοοιιιιο άοοοοιοου, άοτ Ροιάοοιιοτιιι Μ. Κ ο

ννοιοινοιη Πιι· άιο @οιοο Μιιιιιιιο 'σοι άοι· 8οιιιιιιιιιιιο

άοτ Β`ο1ΙΙο.

Βοιοι·οιο.

3. Α. ΚιΙΙιοιυ: Ποιιοτ οιιιι)οιιιινο Κο.ιιοοιιιιο.

[ΜιιυοΙιουοτ υιοά. ννοοιι. Ντ. 39).

Ποιοι· οιιο_ιοΙιτινοι·Κοιιοοιυιο νοι·οτοιιι ιιιου οοννοιιΙ οιοο ι'ιιιιιιιιο

υοΙιο Νότου): άοο θοι·ιιοΙιοοιυιιοο. άιο πι· ννοιιι·υοιιυιιιιιο οιυοο

Β`ϋιοι·ο πιο", ννοΙοΙιοι· ιιι άοι· ιιιιιοοιιοιιάου ΜΠΕ ιιιοιιι. νοι·ιιιιυ

άου Μ., Φο οιιοιι οιιιο θι·ι:ρρο νοιι Ε`ιιιΙοιι, ννο άοι· οιιιι_ιοικτινο

Ε”οιοι· Φιο ιιοινοι·οιοοιιουάοιο 8νιιιριουι ιοι. Ποτ Πιιιίο.υος Φοοοι·

θι·υρρο οι άιιι·οιι ΚΙοτΙοο;ιιυε άοι· Αοι.ιοιοΒιο (Β”ι·οιιιάιιοι·ροι· ιιι

άοι· Νο.οο,Κιοιοτιιιιιιιουουιργοιυ, νοιιιοι·ιιοιιι·οοο ιι. ο. Ν.) ιιω·οιιο

οι·ιιοιιιιοιι οιιι€οοοιιι·ο.ιιΚι ινοτάου. .Μάο ννοιτοι·ο Αυι”άοοιιυυο·

άοι· Πιοοοιιοιι άοι· οιιιι_ιοΙει.ινοιι Κοιιιοοιιιιο οι·οοιιοιυι. άο.ιιοι· οι·

νι·ιιιιοοιιτ ιιυά νοι·ιοοοοι· »οιι 2 ιιι Φοοοι· Βοοιοιιυιις οοιιι· Ιοιιι·

τοιοιιο Ε'ιιιιο οι», ιο άουου οο ιιιιιι 8οΙο.υς άιιι·οιι οου:ι.ιιο Πυ

ιοτοιιοιιιιυ; Με άοιι οιιιυοι·ιιι ι:ιοιοιι Η ο ο ο υ πι οι ι ο ι·'οοΙιου

οιι·ιιιιοιι ιοιι‹ιο Ριι·οριο οιι οιιιι'οι·ιιοιι, νιιουοοιι Φο Κιιιιοοιιιιο νοτ

οοιιινουά. Αυυ·οοοιιιιοιτ άιοοοι· ι”οι:ιάου Μοοοου Ιο.οοι οιοο άιιι·οιι

· άιο ΒριοεοΙυυτοτοιιοιιιιυς Μουτ οι·ιιουιιου. Ι)ιιι·οιι Βιιυι;οιιου ιιιιι.

άοι· ννοικοιιιιιινιοικο1ιου 8ουάο ννιτά Φο ΒοοιιΙοεο Μοι·οοοιοΙΙτ.

Ι)ιοοο Ρυοριο ουιορι·οοιιου άου ιιοικιιιιιιου ΤουοιΙιουριι·ορτ'οιι.

Θοννιοοο ο.ιιοιιιυοοιιοοιιο $νιιιιιιοιιιο, ο. Β. Αιιίι.ι·οι.οιι άοο ?Μοτο

οοιιιι Αιιοοοιιυειιιιιου, Κοιιιιου .υπ Φο Μϋι;Ιιοιιιιοιι. οιυοο οοΙοιιου

'Ι'οιιιοοιιιυάοο ιιιυΙοιιιιου. Πιο ΒοιιιιιιάΙυιι€ ιιοοιοιιτ ιιι οοι·οιΦ

ιι,ο·οι· ΙΒυτΙοοι·ιιιιο· άοι· 'Ι'οοοιιο άιιι·οιι Αιιοννιοοιιου.

ννονοι·ι.

Βιιοιιοτουιοιοου ιιυά Βοορτοοιιιιυοου.

ν. ννιιιοιιοι: Ηοιιάιιιιοιιάοι·θοοιιττοιιιιιίο.

ννιοοιιοάου,Ι904. νοτιος νου .Ι. ο. Βοι·ουιο.ιιιι.

Βτ.ινιι.ο νοι·οοϋ.ιοτ ιο: ιιιιο άιο ΙΙ. ιιιιιιω άοο Ι. Βο.υάοο Φοοοο

ΗοιιάιιιιοΙιο ιιιτ Βοορτοοιιιιιης ιιιι:ομιιιι.χου. Πο Μ; υιιι.οι·άοο

οοιι οοιιου οο οιιιιοιιο νου σοι· Κι·ιοιιι οιιιι'οοιιοιιιιιιου ννοι·άου.

άο.οο ιιιιι· ννοιιιο; ου άοιυ οιυοιιιιιιιιις ειιυοτιοου Πι·ι.οιΙ ιιιιοι· άπο

Βιιοιι ιιιιιιιιι;οιιιετ. ννοι·άοιι ιιουυι:ο.

Πιο Π. Ηιι.Ιιι.ο άοο Ι. Βιι.ιιάοο τοιιιτ οιοο άοι· οι·οιοιι ννοι·άιο;

οιι. Βιιιιι.οοιι ιιοιιιιιιάοιτ ουυιιουοτ Φο Πυποιουοιιιιυι; “ο

Βοιιννιιυεοι·οοιιοΐο ιιυά Φο Πιο.ουοοο άοτοοιιιου, ινοιιοι οιΙο

ιιοιιοοτου Γοι·οοιιιιυο;οτοουιι.οιο Ιει·ιιιοοιι νοι·ινοι·ι.οι: οιιιά. Πιο

υιοιιι·ιοοιιο 8οιιινοιι€οι·οοιιοΓο ιιυά υιοιιι·ιοοιιο θουιιι·ι. ιοι νοιι

ο τ. τιιοοιιιοιι ιι ιυ οιιιοι· Αιιοι'ιιιιιιιοιιιιοιτ οοορι·οοιιου, ννιο οιο

ννοιιΙ ιιο.ιιιιι να ιιιιιι ιο ιιιοοιυυιουίοοοουάοι· Ποι·Ιοειιιις νου

ιιυάοι·οι· Βοἰιο ιυ οιτιοιυ Ηιι.υάουοιι ο;οιιι·οοιιτ ιοτ. Πιο οι8·ουου

Ροι·οοιιιιιιεοιι Βοοιιι οι οι ο ιιιιοι· άο.ο Βοουου οιυά οο οοιιοιυιιτ,

άοοο άιιι·οιι οοιυο ιιοι·ιιιουο Ε'οάοι· Φοοοο Κιηιιιοι οιιιι ιιοοιοιι

οοοοιιι·ιοοοιι ννοι·άοιι Μ. Μο ιιοιιιι·οιοιιοιι οιοοιιοιι Αιιιιιιάιιυ

ου ιιιικοοιι ιιοιιυ νοι·οιουάυιοο @Μάο Φοοοο Κο.ριιοιο νιοΙ.

'ου άου ιιιιι·ιιςου Αιιοοιιιιιιιου άοο Βιιοιιοο οοιοιι υοοιι ιιοι·νοι·

ςοιιοιιοιι: Φο Βιιιι.οιιιι άειι· υοι·ιιιιιΙου οιοιιιιττ νοιι δω· νο).

Ή.

άοι· Μοοιιουιοιυιιο άοι· θοιιιιι·τ νοιι 8 τ.ιιιυρι ιιυά Φο Βοιιοιιιά

Ιιιυις άοι· ι·οοοιιιιοοοιοου ΝιιουΒοοιιτιοροιιοάο νοιι Βιυάιοι·ο.

Πιο νοι·πιιοιιοιιοιι ιιυά ιο.ιιιτοιοιιου Αοιιιιάιιιιο·οιι άοο Βιιοιιοο

οι·ιιιιιιου υιιι· ιιοοιι οοιυου ινοι-ι. Σο ννιι·ά οιιι ιιυουιοοιιι·Ιιοιιοο

ΝοοιιοοιιΙοεοοιιοιι Πιι· ΒροοιοΙιοτου ιιυά ριιοιιι.ιοοιιο Αοι·2το ννοι·

άου. Ηοιιοιιιιιοιι Ιιιοοου Φο ΐοιο·ουάου Βιι.ιιάο ιιιοιιι ιουΒ·ο ουι`

οιοο ννιιτιοιι.

Μι. Βοοιιιιιουιι.

Ι.ιιάοιιΚτοιιΙ: ΡοιιιοΙοοιοοιιο ΡιιγοιοιοΒιο.

8. Αυιιο.8ο. Ι.οιρειε 1904. νοι·ιιι€ ν. Β'. Ο. Ψ. νοεοΙ.

Ποιο 16 ιιι.

υπ οιυοι· ιιοικιιιιιάοουυοοινιιτάιο;οιι Βοιιοι·ι·οοιιυυο άοο

τιι.του 8ιοΠ`οο ι:ιοΜ ιιυο Κ το ιιι ιυ ιιυτοου Ζιιο·ου οιιιου οικοτ

οιιοι‹ ιιοοι· Φο ιιι·οιιιιιιο.ι'οοιι Ρι·οοοοοο ιιιι ιιιουοοιιιιοιιοιι Οπτο

τιιοιυιιο ιιυά ιιιτο Ποιιιιιυι.·;. 'Ποιο άοι· ο·ι·οοοοιι ΖοιιΙ νου 'Γιιοο

ιιου. άιο οιι ιιιιο νοτοοιοιοιιι:, ιοτ άοι· Ηιουρι.οιυάι·ιιοιι, άου ιυ:ιυ

Ειοι άοι· ΙιοΜιιι·ο Φοοοο ιιοι·νοι·τοιοοιιά οιι_ιοιαινοιι ννοι·ιιοο

οιιιιιι'ο.ιιο·ι, άο1°, άοοο πιο ιιοοιι υιιουάιιοιι ινοιιιο,· ννιοοου. [Μπιτ

οιΙ ορι·ιιιοι υυο άιο ΙυΙιου;ςι·ιιου: άοι· υοοιιννοιοικιιοιι ο.ιιο.ι.οιιιι

οοιιοιι νοι·ουάοτιιιιο·ου ιιιιο άοι· Γιιιιιιιιουοοιοι·ιιιιο ιιι άιο Αυοοιι.

Ποιοο ιιιοιιτ οιι οοιιτ Μι' άο.ο Ι)οτοιι οιυεοι;ο.ιιο·ου ιοτ ιιυά οιοι.ο

υιιι· Φο ινιοΙιιιο;ου, ιιοοιν. ιιοοιιιιιιάιοι·οοιι Ηνροιιιοοοιι ιιοορι·οοιιοιι

νι·οι·άου, οι·Ιοιοιιιοπ Φο Ποιιοι·οιοιιι. ινοοουιιιοιι. Πιο ιιοιοοι'ιιοςτοιι

Ι.ιιοι·ο.ιιιι·ουοοοου οι·ιιιοοιιοιιου _ιοάοιιι άπο ΒροοιοΙοοιιάιιιιιι οιο

2οιυοι· Γτο.ιο;οιι. Ποτ θεου' ιοτ ιιιιοι·οιοιιιΙιοιι ;.ςοοι·άυοπ ιιυά Φο

Ρτο.ο·οοι.οιΙυυς υι·οοιο, οο άειοο οιιιο ι·οιοιιο ΑιιτοΒιιιι€ οιι ννιοοοιι

οοιιοΜιοιιοι· Μάιου; οάοι· άοοιι οιι οοιιιοτοοοιιιάιςοιιι ΝιιοΙιάουιιοιι

:ιοί άου νοι·οοιιιοάοιιοιου Θιοιιιοι.οιι ο;οι.=;οιιου ινιι·ά.

Θο.υπ ιιοοουάοι·ο εοιοΙΙου »οι υιιι· Με Κιι.ιιιτοι που άου

Κι·οιοΙο.ιιι, οιυ θοιιιοτ, οιιι` άουι Κι·οιιι ιιι. οιιιοι· ιιυοοιιοι· ιιοι·

ι·οι·ι·οι;ουάοιου Αιιτοι·ιιιιι:ου ιοι. Ο

ονει

Μοι·ιτι.

Ρι·οι;οικο11ο άοο νοτοιι:ιο ειο. Ροτοι·οουι·οοι· Δαπο.

762. Βιι.οιιυο νοιιι19.Οιιιοιιοι· 1904.

νιοοριιιοοο: Β Ι ο ο ο ι ο: - οι.οΙΙν. Βοιποιοι·: Ο. Η ο τι ο π.

Ι.Βοο'ουιιιο:Ζιιι·Αοτιοιοειο άοο8οιιιοιιιοι.ιιτο.

(Βι·οοιιοιιιι ιυ Φοοοι· ννοοιιουοοιιι·.)

2.ΒΙοοοιε: Ζιιι·Οροι·ιιτιου άοο 8οιιιοιιτοιοι·ο.

ΒΙοο ο ι μ; ορι·ιοιιτ. ιιιι Αυοοιιιιιοο ου Φο Ποιιιουοτιιοτιοιι

οιιιιι.ι·οι· Οροι·ιοι·οοι·, Μ” άιοΟροι·ιιτιου άοο8οιιιοιιο

οιο.ι·ο. ιιι οροι·ιιι.ινοι· Ηιιιοιοιιτ Κουτι Φο Ποιοτιιοιο. οουιιιιιτιο

πιο Ριοιοογρ οιιιοΙι οι» ιιιιάοτο οοΙουοι·ο Ροι·ιιιου νου ροι·τιοιΙουι

Ιιιιιοουοτο.ι· (ιίοι·ιιοτο.ι·. οιυιεο Βιιιάουοι:οιο Φο.) ,ο·οιοοιι.

1) Ο ρ ο ι ο ο ιι ο Ι ι·ιά οιι το ιιι ι ο. Ιυ άειι· νοι·οοορτιοοιιοιι Ζοιτ

ι'οιοι. οιιοοοιιΙιοοοΙιοιι Βοιιιιτ, νοιι οιο άιιιιιοιο ιιυοοιο.ιιι·ιιοιιοι· οι”,

οΙο Φο Βιιι·ιιισ.ιου, ννιι·ά οιο εοΒουινοι·ι.ιι.ι; ιιυι· υοοιι ο.ιιουιιιιιιιο

ννοιοο νομο 8οιιιοιιιοιιιι·ο οιιιοοοιιιιιι·ο. Βιο ιοι οΙιοιιιοΙΙο ιυάιιιοτι,

ννοιιυ Φο Ποιο ιιοι·ιριιοι·ο Ιιιυοου2ουο ιιι·οιτ ιιυά οοιιου ιιοι Ει·

ννοιοοιιιυο άοι· ΡιιριΙΙο άιιι·οιι Μνάτιο.ιιιιιι οιοο οι·ιιοιιιιοιιο Λοι

ιιοοοοι·ιιυε άοι·.Βοιιοοιιοι·ι'ο οιι οι·αιοΙοιι πι.. Βιο οποιοι άου

νοι·τοιΙ, άοοο Φο Ιιιυοο. ιιυά ιιιιτιιιυ άοι· Αοοουιοάιιιιουο

ορροι·οτ, άουι Αιιι.ιο οτιιοΙτου ιιΙοιιιι, ιι.ιιοι· άιιο οριιοοιιο ΒοουΙ

ιιιτ ιοι ιιιοιοι οιυ ιιυοοιιιι€ουάοο. Φο 6οιιοοιιιιι·ι”ο ιυι'οιοο άοι·

Βι·οοιιιιιι,ςονοιιιοΙουιοοο ιο άου ροι·ι ιιοι·οιι Ρο.ι·ιιοιι άοι· ιιι·οοιιου

άου Πο.οοου ιιιοιοι ιιυιιοι'οιοάιΒου . 1)ιικυ ιιοιιιιιιι υιουοΙιιυιιι

οιοι·ουάο Βιουάιιυο άιιι·οιι άοο Κο1οιιουι.

2) Βοοοιτιο·ιιυο άοι· υιιι·τιοιΙ κοιι·ιιοι.ουΙιιυοο,

υιιι. Ει·ιιιιιιυιιε οιοο: ιιοι·ιιιοΙου ιιιυάου ιιυά οι» ιιοινο,οιιοιιοιι

ΡιιριΙΙο, οτοΙΙι. Ιιοιιιοιιιο.οο άο.ο Νοι·ιιιιιινοι·ιοιιιου άιιι·. Μο

ιοιιι οιιιιοοιι (ά. ιι. ιυοοιιιο· οιιιδοΙιοοΜι·ιο Με οοοι·ιοιοιουάοιυ

Ποιο) Φο Ιιοοιου Βοοιι1ιοι.ο, Μο ο.ιιοι· άου ΝοοιιιοιΙ, Φιοο άο.ο

Αιι.<.το οριιοιιιοοιι οοιιιιιοιιτ ννιτά ιιυά άιιιιοι· οιιιιο (ΠΕΒ οιιιο

ιιιιυάοοοου υιοιιτ ιιοοοοιι, ιιι άοι· Βορ.τοι οοοιιι· οοιιιοοιιιοι· οιοιιι.

Φο νοι· άοι· Οροι·ο.ιιου. Αυι ο·ιιιιοοιοοιοιι Ιιοςοιι Φο νοι·ιιιιΙουιοοο

ιιι _ιουου ΑιιοιιοιιιυοιΦΙου, ιιι άοιιου άυι·οιι Φο Οροτειιιου ιιι

ςΙοιοιι οιιιο ιιοοιι€ι·ο.άιοο Μγοριο ιιοι·τιςιοι·ι. Μιά.

Ψοι·τι·. ιιο.ι 1896 ιιι άιοοουι νοι·οιυ οιυοιι ΚυιιΙιου νοτοοοιοΙΙο,

ιιοι άοιυ Φο Οροτοιιοιι οιιιοο 8οιιιοιιι.οιοτο Φοοοι· άορροιιου

Ιιιάιιιο.ιιοιι εοτοοιιο ννιιτάο. (81:. Ροτ. τυοά. Ν. 1896. Μ. 165.).

Ι)οι· πι· Βοοοιιιςιιυρ; άοι· ιιοι·ιιοιι ι;οιι·ιιιιτου Ι.ιιιιοο, οιιουοο πιο

υιιοιι άοι· ιιιιι.ι·ου Ειυοο ιιοι ιιοοιιοπιάιροι· Μνοιιιο, οιιιιυοοιιιο

ι.>;ουάο Με Μου οιυ άι·οιι”υοιιοτ οοιιι:

ο.) Ι)ιοοιοοι οιι οιΙοιιι. ονοιιιιυοΙΙ ιιι ινιοάοι·ιιοιου.
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υ) Ρι·ιιιιιιτε Ι)ιεοιεειου - εειι ιι υάει·ε Ρυιιιιιιο ιι

(Βιιιττειαιου) άει· Με ιςειτιιυτευ Ι.ιυεε - ενευτιιειι υοοιι

ι)ιεοιεειου άεε Νιιοιιετ.ειιε. (θεο νει·ΐιι.υι·ευ ιει ιάευτιεου υιιι άουι

νου Ε' υ υ ε. ι ιι υει υΙνεριε).

ο)Ρι·ιιιιυι·εΒιιιι·υιιιιου -εειιιιιιάε.ι·ε Πιεειε

ειο.υ άεε Νοοιιετε.ι·ε), νει·ίευι·ευ νειι Βιιι.τιει· υ. Α.

νει·τι·. ει·ει·τεει. Με ρι·ο ιιιιά οουιι·υ άιεεει· νει·εοιιιεάοιιειι

Μετυοάειι: ιιά ε.: Βει ιιυςευυι·άιεειι ιιυά εευι· ιιιειυευ Κιυάει·υ

υπ εε ννιιιιεουευεννει·τ. πιιπ. ι)ιεοιεειοιιειι ειΙειυ υιιευιιυειιιυιευ,

ννειι άιε Νεουυευε.υάιυυι:ς ειιιιυευει· ιετ Με υιιου ιΞεκι·ειιτ.ιου. ι)ιε

Βροιιιιιιιι·εεει·ρτιου άει· άιεοιυάιει·ιευ Ειυεε ετΐετάει·τ ειυει· εευι·

νιει ω..

ιιά υ: Πιο υοοιι άει· Πιεοιεειου ειου ιι·ιιυευάειι υυά ιιυι“ευει

ιειιάευ Πυεευιιιεεεευ ευιιεει·ευ ειου υει άει· Ρυυιιτιου εουι·

Μουτ; υυά νειιει.υυάι€. Πιο θειειιι· άει· 1)ιιιιοιιετειςει·ιιυο·

(8ειιιιυάυι·ι;ιε.ιιιιοιιι) άιιι·ου ειιιι·ιυιεουε Ωιιειιιιυἔ υείτετ άιεεειιι

νει·Γειυι·ευ ειιετάιυςε ε.ιε ειυ Νεουιειι ιιυ, ιει ειτε: ιιιουτ ιιι

ιιυει·εοιιειιευ. άιι άοοιι εειοιιε ορει·ιει·τε Ρειιευιειι ουτε: Μου

άιιι·ει· Βοουιιουτ.ιιυις ειιιιά ιιιιά ιιυ Γειιε ειυει· ριετοιιοιιευ [Μπιου

ει.ειειει·ιιιις εοι'ει·τ ειιιε Ριιυιιιιειι ιζευιεοιιι. ινει·άευ ιιειυυ. νοι·ιι·.

Με άιεεεε, που άει· Ε” ιι ιεε.ιε.”εοιιευ Μνοριε-0ρετειιευ ιάευει

εουε νει·ϊε.ιιι·ευ Με νοι· ιιιυι·ιειυ υιιεεοιιιιεεειιοιι εειιυι:. Ιυ άει·

8ι. Ρειει·ευιιτιςει· Αιι€ουιιειιυυειειε ..ιιι εε Με ενριεοιιε

8οιιιουιετει·-Ορει·ετιειι.

.οι ε: Βιιτιιε ι·'ε ει·ιιιιυιε Βιιιι·ειαιειι (Με άει· Πευιιιιυεε)

υε.τ ι'οι·τι·. υιευει· υιιι· ιυ οιιιιι;ευ ιιι·ευι.ι.ιευ Με... ευει;εΓυυι·ι,

ιιειευάειιι ει· νει· .ιευι·εειι·ιει ειιιιιζε εε ευει·ιει·τε Αιιο·ειι ιυ άει·

ι.ειρειεει· Κιιυιιι ιχεεευευ. Πιο υιετιιοάε υιετετ άευ νωιειι.

άιιεε ειε εουυειιει· ευυι Ζιειε ιιιιιιι, ιιυ άιε Νεουειει·-Πιεοιεειου

εειιι· Μιά άει· Π1τι·υιιτιου υιιουι.ιοεοιιιοιιτ ινειάευ ιιευιι. Πιο

(ΞεΓυιιι· οιυεε δειιιιυάε.ι·ι.ςιε.ιιιιοιυε που υιετ Γει·ι:. ΒΒῇΘΒΦΠι

εουειυι Με νει·ιουι·ευ ι.νευι€ει· 8ιουοιιιειτ @μου Βιυιιιευιιιιιιυς

ιιυά νει·ι'ε.ιι άει· ιι·ιε ιιι υιετευ. ΑΜ' Βι·ιιε.ιιιιυε ειυει· ι·ιιυάευ

ίι·ειευ Ριιιιιιιε ιιευιιιιι. ευει· εειιι· νιει ευ!

ιυε ιετ εςεννιεε. ιιιιά ιιυου άιε ιιιοι· άειιιοιιεττιοι·τευ ει.ιιιε ιιε·

ννειεευ εε, άυεε ιιιιι.υ άιε ι:ιειοιιευ @του Βοειιιι.ειτε ειιι

3εάευι άει· άι·οι ευε·ευευευευ Με.. ειιι·ειουευ ιιε.υυ. Με ι'οι··

ιιυά Νυουτειιε άει· νει·εουιεάουειι ιιιει.ιιοάευ ενιεεευ ειυιιιιάει·

υιιτιιιυ που

που «ιιε 1υάιιιυτιου ουι· Ορει·ετιειι άεε 8οιιιουιειυι·ε

υυει·υε.ιιρε υυιιιυι;ι, εε ει·ιιευυτ νει". ιιιε ευετε θι·ειιιε ειυε

Ηευεοιιυ.ι·ίε νου ου. Ο,8-Ο.4 ιιυ. Πιο ειιυε ι·ιε.ι·τευ Βοιιιουτετιιι·ε,

άιε ειιιε ιιιιι· εειιυιιε Πε·ι·ειυεετειιυε· άει· Βειιεουυ.ι·Γε (απο υιε

0.5 υει ιιιιι.ιιει·ετ Ρυριιιειιννεἰτε) υεάιιι.<.ιευ, ιε.εεε ιιιιιιι ιιιιερετιεττ_

Αιε ιιυτει·ε Α ι τ. ει·ερ;ι·ε υ ο ε μου άειυ νοι·ιτ. Με υει άει·

Βουιειερει·υιιου εε ε.ιιου υιει· εεε Αιιει· νου '7--8 .ιιιυι·ευ, ννειι

ει·ετ. ιυ άιεεευι Αιιει· ειιυε ι;ειιυιιειε Βειιρι·ιιιιιιιο· υιιά Βεειιιιι

υιιιυ,ο·τ άει· Βι·ιιιε υιοι;ιιοιι ιει, άει·ευ εεε ειριιυιιιεοιιε Α.ιιιζε

Μάικ . -

5ιετε ερει·ιει·ε ιιιευ υει‹ιε Αυ ι.ς·ευ, ιιιιι ιιιιιευ άιε ι'οι·τειιε

άοε υιιιειιιιιιιι·ειι θειιευε ευ Βενειιι·ευ. ευει· Μουτ ι.:ιειου:ειιιο·,

εοιιάει·υ ειυε ιιιιοιι άειιι ευάει·υ. Με Ουει·ει.ιειι άεε Ηουιουι

ειιιι·ε Μ ιιυ υιιιζειιιειυευ ιιιουι εευι· άιιυιιυειι·, ειυει·εειτε, ννειι

άιε Μ". Αυι;ευ υιιοιι νει· άει· Ορει·εειου ιιουειι ειυευ πενεπ

εευ θι·ιιιι νου θειινει·υιεεειι ιιιιυειι, ιιιουι. υιιιιά ειιιά. ειιάει·

εειι.ε άευ Βευνει·ιυϋ,ε,ειι ε.ιιου υειιιι υεειευ Διιεςυυις· άοι· θυε

ι·ιιιιοιι Μουτ. εειτευ ιιιιοιιςε οι·υεειιιει.ιει·ευάει· Αιιιυινειιιε υιιυε

ιιιεάιι.ιειιά ιιιειιιι. 1)ιεε @Η υεεοιιάει·ε νου Βουιουιει:ει·-Αιι);ειι

ιιιιι Νγειεε;υιυε. -

Ζει· ιυι·ιυιιιειιιυε; άει· Ορει·ειιουε-Μειυοάευ άειιιουεει·ιειτ

Υει·ιι·. ειιιι€ε Νυοιιυιιάιιυε;ευ νοιι ορει·ιει·τειι θειιιουιετιιι·ειι

(Θιεεευιιιευ εεε άει· ινωιιειεει άει· θευι·. Μιι1ιει· ιιι ινιεε

υεάευ).

Πιε νου υειάευ νει·τ.ι·ε.8·ευάευ νει·εεετειιιευ ?Με ειυά

ΐει€ευάε:

1) .ιιιυρει Μειιιυ ιιιιτ ιιιιερει·ιεττειιι ιγριεοιιευι Βοιιιοιιτετει·

ευ υειάευ Αιι2ευ.

2) Μιιυιι, νομο $οιιιοιιιειει·ε ευ υειάευ Αιιε;ευ νοι· 84 .Μυ

ι·ευ ιι·ιάειιτειιιιειιι. (νου που. Πι·. 11ο υ ε ι· ο Β ι ε ε ε ι ε).

8) .Τυιιι.:ε Πε.υιε. ινευ·ειι 8οιιιοιιιετιιιε νει· 11 .ιιιυι·ειι οιιεινιι.ι·ιε

οροι·ιει·ι ιι)ιεοιεειειι ιιυά Ριιιιιιτιου?). νω- Β .ιε.ιιτευ Πιεοιεειου

άεε Νιι.ουει.ειι·ε υειάεεεειτε (Β ι ε ε ε ι ε).

4) Κ ιιιι.υ ε. ι·εουι;ε ιιυ Αρι·ιι ά. ι. ορει·ιει·υ νου Ο ε ι· ιιι ε υ ιι

Π)ιεοιεειου υιιειυ!). ιιιιι‹ε ιιεοιι ιιι ερει·ιει·ειι_.

ε) .Τιιυιιιεε Μειάειιειι. ιιιιι‹ε ερει·ιει·ε ιιε.ειι Βιιτει ει· (νει· 8

ννοουευ ιιι·ιιιιυι·ε ι)ιετι·ειιτιου, νει· 1 ινοουε εευιιυάει.ι·ε ι)ιεοιε

ειου άιιι·ου Βιεε εει8), ι·εουτε υοοιι ευ ερει·ιει·ειι.

Ι)ιειιιιεειου:

θει·ιιιιι.ιιυ - Ζει· Αειιοιει;ιε:

ιυ άει· ιιιεειο·ειι Αιιειε.ιι; άοε Πι·. Πει] ιι ι·ε ιν ε υ γ ιιυ· εεε

πι): 2.ιιι·υοιιεευιιευειιε Κιιιάει· Μάιο ιου νει· .ιιιιιι·ειι ειιιειι

18-ιε.υιιι;ειι Κιιιι.υευ υεειιουτ. ινοιοιιει· υειάει·εειιε 8οιιιουτειιιι·

`σ|

ιιιιιιο ιιιιά ιιυ εριιεριιεειιευ, υιιιιιιι; ιι.ιιι'ιι·ετειιάευ Κτυιιιρίευ

ιιυ. Ποτ Κυευε ιιει.ιε, άεεεευ ει·ιυιιει·ε ιου ιυιου ειοιιει·, 1·υεουι

ι.ιεοιιε Ζιιυυε. Ου άει· Βριιερειε ιιυ Μιυεετευ Κιιιάεεειοει·

ι·ιιυοιιιιιειιιιε Κι·ϋ.ιιιρίε νοι·ε.ιιεεοςιιυι:ςειι ειυά, νει·ιιιιι€ ιου ιιιουε

ιιυπιιι;ευευ. Πι·. Ι.επευι ιιε υετ. υει ι)ιιι·οιιιυυετει·ιιιιι.ε άευ

ιιιιοι·:ι.τιιι· ι‹ειυε Αιιυ·ειιιε εει'ιιιιάειι, ννειοιιε ιδριιερειε ιιυά Βοιιιουι:

ει.ιιι· ιυ νει·ιιιυάιιυε υι·ιιιι.ιι. Αιιου ιου ιυιιεε άιεεεε υεετ.ειιιι:ειι.

εε εει άευυ. άυεε άιε τ'ι·:ιυιεειεειιε ιιιιά ευε:ιιεουε ι.ιτει·:ι.τιιι·

άυιιιιιει· Αυςειυειι ευτυειιτειι. Ειιιιευιιε ιιιιιυ άευ Βιιιιιιιεε άει·

Κι·υιιιρΓε υει ιΙυεοιιιι.ιε ιιυ, άε.ιιιι ιετ. Μουτ ειυπιιεειιειι. νν8ν°Πιιι

Μουτ υοοιι άει· εριιεριιεοιιε Κι·υιιιρΕ άιε Βιιάιιιι,ι; νου Βοιιιουι

ειει· ιιευ·ιιυειι;ευ εοιι.

Ζυι·Οιιετετ.ιευ:

ω”, ννο νι·ιι· άει.ε Οοο:ιιιι υεειωειι, υυά άἰε Αεειιτ.ιυ ειουει·

ευ υευάυο.ιιευ ννιεεευ, Με εε _ιιι ειιιει·ιει, ευ ουι· ιι)ι·ιειιιςιιιιε

ειυεε ο·ιιιευ Βειιιιει·ιιιευ·ευε ενιιει εάει· κει· άι·ει ερει·ιιτινε ΠΜ

ει·ιιιε υεωνευάιι; ειιιά. ιιυ Κιυάεεε.ιι.ει· - Με ειιυι 8. .1ειιι·ε -

ννει·άε ιοιι Μοτο άιεοιυάιει·ευ ιιιιά άιε Τι·ιιυιιυε· άει· Ι.ιιιεου

ιυεεεευ ιιιευιιοιιει. υεννυι·ιειι ευε Ιου ννειτει· ειυι:ι·ειΓε. Αυει·

ιιυου ιιυ άιε ιιιιει·ειι ι·ιιιιιειιι.ευ εοιιειιιι: ιιιιι· ιο άει· ο ι· ι πι ει. -

του Ειιιι·υιιιιου εεε Βουιουιεεει·εε πειπ-ιο Νεουοοει·υιιοιιοιι

ιιευι νοι·τειι ιιι ιιευευ. ε". άιεοιυάιει·ευ, άυυυ ειιιι·υιιιει·ειι

άυι·ιτε. ννευυ Μουτ. εοιιυοιιει·, εε άοου υιουι ιιι ιειιο·ει·ει· Ζειι

ειιιυ Ζιειε Γιιυι·ευ. Βουιουιει:ειε ευ ειιιιεοιιειυ Ζι.νεοιιε ιτιάεισο

ιυιει·τ υο.υε ιου ευιει.ιτ ιιυ .ιιιιιι·ε 1888, εειι. άει· Ζειε ιιυιιο κι.

Βουιοιιιεεει·ε ιιυιιιει· ειιι·ιιιιιει·ι. Νιου: ευυε ιυιετεεεε ειυά

ι'οιεςευάε Ζευιευ. ννειουε ιου άευ Βει·ιουτ.ευ ευτιιευιιιο, Με

νου άευ· Θε. Ρειει·ευιιιεει· Αιιι.ι;ευυειιε.υετοιε ιο άει·ειι λειπει

ιιιυΒ·ευ νει·ε11ευιιιοιιι. ι.νοι·άευ ειιιά:

Ιυ άευ εευε.υυτ.ευ .ιευι·εεει·υρρευ ννιιι·άευ υει $οιιιοιιιειειι·

- ι-ι θ

ε ἔ ε ε ε
ι ι ι ι

:` ιΠι

ε ε ε ε ε

ιι·ιάειιτειιιιει·ι. . . 42 45 8 Β 4

άιεοιυάιειτ. . . . 1 4 ΙΟ 20 5.9

ειιι.ι·ειιιιει·ι . . . 2 10 14 21 84 Αιιοειι.

(Αιιτει·ει'ει·υι ).

Ιιε2ευιιιε εννειι”ειι. άιι.ι·ε.ιι, άει.εε εε ειου ιιι άειυ Ηει·

υιιιιι'εουευ ιῖ`ιιιι νι·ιι·ιιιιοιι υιιι εοιιτε Βριιερειε ςειιυυάειτ. Με,

Κάποτε εε ειου υιοιιι. νιειιειουε υιυ ιΒοιο.ιιιρειε ιιιίειιιιιιιι πε

ιιε.υάειι υιιυευ?

Ο ε ι· ιιι ο υ ε: [Με Με ειοιι ιετ2τ υοοιιτι·υες·ιιοιι υιιιιιι·ιιοιι ιιιουτ

ιυιΙ. ε.υεοιιιτει· Ηι‹ιιιει·ιιειι ιυευι· Γεειειειιειι, άιιοιι ευ άιε ι)ιε.ε;ιιεεε

Ειριιερειε νου άειιι Βιιεπιιιιιετευ εεει.ειιι. ννοι·άειι.

Η ο τ ε ο υ ο Ι ιιι ε. υ υ ίι·ιι.ιιιυ ευ υει Βιιυουιιἱε θοιιιοιιιευιι· ιιιιου

ιυ εειοιιευ Πιιιοιι υοουε.ευτει ννιιι·άε, υει άευευ ι:ειιιε ιζι·ειιιιριι·

νοιι.ι.πειεςευ υε.ιτευ.

Ιιεπευιυε: Μ, - ειννιι ιιι 10 Ρειιευ ιιευευ ειου ειιυε

ιιεει.ιεειι ιιειυε Κι·ιιιυρΓε υει.οιιννειεειι ιεεεευ. Νειιιιιιοι. Πει. ιιυ

άιιι·ου υοοιι Μουτ; ιιιιτ ε.υεοιυιει· 8ιουει·ιιοιι Γεεωςεεεειιο, άευ

ι.επει4ουιιου ιιειυε Κι·ιιιιιιιιε νοι·υ·ειιειυιιιειι ειυά.

Βει·ιι: Ζει· Επι” άει· Πιιι“ει·ευιιειάιο.ε·,υεεε εννιεοιιευ Με

ιερειε ιιει Κιυάει·υ υυά Βειε.υιρειε. ιυΓουιιιιυ ινε.ι·ε ιιι υετοιιευ.

Μ." άιεεειυε ιιει ε·ειιευει· Βεουυειιτιιιιι.ς άειυ Κιυάει·ιιι°2υ ιιειυε

Βουινιετιε·υειιευ :ιι ιιιυοιιευ Μουτ, εε άυεε ιιιιιιι ννουι ειιυειιι.ιειι

υοοιι, άιιεε εε ειου υει άευ νου Ο ο ι· υι ε υ ιι ει·ινειιυτευ ειιιιει.

ειουει· ιιιυ ιΒιιιιερειε ι;ευε.ιιάειε Με.

Θειυιε.υυ: 8ειυει· Αυειοιιτ υοοιι ινε.ι· ευ άει· ι)ιε.ρι·ιιοεε

«Βριιερειο» υιευι ευ υνι·ειι`ειυ.

Ηει·εουειιιιευ ιι: Πει. νου Εεεε ειπε υιιειιι·ιιιιιιιιου άιο

ιζι·υυιιιΓε άει· ιιιιυειιιιιε Με Πι·ευουε άεε 8οιιιοιιιειυι·ε υιιεεΠιιιτι

νι.·ει·άευ, ιιεετ _υιννουι Μου υειυ Ηι·ιιιιά άειο·ει:ευ νοι·, ω...

υιιου ειιιιερειεουε ιίι·ιιιυρί'ε 2ο άοι·εειυειι ιιιι·ικι·ιι.ιιιιυιιι: του

ι·ειι ιιουυευ.

Ι.επευιυε: .1εάειιι'ιιιιε ιιιυεειε ιυιιυ άειιιυ υιιιιειιιιιειι.

Μ" άιεεε Κι·υιιιιιι'ε εοιιευ ιυ ειιιειιι εευτ ι'ι·ιιιιειι Ι.ουειιευ.ιιει·

ειιιι.τεείυυάειι υευευ.

Ν ιιε ιι τ. ι· ιι.υ·. Ι. ευ ο ιι ι υ ε. ουκ πει” άει· ειιυε” νουι

2. Νενειιιιιει· 1904 Με. άιι.εε ει· οιιευ ιυ άει· ευιςιιεοιιειι “οι

ιι·υυεεειεευειι Βιι.ε·ι·ιιιιιι· ιιειιιειι Ηιιιννειε πει' άευ Ζιιευ.ιιιιιιειι

ιιε.ιις εννιεουειι Βιιιιερειε υιιά θουιοιιτει.ει· ι.χείιιυάευ Με.

768. Βιτευυι.; νειυ 2. Νενειιιυει· 1904.

ι)ι·ϋ.εεε: Βου ιιι ι ιιι - ετοιιν. Βουιετιιι.ι·: Ο. Η οι·ι πι.

1.Βει·ν. Πευει· εειιιιιε ιιυά Ζειουευρι·ευευ

νουΘειετεειιι·ειιιιευ.

ι/οι·ιι·υεειιάει· πειπ ...ιι άιο υ·ι·εεεε Βειειιιυυε άεε Βι:ιιάιιιυι-ι

άει· 8ουιιΓε τω· άιε Πιιιυιιεεειιι άευ θειεεεεκι·ιιιιυυειιευ Με. Μου

ιιειιιε εεεει· εεε άει· 8οιιι·ιΓι Μουτ ουι· ρυτυοιοειἱεευε Πει·ιιιιιυιο,
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εεεεει·ε εποε θεει·ιιιιιει·ειεεειειειιεεεειιεε ιιεε ε·εειιεάειι

Μεεεεεεε εει·ιιιιεεειεεεε νετειιτει.. Πει ει·ετε Αιεειι: εεει· ειε

Βι·εεεειιιιεε εεε θειιι·εΙιιει·ε ειπε εει· ΗειιιιεειικιΓι ειειειιιι;

νεε Ο ειιιιΠε Πε. Ι :Η εεε εειιι Χ'Π. δειιι·ειιεεει·ι. Πει·ιιεεε

ιιιιει·ε ειι·ε ειιι. εει· ?τεμ Β ειειιιιε ιιεε εεεειιιιει·ε, πει'

Αει·ει:ιιεε Η ο ε ι ε ε , ε , Ι. ε ν ε ι ε ι· εεεεεειιιρ·ι.. Πει· Νιιιιιε

θι·ερεειοειε ι·ιιιιι·ι. νεει ιι·ιιεεδειεεεεε Αεεε Πιο εεε εεε

ιιεει .Ιιιει·ε 1872 εει·.'Γι·ειε άει· εεεεειεεεεε Νιιιεειι νειι ινιι

ΙιεΙιιι ν. Ρι·ενει· εειι θεειιι·ε Πειεεεεεε εει_ιεεεεε

εε ινειιιε ει.ι·εειεινιεεεεεειιείιΙιεεεε Μειει·ιεΙ εεειειιιει ννει·εειι,

ειε ειιιιινιιιιείι·ειε ΒειιΙεεεε εε ειεεειι. Πει.ςεεεε εεεε εεε

ΒιιιιΠεει εει· _Βεει·ιιιι-ιιι εει· θειειεεει·ειιεειι ειπε εεει· ι.τι·εεεε

Βεεεειιιες ιιεε ειιιε εεεεε Βειεε νειι Αιιιοι·εε ιΠι·ιε ιι -

ιεενει, θεει·εάει·, Κεινειεινεει, Ηει·ιεεει·ι.

ιιεε Βιεεε κ, Κ εε εει· , Οει·εεεε ιν) ειιεειι ειιειικεινιεεειι.

ειπε ειπε ΜΙ ειιε εει· 8εει·ἱι“ι. εεε Κι·ιιεεειι Με Πιεεεεεε ειεΙιειι

Εεεε, νι·εε νεε εεεεειὶετει· ννιειιιιεεειι ιιι ι'ει·ε εει. Νειιει·ε

θεειεειειιεεειε ει·ειΤεεε εἰεε εει·ειι Με νειι Κι·ιι.ερεΙιιι

ειεεειιιιιι·ιε ΒεΙιι·ιΓι.ινειιε. Ζειε θεεΙιιεε εειεεεειι·ιει·τε νοι·

ιι·ιιι€ι-ιιιΙει· σε. 80 Ηεεεεειιι·ιΠειι νεε θειειι-εειειιεεε. Πεεει

ινιιιιιε εει· εεε 8εειειειιιειειιιιΙ (Ρεριι·εεεεεεειιιεΙιι, εεε Ζει

τειιε·ειι, εΙειεε ΚιιΙεεεει·, εοειιι· ΠΙεεει.ιρεριει·), ιιεε Με Κι·ιιεεειι

εεει·εεεεειι, ιιιερ;ειι·ιεεεει ειε Πιιι.ει·εειιιεεε ιιι εει· Βοει·ιί“ι. ειιι

νει·ει·ειειιεεειι Πι·εεεε σει· ιειιειιιεεΙιεεεεε Ιει·ι·εεεει; ;;εεειει.;

εεειιιεΙιε εει· Πειει·ει:ειι-ε εινιεεΙιεε εεεεεει·εεειε ιιεε ει·ινει·

εεεεει $ειιινιιεΙιειιιιι; εεεε ειιιιιειι 8εει·ιίεεε νειι ΡειεεειΙιιει·ει

Αιιει·εεεειι·ιιι·Ιιειειι, ΜεΙειιειιοΙιε. νεε ιιι·ει;ι·εεειι·ει· Ρει·ιιΙνεε

νι·ετάειι 80 Ηειιιιεεει·ιιϊεε εειεειιεει·ιει·ι:, εεε εειειι ειε εεε

ι·ειιιει·ιειιει·εεε διει·ιιιιχειι εει·. ειειςε εειει.εε ειε εειιιιιειιε

Ριερει·εεειειι εει· Κι·ιιιιεεειι. ειιιε Ηεεεεεει·ιι'ι. -- ειε εεει.ε

θεει·ειεειει·εεε νει· ειεειιι ερειιΙεειιίει·ιιιεε ΑειεΙΙ. Πειιε

εειςιε νειιτεεεεεει· ειεε ε·εεεε Βειεε νεε ΡΙεεειι, Ζειεειιιιε

ρεεε εεε θειεεΙεειι νεε ειειετεεει·εεεεε

(Αιιιοι·είει·ετι.

2. Θει·ιιιε.ειιι Βει·ιεει. εεε: ιιειι ιιιτει·εειιοειι

Ιεε Οι›ιιιΙιειιεοΙε,πεε- Κεεε·τεεε ιε Πεεει·ε.

Πε Νι·. 45 ε. 46 ιιεε νοι·ιρ,·ειι 3εει·ε,·ιιιιεε ιιιεεει· ννοειιεεεειιι·Ητ.

ει·εειιιειιεε.ι

Νεεει·ιεετειι νειι Κοεεεειι εεε εειι·ι ΐει·ιιειι Οετειι.

Βιιιειιι ιιεε ιτειιεειιεΙιει; ειιι· Υετιι1εεεε εεειεΙΙιεε Με

νεε Πι·. Ψ. Βει·οε Πιι€ει·ιι -$τει·εεει·θειιιεεειεεε

Με εε.οεειεεεεεεε:

Πεεεει·ειν Με, ε. 81. Πεεειιιεει· 1904.

«Πιι8ει· Ι.εεειι εε εειι” εει· Αιιεεε ιει ειιι" ι;εινει·εεε.

εε εειιιε ει·εεεεε δεεΙεεΙιτειι εεεττε;ειιιεεεε. Λε ειιι! εε ι;ιεει.

εε ιιοεε ειινιιε Ορει·ειινεε. Ιιε ι;ιιιιεεε ειιι‹ι ειε Κι·ιι.εεειι

ειει· ινεεε.ε Μι· Κεεειιειιερει·ετιεεειι ειι εεεεε, ειε ειεἰϊεε θΙιειΙ

(Ριιιι;ει·) εεΓι·ειι: ει. εεει· νοει Μιιιιει·ειειιει, Με ειε ΓεεΙεεεεε.

Με Ιιεεε εε εεεεε· εειι ειιι ειιι· 0ρει·ειιεε εεεεε ιιιεεεεε. ειιι

θΙιεεει· ει·ειιειιεει· εε ιιιεεεεε, ειιι εεετ εεεε εε Με; ειιι

ειπε εεννειεεεεε Αιιιινειτ εεειοεεειι. Ιιιιιιιει·ιιιε ιει ειε ΖιιεΙ

ω· αιεεεει·εε ιιεε εΙειιιει·ειι Ορει·ιιιιεεεε ρεεε ε·ι·εεε ιιεε

εεεειι ιυιι·. θειι. εει ΠιιεΙι, εει ιιεε ιιι εει·θειι·ει·ι:ιε ιιεεε εειιιεε

'Ι'εεεείειΙ .εειιιιει. Κι·ερρει εειι! νιεΙε αεινει·άεε. Πεεει· Μιιτει·ειΙ

Ιιιιειε ειε ιιιιι-ωιε νειι εειι Ροειιιεεειι, εε ιετ_ιεινεει·,ειε εεεεεάει·ε

εειινι·ει· Κιεεεεε ινιιι·ιιειι ΐτεεει· ιιεεεΙιειει·τ οιιει· επει·εεε εε

2ΠΕΘι Τι·εριιιιιιιιοεεε εε.εεε ινε· εεειι ειιιιι.τε ι.ςειεεεει ιιεε

8·ιεεεε Βεεεειιεεεε. Αιιιριιι:ειιεεεε εεεεε ινε· εειιιεεε ειιιεεειι

εεειιιεειιι, εε ειιι· ετι·ειιε· τω· εειιεει·νεΠνε Βειιειιιιιιιιιε ειεειι;

ιιεε 2 ινοεεεε ι.ιενι·ει·ιει. εειειι εεεε Ιεεε·ει· ινει·ι.ειι εειι

ιειιεεεε Ηειειι ιιεε ειειιεΙιεε Βειιι. Μ" Τι·ιιΙιει·ειι θειι·ιιι·εεε

ειιει Ορίει· ι.;ειεΙΙεε ινεεε, εεεεε ινε· εεεεεεε εεειιειι. Αιιειι

Λεειιι·νειεεεορει·ειιεεειι ειιεεε νει· εειιιεεει.

νω- ειεεει λιΙοεει. ειπε ω· εεεεΠεεει. ειιι·ει·ιειε ειιιιιιειι

εειι!εε·ει·. εεε Ρειει·εειιι·ι.ς νει·εεει·ιεεειι, εε, ει· ιιιιιειιειιιειε

ρι·εειιιιις ιιεε ειε εεεε ει.ννεε ειιι; Βεεεεει· εεετεεεειειι ειει·ι

Ιειι Βιεεεε :ειε ιιειε .Τεει·ε 1900 ιεϋεεεε εε ειε Πεεει·ειειιιι

ειειιειι Βιεεεειι νοι· ειεεεει·εε 0ρει·ιιι.ιεεειι. Πεεει· Ορει·ιιτιοιιε

ειιιιειει· ιετ ειιι θειΓει·εε εεειιιεεεε, Βιιεειι ειιιά εποε Με;

Ιιεεεειι νει·ειεεει ιιεε Βιεεείεεεει· ειιιι'ει·ιιι, ειε Χ'νεεοιιιιεειι, νεε

ΚοΙιεεεε Β ιι ιι ει· ειιεεειιι, ειιι: Ζε- ιιεε Αεειιεε εεε ενεεεει·ε

οεεε Βειιιιιεεεε εει· Ηεεάε. εεειιιεεει εεεεεΙεε·, ειε Ιεειι·ιι

ιεεειεεεεει·ειιε ειιι θΙιιει·εεεΙεε; - εε 1εεει ειοε ιεεεε. ειπε:

εεεε ιιιιιιι ιιεε εει· Μειει·ιεΙ ιιεε ειιι εειιιεε εε ειειιι εεε

ειειιτε ιει νΨε8ε, ειιι ειεε Ορει·εειοε εε εεει.εε 8ιεεε εεε

ννετιεε εεεριιεεε εεετιιιιεε εε ει·ιει.τεε. Πεε Ρει·εεεεΙ επ

εεει·ιιιιιεςε εεεε ειι:ει «πιει ειεινιιεείι·ει, εεεε Με εει· Ζειι.

ινιιιΙ εεεε ιιεε εεεειιιΙιειι ννει·εεε. Ζε ειιιιιριεε ιιεεεε ινε· ειιι

εει· ννειεεει·ι'ι·επε: εεειι Με νει· εεεεεε ιι·ιι·ινειιιιεε ειιι· ειιι.

Βεεεε νει·εεει·ειεειι; εει· Αιιιιιι· εε ινειι. Με ινεεε εε εεειεεει.

ειιι! Με εεει·ει·εειωιεε Ρίει·ιιε εε μπει.: εε ΖεεΙ εεε εε

ιειειιιει·!ἰεε. Ιιε ΑιιεειιεΙιεε εεεε Ρΐει·άε ειει· εε ειιιιΓεε, ινε

ιιιε·ειεεε ι”ειιΙειϊι·ειε, ιει ?εεε ειιι Πει; άει· ΠιιειεςΙιεεεειτ ιιεε

εε· ιιεε εεεεεεεΙιεεειειι ΚΙεριιει· ιει ειπε 8·εειιιιιιεςεε 200 Με.

ειι εεειειι. Πεε Πεεειι ιιεεει·ει· Ι(ι·εεεεε ιιι ι·ειεεΙιεε εειι

ρεεεεεεΙ. . . . .

Ηεει· εεεειιε Μ, Μ" ειειι ειεΙι Με άει· Ζεεει·ειιιιει:: ετι·εει;·

εε ειε «ρειειι.ιιειιειι» εειιεε ιιιιιεε, εει· θεεειιιιιεεε εει· Βρειεεε

Ιεειει. εεει· εειι ειιιιςει· ιει. εε ειιεε ειοει.. . . . . .

Ιιι Βεειιι; ειιι' ειε ΒειεΙιειιεειτ πι. εε ιιι ιιεεει·εει ΗεεριιιιΙ

ρεεε ιι-ιαιιειι εεετεΙΙι, ειε ΑεριιεΙι.ειεΙειι ειεθ. εειι. εει·εειε ειιι

θι·ερειε ιιεε Βειιιιεεεει εεετεειιει: ιιεε εεεειι ειπε ερρειιιΙιεΙι

εεε. εει· ε" ιιειει·ε 'Ι'ειι εει· Κειενιιεεεε ιει ιεε. εει· Ζειι

Εεεε ειιι! εειιινιιι·ε εεννοι·εειι, εε· θειεεειι·ιεε ειιεεε ινε· ειε

εει· νεηςεειιεΙι ρειιιΙιει·τ, εεεε ειιι. εει· Ζειι. νιεΠειεει ιιιεει

εειιε ι·ει·ιεεεΙιεΙι. Με ιεΐεεειοιιεει·εεειιειι.εε ινει·άειι ινε· ειε

ιετει νει·εεεειιι, Πε· ιιιεεε ιει. Με Π. «εεεεεει!» Πεεει·ειι. εε

ει.ιιιιιιιι. εεε ιιιι:ιεε ε. Β. Πι·..Τ ο ε ε ε ε ε ο ε εεε ιΙειιι Αιι·ιιε.ιιιιετ

Η‹ιειιιτεΙ ειιι! θεε ιιι ιι ιιεε _ιε ειεε 'Ι'νιιεεε εεάοιιιιεεΙιε

Αειειιιιες νεε @με ?Ο Βει.ιειι ιιιιι.ει· ειεε. Ηει ιιεε εεεεε

Βιιιιει· ειιι! εε ειε θειι·ιιι·ε;ιε, ΤεΙιερειν, ε'ει·εει·ς,

ΜιεΙει·, Β.ειΙΙιεε, πω”, Βει·εινεεν εεε Βιτσι

ιι ο ινε ε ν ειε ιειει·ιιειι Κι·εεεειι, Η ι ι‹ Ι ε ι· εεεεει·ιιειιι ειε

εΙειεε Οειι·ιιι·ε;ιε. Β

.Γεια ιετ εΙεο :Με ει·ιιιε Ρει·ι-Αι·ι.ειιι· όοεε εει'εΙΙειι! ειιεε

ειιι. εε ινοεΙ 8·εεε εειιι·ιειιει·ι, ιινιιι· άοεε ειε ιεριει·ε νει·ιειει

ι;ιιεκ ειεει· εει· ιιιειιιι.εειι ΜειιιεΙιεεε ιει νει·ΙειιΓε εἰεεεε Κι·ιεεεε.

Με ειιειι ιιιιεε ιιιε!ιτ εε.ειιι. ειενει·ει:ιιιιεεε ει·ε!ει·ειι, Μ." ειε

Μεεεεεειι ιιιει· εεεε ειπε εεεεε εε ΜεεεεεεειΙεε. ινεεε ειιεε

εε ινειιιι.ει:ιςειε Ζννεεε. Αιιι“ςει·εε;ι επ ειεε εἱει· Με ε_·ι·ι”ιετΙ

ιιεε. εΙΙειεεεΙιεΙιειι ιιεε ιιειιι68Πεεεε θιει·εεειε ειιι·ειει·ειι, εεε

νιεΙειι Μεεεεε ννει·ιιεε Πιερεεει.εε εειεεειιι, Μιά ειειι ειε

.Τειιιι.εει· εειι· Με Δε. ιι:ε·ιειιε ννοι·ιιεε ιιεε εει· οιΠειειιε 'ΓεΙε

ι;ι·ερε εεεννειιζι. εειι ειειςειι 'Ι'ει.πεε Με: Β·ειεε. ιιωιιωι ειιι·

εεειι, ινιι.ε ειεε εεινεει·εειιει νειι ι1ιεεεε Θει·ιιεει.ειι. _

Ψειεεεειιτεε Γειει·ιεε ινε· ει" πειιιειΙιεε, ινεεε εεεε ειινεε

ι.ιιιιιτις ειιι. ειεειε Βιιιιιιι εε Πεεεε, Ρει·εει·ις εεε διο -

ε εε εεειι ινε.ι·εε εειι ιιεε, ειιι ινει·ειει· Αι·ι·εεριιεεειι ει·εειιι:ε

ειε Βιιιειεειι€. θε ὰὶεεεε εεε ιειειε ινειεεεειιτειι ιιιει· Ιιε

Γει·εεε Πει.εε εε· ιιεε ε·ειιιεεεε 'Ρ ιεεεεειειιι ει·ι.ει·ειιε ιιεε ινοει

εεεοε ει·εειιιΙιεεεε Πειειιιιεε; ειιι· ειε εεεεεε ειειι·ιεεεε Βιιιιιιε

ειιι! άει· εει·ι·Ιιεεε ννιειει· ιιιιι: 8-Ι5 (Νεά Ε'ι·οει ειιι νε!Ιι-:ει

ινιιιιιειιιιε ειεεει εε ειιιεει επιχεε Ιειεειεν - ι·εεεειεεειιε Κιε

τΙει· εεεε ιεε Με: εεΙτειι ;.;εεεεε - Με ειιιιιεε, Με ιειιεει εει·

Πεεει·ειιεε εε 8εειιε.

Πεεει·ε Κεεεε ἱιιι εεειι νιεΙ ιιιιι.ιιιιιι;ιεΙιιιςει· ε;εινει·ιιεε. Μια

@εεε εε, ινεεε εεεε εε· 8ιειι·ιειι ι·εεει τειιει·, εε Αιιε·ειιεΙιειι

Μι Πεεειιιιιεε εειι διϋι·. Βι.ει·Ιει. ειιι! ΚεΙιιαιι εειι! εειιιιιεεεεεΠε

Β"ιεεεε, ειιι· Μεεε·εΙ ιει εε ι'ι·ιετ:Ιιειιι θειιιεεο.

Βιινεε ιιιιει·εεεεετεε ειεετ ειπε ειει· εε ενιιιιει·. ιιεε ειιιτΙ Με

εεει.εεειειειει·τειι θεειειι Μιά Αι·εεειιειι, Ιειειει·ε Με ει,ςειιτ

Ιιεεεε Ζοεει_ιεε:ει·, _ιεεει· Με ειιιειιι Ζεεειεειινι·ιιιιε ειιι εει·

Μετεε. Με ινειεε εει·ειοει. Με ειεεεε Νει.ει·νειε, ιιεε ἱιιι Γει

εεε!εεεε Νοι·όειι ιεετ, εε εε ι·ειεεεεειιε ιιιιιεεεριεειιι.ιεεε Εεεε

ιει·ε ιιεε Βιιεεει·ειειι εειιιιει. . . .

Υει·ιιιιεεειεε.

-- Πει· 8εεἱοι· ιιεε εεετεεεειι Βιιι·νιιεοΙοεεε, Ρι·οϊ. Πι.

Αιιιι.ιεε ι·ι. ΤοεοΙε ιιι Βει·Ιιιι. εεειιιε ειιι 18. Μει·ε ε. 8ι.

Εεεε νεε ΒειΙιε εειιι 50-_ιεει·ιεςεε Ποει.ει·ιιιειΙε.ιιιε.

- Πει· .Ϊεειιει·, ννεΙειιει· ςει:εειιιει·ιιιε εε '78. Εεεεεε_ιεει·ε ετειιι.

ει·ινει·ε ειε Πεει:ει·ινετιιε ειιι άει· Βει·Ιιεει· ιιιεειειειεεεειι Πε·

ειιιιε.ι ειιι ι3ι·ιιειΙ ειιιει· ειε Βεεεεειοε εεε ΒιΙεοεειιιςειειιεεε

εειι·εε'εεάειι Αιεειτ, ινειεεε ει· εειεεει πω, εει·εεεειεΙΙε Αι·ει

ινει·, εειι εειεειε Ιιειιι·ει· Ρι·εΓεεεει· Β. ν. Π ε ιι ε; ε ιι ε εε ε,
εεεεειι Αεειειεει. ει· ινει·, κεινιειιιει: ιιιι.ι.ιο. ε

-- Αιιι 22. Γεειειιι· Γειει·ιε ειε 8ι. Ρειει·εεει·ι;ει· ιιιειΠειιιιεεεε

θεεεΙΙεεεεΓι ιε ιει·ει· δεει·εενετεε.ιιιιιιιεεις εεε 25-Μ. ε τι πε

.ΤεεΝεεει εει· ε.ι·ειΠεεειι ·ι·ιιιιιι€ιιειι ιει·εε ΡΗΣ

ειιιειιι.ειι Με. Πι·. ιν ο Ι ε ε ιιι ει· 8 τ ιι ιι ε: ε. Πιε Γειει· εεΠιε

ειρ;ειιιιιεε εει·ειεε ιιιι Πεεειιιεει· ν. .Ι. ει.ετιεεεεε, νιιιιι·άε ιιεει·

ιειιιιε.ιε ινεε·ειι ιιεε ΓεΙΙεε νειι Ρει·ι.-Αι·τειιι· εειι.τεεειιεεειι. -

Ρτει. δε. Πει Κ‹ιεειιΙιειιτ. εε· Ηγει·ει:εει·εριε εειι ΠειιΒγειεε

ετιε ειε ειιειεεεεε Ιιιετιιιιι άει· Θι·εεει'ειιετιε Η ε ι ε ιι ε Ρε ιν -

Ιειν ιι ιι Με ειιρ;Ιειοε Ποεειιι ει» ριινειεεΙιεεεε ιιειιιιιετιιεεειι

εει ννειεΙιειιεε ιεειιιειειεεεεε Ιεειιι:ιιι..

-- Πει· εΙτει·ε Απε εεε ΚιετΙει·ιιοε εεε εεε Ρτιιιεειι ΡετεΓ

νεε ΟΙεεεεει·8·,$ιεει.ει·επ Πι·. ειιιει·εννεει. ιιεε ειε

θεετει·ει.εεε 8ι. Ρετει·εεει·ι.>ιει· Βϋι·εεεεεερι

ι.ειε ειιιιι Αεεεεεειιιιιι Κειεει·. ΑΙεκεεεει· Π.

εεει.ει.ιει ινει·άεε.
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- Ποι· ΑΜΙ: ποι ποι· Απιοιιππος ιπι πιιιππιπιοι·ιποιιο Κι·ππιιο

ππι ΚιπιιοιιιοπριιιιΙ ποπ Ρι·ιποοιι Ρ ο ι ο ι· ν ο π Ο ι π ο ιι π π ι· ο ,

5ι.ο.οιπι·ο.ι Οι. Ροι.οι·π, ιπι επιιι π.ιτοιοπ Αι·πι πιοποπ

Ηοπριιπιποι·ποππιποι·ποπ. `

- Ζππι πιοιΙν. Οοπνοι·ποιποπιπ-Ποπιειπο.Ιιπ

ο ρ ο ι ι ο ι· ν ο π Ο Ι ο ιι ο ο ιπι ποι· πιπιιοι·ιεο ππιιιιιιο, 8ιιιιιιπι·πι.

ι)ι·. 8 ι ο ρ ο πο π . οι·ιιπππτ ππι·ιιοπ. Απ ποιπο διιοιιο πιο οπ

πιο ποπ Οιοιιοιποιιοπ Μοπιιιιιιιιιιιπροιιιοι·π πιο ποι· ιι.ιιπποι·

οιιπιπιπππιεο ιιιιιοοι·ο Ηοπιπιππιποπιιιιο ποι ποι· νοτινο.Ιτπιιο· ποπ

ΟποτπιοπιπιιιιιΙιιιπροιποιο. πι. 5 π ο π ο ι ο ιι ι.

- Ποι· ι'ι·ινιιτιιοποπο ποι· Οιιπτποποι· Ππινοι·πιπι.ι, Μπα. οσοι.

Βιιοιοππποπ,ιπι.ππιππι.οιιν.πιιπποι·οιποπι.ιιοποπ

Ει·οιοπποι· ππι ποιπ Ι.ιοιιι·οι.ιιιιι ποι· Ζοοιοο·ιο,

νοι·ο·ιοιοιιοπποιι Απιιτοιπιο πππ ΡΙινπιοΙοπ·ιο

οι·ιιιι.ιιιιι ννοι·ποπ.

- ππι Αππποιοππιιπι.ε ιιπ Κππιριο ο·οο;οππιο

.Βιιρπποτ ιπι ποιο Χοι·ρποπιι·ιιι·,π·οπ ποπ Π. πιπιι·ιπ‹πιοιι Αι·

ιποοιιιι1°ρ8, 8ιππιπι·ιιτ Οι. Η. Α π ει. ι· ο π ι ι π ο ιι . ποπι Βτιπο.πο

πι" ποι· ιι·πιιπποικιιιιποιιοπ Κοπιιιιοππι·ιο·ππο, Ι)ι·. Α. Η ο ι· ο π·

πι.ι·οπ, πππ ποπι Οποιοιι·πι ποπ 7. ιποπιιοπ ποιπιιοπριι.ιιιπ, Όι·

Κ. Βοπιτοννπι‹ι -ποι· πι. Απποπ-0ι·ποπι1.Κιο.ππο

ιπ ι ο 8 ο ιι π ο ι· ι ο ι· π νοι·Ιιοιιοπ ινοι·ποπ.

·- Ποι· ποιποιιιι·ιιι·ο; Ρι·οι. οπιοι·. Πι·. Βιιο·οπ Ριιπιοπ

ννιιπ, ποι· «Μινι. Ψι·οιιι_ιπ» πιιι”οιο;ο, ππι Αιιοι·ιιιιοιιπιοπ Βοϊοπι

ππι' ποιι Κιιοαπποιιπιιριιι.ιπ ιιπ Ροι·ιιοπ Οπιοπ ππποιιιιππππιοι·τ.,

ιιιπ ποπ εοι.τοπννπι·τιποπ 8πιππ ποι· ι·`οιποιιιι·ιιι·ειο ιπ ποπ ιππι

ιπι·ποπριιπιοι·π ιιιιπ ιιο.πο.ι·οιτοπ ποι ποπ Μοππποιιιιι·ιποποπ Αι·

ιποοπ πππ ιιπ Βιιοικοπ πιιι·ποιποπ ιιοπποπ επ Ιοι·ποιι.

έ ΑΜ' ποπι Κι·ιοαπποιιιιιιριο.Μο ιιπ Β'οι·ποιι θπι.οιι ιπι. ποι·

0ποι·πι·πι: οιποπ Βοπιιιοοιιι·οοιιιιοιιιπ Οι. Α Ιοκει.π π οι· Ροιιιπ

ικοπτιιπιοπιοι·ι. πσι·ποιι, ιιποι· ιιι ποι· ι:”ι·οιιι νοτπιιοποιι.

-> ι)ποπ πιο ποιο Επιι.ιο Ροπιππι· πππο.ποι·πποπ ετοποοιι Βοιιιοοιιι.οπ

ιπ ποι· Μοππποππι·οι (ππι Μιιιιποπ) πω" ποιοριοΠοπ νιοιο

Οριοι· ο,·οιοι·ποι·ι ιιππ ποπ Αοι·πι.οπ, ποπιο ποιιι ιιπι·ιο·οπ πεπι

ιΜπροι·ποποι πιω πποι·ιιιοιιποιιιιοιιο Αι·ποιι πιιιοι·ιοεςι ιιοποπι

ρ;οιιι. οι.ιιοπ οπο ποιιι ιιπιιιιοιιοπ Βοιιοιιι ποπ Οποτιιοιπιποππιο

ι·οπποιι ποι· πιαινοιι Αι·πιοοπ ιιοι·νοι·, ιιποιι ποιοιιοπι ιπ ποι· Χοπ

νοιπ Ι5.-28. Ροπι·ιιπι· ιιπ νοι·ινππποιοπ 1879 Οπιπιπι·ο πππ

ῦθ.?22 Ππιοι·ιπιιιτπι·π νοπι Κτιο;πποιιοπριπιπ ονπιιπιοι·ι πω·

ποπ πιππ.

- Μπι. [Μ. Ζοοπο ν. ιιιο.πι.οιιιιοι ιιιοιποιο ππι 29. Ρο°

πι·ιιπι· ιιιι·οι· Μπιοποπ.τ ‹ιοι· Κο.ιποι·ιπ Η ιι ιιπ Β'οοποι·οπ πο

πππ ιπιιπποπ. πιιππ οι· πιιι ποι· ΚοΙοιιιιο Πιι·οι· Μιιιοπιπι ιπ

'Ι'οποπιιιιιπππ πιο €οινοποπ ιπι. ιιιιπ πιοπ πιιι ποι· Κοιοιιπο

οιππιποιιοιι Ζπιιι ι·οοιιι.οιι ΓΙιι€οι ποοιοπι. πι. ποιιοποι· Λοϊ

οριοι·πππ πω. πιο ΚοΙοπιιο οποιοι· ποιιι ιιοποι· ο·οοιι·ποιτοι πππ

πιο νοι·πιιιιποι;οπ πππ ποιιι Βοι·οιοιι ποι· ιππιποτιποιιοπ ιιοποιιοππο

ποπ ποιπποπ ποπ1·ποιιτ. νοπι Ριιιιιοπιιιιο·οι ποι· ιι·πι·ποιι νοπ

ποι· Κοιοιιιιο 500 νοι·πππποπο ι.ι·οππριιι·πιοι·τ.

- Ποπ Βνιιιιο;οΙιποιιο Ιιο.ππι·οιτ. ιπ ινοιοιιοιπ πιο

πι. Ροπι·. πιιι·θΟνοτννιιιιποιο πιοιι ποιο.πποπ, πειι. οιπο ΓΙιοποππο

Κοιοππο πππποι·ιιπιοι, πιο πιιτ ποπ Κοποποπιι·οο·ιιιιοπιοι·ιι ιπ πιο

Μοιιποιοι ππιιοιππιπππιοι·ι ποι·ποπ ιπι.

ιίοΙοπιιο. πιο πππ 2 Βιιιιιιιιτοπ, 4 Βοιιιιιιτοποποιι ιιιιπ ποιο πό

ιιο·οπ Ηιιιι'προι·ποποι ποπτοιιτ, πειι: Πι. Κ ο. ο ο ο Ι ο ι ιιποι·ποπιιιιοπ.

Πρ. 8οιιιι ι'οι· (Βοι·ιιιι) ποι· ππι' ποιι Ροπιιιοποπ πι=ι Μιιπποπ

ιο.ιιο·.

- ιιπ ιιι νιοι.ιι πιποιιο ιι Εππο.ι·οτι ιπι ιπποίοι·π οιπιπιο

νοι·πιιιιοι·ιιπε οιποοιι·οιοπ, πιο ποι· πιπποι·ιο·ο Οποι·πι·πι. ποπ

ποΙποιι Πι. π. Οοι:ιι π ποπ ιπ ποπ Πιοππτ ποπ Βοιοιι Κι·οπ

ποπ ιιι Μοπποπ ιιποι·οοο·ιιιιοιοπ ιιιιπ πο ποιπο πωιιο Πι·. νιοι·

ιι πι'Γ ;ςοιι·οιοιι ιπι, πιιιιι·οιιπ πππι Οιιιι·πι·,ι;οιι ποπ Βοποιοιππ ποι·

ι'ι·ιιιιοι·ο Οιιιι·ιιι·ι.ε ποι· Κιιι·Ιϋ.ιιπιποποπ ΒιιπιτπιπποΙοππο Πι. Αι·

ιι οιπ Η ι Ιπ ο π ι ο π π ι; οι·ιιιιππι ινοι·ποπ ιπι.

- νοιπ ιιοΙΙιι.ππιποιιοπ Ε'οιπΙο2πι·οτι ππι·πο οιπο

Απιοιιιιιι;; πω. Με οι ο ν ο π, ποιπ πιπποιιι.οπ Β ι ο π ο π ιι π. πι ρ ι

πππ κινοι $οιιποπτοι·ιι ππι' πιο Ροπιιιοιιοιι ππι· ιπι·ι·ιοιιι.ππο· οιιιοπ

νοιπιιππριιπιιιοπ εοππιιπι.

- Βιιιο Αποπιιι Βιιςπποιιοι· ιπι-ποιο (πωπω 25)·

νιτοιοιιο ποιοιιπ ι'ι·ιιιιοι· πο.οιι οιποι· Βοπιοπιιο·πιιι.ι νοπι Ι)ιοππι.

ποι'ι·οιτ ποι·ποπ ννιιι·οιι, ννπι·ποιι ππι 22. Ροπι·ππι· νοπ οιποι·,

ποιοι· ποιιι Ρι·ππιπιιιιπ ποπ Ι.ινιπ.ιιπιποποπ θοιιι·οι·ιιοπι·π πιοιιοιι

ποπ Κοιιιιιιιππιοιι, οιιιοι· ποποιι Βοπιοιιιιοππο ιιιιιοι·ποποιι. νοπ

ιιιιιοπ πιιι·ποιι ο πιο Μπι Κι·ιοαππιοππι πιιπιποΙιοπ ποι'πιιποπ,

πο.ιιι·οππ πιο ιιπι·ι,ι.ιοπ ποπιπποππι: ποπιιι”π οιποι· ιιοοπιιιιιιιι.ιοπ

Ππιοι·πιιοπππε οιποπι Κι·ιοεπιιοπριι.πΙ πποτε:οποπ ινοι·ποπ ποΙιοπ.

Ζπ πιοποπ οοιιιιι·οπ ιι. οι.. πιο ιιοιιιοτοπ Η. Βπι·οιι Κι·ιιποποι·,

Ψ. νοιι Ζιιι·-ΜιιιιΙοπ, Ρ. Γο.ιιι·πιιοπ, Η. ν. Βοιιι:

ππποιι.7 Γ. Βποιιιιοιπ, Α. Βοπιιποι·τ. Ο. Ηποιι, Β.

ποιιπππποπ, Χ. ν. Βι·πποι·ο, Α. ν. Βοιπποτ, 'Πι.

ΒοΙπποππ, Η. Κποοιιοππιιοι·π, Ε. Βιιιιιιοπι:ιιοι,

Ν. ΚΙιπιοπιτποπ.

Πιο Ρπιιι·ππο πιοποι· _

 

- νοι·πιοι·ποπ: ιι Αιιι 21. ποπτπιιι· ιπ Βοπο οιποι· ποι·

ιιιιοπποπ Αοι·πιο πιοποι· πι.ο.πτ. Ι)ι·. (ιι π πιο ν Α Ι τοπ ποι·ςο ι· ,

ιπι Αιιοι· νοιι 'Η .Ιππι·οπ. ιιοι· Ηιπεοποιιιοποπο, ποιοιιοι· ι. π:

18θΟ ποιπο :πωπω Επιιιππιιπ ποι.=ι·οππ, οι·ι'ι·οπι.ο πιοιι - πιο

οιπο-6ι·ιιιοιιο Ζοιιιιππ· ιιιιιι ιιποιιι·ιιιιπιιι - ιιιοιιι. ιιπι·πιιι·οπ ποιτιο

ιοποιο.ιιι·ιε;ο Ρι·πιιιπ ιπ πιοποι· 8τοπι ι.;ι·οπποι· Ρορπιοι·ιι.πι., ποπ

ποι·π ιιιιοιι ιπιοικο ποι· εοπιποοπιιοιιοιι Ειι·ιιιιιπιιο· ποιτιοπ Βο

ι·ιιίπ πιιπ ποπ ιιοπιιιιππιιι·πιροπ ινοποπο ιπι ροι·πιιπιιοποπ πππ

ο·οοοΙΙιποιι νοι·ιιοιιι·, ποννιο ποι.ποπ ποιποπ πιοιιοι·οιι θππι·πιιιοτο

ποι ιοποι·ιιιιιππ ποι· ο·ι·πππτοπ 8νιιιρπι.ιιιο πππ ινοι·ιποποτιππ8τ

Βοποιιποι·ο Αοιιιιιπο ο·οιιοπο ποι· νοι·πιοι·ποπο ιιποι· ιιποιι οποιοι·

ποιποιι Βοι·πιπποιιοποπ οππο ιιπιοιποιιιοπ ποι· Νοι.ιοππιιιπι. πππ

Κοιιιοποιοιι, πο. οι· πιο” ι·οο;οπ Αιιι.οιΙ ιιπ ποπ Ροι·ιποιιτιι.ιοπ

ποι· ιιι·πιιοιιοπ ννιπποπποππιι: ιιππ ποπ Κι·ππιιιοιιιιπποποποπο

ποιιπι. 2) Απι 25. Β'οπιππι· ιπ 8ππιπν ποι· 0ποι·ιι.ι·ιτ ποπ ποι·

ιιεοπ Κοιιοι.τοπιιοι·ρπ, Βιοπιπι·ο.ι. Οι. Η ο ι· ει ιι ιιπ ο Β π π ι π ,

ιπι πι. Βοποππιπιιι·ο. Πιο πι·ιι:ιιοιιο Ήιτιοπιοιι ποτ Β. ποιο ι888

πιιπποιιπι. οι ιο Κοππο ποι· θι·πιπο.τοι· ππι ι·ιοπριι.ο.ιπ ποπ Κοι

ιοο;ιπιππ ποι· Απ. Ριιι·ποι·ι-;ο πππ Αν” πιο Ηνιππ:ιπιππι ιιι

Κοππο, Πι. ΜιοιιιιοΙ Ιπποπ, ιιπ Μ. Ιποποπιιιιιπιιο »ποπ

Απποινιοι·οπο; ποπ Κπι·πππ ιιπ ποι· Οπιιιι·ιιοποι Ππινοι·πιπι.ι ι. ι.

1888, ππι· ι.. ιιπιπποπ Ιππππιι.ι·πι. πιοποιιο πποι· ποιοιιπ ι. 1.190!)

πποπ Κοπιιο ιιποι·, πο οι· πιο οποπποποππτοπ Βτοιιππο·οπ πιο

επ ποιποπι ιιοποπποιιπο ποιποιπι·ιο. ·'Ι'ι·οιιι ποιποι· ιθ-ιππτιεοπ

Ρτο.ιιιπ ιπι ποιπο Β'ι·πιι κοπο πιιιιοΙιοπ ππι·ποιη:οπιιοποπ. 4) [κι

Βπποροπι. ποι· Ρι·ινιιι.ποιοιιι ιιπ Βιιιποοιοςιο ι)ι·. Ηιιιιοιι -

απο, Βοποιιι·πι. ιπ Ρι·ιιπποποποπ, ιιπ Απ” νοπ 68 .Ιππι·οιι.

- Ζππι Βιι.ποειι·πι ιιπ ποι· πιιιι.ποιποποπ Βοοπιιπο

πιιπι.ιιιι. ιιι πιο" ιπι. νοιπ διππι.π.ιιιι. Πι: Ο. νιἴποπο1·

ι:οπιιιιιιι. ποι·ποιι. Πιο «Βιπιιπποπο Ζω.» πρι·ιοπι. ιιιι·ο Βοποπικοιι

οπο ι;οποπ ποπ ποι πιοποι· ππι ποπ 8ι.ππιππιι.οπ ιιοινοι·ιι·ο

ιοππο Ρι·ιππιρ, ππι οιιιο Ροι·πππιιοπιιοιι πιοιιι·οιο Αοιπιοι· πι:

ιιποιιι·πι.ιοπ. Πι·. Ένιιοποι· ιπι: ιιιιιπιιι·ιι ππι.:Ιι-ιοιι ιιιιοπ πι.ιι.π

ιιποιιοι· Αι·ιποιιιιι·ιιι, Ιιπρίπι·π ιιιιπ Ροοοι·ποιιι·ιιι·π.

- Επι· ποπ νοιπ 2Ι.-24. ΜΒΜ π. π. ιπ Μοπιιιιιι ιπ ΑπππιοιιιΕ

εοποπιιιιοποπ Ο ιι ο ι ο το ιι ο ιι ο ι· ο π ο ιπι. Γοιοοπποπ Ρι·οο.ι·ιιπιιιι

επι πιο νοι·πιιιιπιπποοιι ιοπιι,ιοπιοιΙτι Η θοποιιιοιιιο πππ Ηρι

ποπιιοιοπιο ποι· οποιο”. οι ΡιιιιιοΙοειο. Κιιπιιι πππ Βοιιπιιπ

Ιπιιι; ποι· Οποιοι·ιι. 8) ποιωποιω.ιο ποι· οποιο”. Ει·ιιοππιιπε

ποι· οι·πιοιι Βιι·ιιι·ππιιιιπποπ πππ Ποπιπιοιιι.ιοπ. 41 νοι·ποπο·πιιο·π

ιιιπππτοποιπ εοεοπ πιο Αιιππι·οιτιιιιποπ ποι· Οποιοι·οι δ) θι·.ο·π

πιοιιιιοιι πιιπ Μπππι·οοοιιι επι· Βοιιο.πιριππι.: ποι· Οιιοιοι·ιι.: ιππ

ιοππο Βιπιιπιιι‹ ποι· Οιιοιοτποι·ιιι·πππππποπ ιιι πιππτοπ. ιΝιι·ιοι·π,

ππι Ριιπι·ιποιι. Βιποππιιπποπ, Ψοπποι·ποε;οιι π. π. π. ι)οι· Πιο

Βιιοππποιιιιις ποοι·ιι.πι. 3 πω. Αιιιποιπππι.ιοπ νοπ νοι·ιι·πεοπ

ππι. ΒοιιιιΒιιπιπ ποι· Τιιοποιι ννοι·ποπ πει.Ιπιιιππιιοιιπι οι·ποιοπ

ιιπἔιἔ· ποι·5-ιιιι·οππο: Μοοκοπ. Αρ6π·ι··ιπ. Ποι:οιπππιπ πορον.ποι:·π,

π. , πο. .

- Βιιπ Βιιοπιιιινιιοιπιι.ο ποι· ίιοποιιποιιπίπ

π ο π Η ο το π Κ ι· ο π π ο ο πιιοιιι, πιο οπ ποι· Μι·ιιι.ιιπιποποπ

νοι·πο.ιιππο ποπ Βοιοπ Κι·οιιποπ ιιιιιποιοιιι πω, Αοι·πιο, ποιοιιο

ποι·οιι πιππ, πιω ιπ ποπ Β'οι·ποπ Οπι.οπ νοιπ Βοι.οιι κι·οππ ιιπ·

ιιοπιιιιιιιιπιοι·οπ ιιι ιππποιι, ιιιιι.οι· πποποιοιιοιιποιι Βοπιιιεπιιαοπ:

500 πω. ιπι· πιο Αιιπιιιπτιιιιι.τ, ιποιιπτιιοιιο (Βιμ 850 πω. πππ

δ πω. ιιιπιιπιι ιι.οιποο;οιποι·.

- Πιο Κιιτιιι.ππιποπο Υοι·ππιτπιιπ· ποι· ι·πποι

ποποιι ΘοποιΙποππι. ποπ Βοιοιι” ΚΙ'οπ2πο, ποΙοπο

επι· Επιποιιπιιπε ιιιιοπ ποιο Γοι·ποπ Οπιοιι πιο Ροι·ιιιιοι·ιιππ οιποπ

8ππιιιιιπ-Τιπιιπροι·ιπ ιιπι.οι· ιιοιιιιιιι; οιιιοπ Αι·πιοπ ππι· Βοϊιιι·πο

πω.: ποι· νοι·ννιιπποιοιι νοπι Βοιιιοοιιιιοιπο ιιι πιο ιιποιιπποπ

Ειιππι·οιιο οποι· 8πιιιιιιιπιιιςο ποεοπποπιιο.τ, ι'οι·ποι·ι πιο Ηοι·ι·οπ

Αοι·πτο. ποιοπο πιοιι πιο πιο ποποιοιιιιοτο ΒιοιΙπιιε ποποτποπ

ννοΙΙοπ. ππι. οιπ πιοπιιοπιιο·ιιοιιοο ιιοπιιο!ι ποιιπ νοι·πιπποπποπ ποι·

νοι·ππιτπππ·, ΒιιπΙΙιποιπιοι· Π. Π. 8ννοι·ποιοπ ιπ Πιιιιιι, οιπιπ

ι·οιοιιοπ.

- (ιιιειοι·ιιιιι.ς πο1·ιιπ Ροι·ποπ Οπτοπ ποι'ιππ

Ιιοιιοιι πιιι.ππιποιιοπ Αοι·πτο. πιο $ι. Ροιοι·πππι·

,ποι· Η ιιι π ι ν ο ι·ιν ο ι ι ιι π ι; ππι ιπι Ηιιιπιιοιι: :ιπι πιο ποιιι·

ποποιιιοπποπ Αιιπο,πποπ, πιο ποπ Βιιιπιοπ πιιπιιι·οιι οπιπιοποπ.

πιιππ πιο ποπ ππι ποπ Κι·ιοεποοιιο.ιιρΙο.ιπ πιιποιοειοι·ιοιι πιιι.πι.ι

ποιιοιι Αοι·πιοιι πιο ιιιι,ι,ςο ιιποιι πιο νοι· πιιπππιιιοπ, ππι ποι·

. Υοι·ιι·ιιΙι.ιιιι,ο; ποπ Βοτοπ Κι·οιιιοπ ειπεςοιι·ποτ, ννοιοιιο θ·πεο πιο

ιπ Βοπο πιοιιοιιποπ Αοι·πιο νοπι Βοτοιι ι(ιοππ πποιοιιοπ. 8οιιτο

οπ πιοπ πιιπ ιιοι·ο.ιιππτοιιοιι, ποππ πιο ποπ Αοι·ειοπ νοπι Βοιοπ

Κι·οιιπ εοποπιιοπ ιιιι,οοιι πιιπι Πιιτοι·ιιοιι ποι·ποιποπ πιιπι·οιοποιι,

8ο ιιοιιππιοιιιιι;ςι: πιο πιοι.πινοι·πιιιιιιπ,π ιιιι·οι·ποιιπ πιο Ο ιιι;ιο

ι·ππς πιοποι Αοι·πιο οιππππι.οιιοπ.

Νποιι ΒοΙιιιιππ ποι· Βοποπτιοπ οι·ι'ιιιιι·οιι πιι· οοι·ιιοιιτιι·οιπο,

πιιππ Ρι·οι”. Οι. Ζ ο ο πο ν. Μ ιι π τ; ο ιι Μπι :πιο οοιιιοι· Κοιοππο

ποιπι Βιιοιιπιιπο ιπ Η π π ο π ι ι: οι ιιιιιποππππιιοπιιιοπ πο. 90

ινοιπιι ιιιιι·πιιοπ νοπ Μιιι:ποπ) ι π _ι ο ρ π π ι π ο ιι ο Η πιο π πο ιι

π ο ιι οι Η ιχοι·ο.τοιι πι. Ειποππο ποπ πι. ιν. ν. Ο ο ι; ο ι ιι ο; ο π

ππι ποι· νοιι ιιιπι _ο·οιοιιοι.οπ Απτοιιιιιιι.ς ποπ Βοι.οπ ιίιοπιοιι

ιπ Μ ιι ιι πο π 2πιιιοιη;οπιιοποπ ποιπ, πο, οιποπι 'Ι'οιοει·πιπιιι ποπ

θοποι·πιπ 'Ι'ι·ορο ιν πππ '1'οιιιι ιπι'οιο;ο, ππι· νοι·ρποπππι.ι· ποι·

  



.ΜΥ

2111111·1111:11ευ Βο11111ετνο1·π111πόοιε11 11πό 1(1·υπ1ωπ ειυ1.:11 Με Κ1·ου2- 1

ο111ϋ1111υμ-11ουρ11π1, 111111 1.1ν111πό1επ11ο 8112111811 υπό 2111111

1111111,1οπό1- 1111116111ουρ1111.1ο1·, 1π11ό11111 111ε11ε1·1_υ,1επ 11το11νε1·1το11επόε111

11111.υρ11ωνο11π111ου111ςωυ Α. ό. Η υ 1. τι 1:11 11 ο ν1 υπ όο1 81111211,

νε1·111111111111 11111ό. έ.

Β .

- 11111 111111111υ1ω1111 πω· 111επ111111 111 ό1-1π171ν11

11ωιμ11.111ο1·π 1. Ροιο1·1111υ1·εε 1111111111 1111119. Γε111·.

ό. .1. 1118981119 1υο111·11111111 ό νο1·ν11.), ό111·υυτο1· 1184 '1`γρ111111 -

.(88 11111111). 981 5γρ1111111- 11θ111ε111·1. 272 Θο11111·111ο11 -1101ν1οπ.).

102 111ρ11111ε111ο - 18 1νει1.1, 55 11:1εο1π - (7 πω.) υπό 20

Ρυο11οπ111·υ1111ε - 18 11111111 11111 1π όο1 11ο1·ν11.1.

1

1

Π) π1ιο11 όοπ '1'οόόευ1·υπο11ου:

- 'Η 1111. 1111111111. 2. 1111111. 111111. 8θ,11`ο111·111 1·111:111·του11 Ο, '1'γρ11υπ

ο11πο Βουτ1π11π11πε,·όο1· 11811110, Ρου1ωπ 8. 1111111111 28. 81111111·111ο11 11,

11111111:11οι·1ο 19, Ο1·ουρ Ο, Κουο1111υε1.οπ δ. Ο1·ο11118εο 11υπεε11

οπ121111ό11υς 28, 181·γε1ρο111.υ 4, 1111111111 18, Κ8.111τ1·111111ω11ο 1.1υυ

ε;οπου1:1111όυπ11 118, 11111118, 1Βρ1όο1υ1εο11ο 1111111πε11111 Ο. Α1111το1·

11ο1ου11111ου111:111ευ1υε Ο, Ρυ1·ο111111ορ1όευ11ου Ο, Βο1.2111·υπ1111811:01

Απτ111·υ11 Ο, Ηγ‹11·ορ11ο1›1ο Ο, Ρυο1·ρε1υ18ο11ο1· 1, Ργ111111ο υπό

1ορ11ωππ11ο 8, '111111ο1·11υ1οπο 11111 11υ1181οπ 104. 'Γυ11ε111υ11›πο 1111

ό111·οτ Ο1·,ς11.πο 28, Α111ο11ο1111111υε υπό 11ο111·1υ1π 11ε111οπ11 ό, Με·

11ε11111ευ11Μ1ο11ο υπό Α1.1·οπ11111 111111πτυπ1 88. 1111111επιυε 1111π11111 88,

Κ1·11.π1111ο11:επ όσο νο1·ό.111υπ1:11111ο.π:11υ 1118, 'Γοη,ςο11ο1ο11ο 41.

+ 6181111411: 81111111; 11011 νοι·ο111ε 81. Ροτο1·ε1

1 ουτε” Λο1·21:ο: 1)1ο11ετε.ε, ό. 8. 19118111 1905.

Μοττει11τότυ-Βυ11οτ111 81.. Ροτο11111υ1·8ε.

1·'111· ό1ο 1111οο11ο 1111π1 18. Με 2υπ1 19. 11'ο11τυυτ 19011. .

Ζ11.111 11111 81.οτ11ο11111ο:

1) 11111111 81ουο111οο11τ υπό 1111111:

.ή 1: 1;.;.;υμ.;μμυέ
1111011.ππου:ΦΦῇῇξῇῇῇῇῇῇῇἐ=

___Μ__==>·»>·»ω1-=1-ω-16η1-1ωεΞ

Φ(Νι0Φ10 ΟΟ·σ

111·111111111111=ε
ο””Φ:ΞδΞ31?1Ξ:Ξ:

4':1.1.402899 2011981471818848ζ)72 6880 5145 122

  

-.11111111οποπι11 1111111111 11111· 1111111811 111 ω” 11111111

'1'11.Βοεο1·όπ υ πε: Κ111ιπο1·: Βο1111ια 2111· Ρ1111ο1οπ11ο·

11111111 11π11 Κ1·1ιπ11π11νο1·ειο1111111;›.

Η ει 11 1 11 1.1: 11111181· 1111111. 8011118 8111111111

11181·11π1.11 (Κ1·υπ11οπΒοεου1ο11ω υπό

Ρ11ιορπ1·111..)

σΝ11ο11ετο811:πιι11ς ό.οε1 13ο11τεο11ο11 111.1πτ11ο11ο11

1Ιοι·ο111ε: Μο111:ο.ε, 11611 14. Ε15.1·11 1905.

  

1111πό111118 νου Ε: ΒΙΟΚ13Β

81.. Ροιο1·ε11υ18, Νονε111-Ρ1. 14,εον11ο 1π ε111ου1π-11πό 11.118115.υό. Απποποοπ-Οο111ρτο1τοπυυΒοπο1υ1ποπ.
 

1

2'

α..::1€:11111υε 1

  

111οό121π1111:11ο Α11υόεπ11ε 1111- Με

12. .Ι 1111 1882.

Α11πόο1π1ο ό. 1111811οπεο11Μ'το11

1. Α11111 1898 11. 8. .1υ11 1899.

  
Μπι 8011181ε112ε11ε11.

Η11;1111111υ1π 11111· 11'1·υπ28ε1επ11επ Βεε1ε1·υπε. ·

ΒΑ1)Ε-θλ18ΟΝ.

1:1:1εε11-, Η111·πε:11:-, Ροό11 το υπό απόσα: Κτειπ111ιε11επ.

Τά 11121 νο111 15. 111 1115 211111 80. 81:

(:11ε1πο. 115111 1111 1811111. 1.εεε1:ε11:1πεττε. Οπε1:1111111ετ 1111· 1)ε1111ε

11:11:11. Περεττε111επτ Α111ετ.

Η1111111-11η1οτ: 82, υπο όε 111 '1'π111·. Ρε111ε.

Βερο8 Μ» 1118001 Δρο2ΙωΙοεπ παπα! ΒΦορ1ιεπΙιιιτ1.‹Ι£ωτ1:ρό11.

1π όε:1· Απετει1τ ν1εΗ11, όε1· 1:εετε1πΘετ11:11το1ε11 1π 111111: Ε11τορ11, ε1πό

νο111111πόεπ Β11όε1· υπό 1)ουο11ε:π πι· Ηε11υπ8 νοπ Με1,ςεπ-, 1.ε11ετ-, 1111111

ρτετπ11ετ ”Γ11εε1το1· υπό (ῖοποετ1ε 1111

π. Βρ11:1-, 5 τει:11

58.163 υπό Β11121'(15. ΑΙΙο Ε15επ11ο.11π11π1επ ε1πό 11111 11112111 νοτ11υπόεπ.

1 1 12111 8θ11Γ 111111211ο11οε Ρ1·οόυ111; 8.118 8ε1εοε1.1ε1.-Βε18111.όεΤ η

1111111111 ~
1111111111

8111110111.: 11111 εοννϋ111111ο11ο1 νε1·υτορ1'ι1π11. 1.ε11ο1·1ε1όε11, 1111 1111111ορι1εοποε 11111111

νετό111111πε111111:11πε;

Βο11111ε.118·ε1·υ11 υπό 11111. ό1>1· Β111111: 81111επόε111, υπό 11ε,11·1111 111111ο11ετε111.

θε11118111111ο11ε 00818 111 Ρ111οπ:

  

11111 1111111111 Με νο1·όυ1111πε1111ππυ1ε, 1'ω·ειορ1'υπε 11111

 

2 Ρ111οπ 11:11:11 ό1-111 1211εοπ 1111111· 2111· 11111.ο111 να

(82) 12-2..

τ:1π11

  



  

αιιοι·Ισαοιιι$ υω·αιωΙ. Ηιτειιιο88αΜΒαΜ, ϋωσπ

1 άσι·8 Βεωά!ιι·τ Μό Πι!ω··ιι8Μαψωοφεω. [οι Γοι·σιο

σο" 8Νϋ8ΠΗΜ, ΤαϋΙσπωι, ιιωω α·πά Θωθ.

 

 

τ ειιι896.:οάιύι·ιιεύωι ΙΙ"ροου2·ΙΜ.εσπ οποιο _)ορΗοΙισ

8ι:ΙππΙΜΣοΙιο λ`εὑσιισυὸι·λιω·ιιρ. Ιιι Βο8οπ απ 0,25

Με 0.5 ποσά Με 1 ρι·. (Π) 18-9.

 

88,Η' ΙιοΙ·ΜΜοε Δ·ισά88Ιωτ·όΜισπ. Βθ8·Ϊ-ῦ2ΐ ά. :Μάο

- ΙΙιι<ὐὶ8‹·?ω·ιι ΒόΩοιι8‹·Ιι ά. ί'υ‹:σι·ἰοιο σΙοσω εἰ. Πο

·· ὺειι-ιυὸι·Ιε. Πάει Ι.ϋειωιρωι 8ΙωιΖ ιι€ω·Ν-88οίω·ϋαι·.

ΒΑΠ ΗΑΙιΙ.ι (ΟΙιθιιοετοτιθιοιι).

]0ιιΒτοιιιΜά Ι. Βειιι8οε.

ΔοΙτοετο ιιιιιΙ 1ιοιΙΙιι·δ.1ΉΒ·ετο .ΤοιΙιιιιοΙΙο ιιι Βιιι·οριι..

ιιι-αι>ιι Ρι·ιιιιειιΚι·ιιιιιιιιΜοιι, Ειωιιιιιιιε, οιιτοιι!εο!ιο Ειιωιιιιιιιιηιοιι, 8οι·ομιιιι!σω,

8γριιιΠιι ει·ιιιιοι·ιιιιιιοι· πάει· _ιιι·οι·Μει· πω» ιιιιιι πιο" Ρο!;ιοΚι·ιιιιΚιιοιωιι, Βιιιιιι,

Β"ε"Μ8Ηεω"8 Μα ΟΝ· υοοοοοοὁοὅοοοὁοὁοοοο-οὁο ο

Μοα("."8'0 Χ"Γι)θι"ητο. ΑΜειώιιΐΙΒ θ"τρΗΕ Δ Δ “ Α Ω Α Η Ι >μ ` Η Η ή Λ | Η Η Α ἡ β Λ χ

°"° '3°“°""'"°'"""° Φ 8ιιιιιιιιιιιιιιιι Μι Ρτιιιιιιιιιιιι

Οιειι·σοιιο Βινιει·ε, Ιτειιιειι.

 

ΨαεεοιΙιει1αιιεΒαΙι

'Ι'τιιιιιιετοιιι-θΒοτιιιηετιι

8ΗΠΒϊΠΙ'ΠΙΙΙΙ Μ' ΝΒΙ'νΗΙΙΚΙ'ΗΠΒΒ
Π” 'πιιπ .ΗιΙιι· 8Φϋπιι0Ι. Ι.‹>ιιοι· ιιιιιι

Βειιιτεοι· Πι. Μα. Π. Ή'οΠ.

 

γ( 4 < ί < ζ | < < ( ( ι < Δ ‹ ( 4 |ι 1 Δ < ε <
ο

 

Βιι0ϊιΠ _”Ηθ3'ᾶθ"“› ω] Ρι·οιιρεΙιιε Με 8:ιιιιιιιιιιιιιιε Ι)ι·.Βοοιιιμι·.

νοΙΙει€ιιιόι€ €ετιιοιι: ιιιιεΙ

€εεοιιιιιιιοΚΙοεεε (πιει ει- .ο.`θΏ;ἶ.`@1Ἡ.`8°.Ἡῷἔῷ@ῖ883ξζ 3333:

 

  

@Μιας (Οι Αιιι;ι.ιιιι Ηιι·εο!ινωΗ ιιι Ηει·ιιιι.
 

ιπι Κότρει· ει::Ιι ιιΕιερειΙ

τειιὸεε, ειΙεο ννιτΚεειιιιεε (Ξιιιψι!ιοΙ. ΟΙιιιε _ιεΒΙΜιε @Η από Αει2κινιιΚιιιιΒ;

ννιτό εεΠιει νοιι άσο ετιιρίιιιιιιιοιιειειι Ριιιιειιτειι 8ει·ιι €ειιοπιιιιετι ιιιιτι θ"

νει·ιτειέετι. νοι·21ιεΙιοΙιεε ΜΜεΙ Βεἔειι Βιιιι€ειι-Τιι!ιοτΚιιΙοεο ιιιιά οιιι·οιιΙειο!ιο

Κιιωι·ι·|ιο Μ: Αιιιιιιιιμοτιμιιιο. ΙΜι·ιιιιιιιΠεορίι!ιιιιιιι ΜτΙ 'Ι')·ριιιιε υπό Βιιωι·ιι.Ιε.

ΠιιοιιιΙ-ΤιιΜοΠοιι ..ΒομΙοιι·· 2ιι 0.8 ιιιιει 0.5 ε.

νετϋἰιιὸιιιιἐ τΙει· ικ·ιτΚειιιιιετι

Βεετειιιότει!ε άεε Κτοοεοιε

ιιιιτ 5ειΙιοχΙεειιιτο. Ζω· 5 ιι ε -

εει·Ιιοιιειι ΒειιειιιτΠιιιι€

νοιι Μιιε!ιο!- ιιιι€Ι θοΙοιι!ιι

Νοειιι·ιι επιπιιιειι:

Ζειιιιι:ιιιιιι “τι Κι·ιιιιιιιιιιιιιιιιιιι.

Ηοτειιιεεεεωειι νοιιι Κοιηιιεθ Πιτ Κιειιι

ι“οι·ιοιιιιιικ ιιι Βιιι·ιιιι, π·ειιιειωι. νοιι

ΡιοΕ. Μ. Π. ν. Πειιεοιιιιιιιιι

πιιι! ΗΜ. Πι·. 0οοι·8ο Πιη·οι·.

Π!. Βιιιιά. 1. Ηει”ι.

1905. ει. 8. Μιι Β 'Ι'κίε!ιι ιι. ΤοκιΒε. ? Μ.

  

ιπι 11οιιι.ιιοιιοιι Αιοιιιιιάοτ-ΒυωριτωΜισ

Νεο!ιννοιιι οι·τιιοιΙτ Πω· ειιι· Ζοιι άιοιιιιι

Ποιο ΡΒοςοι· ιιιιά ΗΙοεω·ιιιιιοιι τω· .κι

ρι·ινΜ;ο ΚτιιιιιιοιιρΠοεο (ποκοιι ΖαΙιΙιιιι;

νοιι 60 σω.ι.

7 ' Βιιουιιιιι.1ιειιιιιιι,ΑττΙιτιιιε ιιο

Ι'οι·ιιιιιιικ. Εηειρο!ει.8, Εγιιιρ|ιω!οιιΜΜοιι οιπ! εΙιτοίιιΙϋειοιι ΠτΗεοιιιιιιεο|ιπο!

Ιιιιι€οιι. Ι.ο!ιαιΙε ΕιιιτειΒιιιι€ειι οάετ ΕιιιριιιεεΙιιιι€ειι νοιι Β Με Πι Β ειιι·

οτΙοι· ιιιειιτπιιιΙε ι€18ιιοΙι, ΒΕ 2ι.ι 30 ,ιζ μια: άιο.

Ι

!ιοΙ Ρι·έρειτο.ι, ειιιιιιιΙ1

Μπιτ 90 0/0 8εϋιιιιάειιεε,

 

Ρι·οΙιωι πιιι! ΙιΠοι·ιιιιιι· ιιιιι·οιι

ΟΙιοιιι1ειοΙιο ΒιιΙιι·ιΙι νοιι Ηογι1οιι, ΒιιάοΒοιι1-Βτοειιοιι,

οε!ετ ε!ετειι νετττετετ: (22) 1Ο-Β.

Η. 0ιοιωι, Π. Π., 8ι·ιιιιιιγ Ρι·οερ. , 8, Μ. Ροιοτειιιιτρ.

Δάι·οεεοιι νοιι Κι·ιιιιιιοιιρΠοΒοι·ιιιιιοιιΞ

Ρι·ιι.ιι Τυπου. Οιιιιοοιιιι.ιι Σ!. ιπι. θ.

8ορΙθιε 1ΨιιιΒιιιι.1. Βιι.ο. οο·ι·ρ. Τγιιιιοιι·ι πω.

, Με. ό.

1ιιικ1ιιιι11ιι Κανπι11ιωινιω, Βκιι·ι·οριιιιιιι

σκι! καποια, μ. 69. πο. 28.

Ρ"τιι.ιι θίι1:ιειι, Ν! .Ο..Ι'7 Ι.ιιιιο, Ηειιιιι Η Ν.
  

  

τ 7 * ΙΪι·ιιοΙιιν‹ιΙΙε, εοιιιιιε,ο οι 18

.ι·,Α ···ιιιι -Πι.ιιιοιΙ..Δοιε ΚιιιιιιιειιιΙΙ .ιι.:ιΣ....2°Β12.Σ.Ξἐιἔ.. Β'°,::_1Ξ;ἔΜ Μ· απ” 1 1· Σ"
  

Α1οιιιι:ιαι·ιι Κιιιιο.ι·ιι·ιον, Βπικοιιυ.οιιοιιΜ

γι. ιι. 61. κια. 82.

?του Ι91νιιιε διιοΙιιιιιι, Βιι.ι:. οο·ιρ._ Βιιιιιω

68. ιπι. 96.

δ. Κι·ο1ιιι, Βθ.ΠΒΙΙΙ. Ποιιιιειιοοκει:ι 2Β, καθ

Π” ΟΜ.Ιιιιτι11ε Πιο)1ε1εσιι, Ι'ιιι·ιιρειι·

πω: ΜΜΜ ιι. 3Ο, πι. Π'.

Β'ι·ιιιι Ατ1ο1ιιοι:1 νοιι Ε'ε:·εωι, ΚιιιΜ·

ιιιιοιιΙιε.ιιιιΙ 81. Ω. 20.

Β1ιω Β1ιιιιι. 11ιιτοιιοιιιι.ιι 58, ειιι. 16

Μιιι·Ιοΐπιτι1:1ει·, ΥΡ.Ω0Διιιι088 Πρ. ιι ΠΔΠ·

·ι·ειι6|κοιιοιιοϊι γι. μ. 4. κι. ιι.

?πιο πιω” Βιεεει·, εξω. Ρι·ιιιιικε. Οπι

Επι! Ποιο τοΦοκιΒ ιιροοιι., ιι. Η 16·

ιπι. 28, γ οΒο-Κ21ιιιΕκπιΜ ιι00°Ν

Ιιιιιι:ειιι·ι Πειιιιιισει·8ει·, Βιι.ο. (Μινι 6

Με., ιι. 29. Μ. Η.

Ρι·ιιι Βιιι·Ιο Κι1Ισει·τι, Οι. δωΙΝιοΓ"%

ΗΔιιε σ. Ρ'ιιιιιιιιο!ιοιι Κιι·οιιι-ι θ-8.0- Η·

Β'ι·ει.ιι Ε. Δ. Βο8οιιΙοννεΒιι5ιι, Ε1°Φθιω

ΡοιειιΙοΙι Νε 16, Ωιι. Θ.

Ι.Νει·ν6εο ιι. Ειιιοιιιιι2ε1ιοπιιιι·Ι.1.Η.

Βρει.-ΒιιιιιιιΜ. Μ Κοιιμειἱοιι. Κιηιιει:ιιιιιιιι. Ηειιιι!ε!επ.
ΜοεΙιιοΙιτοοΙει

ι. ΤΜίιυ.

Κιιι- Μ! δεο!ιειάοοιιΡΕΠΝΑΠ.
ΘοιιιιιιιΙο Ιιιιι;ι-. ΚιιΙιο ΒοοιιΜοι·. 'Ι'οιιιροι·ιιιιιι· άσε Ή'ιιεεοι·ε Ι5--1θ° Π. Οοιιι

ίοι·ιιιΙιοΙ οιιι€οι·ιοΙιτοτε Κιιι·ΜάοιιιιΜιιΙτ ιιιιιι Κιιι·Ιιιιιιει ιπι Ριιι·Ιιο πιιι Μοοι·ο: Βι·,<ι·ιιιιι

Μι· Βο.ιεοιι 20. Μπι, ΒοΙιΙιιεει άοτειοΙΙιειι 20. Αιι8ιιιιι. νει·:ιϋἴοΙετ νυετάωιι. 8οιιΙιιιιιιιι-,

Μοοι·-, ω», οΙοοι:ι·ΙειοΙιο-, 8ιιιιιι-, ΚοιιΙοιιειιιιι·ο- ιιιι‹ι ιιιιάοι·ο ΗειΙΒΜει·, Ιιμ1ι·οτ!ιοι·ιι- ·

ροιιτΙεο!ιο πιιι! οι·ΗιορΜιειο!ιο ΒοιιιιιιιΙΙιιιι8, Ιιιι!'τ- ιιιιιΙ ΙΛοΙιτΙ»Μοι·. ΠιεεωΙιειι ειιιει

κνιι·ιιειιιιι εεεειι Ηοτ2- ιιιιιΙ Νοι·νοιιει·Ιιι·ιιιιιιιιιι€ειι. ΒΙιι>ιιιιιιιτ.ιειιιιιε, 2ειιιΠοιο!ιο ωιιοιιι- ι

πιω ΚιιιιιΜιοιτειι, ΙΛιιιιιιιιιι€ειι, ΡΠειοΙιει1οιιτ, ΝΚι·οϊιιιοιιο, ΒΙιειοΙιιτἱε. Ι·'ι·ιιιιοιιΙοιιΙοιι ι

από ι-ιιιάει·ο Κι·ιιιιΜιοικοιι ιιιοΙιι·. Πιιεειι8·ο. ΒοειιιΠ2ιοι·ω Β'ι€εοΙιο. 'Η8ΙιοΙι ΜΜΜ. ¦

ι

  

 

 

Κοιιιο Κιιι·ωιιο. ννοιτ.οιιιιιεεεά6ιιιιιο ΑιιΙιι€οιι, Ποιο Ρτοιιιοιιιιιιοιι ειιι Μεοι·ε. ΒἰΙΙἱ8οε

ΙιοΙιωι. Πιιιιιρίοι·- ιιιιιι ΒιεοιιΒιιΙιιινοι·ΒιιιιΙιιιι€. ΝΜιετο ΔιιιιΚιιιι1'ιο, Ρι·οερεοιο από

Ωιιιιι·ιιοινοι·ιιιιιτο!ιιιις ;;ι·ιιτιε ιιιιιοΙι - ·

(ω 6-1. 61ο Βεισ1οοοιιιπιιεειοιι. ἐ

  

11διιι.ιιοιιιι. Οιι6.,τ δ Βιβή 1ᾶι6 κ. ΙΙοιιι€ιιι.>εειιιιι·ήΠι·. Βιιόο!”νιιιιο.οΙι. ΒιιοΙιάιιιιο!ιοι·οι ν.Α.ΨιοιιοοΒοἶΙἶιιτΙιιιιὅιιοιιΙιοιοιΡι·..Ν16'



Ρ1μι....

1 '

. ει: εε επ

.ΙΑΗΒίΐιΑΝ11.ιιι ει. ιιιιιειιιιιιιιιι ~

ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι
πιιτει πει Ηεπε1:τιοπ νοιι

Πι. Ιππειιιιεε Κιξεπιιιιει1ε.

Πι. Μπι Μιιιεεπ.

δι. Ρειετεϋπτε.

Ρι·ιι1. Οι. Και! Πε1ι1ιι.

)πι·ιειν (1)οτρ.ειτ).

 

Τ Δ1ιοππεπιεπτε -Αιι1“Μ·ιι.εε εοιπ1ε π.11ε Ξπεετε.τε Έ

ειπετ ιιιειιι επεεε1ιΙιεεεΙιειι επ πιο Βπειι!ιεπάΙπιι€ νοιι Κ. Σ.. 2,101;"

ιιι δι. Ρειει·εϋπις. ΝεινεΚγ-ΡτοερεΚτ Ν: Μ. Ζιι τἱεΙιιεπ. - Πει11118·

0ΠΡΒε εοννιε ε!!εππ1όιεΚεάεΜιοπ ϋε2ι1εΙἱε1ιεπ Μἰττεἰ!πιιἔειιΒἱ1

ιετ ιιιειιι :ιιι άειι ειεΙΙνειιτειεπάειι 8εει:1ιε Με ΠΙ Ιιτειι ό επ Ηεπει1ι

 

1)ιε _5ι. Ρειετεὶιπτἔει· Μεπιειπιεεπεννοοπεπεοπτιίι“ ετεεπειπι)επεπ

5ο ππειε επ π. -11ειΑΒοππεπιεπαπτε1ε ιει ιιι Βπεε1επι1 8 ΗΜ. Μ· εεε

1ειιτς<1 ΚΜ. Μι· πε; ΜιΠπε _]ε1ιι° ιιιοΙ.Ρο512πειεΙΙππι;;ιπ πειι επάει·επ

ΞιΕπι1επι20 Μει·1κ )Μιι·Ιἱεπ, ΙΟ Μει·Ιιι 1ιεΙϋ)€ιπτ)ιεΙι. Πει·Σππει·1.1οπε :Με

Η1τπἱε 8ιπεἱἔεερεΙιεπε ΖειΙεπ ιιι Ρειιιιετ 18 Κορ. οι161°36 ΡΓεπ.- επ

Απιοι·επ ινει·πεπ 2Β Ξερειετεύεπιζειπτει· Οιι€ιπεΙε.ιιι)ιεΙιπε;εεεπότ. ιειιι·Ι)τ.Ε. Β1εεε18 ιιι 81. ΡειειεΙ)._ ννεεειιι Οειτοκν, 1 πιω .Νε 28

-Ηεΐετειιε ννεττΙεπ τιεο1ι ι1επι ΞειΖενοιι ΜΒΜ. ρω Ποειετι !ιοιιοτιτ1. Ζιι ιιοΜεπ. Βρτειτ1ιεΕπιιόεπ ιέ181ιο1ι νοιι 4-θ [Πιι.

πιτ·

1 π. ισ

 

ε

Με

ΠιιιεΗ: Πι. ιπεπ. Ε. ι·οιι Ψ1ειιιια1ιοΠ·8ε1ιεεΙ: ει" Μπι· ιπεεπιιιιοιΙιει·ιιρειιιιεεπει· Βε1ιππάΙππε ιιι Ρει·ιιιιπ -

ΜιιιειΙππεεπ ειπε ι1ει·Ηεεε11εε1ιεϊι ριεΙ;ι1εε1ιει·Αει·2τε ιιι Β18ε.. --- Βιιει' ιιυε 1νιεεεει1ειι. νει·ιπιεε!ιιεε

- Μοι·τεΙιτειιι-ΒιιΙΙειιιι 91. Ρετετεπ··ι·εε. -- Αιι:ει1118Π.

 

!ιιΐ`ο!εε Ει·ιιόιιιιιι8 πει· Ρι·είεε ΠΜ· Πι·ποκει·Ι:ιει1επ εἱιπ1 Μι· Ξειιδϊιετ πιε !πεει·11οπερτειεε

170Π1 1. ΑΡΗΙ 1806 επ επ ει·1·ιόπεπ πιει! :που νοπ 18 Με 20 Κορ. ινοπ 86 εππ

46 Ρί) ρι·ο Ζει!ε πει· 8 πω! εεερεΗεπεπ θε11ε.

5ι. Ρε_ιειεεπτε, πειι 12.125.)1)1ειι.

 

η

. ..έ

εΞ-1)ΕΞ πει «Βενιιε

εεε-ε·

Ἐ`
πει· ιιιἶἐἐιἐιιιιἐιἶιιῖιιιιιιιιππι" Ζειιει:1ιπ1ιι-ιι» Μ).πιεεε¦ Δε) ιι

Μπι· Μεεε, πι" 1ιε.πίιε ιζεπιιι; επ ιιιιε!ι 1ιειειι€ειτειεπ ιετ.

πππ πιο, ει) πιιινεεεπτΙιε1ι εἰε νιε!Ιειεπι ετεεπειιιεπ ιπε.8,

1 ιιι Απεειιεε1ιι πει· Ρ1οπιειει·πε1ι. πιε ειε ΜεοΙιεπιιιΙιετε

ιι›επι ιπ πιιεει·ει· ειιι;ειεπ Ηειιππτ επ νει·ι·ιοπιειι πω.

ιιιιπειριεΙΙ ιιιεΙιτ μια ο!ιιιε Ιιιιετεεεε πι. ·

1. Ε'ι·εππειι2 πει Αιιειε.11. ε - Ιιπ .Ιππτε 1904

ινπιι1ε Με Απετε!τ νοπ 115 Ρειιειιτεπ Βεεπε!ιι. νοπ

πειιεπ 66 εὶπει Ιειι€ειειι επιππΙει.οι·ιεεΙιεπ ΒΘ1121111"ι1118

πιιτειπο,ι.>;ειι ινπιπειι Σ).

ΒιεΙιι ιιιιιιι νοιι πειι ει·ετειι ΚοπεπΙιιιιιοπεπ πππ νοιι πειι

Βεεπειιειι επ Πιιιετεπε1ιπιιεεεινει:Κειι επ, 80 ειππ ιιπ Ι.ειι1ε

ει" ω” ιιιεειιιιιιοιιιει·ερειιπεεπει Βεπεπι11ιιιιπ ιι

Ρειπεπ.

Ωιι1ιι·ει-πει·1επι πει· ιπι .1ε.ιιιιιιι· 1904 εεει·πιιι1ε1ειι Ηει1επειιιΙι

ΗΜ· Μεο1ιειππιπει·πρ1ε.1

νοιι

Οι. ιιιει1. Ε. νοπ νιειιπε1ιοΓΓ-Βε1ιεε!.

Βεειιπετ πππ Ι.ειιει π” ΑπειεΙι.

 

Με Μι Πτι Βρει!ιειιπει ι901ἶιιεεπ Ρετιιιιπ Μπι ιιιιι. πει

ΑπειεΙιτ ειπε ιπεειιιιποιπειεπεπτιεεπε ΗειΙεπειειΙι πεεεΙπει

ειπ2πιιι·Ιιιεπ, ινπι·ι1ε Με Πιιιετπε!ιιιιεπ ει ρτιοι·1 Με ειιιιε.ε .
- _ ι ι . ·· ~ ·7 1' π Α υπ -ε π ε ιι:..πι::: ε:: 1::..ι.:6.εεε···..τ1.1.1:: ι::..:...:ιε.

7 Δ '

?.."ιέι.. Ξ Μ' Μ. Έ?"Σ'.1Ξ1ΐΜί!ΐ.3έί"°ε?Σ.ΐΓι')?”2ΐιΐ Με -πιιεεειιο··ειι··ι·ι 9
επεεεΙιΙεεεεπεπε Με Με νει·ιιιιι·ΜιεΙιυπε πει· Εεεε πειι· ι ΒΘ8ΠωιθΠ Γθ8ρ· ΡΕΠΠΠΠΙΙ ΜΝΗΜΗ 8Π8'ΠΜΜ'°

εεε ειιιεεεεπ1ιοιπιπεπι1ε νειΙιε1τειι ι1ει·Ρειπεπεοπεπ ειππ ι Απ” Μ) θμ120'ΠΘΠ Μ.0"δω. νθτ.ιθἱιθιι εῇοι'.ΐὶθΖβθειἔμθ

νω""ΜΗΠΒ, Με Μ!! ΒΘΙ.Μ θΓΙ(Μ_ιο' Η (ΗΜ 2.νωιζο Μ" εεπι νετεε1ιιεπειι. ΖππεεΙιε1: ιειι πιε εεεειι. ειπε επ, ιε

εεειςιιειεε Ι.οΙεπΙ 111 ειπειιι $ι=ιτειιϋπιι πει· ειπετ. Βε.πειιιι- ` Ψὶ']τθ”Γρη"θ_ΠΖ Η Ό°1ϋ°κω1'·_1ἔθ11_ί¦1”θ Βθει30 Μ

ειππ ειπεπιιοπιεπ. Ι)ιεεει Με ειιιυιπ ΒιιεΙ πππ 5 Νε- 1 Η 8-9 Μ'”'*'ω")· Π" 8ιθΜΠ (Μ) “ι 5°”°0Πω0ΠΜθ "Μ

ΒΘΠΙ.50ΠιθΠ Μ8ΒΘΗΘΠόε ΝευΒ8υ ΜΜΜ Π" ΑΜΠ ν' 1· )π1ι, Αππιιει ιιιιι ιιιιΙιεειι επεπεονιεΙ Βεεπεπεπ ι1ει;επι1πει

Γειιιε πππ, πε 1π2ινιεεπειι εππ Με ιιιειειειι Αρριιιειε πε- . (ΜΒΜ Η” [Μ `νθΜ|Π [ΓθαΠθΠωεπθ5Εθ ΜοΠΜ Μ” ω”

εεππ11ι ινετειι '), Ι:οπιιιε 1ιπ Μει πει· νοΙΙε Βετιιε1ι πει ι -]ΠΠ Μ” ΜΒ Βει01θε 9αθΓ ωυθω Ου'(Μ^1Π"1101"6°'

ΑΠ.$ωι ι”,ωΠ"επ 19 ΒεεπεΙιεπ τε.81ιε1ι. Ηιετεπί ΓοΙΒειι πει Απεπει ιιιιι Γεω

Μπι] θη-0!Β“Η. ΙζωΗΖθ88ἱ0Ι] Μ] ΜΙΝΙ” ΜΚ” .ΠΓ [Μ 18 πππ πει· .Μπι ιιιιτ ιππι1 12 Βεεπι·πεπ τεε!ιε1ι. Ποιοι·

ΑιιειεΙτ ριωνιεοιιεεπ ιιι πινει Μειπειειι Ηε.πιιιειι ιιπιειΒε
Μ" `νἱ'”θ'-ΙΠ0Π8ιἶ3Π Μ σε” Μ" Ό(ΜθΠ. ΪΓθΩΠεΠΒὶθΓιθ

πετ Νονειππει· πω. εεειεπ 9 Βεεπεπειι ιεεΙιεπ Βεινεεεπ.
· Ι ' . ' , .Ιιτεεπι πιιιΙ ιειιιι ι1ε!ιετ ιπ ι1ιεεεπ Εεεε-ιι επί Με ει·ετε Η8θωυΙ. [ΟΦΗ ω” ΒθΖω]ωτ ω” πω" Με 89 (ΙΜ Βω

πι” 11ιτει Τειι81ιειι 2πιπεΙ:ΜιεΙιειι. 1 . . .

Η "ΜΜΜ ννθὶ88 Μ" Ν” “ΠΠ Με ΑΠ_ Ν ιειππει ιιιιι.8 πππ πει· Μπι πππ ΟΙαοϋει· ιπι1.ι1πτε1ι

"...Η · εεΙιπιιιΙὶεπ 7 Βεεπεπειι ιπΒΙιε1ι. Θειιππει· νει πιε ΖεπΙ
πειε.ι1μεπ Κεπιιειιππι1 ινε.εΙιετ ειε1ιιι . . ..

ΜΜΜ. ΜΗΝ... Πιτ” Β88τω"Νιε εωθἱωθι? -ι1ετ Βεεπειιε ιιπ .Ιεππιιι πππ Αρι·ι1(ειιν.ππει· 5 Βεεπειιε

ι τε811επι. ΖπΙειει Ιιοιπιπειι πει Μπα πω! πετ Ρεπιπε.τ πιι1

πει ιιιει1ιιεειειι Ε'ιεππειι2 (Κεπιπ 4 Βεεπε1ιε ιει;Ιιεπ).

2) νοπ ι11εεεπ ννιιι·ι1ειι 16 Με ιζε1ιει1ι. επι.Ιε.ιιεειι, ιιι 42 ΗΙΙεπ

Μ. ε1πε Βεεεετιιπς ει·πιεΙ1. πιοι·ι1επ πππ 8 Ρε.ειεπτειι νει·Ιιεειιεπ

Με ΑπετιιΙτ ιιπεεεεεεειι. Βει Γι' Ρετ. Μιά Με Βε1ιειιι1Ιιιιιε

ν Ιοι·ιεεεεπι.

 

Η Βε2ϋι.;Ιιεπ πει· ΕΠιιι·ιοΜππ; πει· Αιιειε1τ νειινειεε Μι επί'

:Με πειι·. Κερ1τεΙ ιπ πει· νοπ Πι. ιιιει1. 8. Κ τεει;ει· νει·1°επ

ετειι Βι·οεππτε «Κπι·- πω! 8εεππι1 Ρει·πεπ» (1905). Αιιεεειι1επι

πεεεειεΙιτιςε Μι άειππειεΙιει. εἰπε Μειιιε Αι·πειι. «Πεπει τΠε

Απειικετιιιπε· οι·ι1ιορΜιεε1ιετ ππε 1ιε1Ιειγιπππειιεεπετ Απει.ειΙτειι»

επ νετϋΠεπεΙιεπεπ.

1ι·ι_
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Αοε Μεεευ Ζε!ι!ευ ιετ ε1υε ετε!θειιάε!!'τεουευυ

ετε!ε!ιτ!ιο!ι. ννει!ιτευά ιο άευ ετε!ευ ο Μοοετευ (Ιουυετ

Με Με!) ευευτυτοειι υοτ 610 Βεευο!ιε τεο!!ο!ι υοι!εττ

πετάευ !τοιιιιτευ, πετ !!ιτε Ζε.!ι! ιο άευ 4 !ειυτευΜο

υετεο άεε .!ι·ι!11°08 !ιετιεο!ιτ!!ο!ι ετοεεετ (859). Με Βουιοιετ

τ”τεουευο, Με ιο Με Βε.άεεει.!εοιι !ε!!τ, τυυεε ιιε.τιιτ!!ο!ι Βε

ττευυτ οεττε.ε!ιτετ πετάευ ουά !ιειτε νου Βοάε Με! Με

Αυίευε 1ο!! !ιεττεο!ι!.!!ε!ι ετϋεεετ εειυ !ιοιιιιοιι.

Αοεεετ άετ Ζοοε!ιτοε άετ Ρτειιοευι !ετ Με ε1υε ετ

ίτευ!ιο!ιε Ετεο!ιειουο8 ευΖοει·!ιευ, άε.εε Με Αοετε.!τ ιιυ!

άετο Γεετεο !λ'εεε ιετ, ε1υε π1τ!τ!!ε!ιε Πε!!

ιιυετε!τ ευ πε τάευ, ε.!εο Με, πε.ε νου Αο!ε.οε ιιυ

ιο άετ Α!ιε!ε!ιτ Με Βευτυιιάετε εε!εεευ υοτ. πιιττωιά

Μου !!ιτ `οεεουάετε 1ο άετ ετετειι Ζε!τ υιο!ιτε τυε!ιτ Με

Με Βεάευτυυἔ ε!υετ Τυτυ8ε!ει:ευ!ιειτ Πιτ Βουιυιετεειετε

ε!υτ!ιοιυευ πο!!τε, !ιευευ Με Κτυιι!εευοιε.τει!ε!. Με ιο!ι

πε!τετ ουτεο ετπυε ε!ε!ιτευ πι!!, υοά Με '!`ετευο!ιε, άιιεε

ιιυ !ετ2τευ !ιε!!ιευ .!ει!ιτ υοτ π!τ!‹!!ο!ι Κι·ευ!ιε ουά Πε!!

!ιεά!!τίτυιε ε!ε ευ!μεευο!ιτ !ιο.!ιεο, άετ Αυετιι!τ άευ τεο!ιτευ

)λίεΒ ειυετ εεάε!!ι!!ε!ιευ Εοτπιο!ιτε!ιιιιτ.ς Βεπιεεευ - ε!ε

εο!! ευεεευ!!εεε!!ε!ι Ηε!!οπεο!τευ Μευειι. Με

ιιυ Ε'το!ι!ιυε ν. .!. ιιυ! Αυευο!ιευ ειιιΒετ!ο!ιτετευ !ινε!ευ!

εο!ιευ Τυτυ!‹υτεε δ), :ιο άειιευ 18 Βιιιυειι 1ο 0τουμειι

Μ!! !ιετε!!!ετειι, πυτάευ επε.τ Με ευ Βοάε !οττΒείο!ιττ.

ε!υά ε.!ιετ ειοε Οτοιιάειι, άετευ ΒιοττετουΒ Μουτ υ!ετ!ιετ

εε!ιοττ, άε!ιοιτιν ευ!Βεεε!ιευ ποτάευ. !υ Ζυ!‹υυϊτ !ετ Με

Βευιιτυοοε άετ !ιε!!ενοιουετιεε!ιευ Αμρετετε υ οτ ιιυ!

$1τοτ!ιο!ιε νετοτάουιιο ουά ιιιιο!ι ετ!ο!ιέτετ ιιτει!ιο!ιετ Πυ

τετεοο!ιουε ευ!υεειο.

2. Π”. ιο άετ Δυετιι!τ !›ε!ιευάε!τε Κτιιυ

!τεοιοετετιιι!.

Με ετοεετε Θιτορρε ειοά Με ιο )εάετ οττ!ιορ!ι.ά!εο!ιευ

Αυετε!τ νοτπ!εεευά !ιε!ιε.υάε!τευ 8!ιο!!οεευ ουά !ιιι.οιτυε!!εο

Κνρ!ιοεειι τεερ. Ηε.!!311υΒ88.110111υ!!εευ το οευοεο (27 Ριι!!ε).

νου άευ 17 8!το!!οεευ πετευ 8 !ιοο!ιετεά!εε, ο τουτ

!ετευ θτεάεε υοά 8 !ειο!ιτετε Ροττυεο; 7 $!το!!οεευ Κοτο

`ο!ιι!εττ υοά 10 ε!υεε!τι8 οάετ τοτε!. νου Μεεευ 17 Μω

!!οεευ ποτάεο ο Με εε!ιε!!τ ευτ!εεεεο ουά ο υε!ιεεεεττ.

Βε! άευ υ!ιτ!Βευ !ιιιττε Με Βε!ιε.υά!υοε το !τοτυε Ζε!τ

€8ά;ιηθττ στου· !ςουιιτε υιο!ιτ !ιουεεουειιτ άυτε!ιεε!ι1!ιτι.

πετάευ ουά ιο ε!υευι Ρε!! ποτάε νου ε!υετ Βε!ιευά!υυΒ

88112 ε!ιεεεε!ιευ.

Με Μάι! άετ υ!ιτιοειι οε!ιιιυάε!τευ Πείοττο!τετευ

!ετ Βετ!υε, άεε Τ!ιοτειι (Η!!!ιυετοτοετ) ουά άετ Ρυεεε

(ρεε νετο-εοοιυυε ουά ρεε ρ!ιιυοε) )ε 8.

Πυτετ άευ Μυε!τε!-, Κοοο!ιευ- ουά θεΙευ!τ

νετ!ετ2υυΒευ ο υ‹! ι!ιτευ Ε'ο!Βευ (16 Ρε.!!ε) ειυι!

νοτπιει.ιευά Ρτο!ιτοτειι ουά ιιοο!ι !·`τιι!ιτοτειι νετο!ιε!ιειιε

Αυ!η!οεευ ουά !!επεΒιιο(.τε!ιιυι!ετο!εεε οε!ιειιάε!τ ποτάευ.

Ρτ!ιευτοετ!εο!ιε Ετ!‹τειι!ιυυ8ευ πετευ 9,ουτετ

άευευ ε!υ εε!τεοετ Με!! νου Μιτου. Θε!ευ!ττ!ιευοιετ!ευιυε

Μ! ε!υειο 14-)ει!ιτιοεο Μειάε!ιευ Η Με ιυε!ετε !υτετεεεε

οεειιευτυο!ιτε ουά ιυ!τ Ετ!ο!Β πε!τετ !ιε!ιε.υάε!τ πιο!.

!·'ετοετ ε!υά ιιυ Βοο!ι νεττε!ο!ιυετ 8 τυ!ιετ!το!οεε

0ε!ειι!ιετ!ττεο!τουΒευ (Οοι!!τ!ε, 8μοιιάν!!τιε ουά

θουιτιε) ιιυά 2 ε‹›υοττΙιοΙεο!ιε θιου!τ!άευ. Αο!!ει!!ευά Βε

τ!υει ιετ Με Ζει!!! άετ υιεο!ιυυοτ!ιετερειιτιεο!ι !ιε!ιε.υάε!τευ

Ηετο- ουά !.ουΒευ!ετευ!τ!ιε!τειι (4) ουά άετ

!)!εεετ!ουεετοτυυεευ (Β).

!τ!ιιι.ε!ιιτ!ε ουά !!ιτε Ρο!εεο, Αά!ριιε!το$.

Βιο!ιετεεΜε!!!τοε,Αοειειυ!ε-ευεευιιυειι11Ρει!!ε.

Πε!ει!!ν ειι!ι!τειο!ι πε.τευ Με Νετν·ευ!‹τε.υ!‹!ιε!τευ

ουά υετνοεευ Βτεο!ιε!υουΒειι. Αοεεετ άευ 7

Β'ει!!ευ νου Ιιε!ιτουυεευ υε.ε!ι Αροο!ειΔιε ουά ευάετευ

Πιε!ιιτυ- ουά !τυο!ιευτοετ!ιετ!στου!τυυ8ειι ποτάευ 13 Ν ε υ -

") Με Τε!!ιιε!ι_ιυει· άιεεετ Ι(υτεε ε1υά ο!ε!ιτ ι.τε!ιοο!ιτ ουά !!ιτε

Βειιοο!ιε ιιυ .!ιι!ιι·εε!ιειι‹:!ιτε ιιιο!ιτ !ιει·οο!ιε!ε!ιτιετ πετάω.

^) Πε υοο!ι !ιει ουι· 5 Ρο.!!ε νου ο!ιτου!εο!ιετυ θε!ειι!ιτ!ιεο

ιιιιιτ!ευιοε !ιε1 Κιοάετιι !ιεο!ιε.ε!ιτει.. -- σας!. «νοτ!εεοιιἔειι Με»

Κ!υάετ!‹τεο!ι!ιεἱτεο». Βει·!!υ 18θ9, ρεεε 830). Μο ΕΜ!. άεεεευ

Κτυο!ιευεεεε!ι!ε!ιτε ετ Μοτο το!ττε!!τ, υοτ ευτεο!ι1εάευ Δε!ιυ

!!ο!ι!τε!τ του άοιο 1ο υιε!υετ Αυετε.!τ !ιε!ιιιυάε!τειι.

τοετ!ιευ!εο!ιε υοά Ηνετει·!εο!ιε, 8 Νευτιι!

ει” ουά Α!!το!ιο!!ετουε !ιο!ιε.οάε!τ. Βο!ι!!εεε!!ο!ι

ιιιοο!ιτε ιο!ι οοο!ι ε!υεο Ρετ. τυ!τ ρτοοτεεεινετ

Μοε!τε!εττορ!ι1ε (ε!οεο!τιοε τοτε!ε Αττου!ι!ο άετ

οε!άευ Μ. Μ. ρεοτοτει!εε), άετ υοοο 4 ποο!ιευι!ιο!ιετ Βε

!ιειιιά!υυ8 ε‹ι!‹τ!ι!τ!Βτ θιιτ!νιεεε!! πετάευ !ιουυτε, !ιεεοιιάετε

ετπο.!ιυευ.

Με Ζιιι!ι! άετ ου Με Ρετ!ειιτευ ε.οεε!εττ!ετευ οττ!ιο

ροά!εο!ιευ 5τυττερροτετε (!3ε!ιιεο!ι!ευευ, Θεο

ερρετοιε, θιρεοεττειι, Κοτεετε ουά θιετιιάε!ιε!τετ) οεττυΒ

14. !υ υ!!ευ Ριι!!εο !ιοιιάε!τε εε ε!ο!ι υιο ειυ!εο!ιετε ουά

ο!!!!εετε νοττιο!ιτυυ8ευ.

!)νιε ποτε άιιε ννεεεοτ!ιο!ιε άεε Αιιετε.!τεοετ!ε!ιτε.Ξε!!ιετ

νετετευά!!ο!ι !τουυευ ε!ο!ι Με οεεε!ιε!άεοεο Πετευ Μουτ

υοτ άειο .Το!ιτεετεεο!τιιτ ειοετ !ε!ιτε!ευΒ υεετε!ιεοάεο οά ει·

ιο ε!υετ Οτοεετεάτ εττ!ο!ιτετευ Αυετ=ι!τ Μεεετ Αττ ιυεεεευ.

)λ|εάετ Με Ε'τεοοευε. υοο!ι Με ν!ε!εε!τιΒ!τε!τ άεε Κτεο

!‹ευυιιιτετ!ε!ε υοο!ι Με !.ειετυοΒευ ε!υά υοοο ιιοτ ιιυ

υο.!ιετυά Μεεε!!ιευ. Με ευτεμτεο!ιευ ν!ε!!118!1Γ άευ νετ

!ιε!!τυ!εεευ ε!υεε !3ιιιάεοττε, άετ ετετ !ιο ννετι!εο !ιεετ!!Ι'ετι

!ετ ουά ε!υετ !ί!ειυετιιάτ, Με του: !!ιτετ Ε'νι!ιτι!τευ ουά

Βο!ιο!ευ ε!ο_τε!ετ!ν Βετιο.<τεε Κτιιο!τευτυοτετ1ε! το !!ε!”ετο

νετοιιιες. Βετυο!τειο!ιτ!υτ Μου Γετυετ, άνιεε Με Μεε!ιε.υο

τ!ιετε.ρ!ε Με !!ει!ιο!ττε! του υυε υοοο πευι8 !ιε!ευιιιιτ Μ.

υυά !!ιτ Με θτεο2ευ άετ Βετει!Βιιυε ν!ε!!ειο!ι το ειι8

8ευοεευ πετάευ, ευ π!τά υιο.ο Με Βεευ!τετ άεε

ετετευ .!ιι!ιτεε !ιουιετ!ι!ο Με !ιε!”τ!εά!ιτευά

!ιεεε!ο!ιιιευ το!!εεευ. .Ιεάευ!ιι!!ε Μου Με Αυετε!τ το!τ ετ

πε.ε τοε!ιτ Ζιινετε!ε!ιτ άετ ΖυΚυυ!”τ ευτεεεευεε!ιευ Με

νετ .!υ!ιτεε!τιετ.

ν:

Μ!!τει!ουυεο

ειιε άετ Θεεε11εο!ιεΕτ ρτε!ετιεο!ιετ Δετετε

- ιιι ει”

1400.81τουοι.τ ν. 17. !!!!.τυ 1904.

1. Μ. Μ. Β ου ο ο τε!ά τ άεοιοοεττιεττ ε!υευ Ρο!! νου Β ο τ -

ι·ιιιυε!!!.!ιιιιιιιιιι; ροετ ρε.ττοιο.

Μ! άετ !)υτε!ιε!ε!ιτ άετ Μτετιιτοτ ί!υάετ υιε.ο υοτ ειιυε

νετε!ιικε!ι.ε Β`ε!!ε νου θεττε.τιιε!ει!ιιοιιυε, Με ιιι ειοειο 1ιτιο!ο

8·ιεο!ιευ Ζιιευοιτυειι!ιευετ υοτ θεοιιττ ετε!ιευ. Ωοπετε Βε

τιο!ιιετ !ιοετ ειυευ Ρυ!!, άετ 4 'Ποτε υιιο!ι άετ θεοιιτι ευτ

ειιιοάευ πε.ι·, ουά νου !!ιοι Με !ι`ο!εε !ο!ιο!ετ Μοε!ιε!ε.οετι·ευ

ετους ειιίεετ'εεει. ποτάε.

Σνε!ιετ ουά Ομοεο!ιε!ιο !ιεοοεο!ιτετειι _ιε ε!οευ ΕΠΙ!.

Πει· νοιυ Βετ'ει·ευτευ !ιεο!ιε.ο!ιτετε Γε!! οετι·!!!”τ ε1υε 32-_15.!ιτ!,ιτε

Βτετεε!ιοτειιάε. Με πεο!εε 8τιιυάεο υοοο ε!ιιετ !ιοετε.υε

εο!ιπετευ, ρτοττε.!ι!εττευ Ηε!ιοι·ι ε1υε Ειιιι!ιτ!ουε!ιε!ι!υάετιιιις ιιυ

τεο!ιιευ Ατιυ νει·εροι·τε. Ρετ. ειιιιυιοτ Με εεευοάετ Ι4'ειυι!1ε;

ΙΩ!τετο ουά θεεο!ιπ!ετετ !ε!ιεο. Ιυ άετ Κ!υά!ιε!τ οι". Με Με

εετυ 88!ιο!ιτ, εοοετ !ετ Με Με !ιτιιιι!ι ετεπεεεο; Με !ετ ιιι!τιε!

,ι.τι·οεε, νου Κι·Μ'τ!χεοι Κυοο!ιειι!ιο.ιι ουά ετοτευτπ!ο!τε!τει· Μυε

!ιυ!ιιιτυι·.

Με ννε!ιου Μιτου ει.υι τ!. Αυετιιετ υ.οευάε ε!υ ουά άουει·τευ

τω. 40 $τυοάευ (επ ιιιιοιιιει·!ιι·οο!ιευ ευ, ο!ιυε Με" 11τοτ!!ο!ιε

Η!!ΐε ιιι Αιιερτιιο!ι εευοοιυιευ ννυτάε. Ρετ. εο!ι!!άεττ ιιι άυτο!ι

ε.οε ε!υιι!ιπϋτά!οτετ )νε!εε - Με υε.ο!ιττ!!.ε!!ε!1 υοτ Πε!ιοττ

!ιιυοοιι;ειοιτευειι Κ0!!εεειι !ιεει!!.τ!ετευ !!ιτε Αιιιτο!ιευ - Με

Με το!τ ε.!!ετ,ετϋεετετ Κι·εττευτίο!τιιιιε; ετιιοάευ!υυετ !›ε.!ά Με

Βιιιιο!ιρτεεεε ε.οννειιιάτε, !ιει!ά άευ Βεο!τειι υιτ!ει·τε. ιοάευι Με

υοεεεετι·εο!ειευ Ατυιε !ιι·υ.ιιιο(!ιείτ άευ Ηεττι·ιιοά υιιι!τ!ιιιοιυεττεο,

ποτε! Με ιο !ιε!οειιυειιι!ει· 5τε!!υΠε άευ τ)οετ!ιϋτοει· !ιιυ- ουά

!ιετ!ιεπεκτε. Βε! άετ Αιι!Τοι·άετυος Μεεε Βεννεειιυε; ιιι πιε

άει·!ιο!ευ, Μου ιυιιυ ε!ε!ι νου άετ ετοτ!ωυ !οιιυερτοο!ιοει!ιτοε

άετ 8ο!ιιι!τετιυιιε!‹ο!υτυτ ιι!ιετ:ευιτευ. Με Θε!ιοττ ευάειε επι

8. 'Ειπε ΑΙιευάε εροιιτευ -- ε1υε !υά!!τει.!ου υοτ Αο!εευοἔ άετ

Ζουμ Με υ!ο!ιτ νοι·. 0!ιε!ειο!ι Με Βεπειτυοςε!ιε!ι!υάετυος

νου άετ Ρετ. !ιει·ε!τε ιιιιο!ι πειι!,εευ 8τιιυάεο !ιευιει·1ιτ πιιτάε,

ευ εο!!ευ Βο!ιιιιετπευ ουά επιιι· ιιι άετ ι·εε!ιτειι 8ο!ιο!τει·. ιπι

Νο.ουειι ιιυά Ατυι ετετ :ιιυ 4. Το” οσοι; ρε.ι·ιοιο εο!';τε

ττειευ εε!υ.

[Με ννοο!ιευ!ιειτ νει·!!ε! ιιοι·υιε!. !υι Νονευι!ιετ 1908 ετε!!τε

ε!ε!ι Ρετ. νετ. Με υιιΐ άευ Ιιο!ιε.!!ιετιιιιά ε1υά !τε!υε οεο!ιπε!ε

!ιοι·ευ νετε.οάετυο.<.>;ευ άετ Οτιιτευε ευ !ιουετιιτιετευ. - !ο άετ·

Βυ!ιε 1ετ Με ε!ειο!ι!ιο!ιε ι·εε!ιτε $εεριι1ε. άετ ννιτ!ιε!ε!ιο!ε .ετε

υει!ιεττ, ουά που· άετ υοτετε ποιου Με στο. οιε!ιτ Με άετ

ο!ιετε; Με τεο!ιτε 1`οεευ ειιρτε.ευ!ουτε πιει. ε1υε μου ι.τετιοςε

Α1ι!!εο!ιυιις, εοοετ υ!τι;ευάε θουτοιιτνετειιάει·οο8ευ οάετ Απο·



ιιειεε. Βει εει· Αειιιιειιοε ιΙετ Ατιιιε ειε 900, τεεετ ειε θετι

Βιιει Γεω εε πιο ννεεειειιειε εει·ιιιι επι! εοιιιεει. ειιιειι Εεεε·

εΙνι·ιιΙει ι·οτ. Βει ιι-ι· Βεινεπειιε· εεε εοι·ιεοιιιεΙ ει·εοεειιειι

Ατιιιεε εειι -ιει· Ρ'ι·εεει1- ιιι ειε $ε.ιςιιτεΙεεειιε ειιι·ιει.ει ειε δισε

ιιΙε ιιιιωιει-ειε νετ, ετεΠι εκει ιι=ιεεειι εεεει·εεει. ειιιιι

ιιιιηιτ' εειι ετιπόε:Ιιειιι εοιειτ. εεε Αειεετειι πιει. ἰετει· εε.εεειι

Ιεεεεεεειιε. Πει Βι·ιιεεειις ιιεε Ατιιιεε Με ειιι· Υετιιεειεε

εειιιιει εει· ειε ο 12Ο°, ειιι Γιπε.τ.ιοπ πει· δειιρειε. ι.ι·εΙιεει: ειε

ειιι. ειιιι;ζετ Αεειι·επεεπε· ιεει εεεε. Πίε $επειειιιιει. πιει.

ειι·,ε·επιιε πειειιινειεεειε νετειιάει·ιιιιεεε. [Πε ιιιι·Ιιτεειε πιω.

Βιτεεε ιιεε ιιετν. ιεοι·εειε. ΙοιιΒ·. εεε ειε ιιιτεειε εει· 8εττε

ιιιεεεεεεε ει. ει·Ιοεοεεε, ΒεΙνιιιιιεοε εκει ειι:ε ειπε ει:ει·ιιε

Ηειεεεετειιιης τω· Βεειειιεε πεεεινειεεε - εεεΙι ει σε τι·ε,<.ςε

Ζεεειιιιιι· ιιιοει ειειι·ιιιιεεϊι·ει τεειειιειειιεε. Πιε Βιιεει.ιωι ε"

Νιιεεειι.τειιιεεε!ε, ερεειεΗ Με ει. ΩιιυιιΙΙετιε, Πει ιε εειιιει·

Ψειεε εεειει·ι:, εεειιεο Ιεεει ειοε ειτι.πεειιε εοιιετ ειπε νετεε

άει·ιιιιε πετ εΙεετι·. Βι·τεεεετεειι. ιιεειιννειεεε. Βεεειιετ.!ιοε

εριεΙι «Με Ί'ι·ειιιιιε εοινο!ιΙ ιιιτοΙεε ειι·εειει· νει·Ιειειιιιε εεε

Νει·νειι. Με εποε εποε ιιιεἰτεειε Βιεινιι·ειιειι; εει εειπειε νει·

Με· ειιιι·ιι ιιεε ειεεε. εεει!ειιιιε ειπε ινεεειιιΙιεΙιε Εεεε ιε άει·

ΑειιοΙοειε πει· Θετι·ιιιεεΙειιπιιιεε;. Αιιοε ειε ΙοειιΙε ΜεεεεΙεε

ειτειιρ;ειιι.ε, εει εε ιε άει· Βει·ιιιεετεειι (8ειΙετ, Με.Ιετ,

Βειιιιιιεε) οιιει· ειιι ειιιπιε.Ιιεετ ειειτεετ ΙιιεπερτιιεΙιεειιιιιε,

Με νειι ιιεε ιιιειειειι Αιιιοι·εε ιιΙε εε.ιιιιΒ·ε Πτεεεεε ειιιετ

ΜιιιιοιιεετΜε ιιεε εετν. ι.εοι·ειοιο. 8.ιΠΕειΕ88Ι.. Ιιι σΙιεεειιι Ρ`ιιΙιε

Ιε.εει ειοε ειιτοε ιιεε εειτ.ιιο!ιε Ζιιεειιιιεεεϊε.Ιιεε ω· Μιειπεεε·

ειιι εει· ιιπιετ ει·εεειετ Κι·ει“ιεπιτειιεει.: ειιιεετε;οΙιειιιιειι Ιο

ΙιεΙεε ε!εεεεΙειιερεεεεεε ιιετ ε.ιιοΙοι.ειεεεε Ζεειιιιπιπειιιιε.ες

ιιπεοιιινει· ετεεειιεε. Πει· ιιετοε Με Ηι·ιινιιιιιει πω! θεειιτι

εεεειιννεοΙιτ.ε 0ι·,ετεειεειιιε ιὶει·Γιε εκει” νετειιπάει·ιετ Πι·ειιιε

ίειιι,ε;εειτ τω» θεινεεε Με Βιιιετεεειις εεε Κτειιεεειτερτοεεεεεε

εει'6ι·‹ιετι ειιεειι.

ιΑιιι.οι·ει'ετειε

Πι·. εε. εεε ινε.ι·ε ϊι·ιιε_τ νοττι·ε..εεεεεε, Με ει· ειοε εειι

Πεεεειιιεπιεε άει· ΜιιεεεΙιεειοιι ννεετειιά άει· θεειιττ. νοτειειιε?

Πι·. Ε. 8ειιϋιιτεΙάτ εεεεΙιτειει, Με ειοε Ρετ. 2ιεεΙ

24 ει.. ειιιάειοιι ιε εειιεειι.εεεεετ 8ιεΙΙιιιιε· ειπ επειιιετετεεεεε

ειιι. ιει·ειι Ατιιιεπ ιιιι Με Βετ.ιεεειεΙΙ ιι.πεεεΙεπιπιετι Ιιεεε. Πε.

ειιι·ι·ε εειειι Με δοειιΙιει·ιιιιιεεειιι Ιιοοεετεει8· ιιι Αεεετιιοε εε

ιιοπιιιιεπ ινοι·άειι.

Πι·. ΒΑ. Βεεινει·ε: ΑιιοΙι ειε Μπι. εερι·ει- πω! ιεΓτεερι

εειι εοΙιειιιεε ι·εεειε ιιεεεεεοΙιι, νιεΙιειοιιι. εποε εοειιι· ιιεε»

εειιε πετ Νοτει εεεειιιιεει ειινιιε ι·εάεειει·ι..

Ι)εεειοε ιι·ετιιε εε εισε ειοει. ιιιπ εΙΜει,ε;ε Βετι·ει.ιιεΙεειειιιιε

Ιιιιιιιισ>Ιε; ειπε εϋιιειε ειιετ εε ειπε Ροινιιειιι·ιιιε ρεεε ρε.ι·ιιιιπ

ει-ιιεεε.

Πι·. Μ. Β σε ε ε Πι Ι ε τ: 'Ποτε εει· εεειιιιεειειι Ππι.ει·εεειιιιεε

εει.ιειι ειοιι Ιιιιεετεειιε εειεει·Ιει ΑενιειοΙιεεε;ειι νοιι πει· Νοτει

εεεεινειεεε ιιιεεεε Β.εεεει· ειιι: ειε Βεειειιιι.<.ς ιιεε τεοειεπ

5ει·ι·ετιιε εποε ει» εεε Ρι·οειιετ ειπεε εειιι·ιιιεεΙιεε, ιιεει· Ισκε

Ιιειει·ιεπ Ρ1°ιιΖεεε88, ιιεε πιιπιπι επ. εεεε Με θι·ενιιιιιετ ειπε

ε;ενι·ιεεε ε.Ιιεειιιειιιε Βεεννεοεε ιιεε Νει·νεεενειειεε νοι·εει·ειιετ.

εε.εε; ειε εεει·πιεεειεε Ιεειιερτιιι·ειιιιΙιιπε ειπεε ΜιιεεεΙε Ιιεεε

:ειπε εε ειεει· ειπε”. Νειιτιιιε ειιι: εεεετοΙ;;εεεει· Ι.ε.επιιιεε

ιζει"ιιι·ι.

Με Βι·ει·εεεεεε; εεε ε;ει·ειάε εειιιι Ρει·ιιιε εοιιννετ εειειΙι,ετεπ

Νετνειι ερτεεεε ιιοοε εειεοειεεειι επ ειιιειι ε.τιοΙοειεοεειι Ζε

ειιιιιπιεειιιιε2.°

Με Αιιιι.ιο8·ιε ειιι" Βεεεει· ειε Βεοεεειιιιιπε εε, όεεε ε. Β.

ΔΙεειιοΙιεετ ειοετ εεΙιεε εειι Εεεε ιιεεοεειεεε.τεε θειε,ετειι

εειτειι Με ΖεἱτεεεΙεεεε, ννεεει ειε ειιιεε Ατπι ειιι' Με 5τ.ιιεΙ

Ιειιιιε ειει.εεε, ΗτεοεΙειιιεεεεεε εε.ι·οιιιι·εεειι. Αεεε ειει· εε.ιτε

εει· ΑΠιοεοΠειεεε ειπε εΠεειιιειπε 8ειιιεεεεε ιιεε Νετνεεεν·

ετειεε νοτεει·ειιει. ννειιι·ειιιι πετ ειιι ειοε εεεεεεειεεεε Πι·ιιοε

ειιι ιιεε Νει·νεπ ιιετ Με ΘεΙεεεεεειιεει·εεοεε ειεινιι·ιιιε.

Πι·. ν εεε εεεννειίεΙτ Με Βεάειιιιιιιε άει· Πεεει·εεειτεεεειιε;

τω· ιιεε Ζεειεεεεεοπιειεε ειιιετ Μιιιιιιεεε. Βει Ηρει·ιεΙεειεε,

Με Αιε!ειειι. ΒιιιιΓεετει·ιι ειε.. Με ειεε ει'ιει·ε Πεεετειιειτειι

8ειιε·ειι ειιεεειεεε. Μιιιιεε Μιιιιιιιιιιρετι ιιοοε εει.ιιει νετ. Πι·

ειιιιιιιι ειιιιει· εε, σε” ε;εινιεεε ιοιιιεεεε εΙοειειιτ.ε. Με ειε

ετννε @Με Ριιει·ρει·εΙπεεει· εεεειει ιι·ετάειι, ειει· ιιιιιι;εεριεΙτ

εεεειι πιεεειειι.

Πι·. ι.. Νε ε 6 ε Γε Ι κι τ. ετννιάει·ι Πι·. 8 ε ε ννε τε, ειπε ειπε

ειπε ΜιιεετεἱΙιειιπε εει· Μπι. ειηιι·ιι- ιιεε ιιιιτεεριεετ.ιιε ννοεΙ

επειε πεειιιτειεεε Ιειεεεε εεεεε, εε εεεεεει.ε Μπι. ιιοεε νοιπ

θεειιΙΙει·ιε νει·εεεει ννετεειι. ?Με εεινιεεε ΑττοεΙιιε εεε Ιειε

ιει·ειι ειιι εΙΙει·ειιιεε νοτειιιιάεε ιιεε εποε εετειιε Με νοττι·ε.ι;τε

εετεεεειοετιει ννοτιιειι. Πεε ΑιιΠ.τετεε νειι ΜιιεεεΙΝι.επιιιιι8ειι

εποε ειεπιεΙιε·ετ ΙΤεεετειιετι·ειιειιες υνει·άε ειε εεειειι ειιι

εττιεττ ειιι·οε ειπε Αι·εειτ νειι 8τειιιεειιι εειι, ειε ειπε εειι

ιεειιςεειειἰειιε ἱιιι ιιτειιεε. Μι1ιιιιτ νοτιειιι·ι.

Βε Ιιειιάειι ειεε εεεει ιιιιιει· εεεει·ειιι επι Ρε.ΙΙε εεει·ειεεει

εει· Ζετι·ιιειε ιιεε Αι·ιεεε :ιιιι·ειι εειι ΖεπεΙ ειεεε Με! εεννοι·

εεεεπ ΡΓει·εεε, εειι ιιεε Πτιιοε ιιεε 'Ι'οτιιιει:ετε εεε.

Πει· εεετιεε ?ειε εει επιεοιιιεάειι εε εειιι. εει'αει.τετεε, ειιι

πινει. Με ιεΕεειιϋεετ θι·ειιιιιεεε εειειεπάεπ εειε εε εϋεεεε.

Βτ. 'Ι' ει1ο Με ννιεεει·ιιοΙτ. εει $ροτιειειιιειι Ιιεεειεεεεε

ειιτοε Πεεετειιειτεεεεεεειι ει·Ιεει. Ιε εεε Ε”ε.Ι1εε εεεεεΙιε εε

εκει ειειε επι Ζεττειεειιεε ε" ΜιιεεεΙε ειιι πεεΜοε;εεεετ

Ριιιιειιοεεετετεεε.

Κεεετε ιιι ιἱεπι εειιι:ιρ;ειι Β'ιιΙΙε εειι ιιεε θΙειοεε νεφε

Ιερ,·εε εεεειι? ·

Πι·. Ψ εεε ειιι. εοΙοεε Ζεττειεεειιιιεεπ Με εεννειΙειι εειιιι

Κεβεπ ιεΙ εεοεεεει.ει. Ποοε εεεεε εοιεεε Ε'ειΙε ειιι ειιιιε ιιε

ιιετεε Μ, ειε άει· εειιιε ι·οι·εετ'εει·τ.ε. Ποτε ιιιιιιιιΙε εε ειεε

ιπιπιετ ιιπι πιιεεννειεεετεε ΒΙειειειιεε, επι $εεννεΙΙιιιιεεε, ειε

εεει· ειιι εἱε;ειιτ.ΙιεΙιε Μι.ιιιιιιιιιε;. · .

ΝιιεΙι Ηειιεεε· εεε Β.ιεεεε ι.τετε νι·ιεπει· ειε ιιοι·πιεΙε Ε'ιιιιιι

εεε ειιι, εϋοεειειιε εε.ιιιιιε εε ειοε πεεε ειιι Νετεεεεοεττε.ε

ι.ιιτεε.

Πι·. 'Ι'ειΙ ο: ννεπιι εε ειι:ε ειιι ειι·εετε Μπι. Με θεειτο

εεειιιιεε ειιι. εε.ιιιιειι, εε εει ινεεεε ιιιινει1<ιε.πειρ;ετ Ζετι·ειεειιεε·

ειπε Βεειιιιιιιο ειιι ιιιτει.ετιιιιι εΠειιιιιιεε εεε Ηεινε!ιεΙιεΙιε. Βει

ειιιιεειι ε.εετ ειιι ιιεε ε.ιιιιετε; σε εε.ιιιε εε. επ νϋΙΙιεει· Κοπε

ειιιιΜειι·ειιιιιιιιε, ιιεε εεεει· εκει 2ιι εΙειεειιιιετ Ριιιιειιοεε

ει.ϋι·ιιιιε·.

Πι·. ΒΔ. Β ο εινετε: Πιι.εε άιε Πεεετειιειτεεε·εεε τετ ιιεε

Ζεετε.ιιτΙεΙιοιπιπειι νοπ Μιειιιιιιιιςεε ειπε ε;τεεεε Εεεε ερἰειτ,

εει ε·ειειεε. 8ο εε.ιιιε εε ιιιειιι εεΙιεε ειι ιεεΙιει·ιειι Μιειειιεε·επ

πετ ΒοεΙειιι; εεειιεο εειειι Γε.ΙΙε νειι εΙΙειειχει· 8ει·ι·ετιιεειε

ειπε; ε. Β. εει Πεεετε εεεειιτιεεειι ινοτιιεε,

Πε. ιιεει· εποε ε.εάει·ει·εειιε ειιι ειιιετ Ροινεεει·Με Με Πεεετ

ιιιιειι·ειιειιεε· Βεννιεεει· ΜεεεεΙε ειιι' Με βοεειιεει.ιοιι εεειιιιι

ιιιεεά ινιτεε, εειι ιε ιιειιι εειιιι€ειι εειι ειε ειερεειετεεεεε

Μοπιειιι. ιιι άει· νοι·εεεεεεε.ιι,εειιεπ Θι·ενιιΜΜ ει·εΙιοει. ιινει·‹ιειι

εΒιιεε, εε @Με Με ΜΒΒιιοεεειτ. ειιιετ Ροινιιειιτιιιε ιιι Ηιιι

εΙιεε Με ιετε ρι·οειιεει.ιεοε ννειιι είιιιεει,εειε Βεάειιιιιιιε: @πεπ

εεε ιιιοει ιιιιεεει· Λεει. ,εεΙιι.εεεε ινετεεε.

Πι·. θεεϋ ιι Γε Με εειπει·ει. εε πετ νοε Πι·. νοεε Μισε

τειι 8εΙιειιιιειε άει· Μιιιειεεεειι εει Βροι·ι:εΙεεεεε, ιιε.εε σε

Αι1ιει·ειι ε:ει·ειιε επι' ειε ιεοΙιει·ιε Πεεετιιιιειι·επεεεε Με.

ΜεεεεΙε Θεινιοιιι Ιει.=ςεε. Πει· Αιειετ. ε. Β. ννεεεεεΙε ειιι εειιιεε

Κι·ε.ΠΙειετ.εεεειι ίεει. ιιι _ιειιειιι ΑεεεεεΙιεε πιε ιε Αειἱοπ ιτε

ι.εετΙειι Μιιεεειε, ε.ειιΙιεε εει εε ε.ιιειι εει εειι ιιιιιιετειι Βιιοτι.ε

εννεεεεε. Πε.άει·οε ννετιιε Με Κτει”ι!ειειιιιι€ εινεεειιιεεει8·

νει·ιειιι.

Υ'νεε Με ΜϋεΙιεεεειτ ειπει· ΜιιεεεΙεετι·ειεεειις εειι·ιιΐτ' ει·

εεἱ ειε ινεε·ειι ΓεεΙεεε ιεεΙιεεει· 8εειεει·εειι εἱει· ρεεε ΗΠΒβθή

εοεΙοεεεε.

Πι·. Ε. ο ε ό ετ'ειά τ.: Οε.ε·ΙειεΙι εποε @Με Με τεεοτειι

εοεεε Αιιεειιιε.ιιεετεειειιιιρ;εε Ι)ι·. Μ. 5εε ινιιτε' ειοειε

ειεννειιεεε Ιεεεε, εε ιιιἰιεεε ει· ιΙειιιιοοιι ειιι εειιιει· ΑιιτΤεεειιιι.ε

νετιιιιιι·ειι. ιιεεε 1) εκει ιιιιοε εεε Αιιιοτειι ειπε ειιιιιιειΙιεε

Πεεει·ειιειι·εεεεες ιιεε ΜιιεεεΙε, Με ει:ινιι εει δοΙιει.ι.εε. θεί

Ιετε. 5ιτείεεει·ιι. ειε. τω· άεεεεπ πεοεττε.ε·ΙιεΙιε Μιεειιιες εεεοε

ιι.Πειιι νετεειινοι·ιΙιεε ειι ιιιιιεεειι, 2) ιεεΙειι ιιιι νοι·Ιιερειιιιεε

ΓεΙΙε ιιεε Ηιεννειεε ειιι ιιεε Βεειεεειι ειιιει· ΡοΙι·εειιι·ιιιε.

Βιιει· ινεεε ει· ειπε τ.ι·ειιιειιιι.ιεειιε Νειιτιιιε ΒεΙιειι Ιειεεειι. Πιιτεε

Αεειεειιιιιιερ,· εει· Αιιιϊειεειιιιε· Πι·. 8οε ε· ετε' ινιιιτΙε ειιεετι

ε·εεεε νοιειειΙιιιιε νοιε Ν'νεεεε ιιοτ Ροινπειιτιιιε νετεοεοεειι

ινετιιεε. .

1)τ. νοεε εειεει·ει. εε ιιεε νοιιι νοι·ιι·ε,ε;ειιιιειι εεεετεει·ιεε

Αεε.ιοε;ιεε, εεεε εε ειειι εειει Πτιιοε ειιιεε Τοι·ιιιειει·ε ιιιιεε

ειιι εειιιε ειιιιπεΙιε·ε, εοιιιιει·ιι τοι·ιΙε.ιιΓεειιε ΒεΙιειΙἰειιιις ιιιιιιιΠε.

Μ" Ϊετιιετ εει Ζει·ι·ιιιιε ειιιεε Αι·ιιιεε εοοε εεει· ειε ιιιεεεε

ιιιεοεε νετΙει;ειιιιε ειπε: Νει·νεε ιιιιεεεεριεΙ1: Ιιεεεε εεεεε.

Πτ. ι.. Βεεειι Μιά: ει.ϋιειι εἱεε ειιι' Με ειιιει·ειιιτ, Με

Με Ι.ιε.ειπεεε ειιιεε ιιιιτ ειεπιει εεετιιιιεεειι·επι;ιειι ΠεεεεΙε

ε.εει·εεεπε.

Πι·. 8 τ. ε ε ε ε τ: Β ε ι π εε τ ειιι. Νει·νεεεεεεεετειιοπεε Με

Πεεει·επεκτειιε·ιιει.=; ειιρετιιιιειιιειι εει Β.ιιι.ιεε εεεειςεινιεεειι.

Απάει·ει·εειι.ε εϋειιε Με Ριιει·ρει·ιειπ. ειιιιΙοε πετ Ι)ιρειεει·ιε.

ιιειιι Τγριιιιε ειε., Μι.ειιιιιιιεςειι ει·εειη.:επ.

Βε ιιιιειε ιιεε! άεεεεετ, ιιεεε Με Η ε ε ε π τειε ι:'εεεεε εεε

εει‹Ιε Μειιιειιι.ε εεεειιιειειιεενι·ιτει Ιιε.ιιεε.

ε. Πι·. Ο. Βι·ε ε ιιι [Με Η.ιειι εειι εειιιειι ειιεεειιεπιπτειι

νοττ.ι·ειε: «Πεεει· Πετιιινει·εεεΙεεε ιιιιτοε Ρτοοεε·

εεε νει·ιιιιιοι·ιιιιε επεΜεεεε!εεεεε Βινει·ι.ιεε Ι».

νοτιι·εεεεεει· ει:εΙΙι 2 ΡΜΙε νειι Πει·ιιιεεειιιειοε νετ, νοπ

ιιεεεε ειε ειπε ιιετεΙι ειιι ειιεεεεεειεε Πινετιιε. ιιεειωιιι, σε

ε.επετε εετεε Με ειιιειιιι‹ιειε Αρρεπεικ ιιετνοτι:ετετ'εε απ.

1ιεεΙιιιει·εεεεπτε ιει.ιιι εειιιεε Γειιεε Με Κοιιιειεειιιοε νοπ

ε.εει.ειι Βειεεειιεεεενοι·,εειιεεε ειιι ιιειιι ειεεεεειεεεεε Βιιτιιι

νετεοειιιεε. ννοειιτοε ιιεετειιε εοιειιΙιειει·τε Κι·επεεεΝεεΜετ

τεειιΙι.ιει·ειι. .

(Ι)ετ νοτιι·ε.ε ιει ιε άει· 8ι. Ρετει·ιιειιτε·. ιιιεε. Ψοεεειιεεετ.

19θ4, Ν 24 εεεεετεεει). Δ

Πι·. Μεν ι'ι·ιι,=.π νοι·τ.τεεεεεειι εεεεε1ιοιι πετ Πιε'ετεει.ιεΙ

επιι;ιιοεε εννΞεοεεε Ιιινεειιιιι.ιιοπ ιιεε Οεειιιειοπ ειπε ΜεεεεΙ

εεεεε ΠΙνετεεει. θε ε1ετ.ιε-εεειειειεςε ΒιιιεΙε εει :ινεεε Γοι·ιπειι

άει· Ιενε.ειιιει.ιοιι τεε!εε εεεεεε? ?ι·εεει· με. ιιιεεεε 8νιεριοιε

ειε ιιιιιεεοειιεειι εεει· ιινιεει.ιε.

Πι·. Βτεε ω: Βιιιτ.ιε·ε Πει·ειιίεΙΙε εϋιιεεε Με ε.Πεε ε'οτιπεε

άει· Ιενιι€ιεειιοιι νετιιιιεει. ινετεεε, ειε ειιιιιειι εεεετει·εειτε

ινιεεετ εειιιι Πινετιιεε! εεΙει;ειιΠιοΙι νετ.

Με Ι)ιεειιοεε ννει·ιιε ιιιιοε πειιι ε1ε!εε.ι·ειι Τειιιοι· ιεεειειιι.

Ρετ ιιιεεε ννιεειπε εει εποε εεε εεΙι.εεε νοτεοιιιιεεε ειιιεε

Ι.)ινει·ιιεεΙε. ε. Ζ. 8εει·ειιιτ: 8. Κι·δεε1°]ειι.
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Βι·ιοι οιιε Ήιοειιιιάου *).

νου ννιοεοοάουοτ Ιυειιιιιιιουου. υ·οΙοΙιο του ιυοάιοιυιεοιιο βο

ιιοι· Ιυιοι·οεεο Μάιου, οιιιτιο ποιά ου οι·ειοτ ΒιοΠο άπο Μιτο

ιιοΙι ιιιοτ Βοοι·ιιυάοι.ο «Ο οτι ο ι· ο ντι το ο ιι - Η ο ι πι», ιιΙοοτ άοε

εοιι Ειυινοιιιιιιιε οοι·οιιο Μοτο οοτιουιοι. νιιιιτάο, Βι·ινοΙιυιιυι;

ιιιιάου. Πε ιιιιιιάοΙτ ειο!ι άοιιοι ιιυι ιιοιυο ειοοιΙιοΙιο οάοι· επτά"

εο!ιο (ιιιιυάιιιιι.ι, εουάοι·υ ιιιιι οιυο 8ιιιιιιυο, ννοιο!ιο άιιι·οΙι

ιιιοειο·ο ο.ιιο;οιιο!ιουο Βιιηιοτ :πιο Ρι·ινοιιυιιιοΙιι οιιει.οιυάο εο

Ιιοιυυιου οι. Πιο ΑιιετυΙι Μ. νοι· ιιΙΙουι άο2ιι Βοοιιιυυιι.τ τι ο ο ι

οοιι ου Οι`ιι2ιοτου, άιο ιυι Κι·ιοι.ιο νοτυ·ιιυάοι οάοτ οτιιι·ιιιιιιι.

υ·οιου ιιυά άοτου Ζυετουά οιυο ΝοοιιοοιιοιιάΙοιητ ιιι Ψιοειιοάου

ιιιιιυεοΙιοιιευ·οι·ι οι·εοΙιοιιιου Μπι, του» νοι·ιοιΙο ιιυεοτοτ Βοάοι·

οιιιάι ιιι ε;οννΜιτου, οοι Ποιοι· νοτριιο;ους ιιυά Ποιοι· οπι

Ιιοιιοτ Βουοιιά!υιιιι. 2ο άιοεοιιι Ζυ·οοι‹ο ιο: ιυ οιυοτ άοι· ι·υιιι€

ει.ου Θιιι·τουειτοοεου υυεοι·οι· 8ιο.άι. οιιιο ετοεοο, υΠου υιοάοι·

υου ιιγι.ιιουιοοιιου Αιιι'οτάοτυυιιου ουιερτοοιιοιιάο του Με οιυ

οοιιιιο;!ιοιιοε ιιιιά υ·οιιιιιιοΙιοο 8ο.ιιο.ιοτιοιυ Πιτ ΙΟ Βοιιου οιυριο

ι·ιοιιιοι ννοτάοιι. Ρι·οιοεοοι· ν ου Η ο ο ι·ά ο υ ιυ Γ ι· ο ιι Ι; ι ιι ι· ο

ιι/Μ. Μοτο άιο ΓτοιιιιάΙιοΙιιτοιτ ιιοιυο Κι·ιι.ι”ιο Με ιιοιιειιΙτιοτουάοι·

Αι·ιιι ιιι άου Πιουετ άοι· οικου 8οοιιο ευ ετοιΙου, ινο.ιιι·ουά άοιιι

Πυιοι·ιοιοιιυοιου άιο 0Βιιοο·ουΙιοιτου άοε άιτιιιιοτουάου υυά

Βιιυεοτειοε άοι· ΑυετοΙτ ἱιιιοτττοεοιι ννυι·άου. Στου Πι·. Μάι

Ποτ' οιυουι ιιιοει,ο·ου εοιιυιοάιεοιιου 8ροοιοΙιειοιι

ιιιιά Ηοιιιςγυιυοειιυ, ιει. οιιι ετοοεοι· Βιιυυι άοι· ΑιιοτοΙι ιιιιι.

ο.Ηοιι υιοάοτυου, το» άιοεο Πιε2ιρΙιυ υοινι·οιιάιτ.τοιι Αρρυι·ο.ιου

ιιι οοιιι· εο!ιάυοτ ννοιεο οιιεο·οοτο.ιιοι. ινοι·άου, ευ οο.εε ιιΙΙο

ινοΙι!ιοτου άιοεοτ ;.ι·οτιιάο Πιτ -ΝοοιιοοιιοιιάΙιιιις νου Βοιιιιεε

νοι·ιοιιιιυο·ου εο ιτιοΙιτιο·ου Ηοιιυιοιιιοάου άου Ρο.ιιουι.ου ιο

ουνοι·Ιυεειιτειοτ Απ εοιιοιου νιοτάου Μιιιυου.

Με τετοιου άιοεοι· Ροιιουιοιι Μιτου Μι· άιο Ε”ι·ουάο οιυου

τιιεειεο!ιου Ποιιοι·οΓΙι2ιοι· οιιιυοιιιιιου του Ιιουυοιι, άοτ ειοιι ννιιιι

ι·οιιά άοο Κτιοεοε τυοιιι·ιοοιι οιιοπο2οιοιιιιοι Ιιοιιο, οοεουάοι·ο επι

Μ. .Ιυυι νοι·ιοου .ιοιιτοε ιυ οιυουι νοι·ροετοιιοοιοοιιι ιιοι 8ο ιι

_ι υ τ. ε ο Ιι ο υ, το» ινοΙοΙιοο ιιιιυ ευιιιοτ άοι· Το.υιοτιιοιιοοιιιιοι νοι

Ιιοιιου ννυτάο. ΙΞε άειι άιοε άοι· Κοτυοι Α Ι Π· οά Μ ο ι ο τ νου

άοτ 13. ΠτοΙοοιιιιο άοι· 'Ι'ι·οιιεο.ιυυτιεο!ιου θτου2ι·οιτοτ. άοτ

υοοιι οιυοι· Ιο.υε;οι·ου ΗοεριιιιΠιοΙιουάΙιιυε ιιι Ο ιι οι· οι υ νου

άοι· Κυιεοι·ιυ-Μιιιιοτ ιο Ροι.οι·οουτ8· ιυ Αι:άιου2 οιυιιι'ουετου

ιιιιά του άιοεοτ ροι·εϋυΙιοιι ιιιιοοι·οτ ΑιιειοΙι πι· Νυι-ιιοοιιιι.υά

Ιυυἔ ιιοοιννιοεου ινιιτάο. Πιο ςτοεεο Πυι·ι·Ιιεο!ιΙοοειιι·οι'ι άοτ

υιοάοτιιοιι ΙΐουοτινοΠοιι ιιοιιο ειοιι Μου Ιιοι ιιιιιι ,ο·οοοιοι, ιυάουι

οιυο _ιορουιεο!ιο θονιοΙιι·ιιιιο_οι, άιο άυι·οιι εοιιιου τοοιιιοιι (Μοτ

εοιιοιιιιοΙ οιιοτιιοΙΙι άοτ ΡοιοιΙο εοΒ·ουιζου νται· πιιά άου Κυο

οιιου ιιιιι· ι.ιοειτοιτι Ιιοι;ιο. (πιο Μι· άυτοΙι άιο 11ο οποιου

Αιιιυοιιιιιο Γοει.ειοΙιου ιιουυιου) άουυοοιι οιιιο ΙιιυΒ ά:ιιιοι·υάο

(ιουτο.υοιιειιυιοιιιΒιιοιι άοε Βοιυοε ιιυά οιτιο ιιοι·ιιιοοιιιι;ο Βιιι·ει

Με ρτο.οροιοΙΙοι·ιο ουι·Ἑ`οιιιο ιιοιιο. Πιο Μιάου ιιιοιιιοιι Νυυάου

εοΙοετ άοεοι;οιι ντο.ι·ου μοι· ρτιιυο.ιυ ιιιτουιιουοιυ ο·οΙιοιΙι, ου

ννοιιΙ άοι· Ροτιοιιι ειιιιιάουΙουο· υιιτοτ εοιιιοιυ Ριοι·ιιο €οΙοΒου

υιιά υοοιι νιοΙ ερο.ιοι· σου τετοιου νοτοοιιιο οι·ιιοΙιου Ιιιιιιο.

'Ποιο άοι· ιιοττυάουιιιοιι οάοιυοιοεοιι ΒοιιινοΙΙιιυο άοι· ννοιου

τοιΙο Ι‹ουυιοιι Μι· ιΙιιι ποιο· ιιοοιι ιιιοΙιτινοοιιιο;οτ Βοάοτ

ιιιιά ΜυεοοεοΜιι· ιιιιι Ιτιει ιιοτιιιοιιοτ £ιοΙιιιι.ιιιευοιι ουτΙο.εεου.

νου οιιάοιοιι, ιιι 5.ι·:ι|ιοιιοτ Βοκιοιιιιιια ινιοιιιιιτου Βοι.ςοοου

ιιοιιοιι ιο ιιυεοτοι· 8τοιάτ ιυϋεοοιι οοεοιιάοι·ε άιο «ο τ ο ι:Ιιο ιι ο υ

Ε' ο ι· ιιι ι Ι ά υ υ τι ο ο ιι τ ε ο» οτινειιιιιι ννοι·άοιι, ννοΙοΙιο _ιοιει. ιο

άου νιίιυτοιιιιιιιιιιιοιι ιιι ο.ΙΙου ου·οοεοι·ου άοιιιετιιοιι Βιιιάιου

ετιιΜιιυάου. διο νι·οι·άοιι ν0ιι οιιιοιυ ΖουιιοΙιιοιιιιιο ιυ ΙιοτΙιιι

οτειιιιιΒιοτι: ιιιιά Μάιου άιιτοΙι οου·οι·ιιεοιυάο νοτιιιιιιο Με ο.ΙΙου

θουιοιου άοι· ννιοεουεοΙιοιιΙιοιιοιι πιο ρτοΙιι.ιιιοιιου Μοάιοιυ άου

Δοτει‹·ιι οιιιο Ιοιοιιιο Πο·οοι·οιοιιι ιιοοι· άιο ιιουοι·οιι Αυοοιιοιιυυ

ιιου οιιά.Βι·τιιυοουεοιιιιιιου ιυ άοιι νοτεοιιιοάουου Πιοοιριιυοιι

υιιοοτοτ μπει: ευ που. νοτιινοιο·του ννιεεουοοιιοι'τ 8·οΙιου. 8ο

νι·οιάου ιυ άιοεοιιι ννιυιοτ »οι ιιυε του οιυι;.ιου ιιυεοτοτ Βρο

οιιιιιιτοι:ο ιιοοι·ειοιιι!ιουο ν‹ιι·τι·οο·ο αειι8]ιωι Μοι- ιιΙΙΒουιοιιι

ιιιιοιοεοιοτοιιάο ΚοριιοΙ ιιιιε άοι· ΜιιάοτυοιΙουυάο, άοτ ΠιοΙοοιο,

θγυάΙιοΙοι;ιο. Ρογοιιιοιτιο ο. ε. ιν. Βιιιιοοου Ιιο!ιου Μι· νου

ΒιιουΙουτου εοΙιοΙιοιιο νοτιοοιιυοοιι ιι'υοτ ιιοΚιοτιο1οιιιοοιιο ιιυά

οΙιοιιιιοοιιο 'Ι'ιιοιιιοτο, ινοΙοΙιο τω· άοιι υι·ιικτιεο!ιου Απο νου

Ιυτοτοεεο ειιιά, ιιυά νοι· ο.Ποιυ Βουιοιιοτι·ιιιιουου ιο ιιιιεοτουι

ει.ειάιιεοιιου Κι·ουΙιου!ιο.ιιιο. ιι·οιο!ιοε ιιοοι· οιυ τοσοι ουεοιιιι

Ιιοιιοε ΜειιοτιοΙ νοι-ι·υμ. Βοιι.άοιιι υιιεοτο Νεά: άιο ειυιτΙιοΙιο

Ζω! νου Ι00,000 Ειυινοιιιιοι·ιι ιιιιι άοι·ΒοΙ1υοἱΙἱ€Ι€οἱι οιυοε οοι

υιιιιο ιιιιιοι·ιΚοιιιοοιιοιι ννιιοΙιειιιιυε οτιοιοΙιτ Μάι. Πο.άοι·οιι Μ;

Με οιιάΙιοιι οιιοΙι άιο Ιου,οιοτοοιιυτο ννοΙιΙιοο οιυοε υοιιου, άου

τυοάοι·υου Αυι'οι·άοτιιιιρ;οιι οιιιορτοοιιουάοιι ροτιιοΙοο·ιοοιι-ουοιο

ιιιιιιοιιοιι ιιιειιιιιιοε οι·ινοιοΙιοοιι, ινοΙοιιοο ιιιιιοτ άοτ βοιτιιυΒ νου

Πτ. Η οι ιιΙιοι ιιι ο ι· Μουτ, οιιιοε ιιιυ,ςου. οιιοι· ιυ άοτ ινιεεου

οοΙιοΓι οοιιοιι ι·ο‹:ιιι ιιοιιο.υιιιου θοΙοιιι·τοιι ιιυά ΒοιιιιΙοι·ο άοε

Ιοιάοι·υιιτ ου υ·ιιιι νοι·ετοι·οοιιου Ρτοι'. Η' ο ι ο; οι· ο ιιι Ε” ι· ο υ Κ·

Πιτ ο του!. Βοεουάοτε άιο _ιοτοι. εΙΙιιι.ιιι·Ιιοιι ειυτιιιυάοιιάοιι μου

ιιιοΙοο;ιεοιι-ο.υοιουιιεουου Ποτυουειι·οιιοιιου ειιιά οε, ννοΙοιιο, νοτ

τιιο8·ο άοι· ννιοιιιιις!ιοιι. άοε Ηοοςουειουάοε ιιπ ιοάου ννιοεου

εο!ιοιτιιου ετι·οοουάοιι Απο, ετοιο οιυο ουεοοιοιάουιΙιοιι ειοτι‹ο

ιιυά οιιι'υιοι·Ιιειιιιιο Ζιιιιοι·οτεοιιοΠ ι·ιιιάοιι. Αιιοι· ιιυοιι οιιο οιιιάο

του νοι·ιτο.Βο ιιιιεοτοι· _ιοιοτ Με 4 .Μιτου οοειοΙιουάου «οπτ

τοι ΜοεεοΒο

") ΕιυΒοο·ουεου Ι. Πω Μοτο ο. (ά. Βοά.)

Μάιου ΓοττοιΙάιιυοεΙιυτεο» οτιτουου τω οιυοε εο.ιιιι·οιοιιου

υιιά άο.υΜιοτου Αυάιιοτιιιιιιε ιιυά :οιιοιου νου άοτ Ρ'τιιουιΜιι·

του άοι· Ιάοο. άιιι·οΙι άοτειι·τιο·ο, Γιιι· άιο Ζοιιιιτοτ υιιιιιι·ΙιοΙι νοι

Ιιε ιιοετουΙοοο Βιιιι·ιουτυυ;ι·ου άοτ άυοι·ιιουά ιιοιιιυοιιάου Ζοτ

ορΙΜοτιιυε άοε ιιτπΙιοιιοιι ννιοεοιιε άυτοιι Με !ιοιιιιιτο Ηρο

2ιιιιιοιουι.ιιτυ ουιεο€ου2οινιι·Κου ιιυά άουι Βιυ2οιυου άιο οσε

ΠοιιΚοιι. Με οιιςουιοιυοιι Ποιιοι·Μιοιτοο ἱιοοτ Με Οτι υ 2ο οτι·

εοτοι· ευ ννοιι. ι·οι·2υ·οιιμοιι ννιεοουοοιιοΠ υιιά Κιιυετ του εο

»νεοι-ω

νου οοεουάοτοιιι εοπιο.Ιο ιι ιυτ.οτοεοο οποιοι Πιτ άιο ι·ιιοοιεοιιου

Κο!!οιι·ου οιυο οπο ουάοτο Ζινοο!ιο νοι·ιοΙοοιιάο άι·κτΙιοΙιο Οτ

κοιιιειι.τιου εοιτι, άιο ιυ ιιιιιιοτοτ Βιιιάι Μο ιιι μυ: ΠοιιιοοιιΙουά

Πιτ άιο νιιττεοΙιοϊι.Ιιο ιι ο υ νοι!ιοιιυιεεο υυοι·οε Νιουάοε

άιο ετϋειιτο Βοάοιιιιιιιι,ι ο;ονιουυου Με. Βο ιει άιοε άοι· _ιοιοι.

ω. 15.000 Αοτ2το ευ εοιυου Μιιο,ιιοάοτυ κιιιιΙουάο «βοι μοι -

εοτ νοι·οουά άοτ Αοτειο ΠοιιιοιιΙο.ιιάε ειιτ

ννοΙιτιιυε ιιιτοι· ιιιι·ιεοΙιεΗ.ΙιοιιουΙυτοι·οοεοιιιο.

Βτ νοι·άιιιιιιι. εοιυο Πυιετοιιιιυα άοτ οιιεεοι·οτάουιιιοΙιου Μω

ι.ινο άοε Πι·. Ηειι·τιυ ου υ ιιι τυπο”, άοι· τω· οιιιιοοιι άοιιτου

ουιοι· ι·οοιιι 8·οι·ιυιτοτ Βοι.οιΙιουιιο_· άιοεοιι νοι·οουά ιυε Ιιοιιου

ι·ιοι, άοι· @του άυυιι άοι· υυςοινοιιιιΙιοΙιου Βυοτο;ιο ιιιιά Μυ

τοιεεουάου Βοτοάουιιιιιοιι. εοιυοο 1ιτιιυάοτε, άιο ιιιιιτιο ειι.υιιυι.

Ιιοιιοι· άοιιιιιοιιοι· Αοτιτο ιο οιοιι νοτοιιιι,ςτ. Ποτ νοτυουά άιουιο

οιιυιιοΙιει: Με οιιι ιιυουιοοιιι·ιιοΙιοο κ τι ιιι ο τ ο ι· οι ει. υ εορτου άιο

ιιιιοι·Ιιο.υά υοιιιυουάο Χ'οτιτοννο.ιιιιςιιιιο άοι· Αοι·οιο εοιιοιιε άο1·

Κ τ ο υ Κ ο ιι ιι ει ο ε ο ιι. Ζννιιτ ειιοιιιοιι οοιιου εοιτ Ιουιιοιι .Ιου

του εοοιοι υιιά ιιοι·οοιιτ άουΚουάο Λοι·πιο άιο οσοι άου Κοιε8811

ιιοι·ιεοιιουάο Νοροτουννιι·τεο!ιοϊο, άιο οιιιιρ;οιι Ρι·οιοι.ιιοι·ι.ου οι1ϊ

άοιιιτο ΒιοΠου οιυοτειοιιιο ιιυά Πουάοττωιιοουάο νου εοεοτι

Που νοιειοΙιοττοιι Ατιιοιιιοτυ 2νιιιυι;, του ου Ιιοειιυιιυιο, ιιιιιου

ΜΜΜ απο ιιιιογιυρο.ιιιιοοιιο Αοτ2ιο υπ υιοιιάοιι, υοουεοΙιοιι'ου.

άοοιι Νιου Μο ιιυι· οιυ ιιιιιιυ άοειάοτιιιιιι. εο Ιοιιι.ιο Μι· Αοτ2Εο

ιιιοΙιτ άιο Μ οι: ιι τ ιο Ηειιιάου ιιο.ι.ιου, ιιυι άου ννοιιΙ οτοιιυιειοι·

του ιιυά ιιιοιιιτ τιιιι άοε ι°οι·ιοιοτοει·ουιιιι άοι· 8οκιοΙάουιοΙιι·ο.ιιο

νοτοιάι,·οιου νοτειο.ιιάου άοι· Κτου!ιου!ιοεεοιι ιιιοΙιτ. ιιιιι· ιυιι:

νι οι·ιιο υ, οουάοι·ιι που ιυιι Τοιο υ ουιο·οι;ουπιιιιοι:ου. Πιο

εοε ΒιοοιιιιιιιιτοΙ ινιιτάο υυε οι·ει; ιιιιι άοτ ιιι·ιιυάιιυε Με Μοιρ

οιεοτ νοι·οουάοε ο·οιτοοοιι, άοεεου 5οιιορίοι· άιο ιιιιο νιζιιιιτ!ιοιι.

άειι Ψοτιοο «Βιυιοιιοιι τυποι ειοι·Ιι» οτιιο.ιιιιι υιιά του ιιΙοιουοι·

Ζοιτ οοιιτιιΤου Μοτο. Μ" ιιουιιιιιοπο άιο ΕιυιαΙιοιι υιιτ άιι.ιιιι

Ψοι·ι ιιο.ι, ιιουυ άειι· θοιά!ιουιοι Ιιιυτοτ Πιτ ειοιιι. Πο υιιιι,

ειορτοεοιιυ νου Βοοοιιάοτου, ιοιΙννοιοο οοιι.ι· οοττιιοΙιτιιοΙιου εικ

του,ιτοιι, άοι· νοι·Ι›ιιιιά _ιοτει ιιιιοι· οιυο _ιΜιτΙιουο το,οςοΙιιιυεειεο

Βοιιτο,οοειιυιιυο νου ου. 800,000 Μ. εοιοουο εοιυοι· ειιιυάικου

ΠιτιιΙιο‹Ιι·τ ι·οι·ιιιιζι, εο Μ οτ οιιι ο·οιινιιΙιιοοε ΜοοιιιιυιιιοΙ εο

ινοι·άου, ιιιυ εοιιιοι· ΗιιυιΜοτάοτιιυιι, άειι· «ιι·οιοιι Αοι·ιτο -

ινο.ιιΙ», ά. ιι. άοτ Ρτοιςοοιιυρι ειι.ιιιιυιΙιο!ιοι· Κι·οιιΙιου!ιο.εεου ιιι

ΠοιιιεοιιΙουά ιιιι· ειιιυιυιΙιοιιο Αοι·ιιο Βοιιι.εοιιΙει.ιιάε, άου εο

ιιοι·ιοου Νοοιιάτιιοιι ου νοι·ιοιιιοιι. ΝουιουιΙιοΙι άιο ι.ιτοεεου ιιυά

ιυιιοΙιιιιιου Κτουιιουιιυεοοιι, άιο ιιιοιιτοι·ο Ιιιιιιάοτιτοιιοουά ΜΗ.

ΒΙιοάοτ ιυ οιου νοτοιυιοου, Μο ε. Β. άιο εοιιιοιυειιιιιου Οι·ιε

ΙιτοιιΚοιιΜεοου ιιι Κοιυ ιιυά ιιι Ιιοιρ2ιοτ. ινοι;οι·ιου ειο!ι

ουτεοιιιο‹ιοιι' άιο οιου·οιιιιιο. ι”οει υυοιιιοοιιι·οιιι‹ιο Ηοιι·οοιιΜτ.

οι” οιυιοο. του ιιιιιου ουο,ο;οινοΙιιτο Αοιπο οιιι2ιιιιουου

ιιιιά άιο έτοι·οοιιτου Β'οτάοι·ιιιιςου άοι· £ιοεοιιιιιιοιι άοι· άουτ

οοιιου Δοτειο ουιιιοι·Κοιιυου. 8ο ιιοιυ οε ιιι άου τοεεου,

ιυουοι.ιοΙους άσιυοι·υάοιι ΚοιιιρΓοιι οινιεοιιου Αοι·2ι.ου ιιυ Κιου

κοιιιιοεοοιι - νοι·ειοιιάοιι,-Κοι.ιιιριο,άιο Μι' Μιάου Μιτου ιυιι:

Ιοιάουεουο.ιιΙιοιιοι· Πττοειιυι; 8οι”ιιιιι·ι. ννυι·άοιι ιιιιά ιυ άοι· 'Πι.

οοερι·οοεο ΜΙοι· Βοιιοι.ιιοτυιι;ιοιι ιιιι· ΕιοΙιο ιιιυάοιι. ννοιιιι άοιιοι

άιο Αοι·οιο άιιτοιι τοαοΙιοοιιι: οιΒουιοιοι·το υυά ουιιοτου Ατοοιι.οι·

νοτοιιυάοιι υοοιιΒοουιιιτο 5 ο το ι ιι ο ιιι νιοΙου Βτοιάτου Ποιιιοοιι

Ιιιυά άοτ Ιιιιιυο.ιιοιι ιιυά εοιιο.Ι ννιοΙιι.ιιιου Ιάοο άοτ «ι'ι·οιου

Αοτιτου·ουι» τοι· Με οτιιοιιουάο νοΙΙι πιο ιἱιι· άου τοιοιιοιι

Μιιυιι ουιιι θιοεο νοι·ιιοΙιου Μάιου; ει: ννο.ι· άοε - ιιιηιοοοιιυ

νου άοι· εουοιιεοιι υ·οτι‹ιοιιι,<ιοιι Μιιιιι·οοιι άοε «Ι.οιυιιςοτ νει·

ιιΒιις]θευ .πιά άιοεοιιι Ηουιοτο - νοτ κΙΙουι άοτ κι τοι Κο -

Κιιοοο άοεεοΝιου ιιι ι·οτάο.υΙ‹οιι, ά. ιι. άου οοοιι οι·υ·ιιιιυιοιι

ει·οεοου θοιάουιυιυου, άιο οιιι Αιιοιιοιτου άοε Αυεειιιυάοο ιιι

άου ιιιοΞειου Μάιου ιιοοι·Ιιουρι οτιυοςΙιοΙιι.ου. Μου υιυοε ειοΙι

άιιοοι ι·οι·8·οοουιιο.τοιο;οιι, άπο ιυ νιοΙου άοιιτ.εοΙιου 8ιοάτου

ιιιιυάοτιο νου Αοι·2του οιειιοι· οι ο ε ε ο ιι Ι ι ο ο ε Ι ι ο ιι νου

Κοοεουρτιικιο οιιιειιοτι Μάιου υιιά άο.οε άιοεο άιιι·οιι 'Ι'οιΙυιιιιυιο

ιι.ιι άου Αοι·2ιοει.ι·οἱι‹ε, άιο ιιιυοιι Πιτ διοιιάοο- ιιυά ΒιιτεοΙ“ιιιι1

η ;τουοι, οι·οι.Ιοε ιιου·ιιτάου Μιτου, υ·ουυ άοτ Ε'ουάε άοε «Μάρ

οιο;οτ νοτοοιιάοο» Μουτ οιτιοιιοι·ι Μοτο.

Ι)ιοεοι· θι·οουιοοιιου Μάιου νι·ιτ οε οιιοΙι ιιιοι· ιο ντι"

Μιάου ου νοι·άειυιτου, ω” υ·ιι· ιιι άιο.ιοιιι Μοτο άιο ιτοιο

Αοι·ιτοννυιιΙ οιιυο οτυοιΙιοιιου ινιιιοτεουυά ιιυά οΙιιιο 8οιιιιάι

μη· οιιικοΙυοτ Βιιιετοιιοου Μι υιιε οιιιιιιιιι·οιι ιιιιυιιι.οιι. Πο

Μαιο ειοΙι ιιοι ιιυε οιυο εοιιτ ι·ιιιιι·ιπο Βοιιτιου άοε Ι.οιριιυοι·

νοι·οουάοο ιιοοιΙάου ννοιοιιο άου ιιιοειιτου Κοιοεουνοτειιιιιάοιι_

Μου άου Πι·ίο.ιιι·υυοου ιιι ο.ιιάοιοιι 8ι.ο.άιου, οιυου Κοιυρι'

οιοο;ου άιο οοτοοιιιιο,·ιου Γοι·άοι·ιιυιιου άοι· Αοι·ιτο ουεειοιιτεΙοε

οι·εοΙιοιυοιι Ιιοεε. τοι άιο ΑΙΙΒοτυοιυιιοιο άοι· ιιιοοιιτου ΚοΠοο·ου

ιιοάουιοι άιο άιοειοΙιτι,οτο Ει·τιιιιο;οιιοοιιοιτ οιυου οτοοεου νάτο

εοΙιοιιιιοΙιου Ροι·ιεουτιιι, άουυ Μι· Ιιο.οου Ιιιοτ υ·οΙιΙ ου 80.000

ιιι Κτιιιικουιτοιεεου νοι·ειοΙιοτιο Μουεο!ιου, οιυ Κουτιυιτουι,

ννοιοιιοε Με του άιοοοιιι .Μοτο τω· οιυο νοι·ΙιοΙτιιιευιιιεειΒ εθ

τιυεο ΑυιιιιιΙ οοεουάοτε νοιυ (Ποτά: οοειιυει.ιετοτ Αοι·2ιο



ιοεοινιοι·ι ιιιιοιι. Πιιι·ιιιιιοι· ιιιιιεει.οιι ιιιειιοεοιιάοι·ο άιο ιιι ιι ο ο

ι·ο ιι, ννιι·τεοιιιιιι.ιιοιι οιιι εοιιννιι.οιιειοιι βοετοιιιοιι Κοιιοι.ιοιι Ιοι

άοιι. άοιιιι άιο ινοιιιιιοιιοιιάοιι Κιοιεο ειιοιιοιι ειοιι ιιιιιιιιιιοιι άιο

ιιιι.οι·οιι Μιά ιιοιιιιιιιιιοιοιι Αοι·πιο ειιιε, εο άνι.εε Πιτ άιο νιοιοιι

Αιιιιιιιο;οι·. άιο Μιά άΜ·οιι οιιιοιι οάοι· Ρι·οιοιαιοιι Κοεοοιιιιιοιο

ο·οινοι·άοιι ννοι·οιι. ιιιιιιιιι οιιιο Κιιοιιιοι ιιιιι·ιι.ι ιιιιοιι. Πιοιιο οποιο

ι·οοιιιοιι Μιά οιιιι-εοοιιι1οιι νοι·ιιιιιι.ιιιεοο ειιιά ιιιιιι ο.ιιοιι ιιι

Μιοοιοι· 8ιιι.άι. ιιοιιριειιοιιιιοιι άιιι·οιι άιο Μιοι·ιιιιιάιιοιιο ΑΜΜ

ιιοιι άοε 1.οιροιιιοι· 7οιιιο.ιιάοε. άν-ιιιιιιιν ιιοεοιι.ιιιι. ννοι·άοιι.

Πο1ιοτ άιο ιιιιάοι·ο νιοιεοιι.ιι.ιο 'Γο.ιιςιιοιΙ άιοιιοε Βιιιιάοε οιιι·

που" άοι· νιιι·ιεοιιιιιιιιοιιοιι 1ιιιοιοεεοιι Μιεοι·οε 8ιιιιιάοε

ιιοιΐο ιι:ιι ιιι οιιιοιιι 2ννοιτοιι Βι·ιοιο ιιοι·ιοιιι.οιι πι ιιιιιιιιοιι.

Α. Κ. Ρ ι· ιι ε ε ι ο ιι (ινιοειιιιάοιι).

ιιοι·ιιιιοοιιιοε.

-- Ζιιιιι ιι.ιι.οι·οιι Αι” άοι· οιιιι·ιιι·ειεοιιοιι Διι

ι.οι1ιιιις άοε ιιιοοιι;οιι Κιιιάοιιιοεριι.ο1ε άοε

Ρι·ιιιιοιι Ροιοι· νοιι Οιάοιιιιιιι·ο· ιει, Μι Πι·. Ποιο

ο το νν ει; ι ' ε 8ιοιιο. ινιο ννιι· Μιτου. άοι· Οι·άιιιοιοι· άιοιιοε

Ποεριι:οΙε Π ι. Βά. Ηο ιι ιιι ι ιι ο οι·ιιοιιιιι ινοι·άοιι, άοι· Βιομη

ννιιιιιιι ιιοοιι Με Ι1οιιοι· οιιιοι· ιιιοι;οιιάοιι Βιιιιιι.Μειιο1οιιιιο αυτ'

.άοιιι Κιιοεεεοιιοιιρ1οιοο ννοιιι..

- Ποι· Κοιιει.ιιιιιιιι »οι άοιι 8ι. Ροιοιιιιιιιοοι· 11οιιι·ειιιειοιιοιι

άοε Βοοεοιτε άοι· .Κιιιεοι·ιιι Η ο ι· ι ιι. νι·ιι·ιι1. Βιιιιιιει·οι Π ι·.

Τοοιιοι·οοιιιιι. πι. :οιιι ιιιοάιιιιιιεοΙιοιι Κιιι·ιι.ι.οι

άοε ιιιοάι1ιο-ριιιιιιιιι.ιιι·οριεοιιοιι Κοιιιιιοοε οι·

ιιιιΜιι ννοι·άοιι, ποιοι· Βοιο.οοιιιιο· ιιι εοιιιοι Βιώσιμο διοι

ιΜιιι.

- Ζιιιιι οτοι1ν.Θοιι νοι·ιιοιιιοιιτε-Μοάιοιιιοιιιι

ο ο ο ι ι ο ι· ν ο ιι 8 οι ι· ο ι ο ιν ιει άοι· ιιιειιοιιΒο οιοιιιιιιο άοε

εοιιιοιι, 8ικοτειο.ι Π ι·. ινιο·ιι το, οιιιιιιιιιι ννοι·άοιι.

- Πω· Ρι·ιιι'. οιαι·οοι·ά. άοι· Μοειαιιιοι· Πιιινοι·οιιοι, Πι·. Βοιιι,

ιει ιι1εΚοιιειιιιοιιι. Γι” Ο1ιιι·ιιι·ιιιο »οι άοιι Βιοε

ιιιιιιοι· Ι.ιοιιιοιιει.οι1ιοιι άοε Βοεεοι·ιε άοι· Κοι

ε ο ιι ιι Μ ει. ι· ι ο οιιο·οειοΙιτ ννοι·άοιι.

- Πιο ο.ιιεεοι·οτάοιιιιιοιιοιι Ριοι'οεεοι·οιι άοι· ννοι·οοιιοιιοι· Ποι

νοι·ειιι9.ι. Οι. Νοειιιιιιιονν Μιά Πι·. Κιιειιοοοιν οιιιά ιιι

οιάοιι ι1ιοιιοιι ΡιοΓοιιεοι·οιι οιιι ιιιιιιι ννιιι·άοιι, οιειο

τοι· - οιιι άοιιι 1.οιιι·ειιιιιι άοι· Αιιοοιιιιοιιιιιιιιάο, ιοιιιοι·οι·-οιιι

άοιιι 1.οιιι·ειιιιιι άοι· Οιιιι·ιιι·Βιο. ·

- Πει· Ρι·ινο.ιάοοοιιι. Μιά ΡιοεοΜοι·οοιιιι1ι'ο άοι· θιιοι·ιιοννοι·

Πιιιι·οιειιιιι Πι·. Ροιιει‹ι ιει :Μο οιιεεοι·οιάοιι ιιιοιιοιι

Ρι·οιοοεοι· άοι· οροι·ο.τ.ινοιι. Οιιιιιιι·ο;ιο οι·ιιοΜιι

νι·οι·άοιι.

- Ποι· ιιοιιιιιιιιιο ΚΙιιιιιιοι· Πι·. Ει·ιοάι·ιοιι 8 οιι ιιιτοο,

Πιι·ο1ιιοι άοι· ιιιοάιοιιιιεοιιοιι Κιιιιιιι ιιι Βοιιιι, ιιο8·ιιιιι οιιι 123.

Ποιο ιι. 8ι. εοιιι 25-_ιοιιι·ιο·οε .1ιιιιιιιι.ιιιιι κι ε Ριο

ι'ο ε εο ι·. - Ποτ .1ιιιιιιιιι·, ινοιοιιοι· ιιο.<ιοιιινοι·ιιο ιπι 57. 1.οοοιιο

_ιο.ιιι·ο ειοιιι, ννΜ·άο 187ι 2ιιιιι Ποι‹ιοι· ιιιοάιοιιιιιο ιιι ιιοιάοιιιοτε

ρι·οιιιονιοι·ι. ιιοι1ιιιιιιοι·ιο ειοιι 1876 άοι·ι Με Ριιι·νιτάοοοιιι Μιά

ννιιιάο 1880 Ζοιιι Βιιιι·ιιοι·άιιιοι·ιιιε οιιιιιιιιιι. 1887 Μοτο οι

οιιιοιιι ΒιιιιιιοΡι·οι'. οι·ά. άοι· εροιιοι 1οιι ΡιιιιιοΙοιιιο

ιιιιά'Γιιοι·ειριο ιιιιά Πιι·οιιτοι· άοι· ιιιοάι2ιιιιεοιιοιι

ΚΙιιιιιι ιιιι άιο 1ιοι·ροιοι·Πιιινοιειιο.ι, νοιι νι·ο οι·

ιι.1ιοι· εοιιοιι ιιο.οιι οιιιοιιι .1ιιιιι· ιιιι.ι·ιι Βοιιιι ιιοι·ιιιοιι ννιιι·άο. νοιι

οοιιιοιι οιιιιιι·οιοιιοιι Αιιιοιιοιι ιιοιιιιοιι ινιι· ιιιοι· οιιι· εοιιι Ι.οιιι·

Μάι άοι· Νοι·νοιιιιι·ο.ιιιιιιοιιοιι. 8οιι 1891 ιει μια 8ο ιι ιιι2ο

οιιοιι Μιιιιοτο.ιιεέοιιοι· άοι· άοιιτεοιιοιι Ζοιωοιιι-ιιι τω· Νοι·νοιι

ιιοιιιιΜιάο.

- Ζιι ΕΙιτοιι άοε Βιιιιιάοι·ε άοε Κοιιιιιοριεριοεο1ε 11 ιι ιι ιι οι

Ηιιι·οιο ιιιιιά ο.ιιε Αιιιο.εε εοιιιοε 100. Θοοιιι·ιετοιοοο οιιι 4/17.

Μάιο ιιι Ι.οιιάοιι οιπο Ε' ο ιο ι· Μάτι. οιιι νι·οιοιιοι· άοιιι άιιιιιιιιι·

ιιιοιιι·οι·ο Οι·άοιι Μιά νοιι νιοιοιι ποιοιιι·ιοιι θοεοι1εοιιοιιοιι

Αάιοεεοιι ιιιιοι·ι·οιοιιι. ννιιι·άοιι. Π. ει. νοι·ιιιε Ρι·οι'. Ε' το τι ιι οι -

Βοτιιιι οιιι Π1ιιοιιννιιιιοοιιεοιιι·οιοοιι άοεάοιιτεο1ιοιι

Κιιιεοι·ε, άοι· (ιιιιιοιιι άιο ρ;ο·1άοιιο 11οάιιιΙΙο Μι·

Κιιιιει. ιιιιά ιιτιε εοιι εοιιοίτ νοι·ιιοιιοιι ω.

- νοι·ειοι·ιιοιι: 1)1ιι 8ι. Ροι.οι·ειιιιι·ι.: οιιι 28. Πο

ιιιιιιιι· Πι·. ιν οι ι οι· 8 οο τ Ι. Μ ιι ι· ι· ο. χ· ιιιι 73. 1.οιιοιιειοιιι·ο,

ννοιοιιοι· ιιιοι· ιοει 50 .1οιιι·ο Με Αι·οτ απο Βοινοεοιι ιει;. Πει·

Ήιιηιοεοιιιοάοιιο και· 8οιιοιιιιιιιάοι· νοιι Θοιιιιι·ι, ιιιι.ιτο ιιιιοι· εοιιιο

Βιιιοιιιιιιο_· Μιά ιιιοάι2ιιιιεοιιο Αιιοιιιιάιιιιο· ιιι ΒΚ.. Ροιοι·ειιιιιις

οι·ιιοιιοιι. Νιιοιι Αιιοοινιοιιιιιις άοε Κιιι·ειιε άοι· ιιιοάιιιο-οιιιι·ιιι

ι.ιιεοιιοιι Αιιο‹ιοιιιιο ι. .Ϊ. 1856, ιιοΚιοιάοιο Μ. νοι·εοιιιοάοιιο Μοι

1ιοιιο 8ι.ο1ιιιιιιιοιι: οιιι Πάοιιιιιιο·Κι·οιιιιοιιιιιιιιεο. οιιι ιιιιεοοι·ειιι.άτι·

ιιοιιοιι Ηι›εριιο.ι Μιά οιιι θνιιιιιοειιιιιι άοι· οιιι1οιιιιιι·ιιριεοιιοιι Ηο

εο1ιεο1ιοιι, Μιά οι·ι'ι·οιιιο ι-ιιοιι οιιιοι· οιιει.ιοοιοιιοιοιι Ρι·ινο.ιρι·οιιιε.

Πι· 1ιοοοιιιιιι.ιιιιο ειοιι ιιιιοιι νιοι "οι ΗνΒιοιιο Μιά ιο). άοι· Πι·

ιιιιάοι οιιιοε ιιι ο1ιοιι Κιιεοι·ιιοιι οιιιιιοι'ιιιιιιοιι νοιιιιιοιοι·ε, άοι·

ιιιιιι άοιι Αιιοι·ιιιιοιιετοιι Πιιιιιι οιιιιιιι€. 2) 1ιι Ν ιι ιι ιιοι ιιι άοι·

8οινιιοννεοιιο θοιινοτιιοιιιοιιιε-Μοάιοιιιιιιιιιεροιιιοι; Βιιιιιιει·οι Πι·.

Η ο ι ιι ι· ι ο ιι ω» ιιι ι ά , ιιιι Αιιοι· νοιι 48 .Πιιιι·οιι. 8οιιιο οιιι.

ιιο1ιο 'Ι'οιιιιι1ιοιι ιιοι.ιοιιιι άοι· νοι·ετοιιιοιιο ι. δ. 1880 ιιι 8οιιιι

άι·ιιιεΙι, νεοι· άιιιιιι Γοιιι·ιιιιιιπ ιπι Ωσάν. Ροι·ιιι Μιά ιιοιτ ιιιοιιι·

Με 10 .1ιιιιιοιι ΜοιιιοιιιιιΙιιιεροιιιοι· ιιι 8ο.ι·οιονν, ννο οι· οιιο·Ιοιοιι

Με Ανω :ιιι οιιιοιιι Κιιιάοι·ιιεγι Μιά άοιιι ο·οιοιΙιοιιοιι Ηοιιιιιιιιι·

ί'Μιςιοι·ι.ο. 8) Αιιι 24. Αιιι·ιΙΙ ιιι Κιο νν οιιιοι· άοι· νοι·άιοιιιοει.οιι

:ιο

ι
ι

ι

ι·ιιεειεο1ιοιι Οριιι.ιιιιιιιιοιοςοιι. ΡΜ. Πι·. Α ιι ά ι· ο ο ο Ο ιι ο ά ι ιι ,

ιπι 58. Ι.οιιοιιειιιιιι·ο. 8οιι. 1871 Με Αι·οι. ιιιιιο, οοιιιιι·ι.ο άοι· νοι

ιιιοι·οοιιο :ιι άοιι ιιιιοει.οιι Ρι·οιοεεοι·οιι άοι· ιιιοάιοιιιιοοιιοιι Γο

ιιιιιιιιι άοι· Κιοννοι· Πιιινοι·ειιιιι, ιι.ιι ννο1οιιοι· οι· εοοοιι 25 .Το.ιιτο

άιο οριιιιιοιιιιοιοςιεοιιο κιιιιιι ο·ο1οιιοι οιιι. Με 8οιιιιιιοι.οιΙοι·

ιιι εοιιιοιιι 8ροοιιιιιιι.οιι ιει οι· εοιιι· ιι·ιιοιιιιιιιι ι.ιοννοοοιι, ι.νιι· οι·

ιιιιιοι·ιι οιιι· ιιιι εοιιιο «Βοετιιιιιιιιιιιιι άοι· 8ιιιιιι1οιιοιι νοιι Βιιιιά

ιιοιι. Μιά 8οιιεοιιννιι.οιιο»' ννοιοιιο 1ιοι·οιτει. 1.1878 οι·ιιοιιιοιι.

εοιιιο «Ρι·ο.ιιι.ιεοιιο Οριιιιιο.ιιιιοΙοο·ιοιο τι” Αοιοιο Μιά 8ιιιάιο

ιοιιάο, εοιιιο «Οριιιιιοιιιιοειιοιιιο». εοιιιοιι «Κιιι·ειιε άοι· Αποεπι

ιιροι·ιιιιοιιοιι». Ποε ιιι·οεει.ο νοι·άιοιιει; ιιιιι. ικά άοι· νοι·ετοι·οοιιο

ιοάοοιι άιιιοιι άιο νοιι ιιιιιι ιιοιιιιιιιάοιο Μιά νιοιο .Μάιο ιιιιοιι

νοιι ιιιιιι ιι11οιιι ιοάιοιοι·ιο ι·ιιεειεοιιο Ζοιιεοιιι·ιιι. οι» Οριιιιιοι

ιιιο1οιιιο («ννοετιιιιι θΓιοιιιιοιοοιι») οι·ινοτιιοιι, ννοιοιιο οι· οι·ει.

ιιιι νοι·ιεοιι .1ιιιιι·ο ννοι;οιι οιιιιοιιιιιοιιάοι· Κιιιιιιι1ιοιιιιοιτ οιιάοιοιι

Ηιιιιάοιι ιπι ιιιιοικοιιοιι οιοιι οοιιιιι.ιο·ι ειιιι. 4) 1ιι Ροι·ι. Αι·ιιιιιι·, ννιο

οιιι: ιοι2τ ιιοιιιιιιιιτ ιιοννοιάοιι. Αιιίο.ιιο; Νονοιιιιιοι· 1904 άοι·

_ιἱιιιςοι·ο Αι·ιι άοε 5. οοτειιι. 8οιιιιι2οιιι·οοιιιιοιιτε, Πι·. Νικ οΙιιι

8 ιιπι ιι1οιιονν, άοι· νοι· άοιιι Κι·ιοιιο Αι·οι οιιιοε ιιιι'.-Βοο·ι

ιιιοιιιε ιιι ι.οννιιοοιι ννοι·. ιιιι 84. Ιιοιιοιιε_ιιιιιι·ο ιιιιοιι 10_ιο.ιιι·ιι.ιοτ

ιιι·πιιιοιιοι· 'Πιιιιιιιοιτ. 5) 1ιι θιοεειονι· άοι· Ριοι'οεεοι· άοι· Μοάι2ιο

:ιιι Αιιάοιεοιιε ΠοιΙοιιο ιιάοάιοιιι 8οιιοοι άιιεο1οει.. Πι·. Η.. 'ι' ιι ο ιιι

εο ιι. θ) Αιιι 18. Μάιο ιι. Μ. άοι· εοιι; 1874 Με Ρι·οϊοεοοι· Μιά

Πιι·οιιι.υι· άοι· Αιιο·οιιιιιιιιιιι ιιιι άοι· άοτι.ιιι·οιι Πιιινοιειιιιι. οιιι·

1ιοιιάο Μιιιιειοι·ιο1ι·ιιι Πι·. 77 ιΙιι. 8οιιιιιοΒ Μι Αροριοικιο

ιπι 82. 1.οιιοιιε_ιο.ιιιο. Ποι· νοι·ειοι·ιιοιιο, ννοιοιιοι· ..Μι Μιιι.ιιιοά

άοι· ιιιιιιιιι·ιοοιιοιι Αιιιιάοιιιιο άοι· ινιεεοιιεοιιιιιιοιι ννο.ι·. οιι'ι·οιιτο

ειοιι οι·οεεοτ Βοιιοιιιιιοιι. ιιιιά ιιιιιι.ο άοιι Βάι' οιιιοε Μοιει.οιε

άοι· Οροιιιιιοιιειοοιιιιιιι.

- Πιο ιιιιοιι νοιι ιιιιε ι·ορι·οάιιιιοι·ι.οιι Μιτι.οιιιιιιοοιι νοι·οοιιιο

άοιιοι· το”. Βιιιιιοι·, άο.εε εοινοιιι Ρι·οι'. Πι·. Ζοοο·ο ν. Μου

ι.οιι Νο! Με ιι.Μιιι άοι· 1°ι·ιιιιοι·ο Οιιοι·οιοι. άοε Ιιινιο.ιιάιεο1ιοιι

Β"οιάΙοοιι.ιοιιε Πι·. )νιι.ιιοι· ν. Οοιιιιιιιοιι ιιι άιο Ηιιιιάο

άοι· άοροιιοι· ο:οι·ιιιοιι εοιοιι, οοειιιι.ιοοιι ειοιι ιιιιιοιιιιοιιοιννοιεο

ιιιοιι ι. 1ΐοιι Ρι·οι. ν. Ζοοι.ιο ιο): ιιι άοι· Βιιιιιιι.οιιετοάι οιιι οιιι

θ. Μάιο ιιι θΜιάειιιιιιιι οι.ιιιιιοριοιιοιιοε Τοιοο;ι·οτιιιιι οιιιοοιι·οιι'οιι,'

ννοιοιιοε ΜΜΜ: «Βιιι ο;οεΜιά. οιιι εοιιιοιιοιι ιιτιε οιιι. νοιι ιιιοι·

ιιιιοιι Νοιάοετοιι ιιιιιιιι·οιεοιι». Πι. 117. ν. Πο Μιά 2ο ιι ιιιιι.

Μο νειι· ιιι άοι· «Νοι·άι. Χάο.» Ιοοοιι, εοιιοιι οιιι 24. Ε`οιιι·ιιιιι· οιιι

Τοιοιιι·οιιιιιι οι.ιιο·οεει.ιιάι οιιι. άοι· Νοοιιι·ιοιιι., άοιεε οι ιιοιιει θο

ιιιιιιιιιιι ιινοιιΙοοιιιι1ιοιι ιιι 'Γιοιιιιο ο.ιιοοιιοιιιιιιοιι ιει.

- Ποτ άοΜεοιιο 8το.ιιειιι·2Ι Πι·. 8 ο Μι Π”, άοι· οιιι' άοιι Ρο

ιιιιιοιιοιι ννιιιιι·οιιά άοι 8ιιιιιιιοιιιι.οιιο οιιι Μιιιιάοιι οοο.ι·οοιιοι. ιιιιι,

πιο εοεΜιά Μιά ννοιιιιιοιιιιιιοιι Με άοιι ιιιι·οιιιοιιι·οιι 'Γοι:οιι ιιοι

νοι·ι.ιοοιιιιοοιι.

- Ποιο ιάνιιιιςοι ιεοιιο Ε'οΙά1οι·ιιι·οτι οι, Μι άιοδο.

ρο.ιιοι· οοειιιιιάι,ο· νοι·ι·ιιοικοιι, ιιοι·οιτε Με θιιιιάεοιιιιιιιι ιιο τά

ννϋ. ι· ι ε ν οιιι: οι. ννοι·άοιι; ννο οε ειιιε ιιοιιο εοιιιοιι Βι.ιιιιάοι·ι.

οιιιιιοιιιιιοιι ννιι·ά, ιει. οοοιι ιιιιιιοιιιιιιιιι.

- Ποιο θοειιοιι άοε Β.ιιεειεοΙιοιι Βοι;οιι Κι·οιιοοι

οιιι άιο (ιοιιοιιιιιιο;ιιιιιι άοι· Ε ιιτεοιιάιιιιι.ι άοε 8 ιιιιιτοτε

ροι·εοιιοΙο άοε Βοιοιι Κι·οιι2οε ειιιε Ροι·ι Αιιιιιιι·

2ο ιιιιεοι·οι· οιιιινοιι Αι·ιιιοο ιει. νοιι άοι· _ιοιιοιιιεοιιοιι Βοειοι·ιιιιιι

οιιοο1οιιιιι ννοι·άοιι, Μι ειι-ι οε ιιιοιιι πιο ιιιιιιιιιοιι οι·ει··ιιιοι. πιο·

ειεοιιοιι Πιιιοι·ιοιιοιι άει.ο Ριιεειοι·οιι άοι· _ιιιριιιιιε‹·ιιοιι Οροι·ιιιιοιιε·

Ποιο Μι οιοειιιι.ιοιι.

-- 1ιι Βιιιιι. ειιιά ιιοιιοι·άιιιιιε ινιοάοι· οιιιιο;ο Αοι·οιο, άιο ιι·ιιιιοι·

ειιιε άοι· ΕΕοεοι·νο πιο ιιιιιινοιι Πιοιιει οιιιιιοι·ιιιοιι, ινο.<.ιοιι Κι·οιιιιιιοιι

ιι.ιιοι νοιιι Πιοιιετ ιιοιι·οιι. ννοιάοιι_ννοιοιι, ιιι οιιιοι· οιιοι·ιιιιιιιοοιι Βο

ειοιιιιο;ιιιιε ιιοι·ο.ιι,<:οκοεοιι. νοιι ιιιιιοιι ννοι·άοιι π ιι ι· Β ο ο ο ιι ο ιι

ιιι ιιι; ο;οειιιιάι: ιιι Με ινιιιιιιεόιιο Μιιι ιιιι·ιιοεριτοΙ

άἰο Αοι·πιο Μοι·ιιο 8ρι·ιιιιι:οιι Μιά τ. Μιά .ι που

Βι·ιιιιιιιι; ιιι άο.ε1)ιι·ιιιειιιεοιιο Μιιιιιι.ι·ιιοεριιιι.ι -

άιο Αοι·οιο 8. Βιιιιιιιιιιοννιι.εοιι, Ε). .1οιιιιιιεοιιιι, ννοιι

οπο;; ν. οιιι· Μἰιιιιοιι, θειιο.ι· 8ιιοιι, [ιοο Ποιιιι ιιιιά

Ροιιι Ριιιιι·οοοιι;ιιιάιιο Βιο·ιιεοιιο Πιιιι.ά.ιιιοεριιιιι

- άοι· Αι·2ι Ιιοεειιι.

Πιο (ιοεοιΙεοιιιιιι. άοε άοιιτεοιιοιι Βοιοιι

Κ το ιι ο οε οιιι. Μο νοι·1οιιιοι, άοιιι ι·ιιεειεοιιοιι Βοιοιι Κι·οιιι

ιιιιιιιοτοιιι. άνιειι ειο ιιιιοιιζο άοι· Κι·ιοι.ιεοι·οι,·ςιιιεεο ιιι 8ιιάννοει

.ιο-ιιι ειοιι ιιοιιιιιιοι: οοιιο. εριιι·ειιιιιιοι· οιιι ι1ιι·οιι Μιιιοιιι οιιι

οιιοοιιοιι, Μιά ιιιιεε ειο άο.ιιοι· ι;οιννιιιιο;οιι εοιιι ννιιι·άο, ιιι ι.ιιιιιιοιτ

:Με Πιιιιιιιιιι Αιιιο.ιιις .τω κιιιιιοιαιιοιοιιοιι, ωιε άιι.ε ιιιεειιιοιιο

Βοιο Κιοιι2 ιιιοιιι άοιι οι·ϋεειοιι 'Ι'οιι άοι· Πιιιιοετοιι ιιιιοι·ιιιιιιιιιι.

- Πο οιιι νιοιοιι Τιιιρροιιιοι1οιι άοε Οάοεειι.οι· Μιιιιιιιοοιιιι·ιιε

Μ ο. ιι ο οι ο. ιι Α ο ι· ο ι ο ιι ιει:. εο Μ: άιο Οοοι-Μιιιιιιι·ιιιοάι

οιιιοινοι·ννοιιιιιις εοετο.ιιοι, Ρι·ινοι.ιι.ιιιο _ιιιάιεοιιοιι Πιοιιιιοιιο

οιι2ιιετοι1οιι.

- Πιο Νιιοιιο άοε θοιιοι·οιο Κο ννοΙο ιν ννοο·οιι Ιάιεειιοιιά

Πιο;; άοε Πι·. 5ιιιι ιιεεονν εο11 οι·ει. ιιιι Μιιι οάοι· .ιιιιιι ιπι

'Γιάιεεοιιοιι Μιιιιο.ι·-Βο2ιι·Μεοι·ιοιιτ ν ο ιι ιι ο ιι ο ιιι ο ιι ι· ν ο ι· -

ιι ει. ιι ά Ι ιι ιι ο ο ο ι ει. ιι ο; ο ιι, Μιά πω· ιιιιι.οι άοιιι νοι·ειι.ε άοε

Ρι·ιι.ειάοιιι.οιι άοε 8ι. Ροιοι·οοιιιι.ιοι· Μι1ιιοι·-Βοοιιιιεςοι·ιοιιιε, Πο

ιιοιο1ιοιιτοιιιιιιιε Βιιι·οιι Ο ο ι ο ιι - 8 ιι ο ι‹ ο ιι.

-- 1ιι άοι· ννιιιιοεο1ιοιι Βοπιι·ιιε-1ι·ι·οιιοιιοιιιιι ιει. Μο άιο

«Βιιειι. ννοά.» οιιοιιι·οιι. οιιι Κ ο ιι Η ι Η ι ο ννι ε ο ιι ο ιι άο ιι

Αοι·πιοιι ιιιιά άοιιι Πιι·οιι τοι· άοι· Αιιειο.ιι: οιιει:οιιι·οοιιοιι

ιιιιοιο;ο οιιιοι· εοιινι·οι·οιι Βο1οιάιοςιιιιιι οιιιοε άοι· Οι·άιιιοιοι·οιι

άιιι·οιι άοιι Πιιοιιιοι·. 81ι.ιιιιιιοιιο Αοι·ιτο Μιά Βοιιιιιιοιι εοΙιοιι

ιιοεοιιιοεεοιι ιιο.1ιοιι, Μι άοιι 1άιιιιετοι· άοε Ιιιιιοι·ιι οιιι 'Ι'οιοι;ιοιιιιιι



0.ιιεπεοπποπ. ιιπε πω· Βιιιιιι.ιππο·, παει: ειο ιιιιι ποιπ Ι)ιι·οιιι:οι·

πιω ιιιοιιοι· 2ποιιιπιποιιπιοποπ ιιιιπιιοπ.

- Ποι ιιπ νοι·ιιιοιι .ιιιιιιο ιιιοι·εοιπει. νοιετοι·ποπο Αι·ει Οι.

Κ ο π ε το ιι Η π Ν ο π ο. ι: ο ποτ. ποι· ιπιιιτπι·-ιιιοπιπιπιεοιιοπ Αιω

ποπιιο οιπ πωπω νοπ 66.000 πω. τοετοιποπι.πι·ιεοιι

νοι·ιπιιοΜ, ππι: ποι· Βοοιιιιιιιιππο·. πιιεε πιο Ζιιιοοιι νοπ

ιθ,ΟΟΟ πω. επ ειιιοιπ 8ι.ιποιιπιπιπ ππι ποπ Νιιιποπ ποε

Βιιιιοεοοι·ε πππ πιο Ζιπιιοπ νοπ ποπ πιιιιο,·οπ 5Ο,ΟΟΟ πω.

επι· Γιιι·ποι·ππιι· ποι· 8οιπιπτιιοι·ιιριο° νοι·ιινοππι

νιοιποπ εοΙιοπ.

- νοπ ποι· Αιιοι·ιιποιιετ

Κοιπιπιεειοπ επι· νοι·ιιιιι.πιιο; πιιπ Βοιιιιιππιπιιε

π οι· Ροει πιο ιπιιποιοιΙι, πο.88 πιο Ροειοπ ποι· Αοι·ει.ο επι·

Βοιιπιπριππιι· ποι· Ροει π. ε. π. απ· πιο Κιιοιςεπιιποι· - νοπ

8ι.πποιιιοιι ποι· Εποπιειπ ποε 5. Κιιι·επε πππ Ζπιιιιι·οι·ιπποιι ποιο

ννοιπιιοιιοιι Μοπιειπιεοιιοπ Ιιιειιιιιι.ε; πιο Γοιποοιιοι·ροειοπ νοπ

Βιπποπτοπ ποε π. Κπι·οπε πππ πιο Ροει.οπ νοιι πιιιιιτπι·οπ - νοιι

διπποπιοπ ποπ δ. Κι1ι·ειιε παοκ” νι·οιποπ ιιιιιιποπ. ΑιιοΙι Αοι·ει.ο

ππι ιιπειιιιιπιεοιιοπ Βιιιιοιιιοιι νιιοι·ποιι ἱπ ποπ ιιιοπει ιιιιι'Βοποιπ

ιιιοιι; πιοεο ιιιιιιοπ ιιιιο Ζοπι.ιπιεεο ιιιιοι· ιι5,ςοιοςιοο Βιιιιιιεοιιιι

πιοπ οποι· εννοιιιιιιι·ιΒο Ριιιειε ποι· νοι·ννιιιιππο ποπ Οιιοι·-Μο

πιπιπιιΙιπεροιιιοι·ε νοι·ειιιοποπ. Αποιι πιο Ιπιιιπεοιιιι.Γιοπ πππ

οιιιιιω πιιι·ι'οπ εοιοιιο Αοτειο, πιι.οιι Ποιιοτοιπιιιιιιι'ο ιιιιι ποιιι

Μοπιειποιιπεροιιιοι·. ιιπειοιιοπ.

- Ππιοτειιιτεπποειοππ Επι· ιιπ νοιι ποπ

Κι·ιο,ι; εοεοπιι.πιι.μο Αοι·ο ιο πππ ποιοπ Β'ιι.ιιιι

Ποπ. Πιο νοιπ ιιιοειροπ Αοι·ειονοιοιπ επι· εοι;οιιεοιιιι.ιοιι

Πιιίο ππιοι· Ηιπειιιιοιιππε νοιι Ποιοειοι·ιοπ ιιΙΙοι· ιιιιιιιοπωι

θοεοιιοοιιιι.Γιοπ ππεοι·οι· Βιιιπτ οιιιιιοεοιππο Οοπιιιιιεειοπ πω.

πιο πποοι·π Ιεθ8θ!'Π ε. 'Γ. εοιιοπ ιιοιιιιππι πι - εςοπιιιεε ποπι

ννιιιιεοιιο ποτ ιιιοιοι.οπ ιιιετιιοιιοπ νοι·οιιιο, ποιιπιτιν ΙιοεοιιΙοεεοιι:

ιι Βιποπ ΠπτοιειπαιιπεεΓοππε επ πιοεοιπ Ζπ·οοιι ππιοιι ιιιιιπιπ

ιππι.ι ι'ι·οιινιιιιι;οι· Βοιιι·ιιιιο επ οι·ιιιιποπ. ε) ι)ιο ποπιιπιππο

ιιιιοι· Με ε·,·:ιππο Βοιοιι πποειιιιοιιιιοπ. Β) Νπι· Αοιει.ο ιιπ πιοεοιπ

Β'οππε ιοιιιιπποπ :π Ιοεεοπ. π.) Ι)ιο Οι·Βοιιιεοιιοιι ποι· Βιιιιιιιι

Ιππο·οιι πππ πιο νοι·ινιιιιιιπ,<ς ποι· 8πιππιοπ ιιιοι· οιπ Οι·ι οιιιοιιι

ιιοεοπποιπ Κοπιιιοο πιο ποιπ οποιηιοπιι.ππιοπ νοι·οιπ, ιπ ποι·

Ρι·ονιιιε πω· ποπ Αιιιοιιππποπ πιοεοε νοιοιιιε ιπ πιο Πιιππ ιιι

ι.ι·οιιοπ. Νπππιοιιι· ιιι. πιιε Κοιπιι.οο ποινιιιιιι.: Ρι·πεοε Μ. Ν.

ΝιεΙιοποιοπεοιν, νιεορι·ιιεοε Α. δ. πωπω, 8οιιι·οιπ.ι·

Ν. Ρ. θεει μπιν, Κιι.οειοι·οι· Α. Ν. Βπι.ιιοννειιι. Βιιιιι

πιοιιιιιςοπ πππ Ωπιτι.ιιποεπιιοιιοι επιιοπ ιιοιιιιιιι.οιιετ επι· Απεε:ιιιο

ο·οιιι.πε,·οπ. Πε πει πιει· ιιποιι οι·ινιιιιπτ, πο.εε ιιοι·οιιε ποι· «ΐοι·οιιι

δι.. Ροτει·ειιπτι.=ιοι Αοι·ειο» οιποπ Βοιιι·ο.ο: νοπ 5ΟΟ Βιιι. ιπι·

πιοεοπ Ζιιιοοιι ιιοειιιππιτ. πππ ποι· «ποπτει·ιιο ιιι·ετιιοπο νοιοιπ>›

ππι·οιι Βιιιιειιι·ιριιοπ πιιτοι· εοιποπ 25 Μιιο·Ιιοποιπ 5ΙΟ πω.

Μπιτ ιιπι'ι.ι·οιιι·οοιιτ ποτ. Β.

- Πιο πιοειιι.ιιι·ιι;ο νοι·οο.ιιιιπΙππο ποι· Ο ιι ιι τ ιι Μπι οιο

ιν,ιεοιιοπ Θοεοιιεοιιο.Η επ ΗοιποΙποιο· πιιποι ππι

3.-5. Αποπετ. π. 8τ. ειπα. Πιο πιο ΙΟ .Ποιο επι· νοι·ιοιιιιιιιο

ιιοιπιιιοππο θι·ιι.ο Γο-Μοπο.ιιιο εοΙΙ

πιοποιεοεοιπιοιι

ιιοπειιι:ιιι. - πιο ,ο·ι·ιιεειοπ νοι·πιοπετο ππι πιο ι!'πιποι·πιιο ποι·

ΟριιτιιιιιιποΙοειο οιινοτιιοπ Μι». να 10 .Τειιι·οπ νωι·πο πιο

ΜοπιιιΙιο Ρι·οι'. 'Η. Ιιοποι· (Ηοιποιιιοι·ει νοι·ιιοιιοπ. ποι· 20

.ιο.Ιιι·οπ - Η. ν. Η ο Ι πι ιι ο ι πι. [Με Ρι·οο·ι·ιιπιπι ποι· πιοειπ.ιιι·ιο·οπ

νοι·ειι.ιιιιπιππο; ιιιοιοι. Β ινιεεοπεοιιιιΜιοιιο πππ δ! Ποιιιοιιετι·ιι

τιππεειιεππο·οπ, οποιο πιο ιιιιιιοιιοπ ΒοεοΙΙιεοπ νοι·οιιειιιιιππἰοιι.

  

 

ιιι πιο8οι Το.ςιιιιις ·

ιι·ιοποι εοπιιιεε ποιπ πωπω <<ι)οπιιοιιιιιοπ εποτιιο.ππι νιιοι·ποπ. Ο

ποι· ειοιι ππτοι· ποπ Ζοιι,ο,οποεεοπ - οιιπο Πιιιοι·εοιιιοπ ποι·Νιι- ι

 

 

ΒοιτιοποΙιο ΠοιΙιιιιο· πιιι·οιι ΡΙιοοριιοι·

ΒΗΟΜΝΟΙε
ποεεοτι Η:ιπρτοοετοππτιιοιΙ τοπιο ΝποΙοιιιοππιο ιετ, νοιι Οι. Ιοοριιιιοο ιιοτ8οετοΙΙτ.

40 54 14 οι ι

Ο , Η , Α2 , Ο , Ρ.

Ειρτοπτ: Βει ΡΙιοεριιοτπτιο, Νοπιειετιιοιιιο, Βειοιιιτιο, Βιιιτειιιιιπτ πππ Αιτοτεοιιννοοιιο.

ΟοΒιπποιιεοπννοιεππ8; 4-10 ΡἰΠοιι ννοι!ιτοιιπ ποτ ΜοιιΙΖοιτ.

Πι. Ι.οριιιιοο. 62, τυο πο ιιι Τοπι, Ριιτιο.

ιιι·ποιιιιοπ ιιι πιω ιοοεοοι·οιι ΑροτιιοΚοπ.

- Βοι· ν. ιιιι.οι·πιιιιοποιο Κοπ,ςιοεε ιπι· Ρογ

ειοΙο,ε,·ιο 1ιπποι νοπι ι8.-ι7. Απι·ιι π. δι. ιπ Βοιιι και.. Ποτ

Μιι,οιιοπεποιτιοε ιιοι.ιππι ?Ο Ρι·ιιιιοε πππ ππ- πιο Ι)ιιπιοπ απο ποπ

Ριιιπιιιοπ που ιιιιειωιοι ΙΟ Β'ι·οε. πππ πι πιω» ιιπ Οι. Ο ι ο -

νοπ πι Ιπποοιο, Μιιιιειέιι·ο πο ι'ιιιειι·ποι.ιοπ ριιιιιιππο ιιι Βοιιι

οιπεπεοιιποπ. Απιποιππιιε;οπ νοπ νοι·ιι·ιιι.ι·οιι πιιιιιπι οπτις·ο,ςοιι

πππ Απειιιιιιιι.ο πινω· πιο θι·,ο·ιιπιειιι.ιοιι ποε Κοπι.ιι·οεεοε οιι.οιΙτ.

ποι· ι·πεειοοιιο υΒ'ι·ι,ςι·ιΝο ιπι· ποπ Κοιιι.ιι·οεο, Αιιιιποιπιιιοι· Πι.

.Ι. Τοτε: ιιπ ιι ο ιν ιπ πι.. Ροι:οιοπιιιι; (Ποι·ειιπιπ, 21).

- Ποιο αιι.ιιιιε Ιπνιοιιπ» ιιιιΕοιοο, ιιο·οιποπ ποοιιειοιιοππο Αοι·ε ι.ο

νοι·ιιιιεει, πιο ιιι ποιι κιιιιιρίοπ πω Επιιιοποπ νοπι

20. --24. Β'οιιι·ιιιι· πιω οιιι.ιιι«ποι· ο ο ι: Ο το τ, ν ο ι νν π ιι π ο ο σποτ

ιιι Ηοιοιιιιοπεοιιιιιι ιιοι·ιιιοπ ειππ: νοιπ Ι88. Βοιοιιονι·

εοιιοπ Ιιιιιιιιοι·ιοι·οο;ιιιιοιιι - πιο Αοι·ειο 8οι°Β·. Νικ. (Πι δ·

ποινειιι, Βιιιι· Π πιιι·π_ιοιν, νοιοιιι.ιπ ινιιιο. Αιο

ειιιιπιονι ππι $ιιιπποι Οεειρ. Ι.οννιι.ππο, εοινιο νοιιι

139. Μοι·εοιιιιπειιοι· ιιιιιιπι.οι·ιοι·ος. - ποι· Αι·πι Ροιοι· Αιο κ.

Ριει.οι·ιπιιιιπ. ΒΕ.

- Μο ωοεπιπι.ιω.ιιι ποι· Κι·ιιιιιιοπ ιιι ποπ πινω

ιιοεπιιιιιοι·π Η ι. Ροιοι·ειιπι·κε ιιοιι·πιι· ιιπι2Β. Β'οιιι·.

π. ι. 10076 13% νοπ. ιιΙειπ π. νοιυ.), ποιππιοι· 1182 'Ι'γριιπε -

@Η νιοιι.). 897 5γριιιΙιε- ιπι ποπ.), 257 8οιιιι.ι·ιιιοιι -(Ι5 νοπι.

1Ο5 Βιριιιιιοι·ιο -1Β ιιιοιιι·ι, 56 Μιι.εοι·π - Η ιποιιι·) πππ 25

Ροοιιοπιιι·πιι!ιο - 15 ιιιοιιι· Με ιιι ποι· νοινν.).

 

Μοι·οοιιτπτε-Βπιιοτιπ οι.. Ροι:οι·οϋι11·8ε.

ιπι πιο ννοοιιο νυιπ 20. Με εππι 28. Γοιιιποι 1906.

πιει ποι· 8ιοιϋοΓοΙΙοἶ

Ι) ιιιιοιι θοεοιιΙοοιιτ πππ ΑΙΜ::

==ωι-ιι-ι-μμωιπιζέεξέ

ιιιιθοπεοπ: ἔἑῇῇῇῇῇῇῇῇῇῇ·Β =

-._.π-` η··οο=η>·ο-πωωηι·οεΞ

ΕΟ ΕΟΦΒο 'Ο

πιο· ι.ιιιιιιιιι==
ὲΒ-ιεο--ιΦι-ιι-ιι-ιι-ιι-ιι-ιο-«έ

···εν-.Χίθω.©ΦβΈ
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θ) πιιιιιι ποπ 'ι'οποιιιιι·ιιε.οιιοιιι

- Έιμι. οιιιιιι.ιι. Ο, Έγριι. πιο. 48, Ρ'οιιι·ιε ι·οοπι·ιοπεθ,'.ἱ'γριιπο

οιιιιο Βοοιιιπιπιιπι;ποι Ροι·ιπ0,Ροοιιοπ Ι. Μοεοι·ιι12,Βοιιιιιιιι.οιι 18,

Πιριιτιιοι·ιο 10, θι·οπιι Ο, Κοιιοιιιιπει.οιι Β, 0ι·οιιιι6εο Εππκοπ

οπι.ειιιιπππι.ι 234, Βι·γειιιοΙιιε 5, (ιιιρρο 18. Κει.οι·ι·ιιιιΙιεοιιο Ευπ

ι.ιοποπιειιππππο; ΗΣ, πω” Ο, Βριποιπιεπιιο |ποπιπι.ς·ιι.ιε Ο, Διιπι:οι

#ιοΙοπιιι·ιιοππιοοιειιιπε Ο, Ριιιοιιτιε οριποπιιοιι Ο, Β.οτειιι·επιιιιοιο Ο,

Αιιιιιι·ιιιι Ο, Ηγπιοριιοιιιο Ο, Ρποι·ροι·πιποιιοι· ι, Ργιι.πιιο πιω

ποριιοιιοιιιιο 8 Ί'ιιιιοι·ιιπΙοεο ποι· Εππ οιι 115. 'Ι'πιιοι·ιιπΙοεο ειι

ποιοι· θι·ιιιιιιιο 28, ΑιιιοιιοΙιεπιπε πππ οιιιιπιπ ιι·οπιοπε Τ, Ι.ο

ποπεεοιιιπποιιο πππ Αιι·οπιιιπ ιιιιιιιιιπιιι 58, Πιιι·ιιεπιπε εοπιιιε 28.

Κι·ιιπιιιιοιτοπ ποπ νοι·ποπιιιιρειιιιπιιιε 118, Ί'πτε.·οποιοπο 47.

 

0- Νο.οιιοτο Βιι:επιιέποε νοι·οιιιε Μ. Ροι:οι·ε

ιιιιι·οοι· Λο:ι·πτο: Βιοπετο.ο, π. 22. πιο” 1905.

Το,ςοεοιππππο: ΓιοΙιτ Ζπι· Κο.επιετιιι ποι· Ηοι·πιοιι.

σ- Νοιοιιετο8ιτειιιιο· ποε Ποιιτοοποπιει·ιιτΙιοποπ

ιΙοι·οιιιο: Μοιιτο.ιι, ποπ ι4. Μοτο 1805.

  

@οπο ΡιΠο οπτ

ππι 0,05 θα).

    



 

 

 

 

ιιιΜΙΙΦππίαΙιπι
Μ21ΜΜΕπι0ι ""

$ι=ιιιιιικτυ ιιππ. π..

ΟΠΙΝΑΡΗΒΝΙΝ
θεεοΙιπιπ.ουΙοεπ νοι·Ι›ἱιιόιιπε νοπ ()Ιιιιιπι ππό ΡΙιεπειιόιπ. ΙιεννΜιι·ιευ

ΜιιιεΙ Ιππ ΚουοΙιΙιιιεΙοιι, Ιππυεπιιι, ΜεΙυι·Ιε υπό Νουι·ειΙπΙππ.

ΑΒΙΒ'Ι'θθΠΙΝ
θεε0ΙιιπποΙ:Ιοεευ Αιιιιργιειιουπι, επεσ·π Ιππυοιιιιι. ΤγρΙιπε. ΚουοΙιΙιυεΙοπ

υπό ΒΙππιι·Ιπ.

ΒΑΙιθθΗΙΝΙΝ
Ηεε‹·ΙιπιππΙ‹Ιοποι· οιιιιππιππ- ει, Ιιε·ιΙοιιό υπό ποΙιπιπιπιιπΙΙππό πει νει·

ει:Ιιιεόεπειι Νεπι·οποπ, ΙπόοΙοεοε Απιιργι·ωΙουιιι. εροιἱοΙΙ πυοΙι Ιππιπ

Τηιππε, όπ ι·οι:Ιου υπό πιΙΙόε.

ΒΑΙιθΟΠΙΝΙΝ ΒΑΒΙΟΥΈΙθ
(Μεοπ πΙιυιοιι θεΙοπΙιτΙιευιπεπεπιπε; ιανεεειι νδΙΙιεει· θεεοΙιιπποΚΙοει8·

Μπι υπό Νοπιι·ε.ΙιτΜ Μι· Μει.εοπ υπό Ποτε ε από! Ιπόιιιοι·Ι. πει

εοΙιινοτετεπ ΓΙΙΙΙοπ υπό υπ Πιπρππό π:Ιιοπ.

 

Μπότα πουεΙ. πωπω ιππιπιπ όοπ Μιτου Αιετιποπ ΙσοεΙοπΙου πι· νοι·Γυχυπρ.

ΟτοοεοτειΙ π. ΠυοτπΙ πΗογόοπ°°

ειπε! υπει·Ιωιππτ :ιινει·ΙΞιεπιπε ΜεόιΙω.τπεπιε πεπεπ Ι.υπέεπ-'Ι'υποι·ΙιπΙοεο,

Ρπουπιοιιιο, Βτοιι‹·ΙιΙΙΙυ υπό 8Ιει·οίυΙοεο. ?κι νοιι όοπ 2εττπιτεπόεπ Νε

ΙιεπυνιτΙ(υπεοπ, όι·:τ Πιίιι€ςΚειι, όετπ υΙιΙεπ (Ξει·υοΙι υπό δεεοΙιπιειοΚ όεε

Κι·οοεοτε υπό Οπει]ειΙ:οΙε. ΝἰετπυΙε Βεἱ2υπε όεε Μυ8επε οόετ Βιιτιπεε

Κατω ΠυτοΙιΙ”πΙΙ, Ι:ειπ ΠεΙσεΙεειπ, Ιωιπ Ει·Ι:ι·εοΙιεπ. 5εΙΙιετ ἰπ ει·οεεεπ Ι)οεεπ

έυεεει·ετ 2υιι·58ΙιοΙι. Ιπ ΙιοΙιετπ θι·υόε πρρετιιυπτε8επό. 50ΙιπεΠε ΒεεεετυπΒ

όεε ΑΙΙΒεπιειπΙ:εππόεπε, ΗεΙιυπε όεε ΕτπόΙιτυιι€5- υπό Κτέιίτεευεπιπόε.

νετπππόει·ιιπ8 νοπ Ηπειεπ υπό Αυεινιιτί. ΡΙιτΙιιειε ει·ειεπ 5Ιειόιυπιε εοΙιοπ

ιπ εἰπἰἔεπ Μοπειτο:π ΙιειΙΜιτ.

Ο Ι ά ΙυειοΙπ :ιε·ειιπΙΙιετΙιειτοε ΕικνειεερτόρυτεΙ 2υτ ευπ

Θ. Ο 8 . ΙππΙπποπ, .ε;ππ2 Ιιεεοπόει·ε :ιιιεπ επι· ι·οΙιτιι!επ Ετ

πΙΙΙιι·πιιε υπό πι· Πυττεἰοπυπἔ πω· σε Με ΚτείτπόΙιττπιιτεΙ. Ι)υΙοόυΙ-ΝΙΙΙιτ

ΙιΙ:1ποπ εἰπό πω, ΙειοΙιτ ειι2υπετοΙιεπ, .πω τοεοι·Ι:ιετΙπιτ υπό εει:επ όετ

ΡόυΙπιε Πτι Βειτπι ειπεπ 8ι0εεει·επ ννιόπτεΙυπό επτΒο8επ Με ειπόπτε

Ν5ΙιτΚΙγετποπ.

Ρι·πΙιοιι υπό ΙΜπι·ιιΙιιι· όυι·οΙι

θΙιοιπππ:Ιιο ΜΒΝΕ νοπ ΙΙογόοπ, ΒιιόοΙιουΙ-Βτπεόοπ,

οόετ όπτεπ νετΙτειετ: @ΡΗ 10-8,

Η. ΙδιοΙΙιιΙ, ΙΙΙ. Ο., 8ι·εόπγ Ρι·σερ., 8, 8Ι. ΡοΙοιεΙιπτπ.

ΡιποπινοΙΙε, ποππΙ,·.κο

Ι.πι:ε, ΑυεΙυΙιτΙιοΙιε

ιΙΙιιιιιι·ισ>ιτο Ρι·περσ>Με.

Μοόποπιοόει
Ι. ΤΜ.Π.

  

  

Βι.ιππό.Δοιε ΚιιιειιιεπιΙΙ

Ι. Νει·ν6εε π. Ει·ποΙυπεευεόυιΙ.1.Η.

Βροι.-ΜιιπόΙ. Ιππ Κοπει:ΙΙιιιι. Ισρπ:Ιιπιιι. ΙΙειιιιΙΕΙιιι.

  

 
 

ΑπΙΙιτειεοΙ (ΚποΙΙ)

ΕιιΗόι·Ιιτει· Τεει·.

Βεεοπόετε ΙυοπεΙΙΙΙεπό υπό

ΙιετπΙορΙπειἱεοΙι. Απννεπόππε

Με εεινὁππΙἱοΙιει 'Πει.

ΒΙγρΙοΙ (ΚποΙΙ)

ΙΙΙοτἰπεε ΗποπιοιππΙιουπι.

νει·ειπιεΙ

Με πΙυΙεΙΙΙΙεπόε Ψιι·ΙΙυπε όεε

ΟοΙειιπἰπε υπό όει ΡΙιΙειΙε5υτε.

 

 

  

Ι.ΙΙει·ο.Ιιιι· υπό Ρι·οΙκιι ΙιοεΙειιΙπεΙ

Ι(ΝΟΙ..Ι. δι οι στ· |.ΙΠ)νΉθ$ΗΑΡΕΝ ΑΜ ΠΗΕΙΝ.

 

-. Με 8οΙιππτει·

` πτυΜ.ιιπ:Ιιει· Αι·ιπ υπό ΙιιΙιιι.Ιιοι· είπω:

· Κυτπεπεεε

(Ιπόὶν. Κυι·ω-ιπ. Ι)ΙΙΙΙ.ι

ΒΑΠ ΝΑΠΗΒΙΜ.
Ι ΙΙΙΙο.εεοιπέΙΙαπι.Ι.αΙΙ ΙΙ

'Ετυππετοιπ-0Ιιοι·πηοππ

Ιππωππππ
= Π” “ιιιεπ πι" ι.μ-ϋιΤιιοι. ].ι·ΙΙΙ31° υπό

' ΙΙΙ-Μπι· [π. ιππό. Π. ΙΙΙ'πΙΙ'.

 

 

   
κ· ό· ν κ· κ· κ· ν κ· κ· ν ν «· «· ν `· κ·

Ι ΌΦΟΦΟΦΟΦθΦΟΦΟΦΟ90
. Α».».,·.ΛΑΔΑ,......Ι/.......

Βιιπιιιι€ιιπ Μ:: ΡτΙππιππι.

Οπι·όοπο Β1ν1ει·ε, ΙωΙππι.

Ρι·οπρεΙειε Με δυπιτΜπιο.ιε Πι·.Κοοπιποι·.

Ι ΙΙΙΙΙΙΑΝδ'ΤΑΙ.Τ ΙΙΑΙΝδΪἙΙΙΙ Ι

ΝΑΗ Ε [ΕΕ ΨΑΚΤΒΙΠΙΠ

  

1πι Βουιπωιοπ ΑΙοιαι.πόπτ-ΗουριτπΙ πιω

Ι Νποπννοιε οι·ΙΙιοΙΙτ πι" πι· Ζω όιοπιιι

Ι πω» ΠΙπποι· υπό Ρποςοι·Ιπποπ Η: Με

Ι ρι·ινιιτο Κι·ππΙιοππΠοι.το (κόπου ΖυΙιΙππρ

ι νοπ 60 Οοπ.Ι.

 

 

ΑΒΒΝΒΒΠΒθ. 8οπΙειπιιππειόοεπεΙειΙΙΨοιεο,φωτ.1840.
8πἰεοπν.20.ΜπιΜε20.ΑποπεΙ.

Ηει·ι·Μ;Κ.Βπι·ειΙππ,θτ.ΡοτειπΙιπιρηι Ιιοι·υΙΙ.ΜΙΙις;ετ.υπόεεπόειεπι'ΙνιιπποΙιΙ

(41)2-Ι.>

Ι

 

-α.Ιππο1ΟοεοΙ,Οουνοι·ποπιππτΜνΙππό.Οσ

ΑιιειΕϋπι'Ιοοι·Ι.ΙιοιΙεπόιοΑπι·2τοόει·ΑπετπΙΙ:

Τι·οιωΙιειΙυ.Ν!29,Ηοι·ι·ΒιαΙΙΙηννυΙό,Αι·επεΙ1πτε.υπόΠι.Θ.Ιπηιοι·,Αι·οπεΙιυη;.Ι

ΑΙΜπό.Ιιοι·οΑπεΙεϋπι'τοοιΙΙιοιΙιΜεΑπει.πΙτ

Ρι·οιιροσωμπώ.



Μ!

   

 

 

  

τζε-τε . |==··~ἑ·Ξ_;ΩΞΒΦ

. =Ξει--==Φ··:ιοέ

Ό ι = 5εΞέ:Ξ;"Ξέε., έ
ε · _ - . - ·.·· Η

Θ.. ὲεΏΞἔΞΕἑἔε σε

- ' ιεε=εΨεε=ΐ Ξ
(ΒζΠΠΠΘΠ) " Ξ :Ξἱἶέ =ὅ Ξ

628 Μετ.ει·, ειιΙιεΙριιιεε Κιιιιιιι. ΗοωΙιινιιΙά. θεεειιιιιειε Ιι:ιι.=;ε. - Κι·ειιιιιι·ιιιιιι, ,Ε Ξ εε Ξ Ξ:Ξ

Ρει·άιι·ιειιάειιι·ιιιιπ, Με ει.ε.ι·Ιιετειι θΙειιιιει·εειειιι53.εεει· Βιιιοριιε (5 ετ. ιπι Ιιιιοι·). ί ω Φ .='Ξ'.'2' ἔ Ξ € ζιέ=·· ε

ΙιιάιΜι.ιιοιιοιι: ΒιοΕννεοΙιεεΙετειιιιΙιειιευ. Βι·Ιιιι·ιιιιΙειιιι,εειι άεε Ηει·2ειιε (Β`ετι.Ιιει·2), _ςξ έ έ:=-ε εέβ .ο Έ ο

άειτ ΙιεΙιει·, άεε Πιιι·ιιιεε, Ζιι·ΙειιΙειιοιιεειϋι·ιιιιε:ειι ειο. - Βιιάσκειιιιε!!ε, Ιιει·ι·ιιτ α ε ε.ι·Ξ εΞ-ἔ.ἔ : ἔ: ο

τεΒειιά ει·οειιει· θειιιιΙΙ. ειιι ΚοιιΙειιεει.ιιτειιι Κει.Πι ιιιιά λΙε.ε·ιιεειιι - ΙιιάιΙιετιο- ια· α: Θ: α: «Τ 2 Ο

_ _ . ο _ ;-"Ε! Ξ α Φ =

πειι: 1ά·ιοιιτ,:Ιιετιιεε.ιιτε ΒιετΙιεεο, 'οιιι·οιιιεο!ιο Κετιι.ι·ι·Ιιε άεε Νιει·ειιΙιειοι‹ειιε, ε ἔΞἑ. ἐν βετ Ο 2 Ο

άει· Βιεεε ω., Νιοι·ειιετειιι. ειιι·οιιιεεΙιε Πει·ιιιι‹ετει·ι·Ιιε ειτε. - Απιιιι·εειιιεΙιτιιιιιι ε μ α) .ο έΞει_Ξε ἐ ω

ει.ει·Ιιειει· πιιιιει· Βιεειιεειιει·1ιιιε (ειιι 0,1ι7 ει. ΒιεειιΒιοειΗι0ιιιιι ιπι Μια). Φ = ευ;; Ξ Μ Ξἐ ω; Φ

-- ΙιιάἱΙαιιιοιιειι: Αιιεειιιιε, θιιΙοι·οεε ειο. - Υ!ειάειιε!!ε ικιι Ει·Ιιτειιιιιιιιεειι εε ε ··ὲ έἔΞΞ ε

άει· Βοεριτειιοιιε-Οτεειιο. - ΝετΠι·ιιοιιε- ΚΜι!ειιεειιι·ειιάάει· ιιι νι>τεοΙιιεάειιειι Φ Ξ _¦ έέ = ε) ῇ > ε) Φ

ΑΙιετιιιιιιι,ι.τειι. - Ποοι·Μάει· εμε άειι. ειιιειιειι Μοοι·ΙειΒει·ιι (75,ΟΟΟ ρ. ει.) - τ ἐ·τε«: =ιᾶ ἔ.ἐ= έ= *ή

Κειιιιιιεεεει·ειιειεΗ. - Βειιιρι'- ιιιιά εΠειιιι·ιεοιιε Μάικ. - Μ!ι·ιειιιομιεειι-ιιγωειιιεειιοε εμε σ Ξ 623€) _ ἔ_ἔ Ο

ιιιεΙΗιιι _ Ζειιάει·-!ιιεΜιιι. Ζειιιι·ειιιιο!!ωι·ειειι. . ω β Ξει έ έ =._ φ ἔ==Ξ

Γ1·εάιιειιε 2θ.5ΟΟ Ι(ιιι·ε·ιει.ετε. '7Ο.0θθ 'Γοιιι·ιειειι. Ω έ: @ΕΕ-Ε

' ΞΞΞΗ = »Ξ ?ε Ξ

· ι Φ ἐἔἔεἔἔ°=ἔε=
` ε· . · Ι Φ Φέο:==Ρέέ:-¦ε

Β . Με ιιοΙΙοιι 8·ειι8- ι π'ξ:-= ξ ὅ ἔβἔ-ἔἑ.·'ἑ

. ΝΑΤ ΒΒΙΟΗΕ του ει· Ι·'ι··ειιπϋεΙ- ω ἔἶἔῖἔέ έ Ξ ἔἔ.Ξ

ΠΙΠΒΒΑΣ"Α88ΒΒ εοΙιοιι Βοεάει·ιιιις. Έ ='; -.2: Ξ ε ε: :εμε
ε . . · =¦εΞε=ε2Ξ=ἔ

Πε.ιι Με εἰοιι να ΝεοΙιειιιιιιιιιςοιι ιιιιά Μεοιοιιιιο @Με «Με @ιιοΙΙο. Έ =ΞωΞ·Ξ_ἑΞΒἔ = :Σ

= κε.2:·.= 2 _.:ι:,"·> =
°2·:: Η ειΣ= ἔ ='” ' Ξ

' - ΝΙει·ειι-, Ηειι·ιιΜεεειι-, Μει;ειι- = "'-ἔ=ἔ 2 =ἔβὴἔ Σ

ο Ε Ν 8 Κι·ειιιΜιεΠειι. 8 Ξΐε Με ἔΙ-ὲεκ Ξ ἑ..:ὲ

2 . ἐ·Ξ.-εξέΒΐ2°ΐτέε.4

ΙιεΙιετ- ιιιιά 0ιιΙΙοιιιιΙεεειι· Β ἔ|__ 8$.2 Ξ 'ἔιἔ; ζ ςὲ>

νι Ο Υ ιιιιιιιιε ιιιιιιε ι =. Ξ . δ
ι . . . · Σ =Ξ;εε:2Έ-Ξξε ε:

Βι·ειιιΜιειτοιι άσοι· ιει·άιιιιιιιι€ε- εἑ= ε: 3 ε) Ξ-=έ,3

θι·Βιιιιο, Με Πει;;οιιε ιιιιά Με

ει; Η ο Μι.ι·ιιιε. ι2ι Ν Π. ι μ? 2-.-2

 

 

ρ Ε Η Τ υ 8 Ν εειοἔἔἑεΞΣΗΙΞἔὲεἙἔιετ.

γ - εεε. εεεοΙι. ΒιιιιιιΙιι· νοιι άει· ι·ιιεε. Βειι6ι·άο ;.ςεετετιει.

ΠιιεοιιΜΙιεΙιεε, Με” ινιι·Ι‹οιιάεε ΠιιτοΙ εποε:

 

ΚοιιοΙιιιιιετειι, ΚειΙι11ιορ1°- ιιιιά Βι·οιιοΜεΙΙιεεεπΙι.

ΙΛιει·ει.ιιι· ιιι Ιι`ετνοι·ι·εΒ·. ΒΙειττει·ιι Ποιιι.εοΙιΙειιάε ιι. Οεει.ειι·οιοΙι-Πιι€ει·ιιε.

Αει·:Ηιοιιε θιιτει:ι·ιτειι:

Ρι·οι'. Βι·. Βι·ιιετ Πεο!ιει· (8ιπιεε6ιπω.·

Πιο ννιι·ιιιιιι€ άεε εΡΘΓἱΠ8$ἱΠ°° νι·ιι.1· ειπε ϋΒει·ι·:ιεο!ιειιάε; ννειιιι€Ιειοιι Με

ιιιοΙιτ ρ;ει·ιι.άο ειι.Βοιι Εεεε, άε.εε άει· ΚειιοΙιΙιιιετειι ειοΙι ιιι ειιιιιχειι Τεεειι ιιι «πω»

ειιιΓε.ε1ιειι Κε.ιπιτι·ιι νει·ννειιάο1τε, εο ινιιτάειι άιε ΔιιΓει1Ιε εο ιιιιΙάο, άει· Βοιι1ειιιι 8ο

Ιοοιωι·, άε.εε Με ΒτεοΙιτεοΒειιάε άεε Κειιοιιιιιιετειιε, Με ΒΙειιιιι·ει·άετι υιιά άιε άτο

Ιιειιάε Ει·ετιαΙιιιιις, νοΙΙετειιάι,<; ιι·ε,εΠεΙεπι.

Ι)ι·. 1ιΙοάοΙ, Με!. Βεειι·Κεει·ετ ει. Π. (Ψείεεειιϋπερχ.·

ΝεοΕι άειιι Ηειιι·ειιιοιι άεε Γοι·ι.ιιεειιι ννε.ι· εε πιιι· Ιιειιιιι Ετννε.οΙιειι ρ1εωωιι,

Με ει.ιιιιιειο Μι άιο Πεκ Ιιει·τΙΜιε Με ειιι ειιιειιι ΑΙρειι-ΜΗριοΙ. Ι)ιεεει ΜΜΜ

ετΙιιιιιςΙιειι ΜΙ πιιι· εεεοιιάει·ε ειιι', άει· Μι ιιιΓοΙΒε Ιειι€_ιεΙιι·ι€ει· Βι·οιιοΜεΙΒιικε.ι·ιΙιε

εε ιιιει·ΙιΙιοΙιειιι Επι ιιγεειιι Μάο.

Πι·. ΔΠι·οά ι άΙΙο1°(Νειι?ιαπεειι).· ι

Μειιι ΠττΙιειΙ 'Βάι άε.Ιιιιι, άιιεε Με Ροι·τιιεειιι ειιι 1ιιιιω1 ει, Με ιιι ειιι

εεετετ Ζω άειι πιιι εοιιι: εε εεΓϋι·οΙιτειειι ΚειιοΙιΙιι1ετειι ιιι ειιιειι ιιιι€είεΙιι·ΙιοΙιεε

ιιιιά Πι.ετ ιιιιιιιει·Μπιι·ειι Βι·οιιοΙιιεΙΙιετ.ει·ι·Ιι άΙιει·ειιϊϋΙιι·οιι νετιιιες. Ιοιι Με” ειιι·

Ζω Ιιειιι ειιάετοε ιιιιιω1, ινεΙοΙιεε ειοΙι άεε εΙειοΙιειι νοι·ιιη.ιεε τιιιιιιιειι άϋι·ίτε.

Βι·. Βι·ιο|ι ΙΙ. νοιι Πιιτειιοι· (Βιι·ΙηΊιΖά, 8ιείετιιι.):

Πιο άι·ει :Με Ροτειιεειιι ιιοΙιειιάεΙτειι Βι·οιιοιιιι.ιάειι. άεινοιι :ιπι ΜιΚιιιάει·ιι.

ΜΙιΙιειι Ζε άειι εοΙιινοι·ετειι Β'οι·ιιιειι ιιιιά _ιεάεειιιε.Ι ει·ννιεε ειοΙι ΙΙιι·Ρτερει·ει.ι. Με νοιι ὶ

ειιιεεεεε1οιιιιειει· ινιι·Ιιιιιιε; Με επιι·Ιιε Ηιιειειιτειε ιιιιιιιιι ιιι κοπιι€ειι8τιιιιάειι Ιιει·ειιι

ειιι ιιιιά Με 8οοι·ειιιοιι `ιιο,εειιιι· ειοΙι ΙιειΙά ειι νετι·ιιιε·ει·ιι, άιε Τειιιρει·ετιιτ ΙΜ ειιι.

νετΙωιιιι' ειιι· άιιι·οΙι άιε ΑροιΙιεΙιειι, εοινιο άιιι·οιι ΓοΙεειιάε Βιιε;τοε-Περ6ιε: ι

Η. Βιετεωιιιρίε|, ΑροτΙιεΕεις ΨιιτεοΙιιιιι, Μειι·ειιιΙΙιονεεε 188. Λά. Μετώπ

εεΗι, ΑροΠιοΒειη ΙΠειι·. ΡειιΙ 8οοιιοάε, ΑροΗιοΚει·, πω, ΚεΙΙιειι·. 28. 1

Β_ $ωιεε!ιοΙε!η, Ρειει·εΙιιιι·8, απ! Ι·'ει·ι·οἰιι, Μοειιιιιι. .

Ηει·εεει.εΙΙ: ιιι πιει· Κοιιιιιιειιάειιωιι-ΑροτΙιεΙιε Ε. Τ:ιεεΝιιιετ,Βει·Ιιιι Ο, 19, ·

8εγάεΙειι·εεεε 18. (Ι) 26-25 `

έ

ξ[ΜεΚτιιιιΚειιιιΙεπει!ιοπωει

ι:εεεΜ.Ρετει·ειιιιι·εει·8ειιιιιιι·ιτει·-Υει·ειιιε

χΜειΧὶιιιἰΙἱειιιοννεΙ‹γΡοτειιΙοΚ,Π.

ΧνετΙεἱΜτω!ΕιιιρΓεΙιΙιιιι,<;ειιιεεΑι·2ιεεοάει·οιιιοε&!ιιἔΙἱεάεε"άεεΧξει·ειιιε
χΜεειιι·ΚτειιΙιειιράοεοιιοτΙιννειιάιςειιθεεειιετειιάεπιο:ΒοΙΙειιιιιΙε,ΧΜιεεει·

8πιάτι·ιιωειι,Τι·ειεςΙιεΕιι·ειι,Κι·τιοΙιειι,νιειιιιιειι,ΒιεΙιειιιεΙ,Ιι·ι·ιεειοι·εαπ.

χΒιιεΒεεοι·ΜετεΕΙιοιιν.10Με5ΈΠι:(ειιΒοπιιιτεεειιν.12Με2)εοϋΠ”ιιοι.

8Μενοι·ννιιΙΙ.οιιιιΜ.Πιειιει.8.8ειιιιάΡι·οιτεε·ενοιι2-Β(ΠιτάεεοΠι

8ιιιερι·εοΙιειι.

κ8κκκκκκκκκκκκκκκκκπ888888
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ΧΧΧ. .ιιιιιιοιιιιιι.
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ι!! Δ.
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ΒΤ. Νοιιο !ι`ο1,ι;ο χω. .!8.!ιηι.

!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Β!!"!
οικω· άειι κοόει!αιοιι νοιι

ΡΜ!. Οι. Και! !1ο!ιιο.
_!ιιιήενν !1)οι·ροι!.

Πι. !ο!ιιιιιιιοε !!ι·ειιιιι!ιο!ε.

Με..

Πι. Βιιι!ο!!” "8118011.

Ητ. Ροιοι·ε!:ιιι·ρ.7
 

Πιο "$τ. ΡοτοτεΒιιτἔετ Μοι:!ιοιιιιεο!ιοννοο!ιοτιεο!ιτιΠ" οτεο!ιο!ιιτιοι1οιι

8 ο ιι η ο ο ο τι ε!. -Ι)οι· Δ1ιοιιι:ιοιιιοιιτιιμ·ο1ε !ει ιιι Βιι"1ο,:ιά 8 Κο!. Πιι· σ”

)οι!ιτ, 4. Μο!. Μι· ε1ειε !ιο.!!ιο _)ει!ιτ ιιιο!.Ροεπιιειο!!ιιιι€;ιιι άειι ωι:1_ο:οιι

Σι5ιιι1οηι20 Μειιτ!ι )1!!ιτ!ιο!ι, 10 Μοτ!ι !ιο.!!ι)Σ!ιτ!!ο!ι. !)οι·Ι:ιεοι·1:1οιιε :·ο!ε

Πιτ ά!ε Βιτιο!.<ζοερε!ιοιιοΖο!!οτι ιιιΡοιιι!ετ 16 !(ορ. οι!οι·315 Ρ!οιι.- οιι

Αιιιοι·οιι κνοι·ε1οιι 25 ἔορετειτοϋ:ϋἔεἱ!ιτοτ Οτἱςἰιιε!οττ!!‹ο! Ζιιοοεοιιι!ς.

- !ζεΐεΓΜε ινοι·τ!οιι ιιιιο!ι όσο 5ιιι:ονοτι Ν! Μι!. ρω Βοοιειι !ιοιιοτιιτ.

_'“ Λ!:ιοιιιιοι.ιιοιιτε -Αιιί!π·5.8ο εοιπ1ο ο11ο 1ιιεοτειο “Έ

οιιιο: ιτιειιι ο.ιιεεο!ι!ιοεε!!ο!ι οιι ά!ε Βιιο!ι!ιοικ!!ιιιι€ νοιι Κ. 1._ Μο1;"

ιιι δι. Ροτει·ε!)ιιτο·, Νοννε!φ·Ρτοερο!ιτ Μ· 14. :ιι ι·ιο!ιτοιι. ~ 1ΐοιιτιο·

0ΠΡι:ο εοννἱο ο!!οοιιι! ά!ε Κοι:!οι!α!οιι !ιο2Πε!!ο!ιοιι Μιττο!!ιιιη;οιιΜι

ιοτ ιιιειι :ιιι άειι ειο!!νοττι·οιοιιτ1οιι οει:!ιοι Πε Π! !ιτοιι ο οιιΚοόο!ι

ιοιιι· 1)ι·.Β. Β1εεείε ιιι 51. Ροιοτε5., εεε!!! Οειτοκιν, 1 Ποιο Ν: 28

Ζιι ι·ιο!ιτοιι. Ξρι·οο1ιετιιιιι1ειι τοιε!!ο!ι νοιι 4-θ Ποτ. 

¦Ἡἱ!ῖ`
ιιίίέωέ

!ιιΐο!εο Ει·ιι6ιιιιιιε ιιοι· Ρι·ο!εο Γιο Ε)ι·ιιοκοτ1ιο!ιοιι οιιιο Μι· οοιι6ι!ει ο!!ο !ιιεοι·ι!οιιερι·ο!εο

ιι0τιι 1. ΑΡΝΙ 1805 οιι :ιι οι·ιιό!ιοιι οπο! :που νοιι 16 ω! 20 Κορ. (νοιι 85 οιι!

45 ΡΕ) ρι·ο Ζο!!ο ιιοι· 8 πιο! €οεροι!ιοιιοιι Βο!το.

_ι°.

1'ΐ!.!!

8!. Ροιοι·ε!ιιιτ8. Δου 19. Μει·2(1.Αριι1χ *έὲψ έΪ 1έ0Β.)__
 

11ι!·ιο!Ι: 1)ι·. Β. Βιιιιιιοι·: Πο1ιοι σο» Αιιιιιοιιι!ιιιη: ι1οε 1λ'!ειιιιιιε απο ι1οι· Β!ειιιιιτοεο Με! 11οκοιιι!ιιτιιιειοτιιιιοοιι. -

Οο!'ο1ο:1)!ο 1οιιοιιι!ιοοι·!ο ιιι ι1οι· Κορτο!οι;!ο. - Βϋο!ιοτοιι2οιι:οιι ιιιιι! Βοερι·οο!ιιιιιεοιι: Μ!. θιιττιιιιιιιιι: !ε.1ο!ιτι·ι:!ι!Δτε·

1ο1ιι·ο Πιι· Μοτ1!21ιιοτ. - Αιιεειιε; ιιυε ι1οιι Ριοιο!ισ1!οιι ι!οι· ιιιοι1Μιιιιεο!ιοιι θοεοΙ!εο!ιο!οιιι !)οι·ριι.ι. - 1)ι·. οιοο Α1

ι”τοι1 Ε'ι·ει.ιιι2οιι ·!-.-νοι·ιιι!εο1ιτοε. - 1ι!οι·το!!Μιε-Βιι!!οτιιι 8τ. Ροιοι·ε!ιιιη.;ε. - Αιιποιοοιι.

!!ο!ιοι· ι!!ο Αιινιιοιιι!ιιιιιι ι!οε !!!!!ειιιιιιε ιιιιιι ι!οι Βιειιιιι!οεο

Μ! Μοοοιιι!οι·ιιιε!ϋι·ιιιιοοιι.

νοιι

Πι. Β. Ι.ειιιιιοι· -- Ψ!οε1›ιιι!οιι.

 

Ποιοι ι1οιι Βο1ιινοτιιιοιο.!!οιι. ινο!ο!ιο Μ! ι!οι· Βο!ιοιιι!!ιιιιο

οιιιο Μοοοιιι!ιιιιιι!οιοοιι νοιι Κιιιι!οι·ιι ιιιιι1 Βιινοο!ιεοιιοιι

οιιιο Βο1!ο εριο!οιι, ιιιιιιιιιτ ν!Πειιιιιι ιιι!! εο!ιιοιι νοι!ιιιιιιιιιι

Βου οιιιο ιοιιιιο!ο διο!!ιιιιΒ οιι!. Πιο οι·ετοιι, ινο!ο!ιο ι!ιο

Βοι!οιιτιιιιι.ε ι!ιοεοε Μοτο!!οε οι!ιειιιιιιοιι απο ιιι!τ Νιιι2οιι

Βοιο‹Ιο ι!ιο οιιοεεοιι Βοεοιι οιικνειιιι!ιοιι, ινιιι·οιι Με Γιου

εϋε!εο!ιοιι Κ!!ιι!!‹οι·. Νο1ιοιι (Μος Πο.ιιιιιοιιο !!!!ιι·το νοι

ει!1οιιι ΤΓ0!188οιιΠ (·Ο!ιιι!τιιιο ιιιοι!!οο!ο» 'Γ. Π! ρ. 96) Με

οιετοι· ι!ιο «ννιειιιιιι!-:ιιτ» Μ! Βιοο!ιιιιιτο!ι!ο!! ι!οι· Κιιιι!οτ

ιιιιι! Μ! ιιιιιι!οιιι 1Ιοοοιιοοεο!ιιιιιι· ω; Μοιιιιοιοι οι

1ι(!!!!θ ι!ιο Τιοιιεεοοιι°εο!ιο Ποεο νοιι ιο οι. ριο ι!ιο

Με οιι! 20-ίι0 ει., ιιιε!ιοεοιιι!οιο Επι! Πγεοιιιοι·ιο; Βοερ!οι:,

Βιιιγοι· πω! '1'!ιοιιιρεοιι "Μάιου ειε Μ! ι1οιι Βοιω

;;οεο!ιιιι11ιοιι τιιΒοι·1ιιι!ϋεοι· Νοτιιι οιι 1). 1ιι σου Ιοτε!:οιι

15 .1ιι!ιτοιι μο!οιιο!;ο Με )ν!ει1ιιιι ειιιο!ι οιι ι!οιιτεο!ιοιι Κ!!

ιιι1:οιι οιι ετϋεεοιοι Αιιοι!ιοιιιιιιιιμ. ιιιε!ιοεοιιι!οιο ι!ιιιο!ι απ»

Ριι1ι!!!ωτ!οιιοιι νοιι Κ ιι ε ε ιιι οιι !- Ε' ! ο ι ιι ο τ; Μο ν!7!ειιιιιι!ιιιι·

!ι!!ι1ο!.ο οιι! ι!οιιι !οιετοιι Κοιιοι·οεε Πιι· ιιιιιοτο Μοε!!ε!ιι

πιο ιιιιο!ι οιι! !ι·ιι!ιοιοιι ι!οιι θοιε;οιιετο.ιιι! ο!ιιοε οιιε!ιι!ιι·

!ιο!ιοιι Βοίοι·ο.ιοε. Νοιιοτο Βοι!ο!ιτο ι!!ιοι· :Πο νν!ειιιιιινοι·

Βιίτιιιιοοιι εο!ιοιιε Πιιιιι:!ιοι·2), (ζο!ιιι 2), Ι)τοο ε

ιιιοιιιι") Μι!!ι1ιο'), Βο!θοι·δ) !οετοιι εε ιιιι!1ο.ο!

ιιοτεο!τε :Πο Φωτο σοι !Μειιιιιι.ιν!ιΚιιιι€ οιτιοο1ιοιιι!οι· Ζιι

ετιιι!ιοτοιι, ο.ιιι!οιοτεο!ιε οιι! Ει·ειιι.ιιιι!!ιο! !ιοι1ε.ο!ιι Ζιι εο!ιι.

ιιο!ο!ιο ι1ιο )!!ιοιιιιιιιιιιι!ςιιιιι; !ιο!!ιο!ι!ο!ιοιι, με ειο νοι

ετο.ι·1ιτοιι, ο!ιιιο !!ιιο $ο!ιοι!!ιο!ι!ιο!ιοιι.

1)οτ !!ιοιειροιιτιεο!ιο !511ο!ιι; ι!οε Ψ!ειιιιιτε Μ! !.!!οιιε νοιι

!πιοιι!! 1ιοτιι!ιιο ιιιιο!ι ι!οιι οιε!ιοι·ι€οιι Διιεο!ιοιιιιιιοοιι οιι!

1) !)ιο 1ι!ιοι·οιιιι· ιιι !ι!ει.οι·!ειι!ιοι· Βο!!ιοιιΓο!οο !ιι·ιιιο·ι 8ει -

νο1ιοι'ι“, '1'!ιειιιροιιιιεο!ιο !!!οιιο.ιε!ιο!'ιο 1894.

") '1'!ιοι·ιιροιι!!ει:!ιο !11οιιιιτε!ιο!”ιο 18%.

3) Ποιιι.εο!ιο ιιιοι!ιο!ιι!εο!ιο )νιιο!ιοιιεο!ιι·ιι'τ 811. Νι·. 22.

ν!) )!!)ιιιιο!ιοιιοι· ιιιοι!!ε!ιιιοο!ιο ν!7οο!ιοιιεο!ιι·!!'ι 1901, Νι·. ο τιιιι1

ι τ. .

 

ι1οιι ρ!ηε!!ιο!ιεο!ιοιι 1Βιιζοιιεο!ιο!!:οιι τ1οε ΡΩιμοιοτοε. εο!ιιοι

ερο2!!1εο!ιοιι Βο!ιινοτο ιιιιι1 Πιι!ϋε!ιο!ι!ιο!τ ιιι ννιιεεοι·. Βοι

Βοοιοιιοιοτ 1.ιο.,οοιιιιι;; ι!οε Κι·ει.ιιΚοιι εο!!το Με ιιι )ινοιεεοι·

ειιεμοιιιιιοι·ιο Β!ειιιιιτιιιιι ειι1ιιιιτιιοιιιιι ειο!ι οιι! ι1οι· ι;!ο!ετοιι

Βιο!!ο Με ΜοΒοιιε' ι!οιιι θιιιιιιιο Με Π!οιιε ιιιοτΙοι·εο!ι!οεοιι

Ι!!1ι! ιιιιι οιιιο ιιοεοεοιιιιοτιοιι Βο!ι!οιιιι οιιιο ίοετο 8ι:!ιιιτε

ι!οο!ιο @μου ι1ιο ιιιοο!ιοιι!εο!ιοιι πω! ο!ιοιιιἱεο!ιοιι Β.ο!ειιιι

Βου ι!οε Μο.οοιιεο!ιοε !ι!!ι!οιι.

Ρ!ιγειο!οαιεο!ιο νοτειιο!ιο νοιι Βι._ Ριιο!ιε πι!! Νιο

ιιιιιι.νοι!ιιιιι!ιιιιοοιι, !ιιε!›οει›ιι‹!οι·ο πι!! Β!ειιιιιτοεο, ο!ιιοιιι

νι'ιειιιιιιο!ινοιεερι·οροι·οι, ινο!ι:!ιοε 20 ρΩ!. Ψιειιιιπ οιιιο

ιι!εο!ι 8811!!!!ι1οιι οιιΙ:Μ!!ι, !ο!ιι·οιι οπο, ιιιιεε Με )ν!ειιιιιτ

ειιοιιιι;ιοιε ιοιιι!ιτιοιιείο!ιιοοι· Μ, Με ιι!!8οιιιο!ιι οιι€οιιοιιιιιιοιι

ενια!. ιιικΙ απο ι!ιο τ!ιοι·προιιτιεο!ιο ννιι·!ειιιιε ι!οεεο!!ιοιι

οι»! άειι· Αιιινοιιιιιιιι8 μοΒοιι Π!οιιε νοιιιιιοιι!! ιιιο!ιτ και·

οιιιο ρ1ιγει!ιο!!εο!ι-ιιιοο!ιοιι!εο1ιο Μ, ειιιιι!οι·ιι ειιο!οιο!ι ο.ιιο!ι

οιι! οιιιοι ο!ιοιιιιεο!ιοιι Πιιιεοτειιιι8 1ιοιιι!ιτ. '

Βιειιιιιτοεο Μ! 1.ιο!ιτ ιιι!! οτινοε ι!οειι!!ιοι·τοιιι ν!Πιεεοτ

ιιιι Βοο.οοιιεε!8.8 Βιιεο!ιιιι:τοΙι, ινιι·ι! οιι σοι· ι1οιιι Μπιτ πιτ

εο!ιο!ιι·ιοιι Βο!!;ο οτε! μου ιιιιι1 ι1ο.ιιιι ε0!1ινιιι°Ζ, ι1ι1ι1 ιιοο!ι

ιιοιιιΒοιι Βιιιιιι1οιι Και ε!ο!ι οιιι ιιιοτο!!!εο!ι-Β!οιι2οιιι!οι·

Βριοι;ιο! Βοο!!ε!ο!. 8ο!ιιιο!!οι· Υ01!Ζ181!!. ειο!ι ι!ιοεο Βοο.!ιιιοιι,

ννοιιιι Πιιιιι νοι!ιοι·1 ι1οιιι ν!Ηιεεοτ οιιιιΒο 'Ι'τομΓοιι ΑΙΜ!!

ειιεοιπ, οιιιο πιο ιιοιιιι ιιιιιιι οιιιοιι νοιι Ρ!ιοεερειριοτ

ειιιΓεοεοε:οιιοιι ΤιιιρΓοιι $ι!!ιοι·ιιιτι·ειτ ι!οιιι Ι_ι1011ιθ ιι.1188ο!22!1.

ΣΥιο ιιιιιι Α8ΝΟ.. ειο!ι οιι! ι1οιι ο!!ιο!!ει:!ι τοειες!οι·οιιι!οιι

θοινοοετοι!οιι ιιιοι!οιεο!ι!!ιοι απο οιιιι1ι·ιιιοι, εο απο 11111111

Με Ψ!ειιιιιτειιο:ιιιι·οι. ιιιι Μειἔοιι οιι! ι!οτ Οοεο!ιινι1τε!Μο!ιο

ιοι1ιιειοι·ι, ι!οιιιι ιι!!ο Πιι· ι1ιοεο Βοει!ιι.ιοιι οι!οι·ι1οι!ιο!ιοιι

Βοι!!ιιιιιιιιοοιι ε!ιιι1 νοι!ιοιιι!οιι. Ποε ν!7!ειιιιιτευ!ιιι!ιι·.ιτ ιετ

ιι€5.ιιι!!ο!ι ι!οιιιττ ι·οο!ιτιοιιε!ει!ιιο. ι!ο.εε οε μου, ο. ιι. ιιοι!ιι

ω”, Μπι, ινοιιιι οε ιιυε ιιιιτ τοιιιοιιι Α!!›ιιιιιἰιι, ε. Β.

Οιιεο!ιι, Βοιιι!εο!ιτ. πι!! ΜΒΜ οιιΒοεο!ι!!!!ο!ι

Βοιιιιοιι!!ι·!ιι ιιιιεΒοεοιετ πιο!.

Πιο νοι!ιο!ιιιιεεο !ιοοοιι ο!›οι· ιιιι ΜειΒοΙ! Πιι ι!!ο 11ο

ιι!αιοιι ιιοο!ι ν!ο! οϋιιειι€ιοι·. νν!ειιιιιτειιοιιιτιοτ ιν!ι·‹! νοιι

Ο1ι!οι·ιιοτιιιιιιι!ι'3ειιιιο. ι!ιο οιννοε !ι·οιο Βιι!2εϋ.ιιι·ο οιιι.!ιο!ι,

ιιιιι;οτ Β!!ι!ιιιιἔ νοιι οιιιοιεο!τε εοΙροιοτειιιιι·οιιι Νει!Γ0Π.

οιιι!οιοιεο!ιε οιιιοι Βορρο!νοιο!ιιι!ιιιι€ νοιι ν!ί!ειιιιιιο!ι!οι!ι!

πω! ΟΙι!οιιιο.ιιιιιιιι ο!!ιιιο!ι!!ο!ι εο!ϋε!; Ω!ι!οτο.!Κο!ιοιι ιιιιι1

.'οι .

Ο;" ΜΜί:Η1ο

οι: ι απ,

πω! ι!οιιι -
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Γτειε 8ειΖεεει·ε ιιυεευ ειειι ιιυιυετ εεοιι Με εετ Μεεευ

εεεερειευε; εει νοιιιευεευειιι Πιευε ιιυ Μεεευ; εετε.εε

ειε ιηρετεειειιει ιετ ιιι ευε.τεΙαετιειιεευ Πιτ ειεεεε, εεε

_ιευε ιιειεευ εετεευ εεεεετεειυ Γοτι.εεεειΖι εεΖετιιιετι.

νου ειεεειι υειεευ ειτε εεε 1νιεειετεεουιττει ειι

ιιιιιιιιιευ εειεετ. Ζειυ Τει! ειτε εε Ζννετ Ζειιιιειιετ ειε εετ

ιιειετευ διειιε εεε Με,εεεε εεειιιιευτιειι. ιυιι εειυ Γειτ

εευτειιευεευ Ι.εεεεεενοτρειιε ε.οετ ειτε εευυ εεε ννιε

πιει. εετειι ειε Ρετιειειιιιι εεε Μεεευε ιιιιτ ειιευ Τειιευ

ω· Μεεεεεευε ιυ Βετιιιιιεεε εεετεειιι, εεεεεε εε ιιιιετ

ει! Ζει 1Νιτιιευε εειευΒιι. Πιε ΕιυΖειιιειτευ ειεεετ νετ

Βιιυ8ε ινειεευ νου Γεειιε ειιρετιιυευτειι Βερτειι εεε

εει εετ Κετιειιεεετ Νει:ετί.-νετεειυιυιευε (1902) εειυοιι

ε1ι°ιετι.

Μεττ1ιεε5) ειιε 11ιεοιιετ°) ιιεεειι ευ Κε.ιιιυειιειι

υε.ειιεεειεεεε, εεεε Μου εειυ Ειυειεεεευ νου ινιετιιει

εεουιττετ ιιιιιτειει 8ειιιευεεουεε εειιοιι υε.ειι 1ιετΖετ Ζει,

Με :που υοειι εποε 34 $τειιεειι, εετ Μεεεεεευε μια

Βιειευιυεεει.ε ειε Ζειιετ, ιιειιιιτεεει 8ειιιειιυ ι›εΖιν. ειυ

ετε.εετ Βειεε ιιιιιιεΠει, εειιι τειειιιιευε Μειι€ευ ννιεωει

εειμειιιευει. ειυε.

Πιεεε νετεεειιε νιιεεετιιοιτε Πι. Ε" ιι εεε. ιυεειιι ετ ιιι

ετει Ρει·τιειι ιε Ζεει Κειιιυουευ εετιιτι _ιιεεεεεεΙτε, εεεε

εεε ετετε Κεειιιειιευ ιεεετ Ρε.ιιιε μ 5 ει. ννιεωει

εεειιιιτει ιιι 1Ψεεεετ εεεμευειετι, εεε Ζε·ειιε εετ ετετευ

Ρει·ιιε 20 ει. Βιειυειοεε πει 1'Υειεεει ευεειιιιιττ. εεε

πειτε εετ Ζννειιευ Ρειι.ιε 20 ει. ι:οιιειεε.ιεε ννιεωεωηε

ιυ ννεεεει ι.ιειεει; ευε εεε Ζνιειιε εετ ειιιτευ Ρετιιε

ε ει. ριιοεριιοτεευτεε ννιειυει ευειιιειΙε ιιι 111εεεετ εε

πιει ιυιι:ιειει Βοιιιειιεεευεε εετ εε ειυεεεεεεευ ετιιιειιευ.

Ε.εευεε ειε Μειιιιεε εεε Ριεειιετ ι”ευεΠτ. Β'εειιε,

ειιεε εεε Ψιειι.ειευευιττει. εει εετ εεεειιιιυιευ Με8ευ

"Με ιε ειυειε ετε.εευ Ζειιοιι Ξειιιειιιι εεεεεεεεεέ νει

τειιι ειτε.

Μιιιτεειιοριεειι Εεεε Πτ. Ρεειιε, εεεε εεε νιιιειιιετ.

εεειιιττετ νειιιι; ετειεει ιιι εετ Μει.χευεειιιειιυιιειιτ εετ;

ειιιΖεΙυε εειιε·ετΖε ΡευΜε ετινιεεευ εεε ειε ινοιιιεεετειι

ωτιειετω ννιειυειοκγειιιιιιγειειιε; ειεε ιιυεε ειιιειιιιου,

ειιεε εειιου ιιιετ ειιιιιειιιιειι ειε Βεεειιιιου εεε 1ινιειυετ

εε.ιΖεε εεειιιυι; εεε εε ειΙιεΙιεειιευ ΒιεΙιειι Με εετ ειπε

ριιοτιοε. εεεειιιεευιετ νουετειιτευ Βειιι.

Πιε Βιειιιειεεε νετ1ιεΙτ ειειι μια ιιιιυΙιειι ειε εεε

ΧΥιειιιει;ειιουιττε.ι, εετ ετειιι ειε νεττειιευε εειιιιεΙιετ ειε

ειοιι.

Με εεεεειΙεε1ιο1ιευ Ρτερειετε, εεε οοιιοιεειε ννεευει

ειχε ευε εεε ριιοεριιυτεεειε 1ινιειυει;, νιετεειι ευευι“ε1ιε

ιειειιΙιειι ιιυ 8ειιιειιυ ειιειιιιεειι υεειιεεειεεευ. Πιε Βειιιειιυ

εειιτει.ιευ ιετ εεευ υιειιι, ειε ΒοιιΙευ") εετ Αυειοιιι

ιετ. εετειι εεε ιυεειιευιεειιευ ΒειΖ εετ 11'ιειυειεεευι

ττειιιιγετειιε εεειυειι, εευεετυ ειε ετειιι: ειυε ερεΖιιὶεε1ιε

Ειεειιεοιιειι εεε ιΝιειιιειε εεε εειυετ Ρτερειειε εετ.

Βει Αιιιεεευε ιιιιυειιιειιει Μεεευεεεεεινιιτε υε.ειι εετ

Μετιιεεε νου Μετιιιεε εεε εετεεΠειεευεετ Με

ιιιετιιιιιιτετ-Βιιιειεεεευε ιιουυτε Πι. 1ιεειιε 24 8ιευεευ

ερειετ ιυι Βι:ιιιειιυ εεε Ηευεειιιεεευε, εειεετ τυιι: εετ

ΟιυειιουιυιιιιτειιοεΚειιειυισειιυε ινιεωιιι υιειιι: ιιιειιτ Μου

ενειεευ, εεεεεευ ετεει› ειε ιυεΙιτεειιοριεεεε Πυι.ετεεειιευε

εετ Μεεευεε1ιιειιιιυεει, ι1ε.εε ειεεειι›ε ιυιτ εευειετΖευ

Ρευιιτευ εεετεει εετ; ιιιιε ευειυιεειιε Πει:ετεεειιευε ετ

' εεε ινιειυει, ιιιτε ιυιιιτοειιοριεειιε-εευεειΖε Κιχει;ε.ιιιετ

ιυευ. Πιε ιυι1ιτοε1ιοριεειιε Πυιειεεεεευε εεε νου εειιι

ΠεϊεΙ‹ι ε.εειειιτεΙΖτευ ννιειεειεε1εεεε ιιεεε Ζειιιτειει1ε

εευε·ετΖε εειιιευετειιιετιειειιε ννιειυειειηεειιιτιετειιε ει

Ιιευυευ. Πει εεευιε εειειι εεε θτευεΙε.τιουεεεεεεε εεε

ιιιιυειιιειιευ Πιεεε εεεειιιττε εεε Αεειιειι ειυει πει

Κε!ιειιιρετιιιεεεευε.ιιιτιετειιευ εεειιεειευ ιιιεεεε. Πε ετ

Βιει›τ ειειι ιιιειεεε ειε Γοιεετευε, εεεε ιυ εεε ννειτεεε

ιυειετ.ευ Ρ'εΙιευ ειε ιυεειιε.ειεειιε $ειιει.Ζεεειιε ε.υι εετ

Δε.

5) Οειιτι·εΙΝειι. ευ ιυυειε ΠεειΖιυ 1893. δ. 2.

Τ) 1υεεειιτε.ιειεεεττειιου, .ιευε 1894.

·› Πιεεει·ιετιου, .1ειιε. 1894.

 

 

Ψευειιεειιε εετ Πιεετετιειιευ νου εεεεεεειιιεεευευ Γειιι

νετιειιτευννιεειειοιηεειιιτιειειιευ εειιιιεει ινετεευ ειτε.

εεε εεεε ειεεε εεε·ιε ειε ιυ εεε θτευειειιουεεεεεω

ειυεεετειι.ε;ευευ Ψιειιιετειιγευιιιτιετειιε ειε εριιιιειειιεειε

εεεευιεειιιεειι.

Πιε νετΙιειιειεεε ιιεεευ οεΖιιΒιιειι εετ εηριιεειιειι εεε

υι‹›ιεειινευ Ψιιιιευε εεε Ψιειιιετε εει“ ειε ευιΖευεειε

εεε ιιιεετιειιε Πειιυεευιειιιιιιε.ει. ειιιιιιειι ειε ιτε Μεεειι,

υει ιιοιιιιυεε ιιοειι Ζεει 1Νιτιιεεεευ ιιιυΖε, ειυε ευειει

ιιιειιτειινε, τεεειιτ.ιουειιειυιυευεε, ειε Βιινειεειεειυιε νει

ιιιιυεετυεε 1ινιτιιυυε, ευι πιω Ζεετει Ωειιιιιε') επι

ιυετιιεε.ιιι ιιιεειιιε ευε ειιιε ιιετε!μιεεΙιε ιι'ιτιιευε, ε. ιι.

ειε Πειιι€ιωιι εεε ννιειιιετοιιγειιιε, Βεεετειοι1 εειΖειιειι

ιυευ, Ζε ιιοεΖειιιι·ιετευ εεε εε.υιι ε·ιεεετ Πει ννετεειι

Ζε 1ε.εεειι (Ε'υειιε).

ινε Γειυ ειιε ιειιεεευι εεε ννιειυει., ιιι Ε'ετιιι εετ

ουευεειιευυτειι Ειε·ειεενετειιιεεεε εετ εε Ζεεειειιτι.

ιεεοιειειι. Μπιτ. ιυ Πειτε νετιειιι: ειτε, ε” Ιοιιιιι ιειειιτ

·ειιτειι Βευτεεεεττε.ιιιευ υεειιεεε·ιεεευ ινετεευ.

Πιε Οουοιεειουειι νου Πι. Ρεειιε*') ιευιετειι:

1) Πιε Βειιιειιυεειιτειιου ιιε.ειι ννιειιιετεεειιιιτειειιιΒιιεεειι

ιει υιειιτ εετευ ειε ιιιεειιευιεευε ΠειΖνιιιιιευει εετ ινε

ιιιετΚτιειεΙιε εεειιιει., εουεετιι εετειι ερεΖιιιεειιειι Βιιιιιεεε

εεε ννιειυει.ε εεε εειυετ Ρτε.ρειετε. Π.ιε Ψιειυετιετ

υε.ειι ιιετΖετ Ζειε ιυ ειυετ ιιειιετιιεευ Βευιειιιιεουιειιι Βε

Με ειιε ιιεει· ειε εεεειιιιιιιε Μεεειιινε.υε ειειειιιυιιεειι;

νετιειιι. ` -

2) Πιε ι1ειιειιιιευε εεε ννιειυετεεευιιτειε ιει υιειιι

ιεειΒιιειι ειε Ρ'εΙεε εειυετ ριιγειιιειιεειι-ιιιεεεεειεειιευ

Ειεευεειιειιειι ειε Ρτει.εειινειιι, εεεεετιι εετειιι ειιειιειι

Με ειε ΒιιοετννιιΙιευε εει εετ Βεεειιιιου Ζε εεεε

ειιχεει, εεε ιυ εεε θιευιιιειιευεετεντεεε ειυειιυει εεε ιιι

ερεΖιιιεειιει· ιΥειεε σε Εμιι.ιιειιειειειιε ευτε8ι; ιτε Πειιε

εριε1ευ ειε ειιιιΓετιιιευτετινευ εεε ιιειειγτιεευειι ινιιιιι

εεε εεε Ψιειιιυιε ειυε ειοεεε εειιε.

ε) Πιε Βιειιιειοεε ετεειιειιιι ιιιτετ ειιε8εριιιειευ Με

τιουεΓειιιει:ειτ εεε ιευεεειιιειι νετι.ειιιιυΒ νιεεευ Με ειε

εεεουεετε Πιτ υιεειΖιυιεειιε Ζντεειιε εεει8υετεε ΜΜΜ

Πιεεε ιιιεειει.ιεειι ειιρετιιιιευτειιευ Αιιεεεεεειι€ευ Με

εεε ειου ιιε.τιυοειεευ ειε ειε Κτειιιιειιυειτ ετΖιειιευ ετειε

ευ. εε εεε εεε Κιιυιιιευ εεε Κτε.εΚεειιιιεεετε εετ Ηεττει

Βτε-Ηειεειεετε, Βοεε-Βετιιυ, ε'ιτι.ιιε.υετ-Ηειιε, Ρεεευεε

ειιετ-ννιεεεεεευ. ΒεεΖιε1ι Ειευετ ετεειει εετοιι νετειιοιιε·

ειε Ι.ειιευεευ ειε εεετεοιιιεειιεε Κτε.ιι εετ Βιειευτεεε, ειε

Πεεεει, εετ 1υιτοεεειεετ εεε Ρτερετιιιεε, ιυ εειυ Μει

ετειευ ΑειεειΖε εειυ Ειινειεειυευτει εετ Βιειιιειοεεε1·

εειιτιεο. Πε ιιοιιιιυευ Πιτ ειεεε Κιε.Γι σε νετεοιιιεεειιειι

Ε'οτιιιευ εετ νειιυειιιιευ ΗΟι-ΒιιευιιΒ ιυ Βεττεεει,ειθ

ειυΓεειιε Ηιρετεειειιετ, εντι. ε.εειι ειιιΖειυε Με Με

Ηγρει·εειιτει.ιειι εεε ειε ιιιιι ιΙερετεειειιιιι ειιιιιετεειιειι

εεε ειιιιε νου Μεεευεεεεεννιιτ. Ζννιεειιευ εετ ειυΓε.ειιιιιι

Ηγρετεειειιιιιτ ευε εετ ιυιι. ιηρετεειειιει ειυιιετΒειιεεεεε

Ηγρετεειιτειιοιι ειυρίιειιιι: εε εεε, ιιιυειοιιιιιειι εετ ει·
ε Πεμ, ειε ιυευ ιυιι εετ Βιειυιιι.οεε ετΖιειι, ειυε θιτειιιε

Ζε Ζιειιευ. Πει εετ ειυΓεειιευ Ηγρετεειειιετ ιιευιι ειε

Βιειυειοεε ευτε Πιεεειε ιειειευ, εε. ειε ιυ εετ Τει τω·

ετε.υιιε ιετ. Βεετε Ζε οιυεευ, εεεε.εε ειε ιιΙευιεςε εετιι0ιθ11

ΠΟ! ιιυ Μιι8ειι εειιυβετ ειτε. Πιε ινωιε, ειε Με 118911

ειυειυ Ε. ιν ε ι ε - Β οεε°εειιευ Ριοοείτιιιιει.ιιειι Μι· ειε Με

ΘεΙΖεεετε ειιιιιιι, εετεειι εει ειειειιΖειιιΒετ νετεοτειοειιιιΒ

ειυετ ΙιΙειιιευ Μειι,ετε Βιειυετεεε εετιιιεετ. _

Ψει.ε ειε ιιιιυιεειιευ ι·)τιε.ιιτευ;;ευ εεε Βιειυειοεε εειιιι

Μεεευι.τεεευινιιτ εεεειευΒι, εε εετεευυει ΕΙειιεΓ

ειε Βιειυειεεε ειε ειιι @Με ΠυιετετειΖευ8ειιιιτιει ε” (Μ

ειεευτιιειιε Βειιειιετ, εεε εποε εει ιευ8ετειυ θειιτεεει

ιεειυε εευεειιο1ιευ Νεοευνιιτιιεεεευ υετνοττειι. Βε_Μ

εετ _ΜειιτΖειιι εετ Με νου ιι1εεειιεεεειιινιιτ Με 88818.

υει.ετ Βειιεεειεεε σε εει›ιει‹ιινευ Βτεειιειυευεευ Π! σε

ειιτιειι 1Νοευε εετειιε υεευθειεεεευ υεεευ, εε ειτε (Μ

 

Η Μιιυευευει· υιεειΖιυιεε1ιε Ψεευεεεευτιτ'ε 1896. θ. 864.

*ή Πιτει·ειει· ε.ιυ Βειιιιιεε.
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Βιιυετιεο Ψιτυυυε, ινεΙουο Με Βιετυυτοεε ιιι εο!ουευ

Ρε!Ιου ειιεϋυι., υιιιιιτΙιου ννειιι8ετ ιιι Βτεουειυιιυε Μιτου,

Με ιιι άειιιευιεευ ΠΙΙου, ιιι άουου Με Ι.ΤΙουευυτ Μουτ. άευ

εοντουεουτειι τε.εουου Βίου: Μι. Ηιοτ υουτ ΒΙευετυο

εουάετε εννοι Ρει!ε υοτνοτ, το άουου υοου τοι νοτΙειιΓε

άοτ άτὶτιευ ννοουο υοιτννοιεο ΙιεΓτιΒε Βουιτιοτοευ ειιίττοι.ου;

εουου υεου μια Κυτ2ετυ Βιετυοτοεεεευτευο!ι ινοτειι Με

εεΙυειι νετεουννυτιάευ.

Ιιι Αυειοειε οιιτυ ΤετιυεΙυιυ, Με. ιο ΒεΒευϋυετ άουι

Τευυιιι υει ΒετυιΙτετοτυου ειιιε εευτ ετοεεο νετυτοιτιιυε

ιο άετ Ρτειιιε Βείιιυάευ Μι., Μιτίτε ε.υι·υ Με Βιειιιιιτοεε .

υιιτ Βεουι. υει Βιεττυοευ ευεεννοιιάει ννετάοιι. Ρτευιιάε

άετ ννιετυυιτιιετεριε ινοτάευ 3εάευυι!!ε μι. του. άοτ

Βιειυιιιοεο ιο άευ εευε.υυιευ ΡεΙΙου νοτ άειιι ννιειιιυι.

άευ νοτουτ.τ ευ Βουειι. Βιοάετι;. ΟυεΓοτει άεε ΒιιτΒετ

εριτειε ευ Ηιι€ευε.υ ιυ ΕΙεεεε. υετιευτει ιιι Μεεευι Βιυυε

(Τυετουιο άετ θεεειιινεττ, Βεριε. 1908ι ιιυά Ρ. Οουυ

Ιιοιττι, ΒρεειεΙετετ ιο ΒοτΙιυ, ιιι άετ ΒετΙ. Με. ινοουειι

εουτιίτ 1908 Ντ. 62. Ο. εευ τττοεεειι Νυτεοτι ιιιευεε. οοι

Μεεευάιιτυι!ειάευ νου Ροτει.οτειι.

Ιυ ΒΙοιουετ ννοιεε υετιουτοτ εεε άετ ΗειάεΙυετεετ

ιιιοΜυιυιεουευ Μιτου (Βιτευτοι· Ψ. Ετυ) ιιυετ άευ τυο

τερευι.ιεουευ ντου άοτ Βιετυιιιοεε Ηοττ Ρτινει.άο2ειιτ Πτ.

ΗυΒο 8τ.ιιτου, Αεειειευτ Πιτ Με τυοάιειιιιεουε Αιυυιι

υιιιε (Μάυουευετ τυοΜειυιεουε ννοουουεοΙιτιι`τ Ι902,

Ντ. 47, Νονειιιυετ). Βιιι!ειτουά υειυετυι; νετίεεεετ ευ

ιιτιουετ, Με εουντιετιε εε υουιευιο.<εε Πιτ άευ οτάιυιετευ

άευ Ατυτ εει, ειου ιιι άοτ ΡΜ. άοτ εΙΙι:εΒιιου πι' άευ

υΙοτυι: ΒεινοτΓευευ ιιοιιευ υΙεάιυετιιευτε υοτεουτειιυυάου

ιιυά υειυευτΙιου Με ινιτυ!ιοΙι υτε.ιιουυετοιι νοιι άευ Μάιο

Ιιου υυτ Μιτου ιιιτιτυτεουτειοτιεουε Βουυιτυε υευευυι οτε

ινοτάουευ ΗοιΙυιιιτοΙτι ου εουειάειι. Ψειιιι ττιιι;2άειυ νετ

νοτιιεεε, ειυετιι τιοιιοτου Ρτειρετετε, άετ Βιε

υιιιτοεε, άνιε Με ευ τεάου, ευ Βεεουευο Μεε, ντου Με

εεΙυε υεου ρτε.υτιεουετ Ετρτουιιυε υοεοιιάοτε ιιι άετ

Κιτιάετρτιικιε νου υετνοττει;ειιάειιι ννοτι ευ εοιυ εουευιο.

Νου εει ιιιευεεουάετε Με Ε'οττυ, ιο ννοΙουετ άεε :Μυο

ννοιυτι.ε ννιετιιυι νετευτειουι ντοτάε; ευετ ττετεάο άο.τιυ

Ιιε;:τε άοτ νιιτευΒ άοε Ρτερετεποε, ιιι ννεΙουοτυ Με υοιάευ

εουτιτοουεινι>τιεειου ΒιεουεουεΓιου άεε ινιειυιιτε. υιιιυΙιου

Με Ρτουι·τινοτυ ιιυά Αάειτιυεειιε, νοΙΗτουιτυευ υεινευτι;

υΙειυειι. Νεου υιιτ2ετ υῖτινειιυυιιο άετ ιπιτετοΙΙουεεινειεε

άετ Βιετυιι ιοεε υειου ριιι.ετιιιεττετυ νετυιυ του νοιι Κοιυε ο. Κο.,

Βὶευτιου ε;Βιι.. ννετάετι Με ννιοΙιτιττετου ΕιυευεοΙιε.Γιευ άοτ

Βιευιιιτοεε υ‹-ερτοοιιευ, ιιιιιοτ άευειι υεεουάοτε ιυτο ευεο

υπο Πιιοιίτιουοιι. θιοτυου- ιιυά θεεουιυεου!οειευειτ, ιυτε

Βιετι!ιειετυοτυοιι, ιυτε ειιιεεετοτάευτυουε @υεΙΙυειτυειτ ιο

ννοεετι:ετι νευιυεΙυ ιιυά άει.τιιιτ ειιετιτυτιιειιυευΒευά ιιιτε

τετοιο Ι·ῖτυυΙ8ὶοτυιιτΙτεἱι: υυά εουυεεεΙιου ιυτε ννιάετευιτιάε

Γευιευειτ εεεευ Μεεετι- ιιυά Ρ.ιιιυτεεεειιΓι. Με ιυτε οτε

ττευιεττε ννιτυιιυε υπ νετάιιυυιι€ειτουι. υεάιυει. Ιιετνοτ

Βου0ιιετι εοιοιι. Ροτυοτ ετιι·ειιιυι ΙΜ. 8ι;ειτου ιιοου υιιτυ

Με ννιοιιιιυειευ Ιιιάιυετιοιιου, Πιτ ννεΙουε Με Βιετιιυτ.οεο

εειτυετ οιιιρΓουΙου ιιωτάευ οι (μεεουννυτιεο ιιυά Μπουά

Πουε Ρτουεεεε άοτ υιΜ,20ΙΙ- ιιυά ΠετυιεοΙιΙειτυιιευτ, Ηνω

τε.οιάιτειτ υιιά Βνερερειο. ΠΙοιιε νευττιουυ, νετυτοιιυυυ

Βου ιιυά ΗευτυΙοετοιιουευι ιιυά Βουι. άευυ ειιτ Βοερτεου

υυε εειυετ ειττειιευ ΜιυιεοΙιευ ΕτΓοΙΒο ιιυετ. τνοτιιυετ ετ

ειου το!εευάετιυεεεευ τιιιεεεττ: «νι7εε ειιτ Ρτουιυε άετ

Βιεττιιιιοεο νοτουΙοεειιιιο οπο νν:ιτ ινοτιιττετ Με άουι Μιτ

το! Μιτου ννιιι;υειιετ, ΕΙειιοτ ιι. ε. ιν. 2ιι.εεεουι·ιο

υευε ΙΙειΙινιτυιιυτι επί Με ΠΙοιιε νευττιουυ. Με νιοΙιοευτ

Με ειιτ;ευΙιουε ιιιιυειιΒο ΒεοιυΒιιεειιτιο άεε Βεττυυετοι.ττιιεε

άετ Κυιάετ. Βιε Βεουυουτυυ8ευ υεπιευου ειου ειιΓιυι

Βιιυυευ ετ ΡεΙΙε ω), υυά υινετ ΙΟ Ρ'ειΙΙε νου Βτεουάυτου

ΜΙ, ο Ε'εΙΙε νου οιιτουιεουετιι (2 ιιιυετυιιΙοεειιι) Βιιτιυυο

τεττυ. 17 ΡεΙΙο νου ευιιτοτυ Πετιιιυιιτειττυ, 4 Β'ειΙΙε νου

ΠΙοιιε νουττιουΙι. 9 Ροιιευτευ Μάιου Με Ι3. Ι.ευευειευτ ι

 

Ν) Βοιτάειτι υευιοιι ιιοου νιοι· τνειιοι·ε ΠιΠε του. ,ι;Ιειοιι ιευτετιι

ΙΣττοιχε υιιιειι. του ειιιιιεεε Με! ννιιτάο Με ΡυΙνετ νου ειιιειιι

Η Μουιιτε ε.Ιιειι Κιιιάε ιιιουτ τι;ευουιιιιευ.

 

 

ϋυοτεουτιτιου, Πτι ιιυτιοοιι υιιιιάοΙιε εε ειου ιιιυ Κιιιάετ

ενντεοΙιου 8 Ψοουευ υυά 12 .Ιιιυτου.

Ποειε ιιυά Αττ άετ νετευτειουιιυε άεε Μοάιυειτυοιιτοε

νιιτιιεττε ει;ινεε. Πιο οτει.ου Ρετἱοιιτευ ετιιιο!ιευ Βιετιιυ

ι.οεε 4--5 πιο! τουΙιου 1 Μεεεετεριπε, άευυ ετιιιιάΙιου 1

Μεεεει·εριι.2ε νου. ιο Ιουυι.οτ Ζευε ιοΒιιοιι οπο. ο ετ. ιιι

Μιιτιιιτ. Βιιε ΡιιΙνοτ ννιιτάε Μετα ιιι ννο.εεετ οάετ ΜιΙου

εευοτιιυιευ, ΘευεΙιυεευ ννιιτάε εε ιιι άετ $ειιευεεειιε Βε

Βουου, ιιιάουι άεε Ρυ!νετ οτει; του. ετινιιε υειεεετ ΜἱΙου

ιο άοτ Ρυιεοιιε Βιιι ιιυι,εεεοιιιιττεΙτ ιιυά άο.υυ του ΜιΙου

οάετ 5ουΙειιιι οιιιίεείοΙΙτ ινυτάε. Ιυ Ιειυιετ Ζειτ εουιειι Με

Οτάιυιι.τιου Με Μιιτιυτ ρεεεευ·ιετ. 80 ετ. Βιετυιιι:οεο ιινοτ

άευ του; άετεεΙυευ υ1οιι€ε ΜιιοιΙεεο @τυποι 81°21Ό. ιτυ 'Γιο

· εε! ιιιυυ.τ νεττυοιι€ι, «Με θιοτυιεου ειιΓ 200 ετ. του Λου.

άεετ. οιιυεείοΙΙι. Με Μιιττιιτ υειτ τευτυιεεε Αιιεεευου,

εουτυοουτ ιυΜι'Εετευτ. ιιυά υευι ειου υιυ8ε. Με Οτάιυιιι.ιοιι

Μιτου άετιιιιιιου:

Βρ.: Βιετιιιιτοεε

Μιιοιυιο. ευιυυιι που. .

Αοιιε άεει.. . . . . . .

ΜΒ.: ετιιιιάΙιου Ι-2 ΚευεεΙουε! νου ευ υουτυου.

Πιο ννιτυουυ νετ ιο άευ υ'ευευ νου ΒτεουάιιτουίεΙΙ

ιιυά ε.Ιτιιιοιυ Οεττυυευιττυ άετ Κιυάετ άιιτουινεο, τζε.υο

νοτουΒΙιου, ευετιεο ιο νιοτ Ρει.ΙΙειι ουτουιεουετ Βυυετιι.ιε.

του Ρε!! νου ιυυετυυΙοεετ Ευτοτιτιε ιιυά Ροτιτουι$ιε

ουτου.-τιιυ. υ!ιευ ιιυυεειυΒυεετ, 3 ιτειιιο νου Π1οιιε νου

ιιτιου!ι ννυτάευ μουοεεετι;. Ιυ Ι Ε'ε.ΙΙ ννυτάε Με Βευευά!ιιιιοτ

ίτυυεοιι.ιε εεε ειιεεετοιι Οττιυάειι ειιεεεεοπτ.

Βε ιετ ειι υετάουειουτιεου. άεεε άε.ε εποε Κτευυευ

ιυετετιεΙ ευιυιι1ευτ υουευάειτ ινυτάο, άιιεε εε ειου ιιιιτ υτυ

Ροτ.ιευτευ ιιτι.υάοιτε. Με ειιεεετυεΙυ ΗοιάεΙυετοε ννουτιτευ,

ιιυά Με ιο σετ ΒοοεΙ ετει: ιο Με ΚΠυιυ υιιιιιειι. υπου

άουι Κιιτειι ιιι ιυτεπι Ηειιυε.τεοτιε εττοιεΙοε ιτειτοιι. ιυιτ.

ε.ιιάετευ ννοτιου - εε ννετευ ιυειετι·τιε εουννετετε του.

Με τιυυ ευυοουει Με εειιιο τυιτ ΒτεουάιιτοΙιτο.ΙΙ ιιυ

υειοιι€τ. εε ντιπ άετ Β.·ίοΙε ττιειει 88112 ιιυεττεεουουά.

Μουττυο.Ιε υοττε 80ινου! Ετυτεουειι Με ΠυτουίεΙΙ υετοιιε

ιιοιου άειιι ετει;ειι 'Εεεε τυιτ ειτιοιυ 8οιιΙοοε ευΓ. άετ

Αρρειιι υουττε ννιει1ετ, Με Κιυάετ ννυτάειι ιευυειιτ ιιυά

υευιιιειι τεεου ευ Οιεινιουι ευ.

Ιιι υοιυειυ .άετ Μουτ ερεειίιεουειι υιο.8ευάε.ττυυοτε.ττυο

ντιπ άοτ Βίου; ειιι εου!εουιετ, Με ναιι·υιιτιο άεε ΡιιΙνετε

ινετ ετοιε οτοτυρι:, ιιυά "νετ εο ευυιτειιτ. άεεε νοιι ΖιιυιΙΙ

Ιτειυε Βεάο εειυ Κουτι. ννευτι 'Με Πιτ Τετ; 6--10 ΒιιιυΙο

ευιΙοει·ι. ινετάου ιιυά υοτειιε υειου άευ οτετειι ο ετ. Βιε

τυυτοεε Με ΖευΙ άοτεεΙοου ευτ 2 ιιυά Β τοάουιετι; ινιτά.

ινευυ Με Κοιιειει.ευυ Με ΒιιιυΙοε ειου υεεεεττ, νιτευυ [Μου

ΓεΙΙε ειιευΙειυευ - εΠεε ουυε .υειιάετιιιιο άετ υιευετιεου

οιιιι -- άειιιιι άουτ' Με Βιιυειιι€ε Αειιιιετυυε ινουι άουο

άευυΙἰου ε.υτ άειε υΙοάιυειιιιευτ υιιτυουοείουτι ιινετάου.

Πεε ΡυΙνετ ινιιτάε ιιι :Μου Ε'ε!!ειι. ευου νου Μειυευ Κιο

άοτιι, Με ιυτο Νευτυυε νοτυετ υιιτϋουινιεεου, Βετο Βοιωτι

τιιου, υεεουάετε ευετ. εειιάετυ εε ιιι Ρ'οτττι ουιεετ Μιιιτιιτ εο

Βουειι ννιιτάο. Ιτ8ουάινεΙουο Νευευινιτυυυετου ινοιτευ ιιιε

υιιι!ε ευ νετιιιετΙτειι, ε.ιιου Μουτ υει ,ιττοεεετου Ι)οεου (νου

ετι1υά!ιου ι ΜοεεετεριιΖε νου). Βε εττ”οιοτε υιευιειε Ετ

υτεουειι; ντο νοτυοτ Ετυτεουευ υε8Εει.ιιά. ειειιοττο άεεεεΙυε

ιιιεπ εοΓοττ.

Με ΙτιάΠτετιοιιου, υει άουου άιιε ΜΜΜ Ετίο!ε νετ

ερτιουτ, ίεεετ Πτ. Βτετου 2ι188.ΠΙΙΙιειι ιυ ετειετ Ι.ιυιο

άευ ΒτοοιιάυτουυιΙΙ, άειιυ άευ ευιιιευ Μο.οετιΚετε.ττυ, άευ

ει.υιιτοιι ιιυά ουτουιεουειι υΙεεευάεττιιυετεττυ άετ Κιιιάετ.

Ιυ εΗευ Μεεευ Ρε.!Ιου κι Με Βιευιιιτοεο άοιυ Βιετυιιτ

εε.Ιοε νοτυυοιευευ ννεΒευ άοτ νοΙΙετε.υάιοευ ΠιιειΓτιευειτ.

αει! άο.ε ΡιιΙνετ νου Κιιιάετυ Ιοιουτει· 8ευοιυπιευ ννιτά.

ινειΙ Με νετοτάυυιιο υιΠιεοτ του ιιυά άουι Ρτεροτειε

ΒΙοιουυειιι€ ειυ ννειιιι Μου ιιιιτ €ετιυεει· Νευτννοττ

ιυυεινουυι;».

Με υοετο ΠεττειουυυεεΓοτιυ άετ Βιειυιιιοεο ννιτά Μο

ιευτεε άετ Μιιτιυτ (νοτεουτιΓι ειουε ουου) υουειουυει, «υυά

εννετ ιυ υειιυ8ευ Βοεευ νου '|ο--1 ετ., ιτυ ΒΜΜΒιι

6-10 ετ. οτε Με».

εε. 80,0

ε.ά 200,0



Δ έιεε

8ειιιε 11ιιειι1ι.ειε πιιι άετι_ιιιιιιεειι ε.ιιάετετ Αιιιετειι (ειε1ιε

1.1ιετει.ιιτ) νετ81ειε1ιειιά, 1‹ειιειει1ετι νετίεεεετ «1ιιιιειε1ιι

11ειι άεε Ψετ1.εε άει· Βιετιιιι1εεε τετεεεε Πεεετειιιειιιιιπιιιιιε.

Με εεεε1ιιιε Πιιι:ιιιι81τειι ιιιιτά ε11ε.ειιιειιι ετιετ1τειιιιι.

ι11ιετειιιε11τιιιιιειιά ιιιιτά ά1ε Βιιιιειιεε 1λιιι1τιιιιε ειιι Αρρειιι,

Πτετεε1ιειι, Α11:ειιιειιιει·11ιιάειι 1ιετνετ8ειιιιεειι.

Υιο11ιιειι ινιιτάετι ετεεεετε 11εεειι ιτε,εεεειι, Μιά πινετ

ευ11ιει. 1ιει Κιιιάετιι 15-20 ετ. Με Με. 111'ε Με Μετεω

ιεεε "με ιιιιειι111ιετειι Ετετεε1ιετιε ρετ εε 1ιιι·1ι1Βε

ιιειιιιιιειι ινετάειι ιτειιιιιε, εε1ειιιτ Με πω» μα· Κ1γειιιε

(Μειιεεεε). Κιιε1τ ετιιιιι1ε1ι1ι Με Κ1χειιει· 10 ρΟι. Μιά

20 μα. Βιετ1τεειιιεε1ιινετιιιιιιιιιρειι, ιιι άετεε11ιειι 111ϊειεε

Εεεε Με 11ιεπιιιιεεε ειι Μι18ιε118118ερ11111118811 νετεειιάει

ινιιτάειι 1Κιιε1‹)›.

Ι1ετ Αιι1”εε1ε εε1ι1ιεεει πιιι. άειι 1ι1ιετιειι:

«Μι·ιτι 11τιει1 ι11ιετ Με Βιειιιιιιεεε ιιιεε1ιι.ειο1ι ά:ι1ιιιι

ειιεε.ιιιιιιειιιιιεει·τι, 111188 εε ειιι ιιιιεε1ιεά1ιε1ιεε,εεεε1ιτιιεε1‹

1εεεε, 11111111 11011 1τ1ειιιειι Κιιιάετιι 1ειε1ιι ειιιιιιιιε1ιιιιειιάεε,

νετιιιις11ι·1ιεε Λάε1τιιηεειιε Μ, άεε 11ειπιιειιιιιάε άεε Με.

εειιι1ετιιι1ιιιιιε1ε άετ 1ιιτιάετ ιιι 81ιιιειιειει‹·τ 1Πειεε εεειιι

11ιιεειιι.

Ψειιιι ιιιιιιι άιε· ιιιιτ 154 ρΟτ. εε1τι1;:ειιι1ετι Β8.11ετ101Βε

ι1ετ ιιιι.ετιιειι Τ1ιετιηιιε 1ιε1 Πιειιε νειιιτιειι1ι εει.τεε1ιτει,

ινε1ε1ιε 1. 8ε1ιιι1ε ειιε άετ Βτεε1ειιετ Κ1ιιιι1τ ριι1ι1ιειετι.

ιτειιτειιά Με Μετιε1ιιιιι Με ρΟ1., Με Βεειάινε ιιιιά Μιεε

ετιε18ε 28 ρΩι. εει.τεεετι, εε πετάω ειτ 11115 ενε1ι1 άειιι

Ψιιιιετ1ιε νοιι 8ε1ιιι1ε ειιεε1ι1ιεεεειι, εεωι>τε ΧΥεεε 2ιιτ

11ει1ιιιιε ιιι ειιε1ιειι; νετ ε11ειιι ινιτά άιε Ψιειιιιιιετιντειι

άιιιιε άιιτι·1ι Με Βιειιιιιιεεε ετ1ειε1ιιετι ιιιιά ρεμιι1ετιειετι,

άιε Ριιτε1ιι νετ ι1ειι 8τεεεειι 1'1'ιειιιιιι.άεεειι 1ιεειεει. Μιά

Με 1ειειιι.ειι 1ι'ε11ε νοιι Ηιρετεειάιι.ει άιιτε1ι 1τ111ιεειι.ιθε

11ε1ιιιιιά1ιιιιε νετ Μπι Πεεετεεεε ιιι εειιντετε Π1ειιείε11ε

εεντιι1ιτι 1ι1ει1ιειι.

ει» Ηετεεεειιιιιιε άετ Κιιιάειετετε1ιι·1ι1τειι εε Βτεε1ι

άιιι·ε1ι11111ειι ιι·ιτά άειιιειιι8ειι Νε1ιειιειι, άειιειι Περεριι

1ιιιιειι άτε1ιι, ει111τειιιιτιειι ω" 11198800; ε11ε 111181Ηι·ιιιε- 1

1ιτιιιιιτ1ιειιειι 2ι158111111ειι€ειι0111111ειι 11ιιεεετιι ειε1ι "Με ειι

ιι111ιεττιά εε εε11ι1ιτ1ιε1ι πιο Με ΜεεεεάετιιιεΓιο1τιιο_ιιειι,

9980110018 ιιι άειι θτεεεει11άιειι "1. Ιιι 1.ειρειε ε. Β. νετ

ιει1ειι ειε1ι ιιι άετ Ρετιεάε 1889 Με 1898 ιειιεειιά ιε1ιτ

1ιε1ιε ΚιιιάετειετεεΓΜ1ε ειιι” ά1ε ειιι2ε1ιιειι νιεττε1_ιε1ιτε

Με Πάει:

.1ειιιιετ-Μ1ιτε . 187

Αρτ11-.1ιιιιι . . 198

.1ιι1ι--Βεριειιιεετ . 482

Οικι.εεετ- Πετειιι1ιετ 1Τ8

1.1ιετει.ιιτ;

Ι.ιιειιετ - ΧΥιιιεε:ιάετι: Τ1ιετεριε άετ θεεειινι·ετ1. 1

.1ιι1ι 1901. - 1. Κιιι·1ε. ε1ιε11ι18. Χενειιιεετ 1901. -

11. Μειιεεεε, 1`1ιετεμειιιιεο1ιε 11ιιιιειε1ιε1ιε. .1ειιιιετ

1902. Ο. ΚΥ ι ι11ιε ιι ο τ , Ιιειιτει·1ιε τιιεάιιιιιιεε1ιε

1Υιιι·1ιειιει·1ιτι11 Χτ. 19_ 1902. - κι. 1·`1ει τι ετ - 111111

ι·1ιειιετ 111011121111$1°110 ΧΚΠ ι·1ιειιεε1ιτιι`ι Χτ. 1902. -

11”. 1. ιεεε πετ. 1101189119 ιιιεάιτιιιιει·1ιε ΚΥεε1ιειιει·1ιτι1ι

Χτ. Μ. 1902. - 11ε1:ιιι1εε1ιε. 'Ι'1ιεεε .1εεεε 1902. -

11 ε ε· Μι ιι ιιι . 1·`ιιτιεε1ιτιιι‹· 11θΓ Μεάιειιι Ντ. 26. 1902. -

11ειιε Ε1ειιετ 111τ. .1. Βεεε' Ριι1ι1:1ιιιιιτ): .-1ι·ι·1ιιι· Πιτ

Υετάειιιιιιεε1πτειι1ι1ιειιειι. [Π. ΠΠ.

εεεε1ιετ. Ε.: 11ειιιετιιε ιιιεάιε. 1Υει·1ιειιεε1ιτ. 1002. -

Μαι" τ, 11.:Αετ·ιι1. 11ιιιιάεε1ιειι Μ. 81. - Η ιι τι 1:1ε τ.

.1118·. τιιεά. θειιιτε1ιειιιιιι€ Χτ. 24. 1902. - Γ" ο ιι ε:

11«·ιιι.εεΙιε πιω. 1Υικ·Ιιειιετ11τ. 1908, Μ. 14. - Β ι ο ά ε τι ;

Τε". ε" 1ιεε:ειιντετε. Βερι. 1903. - Ε Μι ιι 11 ε ι πι: Βετ1.

Κ1ιιι. Ψει·1ι. 1998. Χτ. 52.

2·ι,

;'1 θτειι28εΝε1ε άετ Πεάιιιιι ιιιιά 1`1ιιτιιι·;ιτ.·. Βά. Χ.1Π.

Ποπ Ι.

1902. - Ρεε:ειι-

Με 1ειιειι11ιεετιε ιιι άετ 11ερι·ε1εειε.

1ιιι ει·ειειι Α1ιεειιιιιιι ιιιειιιετ Κορτιι1ιι,εςιε 1) 1ιε1ιε ιε1ι ι1ε1·ειιι

1ιιιιαεννιεεειι, 111.188 ιπι ι'ετάιιιιιιιιεεερρει·ειε νειιι Μιιιιά Με πιει

Α1'ι.ετ :ετσι Ρτεεεεεε ιιε1ιετι ειιιειιιάετ νετιειιΐετι. ΒιιιιιιεΙ νι·ιτά Με

ειιι'αετιιιιιιιιιειιε Νειιτιιιια :ιεειιιιι11ετι ιιιιά ι·εειιι1ιιετι ιιιι‹ι τω".

ι.ι·ει·ιιειι Α1ι1”ιι1Ιειε1ΐε ειιιεεεεε1ιιεάειι. 1ιιι ετεεεειι 11ιιά 22102”

ειιιά 119011 άειι Βε1εεειι, ινε1ε1ιε ιε1ι επ άετ κιιε;ετιι1ιτιειι Θεώ!

εεε ιιιιά 11111311 ιιιειιιειιι Αι·ιι1ω1 «Πτερτιιιιρ άετ ιιετιιιε1ειι Κοι

εω1ϊε» ιιι άετ Ζειεεε1ιτι1'ι. πιτ ε11'ειιι1ιε1ιε ο1ιειιιιε Με ειιι· Βικ

1εετιιιιε άεε Κειεε εεε 11131" 11τιι·ιιι Με Β1112ι:11ιΒιι 81.ε1Τεάετ

Νε1ιτιιτιει;εειεΠε νιι11ε111ιιάιις ιετεε1ιννιιτιάειι ιιιιά ιιιιτ ιιιε1ιτ εεε

8·εεειιιεάειιε Αειιι11ει.ε11ε νετ1ιειιι1ειι. Πει· Ψει·ιιιιιιιιιιεεερεπτει

Μ”. άιι.ιιιιι ειπε 11ερρε11ιιιι1ιιιειι Μιά. ε1ιιιε άιεε 1ιιετ ιπι ειιιιιι1

πειι 1ιεινειεειι ιιι κε11ειι, εε1ιειιιι. άιεεε 11ετιρε11”ιιιιΜιειι άιιτε1ι

Με νει εε1ιιεάειιειειι 'Ι'ιετ1τ1εεεειι 1ιιιιάιιτειιιιι€ε1ιειι. Με νει·ιιιιι

Με;; ιιιιιεε άιιτιιιιι ιιε.1ιε Με”. άε.εε Με 1ιειι1ειι Ριιιι1αιοιιειι

άεε1ι ιιι ιιιιιιΕετει· Βειιιε1ιιιιιε εκε1ιειι, Με Μεε ειιι' άειι ετειειι

Β11ε1ι νει·ιιιιιιει 19701210!! 1ιετιιιιε. 19ε ειιι άει`ιιι· ειιιειντει1ειι

Ηιεετειιεε1ι ετινιιε ιινειιετ ειιεεεει·ι11°ετι.

Πιο 1ει.ειειι 10 .!ε1ιτε εάετ απ” ιιιε1ιτ 1ιιι1ιειι ιιιιε Με Ιειιειι

τ1ιεετιε 1.ξε11τι101ι1. Με Ι1ε1ιτε νοιι άειι Ι1ϋειιιι2°911 ειιι ινε1ι1

1ιειιιε ιι11ι:ειιιειιι ιιι άετ Αιιειε1ιι άετ 1ειιειιι1ιεει·ιε τετ εεειο1ιει·ι.

1'1ιειιιι ιι1εε Κεε1ιεε12 ιιι 1νεεεει· αε1εει. ντιι·ά, εε 1εει »Με

ειιζειιι1ιε1ι νετ1ιιιιι1ι.τ ειπε Αιιιτι1ι1 νοιι Τι·ειειι 1011011 άεε Ο1ι1ετε

ιιιιά άεε Νιιι.ι·ιιιιιιε ιιιιά ιιι άιεεειι νιεάετιιιιι εε1ιιιιιάει· Με

ιιετιαε 1ίει:1ιεε1ι. Ριιτ Με εταιιιι1εε1ιειι 1%-ι·1ιιιιι1ιιιιεειι ειιι

1ειις·ειι Κιι1ι1ειιειει"11ιεττειι εκει. εε Μπιτ. »πιο Μαι. ιιιε1ι1ειιειι

ε11ιτειιιειιι ειιιετ1τιι.ιιιιι πι. 1ιειιιε εε1ε1ιε Πιεεεειει.1ειιιιιιτειε

Ιειιειι. 11ε.1ιετ ι:ιε1ι.εε ε1ιετ ειπε 1ιειιιε εε1ε1ιε Μ$ειιιις. 11)ε εει1ιιετ

εστω: ειιι ειπε ειιιιε1ιιε $ιο11ετιιρρε Με Βειεριε1 111ιει·ετε,ς:ιιιεειι.

1ιιιειιτι ειιι· 1ιετιεεεειιειιυε Ηιιιιιιειειιι·ε1εε ιιι ννε.εεετ 1ιτιιι

αειι, εε 16εε ε1ι·1ι άιεε ιιιε1ιι,ινει1 άε.ε 1ιετικεεειιειιε Ηι11ι

ιιετειινειεε Βειιιε 1“ι·ειειι Ιετιετι Μι Βετιιιιτιιιιε· πιιι 11`εε

εετ ε1ικιεει ιιιιά Με 1ΐειεεει· Με εο1τ:1ιεε 11ιειιιο ειιιερι·ι·ι·1ι

ειιάειι ι“ι·ε1ειι Ιειιειι ειιι1ιε11. Πε ειιιά Με 11τι1ει·ειιε1ιιιιιεειι

θε1ε1ε'ε, άεεε εε1ε1ιεε Ηιι1ιιιετειντειεε πιιι Τ1ιιεειιιειιιιιι κε

115ετ ννετάειι Εεεε. Τ1ιιεειιιειιιιιι κι Μπιτ πιιι· ειιι ειιεειιι.ιιιει·ιει·

Ηετιιειε11 ιιιιά εεειιιι Με εε1ε1ιει· εεεειιιιεει· άειι 111ιιι1ιι·1ι ιι1ιετ

»Με ιιιιι1”ειικι·ειτ1ιετ 8011011189 Πιι1εοιι1ειι άεε Βιιιιειεεεε Με

Β1ςε1ιει:1ι81ω11 ίτειετ Ιειιειι. Ι).ιει θ1ειε1ιε ιει σετ Ριι1!ιιιιι

άειι ι1ετιι:ειι Ηει·ιιειεί1”ειι εεινειι άιεεε11ιειι ειιι· εε11εει ε·εεεετ

115ε1ιε1ι ειιιά. 1ιιι ειιιι'εε1ιεε Ηετιιειει1'ε, ά. ιι. άειιι ι°ετεειιιιιι,

1ιειιιι 1ιετικεειιιεειιεε Β111ιιιει·ειινειεε εεειιιε11ε .εε11ιει ιιι1ετάε11.

1111 ΗΒΗ-ει ω" 'Γ1ιιε1ιετιιει.‹›ι1 ε1ι1ε1τι Μεε ιιιιτ ι·ιιτι11Όετεε11επά.

Με άετ'Ι'11ιε1ιιιτιιετεΠ 1ιει άιεεετι νετειιε1ιειι ιιιειει άιιτειι Πι

1ιιε;ετιιιι€ειι ρ1ιιιι1ιε1ι εειιιειι θε1ιιιτε1ε1 Με 1'τειεε 20111891 Ρ1111°ετ

ε1ιιισιτ1ι. Α11)·1ριιειιγ1ι1ιιεεει·1ιετιιιά 1ιε1ετιε 1ιειιι Ηεειι1ιει.ιιει1

εε εε11ιει τω” ιειεεεετ1εε1ιε1ι ει. .Με ειιι:11.ιις1ιε1ιειε νετιι·ειει

1ιειιιιειι άει·ιιιιι ΗετιιετεΠ ιιιιά 'Ι'1ιιεειιιιιιιιιιι 8ιι208θ11011 πετάει.

ειιι :ιιι ι1ιιιειι 1τιιιιιι ά1εεΙειιειιεεεε1: άετ Ειιι·ειεε16ειιιιμτε

ιιιιττειιά ειιιάιετι. ιτει·άειι

Ζιι 1ιεεε1ιιειι κι "ε". πιιι Πε11:11ετ βειο1ιιι:1εειι άει· Παω

άιιε Οιι.τειι άετ Βιιπειεει·ειάειιιιιιε·, ιςετιιάε ()ιτιι·0111.1°π110ιιει11°011

ιιιι.ετιιιεάιει·ειι Βιιε·ειεεε1Μειιρτεάιπωιι ειιεεε1ιειάειι 1τειιιι ειιι

Με Με 1.ε1ιει· ιιι άετ θ.ιι1ε ε1ιειι1ει1ε ειιι Αιιεεε1ιειάιιιιεερτο·

άιι1ιι 1σετειιει. ιιιτε1ε1ιεε ιπι €τεεεειε ιιιιά ;;ιιιιιειι ιιι εειιιειι ει·

ειειιάιει1ετι άετ Ρειιεττιρρε ιιιιιιετ 1119111 Μιά ει·1ι1ιεεε1ιε1ι Μι

ειιε1ι ιινιει1ετ ιιεεειι1ιει άει· Αεειιιιι1ειιειι άετ Πειιι;τερρε άιειι1.

Εεε 1101111 ιιι άιεεειιι 1ιιιι·ιετι Ηιιινι·ειεε ιιιιτ ε.ιιεεά»·ιιτει πετάει

· Βιιι€ε1ιει1άε Βεινειεε ε1ιιά ιιιοτ ιιιε1ιτιιι ετ1ιτιιι.ε·ετι. Με ΜΜΜ

ι 8011181 1ιεεειι ιιι άειι Ζιιεειιιιιιειιειε11ιιιιεειι ΜΜτειε1ιετ 101110·

1εειει·1ιετ Βει`ιιιιάε. .Ιε ιε1ι1τειε1ιετ άιεεε Βείετιάε ιιτετάειι ιιιιιι

ειιι' ιο ιιιε1ιτ 5ι.ε11ε ειε1ι άιεεε1εειι ει1εάε1ιιιετι, ειιι εεειι201

ιιι·ιτά άεε Νεα άετ Βενιτειεε 1ΐιτ ειιι" Αιιι'ειεΙ1ι.ιιη;ειι. Με 12

· άειιιιιιεεετξειιε ιιιιιεεειι ιιεε1ι Πιιτ1εςιιτη.τ ε11ετ 1κερτε1ε21$9999

Ει·εεειιιεεε Με Οτειιιιε ειι.εεεε1ιειι ενετάειι. 1ιι ενε1ε1ιειι ιιιιει··

1110011111· 6ιε11“κεε1ιεε1ρτεάτι1ειε εεεεεε1ιιεάειι Μιά 1ιιιιιιευιτιετι

κ·ει·άι>ιι ιιιιά ιιιιιι 1ωιιιειιιτιετι ειιι ει·:Διιιεε1ιειι Χ.ι1ιι·ιιιιε5·

ειει1ει.ι 1ε.1ε θεεςιι1ει.ειιιιιι Βετι11ιτιιιις 1ωιτιιιιειι, άει1ιειιιΙε 1011811

άιεεετ Χ81ι1°11ιι€88Ε0Πιε ιιτιτ1τειι Μιά εειιιιι :τι ι1ιι·ετ 11δειιιι€11Μ

Εεεετρ1ιειι 1ιειιτεεειι. Βει ιιστωε1ετι Υετάεπιιιιεεετρειιειι ειιιά

:Με 8011111" ε11ε ειιιξειιειιιιιιετιειι Χε1ιτιιιιεειιιιιιε1 εε1εει 01111

ειιιεεεειι.=ςι ιιι·ετάειι, ιΠ81ιτε1111 ειιι ετεεεει· 'Ι'ει1 άετ ειι5295°ωθ'

ιιειιειι ιιιτετι1ιεάιετειι 8ιε1ῖεεε1ιεε1ρτεάιι1ιιε, ιιιειετ ιιεε1ι άιιιο!ι

1)ετιιηι11ιε εεΚιιιιτ1ετ νετειιάετι, Με Κω ειιι1εετι πειτε!. .

Θε ιει άιε·ε ειπε Τ1ιεετιε ε1ιιιε ειιειΤι1ιτ1ιε1ιε Βενι·ειεε- Π",

Ριι1ι1ιΒιιιιιιιι πιο!" ιιπ· 1Υε1·ιτιιιιε άετ Ρι·ιει·ιι8ι. Ιω 1ετ1ειι1

άετ ΡιιειιΚειιειιειι ιε1ι1ι·ειι·1ιετ Εεετε1εειεε·ιετ Ειιιετει1ε11."9"

ειιι! Αιιετάιιιιιη: άετ τιιιετειιε1ιιιιιξειι ιιι Τεεε11ειι ετιιιιε1 Με”

άειει Με" ιι.ε1ιτ Μιά ιιιε1ιτ Με 1Υε1ιτ1ιεικ Μεεετ ειιιιιιιζι199

εεεειιάετ1ιε1ιειι Τ1ιεετιε ειιι'. 11”ιτά «πιει ι·ετεειιιιιε ιιπ ΜΝ"

ω» άιεεε 'Ι`1ιι>ετιε εεεάτιεεε1ιε1ι ίεε12ι11εξιε11. εε "τι άιεεε199

τω: ειιιε·ιιι Με” ειιιιε1αιει·ι.

Β.ιά Χειιειιε1ιτ. Β1ιωιρτειιεεειι. 09“Η·

 

11 Οειε1ε. Κεετε1εειε 1904. Υει·1. Θ. Ριει:1ιετ 111 ω"



Με

Β11ε1ιει·οιιτε1ιιειι ιιιιι1 Βεερι·εε1ιιιιιεειι.

Β1ε1ιιιι2ιτετε!ε1ιι·ε Πιι· Μετ1ι2ιιιει·.

νει·1ιιιι νοιι Η. '1'1ιἰειιιε. 1.ι·ιρειις 19114. 224' Θ. Με 288

Αιι1ι11ι1ιιιιεειι ιιιιι1 2 11ι1ιιιι.ι·ι·. 'Ι'ε.Γε1ιι. Ρι·ειε 4 Μ. θα

Ιιιι Η1ιι1ι1ιε1ι επι' Με ι.ιι·οεεε Βει1ειιιιιιιε, ιιι·ε1ε1ιε Με Β1ε1ι1.ι·1

21ιιιι Μι δεν" (ΜΒΜ-ιο ι1ει· 11ειι121ιι ει1ε.ιιιει: 1ιιιι,ιιιιι1 ι1ιι 1ιι

άειι εειιι·11.ιιε1ι1ιε1ιειι ρ1ιγε11ιε.1ιει·1ιοιι 1ιε1ιι·1ιΠι·1ιοιιιι 1ιει ι1ει· 1ιειιι·ε

νοιι ι1ει· Β1ε1ιι.ι·12ιιιι.ι. Με ιιι·Ζι11ε1ιοιι Ηει111ι·ι”ιιιεεε ιιι ενειιιις

1ιοι·11ε1ιε1ε1ιι1ε·ι, ιιι άειι Πιι· Αει·ειε εεεε1ιι·1ε1ιειιειι βο1ιι·1ιϊιε1ιει·ιι

άει· Β1ε1ιτι·οι1Μειιοετ11ι, Β1ε1ιιι·ι›τὶιει·ειριε ιιιι‹1 ΒΒιιι,ι.τειιιν1εεειι

εο1ιειι'ι ιν1ει1ει·ιιιιι Με 1·ΙιιιιριεεεειΖε ι1ει· Β1ε1ιιι·1:1ι.ε1τε1ε1ιι·ε ιιι

ενειι1ε·ειι ειιι1ε1ιειιι1ειι Κεριιε1ιι πιι Επι: π1ιι:ε1ιιιι1ι1ε11. ννει·ι1ειι.

:Με Μια εἰε πιο ιιιι11ειι νει·ε18.ιιόιι1ε ειειιίιεειι 1ώιιιιιοιι,-1ιιιτ ι1ει·

νε". ιιι ι1ειιι νιιι1ιεεειιι1ειι Βιιι:1ιε ειε1ι Με Αιιι”ιιιιι1ιε εεειε11ι,

Με ει·ιιιιΜεεειιι1ειι θεεει.ιε ιιιι1 Βι·ει:1ιειιιιιιιιςειι ι1ει· Β1ε1ιιι·1

21ιΜε1ι·1ιι·ε, εοννειι ειε Πιι· ειι Πει1121ιιοι· ιιι Βο11°Βιι1ιτ εοιιι

ιιιειι, ιιι ε11ε·ειιιι-1ιινι-ι·ειειιι111ε1ιει· Β'οι·ιιι :ιιι Πει·ειο11ιιιιι; ιιι

1ιι·ιιιι:ειι, »νεε 11ιιιι ε.ιιε1ι νο111ιοιιιιιιειι ε·ε1ιιιιι:ειι 1ει. Ειπε ιιυε

Η11ιι·11ι·1ιει·ε Βιιιιιιιιι11ιιιιει; οι·1“ιι1ιι·ειι, Με Βϋε1ιεἱε1ι1. ε.ιιΓ Με

ιιι0ι1ει·ιιο Βιιτννιε1ιε1ιιιιρι ι!ει· Β1ι·1ιιι·οιιιει1Μιι, Με εΙε1ιτι·1εε1ιειι

Μεεε1ι1ιιειι· ιιιιι1 Τι·ειιείοι·ιιιιιτοιοιι, εεννιε Μο Ψεε1ιεε1- ιιιιι1

1)ι·ε1ιειι·ϋιιιε. Βοεοιιι1ειε ιιιιιι1ιειιεινειι .κι Με 2ιιιιι 8ε1ι1ιιεε εεε

Βιιε1ιεε ειι1` 47 Ηε1ιειι 1ιιιιιιιεει1ιειε Βεεε1ιι·ο11ιιιιιε ι1ει· Μυρι

εει:1ι11ε1ιειι Αιιννειιι1ιιιιι;εΓοι·ιιιειι ι1ει· ΒΙε1ιι.ι·ιιιι.11τ ιιι ι1ει· ιιιιιι1ει·

ι·ιειι Μειι1ειιι εοννιε ι1ει· εεΙιι·ειιι:1ι11ε1ιειοιι ε1ε1ιιι·οιιιει11ειιι1εε1ιειι

Αρριιι·ιιτε. Ζε.1ι1ι·οιε1ιε ι.ιιιι.ε Αιι1ι11ι1ιιιι€ειι ιιιιι1 2 Τιιίε1ιι.ιιιιί

ι1ειιι>ιι Με Βιι·οιιινει·ιε11ιιιιε; Πιι ιιιειιεειι1. Κ8ι·ρει· ιιιιιι ερε2ιε11

ιιι ι1ει· 1·1ειιι. ιιιι.ι,εεειο11τ ιει, 11°ιι.8011 ειιιιι νει·ειειιιιιιιε εεε

'Γοιιτεε ινεεειιι11ι·1ι ω.

Πε ιιιιιιιι ι1ιι1ιοι· Με Ο ιι ιιιιιε ιι ιι'εε1ιε Βιιε1ι Με ειιιε Μειω

ε1ιο Ε11ιιι111ιι·ιιιιε ιιι Με ρ1ινε11ιιι11εε1ιειι θι·ιιιιι11εε;οιι ι1ει· Β1ε1ι

ιι·οιι1εειιοειι1ι. Π1ε1ιιι·οι1ιει·εριε ιιιιι1 Βϋιιιι:ειινν1εεειιεε1ι:ια ιιιιι·ε1ι

8.118 ειιιιιΐο1ι1ειι ινει·ι1ειι. ·

1117. Οιιι1:ιιιιιιιιι:

Βοτπϋοϊβ

Αιιε:ιιιι ειιιε άειι Ρι·οιο1ιο11ειι

ι1ει· ιιιει11:1ιιιεε1ιειι 8οεε11ει:1ιοιι :ιι 0ιιι·ρει.

Βιιιιιιιε νιιιιι 27.Ο1ιι:ο1ιει·1904.

1)ι·. Μενου ΜΗ εειιιειι ε.ιιεε1ιιιιιιιιι;ιειι νοι·1:ι·ιεε· 111ιοι·:

<<11νοιιιιιιι‹1ιιι·ενιι1ιι.ιιι». .

νοι·ιι·ει.τοιιι1ει· ε·ιτινιι·Γι ειιι Βι1‹1 Μι· Αιιεε1ιε.ιιιιιιεειι ι1ει· Απ

ιιιι·ειι άειι· νοιιαειι .1ιι1ιι·1ιιιιιιιει·ιε 111ιει· Με 1ίοιιιιι111ιε·ιοιι άειι·

θι·εν1ι11ιε1.ι ιιιιι·ο1ιε Μνοιιι, ινε1ε1ιε 18514 νοιι Πο 1'ιιιειε ιει

ιιιιιιειοε1ιιειι ινει·ι1ειι. Ει· 1ειιε;ιιει ειιιε Βεε1ιιιι·1ιε1ιι1ειιιιε· ι1ει·

11'ει·τι1ιιει ι1ιιι·ε1ι Μνοιιι1ι11ι1ιιιιε ιιιιι1 ει·1ι1ε.ι·ι Με Ρι·οειιιοεε ι1ιεεει·

κοιιιρ111ιει1ειι Πιι· ιε1ε.τιν ἑςἱιιιειιις. Ο1ε1ιιιιιεειι εε1ι11εεει

ειεε ιι1ε1ιι ιιι νο11ειιι ΠιιιΓειιε; Μεεει· Αιι11”εεειιιιις ιιιι. 1)ιε νοιι

11ιιιι (νειιε 1·1ειιΜιιιε1ι) ε·ει.ιε1ιοιιε 8ε1ι11‹1ει·ιιιιε ι1ει· Βεε1ιι11ιιε

Με;; εεε Μγοιιιε ι1ιιι·ε1ι Με ιιι·ενιιιιιιιι. ειιννιε ι1ει·1ει.ειει·ειι.

61ει θειιιιι·ι ιιιιι1 εεε ννοε1ιειιιιειιε ι1ιιι·ε1ι Με Μνοιιι ινιι·ι1 1ιιιι·ε

ι·ει'ει·1ει·τ.

Νιιε1ι Ει·ννϋ.1ιιιιιιιΒ· ι1ει· νοιι ννιιι1:ει· _ιιιιι.ειει. ιιιιιι.ι·ειει1ιοιι

Βι·Γε1ιι·ιιιι,ι.τειι ι11ιει· Μεεε Ε'ι·ει;ε, Με ἱ11ιοι· Με Βοειι1τετε άειι·

νοιι αει· 11ο1ιιοι·ιιι Η 1 ε ε Η ο -$ ι ι· ο ιι ει. ιι ο ιν ε. ιιιιε·εειο11τειι

ιιιι1ιι·οε1ιοριεε1ιειι Πιιιοι·ειιε1ιιιιιπειι 111ιει· Με νει·ιιιιι1ει·ιιιιε ι1ει·

8ιι·ιι1ιι.ιιι· Με 11άνοιιιε ι1ιιιε1ι Με θιιιν1Μτει. 1ιει·ιε1ιτει.

νοι·τι·ιι.ε,·ειιι1ει· Με ιιιιιοι· 119 ερει·ιει·ιειι Κι·ιιιι1ιειι 1ιει ι1ειι

νει·1ιε1ι·ιι.ιειοιι 80 ιιΟι. 8ιοι11ιιιιι 1ιοιιειειιει·ι. 130 1·`ι·ειιειι

1ιιιιιειι ιιιι Πιιι·ε1ιεε1ιιιιιτειι1ιοι· νοιι 81.5 .1:ι1ιι·οιι 3,7 Κιιιι1ει· εε

1ιοι·ειι, Με 1οιιτε θοιιιιι·ι 11,8 .1ε1ιι· νει· ι1ει· Ορει·ει1οιι ι1ιιι·ι:1ι

ιιςοιιιει:1ιι. Με οιιιο Βιιιι1ετ11ι 111ιει· ι1ει· Γει·ι1Ιἰτει ι1ει· Ε1ιειι 1ιο1

ι.ιιιε ιιιιε1ι ιιιε1ιι. ειι1ει.1ει·ι, ννει·ι1ειι :και νει·ε1ε1ε1ι 125 ινε,ι.ιειι

θνε.ι·ιιι1ιιιιιιοι·ειι ορει·ιει·ι.ε 1ι“ιειιειι 1ιει·ιιιιι;εποεειι. Ηιει· 1'ε.ιιι1ειι

εἱε1ι 11 ρΟι. 8ι.ει·111ι.ει; 85 Ει·ειιιειι 1ιιιι.ιειι Πιι Πιιι·ε1ιεεΙιιι1ιιειι1

κει· νοιι 81,9 Μι1ιι·ειι 8,8 Κιιιι1ει·εο1ιοι·ειι,ι11ο Ιειειε Θε1ιιιι·τ

8,8 πω” νει· ι1ει· Ορει·ιιτιοιι ἀιι1Ώ1ιἔειιι8ε1ιι.. Πιι ννο1ιΙ ιι.ιιιιιιιο1ι

ιιιειι 1ει, ι1εεε Ονει·ιε.1ιιιιιιοι·οιι Με Ε'ει·ι.111ιε:ι 1ιεε1ιιΒιιεεειι,

ερι·ιε1ιι; Με ινειιιιε·Ιε1ε1ι ιιιιι· ιιι εει·1ιιε·ειιι Με.εεε ιζιιιιειιι.:ει·ε

Βιετιετ11ι ι1ει· ιιιι 11ιιιειι 1ειιιοιιι1ειι11'ι·ιιιιειι ιιιι νει·ε·1ε1ε1ι ιιιιι. ι1ειι

ἔνοιιιΒιιιιικειι Ιιιι· οιιιο Βεειιιιι·εε1ιι.ιςιιιιε ι1ει· Ροι·ι.111ιΜ ι1ιιι·ε1ιε

γιιιιι. _

νοι·ιι·εεειιι1ει· 1ιει·1ε1ιτει. Πειτε Ο ΙΡε111ε νοιι Ηε1ιιιι·ιοιι. πιο Με

8ε1ιννειιεοι·εε1ιιιι'ι ιιιιι·ε1ι Μνοιιι 1ιοιιιρ11:1ει·ι. που. 4 Πι11ε νει·

Ιιει”ειι εροιιιιιιι - ιιι ιι.11ειι 1ιιιτιοιι Με Μγοιιιε νει· ι1ει· θιι·ε.ν1Μ

Μ.: ι;ει· 1ιοιιιειι Βιιιι1ιιεε ω· Με θοειιιιι11ιε1τ ι1ει· 'Ι'ι·ει:ει·1ιιιιειι

ιιιιεςεϋ1ιι. 1 1·".ιι11 ιιιιιε1ιιε ιιιι Γι·ϋ1ιινοε1ιειι1ιι·ιτ Με Βιιιιει·ιιιιιιι.ι

εεε 'Γιιιιιοι·ε ιιοιινειιι11ε· (1ιινοιειο ιιτει·1); ιιι 2 Ρει11ειι ιιιιιεειε

Με θο1ιιιι·ι; ορει·ιιι.1ν 1ιεειιι1ει ννει·ι1ειι. Με ννοε1ιειι1ιοι.τ νει·11εϊ

ι.ϋΜιε1ι. ·- (ειιιιιιιι1 Βιιριιιι· εεε Πιει·ιιε, ειιιιιιιι1 Ροι·ιωιι1ι1ε,

ινο1ιει 1ιιι ει·ινε1ε1ιιειι Μνοιιι Βιιετοιιιιιιι εο11 ιιιιι:1ιιιειν1εεειι ικιιι·ι1ε).

Ιιιι 8. 15'ε11ο ιιιιιεειε 1ιιιι·ιι. ιΞε.ιιιιιιι οιιι 11ιΙνοιιι άειι· 1ιιιιιοι·ειι

Ι.ι1ΡΡΘ, ννο1ε1ιε ειιι ιι1ιεο1ιιιεει (·ιο11ι.ΙΝε111ιιι1ε1°1118 1ι11ιιοι.ο, ειιιιε
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1ε1ι·ι: ιι·ει·ι1ειι: 1ιιι θ. 13.811 ννιιι·ι1ειιιι_τ ε;ιιιειιι Βι·ΐο1ι: 1ιιι 8. Μοιιιιι.

ι1ει· θι·εν1ΜιΜ Με εε1ιι· ε·ι·ιιεεε εκτιε11ι.ιιιιιιιειιιει· Πει ιι.ιιι

Οει·νιιι 1ιει·ιι1ι ειιιιιιιε1ιε1ιε Μνοιιι ι1ιιιιι1ι ειιρι·ιινιι.ειιιιι1ε Αιιιιιιι

ιιιιιιιιι ειιι1'ει·ιιι. νοι·τι·ει:ειιι1ει· 1ιετοιιι άειι Πιιιει·εε1ι1οι1 ενν1εο1ιειι
Ρι·π118ι1, Με Μι·οιιιο 11811011 Δ ιιιιι1 ειιιγοιιιΚι·8.ιι148ιι» 1812111011.

1'νειιιι 1ιε1 οτειοι·οιι Με Μι·οιιι οιι ιιιιι· ειιι'ιι11ιε..ι.ι·οιιιιιι1ειι ιν1ι·ι1

ιιιιι1 1ιοιιιειι ιιιιε1ιιι·εἱε1ιιιι·ειι κ

θε1ιιιι·ι Μιεί1111, εε 1ετ 1ιε1 1οιιτει·ειι Ηι·ενιΜιει εε1ι.ειι, ι·ιε1ιιιι·ι

ιιιιι1 1'νοε1ιειιιιειεοΠ νοιι βει'ι11ιι·Ιιε1ιειι 8ι.ϋι·ιιιιι;ειι 1ιες1οιιει. .

.ο (Α ιι ιοι·ι-ι'ει·ει).

Ζιιιιι 8ε1ι1ιιοιι ι1οιιιοιιειι·ιει·ι Μ. 3 ιιιιι·ε1ι Οροι·ιιτιοιιειιι εεινειιιιοιιε

Ριιι.ορει·ειε νοιι ιιινοιιιετϋεοιι ςι·ιιν1ι1ειι Πι;ει·1, εοινιε ιιιιΙιιι·ιι·

ε1ιοριει:1ιε Β11ι1ει· Με· Υει·ε.ιιι1οιιιιιςειι, ιιιιε1ε1ιε Ιιιι 1Ινοιιι Μποϋ

Με ι1ι·ενιΜι.ι. 1ιει·ι·οι·ιεει·ιιιοιι ννει·ι1ειι.

111ε1ιιιεε1οιι: .

Ρ Γε Η · ι'ι·ιιε·1:, οιι ιι1ε1ιι. Με νει·Μιι·ειιιιε· ι1ει· Ρει·ιι11ι.ιιτειιο·

ι·1οι1ε ιιινοιιι1ιι·ιιιι1ιει· Ρι·ιιιιειι ιιιιι· εν·ειιι.ι 1ιίιιιει11ε1ιει· νει·1ι1ιι

11€Γ11ι12 ι1ει· θειιεεριιοιι ιιι Ζιιειιιιιιιιιειι1ιιι.ιιε εεε1ιειι 1ιειιιιε.

ιι ι· ει ιι ε ιι ε ι· ι”ι·ιιει, Με εε 1ιοιιιιιιε, ι1εεε Με ιιινοιιι1ιε1ιεΓεειειι

Ε”ι·ιιιιειι ιιιιιιϋ.1ιει·ιιι1 ε1ιειιεον1ε1 Κιιιιιει· και· ινο1ι. ι.ιε1ιι·ειο1ιι. 1ιε1ιοιι

Με ι;εειιιιι1ε. . ι

Η ενει: Με Νε1ι.ιιιιιιι· Με Οοιιεοιιι1οιι Ζιι νει·1ιἰ1ιειι 1ει 1ιει

ιιιιε ειιιε Ει·εειιοιιιιιιιις ι1ει· 1ειιιοιι 5 .1ειιι·ε. νει· ι1οι· Ζω

ννιιεειο ιιιιιιι ιιι άειι 1ιοεεει·οιι Κι·ειεειι ιιιι.νοιι ιιιε1ιτ Με!. ιιιιε1ι

1ιι άειι ιιόι·ι'ει·ιι 1ιιιι.ιε ειι:1ι Με Πιιε1τιε ιιοε1ι ιι1ε1ιτ νει·1›ι·ειτ.ει..

Βε 1ει ιιιι.1ιει· ιι1ε1ιι ινε1ιι·εε1ιειιι1ιε1ι,άεεε ι1ιεεει· Ρ'ιι1ιιοι· Με Νικι

ειι1ι 1ιεειιιί1ιιεει Με. ειιιιιιι1 εε ιιι-ιιι Ρει1ειιι1ιιιιειι Ιιιι 11ειιιιιιι άειι·

Βι·1ιι·ε.ιι1ιιιιιις ε;ιιι·ιι1ε1ιι ιιι ι1ειι 81ιιιι 1τοιιιιιιι, Μ" ε1ε αειϊι1ιι·11ε1ι

1ιι·ιιιι1ι ειιιι1. ΒΙιει· 1ιδιιιιτε Μεεει· Β'ει1ιιοι· 1ιε1 άειι ιιιι 0νιιι·ιιι1

τιιιιιοι·ειι ει·1ιι·ιιιι1ιιειι ειπε Βο11ε ερ1ο1ειι, Με ιιιε1εε 1ιι_ιιιιιιεει·οιιι

Ι..ε1ιειιειι1ιει· ει:ε1ιειι.

Ο ιιι. ιι 11 ιι ε ι· εε€ειιι11ιοι· 1111ιι·ι. Η ε ν ε ι· ιιυε. ιιιιιιε Με νοιι

άειι Ηνιιιιι1ιι·ιιιι1ιειι ιιιι· Με εε1ιι·ιιι·1ιιοιι 20.1 Κιιιι1ει· ιιι ειιιει·

Ζω ι.ιε1ιιιι·ειι ιινιιι·ι1ειι; ννι› Με 1·`ι·ιιιιειι ιιοε1ι ιι1ειιι ιιινιιιιικιιιι11ι

ινει·ειι. 1)1ε Κειιιιε πι· Β1ι·1ιτειι1ιιιιιι.ι ιιι6εειι εε1ιοιι ιιι άειι 20-ι.ςει·

.1ιι1ιι·οιι νοι·1ιιιιιι1ειι ε·οινι-εειι εοιιι, ι1οε1ι ιιιιιιεινιιεει: Με 2113 θα

1ιιιι·ιειι ιιιιιι1 ο1ιιιε ιιοιιιιειιεννει·ιε 8ε1ιιιι·ιει·ιεικειιειι νει·ιειιιοιι.

νοιι ι1ειιι Ζειιριιιι1ιι. ει", ινε Με Ρι·ιι.ιιειι αιιινοιιι1ιι·ιιιι1ι» Με,

ιιιιιε1ιι ε1ε1ι Με ι1ειιι1ιε1ιεΑ1ι1ιιιι·ειιιιε ω· 1·'ει·ι11ιιειερει·ιει1ε

1ιειιιει·1ι1ιει·. .

$ε1ιι·ετει·: 1)ι·. ιιιει1. Τ1ι. Ιιεε1ιεε1ιε νι Με.

Οι. ιιιειι. Α11ι·ει1 Ρι·ιιιι1:ειι ι. '

Αιιι 10. Μπι νειει:1ιιει1 ιιιιε1ι 1ειιἔειιι εε1ινιει·ειι Ι.ειι1ειι

Οι. πιει!. Α. Ρι·ιιιι1.2ειι. Μεεε ιιιιει·ινε.ι·ιει 1ιιιιιι άειι

Κι›11εεειι Μεεε Τι·ειιειιιεε1ιι1ε1ιτ. Ψιιεειειι Με Α11ε,2Με

ι1ιιιι ιιεΙιει· ειιιιιι1ειι, ιιιεε εειι ι1ειιι Βιιιιε εεε νοι·18οιι

.1ιι1ιι·εε ειπε Ηιι11ιιιιιιε πιο! θειιεειιιιιι, ιιιιι·1ι ι1ειιι

8ι:1ι1εεειιΓε.11, ι1ει· 11ιιι ιιιιι Π. Βεριειιι1ιει· ειιΓ Με

Κι·ιιιι1ιειι1ιιρει· 8εινοτιειι Με», ειιε8εεε1ι1οεεειι ννιιι·. Πιο

ν1Πιιιει:1ιε, Με 11ιιι ιιι εειιιειι Ιιειι1ειι 1ιε81ειτοιειι,

ειι€ειι ειεε ιιιιι· ιιοε1ι ευ! ειιι 1ιιι1Μεεε; ιιιϋε1ιο1ιει. 1εἰε1ιιεε

ΕΜΗ. Βειιιε.1ιε 6 Μοιιιι.ιε Μι εειιι 8ιεε1ιιιιιιι 8.ιιΒεψι1181°Ε,

ειε 1ιε11ιεε .1ε1ιι· Εεεε ινιι1ει·ειιιιιι1 ει>1ιι Κειρει ιιιιιει·

1ιείι18ειι ΞειιιιιειΖειι σει· τιιε1ι1εε1ιειι Κι·ε.ιι1ι1ιε1ι, Με 11ιιι

ιιι ι1ει Β1ιιιε εειιιει· .Τε1ιι·ε ι1ε1ι1ιιεει·ε11ι. 1ιιι.ι. Με ει

ι1οε1ι νοι· Μοιιει:είι·ιει ειεε εειιι 412. Ι.εεειιεμ1ιι νο11ειιι1ει.

Ιιιι .1ε.1ιι·ε 1868 ευ Ρειει·ε1ιιιι€ εεεοιειι, εεειιι.ι Ε'ι·ειιι

εεε 1880 Με Πιι1νειειι.ιιι 1)οι·ρε1., ινε ει ι1ει· Οοι·ροι·ιι

ι1οιι Εειοιιιιι. ειι€ειιϋι·ιε. 1887 ινιιι·ι1ο ει· ιιιιε1ι νειιε1Μ

ιζιιιιΒ εοιιιει· 1ιιειιΒιιι·ε.1ι1ιεεει·ιειιιιιι «Πε1ιοι· Με Μει:1ιε.ιι11ι

εεε Μεεειιε 1ιε1ιιι Βι·εο1ιε1Ωει» ειιιιι Πο1ιι.οι· ι1οι· Μει1ι2ιιι

ρι·οιιιον1ει·τ. Ιιιι εε11ιοιι .Τει1ιι·ε Μεεε ει· ειεε ιιι εειιιει·

νειειετιιΜ Με ρι·ει1ιιιεε1ιει· Αι·ει, ερει1ε11 Πιι· θε1ιιιι·ιε

1ιιι11ε ιιιιι1 Γιιιιιοιι1ιι·ειι1:1ιε1ιειι, ιι1ει1ει·. Με ει·ειειι .1ιι1ιι·ε

ειι1ιε1τετε ει· Με Βιιιειιιει· ειι ι1ει· Νει1εε1ιιιιιιε1€10ε1ιει·

ειιετε1τ, 1889 ιι·ει ει· Με '1'ει11ιε.1ιει· ιιι Με ιιιι .Τε.1ιι·ε 1885

Βεει·11ιιι1ετε 1Νιιεε11ι-Οειτοινει:1ιε Ρι·1νει1ι11ιιι1:1ϋι· Ρι·ιιιιοιι

οιιι. Με εεε Α1ειιιιιιι1τε-8ιι1ι1`ιιι·Ε'ιε.ιιειι 1ιεΒιιιιιι1ε;ινιιι·ι1ο,

ιιιιει·ιιιι1ιιιι Ρι·ιιιιι2οιι ι1οι·ι ειεε Αιιιιιιι1:ιιι2 Πιι· Ρι·ιι.ιιοιι

Κι·ε.ιι141ιε1ι.ειι, Με ει· ειε Με ιιιιιιιιι επι ι1ειιιεε1ιειι Α1ειιιι.ιι

ι1ει·-Ηοεμιτε1 Βε1ιεΙιτ 1ιειπε. Εεεε 2 .Τιιιιιε νει· εειιιοιιι

Τοι1ε πιεσε 11ιιι 2ιιιιεΙιιιιειιι1ε Κιειι1ι11ε1ι1ιε11; Μεεε ΤΝΕ

1ιειε ειιίειι€ε1ιειι.

ειπε ννειιιιεε.ι1ειιιιειιι11: ιιιιι Μεεεεεε, Βιιιιε1ιειι, 8ε1ι1ειιιιιι

Βιιι11ιιεε ιιιιι°·‹1ιε θι·εν1Μιιιι ιιιιι1

“Ή

Ιιιι .1ε1ιι·ε 1894 εειιιι1 οι· 1ιι '1'ει·ι·ιιο1ιΚι
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Μοοι·- εεε Ξε12Μι.εει·ε. Με ει· Με εε εε1εειε Τοεε1ειιειε.

Βε1ι18911εεειει·ιε ει· ε.1ε Πιιε1ιι.οι· εεε Βιιεε11ι2εεΙιεε

Κιεεει·ε.εγ1ε, νο ει· ιιε Β.εεεε Με εειε 8τεει.ει·ει ω

ι·ϋε1ι1:ε εεε Με ιεεε1εε1ιεε θι·εεε Με εειε Αεεεε

οι·εεε 11. Κ)εεεε, εεε ει· εεε1ι εε! εειιιειε 1ετετεε Κι·εε

1ιεε1εεει· ει·1ιιε1ι, εεεεεεειεΙιεει ινει·εε.

Ε'ιεει.εεεε Πεεε1ιιε1ι1ιε1ι1ιειτ ε1ε Ορειετεει·, εειεε

8οιεεειιι1ιειι εεε θεινιεεεεεε11:1ε1ιειι ε.)ε Με!. εειεε

11ε1ιεεεινειει€ε Ρετεϋε1ιε1ι1ιεε ει·ινει·1ιεε 11ιιε 1ιε.)ε ειεε

2ε1ι1ι·ειο1ιε Ρι·ινετ1ι11ειιτεΙ, Με πει Βι·οεεει· 1.ιε1›ε εεε Αε

1ιε.ε81ιε1ι1ιειι Με ειι1ειει ιιε εεε Εεεε. Κι·εε1ι11ε1ι πει· ει·

εεεεε εεε. .Ιε1ιιεε, ε1ιει· εειε ε1εει·εει ννιιιε "εεε εεε

ειι1εεε Κει·ρει·, εεε Αείοι·εει·εεεεε εεε Βει·είεε εε ιιε

εεεεε. Ει·ει. ιιι εεε 1ετετεε .1ε.1ιι·εε, ε1ε εειεε Κι·εε1ι1ιειτ

εεειει·ειο1ιεεεε Πιειεεε1οιιόε εεεε.1ιιε, με ει· εεε 1)1ιτεε

εει· Β'ι·εεεεε εεε1ι εεε @πιο ε)ε1ι _)ε1ιι·1ιε1ι ε1ε18ε

ννοι:1ιεε Βιι1ιε, ε1ε ει· ιιιειει. εε εει· Βινιει·ε νει·Μ·ε.εΜε.

θεεεεεεε 1ιοεει.εε 11ιιιι ειεεε Πειεεε ιιιειιι ιεε1ιι· Μ·ιεριεε,

ε1ιει· ειε 1ιε1ιειι Με Με εοε1ι Με Μεε11ε1ιΙιειι εεεε1ιεε,

Με ειπε Ηει·1ιει 1904 εεε εεειι·εεεειιεεε Βει·ιι1 Ζε ει·

Γε1Ιεε.

Πει τε1εεινο11ει·, Βεννιεεεε1ιείτει· Με. Με ιι·εεει· Ρι·εεεε

εεε 1(ο11εΒε ει εειιιεεεεε.ειεεε. Μεεε ει· εειιϊτ ι·ε1ιεε!
Π δ.

νει·ιιι1εε1ι1εε.

- Πει· Μ11ιει·ε Πιι·ε1ιιοι· εεε ε)ιιι·ιιι·Βιεεεεε Ο1ιει·ιιε1ι11ε11ι ιε

Βει·11ε, Ρι·οΓ. Πι·. Ε' ι·ιιιι ε Κε Μις, 1›ε,<ι;1εΕ ε.ιε 7.720. ΜΒΜ

εεε ε·ο1εεεε Πο1ιεοι·_ῇε1ιι1εειε. Πει· Ιιει·ε1ιιειε Ο1ιιι·ει·ι.ι·,

νιε1ε1ιει· νει· 1ιει·εειιι εειιι 78. 1.ε1›ειιε)ε1ιι· νο11εεεειε. ει·1ι1ε1ι

εειεε ειεειι1ειεε1ιε ΑιιεΜ1ειιερ; ιε 111ει·1ιει·,ε;, ινε ει· εεε1ι νει·

50 .Μεινε 2ειιι Πο1ι1οι· ιιιεειειεειε ρι·οιεονιειτ ιινει·εε. Νεε1ιεεει

ει· 35 .Πειτε Με Ρι·οϊεεεοι· εεε ε11επι11ω1°, εεει.ε.<ξε ιιι Β.οειοε1ι,

εεεε 1ε θϋιι1ιιεεε εεε ιιιι1ειετ. :Με Νεεει'ο1.=.ιει Βε.τεε1ε

εε ε ε εε εει· Βει·11εει Πεινει·ε1τει ε·ειιν1ι·1ιτ. εε1ιει ει· ιιε νοτ1

εεε ειι.1ιι·ε εειεεε Αεεε1ι1εε, επι εειεε Βιι1ιει.ε.Βε ιε .Τεειι εε

νει·1ε1ιεε.

- Πει· Βε11ιε1ιιι·ει·ι.>ι Ρι·οΓ. εειει·. Πι·. Ιεεε;εε Ρεε·1οιν

ει πει θ. ε1ειιι ιε Α11ει·1ιεε1ιει.ειε Αείιι·ε,ε·ε ε ιι ι· Ι ε ε ρ ε Η ι 1 ο ιι

εει·-Ηεεριτϋ.1ει·ιε εεε Πει·εεεθει.εε ε1ιεςει·ειει..

- Πει· 1ιε1ιεεει.ε Βει·11ιιει· Αεετοιε Ρωι·. Πι·. ννιι1ε εγει·

ιιε νοε εει· Βοε1εη· οι' ιεεε1εε1.Τειιερι·εεεεεειε

Ν ε ιν- Υοι·1ι, εει·εε Ρι·ε.ειεεει: εει· εεε Πεειεε1ι1ειιε εκε.ιε

ιεεεεε Ρι·οΓ. Πι·.(Ξει·1 Βεε1ι1ει, ειπε Βει·ειιιιι1ιε·11εε

ει·ειιεει ε·οι·εεε. («ΑΙΙΒ·. ει. Ο.-Ζτε.»).

- Πει· θε1ιε1Γε εεε ε1111ιει-ε1εειπιιιε11εερε1ιιοι·ε εεε Κ1ενν

εο1ιεε Μ111ι.5.ι1ιειιι·1ιε. ε·1ι·1ι1. $τε.ε.ιει·ιιι: Πι· Β ε 1ι ιιι ε ει ε. ε ε, ιει

1ιι·ιι.ε 1ι1ιειιε1ιε11ιει· νει·ε1ιεε1ιιεεει ιε·οι·εεε, ειπει·

8·1ειο1ιεειιι€ει· Β ε ιιι ι ε ει· ε ε ιι 21ιιιι 6 ε 1ι ε1ειι·ε.ι. Ζε εεε

εε·ιιι Νεε1ιι“ο1ε·ει· ει εει· Πινιειοεεει·ετ εει· 77. Ιιιι'.-Πινιε.,

ιν1ι1ι1. 8ιεει.ει·ετ Πι·. Π ο ε 1ι ο, εεεεεει ννοι·εεε.

- Πει· Ρι·οι“. Με. εει· Κιεειει· Πεινει·ε1ιε.τ, ιιιιιι·1ιι). 8ιε.ε.ιει·ει

Πι·. Τι·ιτεε εε!. εε νοε εειε Διει ε1εεε ειιεεει·ειε.ι.ιεεεειεεε

θι·ειεειοτε εεε 1.ιειι.ετε εεε 1ι1ιειεε1ιεε ΑΜ.ε11ιιιι); εεε Κιενν

εε1ιειι Η111Ιει·1ιοερ1ιε.1ε ειιι1ιεεεεε ινοι·εεε. ινεΙεεεε Αεκ εειε

Ριοϊ. οτε. Πι·. ννε8·εε ι· εεει·τι·ε.ε·εε ννοι·εεε Μ, εε ιι1ειε)ι

2ειιιιιει· Βε1εεεεεις ιε εειιιει· 1ι1ε1ιει·ιεεε ΒιεΠεεε·.

- Ζε Αει·2τειι ΠΠ· 1ιεεοεεει·ε Α ει'ει·εεε ν.

Κ1εεεε 1ιει εει·ει1111τει·-Μεειειεε1νει·νσε1ιεει.;

εεε ε11ιιι·ιεε1ιεε Ι1ει1ιιε.ι·1ιεειι·1ιε ειιιε ει·ειιιιιιι:

εεε· Βι·ιεεεεει·ει εει· Οιεε1ιει· 6ιι11ε1ιεε Βι·ιεςεεε Πι·. Ν ε. ι· γ ε ε ε -

Με εεε εει· Βειι.ειιε νΙ. Κ1ιιεεε Με ω· Ο)›ει·-11111ιει·ιεεε1ει

εεΙνει·ινε1ιεεε· Πι·. Ι(ει·ειεεε - 1ιειεε Με: Βε1εεεεεε· ιιι

11ιι·εε ε·εε·εεινει·τ18εε Αειιιι.ει·ε.

- Πει· Κει·ρεε.ι·ει εεε δ. Αι·ιεεε1ιοι·ρε, Μαι. Βτε.ετει·ιιι Πι·.

Η εε 1ιοννε1ιι, πι. ε·ε,εεε Κι·εε1ι1ιειι ιειι Πε1ι'οι·ει εεε Ρεσε

ειοε νει·ε1ιεεειεεετ ννοιεεε.

- Με ινε· ιιε «Ρι·ε.ινιτε1ετεεειιεγ ννεεεε11ι» νοει 12. Μ19.ι·2

ε. ε. 1εεεε, 1ει. εειε 1ιε1ιεεειΙιε1ι ιει Αεειιιει. νοι·ιεεε .Τε1ιι·εε ιιε

Γει·ιιεε Οετεε νει·ειοι·1›εεεε Απε Βει·ε1ιει·ε Βει.τε1ιει·

ΠΠ· Αεεεε1ε1ιεεεε1ε εεε Κειιιρϊεε εει.ιειι Με

δερεεει· εει·81.8τεε1ε1εεε-θι·εεε Π1.1(1ε.εεε

ειιι:Βε1ιιινει·ι.ει·ε ειε 4. Ε'ε1ιι·εει· 1905 νει·11ε1ιεε

ννοι·εεε.

- Αιε ννε11ι1ιε1ιεε ιεεε121ε1εε1ιεε Ιεειιτιιι

1ιε1ιεε ειε1ι Πι·. 5)1ειε ε1ι1, Αεε1ειεει εεε 1ι1ιε1εο1ιεε ι;ε1ιει·ιε

1ιε1111ε1ι-εγεε1ιο1οιι1εε1ιεε 1εει1ι.ειε εεε Α1ι1ιοεε1ιεει· εεε Πει'

1ιοεριι.ε1ε, εονι·1ε Πι·. Ν. Κ ε ε ε ε ιι 1 ε ε ε ε τ, Αι·2ι εε εει·

Πε11ειιετε1τ εεε Πειεεε-Μιειειτ)ιοιιιιιεεε. Με Ρι·1 νιιτεο

πεειεε τει θε1ιει·ι:ε1ιε1ιε 1ιε1ι11ιτ1ει·ε.

- νειε ιοι·1ιεε: 1) Αιε 10. Μ18.ι·2 ιιι Κἱενν εει· ΐι·111ιει·ε

Ριοΐεεεοι· εει· Ο1ιιι·ιιι·,ε,ιε εε εει· εοι·ι.1εεε Πεινει·ειτ.ει, ιιιιιι·1ι1.

διεε.ι.ετει. Πι·. 'Ι' 1ι ε σε ο ι· Βο ι· ε ε ε ιι ρ ι, ιιε 68. Ιεε1ιεεε)ε1ιι·ε.

Ζε Εικε 8·ε1ιοι·εε εεε ει·ποε;ειι, ιν1ειεειε ε1ε1ι εει· Η1εεεεε1ιιε

εεεε νοε 1%1-186θ εεει Βιεειεει εει· Μεεἱι1ε ιιε εε: Πει·

ρειει· Πιι1νει·ειι1ιι.. Νεε1ι Ει·1ε.ειιιιει; ω· Πο)ιιοι·ενιιι·εε ιπι· Β.

Απε εει· θιε.ι1ε Βιι·οριεεοιν, ειι.ιιε Απ: Ζε ννει·ε1ιεε

Πι·ιι.1ε1ι ιιε θοεν. θι·εε1ιει·ε· εεε Γεεειει·τε 1877-1878 εεε Με

εε! εεει Κι·ιεεεεε)ιειιρ1ειε ιιε Κειι)ιεειιε. Νεε1ι εειιι 1ζι·ιεεε

»Με ει· ειπ Με .1ε1ιι·ε Ζει· ννε1ιει·εε νν1εεειιεε1ιεΓιΙι‹·)ιεε

ΑιιεΜ1‹1ιιιιι: Με· Κι·οεε1ιοειεε 1ε'ε Αιιε1ιιεε ε1ιΚοιιιιιιεεε1ει·ι. νεο

ει· ε)ε1ι ιιι Βει·11ε. 1·1ε1)ε, 1°ε.ι·ιε εεε Εεεεοε πει εεε ΟΜι·ιιιειε

εεε ρει.1ιο1οιι1εε1ιεε Αεε.τ.οιε1ε εεεε1ιει”ιιι.:ιε, εεε νειυ· εεεε

0ι·ειεειοι· επι Ηοεριι.ιι1 εεε Ρι·εοοι·εε1ιεεε1ι1εο1ιειι 1.ειοριε.ι·εε

ι·ε:1ιεεετε, Με ει· 1888 εεε οι·εεει.1ιο1ιει· Ρι·οί'εεεοι· Με' εεε

1εε1ιι·ειε)ι1 εει· ε1ι1ι·ειρ;1εε1ιεε Ποειι1ιε11ι11ε11ι ιιι κι" 1ιει·εΓεε

ιινει·εε. ννεειεε εεεε1ιιεεεεετ Κι·εε1ι11ε1ι1ιειι πω. ει· 1. 11902

ιιιιι:1ι Β5-_)111ιι·1),ι·ει· ει·ιε11ε1ιει· 'ΓειἱςΚειι. ἱε εεε Βιι1ιεειειιε εεε·

νει·1ε1ιτε εε1εε 1ειιιεε 'Ι'ε.ι:ε ἱιι Με". επι ει· Με Ο1ιιι·ειε ιιι

1ιο1ιεει Αεεε1ιειι ετεεε. Σ) 1ε Β τ. Ρε τε ι·ε ε ιι ι· ε· Με 10. Με:

εεε 1ιιεειιιε Ε”ι·ειιεεεται. 1) ι·. Α1ι`ι·εε Ε'ι·ε ιι ι Ζε ε, Πιι·ε1ιιοι·

εεε Κιεεει·ε.εγ1ε εεε Βει·οιιε Β Με ε·11τι, ιιε ε1ιειι νο11εεεε

ιεε 42. 1ε>εεεε)ιι1ιτε ιιε εεε Β"ο1)ι·εε ειιιεε $ε1ι1ει.=;εει”ε11εε.

Π1εοε εεει”ε1ιι·1ιε1ιεε Νε1ιιοΙοε· εεεεε ιιεεει·ε 1εεεει· 1ε ε»

1ιεειιΒεε Νι·. εει· ννοε1ιεεεεει1Π. ιιε ιιεεει·ει· 8ιε)1ε. δ) 1ε

8 ε ι· ρ ε ε 1ι ο ε· εει· εοπ1..κε 1εεε·)ε1ιι·ι,ε;ε 1ιεεεεε1ιε.ΐιεε.τει .Ι ο -

1ιειιε νν1ετε ιιε Α)ιει· νοε 52 .1ε1ιι·ειι πειτε εεειεεω

ρι·ε)ιιιεε1ιει· Τει1ε1ιειι, 4) 1ε Κ οετι·ο Με εει· Πειιεεο)ιειιειιι·πι

εεε Π1εε1ιεεε Ρει·ϊειιήεε· (Κι·ειε Κιι1εει·1ιν), Π ι·. Α1ειιιε

νν1εοε;ι·εεοιν, ιιε 58. Πεεειιε)ε1ιι·ε. Πιε νειιιε ρι·εει1εειιι11

1ιιιιτε εει· νει·ειοι1ιεεε ι. .Τ. 1878 81°1Βιιε1.. 5) Ιιι Ο 1ι ιιιιιι

ε. ε 1 ε Με. Π ι·. .Τ ε ιι ιι ιι ε 1·1_ιο ι· ι. εὶιι 1ιει·νοι·ι·ε;;εεεει·

Αεεεειιτει, εει· ε. ε. ιιιιι Βι·ιο1ε ε1ε οι1'εεε Νιιε1ιοε1ιεεε1εες.

ω· θι.ει·ορει·ετ1οε ε1ει;εί111ιι·τ Πει.

- Ιε Η ε 1; ε ε ε ειεε, Με εει· Ο1ιει·οενο11ιεεε1ιιιε·ιε εεε

Βοιεε Κι·εειεε Ε'11ι·ει. ιν ε ε ε11τ.ε ε ε 1 Η ο ει εεε Ο1ιειΜε

ιιιιιιε11ι. ε.εεεει· εεε Βενε11ιεε.ε1ιι1ε·ιεε Ο ιι ι εο1ι1ιοιιι.

ΟΙεεεΠενν, Βιιε1ιι.ει· ιιεεθει·εεειιεονν, ε1εΑει·ειε

Βιιι;ε, )νοιε1ιεε1ι. )νεει.ι·ιεε τ. θ). Θε ι·1ει.ιεεε1ιι:

Κο1εεεειΚοιν,Ρει.1ε,Βεει·ιςιεινε1ιι.Βι·οεοινιι.εεε,

Κι·ε εεε, Ζ ιιιερίι. εεε Ροεε_) ειι ιιε ειιι·1ιε1ηεεε1ιεεεε.

- Ζειε Π11ιιιιιει:1ι εε Ιιεεει·ετι, εεε νοε εει· Ιε1ιιιιι

εε1ιεε ΑΜ.ει1ειιε εεε 1εοιεε Κι·εεεεε :Με εεε Κι·ιεεεεε1ιιιιιρειιι

ιςεεε1ιιε)ιι ι.νει·εε. ιει. ιιειιει·ε1εεε ειπει· εει· 1νε1ιι·ιιιιε νοε Πι.

Η) ο 1ι ε ε ε ι·ι ε1εε Η1ι1ι'ε 1: ο 1 ο ιι ιι ε, 1ιεεεε1ιειιε εεε 4 Βε1ιιι·ε·

ειει·ε εεε 9 5ε.ιιιιει·ειι, ε1ιε;εεεεει: ινοι·εεε. °

- Πει· Ο1ιει·ε.ι·ει. εει· νοιε Αεε1 Βεεε1εεεε εεε ει1ιειειειι

εεε ερ1εεειε εοιἱει·ιειι $εειιΜε1ιο1οειιε ιιε Πει·εεε επεε, Οι.

Ρ. Ρ ιιε ιε11ιοι.ν, ννε1ε1ιει· ε1ε1ι εειι ειεει·ει· Ζειι 1ε Ποε)ιειι

1ιεεεεει, ειιι·ε, Με νει·1εειει, ε 1 ο 1ι ι ει ε ε ι· ε. ει' εεε

Κι·1επεεε1ιεερ1ετε ειιι·εε1:1ιεει·εε.

- νοε εειε ι·ιιεεἰεε1ι-1ιο11εε‹11εε1ιειι Μειω

εε ι·ει ι ειει1 1ε Με1ιεεε Με 1ι11ιι.ι;1ιεεει· ειιιει· νοε εειεεε11ιειι

ειιιεεεεεεειεε 11ιεεεεεεε ΚοΙοεεε Πι·. 1.ιενειι. Με. Με·

ει» ε 1ι επι ρ Μ. 2 θε1ιειεειει·ιι εεε 2 ειιιιιιει·ε ειιι·ϋε1ιε·ε1ι11ε1ιεε.

)11'011:11.ι ιιιιε1ι ειιιει· εειιι Κοιιιιεεε ειιε;εεειιιι;εεεε Μ1ιι.ει)εεε· Με

ι.νο1ι1 1ιεειιεειι. >

- Ηερ;εε εεε ΡιοΓ. ειιιι·ε.οι·ε. Πι·. ν ε1ριε ε, Πειιει· είπω'

οι·ι.1ιορ1ιε1εε1ιειι Ρι·ινει1‹Ιἰιιι1‹ ιε ΠειεεΙ1ιεις. ννε.ι· νοιι ε1εειε

Ρει1ειιιεε. εει· ειπει· εειεει· Βε1ιεεε1ιιιιε· Με ιιε Κειε 8111€)'10°

ι1εο1ιεεΒειε Με ο1ιει·1ιε11ι εεε 1ίειεε νει·1οτειι 1ιε.ττε. ε1εε ΠΜ·

ε ο ιι ιιε 1 ε· ε ιι ε: ε 1ι 1 ε ι; ε ειι€εει.ι·εεε·1 ινοι·εειι. Ρι·οϊ. ν. 181

εεε νοιε Πεεει.ξει·1ε1ιτ ειει:ειιΜ1ιι·18.εε1ε·ει·1(ει·ρει··

ιι ε ι·1 ε ι ε ιι ιι ε ν ε ι· ε ι· ι ε 11 τ ννοι·εεε: 1) εειιι ΚΙ$$.ε·ει· 6111

1ιιιιιιει11ε1ιεε Βειε εε 1ιεεε1ιεεεε; Σ) εεει Κ1ει.ιει· εἰεε .Ιε1ιι·εε·

ι·ειιιε νοε 800 Με.ι·1ι, εεε Β) ειεεε Κεριιιι11ιειι·εε: ν011 12.000

Με.ι·1ι Ζε 1ιειιιι1ι1εε. . _

- Πεει Ρι·οι'εεεοι· εει· 1ερι2οοτο1οςιε Με νειει·ιεει· ο)ι2ο1

εε εει· ιιι111ιει·-ιιιεειειειεε1ιειι Α1ιεεειε1ε. Μες. νειει·. Ν. Με

κι κει' Αεεεε1ιεε ε" ε;εεεεειεε Α1ιεεεειιε εεει.ειι.ει ε·οι·εε11ι

ε1ε νοι·1εειιιιε·εε ιιε εει Α1ιεεειιιιε πε 1ιεειιε1ιειι εεε εεε1ι.·11)·

εοΙνιει·ιιει; εεε νο11ειι Κει·ειιε ειε)ι εεε Ρι·1Πεε: Με εεε ΑΜ·

ε·ι·ε.ε νει· εει· ιεεε. Ρι·111ιιεςε)ιοιιιιειεε1οιι ιιι ιιιιιει·ε1ε1ιειι.

(Βιι·ε1ι. )νεε. - Η. Μ)

- Πει· Κε.1εει· νοε Ξερω εο11 εεε ιε θεϊε.εριεεεε1ιείι. Με·

ειιε1ιε1ιειι ι· ε ε ε 1 ε ε ε ε ε Α ε ι· π ι ε ε εεειιι.ττετ 1ιε1ιειι. 1118

ι·ιιεε1εε1ιειιΘεΓειιεειιειι ιε .1ε.ρεε εε 1ιε1ιεε·

ε ε 1 ε, εε Με _ιερεειεε1ιειι Αει·πιε πι· Βε1ιιιιιεΙιιιιε· εει· _)εΡ111"“

ει:1ιεε νει·ννιιεεετεε ιιι εει· Μεεεεε1ιιιι·ει νει·ινε.ιιει ιινει·εειι ιε11ε·

εεε. Π1ε ι·ιιεειεε1ιεε Αει·21:ε ννει·εεε νοε εει· ιερεε1εε1ιεε Μ·

ε·ιει·εει; επ ειτε Πιεεειε 1ιεεο1εει ιινει·εεε.

- Β1ε«Μεε;ιιετ.ορει1ι» νοι·θει·ιε1ιι.ννεε;εε ιιε·

1 ει ε τ ε ι·ε ε ει ε ι το ε ιν ε ιι ε ε ε ετ.ειιε εει· «Μειιιιετ.ορει1ιι

Κ ε τ) Ρ ο 1ι1 νει· εει· θ. Βιι·ιιΠιε.ιειεει· εεε Πεεεε·ει·ιε1Μ

1ε Βει·11ε. Πει· Αιικε1ι1εειε αει· εειιιεε Ζειε)ιεεε θι·ενεει·"1111

1ιειιιε1ι ε1εε Βε1ιε1ι1οεειιι'εει·11ι. Πειειι 1ιει·ι.ε ει· νοι·ιιιι.ιι·ε ιι1ιει·

Ηγρεοι1εειιιε εεε 11εεε·εει.ιειιιεε, 1ε.ε ειπε" εει·111ιει· εεε ε'111'άθ

1
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-εε1ι1ἱεεεΙἱεη «ΗειΙ1ιιιηι11εει·». Με Μοιιο Με ει· ιιεε εε1ι6ιιεη τ!. .Τ. 10597(521ιηε1ιι· ε1ειη ό. νοι·ιν.), 6ηι·ηητει· 1224 'Ι'γρ1ιηε -

Βρτηο!ι ει·εοηηεη: «Με 'Γο‹1 Με 6ι·ει Ρε.ιηεη: Με Α11ορει!ιιε, (62 ηιε1ιι·). 946 8γρηἰΙἰε- (49ηιε1ιι·). 286$εΙιε.ι·Ιεε1ι-(62ηιε1ιτ),

61ο Ηοιη6ερηι1ιιε Με Με Ηγάι·ορει1ιιε. 1.1εε Ι.ε1ιειι Με Με ει- 116 Ι)1ρηι1ιει·ιε - (Η ιιιε1ιι·), '70 Μεεει·η - (26 ιηε1ιτ) ιιηά 61

ηειι Ρει1ιεη - εειι 11εε·ιιετορειηειι». Νεε1ι εειηει· Αιιειο1ικ Με Ροε1ιεηΚι·εηΙιε - (6 ηιεηι· Με ιιι άει· νοινν.).

«Πε ΜετΙιε1η (;εειεηετ, 1ιεεεη ιιιιά ΘεεηηιΠιειι 2η νει·‹ιετϋειι,

εν8.1ιτειιά (ιω- «11ε.ε·ηειορειη» ειιι·ε1ι «Αιιεινει:1ιε1ηηε; νεε ΚεεΓι -·8

από 88.011» (Με Ιιι-Μη ει1ιειΙιε. 1η εεἱηεη 6Πεητ.11ε!ιεη Αιιρι·ει

εηηεεη ρΠεει (Με Αηηιε141ηηιε εεε Μηιιη εε1ιι·νοΙΙ 2η ιιε1ιιιιειι. Μορη811η(“8-Βη11θωΠ 8(,_ Ρθτθι·"Π1τ88_

Ετ Με εηε1ι νει· εἱηἱεει· Με εεΙιοιι ινεπειι ιιη!εηκει·ειι Νεα

ηοννει·1ιεε :η 1000 Η Θε16εττηΓε νετιιτιει!ι ννοι·άεη. Η” @η ννοώθ νοπ( 27_ Ρω,”Μ Μ8 5_ Μ;Π-2 1906_

.1ετητ επιηη νι·ιεάει· ε1ηε ιηηιΚιεο1ιι·ειει·ιεο1ιε Αηιειι.πε Μπεν Αη- Ζ ει!!! (ΠΠ. 8 τ. ε ι.ϋθι·ΦΠιθ.

Μεεε. Με ιιικεΙιιε «Ζωη ιιει1εη .1ηΙιι·» εΠε Κι·ειι!‹ειι ΜΜΜ' η Η Η ω ΙΙ ά Αιηιι£ιηετ1‹εειιι. Μ" εε άειιι Ρο1ιΙ ηε1ηηςειι εε1, «ειιιτΙιεε _ Ψω_ 980 _ω_τ "Ρ _ Θ·

Β.Βοηειιηιηι·Κε1ειάεη νοΙΙε1:11ηηιε;ιη εεεεΝ.ι- =1 =1 Ε· ἴ- ^·· δ· 1·· ε· ε· 1· ε· 6: ε; ω

Ε επι», εεΠιει ἱη Π11Ιεη. Με (Άει ηηΙιειΙΙιει· εο!ι1ειιεη. Με Ηε1- [ω(ΜΜωπ ἐ ἐ 5 Ξ Ξ Ξ 2 5 "έ ζ ”= έ “ἔ Ξ

Μη;; εεεε1ιεΙιε ειιι·ε1ι «Ποηει·τι·εεηηςόεε1ιεΙιεηεηιεεηει1εηιηεη -έἐ` η η η η η' η η ε έ.

Βεϊ6ι·άειιιη,ε εεε 8ιο11ιεεεΙιεε!ε, <<Βι16ιιηι.τ ηειιεη Βϋεεεηηιητ- Η (η ε" Φ Ξ 'ο Ξ 2 8 8 θα Β Β Ξ Ο € 2

εεε» η. ε. ιν. Αη(61ι·ηιιι1 61εεει· Αηεεἱιτε 1ιε.ττε Ρι·ο('εεεοι· ' ' ' ε! ¦ 1 | Ι ·! ¦ 1 | | | 01) =' ει

Πι·. Κοεειηεηη ηειιιεηε άει· Αετιιε1κειιιιιιει· εεε 8ττε.Γε.η- " '“ Φ Σ: 2 Ξ Ξ Ξ Β Ξ Π Ξ Σ:

πω.: εεειεΙΙι. Πει· ωει·ιε1ιτε!ιοί νει·ηι·ιει1ιε εειι Αηεε!ι1εειεη 528 892 (Με) 223 (η (42 μ; 17 88 83 68 82 (58 68 87 Π, 1

2η 500 Μ. θε16ειι·ε.Γε. 2 _ | (1 Τ ή '
-ΒριάειηιοΙοεΕεεΙιεε. ΠἰεΒιι1ιοηεηρεειεη·εἱΓι _ιι, ›"',ω ο" 08-"Γ8%)"ΐ": σι

ιη Ιηάιειι ΜΜΜ 1η ηεεηεειιε;εηάει· ννειεε ηηι ειο1ι. 11ΗΠι- οι ὲ=οΧ2ΠωἙ ι'ἔΥρ"]πΒἀ'ἰ4'ρῖΌἱ¦ΒΙθω1%0έιη11 μψ'Έ

Μπιτ! εοιιετ. εεε Β1ηττετεη νσει·ιηει·ει· 1νιι1ει·ηηε· Με Ρεει ιιειεΙι- ΕΜ θε-Π"""Μ:: Μ. 0η" ' 00 θ" ° πω” '.ωω Μ' '

εηΙειεεεη ΡΠεε;τ Μ.: ειε ιη ηιεεεηι .1ε1ιτε ειιι ΗεϊειειΙιειι Ζιι"ε· [)ιρημ"9"θ π” ωοΠρ. 0° κω1ώι"1"θ" θ· ΟΓ0"ρ68"ἶ Ι'"""Π

πιοηιτηειι. Με 1ιετ Πιι·ειι Νικ: 1ιε.ηρι.ε2εηΙιε1ι ιη εεε εεηιηιιτιἱἔεη 4 ΒΜ2"ΜΡΠα 26· ΒηΉροι"812.ΟΓ'Ρρθ 4, Κ*ψΜ.ψ6ΙΙΒοι'0 ΜΗ]

νω"θω ό" ἰΠἀἱωΒΒΠ 8ι.ιωω. Μ Ν8"Μπ "δω18ΠΕΙ'ω1 Θω”ι ε;εηεητηηηηιιηε·121,Βιι!ιτ1'Βριεειιιιεε!ιε_Μεηιιιιειειε 0, Α1ιιιτει·

35,()01), ιη άει· Ιετ.ετεη ννοε1ιε εεε” 45,000 'ΓοηεεϊειΙΙε εεεηιε1ι1ει. Ξπΐ1ΠΕΤΙ”8""βιτ18ω"ΐ0ΒΡε(50ιΨε ορ"“ιΐ20: Ο· Ιἶ0τΖΒΓἶ_"κ2θἱτΙΒἰ

[ΜΒΜ ετε!ιτ. εε (ω, @εε ειηε ει·οεεε Αη2εΙιΙ άει· Ί'οεεει”ΜΙε ' θ" .ΠΠ πω Χ(Έρ ΙΕ Ρ π] "ΐΓρεΠι θ ἐξ Τε» Γΐ" Η ο

νει·1ιειηι1ιε1ιτ. Μι·6. Πιο Οηροεη:ιοιι ε·εςειι Με Με.εεηεηηιεη άει· . ά8ρω”δΨΗθ @ι ";Γκι=οβο ω' °ΠΟΠ 'Ή. . · Γ Η Η ο: ?'2

Β.εΒιετιιηε ει·ΙιΙει·ι ειε|ι 2ηιιι Τει! Με (Με 'Ι'ειεεεΙιε, άεεε Με Όο"π "εΨΐθ 1 0 '0.!εφΠ.Β ω] 78 ΙΕΡΗ] Ν"Μ18 .ι.·ΖενειιεειιηρΓηηε Με άεηι εοεεηεηηιεη Ρεεεεει·ιιιιι (Πε 1ϋι·ε1ι- · Κθ""ο'ν1Μ"Ν""Μ>"ορ·"Β ιΠω"ω"' θ· ,Ι.8τω"Πυε "ΜΙΒ '

ιει·Ι1οΙιειεη Ρο!ε·εη (;ε1ιεει 1ιεεεη εοΠ. Ηιιηάεπε άει· θε- η "'·"Μ"”τε" ή" Μ5ΓΜΙΙ""ε“8"8ιε 128· 0ιεθΒ0*ΘΡέ 4 ·

 

 ιηιρ('εεη εοΠεη ηη Μιιιι6ερει·τε εεειοι·1ιειι εε1η. Με Ρεετ. (Για = ' - ζ 6- κ =='

.δη επϋ.τΙ1ιετεη :ι Αηάη%ΒιβιιΙΙιεηξ ηητ1έιιι 1·1ιιηά_ιεε ιιηΓ. Με.Βιοηε 1 Φ Νέ.0Π.800 81620118 άθΒ ν01°81118 811. ΡΘΕ01·8

ϋ1·τ'ει· ε.6εη ειειτε τω. ι τω· εν6 ετηηε; ε1ηκε 'εεε. . . · ·· '
1ηι .ΜΒΜ 1903 ω!! ιη 1ιι6ιειι ηηςείΞΗιτ ε1ηε ΜΗ!ιοη Μεηεοηεη ( ω”:80Γ ΛΟΓΣτα Βιο118τε8' ά' 22. Μεπ2 1905

άει· Ρεεε ει·1εεειι εειη. Ι" 'Ι' η ε ε ε ο ι· ά η η η ε: Ε" ι ε ε: Ζει· Κεειιιειι1ι άει· Ηει·ηιεη.

_ Πω θ 8 Η δ ω ΜΒ 'Η α θ τ κ Η Η Κ ο Η Π] α ο Η ο ἱ ν( Ι_ 0 Νει.οηετε8ιτειιηε ι1οε Βεητεο1ιεηετητ1ιο1ιοτι

η ο ε η ι τ :Η ο ι· η Η ε. Ρ ε ε ο ι· ε ε η π· ε: ε 1ιετι·ηε ετη δ. Με.ι·2 ν01°01Ι18: Μ01108.$1°, ό811 Π.. ΑΡΝΙ 1.906.

 
 

ΔΝΝΟΠΟΕΝ δΒΒΒΕί ΑΒ'1'ενει21εη ιη (Με Βηοη118τιθ.111δε νειι Κ. ι.ζιι1οκειι 1ηΈ

.'80 Ρετεεεεητε, Νενε1η-Ρτ. 14,εοννιε ιιι εΠεηιη- Με εηεΙ5.η6. Αηηοηεεη-0οιηη€οἱτεη εηεεηοιηιηεη. 

- Πτι εεΙιε ηητΖΙιεηεε ΡεοεΙιιΚτ εεε Εεεεεεε.-δειεεεάε

ηιεοιηιε ~
~ ιηηΝοε

Β ι· η ι· ο η ι : Μι εεννϋ1ιηΙιεΙιετ νει·ει.ορΓιιημ. Ιιε1ιει·Ιε1άεη. Με εηηεερώεεηεε ΜιιτεΙ

  

  

ΜΘά12101ΜΜ Αω1·2811112 ΠΠ· 61ο νετάπηηηε;ευτεεηε; ΙΜ Α1οιιιε Με νει·άε.ιιηηε;εεεηεΙε, νετειορΐηηε Μι

12- 31111 1892· θε1ιενεηεει·εη Με Με άει· Βι·ηετ ΒιιΙΙεηάεη. Με @με θε1Ιεηετ.ειη.

Α1ιεόεηιιε 6. ννιεεεηεο1ιεΠειι @Η 80ΒΙαΐθ"Κ8Ηθη'

Ι. Αυϊ11189811- 8--ΪΠΙ1189θ- Ηεηρτ.-Περοι: 62, πιο ‹Ιε Μ. Τοηι·. Ρει·ιε. (82) 12-8.

Περού! Με τάδε” ΑροϋιεΙοεπ ατα! Βο·ορπεπΙιατισΙΙππρεπ.  
 

Ι Θεννόηιι11εΙιε Ποειε 1η ΡἱΙ1εη: 2 ΡιΙ1εη ηιιεΙι ηειη ΙΒεεεη (Με: πι· Νεο1ιι Με

1

  

8ηιηιιτ1ιιη

Θει·σοηε Β1ν1ει·η, Πε1Πειι.

Ρι·οερεΙιιε Με δειηιτ.Μετιιτε 1)ι·.1ίοεη18ει·.  

Βἱε 0ηεΙΙεη (;01ι6τεη άει· Ρτηιιι6ε1εε1ιεη Βεεήει·ηηι;. ν. >/ ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν `Π

2 Μπιτ 8Βοη1ιοηε ιι:ιε1ι 4 02 (η 22 “" ` " ν` ,` ` ` "` " “

ι1ειιιΕεεειι Η5Ν1ετη Με · ·· · · 6 - ·

Μ.. 81ξΐιςΒΓ'Ε!;ί1"Π8 Ιιιι Βεητ.εε1ιεη Α1εεεηάει·-Ηοερ1τεΙ Μπι

"πω" η·Β880"_ · Νώε ΡΙΙεςετ ηιιι1 Ρηεεει·1ηηειι Η: Με

Με ΜΜΗΜΙΙ ωο""Π_ Νεο1ιενειε ει·τ1ιειΙΙ: ηη" ειιι· Ζειτ (Μεικτ

ρι·ινετε Κι·εη1ιεηρ11εςε (μεμε Ζε1ι1ηηρ

νεε 50 θορ.).

 

 



 

  

_·'ΐ-ΐ .4απρο2εωΙιτιε2ω· ΙΞ7:·πα1#α Π” Βο·ωπσιόΙοαΗεπ - Μεσσοπ

. αυτ:: ωσ·Μυο!! π. άεπ· Ι·':·ιωιωι- «από ΧΜπάε·ι·ρυ·αευϋπ. -

Βτ·ωπόρόπ Καπο» ....πωωππω. π. ω·ϋπσετ·ειι Ώσπου!

” “ημ·Ιππ ·σιν·ι·«Μτι. (12' Ι2-8.

 

_ Π!" :ΜΙ:Με, ο·σ·ΜΜι· πιι"Η'Νηπε, Με

· ΙϋεΙΝΙισκ .!Ιοο·ρΙιἔτι‹Ιε=Φ·ᾶυα! πο” ,“°Φ'ϋ07'Ρ0°8%άΘΡ

-- κιΘΙιι›ο4·ι·2- πια! Ιστιπ!ωιε!ΗΜ:"Μπ ”Ή·Ιστιπη. ΙΜ! Μ.

ΪΪ «Ποπ. Ι·'ΙΗΜπ «Με Πι·καιΜπιΜΜΙ Π” 3Ιο0·ρΓιόπιπι από

1 ΟυεΙΝ':ι. πο" Νπωυπ απ υπο·αυσπ.άσπ.

 

 

 

· ' Ι›ω· Ι5συπο Βο·ιπι!: πω· .ΙωΙσιΠαι!Μπ. Απεο·Ισειππωσ

.!ΗΜσ>Ι ΙΜ! Επι”, Βι·οοισΙ:ΜΜ, Δο·8Μ·όοπΙο2ε·ο·οοε, ΒΙετ·ο

ρΜιΣωκ·. ΉιΙΔεο·Ι1·αιΙσπ«Μ ΜιοΜπα·οιπ, πωυσΣε ό” σιΠεπ ειπ

Ιω·ι·ιι ΓόΙΝπω, ότι άΗΜ·πι]0€η:1·δ.ΙΝΙ9·α88 Μι:ΗΜΞεο·8 .ποιά _

π........1.1π...1.11

ζ '1'τε.ππετο!π-Οποτππ.γοι·π

81ΙΙΙ111ΠΙ'1ΙΙΙΙΙ 111ΝΒΙ'1ΗΙΙΙ(Ι'ΗΠ111

1 Π" @πιο .1Μιι· ;.·;οϋόιιετ. 1.«>1τει· υπό

ΒεπΠιοι· 1)ι·. πιω. Η. Ψο!!.

 

 

Η Ι. (5ε!!οχ1εόπι·εποτπ:.·1εειει·). ΜΜΜ Με !!πεεω·11ο!ιοε ΜΜΜ πε

Θ εοπόει·ε εππει!;; 6ο! ΜΙεπ πω!! Ει·14Μ1ππές :.ιπίπε2επόεπ

τ1ιοππιπί!επ1ιοπ υπό ιιοπτπ18·1ευποπ 8ο!ιπποι·2ππ, πο! ΠΜοπ1η·1ιοππιπ11επιπε,

Ηπεπο!ι·1ιοπιππ!!ειιιπε υπό Ιεο!!!ειε. νοπ ε!πει· Μἱεοπωηέ ειπε ε1ε!οποπ

Τε11επ επι. ιιπό Ο1!νεπϋ1 π! όετ Πεἔε1 τό;ζ11οπ 2 πω! Μ Με 1 ΚΜΤοε

ΠΠΚ! νο!! 1π Με: ΗΜ!! όει· ει·1;ι·ειπΙαοπ Κόι·ρεττε!!ε εὶπ2πτεἰ1κπ. - $Μ!τ

ἱε1 επεεετοι·όοπτ!!οπ ΒΙΙΙἰἔ.

Ο Ι Βε! εορ$!εο!ιοπ Ει·1κι·ππΕππΒοπ (5ερι!!ώτπ!ο.

Ο ω Ρπει·ρετπΙρι·οΖεεεεπ - απο!! ρτορ1ιγ!πΙα!εοπ π

πο! 0Ε!)1.1Γ1.θΙΙ -, Επόο1:Μ·ό!11ε, ΜἰΙΖΒτειπό ετα.) Με Ι.ϋεππ;>; Ζω· !π!ι·πν·ο

πϋεοπ υπό τοΜπ1ωι Απννεπόυπἔ, Με ,.Ππ8πωιΥππι ()ι·οόό·ό πω! Ε!πτεἰ1›επ.

- Ζω· "ππό!ω!ιππόΙππε π. Γο!·πι νοπ ΤΜ)!ειτοπ Με.

Ξ111:ει·ρι·όρειτόκ Μι· 1 9 .

Απέεπ- πω! (Ξε Αιι!1.ε11ιε1!!ιππι

εοπ1εοπτε1πτειπ1απε!!επ , Βεεοπόετε νοπ !πτειιε!νετετ υπό !ϋπἔετετ ΨΗ

Ποποττπϋπ. π Εππ8 Με Κο!:Μπ.

ΒἰΙΙ!ἔεε 11011111

 

Ρτό!ωπ πω! Ι.!τει·πτιιι· όω·οπ

Οπιππ!επ1ιο ΜΒΜ: νοπ Πογόοπ, 11πόοποπ1-Βτεεόοπ, 1 .

οόει· όει·επ νετ·τι·οτει·: (19) 11-4. 7 π δ 7 _

Β.θτο11ε1.Ή.0.,8τοόπγΡι·περ.,8, 81. Ρε1ετεππη. χΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧχ

  

νει·ε!πε

11711886»

Ρτπο!ιινο11ε, εοπππ.κο

[Λευ. Αιιετ“11ωΙ!ο1ιε

=11ιιευ·1πτυ· 1°ι·περππω

-· ;1.1!ἔι·ν6εε π.ΕτποΙππεεπεε1“ 1.211!. ° ·

δμ8.-διπππό1. Μ Μπμε1ἰππ. Κορ1εοππιεπι. ¦εια!!1οπ.;

    

 

1ι·ι·1Βο.ιοτεΜε.

  

κκέἄκκκκἀκκκκκκκκαἑκκκκκκ

Η 1κιπ·- ππό 8οοπειόεοι·1 ΡΕΠΝΑΠ =
Ποεπιιόο Ι.πεπ. Κιι1ιε $ω1ι!!όοι·. '1'οπιμοι·Μπι· Με 1'1'πεεπι·ε 15-18" 11.110!!!

1'οι·1.π!κό ο!ιηέ·πι·1ο1ι1Μπ Κπι·11πι1οππετπ!τ ππό 1ίπι·1ιπ.ιιε ἰπι Ρπι·!ω πππ Ποετο.: Βο,ς!!ιπ

ε!εει· 8π1εοπ 20. Μπ!, Βο1ι1πεε όοι·επ11)ππ 'Ν. Απεπε1. νπ·..ι›π›ιπ Νπ1°όω1. 8π!ι!πιππι-,

Ποοι·-, ΗΜ», ο!επ1ι·ἰεο1ιπ, 8:ιπό-, Κο!!!οπεπιιι·π- πω! π.πόπ:·ο 11πιππόω·, !η·ότο$ποι·π.- .

ροιιτ!εο!ιο ππό οπ11ιορΞἰό1ε‹:!ιο ΒΜιππόΙππ8, Ι.πΕτ- πιιι1Ι.1οΜΜόοι·. Ι)1εεο!πειι πππ!

Μι·1ωπιπ απο!! 11ω·2- υπό Νοι·νο1ιετΚπιππππμιι. Β1ωπιιπι1.1ειιιπε, πΜι1ι·Μο1ιο πωοπ!- Ε

ω... ΚτπιιΜιωπ-π, 1.511ιιιιιιπέ;επ. Β1Μο1ιεπο1ιτ. #Κι·ο1'π1οπω, 111πιο11Με. Ρι·πποπ1π!όοπ '

πω! Βιιό1-18 Κι·.ιπΜιε!ωπ πιε1ιτ.1!!πεεπΒο. Βοε!ιι1!π!ω·Ιο 1'Η1εοπο. Τ1η;!!π!ι ΜΜΜ.

Ι(Μπο Κιπ·1πκπ. Κνο!ιοι·πιιεεω!ο1ιπιε Απ1πποπ, ω.. Ρι·οπιοιιπόσπ :ιιπ Μ861°ε. Β11118·πε

Σώοι!. Ιϋπιιιπ1'οι·- πω! Ε!εππππ1ιπωτπ!πόπιι€. Νπ1ιοτε Λπεπϋπ1'το, Ρι·οπΡεοω πω

Ωιιπ.ι·τ1επ·νοι·πι1ιτπ1πιπ; ει·Μ!ε όιιι·οπ . - - ·

πο) 6-2. απο Βειόεοοτπιπιεειοπ.

ΜεΚτπι1επιι1επει!ιεππηετ

Μεθ!.Ροτοι·εππι·ποι·8Μπει·11επ·-Υετεππε

ΜειΧἰτπἰ1ἰειποννεΙ‹γΡετεπ1ο1‹,Ι!

νοι·1ο!ΜπωΕ!τπρτ'ο1ι1ππε;ε!πεεΑι·2τοεπάει·ε!ιιοε1!π8Ι!πόε-εόσο ρ1·1εεειιοτπννοπό!εοπθοποπετππόο.πω10ιιπππιθ.

»καιπω!Ει·ο!τε.ε.·ενοπ2-Β11111·όπε6111εΙ.

Αότοεεοπ νοπ Κι·επκοπρί1θεετ1πποπ:

6 ΕΗ!εε Β1πιι. .Ππι·οποππ.π 58, κι!. 15.

Μπι·10 ΨΗ1κ1ετ. γι·.« ‹›ππποπιι πω!. κι Πεω- έ

Πω Μο.ι·1ο Βιι1:ιει·π. θα. 81π11ποΓετι. Φκπεε·ιι«ωσ·ευΗ ν.. .._ .μ "_ μ_ η

Πω!!! ό. 1ηππ!εππωι κ!ι·ο!ιο 6-8,Ω.1Ρ. Παπ Μ1πωι Β.1εεει·, πω. Ρι·ε.π1κε. Οπι

Ε'1·:ιπ Τ... Δ. Βοεοε1οννε1κπξα. Επ·1Μετ με!! Πε1·ερτπΦοκΜ προοπ., π. Με 16. 1

Ροι·επ!ο1‹ Ν! 18. (ότι. Θ. κι!. 28. γ Ηοπο-Κππππκππο. ποο1·π..

Ειι!τεπ1·1: Ηε!π:ιπετεετ, Βπ.ο. Οο·ι·ρ..

Με., π. 29. ιιπ. 18.

.Μεπω·Κι·επΙαπι

ιππιτε.ιποπ.Ττες1:ει1ιι·οπ,Κι·ϋ‹:Ι‹επ,ννο.ππωι,Β!επειιιε!

Μ!!!Βε.εοι·π.τό1811ο11ν.10Με6ΈΤ1ιτ(ε.πΒοππτο.Β·οπν.12Με2)8οϋ!1`ποτ-.

1)!εΧ'ει·κνπ11ω!ππιτ.1)1επω

πι!ερι·εο!ιοιι.

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
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ΧΧΧ, ιουιιο.1υο.

ΒΕΝΕΗΑ11ιΒΗΑΗ°.[

1.ΙΝιν.οο οιιοτι.

ει. υιτιουιιιιοτι

οιιι1οιιυστι ιυττιιυουυτι
υυτοτ ω· Ηοτιουιι‹›ιι νου

Ρτοι°. 1ιτ. Κειτι Πουιο.

1ιιτιονν (1)οτρο1).

1ιτ. ιουοοοοο Κτοοουειιο.

πο”.

- Πτ. Μαιου' υιοοοου.

81. Ροτοτευυτε.
  

Ι)ιο "$1. Ρο1οτευιιτΒοτ ΜοοιιοιυιεουοννοουουεουτιΠ“ οτεουοιυτιοτιου

8 ο υ υ ο υ ο υ ο. --Ποτ Δυουυοιυουυευτο1ο ιετ ἱυ Β'0.881Βι16. 8 Κυ!. Πιτ Φιε

_Ιειιιτ, 4 Κυ!. Πιτ οΙυο Ιιτιιυο _Ιουτ Πιο!. Ροο12υετοιιιιυε; ιο εΙου οιιο.οι·οιι

].Ε.υάοτυ 20 Μπιτ υιοτ1ιου, ΙΟ Ματια οοιοιουτιιου. ΠοτΣυεοΗ:ιουε του

“ΗΦο ΒτυοΙοοεροιτουο ΖοιΙου ιο Ρο1ιτιε1 ιο Κορ. οοοτ85 Ρίου.- ου

Αυτοτου ινοτειου 25 δοροτοτουουἔοἱυτοτ ΟτιΒιυοιοττιΚοι :ιιοοεουάτ.

-Ηοι”οτειτο ννοτόου υειοιι τιοιιι Ξυ12ο νου 18 Κυ!. ρτο Βοοου υουοτιτ1.

οιοτ Ρτοιεο Πιτ Πτυοκειτυοιτου ουκ! ννιτ εοτιότιετ Φο ιυεοτιιουερτοιεο

370111 1. ΑΡΗ! Ιθοδ οτι :ο οτυδυου ιιτιε! :ννοιτ νου 18 σουτ 20 Κορ. Μου 85 αυτ

48 ΡΕ) ρτο Ζοιιο ιιοτ Β πιο! Βοερειιτουου θοιτο.

 

1τιι”οιΒο Ετυουυυε

|!!!Ρ°
ιυτιο

δ!. Ρο1οτευυτε, ιιοο 215. Μοτο (8. Αυτιι).

Ο" 1ιτοήιιυουιουτε-Δυτ'έτοβο "αντιο ΗΜ Σωστα" "ὰ

υι11οτ τιιοιυ ουεεουΙιοεειιου ου Φο ΒιιουυουΦυτιε νου Ε.ῖι. Πάτοι·

ιιι 51. Ρο1οτευυτε, Νουτειον-Ρτοερευτ .Μ Μ. :υ τιουτου. - πουυ.

1:1·ιτιιιο εοννιο ειΠοουι Φο ΠοΦιιαιου υο:11οιιουου Μιττοιιυυεουυιι

τετ πιου ου εΙου ε1οιινοτ1τοιουυου τ.τοεο υο Πε το ιιτου τ.ιου Βοοιιιτ

1οιιτ1)τ.Ε. Β1οοοιε ἱυ 81. Ροτοτευ., ννοεειιι Οεττονν. 1 Ποιο Μ 28

ευ τιουτου. 5ρτοουετιιυτΙου 158Ιιου νου 4-6 Πυτ.

°!!ΠΒ
ιιοο5.ι8

 

ΙΙιυε1τ: Βτ. ιιιοτΙ. Α. Κοιιυιιι.υιι: Πουοτ 8γιυ υνεοο1οιιιιο. -- Βοιοτοτ.ο:ΑοιτοΙ Ειυτοιι: Πουοι· Αοιιιοτιιοτυοεο ουου «ιο-τ

Τι·ουΓιιιοτυουο. - Βυουοτυυ2οιοου υυυ Βοορτοο υυέου: Π. Κιεου: Ποε θοεουΙοι·ιιτειουου Με )ιοιυοε ιο ριιγειο1ορ;ι

εουετ, ρο.τυοΙοειεουοτ που υνο;ιουιεοιιοι· Βουιουουμς. - Ηοτιουυυ Γτον: Ήουοτ Φο εροοιυεοιιο Βουουυιιιυε υοτ ΤουοτυιιΙοεο.

- Βουοτι.ο: ΑπΙοο οοτυοοοτιοοινου Αυο.τοοιιο :Με Μουεοιιου. - Πι·. Ρτοιι2 Μτοοοι‹: ΑιΙοε υυυ Ηι·ιιιισιτιοε υοτ Πουτιατυυυ

Μιτου. - Ρτοι'. Α. ΒυΙουτυυτο·: Πυ1οτουουυυε οοε Νοτνοοενετοιοε. ή ΜιτιοιΙιιυκω ο” ό” (Μ_ΒθΙ18οΙΜΠ· ΨΝΑ"

εουοτ Αοτυιο ου οι”. - νοι·υιιεουι.οε. - ΜοττοΙιτυιε-ΒιιΙΙοτ.ιυ 8ο. Ροιοι·ουυτεο. - Αυ2οιε:ου.

 

(Δυο υοτ 8νο.-Βου. Δυο. υοε 81οο1υτοουουυουεοε ευ Βιμ..)

1ιουοτ 8ντοουγοοο1οοιιο.

(νοτι:ι·οο, Βουιιιτου ιο ιιοτ θοεοιΙεοιι. υτοΙιτ. Αοτειο ευ Μου.)

Π νου

Βτ. Φου. Α. Κοιιιιιουο.

Μ. 11.! Πιο ιπι .Ιουτο 1777 πιο οτοΙου Μοιο νου

8ιΒοοιι ουεοο1υυττο Οροτο1ιοο Μου ο. Τ. υοοοιοιοτιο

ΑυΓυουτοο, ο. 'Ε. ννυτ‹ιο ειο του Ετίο18 υουυ.οιρ11, ντουοι

Φο ινιτυοοιοειου ννο11οο, οοτου ειου ιυτο θοΒοοτ υοΦο

ιιου ιτοοο1οο, Φο οιτοιττου ΒιιιοεοτίοΙοο ννοτου, εοινουι Φο

1ιιοειουτ.Ιιου οοτ Κιουοτ, οιε οοου Φο υιοειουτΙιου τιοτ

Μιιτιοτ.

Βιο ΜοΦι.ιοο 8ουο1ι οι, τυπου Ευι:υιυουυο ουτου

8ιΒουΙι Αυ1εουου ατομο, υοΓου‹ι ειου ω. 1 .Ιο.υτ υοου

υοτ Οροτοιιου οπου 8ουιυιοτουε Ηυ υοοοειτν'ε

(Μοοιυιο. ουιτοτ8. ΒοοΒοουτυυοου πι” εοιοοο Ποιεου ΦιτοΙι

ΒοοΙ. υυυ Ε'τοο1ττ., νι7ιου 1788) ιο οιιιουι Κοιυοεννοεε

υοίτιουιθοιιοοο Ζυειοουο (Οοιιοι.οτιιοΒοο υυυ Ηοτυίὶειοι),

ευ Φιεε τιοτ Βοοοιιοτο Αυτοτ ειιοου Ιτουυτο: «Μου ειουτ

υΙεο Μου Φιεε Φο Οροτο.τιου ντου υοτοτ Οοο Ι.ουοεοτ- .

υουιιοιτου εοινοεου, Φο Φου οοτεο1υου οιοιου ο.ιιίουεε του.

οιυοτ ΑΜ νου Βοτιιυειοετουε υοιιοΒιο υυυ υιι.οε τυου Φιε

Ριιυιιυυτο υυτ ευ υιιιτοτυουοο Βοευουτ. υο.υο, Φι ιιιου Φο

Πτυευιοιιο ιιοτ Οροτειιιοιι οιιυοτε οουιι1ιοττο». Ποτ Κοιυρι`

Πιτ υυυ ινιουοτ Φο 8ντορυνεοοιοιυιο νομο υοου οιοο

Ζοιτ ΙουΒ υιο υυυ υοτ υυυ ιιοοου ινιτ οιιι ουεουιιοεεοοιιοε

ΠττοιΙ 11υοτ Φο Οροτοι:ιου ιιι $ιουοιο'ε νοτευου οιοοτ

θοεουιουτο τιοτ θουυττειιιΠο 1ΒοτΙιο 1846, 8.11. μ. 623):

«Ζοιτ υυυ Ετυιιιτυοο υουοο υυοτ οιυο Οροτοι.ιου οου

Βτου εουτυουοο, ινοιουο _ιο121 υοτ ιιοου νοτυΙοοιιο1οο υυυ

τοΙΙΙτιιυυου ΡοουΒοοοεεου τυουτ εοιο Μου, Με οιυο υιοεεο

-ιιιειοτιεουο Μω1ωοτοιουοιο. Νοου οιο Μοι υο1ουιο οοοο

ΒιουοΙο (τι. 224), Φιεε Φο Αυτοιι ιιυοτ Φο 8ντυρυν

8οοτοτυιο εοεουΙοοεοιι οοιου υυυ ιιιοεο Βου2υοιι οοτ Οτο

εουιουιο ο.οι;ου6το. Ποτιο Ιου. οτ ειου υυυ ι;οτιιυεοιιτ,

υουυ που ουου τυουτ Με οιιι .ιουτυυοτιοτι νοτειυἔ_ ουο

 

νου σοι· 8ντυριινεοο1οοιιο ο·ιο‹ιοτ Φο Ποιο ινο.τ. Μ; οιο

νου Μ οτιεο.οι Μου ινιουοτ ο.υεοου1υττ ινοτοου υυυ Φο

νοτυοεεοτιου Βοουιτοι.ο οοτ Οροτοιιου ουοοιοιι ιυτ ιοι

ΙιουΓο νου 26 .Ιουτοο εουιιοεει!ιου σου ΥΜΕ: ου οιοουι

2ννοιτου ΒιοΒοεουεο, οοτ ειο ιο σου .Ιουτοο 1891, 1892,

1895: ν0υ ΝοειροΙ ουε Μου ιο Φο πιοιετου οουτεουου

Κιιυιιιοο Γιιυτιο, ινο ειο ο. 'Γ. υο;τοιειοτιο ΑυΕοουιιιο

1οιιιι. Ποιοτ οοιο Ζοιουου οοτ Αοορειε υοοιιτοο οτ ιο

σοι· το ουου ιιουοτο ΒτιοΙΒο υοοουιουοο οοιυ, Με νοτ

100 .Ιουτοο οτννοτ1οτ ινοτιιοιι 1τοουιο.

Πυτου Φο ετοοεο ΜουΒο νου :Φου 8οι1ου οτι`ουἔου

οοτ ι11ιττοιιυοΒου νου Βιιιοιτιιου νοτυιυ1`οοοο 8ντυουν

εοοτουιιοο 8οινοου τυου σου Ειουτυου, Φιεε τΙοε )ληουοτ

ουΠουου Φοεοτ Οροτοτιοο οιυο ιιυοτειυε ινοτινοΙιο Βο

τοιουοτυιιο 1ιοτ ΒουυττευιιΦουου ΗοιΙνοτίουτου υουουτ.ο

υυυ Φο οτειο τΙοτοττιΒο Οροτο1ιοιι, Φο ιου ου εουου θο

Ιοέ:ουυοιι: υιι.ττο, εουιου Μου του· Φοεου Ειουτυο1τ ου υο

ειιιιιοοο: "οι Τομ υειττο ιου οιοου ρο.τι;υο ιο ιιοτ Βοτρο

τοτ ΡοΙιυιιοιυ υοουοου1οι; ουου Με υοτ Μυτ.€οττυυου νου

Ιωτοτυοιι νοτε1τιουου αυτ, πιο οοτ ιττοεεο Κορ1 ιιιουτ ιο

ειιιε υυτ του.εοιο νοτουΒιο ριοτιο Βοοιτου οιπ; Μου Κου

ευιτοιιου του οοοι ΚοιΙοΒοο νου Κυοττο τυοουτου ινιτ

οιοου Ιτυρτοεειοοενοτευου υυυ Με Φοεοτ τοιεοιουε. οουοιι

πιτ Φο Ιουιυοτιοο ουτ 8νοιρυνεοοιοιυιο, υουου ιιοτ ουυι

Κο.ιεοτεουιιι11. Φο Βοοουου ου υυυ ττοοείοτιοτιου Φο

Κτοιεεοουο ιο Φο κιιοιι‹. ΡΜ”. Κυετ.οοτ ουι.εουιου

ειου Πιτ Φο 8νοιουνεοοτουιιο υυυ Γουτι.ο ΦοεοΠιο εοιοττ

οοε. Εο ντιπ Φο οτετ.ο 8ντυουνεοο1οιυιο ιο Ι)οτροι. Βοτ

νοτΙου1 «ιοτ Οροτο1ιου υυυ οοτ ΗοιΙυου. ιιυοτ ιιου Ρτοι.

Κιιετ.υοτ ου! @οι ν. Κοιιοτοεε ιιοτ Π. Ο. Γ. Ο. (ιο

Βτοευιυ 1898) υοτιου1οτ. Ιου, ετοΙιτο οπου ιουοτ Κιουτυυε

οιοοιι Ι5τίοΙ8 Φιτ.

ΜΗ. Βρυουυυε τυυεει:ο Μου οουιο.Ιε οουι νοτιοο1 Οοο

οτυουιιτοο ν. Κουοτοεεοε υοτ Ι)ουτεουου Οοεο!ιεουοιτ τω·

θινοτιιτοιοΒιο ο1118080118ουου, :ιοί οοιυ Φο Βγιορυνεοοτοτυιο

Με 1ιουρι:1Ιιοιυο υουο.οοοιτ ινοτοου εοΗ1ο. Νιου ννουιΒοτ,

Με 25 υοιυυο1το θουυττουοι1οτ υοιοιιιΒιου ειου ου υοτ

Πιευυεειοο του ννιουτιΒου Βοι1:τιιΒου υυυ υτοου1ου οιυο

ιοοοεοοιιοουο ΚΙοτυοιι; ιο Φο 8νιυρυνεοοτουιιο1τοεο, ινοου

Μ" 4 00ο



Π.

ιοο

«ο
ι.

πιιιπι π. 'Ε. ποιπ Κοπιιιιοι οπιιιιιιποιιι ιιο.ιιοιι ιππο. Μοιποιιι

ιιτιοιι ποιπι πω. ιιιιιπιοιιι.ιιοιι ποτ Ιππιιοπι.ιοπππιοιιιιππ

ιιοιιοπ ιιπποτοιι 8οιιιιιιιπ ποιπ Ετιιιιιτιιιιέπτοπιιιιοι ποπ

ρτιι.πιποπιοιι Αιιππτιιοι‹ νοι·ιιοιιοπ πππ ιιιπππ ιπι ιπ ποιι

Βοοιιοοιιιιιπποπ πππ Ετιοιιτιιιιοοπ, πιο ιοιι ποιιιπι: ιιι ποπ

ποιιιιοτ νοτιιοπεοιιοπ 11 .ιιιιιτοπ πιοοιιοπ ιιοιιπιο, οιπο Βο

πιιιιιΒιιιιε ποτ Απποιιοιιιιποοιι ποπ Βοιιιιππιοπ Αιιιοτπ ποιιοπ.

Ιοιι ιπππο πιο ιιπι·ποπ ΑιιπΓιιιιτιιπποπ 8οιιοιιιο'π ιιιιοτ

πιο Ιππιιιοι.ιοποπ ποτ Βιιιιριιγποοιοιιιιο ινοτιιιοιι ιοιοοιι

(οι. νοτιι. π. Π. Οι. Γ. πιο. Ι.οιρειο 1893):

«Με πιο Βιιπριιι·ποοιοιιιιο ιιι ποπ νοτποτετιιππ ποτ

Αιιιιοπ πω, οποιο ιοιι ιιιιτ, πειππ πιοπο Οροτιι.ιιοιι ιιιιτ

Επι· ιτοπιπο ι·'πιιο οιπ Βοπιιτιιιιπ πο.τπιοιιοπ ννιιτπο. Βιοποπ

Βοπιιτιπιπ οτειιιι ππι ιιιιτ ιιι ιοιποπποπ Ριιιιοπ. νι'οιιπ

οπ πιο πιιι οιιιο Βοοιιοπνοτοποοτιιππ πιιιιιοτοιι θιτιιποπ

ιιοιιποιι, ιιοι ποτ πιο Ιιιπιιιοιιοπ ποιπ Κοιποτοοιιπιτι νοτ

ιιοιιποπ πω, πο Μοτο ιοιι ποπ Κοιποτπιπιπιιι οιιπ πιοποτ

Ιππιιιοιιοπ πιιτ ποπιι οπο, ινοππ ιοιι πιο Απορπιπ

ποπ Ποιιιιο.ι-Αρρο.τπιοπ εοπτιπποτιιιιιπποπ ιπ

ιιιοιιιοπΗιιπποπ ιιο.ιιο, ινοιιιι ιοιι πιπο ποινιππ

οιπ, πο.ππ πιο Κτππιιο ποοιι πιοιιι τοι ιιιιτ

νοπ ιτι.ςοππ ιοιιιοιιπ, ποι οπ ιιιιπ Ηοιιοιπιιιο

σποτ Ατοι, ιιπιοτπιιοιιι ντοτποιι ιπι». - «Επι

πιοιιιι οιπο ποινιππο Ρ'πιιο, ιιι ποποπ ιιιιιιι πιο 8οοιιο

οποπο.τοο ιπι Ιιιιοτοππο ποτ Μιιιιοτ ιιιιπιτ πιιπιιιιιτοπ ιιοππ.

Πιοπο Β'ιιιιο ιιιιποι.οπ οιπο Ιιιιιπιο πππ, πιο πιοπο ι.ιι‹π‹ο

πιιππιιιιιΙιοιι, ποιιιοπ ιπιτ πιο 8γιιιριιιποοιοιιιιο παπι Μπουτ

πειιιι. Μι ποιιο πιιιι ιιιι.ιπι ιοιποπποπ 0ιτιιιιππιιτποπ νοτ.

Μπι πιο Ροτποπ, πιοιοιιο ιοιι νοτ ππι· ιιιιοο, νοιιιιοιιιιιιοπ

οποιιιιποιι ιπι ιιππ ποτ Κορι ποπ Κιιιποπ ιιοοιι πππ ποντοπ

ποπ πω, ιιιιι.οιιο ιοιι οοι εοποιιοποτ Ιππιιιο.ιιιιιι ποπ Κοι

ποτπιπιπιιι. Ιπι πιο 0οοπτοιιπο Μπιτ. ιιιοιιτ πποριιποιι ιιιιπ

απο ποτ Κορι ιιοιπι ιιππ οοινοΒιιοιι, ποπιι ντοτιο πι, οιπ

οτ ππι ιιιιιοτι πω. Ιπι ιοιπιοτοιι Ρπιιο ιποοιιο ππι πιο

ΒγιιιιιΙιΥποοιοιιιιο ιιιιπ ποιιιιοππο ππι πιο πιοιοιι πιο Ειιιτοι‹

ιιοιι πιο».

ινιιιιτοπο ιιιοιιιοτ Αππιπιοιιιοπποιτ ιιι Βτοπιιιιι ννιιτποπ

νοπ Ρτοί. Κιιπιποτ ο.ιιπποτ ποτ 8γιιιριιιιποοιοιιιιο ιπ

Βοτρπτ. παπι 5 οποτ ο ποτοτιιπο Οροτιιιιοιιοπ οιιποοιιιιιτι;

πιοπο ποιπ οτποιιοιπι ποτιιιι;, πει πιο ιπ Βοπιοιιιιππ πο

ποιοιι ννοι·ποπ ιιιιιππ πιι 8000-8600 Βιοιιοιιποοιιιιτιοιι, ιιιιι

οιποτ πιιτοιιποιιιιιιιιιοιιοιι Ε'τοπιιοπο ποτ Βοοιιοιινοτοιιοπιι

ποπ νοιι 14--16 ρΟι. ι·:ιιιο οτιοιετοιοιιο Κοιιισιττοπο ιιοιιιιιο

πιο 8ττπριιγποοιοιιιιο ποιπ ποτ ιιιιιιπιιιοιιοπ Ε'τιιιιποιιιιτι

πππ ποιπ Κπιποτπιπιιιιιι πιω ιποοιιοπ. ννοτινοιι ιπι ιι.ιιοτ

ποτ Βοιιιιιιιιιιεοπποιιιιιιι. ινο πιο ιιοιποιι ιοιπιποποπιιιοιι

ινοτιοιιτοιι πιω ππποντοπποι. ντοτποπ ιι0ιιποπ. Ποπ ντοπιι

πιο ΒοοιιοπνοτοπΒιιιιοοπ ιιοι πππ οιι Ι.ιιιιπο ιπι ποπποιι

ποιιοπ πιιιπ, πο ποιοι; ποτ ιιο.οιιπιοιιοππο Ποπ πιιππ πιο ιιι

πιιιπτιοπ πιιτ Βιιιιιιιιι·ποοιοτιιιο ποτ ποιιοιι, παπι ποιο

8οπιιιιπι ιιοτοοιιιιει οτποιιοιπι. Επι ιπι πιοποπ ποτ οιππιπο

ππι ιιιιιοτ πο.. 2000 Βιιιιιοιιπποοπτιοπ.

Α. Κ. 84 π. ιι. ππι 8 πιει ι.κοιιοτοιι, 1 ιιιιιι ιι.ιιοτιιοτι. Νοοιι

Ιιιποοιιι Κτοιοποιι οιιιπ :πιο θοιιιιτιοιι ιιιιι ποιιντοτοιι Ζοπιι;οιι

οροτιιιιοποπ ιιοοιιποι; ντοι·ποιι: ποπ οτι-πο Κιιιπ ννιιι·πο τοι Βοιω

ι·οιι, ποπ :κοπο ππριιγιιιιποιι. ινιιτπο _ιοποοιι ινιοποτιιοιοιιτ, ποπ

πτιι.το ιπιιι·πο ποπιι·ιοιοιιοπ :οι οιιιιιιιιιοτι.

Ψ Πιο Με ποι· ιοιποιι Βοποι ιιοιιιιιο πιοιιι ιιιιιποκοιιοπ ντοτποιι.

Νπιπι 8-ι:οιειο,τοπι Κτοιπποπ ινιιι·πο Ροκ. ιιι πιο Αππιιιιι; ,ποιιι·οοιιι,

πποιιποιιι ιιοι·οιι.π τομ τοπικ:: πππ Ρι·ιιοιιιιπποποτ οιιι;οπο.ιι€οιι

ν”. Ι)ιο Κι·οιπποππο οπο ιιπ νοιι 2 Λοτ2τοπ ιιππ οιιιοτ ο

ιιο.ιιιιπο - «ποιιτ πιο» - ιιιιιοι·ιιιιοιιτ ινοι·ποιι ιιι ποιπ.

Βιιιιιιπ ιιοι ποτ Αιιι“ιιιιιιιιιο πω· ι'οιοοιιποτ:

θι·οοιι Βοιιιι.ιιιο, ιποιιιο ?πιο ιιι πιιτίτιο·οπι Ειτιιιι.ιιτιιιιοππιι

πιιιππο, Βοιιοιιποοκοιι ποιπ· πιιιιιι. ποιιιιτ ιιοι ποτ 0ι·ι;οποοιιιιιπ

ιιοιιιο Αιιννοιοιιιιπ8 νοπι Νοτιιιο.ιοιι.

Βοτ Ριιιιπιιπ ιιιοι·ι πιοιιι 8 Γιιιιποι·ιιι·οιι.οιι ιιπιιοτ ποπι μισο.

ποιπ ποτ Πι.οτιιπ ιπι ποιπ· ιιοιι·ο,<πιιοιι ιιιιπ Μπι πιιπο;ιοιιιο ποιποι·

8οιιικοιο ιιοι Βοινοοιιιιιιτοιι ποτ Ριου. οιιιιο πιιτοιι πιο πιιιιιιοιι,

ποιιιιιποιι Βιιιιοιιποοιιοιι πιιι·ιιιι ι;οιιιιιποι·ι ιιι ντοτποιι. Ποτ Ρ0τ.ιιπ

ιιοι.ςι ιιι Π. 8οιιιιποΙιοπο ιιιιι ιι·οι ιιιιοτ ποιπ Βοσπιοπ ιιοινοΒιιοιιοιπ

:ι(ορι. Πιο Ποι·πιιιιιο ποπ Κιιιποπ ι·οοοιιιιιιππιπ, νοπ οπο· Ωιιοιι

ι

Ι

ιιπ πππ ιιοτιιιιιιοι· ιι'ι·οοιιοιιο. Πιο ννοιιοιι πιιιπ ιιιιτοετοιιιιιι.ποιε.

ποιπ· οοιιιιιοι·πιιιιι'τ, _ιοποοιι νοιι ι.τοι·ιιιιιοι· Μπα.

Βοι ποι· ιιιιιοι·οιι Πιιιοτπιιοιιιιιις ιιιππι. πιω ποπ Ρτοπιοιιτοι·ιιιπι

Ιοιοιιτ οι·τοιοιιοιι ιιιιπ πιο Ιπιιιιι·ο ποτ Οσοι. πιιιιτοιιπιιπ επι

9--9Πι πιο. ιιοπιιιιιιποιι. ιπιπο οποιο ι'οι·οπιιτιιιι.ο· ιιι.ποι πιοιι πω”

οτιιοιιποιι. Ποτ Μιιιοοι·πιιιιιπ ιπι Επι· 4 Γιιιποτ πιιτοιις8ιιεις,

ποιιιο Βιι.ιιποτ πιιιιιι, ννοιιιι ιιιιοιι ιιιοιιι ποιπ ντοιοιι; πιο Βιιο..πο

οι ιιιοπιιτιιιιοοιι; ποι· ιιιιτιο. ο;τοπιιο Κο ι ιπι νοιι ποι· νιικιιιο

οπο ιιοπιοΒιιιπι ιπι Βοοιιοιιοιιιοιιπο ιιι ι'ιι€Ιοιι,ιιιποιιι ποι· ιιι ποπ

Βοοιιοπ ιιιιιοιιιτο.ι;οιιπο Τοπ ιπι ινοποιιιιιοιιοιι πιιτοιι οιιιο ετοππο

Κοριο·οποπιπιιΙπι ποτο·οπιοιιι »πιο

Βοι πιοποτ ιιοπο ποτ ι)ιιι8ο ιιιιιππι;ο ι‹πι οπο, πιοιποι·

Αιιπιοιιι ιιιιοιι,

νοιι πιο Ετϋππιιπε ποπ Μιιιιιοτιιιπιιποπ ιιοοιι ιιοιπο νοιι

ιιοιπιποιιο. πιο ιΝοιιοιι πιιτοοοιιιιιιππιπ ιιιιπ "πιο ιιιιοιιπιν

ντοτοιι, ιιοιιπιο πιοιιι ιιι Αιιτοπο ποπτοιιι πιοτποπ,

πο.ππ ποτ Κορι, ννοιιπ οπ Βοιιιιοι., πιο ννοιιοιι το

εοιπιιιππιο: ιιππ ποιιιιι νιοιιοιοιιι νιιτιιππιποτ πο ιπποιιοπ,

ποοιι νοιιιοοπι νοτπιτοιοιιοπ ποπ Μιιιιοτιιιιιπποπ πιιπι παπι

ιιοοιι οοπιιΒιιτιοτι πππ ιπ°π Βοοιιοπ πιο; ινοτοιι παπι πι°οι

Κιιιποτ, ιιιοιιπ πιιοιι νιοιιοιοιιι πιπιινοτ, ιιπποτπιιιοικοιι πιιτιπι

ποπ Βοοιιιοιι Βοποποοπ. ποι· οιπ Μιππνοτιιιιιιπιπ ονιποιιοπ

ποιπ Κοριο ποπ Κιιιποπ πππ ποιπ Βοοιιοπ ποτ Μιιι:ιοτ παπι

πιτοιιοιιοπ νοτιιο.ιιποιι, πο Κιιιιιι ιιι ποιοιιοπ Ε'ιιιιοιι ποτ

θτο.π ποπ Μιππνοτιιιιιιιιιπποπ οτπι ιιο.οιι Βοπιιοοιιποτ Βοο

ιιιιοιιιιιποποοιι οτιιο.ιιιιι ινοτποπ. Ζιιποιιι οπιιπιποπ ιιιτοποτ

ποπ Βοιιιιποπ ποπ Κιιιποπ ποοιι ποπ ποτ Μιιιιοτ ιιι ποιοι·

τιιιοπι Ειιιοτιπ, οιιοιοιοιι ιοτπιοτο οιπ τοσοι οποοετιιΤοιι Βο

ποιοπιιιοι ποτποπ ιιοπιιιο. Πιο πιιιιιοιιτιιο 'Ι'οιπροτπιιιτ ποτ

Μιιιιοτ ιιοιιιιτο ιιιιποτοτποιιπ οιπ οιιιοιι Βιιιιετιιι` ι‹οπιτοιιι

πιοιοτοιιπ οιιποποιιοπ ινοτποιι.

Βιο Κτοιπποππο οι·ιιιοΙτ ιιιπιιπιπ παπι ποι· Πιιι.οι·πιιοιι πππ

Μοτιιιιιιιιιι (001) πιιιιιιιιιο.ιι, ινοτιιπι πιο ννοιιοιι ιιι.ιιςοι·ο

Ζοιτ πιπιιοτιοιι, ιιιιι πιιιιπ ιπ Ρο.ιιποπ νοιι ο Πιιιιιτοιι τιιιι .ποιοι

Κτιιι'ι ννιοποτ οιιιοιιποιιοπ. Νποιι ι2-πιιιιιπικοι· Βοοοποιιιιιιιε

οτποιιιοπ ποι· Κορι' ι'οιιι.οι· ππι' ποπ Βοοιιοιιοιιιι.τοπο εορτοεπι.

πιο ΚοιΕξποποιιινιιιπι οι·οπποι·, ποτ Βιιιιι.ιοι·ιιιιιιιπ ππι· ντοι·ιι.ο

ινοιιοι·. οπο: ινιιτπο ιιοοιι οιιιο θιιιιο πιοι·ριιιιιιιι νοτποι·οιοιιι.

ννοτιιιιϊ πιο Κι·οιπποππο οιπιπο Βιιιιιποιι ποιιιιοι'. Μπι ινοιι.οι·οιι

θ Βιιιιιποπ ννιιτ, οιιι.πιοιοιι τοΙιιιιν ιιτιιιτιπο ννοιιοπ πιοιι νιτιοποι·

οιιινιιιοιιοιι. ιιιιτιοιι, ποιπι ποιπ ιιοιιιιοιιοννοι·τοι· Β'οι·ι.οοιιτιιιιι ιιι

ιιοππιοι.ιοι·οπ. [Πο Ποτιιϋπο ποπ Κιιιποπ ντιιι·οιι πιιιιοτιιπ ιιοτιιιπι

ι;οιιιιοοοιι.

Νιιππιοιιτ. ιιοοιι πο. 20-πιιιππιποτ Βοοιιοοιιιιιπε, ιιιιιππιο

πιο Ηοιι'πιιπο ππι προιιιοπο Βτιοπιι;ιιιιε ποπ ροτιιιπ :πιο

πιπιιπ οιιιοοποιιοπ ινοτποπ πππ οπ πω: πιο τιοιιι:ιπο Ιππι

ιιιι.ιιοιι πιι πιοΙιοπ.

Οιι€ιοιιπι πιο Επιτπιιιιοπ ποπ ροτιοτιοτιοιι Ρ'πιιιπ ιιι Πιτ

πιο Μιιιιοτ ποιιοποιιποτ ννοιπο ιιιπΒιιοιι οοιιιοποπ ιινιιτπ_

ι‹οππιο πιοποπ νοτιοιιτοπ ποοιι Μπιτ ιιι Βοιιτοοιιι Βοποποιι

ινοτποιι, πο ποπ πιω ιοι›ιο; πιο «ιιοιιο Ζιι.πεο» (ποτ

Κορι πιοιιπ πω" ποιπ Βοοιιοιιι ιιοιιιιτο ιιπ ι·οτιιοΒοπποπ

Ροιιο ποιπ πιο Ζιοιο ι”ιιιιτοιι πππ ντιιτο ιιιοιιιοτ Αιιπιοιιι

ιιοοιι οιιιο Πιτ Μιιι.ιοτ ιιιιπ Κιιιπ ιιιοιοιι ποιοιιτιιοιιο Ορο

τοιιοιι ποιτοποπ. ννοπιι πιο «ιιοιιο Ζπιιπο» ποπ ιιοπιοιιοππο

θιοιιιιτιπιιιιιποτιιιπ πιι ιιιιοτντιπποπ νοτιππο, πο νοτιιιοπ πιο

Η οιιιιοιοτ'ποιιο Ιιπρτοποιοιι ποπ Κοιιι”οπ πιοποπ ιιιιιπι πιι

ιοιπιοπ ιιιιπ ποιπ ιιι νιοι πιπιοποπποτοτ Ψοιπο; πιοπο ιιιιιππτο

ιιιπο νοτπποιιι νιοτποπ.

Βει ποτ πτοπποιι ννιιιιτποποιοιιοικοιι ποπ Μιππιιιιποιιπ

ποτ ιιπρτοππιοπ πιιιππιο ιιιιοτ Πιτ πιο πιιιιπ οιιπιέιιιιπ ειιιιι

ΖιοΙ ιιιιιτοππο Μοππποιιιιιο νοτιιοτ πιο ιιιιιιΒο νοτιιο

τοιιιιπο ποιτοποιι ιιτοτποπ. ΟοΒοιιοιι ποτ πιι.ππ πιο τοιο

ιινο ιιιπιιιο.ιιοιι ποτ Βοοι:ιο οποποτοο; πιοπο ιιιιιππιο ιπ οιο

ποπι Ριιιιο ο.ιιοτ ιιιιιιοπιπετ ιιιπποπεοιι ντοτποιι, οπ ποι

ποπιι, πιιππ ποτ Πιοτιιπ π.ιιιριιιιοτι ιιιιπ ποτ Βιιιιποι οιιιιτπ

ροτιιοποπι ποιοοοτι ντιτπ. πιο ιπι οιπο ιιοποιιοτιιοιιο

'ι`πιπο.οιιο, ποππ Βοιιο.ιιιο Κοοιιι ποτ, ινοππ οτ πιο

Απορπιπ ποπ Θοπιιοιορροτοιπ πιιπιιι ιιιοιιτ οιπ νοτιιοπποιι

ο.ιιποιιοιι πιι πιιτιοιι πιπιιιιι ιιπ ΡοιΙο αιτοοππ ιοιπιιιιππ

τω· ιιιιιι ιιπιοτπιιοιιι ιιπε; ιιπ _ιοποπι ει·οπποτοπ Μοιοτιοι

ιιπποι ιιιοιι ιιι οιι2ντοιιοιιιοίτοπ Ζπιιιοιι ποιι Βοντοιπ πι

0οιπιιτιιοιιΚοιτ ποτ οιι πιπιιιοπ ιιιιιιιιιιοιι τοπιιιοΙοιι Ποιοι·

πιιπποιιπι. ιιιιιιοπιποι πιινιιοτιοππ νοτιιο.ιι.οιι:.
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εεε!ιιιεεεε, ιιιιεεε ειε ιιιε!ιτ ινιτ!ι!ιο!ι ιιιιι ε!! εεε Κεετε!εε

εεεεεΓιι!ιτι ινετεεε, ι!!ε ιεεεει εε!ειιίιε εειε ιε!ιεειεε, ιιετ

εεεε!; εε εο!ε!ιεε Πιι!.ετε!10!ιυεεειι !ιετείεε ει. εεε

Θε!ιειιτε ε!ε!ι Πιτ εετεε!ιιιετ, ειιειι Αετει:ειι, ‹ιιε νει·

Ιιετ Με ιε Βεττεε!ιι !κοιειεεεεεε Κτειεεεεεεε εε!.ετεεε!Η

!ιε!ιεε, ειε!ι!. εεε!!εεει!εε νετττειιεε εε εε!ιεε!εεε, εε ειτε

τεεε ι!ιιιι ι!ετιε !ειεετ ειι:!ιι: ντιι!ετεετεε!ιειι !ισιιιιειι;

Ηεεειιιιεεε, (Με !ιει !εεεετετ ε!ε!ιιιττει!ειιετ σε Κτειεεεεεε

εεεριιεε!ι ετ!ιε.!τεε, εε!ιετεε νο!!ειιι!ε εε εεε Αιιειιε!ι

ιιιεπ. Θετειιε ιιι εεε Ε'ε!!εε, Με ιε ι!ιτειιι νετ!εει' επιε

εει·ε Ειτιετιι?Γε !ιειεε!ιειι, Μ" σε Ρε!ι!ετ!ιεΙ“ιιε!εειι. ω· νοτ

!ιε!ιεεε!ιιιιε ιε ετε!!εε Ι.ιε!ιτ, ειιιεει.! ειιι Κειεετεε!ιιιιιτ εε!

ειεετ Ρτειι_ σε νοιι ειτιετ Ηε!ιεειιεε «εε!ιτ σε» εειετ

εεε!ιτ Μ., ετεε!ιειει ιειτ εεε!ι εεε!ι ειΒετιεε ττ!1!ιεε Ετ

Γεετετιεεε εετεεε: Κοιιιτειιιι!ιε!ετ!.

Πε νοτ!ιε8εει!εε Ε'ε!!ε !ι!ιε!ι τειτ ε!εο ιιιιτ ειεε ΜΟΒ

!ιε!ιΙιειτ ιιεο!ι εικνειΒετιι Μ!εε!ιεεεε εετ Ιτιιρτεεειοε - :Με

·Βιιιιρ!ιχεεοιετε!ε. Ι)ιεεε εετι1ε. εε Με Ιιιιρτεεειοε ιε

ιιιείετ Νετ!τοεε ειιί ιιιιιι!ιετινιιιε!ιε!ιεε ιληι!ετεεεετ! ειιεεε,

ι!εεε εεε!ι εοίεττ εεεεεε!ι!οεεεε.

Ορειειιοιι: Νεο!ι εει.ερι·εε!ιεεεει· εεερι.ιεε!ιετ ντιτ!ιετειιιιεε·

»πιο εεε Πεετεε!ιειττ. ιιι τ!" Μεάιεε!ιειε ιι!ιετ ιιετ $γειρ!ιγεε

εεεε!εει., ειιι !ει·εειιεεε εε!ιεϋριεεε Μεεεετ νοιι ο!ιεε !ιει· ε. 'Γ.

!ιιειετ !!!ε 8γειρ!ιγεε εειιι!ιτ!: εεε ιιιεεε Με ειιι· Ηε.!ι'ιε !ειε!ιι.

τ!ετε!ιεε!ιιιιιτειι; εεε!ι ιι;ετιιιεει· Αεει!ετεεε άετ Θε!ιιιιιι:τιε!ιτιιεε

εε!εεες εε ειιι εε!ιειιι!ιει·εε, !εεεε!ιει·ιιεει Ηιεάει·ιιιε ιιι ειιιςε·

εεε εεε Με Βε!ιιιιτι. Με ειιιιι ιι€. ει·ειιετ.ιιιιι :ιι νετ!εεεει·ιι.

Πε άετ Κω! ειε!ι ειιε!ι εεε ιιοε!ι ε!ε!ιι !ιι'ε Βεεεεε ει·ιιο!τεε

!ιεεε, ιιιιιεετε ειιε!ι «Με !!,ε;. ει·εεε!.ιιει ιιιιτο!ιιτειιε!. ιινετε!ειι,

ιινοτεεΓ σει· Κυρ! ιιιιτ άει· Ζεεεε ε!ε!ι !ειε!ι'ι ιιι'ε Βεε!τειι Ζιε!ιεε

Ιιεεε; Με 8γιερ!ιγεεεεεεειι ιινιε!ιειι ε!ε!ιει ιιιε 8-7 ειιι. ειιεειε

εεεετ. Νεε!ι εινε!ετιιε!ιεετ Αε!εεειιε: εεε· Ζεεεε !ιοειιτε εεε

Κορι εεε !ε!›ειιετ'τιεο!ιειι !ί!ιιεεε εεε εειε Βεε!τειι !ιει·ειιε,ετε!ιο

Με ινετιιειι. ιετΙοε!ι ιιιε!ιτ ο!ιιιε νει·Ιει.εεεε· τω· νοι·σ.ει·εε

οοιιιιιιιεεει°. Πιε ι!ε.ιιει εειειεεεειιε Β!ειεεε νει· πει·ιεε,· εεε

επεειι εε! !ιει·εεειιετει!ε 'Γεειρεεεεε; Με Ηει·ει·ϋ!ιτε εεε

Β!ιιεε ιιΙιε!ιειι ιιιτε!ιι. Ιε εεε Βιιιεεεεννε!ιε νετ ιιετ 8γιερ!ιγεε

ενιιτεειι ειιιι€ε 8ε!ε!εεειιιιιτεε εε!εε·ι. ειιι! ‹!ιε Πειιτινιιιιι!ε

2ειιι ;;τόεε!ειι Έει! ιιιιι·ε!ι Βι!!τειι!ιω εεεε!ι!οεεειι; ι!ει·ε!ι εεε

ο!ιει·ετι !$ιιιιἀιινἱιι!‹ε! ννιιτιιε ε!ιι θεεεει:ι·ειιεε Με Με Με Βιιιι

ιι!ιγεε εειιι!ιι·ι. ε!ιειιεο ιιετ Βειιιε !ιιιιτει· Με 8γιερ!ιγεε ιιι·ει

ειετι. Με Ριεεειιιιι !ιε!:!ει ειε!ι ε!ε!ιε!‹! εε.ε!ι (ΜΜΜ τω! !ίιει!εε

ερεει.ειι ιεε!6ει ιιιιιι πιει· !ειε!ιτ εκρι·ιιιιιετι ιινοι·ι!ειι. !!εε κωε

ντο;; 8700 ετ. εεε ινιιι·‹1ε νεε ι!ετ Μιιττει·, τει!. Βειιιιιιε ειεετ

Αειιιιι-·. εειιε!ιτι. [Πε Ηει!ιιεε· νει·Ιιε! ιειι Με εεε!ι!ιιεεειιι!ει·,

εειεεεε ι·ειο!ι!!ε!ιετ ννιιιιάεε!ει·ειιοιι; Με !ι!ιε!ιειε 'Γειιιρ. νετ

88,5 εει 4. 'Ι'εεςε, εττειο!ιι.ε ειειιτι'εε!ι 88.0 ιει βειιι“ε εεε ει·εεεε

ενώ ννοε!ιεε, ιιει ι!εεε εει·ιιιεΙ ιιι !ι!ει!ιεε. Ε!ιεε ιιιι Ιειιιϊε εεε

ννοε!ιεε!ιειιεε ειιΓΒ·ειι·ειεεε 0γετιιιε !ιε!!τε ιιε!.ει· ετιιερι·εε!ιειι

εεε· Τ!ιετεριε ν6!!ιε ειιε. Νεε!ι ΑιιΙεε;ιιιιες ειιιεε νετΙιεεεεε ννετ

Ρετ. εννιεε!ιεε ενιει $εεετε!!ειι, ‹ιιε εεε εε!ιιε!ει· Ε!ιεεε ΒΘ:ει!

εεε Βεε!ιεε ιιι·ιιε!ειειι. εε!ει,ςεττ ινοι·ι!εε.

12 'Ι'εεε ιιεε!ι τω· Ορετειιιοτι !τ!ει;τε Ρετ. ι!!ιετ !ιετ'ειΒε

Βε!ιπιετεειι ιιε Κτειιε, εεε εεϊ νετ!ειειιιιε εεε τεε!ιεεε Πεο

εεει·ε!ε;ε!ειι!ιεε εεεεεειι νιιετεειι ιιιιιεε!:εε. 0 !νοε!ιετι τιιιε!ι ι!ει·

θρει·ειιοιι ι·ει·!ιεεε Ρετ. Με Βει.ι; Με 8γιερ!ιγεεεειιεεε ιινει·ειι

εειει·ιιεεεειι ιιιεπ. Με ειεειιι!ετ νει·ινεε!ιεεε. Βε!ι! ιιεε!ι νετ

!εεεειι εεε Βει!.εε ειεε!ιι.ε Ρετ. Με ετειεε εεΙ!ιει!ιει!!ι;ειι

Ηε!ινετεεε!ιε. Με εε!“εεε;ε εε!ιι· νιε! Μιι!ιε ιεεε!ιτειι, πο!! Με

ε!!ρειιιειιιε 80!ιν7Μ!10 εεε· Κτεε!τετι ειιιε εε!ιι· !ιοε!ιει·ειιιεε

νετ; ι!!ε 8γι:ιε!ιγεε !ιοτ ε!ιεεεο νιτειιι8· ειεε Βε!ι!ει!ετεεε· !ιειιιι

0ε!ιειι, Με Με Ι!εοεεει·ε!εε!ειι!ιε 8 Ψεε!ιεε εεε!ι εεε· 0ρετε

εεε @εε Ρει..ο!ιιιε ειι!!ι.εε ιειι!ιε!οε ετε!ιει·, ο!ιεε ιι·ε·εε‹ι ιινεΙε!ιε

θε!ιιεετεεε επ ειερεεεεε. Βιιιιιςε Πεεετε ιιεε!ι ι!ει· !Βιιτ!εεειιεε·

ετε!1ι.ε ειε!ι Με Μιιιτει· ιιιιι ιιειε !ειιεεεεε Κιειιε νετ; ειε !ιεττε

ε!ε!ι !ιε ε!!ε;επιειιιεε ει·Ιιο!τ. εεε Με· ε!ιεεεε !ε!ε!ιεεεείε!ιιε;

Με νει· Με θι·εν!ειτετ.

Με εεπι Ετ!ο!Βε ε" !ιεεε!ιτιε!ιειιεε Ορετειιιιε ιιιιιεε

εεε, ννιε ιειτ εε!ιειετ, ειιίτιει!ειι εειε, ινε!! !ιει 8.ιιι!0Γ0!1

Μεεειιε!ιειεε εει;ινεεετ εεε Κιτιι! !ιε!τε εεεριεττ ινετεεε

τεεεεεε οτιετ (Πε θει"ε!ιτ Πιτ Με Με!:'τετ ειο!ι ιειτιτ!εετεεε

εεεεει!ιε!ι ετ!ισ!ιι !ιεττε. Βεε !ειιεε Κτεε!εεε!εΒετ νετ

ε. Τ. ιιιιτε!ι εεε νοε νοτειιετειε εε!ιτ ε!εεεεε Α!!εε

τεειεειιειεεε !ιεε!ιιιετ εεε !ιειιε Ρετ. εεε εεε!ι ειεεει

Κειεετεε!ιειττ ειειιι εειιεε!!ετ ετιιο!τ. ιεεεε ειε!ιτ Βετ εε!

εεε νιεΙ εειριιεε!!ιο!ιετεε νετιιε!τειεεεε ι!ετ Ειτιτεε εεε

Κτεε!τεε!ερετ νετΙε!!τετ !ιει1ε. .Τει!εε!”ε!!ε ι!!1τΠε σε

Βτειιε!ι!ιετ!τειτ σε $γιιιρ!ιχεεοιοειιε εε ειεειιι Βε!εριε! Ζε

εε!εεε, !ιετεε!ιιιετ εειε, εε, Με πιιι· εε!ιειετ, ειε Β'τεεεεεε

εετ ιιιιι!:!ετεε Βεο!τεενετεεεεεεεε τΙιεο!ιιιιεεεεε Πτερτεεεε

ιε εεετετ Με ειιειιετε!. εεε ειιι Βειι.τεε πει· Έ!ιετεριε

εεε εεεεε Βεε!ιεεε ιτε ε!!Βετεειεεε εε! εεε Ιετετεεεε ι!ετ

Πειτε Κο!!εεεε τεε!ιεεε εετί.

!!ειετε!ε.

Α κε! Επι τω. Πεεετ Αει!ιετεετΚοεε εεε!ι ι!ετ Φτω

!!!θω!00Θ- Ηγι;ιεε. 1904. Βειι!:.

1. Αεε!ιει· Εεεε ε!ιεεεε Με 0!ι!οτοΕοτει ει·ορίεεννειεε ιιιιι

ειεετ Βεννε!ιε!ιε!ιεε οΓΓεεεε Πεε!‹ε ειιι.ι·εννεεεε ινετεεε; εε

@Με εεεε ιιιε!ιτ. Με νοιι εεεετειι Αετ!ιετ!ειει·εεεειεει.!ιοάεε

!ιε!ιειιιιτεε !Τεεε!εςεε!ιειιετι !›ειιε Βἱε!ειτεε εεε Νετ!εοεε. Με!

!ειε!ιτ ειιε!ι νοιι !ε!ειεειι Κιιιτ!ετε νει·ιτει.:ειι πω! @Με ειεε

εετε!ιιινεε 008080 τε!ι!ε·ε Νετ!τοεε Με 0!ιΙοτοτ'οτιιι, ενε!ιτεεε

ειο!ι εεε;!ειο!ι Με Πεεεΐε!ιτ!ιε!ι!τειτ ‹!εε Αεε!ιει·ε ιει νετε;!ε!ε!ι

Με ο!ι!οτοι'οτει εε όει· 'Ι'τορίιεει!ιοεε ιιιε!ιι· ι;ε!τεεε ιιιεε!ιεε

Εεεε ε!ε εε! ε!!ετεε Ε'οτιιιεε Με· Αει!ιει·εετ!εοεε. '

2. Αιιε ι!!εεεε θι·ιιιιιιειι !τειιιι ειπε Αετ!ιετεει·!τοεε εεε!ι τω·

Ττερϊιεει!ιοι!ε πεε; ετ6εεει·ει· Ζιινετειε!ιε Με ειιάει·ε Γοτιεεε

νοε Νετ!ιοεετι εεεειι!ιτετειι Πεεεεε ιι!ιετ!εεεεε ινετεεε.

Β. Βει Βτινεε!ιεεεειι ειο!ιετε ειιιε εε!ι!κεεεεε Μετρ!ιιεπε!ε_ιε!ιτ

Νοε °μ-!/·ε ειιιεεε νοι·εει· Νετ!ιοεε εεε Βιετι·ιτι εεε Με

πειιιιε;εεεε Τιειε άει·εε!!ιεε. ΙΜ. νετ ι!ει· Νετ!κοεε !τειε Πετ

ρ!ιιιιιιι ,ςε,ι;;ε!ιεε ννετε!εε, εε ε1εεε τιιεε !ιε.εεε(Ροτειοι·εει, εεε!ι

νοι·Ιιετεε!ιεεεετ Πετρ!ιιιιειάοειε εει· ειιεεε.!ιιιιειινε!εε, ε!ειεςε

'Ι'ι·οριετι 0!ιιοι·ο!'ετιιι ειιννειιάειι, ειε!ιτ ειπε Βιιι!ε!τειι άει· Νετ

!τοεε. εοει!ει·ιι επ εεε Πε!ιετεειιε· ι!ετεε!ιιεε νοιε Βιιιτ.ειιοεε

:επι 'Ι'ο!ετεεεεεετ!ιειιι.

4. Με Δετ!ιει·κτορίιεεε!ιοι!ε Ιεεετ ειε!ι εεε!ι ειιτ Βτεεεεεεε

εεε εεε. Αει!ιεττειιεε!ιεε (Β ιι ι! ε ε κι ειιινεεεειι εεε ειιεεεττ!ειε

εε!!ιετνετετε.ιιι!!ιε!ι ειιε _ιει!ει· Γοτιιι νοε Βο!τε!εεεετ!ιεειε Βετε

Βιιιιετειι.

Βιιε!ι.

Β!!ε!ιει·ειι:ε!εεε ιιιιι! Βεερτεε!ιιιιιεειι.

Η. Κιεε!ι. Πεε θεεε!ι!εε!ιτε!ε!ιεε εεε ννει!ιεε ιε ρεγ

ειο!οειεε!ιετ, ρει!ιο!οειεε!ιετ εεε !ιγειεε!εε!ιετ Βε

εὶε!ιιιιι,ε;. Ε!τετε Δετει!ειι€. νθι·18ε ν” υι·);Μι Με

8ε!ιενει·εεε!ιει·ε;, Βετ!ιιι ιιιιτ! ννιειι. 1904.

Ι)εε νστ!!εεεεεε Ψετ!ε εε!! ιιι 4 ΑΜε!!ιιεςειι ει·εε!ιειεεε

εεε ειιιε ιιιιιι'εεεειι‹ιε Πει·Ιει.>ιειιε· εεε θεεε!ι!εε!ιι.ε!ε!ιεεε εεε

ιινει!ιεε, ‹!ει· ρ!ιγειο!οε!εε!ιειι θεκεε!τετιε!τειι, ι!ει· ρει.!ιο!οει

εε!ιεε νει·ειιτ!ει·ιιιιεεε ιιιεεετ Ριιιι!αιοιιεε. Με άετ Βεειει!εε

εεε;; ι!ετ ετιιιιΜ.ιε0!ιεε εεε ρηο!ιιεε!ιειι νει·εεεε:ε νοιι ιΙειιι

θεε!!ιε!εερετει εεε, εε!ιειι. Βιειιει· ιετ. Με ετεεε Λ!ιτει!εεε

ει·εε!ιιεεειι. Πιεεε Με» ιιι ι!ιι·εει ετετεε Τει! ειεεε ε!!εςε·

ιεειεεε, ειε θεεε!ι!εε!ιεενεττιε!ιτιιεε·εε εεε ννει!ιεε ἰε !!ει·εε

Βειιε!ιιιεεεε ειπε θεεειιιιιιτοτε;ειιιειιιεε ἀει·!εετεεἀειι Α!ιεε!ιειι.ι,

σ!ε!ιιε ε·ε!ιει·ετι Με Μεεεετεεειοε. Ρεεει·ιεε, Βειιε!ιεεεεε εε

εειε θεεειιιιιιι.οι·πειι!ειτιιιε.

Με., άετ ειε θεεεεπει!ε ι!ετ $εεεε!τειιι;!τειε εεε ννει!ιεε

εε 2ειε!ιιιεε νετειιε!ι:, ιν!ι·!'τ ιιιεεε!ιεε δει·ει!!!ε!ι!. ει1Γεεε ιτε!

ιιιιι·εΠε εεε εεε !ιγι.;ιεειεε!ιε Θε!ιιει, ε.ιιε!ι ειιε ι!ετ ε.!τεε θε

εε!ιιε!ιτε ιιιεπ ει· ιεεεε!ιε Βεο!ιεε!πεεεεε εε. Μιιιιε!ιε Κε.

ρ!τε! πετάω εεεοιιι!ει·ε ειιει”ι!!ιτ!ιε!ι !ιεερτοε!ιεε, νεει!ειε Παει!

!ιιιο!ιει· αει· Η εε!το!οειε εε! ιεεεε!ιε εεε ε!ιγειεε!ιε, ειιε!ιιεε!ιε

εεε εοειε!ε ετ!ιε!ι.εε εεε ννει!ιεε !ιειιιι;!ιε!ιε ι·ιι.ιζειι Ζε

ν:ειιιε ειιι€ε!ιεε. Πιο ΐο1.εεεεειι Λ!πει!ειιε·εε ννει·ι!εε ιιιε!ιι

ιιιιιιι!ει· ιειει·εεεεετε Ε'ι·εεεε !ιετ!ι!ιτειι, Με ι!ιε Ρει!ιο!οι;ιε εεε

θεεε!ι!εε!ιτε!ε!ιεεε. ά!ε εεεεε!!ε !!γειειιε, (Με Πειι·ειειι Εεεε

'ΠΟΕ' ΜΜε!ιεε εεε. τ

Ιε!Π80Π.
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οιοο Ποιοι·οο1ι.υπο· οι·Ιοιάοο οι11οοου, οοι.ορτοο1ιοοά άοιι ει·οοοοιι

Ε'οι·ιοοιιι·1ττοο. ννοΙο1ιο απ! άοιο Θιο1ιιοιο άοι· Ποι·πιειτο1οειο ιο

άοο 1οι.πτοο .1ει1ιι·ου ι;οιοιιοΜ: ννοι·άοπ οιοά.

Η ο τ· πι ο ο ο Γ' ι· ο γ. 11ο1ιοι· άἱο οροο1οοο1ιο Βοπο.οάΙοπο

άοι· Τοοοι·1ιοΙοοο (Τοοοι·1ιιι1ιο- οοά 8οι·οπιτ.1ιοτοριο).

@ωραιο οοά νν1οιι, Ρι·οπο Ποιιτιο1ιο 1905).

των. Απε ιο Πονοο, απ: ιιυ άἰο Νοι.ινουάιο1ιο1τ ω"

ο 82111Βο118Π ΒοοπιιάΙοπο ο” '1'οοοι·ΙιοΙοοο οιπ, οιο Μουτ ππι·

1ι€ιιιιοο1ιο, οοπάοι·ο οιιο1ιοοιιι.οιοιοο1ιο Ηο11ιιο)ι: άοι·οο11ιου πο

οι·ι·οιο1ιοιι. Η οοἰοΗ οοορι·ιοΙιτ οι· άιο Βο1ιοιιά1οοειιιιι Πο

ονο'ος;)ιοοι ιι1ιοι·1:ιι|1η («Βοιι111οιι 1111.Νο (Η Βιιο111ο (18 κοο11»)

οοά άοιο Μοι·ιυοι·ο10οοοοιι 8οι·ιιοι ιιοιιιποοιοο1οπ::. Πιο

θι·ππά1 ο άοι· Ηι·11ινιι·1ιιιυε άοι· Τοοοι·)ιπ1ιοο Μουτ οι· 1ο άοι·

Ιο1ιοΙου γροτοοιιιιο πιο Μο ιιιοοι·1ιυ1ϋοοιι Ηοι·άο. οιν)'ουο ά1ο

Β.ο12ο, Μο οιιιο οο1οιιο Ηνροι·οοιιιιο οι·οοοι.τοιι (Το1ιοι·1ιο11οοιιι

Ποιοι· 1ιοοοοάοι·οπ Πιο 1'ο1ι1ιιο; 1ιοάοι·1' ά1οιιοι· Αι.Ιοι.ο οιο1ιτ

τοκοι. Ποτ Νο.ιοο άοο οι·Γοοοοι·ο άοοιιοΠιοο επτοιοι.ιοι·τ _)ιι πιο·

ά1ο θί11.ο νοΙΙοτ1ι.οάις.

Ι·1οο1ιοι·.

Ρι·οί. Α. ΒιιΙοοοιιι·Β. Πο18Γοο01ιου2° άο·ο Νοι·νοοεν

ετοιπο. ΜΗ 48 Ριουι·οο. 8οοάοι·οΜι·οο1: :πιο άοιο

1.οοι·οοοιι άοι· 1:11οιοο1ιοο ΠπτοτοποοουαοιοοΝιοάοο.

ο τ1ι.οιιοι.ινο) 2ιοιυ1ἰο1ι "Μο οοίο1οιιοάοι· Ϊιι1201ι, οο πιο 1ιιι

οι·οιο1ι άετ ονοοι·οοιιιιοοοοπ Ζοοο οιοο οοι·οιιοι·ιοϋοο 'Ι'ι·ο.οοου

άοι1ου ουά 1ιοο1εουνι.ουιιινοοιοπ ειπ οοά άιοοο 11ο.Μοι·οο οιυά

οο,άιο άιο 1·1οιιιιοπ νοΙ1ιιι·1οι.:οο». Νο.ο1ι ναι'. νοι·άιοπτ άο.ιι

Πο ο! ο'οο1ιο 'Γιιοοι!ιο11ο νοι· ιιπάοι·ου Ρνιιοριι.ι·ιιι.ου άοεννοοοο

άοο 1ιοι·κι12. ινο11 οοτο1οιοοο1ιοιιιοο1ι(1η1ιτειιι0ιιάοι·ο1ι Οποιο

οοι·1οιοά'οο1ιο Κοιυοιι) οιοι·11ιοιοι·ι ιιοι ουά οποιο νοι·οο1ιιο

άοποπ ΜοιιιουΙπποιιοπ ιιιιι.οι·ινοι·τ'οο ινονι1ο(Β1υοοετοο ιπι Βοιω

οο1ιιο.πο οσοι· 1ίο.οοοιιι, οιιιι·1ιοι·ΘΙνοοι·1οπιιοιιι2. νοιάἱιποου Με

Κοτοο11ϋοοιιε).άοι·οο ΠυοοΜιά1ιοΙι1ιο1ι. οι» :Πο ννιι·1ιοοιιι1το1τ.

άοο Ρι·ο.οοιιτο.ι.οο πιι·1ι1 ποιοι ινοἱιοι·οο Με οοννιοοοο ιι112118811811

Μ.. νοι·ι'. οποιο Ν111ιιιι°οο ποοι· άἱο 1)οοιοτυο,ο; ουά άἱο οοοοιι€ο

1άοιοοάι1ι άοι· 1ο_ῇο1ιιιοποιι ου. 1ο οι:1ιννο1°οιι Ηι11ι·υ, ννο οπο'

άιο 1ιο11οιιάο Βοοκιιοο οοἰτοοιι άοιι Οιο·ουιοοιιιο Μουτ πιουν πο

ι·οο1ι_υοο Μ., νοι·νι·οοάοι οι· οο1ιοΐο ροοοινοι· 1ιπιποοιο1οι·ππο άο.ιι

Η ο. ι· πι ο ι· ο 1ι'οο1ιο Αοιἱιυοοι·ιιιι1οοοοοιοιο. νοκ'. οι·οΙιο1ιτ 1ο

άοιιιοο11ιου οἱο ουιἰτοπἱοοοοο 8οι·ιιιο, (πιο: πιο Μ οι·ιυ ο ι·ο1ι'ο

οικου" Αποο1ιοοιιιιο οιο1ιι. ειιυε 1ιοοιοιιιοιιιοπιι.) ιιπά ιοτ ϋ1ιοι·

ΠΟΠΕ1., άοοιι άοιοοο11ιοο ο1οο ο;ι·οοοο ιΙιοτομοιιιιοο1ιο Βοάοοκοπε

ιο1ιοοιοιο. Ποοιιιιοοοοοιο Νοοοιιοι·οο1ιοιπιιοοοο ο1οά οιο1ιι. Μπ

Ιὶεοι· οοά οπου οο1ιννοι·οτ Με ο1ο ποοι·1ιουρι Μι 1ο_ιοΙαιοοου

νου Ρ1'οι·άοοοι·ιιιιι ο;ο1οιι;οιιι1ιο1ι νοι·1ιοπιιιιοιι 1ιουυοο. 01ο άοιοιι

οιιο ο1ιοι·Πο.ο1ι11ο1ιο Βοοτιο11οιιο;, άοτ Με 8οι·ιιοι ιο άευ· Ρο.ι·1οοι·

Α1ιοάοιοιο άο Μοάοοιπο ποιοι·οοιςοο ννοι·άο, Μιά νοιο νοτί.

ι.ιο1ιο1ιι·ουά 1ιοΙοοοιιιοι. (1)1ο Κιο.ο1ιουι.τοιιο1ιιοΙιτου άοι· νοο

1:"ι·ογ ιο): Βοι·οπι οοιιποάο1του Β'1111ο οιπά οοι·οιτιι νοι·1ιοι· 1ο

άευ· Μίιοο1ιοοοι· ιοοο. ννοοιιοποο1ιτΠι. ροο11:1οι·ι. ινοι·άοιι.)

Α. Ποιάι..

8οοοιτο. ΑτΙοο άοι· άοοοτ1ρτινοο Αοειτ.οιο1ο άοο Μου

οι:1ιοιι. Του 11. Βιο8οινοϊάο, οιοοο1ι11οοο1ιοο άοο Ηον

ιιοιιο. (Βά. Π! άοτ ιοοά1οιιι. ΛτΙο.πτοο). Ιιο)ιιποιιο.

ΒΜιά ι·οιοι οιο1ι 1ο _ιοάοι· Βοο1ο1ιιιπο

ωοι·οιο άοοι οι·οιοο πο. ννο1ιι·οοά 1ιο1 άοι· Κυοο1ιου- οοά Βοο

άοι·)οοι·ο οιοο που άοο1ιι·1ρτινο Βιι.ι·οοοΙΙιιιι,ι.ιο- οοά Αοο11άιιοεο

ννοιιιο ιοϋΒΠο1ι ουά ου);οοιο.οΜ πιτ, Μ). άιοοο11ιο1ο άοι· Ηρ1οιιο1ι

ιιοΙοοιο, ννοοιοοιουο ιο11ννοιοο, οιοο ιπο1ιι· ιοοοοι·ορ1ιιοο1ιο -

ουά ά1οιιοο Μουτ πιο 8ο1ιο.άοπ άοο ννοι·1ιοο. ΑΜ 19 ΐιιτοιο·οο

'Γο.ιοΙο ουά 187' Α1ιοιΙάιιιι€ου, νοο άοοου ιοάο οιυ2ο1οο οιο

Κοοοιιινοτο 1οι. 1ιοοοπ πιο οιοο οιοιοτοι·1ιοι'τ.ο Πιιι·οι:ο11ου).ς άοι·

οιοοο1ι15.Β·1εοο θο1ι1οτο νοι· οπο.

1)οι· νοι·11οο·οοάο Π.

Ποτ οοιο·οο·οοοοο θι·οοάι·1εο, άοι· ο1ιοποο ννιο άοι· νουι ποιου

Βοοάο οιιο1ι ιιιιιιοΜυοι,ο Με Ποοάουι·1ι επ _ιοάοιο Αι.Ιοο οο

υιιτπι: ινοιάοο Μου, ι;ιο1ιι οιοο Μοτο οοά οι·οο1ιορίοοάο Ποι

οι.ο11οοι.=;, που. οοοοοάοι·οι· Βοι·οο1ιοιο1ιτιεποο· οοά ν1ο1ιοο1ιοο

Υοι·ινο1οιιιιοοο ου! άοιι Αι:Ιοο.

Ο1ιο1οιο1ι ιοοο 1ιο1 Ψοι·1ιου οπο άοιο 1ιο1ι πιο ο ο'οο1ιοο νοι

1ιι.ο:ο ου 1ιοι·νοι·ι·οοοοάο Ι.ιοιοτιιποοο ιού' άοπι θοο1οιο ο11ά!ιο1ιοτ

Βοι·οι.ο11οπο Βοινο1ιοι. οι, οι·ιοι·άοτο άΙο Ί'ο.ι'ο1ο άοο νοι·1ιο

Βοοάοο Ατ1πο άοο1ι οοο1ι οιοο 1ιοοοοάοτο 1οιιοοάο Βι·κινο1ιοιιος.

Ψιο1ιοι·ο.

Πι·. Ρι·οοο Μι·οοο1:. ΑτΙοο οοά θιτπυάι·ιοο άοι· Ηο.οτ

ή, Κτοο1:1ιο1τοο. Ζννο1το νιοΙΓοοιι νοτοοοοοττο οοά οι·

ινο1τοττο Αποο.Βο. 1.οοιοοιιο'ο Μοάιοιπ. Ηιιοάειτ

1111111111- 1381111 ν· 11ϋοο1ιου 11104. .1. Γ.1ιο1ιοιο.οο'ο νοτ

1ιιο·. Ποιιοι1ιοΐτ. ι;ο1ιοοάοιι 16 Μοτο.

Πιο 1οο1ιιοοπ ο'οο1ιοο Ηο.οάοι.Ιοοιοο 1ιο.1ιοο οιο1ι άιιο1ι άετ

νοι·21181ιο1ιου, 8οιο.άοιο 1ιοποι:1οτιιιο1ιοπ ΑιιοΠι1ιι·οοε 11ιι·οι· Αο

1ιι1άυοο;ου οοά ΐοι·1ιιι.ιοο 'Ι'οι'ο1ο ουά άοι· Βιοοοοο1ιοίτ οιοοι·

ι11ιοι·ιιιουτ1ιο1ιοο ά1άο.!αιοο1ιου Βοοιιοά1ιιπο· άοο Πο.τοι·ιο.1ο οιοοο

1ιοι·νονι·οοουάοο Ποιο ιιι άοι· ιποά121οιοοοοπ Β'οο1ι11ιοι·οιοι οι·

ννοι·1ιοο. άιο Ζοι1ι1 άοι· ονοο1ιιοοοοοο Α11ο.οτοπ Βο18.ιιι'τ οπο Βο

ι·οιιο :ιοί 81 οοά οιοά υοοο οιυιΒο 1ο νοι·οοιοιι.υοι.ς. Βιοικο

άοτοο11ιοο οιυά 1ιοι·οιτο 1ο πιο1ιι·οτου Δο11ο.ο·οο οι·οοοιοοοιι; οο

Ποετ ιιοο1ι νοο άουι ΔΗΜ άοι· Ηειοι1αι·οο1:1ιο1του Μοάοι·ιιυι

οιυο υοοο Δοάοεο νοι·, ννοΙοΙιο ιπι νοι·ο1οιο1ι ιιι άσοι· ιπι .Μονο

1898 οι·οο1ιιοοοοοο οι·ετου Δοάοοο οἱυο μι” οοιι·ο1ιοοοι·ο Βο

το1οιιοιιιυς ιιυ τ'οιοιοοο '1'οι'ο1ο οι·ι“οιιι·οο. οπου Με άοι· Τοπ

 

. νοτΙο,·; νοο Πι·1ιο.π οοά 8ο)ιννιιι·ποποοι·8·. 1904.

ΑΜ 123 ΐου.οο ρ;ιοοτ άοι· νοο: οιοο Μοτο ουά ιιιιιΓοοοουάο

Ποιοι·οιιο1ιοος

ιιοιοι·

ννο1ο1ιοο οιιο1ι άιο Βι·ι·οοο·οοοο1ιοίοοο άοι· ο11οι·ποοοοιοο Ζοιι. πο

Βιι.ο Βιιο1ι Μιά οοννοοΙ άουι

Δυ1οἰιιιπς Πιι· άἱο Αοινοοάυοο· ιι.ΙΙοι· 1ιοι άοτ

άοο Νοινοοονοιοιοο ιπΒοοι·οο1ιο 1ιοιοιυοοάοιι 11οο1ιοάοιι,

οϋ1ιιοπάο Βοοοιιιιιος οι·1ιο1τοο.

1ιοτοοοάοο ννιο άοπι Ρι·ιι1Μ1ιοι· νοο ο·ι·οοοι.οιο Νοοιοο οο1ο.

Ηιο1ιο1οοο.

ΜΜο11οιιοοπ

οπο άοι· θοοο1Ιοο1ιοΙ`τ ρι·ο.Ιιτιοοοοι· Λοι·πτο

ου Νεο..

1401.81ιποος νοιο 7.Αρι·111904.

1. Πι·. Μ. ΒΙιιιοοοτο που οοιοοπ οοο·οοϋπάιο·οοο νοι·ιιο;

«Πο1ιοι· 1'ιιιυ1118.ι·ο ιιιοιιονοι.ιοο1ιο 1άιο1.ίο.

Πιοάοπι Νιι.οιου οίοιιι11ιοι·ο ιιιοιιιιι·οι:ιοοιιο Ιάιοι.Ιο», 1ιοοιι.οιιιο

ΡΜ. 3ιι.ο1ιο, 1.)ι·οοοΜ:οι· :ιο άοι· Νονν- Υοι·1ιοι· Ρο1ι1ι1ιο11ι. ουκ'

ε;ει.ο2 οοοι.ιπιπιτο Κιοο1ι1ιοιιοι°οτοι. «Μι άιοοοτιι Νιιιιιοιιιιο οιι1ι

θ οο1ιο, «υοοο Που (1896) ο1ιιο ΚτοοΚΙιοἰιοΓοιιο 1ιο:οιο)ιποι, ο

πιο· οο1ιοο οοιι άοο Ιοι.οι.οπ 10 .1ιι1ιι·ου ι1ιι·οο ΗΒ.ποιποο·οο υοοιι

οο1ιοοοτ πιο. Πιο οοοτουοονἱοιιοοιιοπ νοιο.οάοι·ιιι:ο·οο ιιυ Λιποπ

1ιιοιοι·ιι;ι·ποά οιοά νοο νοι·οο1ιιοάοοοο Οροι1ιιι|ιοο1οο·ου 1ιοοοοι·ιο

Βου ννοι·άου, άοο1ι Μ. άοο Κτο.οΜιο1το1ιι1ά νοο Ποπ Νοιιι·ο1οοοιι

οοά Ροάἰοωτιι, ποιο. ιι.οϊ άοιο οοι·ορο.ιοο1ιοο Οοοιιοοοτ. νουι;;

1ιοιι.ο1ιι.οι πονάω». (1)οοι.οοιιο υιοάιι. Ψοοιιουοοιιι·. 1898, ο. 88)

Ιιπ .Μοτο 1881 ιιιιιο1ιι.ο ννοι·ο ο Τον (Τι·οοοιιοτιοοο οι Πιο

ο)ι1ιι1ι. 8οο. οἱ ι.1ιο Ποποά Βιοςάοιο νω. 1) Με οιυου ιιο1τοοοιι

Αιιιιοο1ιοΐουά ο.οΕιοοι·1ιοοιο, άευ οι· 1ιο1 οιοοιο 12 ιοοο. Κιπάο

1ιοοοιο.ιιοι·ιο. Βο 1ι:ι.οάο1τ.ο .που «πιο ονοιιποιι·ιοο1ιο νοι·οοάο·

:οπου ιο άοι· θοςοοά άοι· Μποιι1ο. 1ιιι.οιι -. άο.ο Κιοά 1ιοοιιτο

άοιι Κορι' Ιιιιοπι οπ1'ι·οο1ιι; 1ιοΙτ.οπ οοά άιο θ)ιοάοι· ουι· "πιο

οοινοςοο. Πιο 8οιοτιιςο Βοι:ινιο1ιο1οοε που· οοιι:οοϋο·ουά. Βο1

άοι· 1. Ποτοι·οιιο1ιιιοε ιιο1ιιοοοο άιο Ροο11Ιοο νο11)ιοοιοιοο Θ·

οποά :ο ιιοιυ, ο.1ιοτ ιο άοι· θοι.ιοοά άοι· Ποτ: ιι1ιι. 1ο Με πιο

οιο άοοι1ιο1ιοι·, οικω άι11°ποοι·, ινοἱοοοι· ?ιοοο. Μουτ οάοι· »νουι

Βιοι· 1ιι·οιοι·οοά, ιο άοοοοπ Οοοιι·ιιιο οιο 1ιι·οου11οο-ι·οιοτ Ριιιιιιτ

:ο οο1ιοο ννο.ι·, άοι· οποιο νου άοιο ννοιοοοο 15'ο1άο Μιοοιο1ι.

Τον ΒΙοποιο, άιιοο οι: οιο1ι πιο οἱοο 1ιοοιιοο1ι.οΙο νοι·οοάοι·ιιιιε

1ιο.οάΙο. Βοἱ οιοοι· 2. Ποιοι·οοο1ιοοο; 5 11οοιιι;ο ορΜοτ 1ιοπιοι)ιτο

οι. άοοιι άιο Ρο.πι11οο οι:ι·οροιοο1ι ι;οινοι·άοο, ο1ιοι· ά1ο νοι·οιιάο·

ι·οοΒοο 1ο άοι· 11ιι.οπ1ο ά1οιιοΠιοιι ινιιι·οο. 3 .Το1ιι·ο 8ο11ιοτ Μ·

ι·ιοοι.οιο Το. (1. ο. ω. 111. 1884) άιιοο 1ο άοι·ιιο11ιοιι Ε'οιιιιιιο

3 ο1ιυΙιο1ιο 8.11ο νοι·οο1ιοπιιοοο ουά άοοιι ιο :Μου άοι· οριιιιιιι1

πιοο)ωο οο1ιο Βοίοοά οοά άιο εοοοιιςοο Βι·οοιιο1οοιιςοο πιο

άιοοο11ιοπ ι;οινοοοπ οιοά. Ροι·οοι·, άοοο ιιΠο άτο1 Κιοάοον0Γ

Βοοοάιοοιιι; άοο 2. Ιιο1ιοοοιο1ιι·οο άοι· Κι·ιιιι1ιοοἰι οι·1οεοο οοιοο)

Βιι.οΙιο: 1.)οιιιοο1ιο οιοά. ννοο1ιοοοο1ιι·. 1898, με. 22.

Νο.οΙι οιποι· Αυιι1νοο νοο 10 1ι"ο.ΙΙοο οοτννἰι·ι°ι. 8 ιιο1ιιι ω)!

Κι·ιιοΚ1ιοιιοο11ά, ινο1ο1ιοο οι· «οιο οοι.)·οιιιοιο άοοιιιοιιοιι» που!"

(Ι. ο. Μ. 88). «πιο άευ· θοοιιι·ι. οοά 1ο άοο οιοι.οπ ννοο1ιοο ω)

1ιο1ιοιιο οι·οοιιοιποο άἱο Κ1ιιάοι· νοΙΙοιο.ιιάιι; οοιιιιιιΙ. Νοο1ι νΘ)'°

πιο νοιι 2 Με 4, οοι:οτ νοο 8 Μουιιτου οοιιιοι·1ιοο ά10

Β1ιοι·υ, άο.οο άιο Κιπάοι· τοι1οιιυι1οο οιιιά, άιιοο οιο ο1ο1ι ποιοι;

υπι υπο Ππιι;οοοοιι· 1ιοιοιιιοι·ο, άοοο σο: Διιιιιου 1ιιο- ιιοά ΜΡ

ι;οι·ο11ι; ινοι·άοο, άοοιι οιο ο1ο1ι ννοάοι οιιι'οοιιοο, υοοο άοπ Μ"

).;οι·ιιάο 1ιο1τοο 1ιοοοοο, ουά άο.οο οροοιου ιινοο18· Βοννο2)Ψ11°"

οποιοοΕϋ1ιι·τ ννοι·άου. Πιο Βοο1οτιο.ο1ιτιοου.ι.ς άοο θοοἰοιιιοιιιιω

Μιά Μ: οι·ιιι: υοοο 11οποι.οο νοο άοο ΙΒΙιοι·ο νοι·ιιιιιιΔΜΜ
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πει πω· ιιι·πι1ιοποπ Ποιοι·οποποοιι 1ιιοοι: οιο!ι πιιοο πω· οππ“ιι!

1οππο πππ ο!ιοι·οπιοι·ιοιιοο!ιο Διιο·οοποιοππ !ιοποι.ο.ιιοι·οπ. Βιο

8οπννι1οπο πω· Βιιιι·οπιιιοι.οπ πιοιιοι ιι!!ιπιιπ!ιοπ επ πππ οπ

1ιοπιπιι. οο πιιιιπ επ ποιο Βι1πο οιποι· ιποπι· οπου πιοπιι:οι· ποιο

π!οιοπ ι)ιπιοιιιο. Πιοοο ιοι. ειιι οποοιιοοποι· Απ, !ιοπο οποι· οποπ,

πιο ιπι πωιοπποι·ο ποιοποπ πιι!!, οοπιο.π'οι· Νο.ιιιι· οωο, πιο ιο

ιποιιιοιιι 1. οπο. νοι· Ειοπο ποο οι·οιωι 11οποποιο!ιι·οο οποι· ππι·

οιιιοπι οπιι.ι.οι· πιοι··ιοπ πιο Χιοπω· ι.οιο1π!ιοπ, πιο νο!!

1εοιπιοοιιο Ιπιοτι ο πιο ποπι.!ιο!ι οιιοι.ιοπιποι; οο οπι.ιιιιο!ιο!ι

οιοπ ο!1ιιιοπ!ιο!ι οιο Ζποι.ο.ππ νοπ 1ιοι·οοιοοο, ποιο πιο Κιπποι·

πιο: Βοοοπιειιποι ποο 2. 1ιοποποιοπι·οο ποιοι·!ιο οπ. Νοι· οιπ

οιππιποο Κιππ, πιιο ιιπ πιοοοι· Αιιοιιιιοπ πιιεινοιι'οι ο”. οι·ιιι·οο!ιτ

πως ιοτ !ιιπποι· ππι ι.οποιι Βοπιιοποπ πππ πω. πιο ιοιοι ποιο θ.

.πιο οιι·οιοπι. π. ο. πο. 84).

Οπ πιοοοι· !οιιτο Επι! πιοπι: οιοοπ ΠοποιιιοοΒ· πο ποιο πιο

ιιπ” πποι·ο ιθοοι.ι·1π!. Ε. π1·ο!ιι.. Δπο·οπποιι!ι. .ιο.οοοι· 1904)

πιιι·οιο!ιι?

πιο .πιο ποοπ

Β ιιοπο'οοπο ιοπιιιιιι.ι·ο πιπιιπι·οιιοο!ιο 1πιοιιο»

1ιοι!ιι. πο. 41, 1900, πο. 285-810) ι·οιοι·ιοι·ι. Πει· Μ ιιπ ι·ο οπ ο

Ρο!! ιοι, πιο” ιιιοπ ππι· πιοιοοιοοπ ιο Βοτιοοιιι ιιοπι., ινο1ο!ιο

νοπ ποπ Απιοιοπ οο!ποι ποοπιιοπι.οι πιοι·ποο οιοπ, πω· 80. νοπ

οποιοιοιοοπ-πιοιο!οοιοοπ Ποιοι·οποπι.οπ ιο: οι· πω· 7.; πππ πω·

4. ιοι. οι· οππ!ιο1ι, ννο πιο Αππ;οο ιπιιιι·οο!ιοπιοο!ι ποιοι·οποπι.

ννοι·ποπ .πιο πι. ο. πο. 2971. Νοοπ ποιο .ιοπι· 1900 πιο

πιιπ!ιιιοτι. π·οι·ποο:

Α. 8 ο π ο ι· ι π ο οι· πιο. οποπ Οοπιι·ιπ1. ι. οποια. Απποοποι1!ι.

1902. πο. 17%.

Ρι·οι. Κ. Βο!ι οπο» (ν7ιοπ. πιιπ. Βποποοπιιιι 1902, Ντ. 18;

πιο. οποπ 0οπιι·1π!. ι. παπι. Απιιοπιιοι!!ι. 1902).

πο! !ιο ο ποι ιπι 4 π'ιι!!ο; πιοπι πιο Ζιιπ! πω· νοπ Αω·ιιοπ

Βοοοποποπ Γιι!!ο ειιι' 47 ιιπ (ποιοι. ιο πιο· Ζοιιοοπι·. ε. Αποκο

1ιοιιιι. Βπ. 8. 1909. Ρε. 8511. .ιοπιπποπ πο κι..πωιοιιιι. 1901.

Ν. ι·.1.ιν. Βοιι 2., οιιοιιιπι·1ιοπο 1.ιιοι·οιιιι·οοςοποο οιιιιιο1ιοοπ.

1902,

ι;οπο.ιιοι· πιο Διποιι: νοπ πω”. €1)ιο

(Απο. ι. Δομο

ιποπ. ιι οποιοοο!ιι·.177οοποπποιιο.

πς.162).

Ρωι. Β. Η ο οπ ο: ποιο ννοιιοι·οι· Βοιιι·ο.ο· πιο· ιο.ιοι!ιιιι·οο οποιο·

ι·οι.ιοοποπ 1πιοιιο, οιποι· Βι·ιιι·οο!ιιιοο; ποοπτοο.οπιιοπ πω· οι·οιιοπ

8οποιοππ ποο 0οοιι·ο.ιποινοποποιοοιου. (1)οπιοοπ. ιποπ. 1λιοοποπ

οοπιιιι. 1908, 19ι·. 28, πο. 494-497.

Ο. 0ιοοοπο τ: ιιπιιιιοποποι· ιποπ. Ψοοιιοοοοπι·. 1908. Νι·. Τ.

πο. 295.

ιιο.πιζο:

(Νοινγοι·!‹οι·

1)οπιοοοιιο.ιιοπ οιποο ιζιοποο ιπιτ πιιπ. ο.ιοποιοι.

1πιοιιο ιιι πω· ιοοπιπ. (ιοοο11οοπ. απ ι.οιππιιι 121. .1ιι!ι 19081,

πι. οποπ πω· πιιιοοποποι· ιποπ. ινοοποοοοπι·. 1908. πο. 1857,

ι·. 88.)

1)ι·. Α. Η ιι1ποι·ι.=ιοι·'ο πιι!1ο (!ιπιιποποοοι· πιοπ. ννοοπ.

1908, πές. 1968, Νι·. 451 οιππ πιο!ιι οιποιο.οποι'ι·οι.

πω.. Ρ Μι: 1. Ποιοι·οποποοι2 πιο 15.128. .Ιοοπιιι· 1904.

1)ιο Κι·οιιιιο 0!ιο.πο. 11ιιοο!ιιιο, .1ιιπιπ, 7 !ιποπ. π., ιιοπιιι·ιιε οπο

Ροιοιο!ι, Οσον. νιῖιιοποιι, οι ιιιιι· ποποι'ο ποποοοι·οι· Αποοπ

ποι.οιοποπποο· νοιπ Κο1ιοο·οο Βοπιιιιιο!πι: 2οποοο!ιιο!ιι: ννοι·ποο;

ιοπ νοι·ποο!ιο ιπιπ οποπ πιο Νοτιποο οποι ποπ οι!ο,·οοιοιοοπ,

πιο ποιοιιι.ιοπ Ζποι.οοπ πω· 1ι1οιποπ Ροιιοοιιπ. Πιο 1)ιο.8ποοο

ιοτ ιο πιοοοπι Ε'ιι!!ο, πιο ιπ ποπ ιποιοτοπ ιιιιποι·οπ, οι·οι νοιο

θππιπο!ιποιοςοο 8οοιοι!ι πιοι·ποπ. 1)ιο Μπιιοι· 82 ο. π., πω·

1ιο.ιοι· 85 ο. π., πιο ιππο ποοιοπι. οοιι. 11-12 .ιιιπι·οπ. Κωπο

Βιοιονοι·ννοοποοποπ. Πιο πωπω· ποπο.οπιοτ ιιποιοι· Βοοποπ

ονιοοοπ :ο οοιπ. ιπι· 1!ιοοπ οο1! ...ιπι ποιοι: ποοοπποι·οο

ι·οο!ιποιιοιι ππποποοιιιοοπτ ποποπ. νοπ 7 κωιο-ο οιοπ 4 πο·

οιοι·ποο. Πιο Ηοππι·ι.οπ, πιο επι· ι·ιοπι.ιπ·οο Ζοιι πωπω, νοι·ιιο

πιο οοι·ιιιο.ι.

Βιι.ο οποιο 1(ιοπ, οιο 11ιιπποποπ (ΡΑ .Μπι οποπ πω· Ηποποοιι),

οιιιι·π ο.ο Κι·ιιιοπιοο ιο οιποοι Το”, 7 11ιοοιι.ιο ιιπ..

Πιο: 2., οιιι .Τπιιιιο, !οπι πιο ιοιοι. ιοτ 8 .Τοπι·ο ο.. πο. πο.ιι.ο

θο!οπιοιι!ιοιι ποποο!ποπ πο ππιοι·οπο!ιοπ, πο ιππ πιο πιπι.ιω·

ιπιι.οοποπιιποο ποιτ.ο: Βο1οιιιπ Ι.ιι'οοπιιο πιο ππι-ιο 8οποοπο.ι·ιο

ππι ποιποπ Αππ·οο; πω· Απο,οοπιοιοι·οι·ποπ. οποπ πιο θοιι·οοπ πω·

οπο.. 1οιοο ποιποι·οοιιο νο!!!ιοιιιιοοπ οοι·ιπο.!. Ριιπι!!οπ οοι·πιο!.

οι ιοιποι. οοιι πω· θοππιτ ιιπ Ο!ιιοπιιποο. Ζοιι.ι.νοι!ιο· οο11 οι·

ΐοποπιοοπ οιο!ιι: πο” οοι·ιπο1 οοιιι; οι· τοπι ποοπ οππο οοιπο

οιποποπο :ο ποποπτοπ; πιοι·ο.οι' ποτιι!ιιο,·ι. οι· οιπο ννιοποι·.

Βιιο 8.. ειπ .ιιιοο·ο, οιο.ι·π 29ο .1. ει. πιο πιτ οποπ Αποοιι.ιςο πω·

1ιοτιοι· ιιπ ποι·οο!ποο Κι·ιιπ!ιποιι, πιο πιο νοι·ο·οοιο!1ι.ο 0ποπο 11.

πππ πιι.ιιο θα Ιζι·πιππιο. 1)ιιο 4. οιοι·π 7 π1οο. ο..

1)οο ο., οιο 1ίπιιπο, οι μια 8 .1. οι.. !οιποι. οοιι: πω· θοππι·ι: ιιπ

π... «1.ποποο>>; ιπι νοι·ιο·οο .ιοπι·ο ννιιι·πο ιπιπ ιο Ροιοιοιι οιπο Βιππο

ι·οοοοιοι·ι., οο ποιο νιο1 Βιι.οι· οοι·ιιοο; ιοι.οι επ!! Μι πιο ο.οποιο

ι1οιιο οοπιοοι·ποπ. Πιο Απποπ οο!1οο @οποπ οοιπ, πω· ι;οιοι.ιεο

Ζποιοοπ οοιιπο!.

Βοο θ. ιοι ιιπ Α!ιοι· νοπ 9 ν7οοποπ ιιπ «Ηποιοο» ο·οοιοι·ποιι.

Πιι.ο 7. ιοι. πιο νοι·οοοιο!ιτο Ο!ιοπο Ι.ιι'οοπιιιι, 7 Ποπο.ιο πιο.

οιο πιο οιο!ι οι;οιι'; πιο ππιοι·οο Βιιιι·οοιιτοιοο ιο Βιιιοποιοο; πιο

Αιπιο πιοιποο πιοοι,οοι· πονι·οο;ι. 0ιιιιποοιιπο θο,οοοοιιιοπο νιω

ποο πιιπ ποπ Αοιι·οο νω·ιο1μ. ποοπ πιο!ιι. πιο επι· ιποποιο!!οπο;

πει·οο!ποπ. Αιιποι.ιοοπο Βοιιο, - πιο οιπο ιο πω· Νιιπο ποο

Οπι·οο ποιο Κ!ιπο·οο εοπιιιοπι.ο 'Γιοοπο!οο!ιο - ι·πιοπ !ιοιπο

Βοο.ιιι.ιοπ !ιοι·νοι·. Νοποιοι.ιοπο ννοι·ποο ιι·οι·οιοπι οιποι· οο!ιι· »τοπιο

ποιοιπιοιι; πω· θοοιοπιοο.οοπτπο!ι ιοι. οτποιπι. Πιο 111οιιοι·

οοποιοι οιο πιοπι πο οι·!ιοιιοοπ, πο οιο νοπ οιοοπι ι'ι·οιοποιι

Μο.οπο πιιποι·οπ ποι.ι·τιο·οο οπο, οππο πιο πο.ποιοιοποοπο 11ιιιιι.οι·

οπ ποιιιοποιοπιιοοο; πιοι·ποι πιο πο ποιοοι!ιοο, ποοο οιο νοπ πω·

Μπιιω· ,οοιιιιιι οπο. [πιο 7 πιοοοιιπο ποιο οι πιοπο ιιπ

8ι.οοπο πο οιι.ιοπ, πιιπ: ποπ Κοπι οποπ νοιο ποοο!ο;ι.. Κοιοο

Αιι·οππιοο ππι !!πι·ποι·. 8οποοοι·οιπαο ιπιο!ι;ο πω· οιοιιοπ

Ποιιππο πω· Βιι:ιοιιιιιιι.ι.οπ ιιιοπι. οποιο!ιιοοο; Ηοιιιι·οποιτο νοι·

πο.οποο, οιπο ι.:οοι.οιοοι·ι; ποιο ποοο!ι!οποο, ποιο Βο.πιοο!ιι. Πω·

ι-ι οπ ο οποτι.τ'οοπο Βοποπ ποο πιοιοι·οιι θοπιποπο ιοι: οιοιο

Ιοιοπι. οιιο2ο!ποοπ: ποιοι Βοοιι·οιοιιοπ ποο πιιιι:οι·οο Ηιιιιιποπο

νοπ πιοι.οο οποπ νοι·ο οπτοιοπι. οιπο ποιιι1ιο!ιοΟοπιι·ο!ιιιοπ ποο

0ι·πιοιι!οι·ιο οι·ιο οιιι οιιοπιο!ο·οοποο 8ο.ποποιοοοποποπ πω· πιπ

ποπ (Ηγποτποοο: ι·οπιπιοιιτι1ι·οι· 8ο.ποι·οιιοιι ιπιο18ο Αποοοπο!

ποιοι· πω· οοι·ιιοο-ππο!οϋ.ι·οο Βοποοπ Ο π π ο ιι π ο ι πι - Η ο ο πο·

ο ι· ο· .

1)ιο Αποοπ οι·οοποιοοο 8.ποοοι·1ιοπ οοι·ιιιο!, πιο Αποοπποιιιοιπποιι

πππ πιο 8ιο!!οπο πω· 1.ιοποι· πιο οοι·ιπο.!; πιο Ροπιιιοπ ο;!οιοπ ποιο,

νοπ οοι·ιπ. Θι·ιιοοο. ι·οοι;ιοι·οο πω' πιοιιι.ποι..ιι, πιο πι·οο!ιοπποπ

1ποπιοο !ι!οι·. Βοιιο Οππιπιι1ιιιοοιιοπιι·οο οιο1!ι. πιο Ρο.ιιοοι:ιπ

ιιοοιοι· πιο Μοοοιιι ιιιτοιι οιο, οποπ πιοπο !ιι.οι;οι·ο Χοπ. πο. Β. ποιοι

Αιιιποιοπποπ) οπτ.οι·οποπι. «πιο. 1)ιο Μοοπιιι !οι.οο. πωπω· Απο”

ποιοι: πιο ο!οιοποο νοι·ο.πποι·ιιο,οοιι; οιο πιο ννοιοο ο·οιιι.ι·πι

ποπ ππι· ποτοπ ιιιιιο ιοι ιιι πω· θι·ιιοοο οιποι· οιοπι οι·ινοι·

1οι·ιοπ πποι·-ονο1οπ Ρππι!ιο - οι.ννο ιι ι ι· ο ο π ι· ο τ. πιο ποποο

:ποπ οιποπ πποι·ονο!οπ ποι!ι·οι.οπ οπο. πιο πω· 5ιο1ιο πω· Ρονοο

οοοιι·ο!ιο), ινο!οποι· νοπ οιποι· οποοιο!!ο πιιοι·ονο!οπ πο!!ινοιοοοο

ινιο!!οιοπι πιιπ οιιιοιο Βιιοπ ιοο Βιιοιιιοποι Ζοοο ποιο;οποπ ιοι.

Πιο πο!1ννοιοοο Ζοπο ιοι πο. 1'/ι πο! οο πιοιι, πιο πιο Ροπ!!ιο

1)ιο Εοι.ι'οι·οποπ ποο ποοο.!οιι Βο.ιιποο πω· νιτοιοοοπ Ζοπο νοιο

ιοιπποι·ο.!οπ Βοοπο πω· Ριιπι!!ο ιοι πο. πι. Ρ. 1). Ζπι· ινοιοοοπ

Ζοοο πιοποο νοπ οποπ πππ ποιοπ Βιπιιι·οιποοο νοπ οοποιοποι·

οοι·ιιιο1οι· 14"ιι11οιιο ποπ Βοοοποποπποιι:, ινο1οιιο οιπο ιο πω·

Ροιιπ!ιοι·ιο πω· νιοιοοοπ Ζοπο νοι·ιιοι·οπ. Πιο Ροπιι!ο ποο 8οπ

οοι·νοπ οι·οοποιοι πω' ποιποπ .οποπ ιποιοο1ιοπ. Βιο Βιπιοοιιιοοο

ποιιοο! πιιπ πιοπι ποοο!ι!ιιοποιτ.

Ψιι· ιιοποπ ο.!οο νοι· οπο οιποο ιππιοππωι Γιι.!1 νοπ πιο. ι'ιιιιι.

1πιοιιο. Πιο Αοι.ιο!οιιιο ιοι. οποιοι ποπι‹ο!; ινοποι· 3γπιιι!ιο, οποπ

Βιοτονοι·νιοοπιοοποι'ι πππ ιιοι·οπιιιιι·ο 1ποιοοπιο οοι!οπ οιπο π·οοοπι

!ιοπο Βο1ιο οπιο1οπ. Πιο Βιιοοο οο1ιοιοι. ιιιοοιοι·ιι οιοοπ οποιε

ο·οο, ποτπο!οι.:ιοοποπ Γιι!ιιοι· πο ι·οι›ι·ο.οοιιιιοι·οο. πιο πιο οο.ιπιπι:

!ιο!ιοπ πιο ποιοι πππ!ιοιοι·ιοο π'ο!!ο ποι .1οποπ νοι·οοποιοιιιοπ

οοιπ οο!1οπ. Ηιοιοι·: Ζοι· Κιιπι!ι πω· ιο.ιπι!ιπιοιι Οπιιιιπο

ιιιιο1ιτιοποπ. οοι.οο!ιο Ζοιτοοιιι·. ι. Νοι·νοο!ιοι!!ι. 1897; νο!. Χ,

πο. 508). 0ο ι· τ. οι· (Αι·οπ. οι Οππιπ. πιιπ Οιο!ο,ογ 1891, πο. 128)

πω· οποπ Βο.οπο π. ο. πο. 85) πω· 1., πω· ποπ ι1πιοιιιππ πο

τοοιο, ποοο πιοιιο Βι·ιιι·οο!ιππο· ποο. ποι Κιοποι·π _ιιιπιοπποι·

ιι'οπιι!ιοπ νοι·1ιοιποιο. 8 ποπ ο οοπ·ι ίοι·οοι:«οπο ποπ οποπ :ιππο

ι”ιιπιιοπ Β'ει!ιοο ινο.ι·οπ π.1!ο Κιοποι· οο!οποι·Αποι.οπιιοπιιο. 1Νοοιι οο

οιπο πιω· ππι οιπο ι·οιπο Βοοοοοποπιιοο ποπιο!ι, πο π. οο ποοπ

οοπι· ιιππ'ο11οππ, πο.οο οπποιο ιιι.ιιιι!ιιι.ι·ο Βι·ιιι·οπιιιιπποπ, πιο πω·

πιω· ποοοπιιοποποπ πιοπι ιοι·ιιοιο!ιοο, ποιοι· οποπ Βοοοοπ ποπ

Νο.ιιοποο ποοοπτιοποο ιιιοι·ποο οιοπ».

νιἴιιο πιο οποιοπιιοοποπ νοι·ιι.πποι·οοποπ ποτι·ιιΪι:, επ ιο.οοι:

πιοοο!ποπ πω” ι!. ο. π,ο·. 810) ιοιι.ποπποι·ιποοοοο ιιιοοιιιιοοπ:

«πι·οοοοι· 9οοοι·οποιο11 ιιπ 0οπιι·ο ιο πω· 0π!οιιποιο ποπ ιιπ

Βιιοποοπιοι·!ιο, ποο. ιο ποπ 1.>γι·οοιιποπποιιποο. Ηιιοπιιο!ιοο πο.

Ιοπ οποπ ι·ππιπιοπιο.ιοο νιιι·ποοποιιοοιο πω· Ργι·ο.ιοιποιιοο1!οπ; ιιπ

οιοοο!ποπ 8ιο!1οπ ιοτι.ιειο 1)οποποιοτιοο. θι!ιοπγποιιιοπιιιο. ιιπ

Απιζο: 0οπωπο πιοοπΙοο 1πτοιιο, Ζποοπιπο πω· (ιιιο,ο;!ιοοεοι!οο

οοπιοπι, 8οπποινοποοπινοππ».

Πο!ποιι «πι. οποπ πο! !ιοπποιοι 1. ο. πο. 1481 ι`οππ ιο·

ποο!ι ποιο Οοποιπ ποπ 1ι.οτιπο,πιο οπιιοι ννιιι·οο οιοιοο!ι ποι;·οιιο

Ποιο. Πιο Βι·ιιιιιο1ιππο πω· θιοπε!ιοιιιο11οο ιπ πω· 1!ιοοιιιιι ιοι:

νιο!!οιοπι ποο_ιοπιο·οο πω· Οοπο!ιοπιο!!οο πω· θι·οοοιιιι·οιιοπο

οοοι·πιοιοι·ι. 8ο.οπ ο ποο!ιτο οοιιιιιο·ο πο οιπο Αποποοιο οω-ιι

ποιοι, πι. οιποι· _ιοιοι πω· Αποιο!ιτ, πιιοο απο οιο!ι ι.ιοι· πιο οιπο

Αποπιιο-ο ποππιοϋ.ο!ι1ιοιι πω· οοοιι·ιι!οο ι:ςι·οοοιι Βιιποιοιιο ιπι θο

!ιιι·π οποιο ιιπ Βἰιοποοιιιιιι!‹ο πο.οπο!ι πιιπ, πο" πιο ιπιιιιιι·ιποε

πω· πιοιοοοπ π'οοοι·ο ιο ποπ νοι·ποιοο ποπ 8οιιοοοιι·π.πο·οπ

πποποι.ινο!ιι·οοποιπ!ιοπ οιπο οοι-ιποποιο πιο Αποπ Ρ οι ! ι ο ιι ο ο ι ιο

π. ο. 1441 ιοτ πω· Δποιοπι, ποοο πο οιοπ ππι οιοοιι _ιοο!ιοποπ

οοι:οιιιιποιοπ 0πο.ι·οιιιοι·ο πο.ι·οο, οο!ιινοι· ποιοοοοι·οιινοιι Ρι·οποοο

ποοποιτ, πω· ποπ πιιι·ι:οιπ πιο: οποιιοπι!ποι.ο 0οοιι·οιοοι·νοοοι·

οι.οιο ποι'ιι!!ι».

'Ι'ποι·ιιπιο οοι!ο, οιπο Ριοππγ!ιιιιο πιοοοι· Κι·οιι!ιποιι 1ιοπποπ

ππι· πιοπι.

(Αοιοι·οιοι·οι1.



11.2..

Πι·. Μ. 8111113 π 1111111: ΠΙο Βοοο1ο11ππι18 «1πΙο11ο» 111τ π1ο

εοε οοπ11οΙιετ οοοΙι ο·οπο τ11τεο11ιο1'ιο, ιιπει· π1ιο·οιοο1ο 1111111111'

1ιο1τοποιο1οΙιοοιο Κ1·οο11Ιιο11.εοΙΙπ Ιοι πιοΙ1τ. ε1πο111Ιο11 1τον111Ι1Ι1..

ΎνΙτ νο1ετο1ιοο ποο11 οποιοι· «1π1ο11ο» ο1ποπ 1οο11τ ε1ο1111οπ Ζο

ετ1ιππ, ινοΙιτοιιπ οε ε1οΙι Ιιἱο1· οπ1 ο111οπ - ποπ που· πο.Ιιοπο

1οοπτογοιιι - 1οττεο1ιτο11οπποιι, 1ο πιει. 11ΙΙοο ΡΙ11Ιοο 211111 'Ι'οπο

1'Ι1Ιιτοοποο (πΙο1ιο οο1οποπ11οΙιοο11 Ποοοοοιο11οοε-Ρτοποεε ποο

ΟΝ-8γειο1πε Ιιο.ππο11.- ΠΙοεο1· 8γιοριοιοο1111οιιιρΙο11 1111111111 πο!

ο1πο1· 1ππιιν1ο11οΙοποεΙιοπιιποος, οΙποι· 1ο1ιΙοι·Ιιο1'ιοο Αι1Ιο.1ιο ποε

Ν-8γοι.ο1οε, 1111111111 ιιι που εο8·. «οοποοοιιοιι» Ρτοποεεοπ (Ιοι

8Ιππο 81.111 1ορο 11'εΙ πιιπ ιο1ο1: εοΙ1ι· 1ο11ιπο νοτινοοπτεο1ιο1τ

1π11 οπποι·οπ 11ιο1Ι1111τοπ 1Βι·11τοπ11οοποπ (Ιπ1ο.οιΙΙο Οο1·ο1ιτο.1111Ι1

1οιιπε, εποε11εο11ο ΠΙ1ι1οο;Ιο 111.11.), ποοπ οε ε1οπ π1ο111. ποτ 11οΒο1··

11ποείο1·ιοοιι ποι· ο1οοοΙποπ '1"γροπ 1ιοεο11τΙο11οιι, εοοπο1·ο οοο1ι

ειε νο1·11ο1111ποπ 11.11' πΙοεοτ νο1·εο11Ιοποποο Γοι·ιιιοο 1ο ποτεο1

11οπ ΠοοιΙΙΙο.

1ο Βοοπι; οο1` πΙο οιιποΙΙοοπο Ρ1·1ιονο1οπο ποε _11ΙπΙεο1ιοπ

νοΙΙιοε1.11.111οιοε 1ο ποτ 81ο11ε111ι 1ππεε ποι.πτΙΙο1ι 1111 ο1·ο1.81· 81οΙΙο

11ο π1ο οπεεο1·ο1·ποπ1.11ο1ιο, 1ιοι·οπ11. - οοοτο1ιο11ι. ΠΙεροεΙΙ.Ιοο ποτ

11οποο Ι11ιο1·1ιοπρ1. 8011110111; 1νοτποο; πειππ πο” 11111118 ο.οο11 11ο

1·11ο11ε1ο111.181. ννο1·ποο, π11εο ποιο 111π1εο11ο Κτο1111οπ1ποιο1·111.Ι Ιπ

ποι· 111·ο1.ΙΙο11οπ Βιο1.Ιε11Ι1 ποτ $ιο.ιιιιοοεςοοοεεοπ 11οο1ι εοπε1.

111ιοτο11 ο1·οονοΙΙο1·1. 'Ποιο οΙΙοποι11 111οΙΙι1. ο1π ποτ11.τ1.11,; οΙοΙ111

νοε νοι·11ο11.οπ επο21οΙ1 πΙοεοι· Κι·οο11Ιιο111 οπποοΙιετ. ποο11 οοιΙο

1ο;.=;Ιεο1ι τΙ11εοΙ1ιο11.

(Αοτοτο1'οτοτ.).

Πι·. Ποπ πο Ι 11111111 οι 1 1.νοοποι εΙο11 81οΙο1ι11111ε ο,·οοοπ πΙο

Δοποοεοο11 πΙοεοτ Κ1·οοΙ111ο11 Με 11111 8οιιοι·1ε, ποπ εοι11Ιτ. ο.πο1ι

ςοςοπ πΙο Το1·1πΙοοΙοο·Ιο. 1Ι11ο ννΙ11·πο οε τΙο1ι111.>;οτ οτεο11ο1οοο,

111οπ11 1ποο 1'Ι1τ ποτοττΙοιο 11'οΙΙο π1ο ΒοιοΙο11ποπο: «8ο11111.οτοπ

ποπ 1ιοΙ 1πΙο1οπ» 1ι1·11οοΙιτο.

Πι·. ΤΙ11οο· 1οοο111 οο1' πΙο Αο1ιοΙΙο1111ο11 ποπ Κτο.ο111ιοΙτ.ε

111Ιποε ποτ. ποι· ρ1·οο1·οεεΙνοο Ρο.τοΙγεο οιι1ιοο1·11εοοι. ΠΙο 111

1οτοτο1· Μοτο εΙοΙιοτο Αο1ιο11εροο11το 1111· ποε νοι·Ι1οπιιοοπ ποτ

1ο1.21.ο1·οπ 11111111 1111 ποτ1.οοτοο ΚΙοποοοΙ1οτ. 1ιο1πο1· 1'ο11Ιο 1ιοΙ ο1Ιοο

πΙοεοο Μ1τοο1111πεοπ ποτ Αποοο11οί'ιιππ.

8. Πι·. Κο11ιποπ ο ποιποπε1.1·Ιο1·1. νο1· ποι· '1'οοοεο1·ππ11ος:

11.1 81ο 8-4-νιιοο1ιΙοοε ΠΙ, ποιο 11ο.ο11 ο1οοι· πιο οιι 191εοο1ιο1ιο

πιο" (Βο11π-11.11.18) ο οο1οπ οποιοοεοοεεοο 111111· ο. Πο.ε ΠΙ Ιοι

τΙοο·ε 11111. Ζοιιοπ πο απο..

1η 1111οο Ποο1ππο πιο 1ο11.1π1.11111.οι·, πο.ε 1ποεο. 8-1θ-111ς1εο,

1111 1ιο1ιο1·οοτο·οοποτ Βο11ο11ο11ορεοΙ.

ο) Ζ111·ο1 νοΙΙΙιο11ιο1οπ οοεοοε1οεεοπο ΠοοΙπποο, πΙο νοπ 11το.11ο11

1οΙ1. '1'πΙιοι·οτοι·1π1111.1. ε1.οο1οιοπ.

π) 111πο ο:τονΙπο '1'ο11ο ιοΙ1. Βορ1πτετο11ο, 1ο ν1·ο1ο11οι· ΡΙοοοο

·1εο.1·οο1τοο πιιπ πΙο 19111.1·οιπ111Ιιοι1 ποε 8-οιοοο11οΙιοπ Ρο1.οε εΙο111.

11111· ε1οιΙ. 1).1ο Ρ1·11ροτο.1. 1ε1. π111·οΙι Ο ο1·1111οο 1ιο1 νΙτοΙοτ 1οπ1

11ο1.1οπ κονν011ποπ. Ροι. Ιοι: 11ςο1ιο111.. 1ο .1ο11τ ποο11 πω· Οποτε

11οπ οπων1ο11ο1το οΙοΙ1 οΙπο 1ι1ι·ο.1·ΙιΙ11111. 1ο ποτ 111ιποτοπ '1'π1ιο.

11ο 8111ι111οιι, ιιιοτΙιιιοι·ον1π Βοννο1·.Ιοπ :ο εο1ο. 11111. Ροκ., 11ο 11οπ11

1ποπ νο1·πιο1οιι, ο1ποπ Α111.ι·οΙΙιπποιονοτεοο1ι 11ο εΙοΙ1 νοτποΙι1ποπ

111εοοπ ποπ Ιοι ιΙιι1ιοΙ Ιο11ιΙοι·1. ν1·οι·ποπ. ΠΙο νοι·ο11ο1·ιο Ηοοιπο

τοοοΙο 111111· ππι·ο11 πΙο Βιιπο1ιποοΙ1οο 1ο ποτ 11Ι1οπ 1.οροτο1.οιοΙο

πο1·11ο πιιτοΙ18·οοι·ιιο11οο. Νο.ο1ι 1ιτοΙτοι· ΙΩτο1111ιιιιο· νιιο1·πο ο1ο

1111εοοοοιοΙιοοο1· Ρϋ1.πε νοπ ω. 2 Μοι1ειτο11 ο111το111οτ1. Ποτ 15115

11111 ποπ πιο ινΙοποτΙιοτοοειοΙ1ιο 1111111 ντοτποο ποοιοοε1τΙοι1.

(Απτοτο1οτο11.

οι Πι·. 1ίο11οιιιοπ 111111. ποπ οοεο1111οπ1μοπ νο1·1.1·1111:.

«Πο1ιο1·'8γ1111111γεο01.01111ο».(Ποτ νο1·11·οο Ιοι πιο ποι·

ΒρΙ12ο ποι· 11οπτΙο·οο Ντ. πΙοεοι· 111οο1ιοπεο111·1ίτ. 1111,οοπτοο111:.)

Πι·. ν ο ε ε ο1·,οπο21 οι.. 1111.1.ο11πο οο ποπ νο1·1:1·οο·οοποπ 111ιο1·

πΙο νοπ Πι·. '1'το γιποοπ εοΙ11οι· ἔιΙ1 οιιεςο11:Ι111·τοπ, ποπ Ιοι

νοτοΙο 1ιοι·Ιο1ι1.οιοπ 8γ1ορ1ηεοο1οιο1οιιππτο11 ο1ο Βιιοοτρο ειπε

ποπ 81τοποοε 1·ο1οΙ‹οΙΙοπ νοιιι 17. Νονο1ο1ιοτ 1883, νοιο 18.

11111 1894., πο νοοι 4. Ο11το1ιοι· 1895 Μο ΓοΙο;τ:

81Ι:οοπο· νοιιι 17. Νονοιο11οτ 1898:

Πι·. Έτη: το ο π ο το1'ο1·Ιο1·τ 1111ο1· ο1οο Βγιορ11γεο11ωπι1ο, πΙο

οτ πιο 115. Νονοιι11ιοι· 1888 ιιιο111οο111.. ·(ΑεοΙε1.οο1οπ: 111ΙΙιΙο ο

ποπ Κ Ι ο οι 111).

Β11ιιοπο οπο ποπ 8ο11ινο11116τροτο, ε1ο111. 11.111 '1'11ο1ροπο.ι1ο.

Ζιιο€ο.0 8γιορΙιγεο 11111111 οο1 16% Οοι. Οιιο1οεο.ιο νοι·1ι

νοπ πι.

811οπ1ιο; νοοι 14. 11:11 1894:

Πι·. 'Ι'ι·ογ ιιιοπο νο1·1τ111. π1ο ΑοεΙο111, ποιεε 1ιοι11:οτοβο, πιο

πΙο 8γιιιο11γεοο1οιι11ο »νΙοπο1· 1ο Αο1'πο.1ι1πο εοΙ1οοιοιοο, π1ο Ροτ

1οτοι1οο ποε Ιο1ιοοποπ ΚΙ11ποε ποτ 1ο ποπ εοΙιοοε1.οπ 1111.1Ιοο Ιο

π1.ο1ο1·1 εοΙο π111·11ο.1Β1· ε1.ο1Ι1. 81011 πιο? ποπ 8τοοπροο111: ποι·

11οΙΙοπο1·, οιιοΙι ποοοπ πο1·81·πιρ11γεοο1οιοΙο ποι·17οι·οι1ο νο1·

ποτ 8οο1.Ιο Οοοεο1·οο Βοεο11οπ ννο1·ποπ ιο11εεο - ποοπτΙΙο1ι ποτ

Ιππο1·11ο11ι ποι· 1111· οΙπο 811ορΙιγεοο1.οιο1ο ποοΙοποτοπ Βοο11οι1

νοι·1ι111ιοΙοεο.

ΠΙο Ποοιεο1ιοπ 81:11 111πο ποπ Ποιο

11118οι·οοΙι11ο1·11,ο1 ο1ι1οΙ1ποοπ ο·οο·οπ111ιοι· 1

811.211" νο1ο 1.. Ο11τοΙ›οτ 1895.

Κοοο1ε1.1εο1ιοε Βοίοτοι Πι·. Τι· ο γ 1ο ο ο π 'ε. Οοπ_1118οτο. 1.·οτο

8 Πιο. 8γιπρ11γεοοιο1πΙο. Μιιτιο1· ποπ Ποπ 1ςοει1οπ.

ο1π νοι·11Ιο1τ.οπ εΙο11

οεοτ Οροτο.1Ιοο.

Πτ. Β11 ει: 11 ι·ΙοΙιτοΙ: πο νο1·11·οοοιιποο πἰο 11'1·1111.1ο. ντο1·οοι οι·

ο1ο111. ποσο ποι· Ο11ςΙΙοο11οο 11ο11ιοπο οιἔιτΙοτο 11111111? Ποτ 8ο11ο111

ποτο11 ποπ Κοοο1ιοπ ιιιΙ1εε1ο 1ιοεεοιο ο11τοεο1το1ο οι·οιο1ιοο, 1111

ποτ ποιο11 οΙο θοΙοοΙ1. ΑποΙι επτΙ1.οΙιο πΙο 1ιο1 ποι· 8γιορ11γεοο

το1οΙο εο1ιο·Ιοι·18οτο Ποι·ο1ι1'ΙΙΙιτ1ιοτ11οΙ1. ποι· 1ιπο11111εΙοτιιος πιο

οοοΙι ποτ Αεορο1ο πιοΙι1· οιιιο11πε1οο ποτ οπποι·οπ Μο1Ιιοπο.

Πτ. Κο11ιιιοπ ο οτ11οιιο1 πΙο Βοι·οο1ι1Ιο·οιις ποι· Ρο1ν11οιοΙο

ο11οΙ1 1111111 1161112 11.11 11τ 1ιο1ιο επι 1ο εο1ποιπ 8111111 νοτιοΙο

ποπ, πο ε1ο ΙΙι1ο ο1οΙιΙ. επ 11·ο1Ι1οποι ποτ. ν1ιΙο πΙο 8γιτ1ρΙιγεοο

ιο1πΙο, ποπ οι· 11111111 11οΙπο 8111111 2111· νοτ1'Ι11:οπο 11111111.

11111111 π1ο 17οτινιιοΙιεποε ποι· πι11·οΙ1 π1ο Οροι·ποΙοι1 1τοεο121οιι

Π11το111.1·οοππποοπ 1ιοττΙ11'1, επ εο11ι1ο ιοο1εΙ: 1111οτ11οιηιι 11οΙοο

11οϋο1ιοτπο, 1ιοοποιο ο11ιο 111πποεοινο111εο. Βοποο1· 118.11. π1ο επι

ρο111Ιο11ο νοτ1ιποο11ο1·111η1, οπο ε1ο 1ιο1 1ιοτο1τ.ε ο11111111.1 8γιπρ1η

εοο1οιο1οτ1.οπ ννο111·οοπ ποτ ον1ιο11.οι1 0ροτο11οιι 11οπ111.111.1οτι ιστοτ

ποπ, πο· ο111οιι Βοο111ιο11:ποςο1ο11Ιοτ. 811111". 1ιοΙ οἰποτ οιετιιιι1

Ι11.ιοπ 8γιι1ρ11γεοο1οιοΙο 1ιο1ιο ποιο οιιινοΙΙοπ ποπ 181οπ1·οοΙ1 11111111

11οϋο11οι·οοπ νοτινοοΙιε1ιορι ποτ 8γιορΙιγεοοοοποο. ΠΙοε Ιιοτο1ιο

11111” οΙιιοι· 11πε1ο1ο1ιιπο.εε111οπ Βο1ο1111111.1πε ποτ :11 Οοοτἱοι·οι1ποι1,

οοπ ννοτπο πο1·ο1ι οΙπο Α1ιο1·1·111Ιοο ποε 1ποεεοτε νοπ ποι· 11ο

π1οπ11ο1ο νοτςο111ο11οΙιτ.

Πι·. Βι· ο πιο τ: νν111·ο απο π1ο1ιτ 111ος1ΙοΙ1 ονοπ11ιο11ο Β'11ο11

1.1οιιεεοπτιιπεοπ ποο1ι ιιοο11ιτο.1:1Ιο11 ποτο11 8111ιοτο11.111.ο ιιι 11111·

τΙ81οτο11?

Πι·. Κ ο Ι 1 ιο ο ο 11 1 ΠΙο νοπ Π 11 11 ι· ε ο π οπ1ρίοΙ11οπο εο1'οτ111ιο

νοτπ111111πε ιο11 81Ιοο1·πτο11τ 11111111 11111· 1111· 11π1·2ο 21111. 11111111

11Ι1οιο1· εο1°πι1ποο. Π1ο 1111111111. πΙο 1ιοοοο111ιο1·οοπ Οτ1ριοο, (πιο

Β1ι1εο ο1ο.Ι πο νοι·Ιο12οο, 1ιο1ιο ννἱοποι· πο.νοο οπτ11οΙ1εοΙιι·οοΙι1..

ΒοΙ 1·10111.1εοτ Π1·οΙππεο 11·11το11 1'11ο11τΙοιιο11ο 8τοι·οπο·οιι οιοΙει

πΙο111 οΙπ. 11οπποτ 11:11 Ι1οΙοοο 81111 1ιοοοοο1ι1:ο1.

ΖινοΙ1°ο1 ε1111 ο1οιιιο1 εο1ιοο οιιο11 17 '1'οο·οπ 1·1ο11ππο,1.

Βοποο1· 11111. οοοΙι ποιο νο1·αοι11ιο Κ 11 ε τ π ο τ 'ο 1111οτπ1ι1111

1111111111 8οΙποππ11.Ιιτο 2111· νο1·ννοπποπ,<; 1;ο1ιτειο111.

Επι· εοννο11ο11ο11 εο1111οοπο 1111111 ποτ 8γ1ορ1ιγεοοερο1τ εο1ιο11

1τ1οΙοΙι οιιο1ι ποι· 8οΙιι11·1 νοΙΙΙιοι11ιοοπ. ΠΙο ππτοΙι π1ο ΒΙ11:Ιιο11

111811 ο.ΙΙο111 εοΙιοπ 1ποΙετ Ι1οιιιο1οιο Αππ1111ο1·11π;; πο1·8γ1πρ111·

εοποπποο Ι16οοο ποτ πι1το11 εοι1ΙΙ‹·1ιο 81111ποπ νο1·ιο111οΙ11

Β1·οιιο1·, πΙο ο11ο1ι Απ: ποι· 8ο1τοπνιο.οπο ο1ποε 881'888 2οε1ο111

οιΙ1τποιι, ΙιοοποοιΙο11. ν1οτποπ.

π. π. 8ο11το1111·: 8. Κ τ ο εοτ1οιι.

. Ι1οτο11εο111οε.

- Ποτ οπεεοτοιοι.ιιιοεεΙο·ο, οπεεοτο1·ποπ111οΙιο Ρι·ο1'οεεοι· 1111

ποτ ΠοΙνοτεΙ1:1τ .1πι1ονν (ΠοτριιτΙ, 81οο1ετοτ Πι·. 21111110 Ι

1ποπ1οιιίΐο1, 1111 21111101°ποΙΙ1111:11ο ο Ρ1·ο1'οε1ιο1

π1οεο1· ΠιιΙνοτε11111 11111 ποπ ΠοΙιτειι1Ιι1 1111

ΟΙι11·πτε1ο ο1·ποιιο1 111ο1·ποιι.

- νω- 811112ο11 1121111811 Ιοι Πι·. πο 118.111. 11ο ο 11Ιοι:, 1111

1ιοΙ11ιππ11Ιο1ι Ι111 Γο1ι1·ποτ ν. 1. Με Ο1ιοΓοτιτ. οΙοοι· ποτ οι·εω11

ποιο 11οποπ 111·οπο οοεοοι·11ετοιοπ 8οο11πτε11οΙοοπο επί 1181

Κ1·Ιοεεεο1ιο.π 111.12 εΙοΙ1 οοιιιο1ι, 11118 ποιο 11'οτοοο Οε1:οο 110111”

1ιο11οπ οπο 81. Ροιο1·ε111ι1·1: 2ο1·11ο1οςο1το11τ1, 11111

εο1π ποποε Απο. Με 1ιο1τοτ ποτ ο1111·1ι1·111εο11ο11 Α111ο11πος 11111

ΚΙππο1·Ι1οορ1ιο1 ποε ΡιΙοοοο Ρο τ. ο τ ν ο ιι Ο 1π ο ο 1111 το 211

1ΙΙιο1·οο11πιοο.

- Ποτ Ιιο11ιο11ο11ε1. Με ΑΙΙο1·1ιοοΙιε1οπ 1Ιο1οε, ΘιοΙιοΙιο1·111 111

1' 11: 11 1111111· ο πι, ε11Ιππ11:οε Μ11.Ε11811 ποε 1πΙΙΙιο1τ-ιοοπ1:1οΙε01Μ

ο1ο111·τοπ 1ίο11111οοε πιιπ 1ιοτο1ο11ποε 111το·11οπ ιΙοε 11οπ12Ιοο1το11

οε 11ΙπΙειοτΙοοιε ποε 111ποτπ, Ιοι 211111 1111ς1Ιοπο ποε 1ίοι1εοιΙε

ποι· 1ίοΙε. ρ1111ο.οτ111·ορΙεο11οο 11οεο11εο1ιο11. ο1·ποοπτ. 1110111811

1ιοτο1· Βο1ο11εοοε 111 πο11 ΜεΙιο1·11ςοπ νοπ πιιπ 1ιο111οΙπο1οιιΑοι11·

τοι·ο πιιπ 1ο ποτ Ιν111·πο οΙοοε Ι.οἱΙ›οΙ1π11ε1οο.

- Ποι· Κοοο1ι11οο1. ποι· 81. Ροτοτεοοι·11·οτ Βι·οΙεΙιοποε·ΑΙ1°

ε1.11Ι1οιι ποε 11οεεοτιε πω· Κο11ιο1·Ιο 11111111., 1811111. 81.11111.ει·111

Πι·. Κιιε11ονν, 1ετ 11111' εο1ιι θοεοοΙι νοπ ποιιι Δοιτ.ο πο!

Π1τοΙ1τοτοοΙιο11οο ποπ 111οε1εο11 Μο.1·ΙοοΙιο8_Ι11°

111111 1111· Α1·111ο ιιππ ποε πιο; π1οεο1ο νοτ1ιπ11ποποπ 1178111'

11011οπ Α1οιιοοπτοποερΙτ.ι11ε οπτ.1ιιιοποπ ννοιπο11,

11111. ΒοΙοεεοο,ο· 111 ποτ 81111111” ειπε Κοι1ειι1ιοοΙ: πιο ποπ 8011111111

ιοπ Βι·:ἰο11οοεεποο1π11ο11. 1

- νοι· κ111'28111118Ξ1Ι121181' 1ιο11ο11ι11ο 11Ιι11·111·ις Ρι·ο1. Πι·. 01111·

111εο1ιο1· 1ο 11οτ11π εο111 50·111Ι1 1·11.;οε ΠοΙ1Ι:ο1°,111111°

Ι11οιιι. Ποι· .1111111:1.1·, ινοΙο1ιο1· εο1ιοοννο.1·1.Ιο Ιοι 74. 1.ο1ιοπε1111111

ε1.οΙ11, ΙιοΙ11οΙπο1.ο νοπ 1868-1880 ποπ 1.οΙ11·οτο1ιΙ ποι· ΟΙ1Ιτιιτ1110

11ο ποι· ΙιοΙροΙεοτ Π111νο1·ο11.11Ι. ιιππ εἰοποΙ1.ο ποπο 11111111 11911111

π1ιοι·, πιο οι· ν1οΙο .Μοτο ο... 11111ποιοΙοοπτριο1· Κτο.οΙ1οπΙιο.ιιε Ιο1τοιο.

- Ποιο 1ιο11οοπτ.οο 1(1Ιπ111ο1· 11101'. Πι·. Β ο 11 ν οι· ε , ποι· π· 11

11.121 ποτ νοτειοτΙιοποπ ΚοΙεο1·Ιπ 111·1οιΙιΙο 11 οπο· 1111118111

ιοοΙ1ι· Με 10 .111Ι11·οι1 Με Π11·οΙ11οι· ποι· 1ποπ1:1ο1εο11οο Α1ιοο111ι11ο

οοι Κ1·οο11οπ1ιοιιεο ΜοοΙι11 1ο Βοι·11π ίπποΙο11, 1ετ νοιπ ποοτεο11611

1(ο1εο1· ποτ οτ1ι1ΙοΙιο ΛποΙ1ιοτΙΙο11οπ ννοτπο11.

- Ποτ '1'οεοΙι11οπτεο1ιο 81.οπ11ιτοτ, 8οιο1:ει·1ι.1 Πι·. Ή'08181·

Ιοι ποιο Αι·οι 1ιοΙ ποτ Ροι·εοιι ποπ 1111111111 Μ"

1
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Ο1ι1ννε ει·εεεετ ννοι·Με, εει.ει· Ζεεε1ι1εεε εειιι 11111τει·-Μεά1

Μεε1ι·εεεοι·1:.

- Πεε εεε 11ε11'ει·ει εεε Ρεεε1οε νει·εεεε1ι1ει1ετεε Αει·ετεε:

Πι·. 5 ε ο 1‹ ο 1ο εν , Βι·1εει1εει·ετ Μι· 68. 1εΐ.-Βεεει·νεει·1ε·εκ1ε,

εεε Πε. Κ ο τ ε 1 Ι ο νν1τ.ε ο 1ι . Οι·‹11εειοι· Μι· Αειει1ιιεε Με

θε1εκεε1ιι·εε1ιε εει Ψει·εε1ιεεει· Π_ὶεεἀονν-Βοερ1ιε1, 1ετ εεε1ι

τι·11811ε1ι Μι· Βεεε; ε1εεε ιν1ι·1ι11ε1ιεε 8ιεεεει·ει.ε

νει·11ε 1ι ε ε ννει·Με.

- Με 1ι1εε1ςε«ΘεεεΙΙεε1ιεΗ νοε 8ρεειεΙει·ιτεε»

εετ 1ε 11ιτει· .1ε1ιεεενει·εεειιε1ειιε; ειε 15. Πεν: ιιι Με νοι·ει.εει1

Πε· Με .1ε1ιι·1805 εεννε1ι1ι: Ζειε Ρι·ε.εεε - Πε!. Ι. 8 ε ει εε ιι ι.

ειιιε 171ιεριεεεε - Πι·. Α. Β ιι ι κ ο ννε 1ιι , ειιιε Π1ι·ε1‹ιει· Μι·

νοε Μι· θεεε11εε1ιε1'ι. εει.ει·1ιε1ιεεεε Πε1Ιειιειε.11 - Πι·. Α.

Π ι·εει ε ν ε , πει 11ε1ι.ει· Μεεει· Δεετε1τ - Πι·. Ρ. 8 νν ο τν -

1ιιιε, ειιιε 8ε1ιι·ει11.ι· εεε Κεεε1ι·ει· - Πι·. Ψ. Ηειεεε εεε

εε θ11εεει·ε Με εεεε1ιε1ιε1ϋ1ιι·εεεεε Ποει11:εεε - Με ΠΠι·.

Ρ. Μ11ε_1εννε1ι1, 1117. Κε1εεε1ιε11ιονν εεε 1.. Ο1ι1ει

"Με (Με 8ι.ε11νει·κι·ει.ει·). (Ε. 1117ι·.ι.

- Πιε ειε 1ι1ε11ιειιΜε ΛεΜε1ιεε εε Με νει·ετει·1ιειιεε (Πιετ

ει·ετ Με Πεε1ιεεει· Δ1ειε_ἱενν-1ι·ι·εε1ιεεεεε Πι·. Ν. Β ιι εεε εε

ετ111εε, εινα! ειε Πειει·ει1Μεεεεενει·ειε Με Με

Αεεεεεε11τειι1ιιι1εε Πεε1ιειιει· ειετ1τιεε1ιεε

1ι· ι· ε ε 1ι 11 ιι ε ο ι· ε Με 1ιε1ιεε εει·είεε.

- Πει· Σ. Βε1ιεΙοε εεε Ροι·τ.-Αι·ι1ιει·εε1ιειι Με·

ι· 1 ε ε 11ο ε ε1τ_ε 1 ε , εεετε1ιεει1 εεε θ Αει·ιτεε, 18 8ε1ιννεετει·ε.

21 Γε1ι1εο1ιει·ε. 239 Ρει·εεεεε Μι· θεειτ19.1.ε- εεε Ηεεριιε1ιεεεε

εε1ιε1'ι, 242 νειυνεει1ειεε ε. ει. ιε., Μ. εἱεεει Τε1ειχι·εειιε εεε

8ε1ιε.ε81ιει νειιι 20. Μει·ι εε Με Πεερτειενιιιεειε1ι ΜΜΜ,

εστι ε1εκετι·ο11'εε, ειε εειεειεεειιι εετ Μει 1. Βε1ιε1εε εεε1ι

Βιιεε1εει1 ννειιετιιιι·ειεειι. Με ε1ιεεεει 1Βε1ιε1οε πει' εεε1ι Μι·

11`1εε·;ιεειιεεει·ει Πι·. Α1ειι. 8ειιε·ε 1ιι 8ε1ιεεε1ιε1 ε1ε. Ιε

Ροκ Αι·ι1ιει· ε1ετ1 ιιεε1ι 00 Με” Μι· 8εε11.εκετι·εμρε εεε 1:1οε

ρ1τε1ιιιεεεεε1ιεπ ιε1τ Πι·. ΝΠ; ο1εῆ ε ιν ε 1ιι εε Με 8ρι1.2ε

εεϊ Με” Ζε1τ. εει·ϋο1ιε·ε1ι11ε1ιεε.

- νει·ετοι·1ιεε:1 11Αει 17. Πει·ε εε Βιεε Μι· ΜΜΜ

1'ι·ε1ει·ε1ιιιι1ει;εεεε Απε Πι·. Β ιι ε ε ε Ι111ιε ε τ. ε ε1 εε 68.

ΜεΒεεε_ιἶἔἔίε. 1ἔἔ9 1ἔ1€ε Βεεει1οι·εε άεετ1Μείι·2οεεε, νΙν1εειδ1.ε ε1ε1ι

ι. νοε ' - ειε ιε Με ει· ε Με εε ει· οι·ρει.ει·

Πεινει·ειιετ.. Νεε1ι 11ι·1εεεεεε· Με Λι·πει·εεεε 1. 1. 1881 Ιιεεε

ετ εἱε1ι ιε εειεει· νειει·ετει11. Με ει·ε1ττ.1εο1ιει· Αν" ε1εάει·. Πει·

Ηἱεεεεε1ιιεᾶεεἐι ε·εΨ Με ειε εεννιεεεε1ιεϊιει· εετ111ε1ιεεεννϋτάι

αει Αν" εε ε: ι·εετε ειιιε Μ1ιει· 1ιει εε1εειι εε1ι1ι·ειο1ιειι

Ρετ.1εειεε ,ε·νοεεει· Βε11εΜ1ιε1τ. 21 ν1Π1.1ιι·εεε Μι· ιεε1ιι·ι.ει.:·ιεεε

Κεειρίε Με ΜεδΜεΙ1ει: εε1Μ1εε: Μι· ε1ι.ειε Λεει. Με 1. 8ο1ιιιι

εεει·εε·ιειεειε ι·. ε ε ο εε ε ε Η ιι το νν ε 1ι ι 1ει Α1ιει· νοε

60 .1ε1ιι·εε. . Π1ε ει·ετ1ιε1ιε Τει.181κε1τ Με Με νει·ετοι·1ιεεε εεε

1882 ειιεεεεει. θ) 1ε ε ε 1ι ε ιι Μι· 1'ι·111ιει·ε Αεειετ.ειιτ εε Με

Γενε1ι1επεΒε1ιΕεΒ ε1νει:·ειτ.ει.ιΒι1ιε1ξ 11 ι·. Ν Η; ε1ε.1 8ε1ιιΒι ε. -

ουν 1ιε . .ε εεε_ιε ι·ε. ει· ειειοι·1ιεεε Με· ε ε 8ο 111ει·

Μι· Νοε1ιεεει· 1.1εινει·ειι.ει. εε ινε1ε1ιετ ει 1. .Τ. 1881 Με Ατιτ

ει·ε‹1 ετ1ειιεςιε. Ψει.εεε 1ιεΙΙιεειιιι.πει· Ιε5.1111111ΠΗ ιιιεεετε ει· εει·ειιε

Β: έειι€ει·ει·8Ζειι ιδιεε ενε1ιιιεε1ιε Τετ181ιειι ε1εειε11εε. 41 Αιε

. Με. ε. ι. 1ε ε ι11ε ειε ε Μι· ε1ιεειεΙιεε 1εεε_1ε1ιι·18ε

Πιι·ε1ιιει·ϊεΐεε 1ινεΒ1οειεε1ιειὶα1εει1ιειε Μι· Μι·ιΈειι Πεινει·

ε1111.ι, ε. ι·. ε ο ι· ε· ε 1 ε ε ε ε τ . Πε 18. ε1ιεεε_ιειιι·ε.

Πει· Χιεξ.εεεε1ι1εεεεεΡΐεε1οε Μι· 8ξτιιεςει· Με. Ε'ε1ιεΙτε.ι ννει·

Με εετειιι εε γειο εεε εε εε 1ε 1εεεεε ε1ιι·εε Με

1ιοο1ι,εεεε1ιετειει· ε1ιεάεει1εε1ιει· 11ε1ιι·ει·, Μεε εει·ε11:ε Με 8εε1ιε

ιιεεεννεεειωε1ιι·1αει· ννι.ιι·ι1ε ει· 1. δ. 1855 οι·Με1.11ε1ιει· Ρι·οιεεεει·

Μι· Αεειίοιιιιε Με ΡΙενειο1οΐ1εΓιιι Βει.1εε11. ξννε1 .1ιΒιι·ε ερετει·

Με;; ει· τι Βε·ιειει· ηχεεεειε ι εεε ι·ει ετε 1. ι·., νοε ννο

ει 1860 Με οι·ι1εε111ε1ιετ Ρι·οϊεεεοι· Μι· Ρ1ιγειο1ερ;ιε εεε1ι 86:

ι1εεεε 1ιενείεε ε·ει·Μ. Αεε Με Ζε1ι1εε1εει· νν1εεεεεε1ιιιΜιε1ιεε

ν17ει·1ιε 1ιε1ιεε Μι· 1ι1ει· Με «Πει.ει·εεε1ιεεεεε 111ιει· Με 8εε- ·

ει·ετο11'» εεε Με «Βε1τι·εε·ε πι· Ρ1ινε1οΙοε1ε Με 8ε1ιοι·εεεεε

1ιει·νει·.

- Πει· εΙιει·ε Οπ11εειοι· Με 1ι1εε1ιςεε Ν11ωΙε1-11111ιει1ιοερ1ιε1ε

Πι·. Σ' ι 1ι ι οι· Η 11 ε 1ι ε ε ε ι, ννε1ε1ιει· ειιϊ Με Κι·1εεεεε1ιεε

@Με εε Γει·εεε Οειεε Με Κει·ρεε1ιιι·ει·ε 1'εεε·ιεττε, 1ετ εεε1ι

τ. Ρειει·ε1ιιιι·,ε; εει·11ε1ων,ε1ιε1ιι·ι.

-ΠεεΒνεεε·ε11εο1ιε Ε'ε1ά1εεει·εττ νν1ι·ι1_1ετιιεε1εεε

8τειιεοι·ι. 1ιε ΝενΜε Μι· ΜειιΜο1ιει·ε1 1ιε1ιεε. Π1ε ννε1ιΙ Με

0ι·ιεε, εε Μει εε ειπε εειιε ει·ϋ1ΐεει. ννει·ι1ειι εο11, 1ιε.εετ, Με

Πι·. 8 ε1ιιε ει εε ε ειε Π. Μει·ε πειεςι·ερ1ι1ει·ι, νειι Με 'Περ

Γεεεεννεεειι€εε Μι. ννε1ιι·εε1ιειεΙιε1ι νν1ι·ι1 ει· 1ιιειει· 21: ι Κ ει·

1εεεε. -Πι·. Κ εεε ε Ιε ι· , Μι· ιιι11. ειιιει· Γ11εχεεεεε Κε1οεεε

ειε18ε Κεεε1-ιεει·εριιεεεωι· 1ε Με Μοεεε1ε1 1ιεε1ε1ιεπε, 1ιε11εΜτ

ε1ε1ι εοε1ι Μι·ι εεε 1ετ ,ε·εεειιι1. .

.- ιεεεεει· Με νοε εεε 1ιενειιε εειιι1ιειι ε·ειεεε1ικειι Αει·πειι

ειεε1. ιε 11ε1ιΜε εοε1ι Με Αει·ειε Κ εεε1ιε1 εεε Α άο1ε1ι

Κ ι· ι1 ε ει· (εεε Κει·1εει1) ιε _1ερεε1εε1ιε θειεει.εεεεεεε11 Βει·ει.εε.

Πι·. Κι·ε ε ε ι· Με., Με <<Πεεε-Ζτε·.» εείο18ε, εεε 'Πεειειε ειε

17.130. Με” ειε 'Ι'ε1εει·ειειτι εει.εεεεεε1., ιε ενε1ε1ιεει ει· εεεε181,

Μεε ει· Μπεν Ιεειεε εεε1ι Βεεε1εεε ειιι·11ε1ε1ιε1ιι·ε.

 

-- Π1εΡ1εεΙ11.εάιεε1ιε 8εε1τετεεο1οεεε 1ιε11εΜ,

ε1ε1ι εετε1τε εε1' Μι· Β11ε1κι·ε1εε ιε Με Ηειειει.

- ινε Με «Νοε. 1117ι·ειιι_1ε» εεε 81εἱεπεἱ (Βε1ιεετει.ιοε) εε

ιεε1Μι Με. ειει1 Μ”. Με 14. Μει·2 24 Αειειε, 228 8εειιει·ε

εεε 2 Ρι·ιεετει· εε Ε' ε ε ε ε ε ε ε Ι ε ει; ι. $ιε ννει·εε ιε Μιι1;Μιι

ιε 6εΐεεεειιεε1ιε1'ι: ,ε.:ει·ειεε εεε νοε Με .1ερεεει·ε Με ειε1ι1;

Με; Με· Βε1ιεεε1ιιες Μι· 1ιι·εε1κετι Βιιεεεε εει1εεεεε

ννοι·εειι.

-1εΜε ειΒι·όει·ιεε1ιεε$ε1ι1εε1ιτεε 1ιε111ε1«1εε

ειε‹1 εεε1ι εε1ι1ι·εἱε1ιε Αει·ετε Οει”ει· εεε Κι·1εε·εε

ι.ι·εννει·ι1εε. 1ε Με εε «Βιιεε. 1εννε11ι1» ρε1ι11ε1ει·ιεε νει·Ιεει.11ετειι

11ιιΜε Μι· 1'ε1ιζεεάε Νειεειι:

θε1'ε11ειι: Πι·. 1ιιεοεειιε θειοννε1ι1.ε1τ.Δτετ Με

1. 8ε1ιἱ1ιεεει·εε1ιεεειε.

νει·ννειι‹1ει:: Με ε1τει·εε »λεπτο Μ1ε1ιεε18ε1ιει·ενν ·

(ν. 'Γεειε1ι1εε1ιειι 1ε1'.-Βεε.), Δ 1 ε ιι 1 ε 'Ι' ε τ ε. ε ε ο εν ιν. 18. οετε11ι.

8ε1ι11ι.εεει·ε,ι;.). Β ε ι· γ ε ε ε ε νν νοιε Ρι·1ιεει·ε1ι1εε1ιεε Πι·εριιεεει·- .

εεε.. Μι· 111ειςετε Αι·ει Με 1. 8ι·1ι11ιεεει·εε. 8. 8 ο 1ι ε ε 1ι τ ε τ.

Κ ο ε τ ιι ε 1 ο ε 1 ε ι· τ: Μι· Π1ν1ε1εεεει·ει. Μι· 3. ε11ι1ι·. 1ιι!.

Π1ν1ε1οιι 1. 'Ι' ε ο 1ι ε 1 ο νν ε 1ιι εεε Μι· 111ε,·.φει·ε Απε Α 1 ε ε.

8 ο 1ι ε1ι 1‹ ο ει, Μι· Αν:: Με 19. οειε11ιιτ1εο1ιεε 8ε1ιεειεει·εε·.

Π ιιι1ιτι Ρ 1 τει: 1ι ε ε 1 ε εεε Με Πεκ. Δει·ετε Με 11ν111ιεεε

ειι·ειιι1εο1ιεε 1εί.-Βεις. Ρ ε τ. ει· 8 ε ει ε ι· 1 ε εεε Π ε ι: ε ε Β ι ο ε.

11ει·ιε1εε1 (εε1ιε1ιεεετ, σε ε·ε1'ε11εε. νει·ννεεΜι Με:

Βε1°εεεεε): Μι· ΐτει·ε Απε Μιε1ι. Βενν1ε1‹1 εεε ι11ε_111ειςε·

τω; Αεικτε 111· . θε1ι1ιεεεε,8εΙοιεεεΒοεεεεννε1ε

εεε .Τοεε 1ι Θε1τ11ι1ε ιι. ν. Τειιιεοινεε1ιεε 1εί.-Βεε·., Βε1ιτ

1ίε1ιε ν. .85. Αι·ι111ει·ιε-Βι·18ει1ε. 1Με1ιεε1 11ε11ε1ε ν.

θ. '1'ε1ιο1ε1ιει· Ιε1°.-Βει.ς.. Με Αει·ετε Νὶ1‹. Ο1ιεεεννε1ι1.

111εε·ειι 8εεε_1ενν. νε1εεε1ε Α1ειιεετ1ι·εννιιεε Βε

ιεεε1 1ιεννεε‹1ε ν. Βε1ε1ιεννεε1ιεε 1εΕ.-11εε. εεε Μι· Αι·ιτ

Ρε1.ει· Ρ1ετει·ιιιε ε ε ν. Ποι·εε1ιεεε1ιει· 1ε1'.-Βει:.

- Βε1ιιι Β.11εκιιιε· νοε Με1ιΜιι 1ιε1ιεε ν1ε1ε 8ειι1τειεεετε1

1εεε·εε. Με Μ” εεε ιε Μι· 11ιειεεεεει1 Με; ννει·εε. ε·ι·οεεε

νει·1ιιειε εε 1Βιιςεει.ιιιιι εε1ιε1ιτ. 8ο Με; Μι· Ο1ιει·1‹ ειναι:

Η ε ει 1.11 τ. ε ε. Β τ ε11ιι ιι ει Με Μιε Βι1ε1εεεεε Βιεεετιιιε Με

11ίει·ιε νοε 15,000 πω. νει·1οι·εε. Π1ε .1ει·εε εΙεννει· Βε

ε πε τ ε εε εε ι Ι ε ε ,ε εεε18'ει·1 11ιι·εε νει·1εει ειι1“4000 Β1ι1.

Απε 1Ιεε1τεε Μ. εει 17. Με” Με ιε Με Ψει·1ιε1εττεε Με

Νιε1ιε1-'εοννεοιοι1ετ Βε1ιε 1οι·ιειει·ιει· Η111ιετ·8ειι1τε.ιεεεε Με

Μπι Ο1ιει·ε.ι·ει Πι·. Πε ιιι ε ει· ε εε Μι· 8ε1τεε εεο1ι Μπι ?ετεεε

Οειεε εεεείει·ιι,·.ει ννοι·Με.

- Πειε Ρει·εοεε1 Με Με Ροι·ι-Αι·τ1ιει· ετει1οε1ει·ι.εε ι·ιιεε1

εε1ιεε Ηοερ1τε1ι1ειερ1'ει·ε «Ποεβο11ε.ε νετε. ειε. Αεεεε1ιιιιε ειεεε

Αι·ειεε, ε1εεε Ρ1ιει·ιεεεεετεε εεε θ 1ιει·ει1ιενει,εει· 8ε1ιννεεεει·ε,

ιιεε1ι 8ε1ιεεε1ιει εεεεεΜ ννει·Με.

- Πει· 1ζι·ιεεειιι1ε1ειει· εετ Με Ο εεε11εο1ιεΗ εεε

Η ο τε ε 1( ι· ε ε ι ε ε ει1η;;εκε11τ. Μεε ει· 11ιι· 574.152 Με. Με

Βιιτε·ε11: Μι· Αιιεε·ε1ιεε εε· Με νει·ννεεάετεε εεε Κι·εε1ιεε ἱε

11εεει·ετιεε εεε Βνε1ιιιεεεεεεεεεε Μι· θεεε11εο1ιε1'τ εεεεε1ι1εε

1εεεε, εεε εννει· Με Αεεε1ι1εερ; ειε! Με νοε Μι· θεεε11εε1ιεί1.

ν·οι·ε.ςε1εειε Βεε1ιεεεε ιτε Βει.νει:ε νοε 1,148,303 Β1ι1. 85 κ”.

- Πιε Πεεετνενννε1τεεε Με ι·ιιεε. Β ο ιο τι Κ ι· ε ε ε ε ε εετ,

Με Με «Βεεε» ει·1'Μιι·τ,· ινεε·εε Μεεε·ε1ε εε Βει·ιε1ττε1ε 1ε Μι·

Πεεει.1ιεεεε, 1ιεεε1ι1εεεεε, 1111 ε ι· τ ιι ε. ε 1 ε ι· ε 111 ι· Με 111111ο ε

111ι1. εε νει·1ιειιΓειι.

- Πε εεειειτ.1ιε1ιε ι·εεε1εο1ιε Πε1νει·ε1τει.εε εεε ειιε1ι Με

ει111ιει·-ειεα1Με1εε1ιε Α1κεεεει1ε εεε1ι εεεε1ι1εεεεε ε1ε‹1, εε κει·

Με ννε1ι1 εποε Με ει·ο_1ε1ιιιει·τεε ε ε ε ο 1ι 1ε ιι ε 1 ε; τ ε ε Ρ ι· 11 -

1ιι ε εε ε πει· 1:1ι·1εεεεεε: ‹1ε ε Α ι·2 η; ι· εε ε ε ε1ε1ιε εεετεεΜ

1ιοειειεε. Π1ε 8ι.ιιι1εετειι Με ν. Κει·ειιε Μι· Ο 1ι ε. ι· 1: ο ιν ε ι·

ιιιει11:1ε1εε1ιεε 11'ε1ιιι11.11τ 1ιε1ιειι 1ιει·ε1ιε Με εει·οεεει·

8ι1ειειεειεε1ιι·1ιε1τ εεεε1ι1εεεεε, Με 8 ι ε ε ε ε ε ιι ε. ιε ε ε _1 ε ι ετ

ιι 1ε1ιι. ε1ιιιι1ε εεε. 1ιι Πεεεεε 1ιειιειε Με πεί' Με ΜΒΜ

εε1ιει·εειει εεννεεεεε 8ι.εετ.εεεεειεειε Με ειεει:1ε1εε1ιεε Ρε1ιιι1

Με ε1ε1ιι ετει.ι11εάεε, Μ ειιι· ειε ε1εε1ε·ει· νοε Με 1Σικεειιεεε

Με Με 1'εειςεεειειε Ζε1ι1εεε ειιι.τ1ε1ιιει: 1ιεττε.

- Πει· ε11ι·ιιεειεε1ιε Λετπτε1ιεεςι·εε ε 2ει· Βε

ι·ετ.ιιε,ε· νοε Μεεεεε1ιιεεε εεεεε ι11εΟ1ιο1ει·ε,Μι·

εείεεε·ε νειιι εοι·τε.ι·εε 81.εε1τ1ιεεει.ειεεε νει·1ιοτ.εε, 1ιι 1ειει ει·

8ιεεΜ ε1ιει· νειιι 11ιιι1ε1:ει· Με 1ειιει·ε ε·εε1ιιττε1: ννιιτΜ, Μ. ειε

81. 11ει·ε 1ε Μεε1ιεε Μι·ε1ι Με Ρτεε1εεετεε Μι· θεεε11εε1ιει'τ

ι·ιιεειεε1ιει· Αει·ετε εειε Δεεειι1ιειι εε Ν. .1. Ρ1ι·οε·οιν, Πι·.

Η ε ε ι·11. ε ε 1ι ε ε· ε 1: 1, ει·611ιιετ. _1εεοε1ι, Με εεε 11Ιοε1ιεε κεΙε

ε·ι·εε1ι1ει·τ. Μιά, 1ιει·ειτε ειε 23. Μετε. Μεο ειε ε1εεε Τες

1ι·ἱ11ιει·, Με εεε1εει ννει·, εεεε1ιΙοεεεε ννοι·Με. Ζε νοι·ε1ιεεεΜε

ννει·άεε Με Αει·Με .1ε1εει_1εννε1ιι εεε 'Γεεεεεν1ιε1εε·

εεννΜι11, ννε1ε1ιε, Με ειε 1ε 11ιτεε Δεεει·εε1ιεε ιιιι1:τει1ιεε, εειΜ

Με εάιιιιιιιειι·ει.1νε Αεοι·ι1εεεε νοε Με θι·ιεε 11ιι·ει· Αεεεεε18·

Με εεο1ι Με νει· 1ιιιι·ιειιι νει·1ιεεει εεννεεεε ειε‹1. Με Ζε1ι1

Μι· Κεεε·ι·εεειει1εε1ιειει· 1ιε11εΐ ε1ε1ι εετ' ιεε1ιι· Με 1000 Ρει·εεεεε.

- 1111ιε νοι·ι.ε111ιείτι11ε Κιιι·ε1”ιιεε1ιενε1 εεε1ι 1ε εε1'ςε1ι111ι·ι.ειι

11εεΜι·ιι Ιετ.. ει·ε1ε1ιτ Με', εεε ε1εει· ΜΜ.ει1εεε· Μι· «Ρτειιι16·



 

ίιιι·ι.ει· Ζιι;.», Μ" :Και Ψιιιιάει·άο1ιτοι· Α ιι ειπε Μι· ιιι Κιι·οΙι !02$811ίδ138·Βι1118$111 81.. Ρ01Σ61°8Ό111°88.

ε.ιιι1ει·ιι, ειιιειιι ΙιΙειιιειι Οτι. ιπι Κιιτ1ιοεειεο!ιοιι, ειοιιοι·ιι·οιεε ι

@ιιιΚοιιιιιιιιιι τω· Με Ιειιι'ειιιΙο 1ιιιιι· ωιι180,0ιιο ΜΜΕ ι1εΜε.- Ϊ

Μαιο. 1)ιεεει· ειΠο Μοιιεο!ιοιιι'ι·οιιιιά ει·Ιιειιιιι ειΠε Κτειι!ιιιοιτειι ἐ Ν” αιθ ννοο118 γ0Πι 6_ Με ππι 12, 215122 1206,

ι1ιιι·ι:Ιι ειιιι“ιιοΙιειι Βοει:Ιιειιειι ι1εε Ηετιιε σκιά @ιιι ι1ειιειι, Με '

πω” Με ννοι·ιιειι, οιιιερτεοιιειι‹ιε ΜΜΜ. ψ Ζ ,ι Μ (1 ο ι- Β το Ι- » ο ι ι; 1 1 ο;

-1)ει.ε Νομιιιιωω ποσο ΑροιΙιεΚει·-Βιετιιι, .
Με νοπι Μοι1ΜιιιιιΙ-Περει·ιεωειιι ειιεεοετΙιεἱιει ννοι·ι1ειι,ιετ. Με η Μια!! Ωθ.οωθοω: "Μ ΑΠΛΗ..

ι1ετ α8εγιι Οι;ει.εοΙι.» νοτιιιιιιιιιι, νοιι νιο1οιι Βι.Μιειι ιιιι‹ὶ ΜΜ

ει:ιιιιι”ιοιι εοννιε ειιιειι νοιι ειιιι·νειι Βορ;ιοι·ιιιικε-Ιιιειιι··ιιοιιειι ι θΜΗΜ- έ έ .έ ι
πιιεγιιιρειΙιιει:Ιι ε.ιιίΕοιιοιιιιιιειι ινοι·ι1οιι.ΠεεΑροι!ιο!ωπ-Ποιιοροι Π] · Η Ή εξ ζ :ΕΞ ιζ έ ιξ :ξ νξ ξ ιζ ἔ |

Μιὰ νοιιιιιιιειι Με άιιι·οιιιιιιε Πισω ννϋιιεο!ιοιιεινοτι. ι1ιιι·εωιωιι °--' _` ,ο ο. ,ο ο Με ε 8 Ξ 8 8 Ο ··σ

Μιά ειε ερι·ευιιειι εἱοιι ιπι Ιιιιοι·εεεε ι1ει· ννιιΙιι·ιιιιρ,· επι· νοΙΙιε- κ, Π, 8., Η ' 'Τ 'Τ ' ' ' ' ' 'Ϊ ἶ ζ, ¦

εοειιιιιιιιοιι. ιιιιτοΙιειιε πιτ ειπε ειιιε,εοι1ειιιιι.ε ιιιιΒ·οιιιιιιΙει·ιε Β'ιιι.- ε! ,ξ ,,.. Φ .-. Ο ,.. ,., ,... ... ,.., ,.. .. =

ΜοιιΙιιιη; ι1εε Αροι!ιοΙιετνεεειιε ιιεά 8·ΙειοΙιεειιικε ΚωιιτοΙΙο ή ε· ω ω ε" ιο Φ β α)

Μι· νοτιιιιίοΙειιιιι.; ιιιιι1 Με νοι·Βιιιιίε ιεεΙΙι:1ιοι· Απ. ΜιιιΠ- 514 428 967 200114ι69 21 14 41 κι: 72 77 64 88 35 193

1ιιιιιιειιιε Με.

-Πειε Κοιιιιιεε Μι· Πιιιει·ει.ϋιιιιιιςεεεεεΙΙεο!ιιιιι άοεΒιιιιειο- 11) 118011 Μπι Ήιι188ΠΥ880Β0Π:

τι ι ιι Ε! ιι ι' ιι Η ιι · ιι . .111Π11Πἑῖ°8Πἱ δέ ά θϊ'ΣΓΡιβ' 2.? Ξιιἔθ”.ι'ἰἔ?ιι?'κιιΐιιἱιιἔ ει;ιι.:Σ ιέΕ - Με “ιι-ιιι οι ιι·ι>ι=- Μ- ε>8· Πει· Μι···ι··· Μνιι···

- - . - 'ιιιιιιιιιι ι1ετροι·ιιι0, Ροο!ωιι 2,Πεεετιι20.ΒοΒιιι·ΙεοΜΕ'ἐΪἔΣἔειἔΞΙΩἔΣΜ'Γιὰΐΐιι?Σ'ἱιΐἑ“ῖ'"Ἐιι“'ἔἱἱἔ”ΪιἘ'ι'ἐ'ἐἱ'ιιιΐι'ἐΘιΪ”ιῖἔΓΒ ἶιιἶἔιἶἄεἔο 20,<1==>ιι> οι ω=ι=ι===ω= ει· οι·>··ι>Με Ι·····=···ι

Κοιιιιι.εο ιιι ΜοεΙιειι (_Χει·Β6ει-ιΠ πειι. ιι. 109) νοπι ι Μαι ι ειιι.ιΒιιιιιιιιε; 52, ΡΣι·γείροΙειε 8,θι·ιρρε 3. Κιπετι·1ιε1ιεο!ιο Με.

Μι Μ" Π] ΒΒΒο Η τ "κι ΜΒοι18Π Πώεω,_ 08;" Θ","=Β Η'. ι ιςειιειιι2ϋιιιιιιιιε 127, Β.ιι1ιτ2, Πριι1οιιιιει:1ιε Πειιιιιειειε θ. Αιιιιιοι

ειπε 8οιιι16οι·ιιιιε; Με· άιοιιειΙιοιιοιι ΒιοΙΙιιιιε ιιιει.οι·ιοιΙειι Επι» ' οωθιψτι12"Π"Μ8ω"Β 0- Ρ81'011"ΒΘΡ120ω1080ι Βο1·ϊκ1-"Μ16"ο·

ιιιιι1 ι1ει· ΓειιιιΙιειινει·ΜΙιιιιεεο οιπ ιιι2ιιιέω @εειιιε (οιιιιιι . 1111111181! Οι Η7(17001ι01:σιο Ο, Ριιει·ροι·ιιΙΠεΒει· Ο, Ρ ιιιιιἱο πι!

8τοπιροΙιιιιιι·Βειι) ϋΙιοι· ι1ιο Νοι.ιν,ειιάιςΚειι ειιιειι· Και· ιιι Βεειιιι- 1 θορι.ιοπειιιιε 12, Ι'ιιιιοι·ΙιιιιΙοεο Με: Μπι σε 11'7. Τιι1ιετ ιιΙοεο ειι

ιπι, Ροειιιιει·Ιιε πι» Βϋακιιιιι.ινοι·ι ιιιι‹1 οιπ Πιιιυνειε άιιι·ειιι“ ιιι “Ν” (ΜΗ-Μ 29· Αιι(0ΜοΜω"Β Πω 81ΜΗΜ “0"π"" θ· Μ'

νω1οιιωιι Ζειιριιιι!ιι Μι ΜΜΜ ω»νιιιιεοιιι ννιΣτο, ΙιειειιΙεέειι: ΒοιιπεοΜΜΒθεπϋ Ατι·οοιιιε ιιιιιιιιιυπι 58. Νετεεπιπε εειιιΜ 83'

1ιι άει· επειειι Ρει·ιοι1ο με” νοπι 16. Με.ἰ ει", οι1ειιιι ι1οι πω· [ ΚΡ8Πωιθ"ΘΠ (Με νΘΡι12ΠΠΠΕεωε0818 122. Τ0ΠΖώ01'0Πθ 42

ι.ειι νοιι άειι οιιειειι 'Γιιιικιιι Με .ΜΗ Με ειιιιι 1. Θε ιειιιιιει·. Με

νοΙΙε Ροιιειοιι ιιοειει 40 ΕΜ. ρω· 11οιιει ιιεά ει·εοιι. Ριιει:Πιο Ζιιιιιιιει· ειιιι1 Μι· 2 Ρει·εοιιοιι ιιοειιιιιιιιι.. Πω νοι·2ιιι; ΜΜΜ 2

Πιι.ι;Ιιει·Ιει· ι1ει· θεεο!!εοΙιειι (Μιι.ειιει1ειιοιιι·ε.κ. 10 Πω. ρω· .1ιιιιι·). Ή φ ΝέωιΠω 8ΠΜιια8 άθε νθΓθΠ18 Βιμ Ρθω1-ε.

Πεε θειιιιιοι·ιιιιιι ιει ειιειιειιιιιεινειεο Πιτ Βοι·ιιιε;ιιοπιιιωΙιε Ροτ- ιεοιιειι ειιιειι· Ρι·οιεεε1οιιοιι ιιεειιιιιιιιι, ι1ιε ειιιειι· Και· ιιι Εεεειι- ώ Κιι;ιι:εο1· 1102220: 1)101181788, ά. δ. ΑΡΣΗ 1.905.

ΜΗ Ιιει!ιιτιειι. τ

Β .
Τεεεεοτι1ιι ιιιις:Δ.Γε1ιιι;:ΠοΒοτ ἀἱο ιιιοι1ει·ιιειι Πίε

ιιιο‹ιω Με 'ΓιιΒοι·Ι‹ιιΙἱιιειιιι·ειιι:!πιι%

ιν Ι ει! ι ιιι ι το Η: Τιιοι·ερειιιιεο!ιε ει·

ειιι:Ιιε ιιιιι. Τιιιιει·1ιιιΙ1ιι ιπι Β.ιιιιιει·ιι.

- Με θεειιιιιι.ιιιιιι αει· Κι·ο.ιι!ιοιι ιιι πειι (ΗΜΙ

1ιοειιιιιιι οι·ιι 8 ι. Ρει.οι·ειιιιι·ρςε εειιιε;; επι 12. ΕΜΠ

α!. Π. 10702 (108 ιιιοιιι· ιιΙειιι ε!. νουν.), ι1ει·ιιιιιει· 1804 Τγριιιιε

ιεο πιειιι·). 972 8γριιιΙιε - (26 ιιιο!ιι·). 2ἔιθ 8οιιιιι!ιιο1ι - @Ο ινειι.).

108 ΠιριιιΙιει·ιε - (8 νοιι.), 80 Με.εετιι -- Η ιιιοΙιι) πω! 31

Ροο!ιοιιΚι·ειιΙιε - Η) "κι" εΙε ιιι Μι· νοινιι.). 4

ο

 

0- Νεοιιετο8ιτειιιις ἀοε ΠοιιτεοΙιο:ιε.τετΙιοιιοιι

Ψοτοιιιε: Μοιιτε.8, Μπι 11. Διιτ:11· 1805.

 

-ιξιιιιιοιιοιιιιιι .ιειιιιιιιιλιι·ιι ωιΕπιιιι ω” ΒιιοΙιΙιειιι11ιιιιέ ω. κ. ι.. Μακάιω'

ει. Ροιοι·εΙιιιι8, Νονε1η-Ρτ. 14,εοννιο ιιι ιι.ΙΙοιιιιι- ιιιι‹1 ειιε18ιιι1. Αιιιιοιιοοιι-Οοιιιριοιι·οιι ιιιι8οιιοιιιιιιοιι.
 

  

ΒειτιιιιιοΙΙο ΗθιΙιιιι€ ι1ιιτοΙ1 ΡΙιοερ1ιοι·

. @Με ΡὶΠε ειιι

έ- Με 0,05 Οι).

· άεεεειι Η:ιιιρτΒεετειιιάιιιειΙ τειιιε ΝιιεΙειιιειιιιτε ἰει, νοιι Πι. 1.εριιικε ιιετ8εετε!Ιτ.

40 54 14 ε: 4

Ο , Η , Α2 , Ο , Ρ.

Ετρι·οιιτ: Βει Ριιοεριιιιιιιτιε, Νειιτ:ιετΙιειιιε, ΒιιεΙιιτιε, ΒΙιιτειιιιιιιτ ιιπε! ΑΙιετεειικινειεΙιε.

  

 

ΠεΒτευειιεειτιννειειιτιε: 4-1!) ΡιΙΙειι ννιιιιτειιά άετ ΜειιΙΖειτ.

Πι. Ι.ερτιιιεε, 82, ιυε ειε !ιι Τοιιτ, Με..

Ετιιέ.Ιι;ΙιοΙι ιιι ειΙΙοιι Βοεεειτοτι Αροι:1ιοΚειιι.

 



ΠΠ!.

δ:ιι1-$7υ.!ιπ|ι0·.
Μ.714και.Μη!υ.

!ΕϋΗΐ

!!ἶ'

Ή

ΑΒ

κ9!- ΒΑ!) ΚΙΒΒΙΝ0!ΒΝ.......-.
Βππω= νοτιι 15. ΑΡΗ! Με! 1. Νονοπι1:οι·.

Ή'ο!!;!!ου!!!!π!ω ο!εοπΙ!8.!ι!εε Κοο!!ε!ι!ηπο!!ε!! (Βπ!ιοοη. Ρπππιιτ, Μιικ!!!!!!!πεπ, Βοο!!Ιοτε!·, Βιει!!!!νειι!πε!· (ρ!!οερ!!ο!·πτεε!!!!π!τ!!.η, ΒοοΙο

π!!! !·ο!ο!!!!ωι!! Κο!!Ιοπε!!!!!·ομ!!πΙΙ ΗΜ· 'Τ!·Ι!!!ι- ιιππ Βεπε!!!!!επ. Βε!ο!!!!!!!!!!;ε Κι!1·πι!!τε!. Βοεο!!!!ο!·ο Ηο!!!!!!ιο!!;οπ: Μπποπ-Ππτπιει·

!κτ!!!!!!!!πΒε!!. ε!!ι·οπ. ΚΜπττ!ιο πεε! ΙΕ!ιο!!ο!!ε ιιππ πω· Ι!!!ί!!!·οπο, Εστω, Ι!ο!!π!·-, Ν!ο!·σπ!!!·ππ!!!!ε!τεπ. Β!ο!ο!!ει!ο!!Ι,ΡοΜ!ο!ΜΒΒο!!,

ν!!!!!!!!ω ε!!!!!!!!ο!!ετ Μ!!!ο!·π!ννπεεε!· π!!!·ο!! π!!! !Ιοτ!!ω!

π!" πω· !(!!!!!;!!. !!!!!ω!!!!!!!!!!! !!!εε!πποπ πι!!! ΒοοΚ!ο!.

 

 

 

.Ζωα

,,πω!Μ

πω” 0π.π!πωΙ

¦!!·η!!ι!·ι€. "που

ΜΜΜ, "πωπω,

  

. !!!!π!Μς.

Ύοπ!! !. ΑΜ!

0π!πτο!! .!!ππΑπΕ!·

Π!π!·!·!!ο!αππι.

 

.ΜΜΜ

Ρωπνω.

0., 1ΐοι>πο"

'Η

π 0.5 Π.

πσπ!!!!ιο !!!!π

ω!!! Ντιπ.

δίω!67:

,, ἔσω!!! "

Ωω!!Πεο!ωππω

:ιπςοπο!!!π

σε!!!!ωσΕοππο!·

!!!;!·ιη!. !!!.π!!!.

Ι·'ιπ!π πεπ Κα!!!

ω8-'Γ!!!ππμ!ο.

  

Τειππει!!!!π πω!!!

Εη:!·οΜω Απ!ἱπ!αττ!!οἱοι!π!,

εεεο!!π!ποΚ!οε, Μ!!! Αρρε!!! ιιππ

νε!·πππι!πε !π Κεἰπε!· Ψεἱεε;

ε!!!!π!!!!ο!! !π Ρι!!νε!· ιιππ Τει!α!ε'πεπ.

ΚΝοι.ι. δ: ο! «ο !.υυνν!σε!!ΑπεΝ π!!! ΠΗΕ!Ν.

Πτ.!ποπ..ιο!ε Κι!!·ε!!!ε!ε!!

!. Νο!ν6εε ι!. Ε!!!ο!!!πεε!!επ1!!!.!.Η. ° °

$ρε!.-πε!π!!!!!. Μ! !!!!!με!!!!!!. Κομ!ε!:!!!!!ο!!. !!ε!!!ε!ε!!!!!.

Υ!!!·ΐθ!!υ:

5α#οεσίερ·πρ

,,ἄσι>|!!ν"
ππ!ε!!ωιοε !(!·οοεο€ Π! εχω!!!

Γοτ!!!. ΜΒΜ! πω!! πωπω!! Μι·

Λ!·υποπ- ω!!! Κεεεο!!ρ!·ω!!!ε.

Ζ!!ο!ιπ!·!‹τπ!!!‹!!ο!τ. Ψ'!·!ι!!ο!!!ι!·π!!!ι!!οἱ!οπ.

 

Ττ!!*εττ!π !κ!!!!!!!

ρ-Νικ:!ε!πε. Εἱεεπ.

!ε!!!!!!!!! οτε:.ιπ. Ρ!!οερ!!ο!·, ετείεε!! πο!!

Ηε!ετ!!οε!ο!πππε!!ε!!! π. Β!!!!εε ι!. Μ!!!

νοπ! $τ:!·!!!!!ἑὶ‹:!!5£επ Μ:.ιεεπ νετ1τπεεπ.

    
.

.

.

!  

  

  

Ι.ϋετε!!!!· !!ππ Ρ!·ο!!επ !‹οείεπ!οε!
  

|Ρ!~!!‹·!!ινο!!ε, ε!ο!!!!!!;υ .

Επι!. Απειϋ!!!·!!ο!!ε

!!!!!ε!!!!!!·ιε Ρι·οερε!‹ι‹!.

  

  

  

ί. ΤΜ.!!·.  

ΠΦ8220[[σεάε9

δγ!!τ!!ετ!εο!!εε Ξο!πκνοΓθ!ρπερπτ·πτ π!!! Μο!!

οτ·.<;ειπ. .πο!!!ι!!!ποποτπ Βο!!ννοϊο!.

8!·:!!!!!!ο. π!ο!‹εγτ!!ρϋεο, πο!!!ο!!- ι!. ποεο!!!πποΚ!οεο. !!ππ!!!!πο Ρ!!!εε!π!‹ο!!.

(!!η|ια!!'ύΙΜα· «Μπα ΙιτΙ!Ηιρο! νικ! ΜΜΜ!! κο!ικ!πρωιΜιο·

!·ορα!!ωι: ΜΜΜ !·οποτ!!!οτ!!:!!·, ν!!τ!α !!ἱ‹:!!!. !ε!πε!!!!, ποπ

 

ιπ!!: πω!!! !!!!!.νπεο!!οπ ιιππ Ποπ!!! πω!!! π.. !ν!!ω!θ.

ΒΙοαο!!ι, το!!! πάει· 20%! 88!!!θ (εο!οτ!!εε Απππ!!π!π π! απ·

!‹ε!!!!, πεε Νπεεε!!ε !!ππ πω· Ι!!!!!!π!τ.!οπ); Ρ!·ω-!!!ω ιιππ

υ!-!!ω!-ω (εοϊο!!!εο !ι!‹ι!‹ετ!!!ε!!πο νν!!-!!!!!!ω; ρε.!·πε!!.π!·ο

Πει·ιππτοεο!! Με: ΒοαΜα! (Ε!πτε!!!ιιιη; !πἱι ς!·ϋποτ 86!Ϊε.

Ι11π!!ω!!!!!!πι!:

[Μ] πω!!! 1 Β!;!!!!πε Βια!. !·ο!!ε!!!!!π!Βο Ε!πτε!!!ι!!!ς !π!ι Τ!!!εοποΙππ!

_ ρ!!τι!!!!. πω!!! 2. 'Ι'!!!Βο!!ο!ε!π!ο!!!ι!πε. Ι!! 2 Τει!.;ε!! Ηο!!!!!!,<;!;

κ! θ1·ΟΠΙΙΙΙΙΙΙα! Ε'αυ!ω!!!ιο.!ΛΙωιε; "!!!!Μο!οε!εο!!οι! Απε!!τ!ο!!επ π·!ο: Β!ιιΙο-,

ο' Ραο·π- ιιππ πω!!!!!θ!!-!ω.!!, ΒεοΙω!!.ο!!ω!ιάα2ε, Με 10-20°|ο 

Ί'!!ὶμπο!νπἔ!ππὶιππιροπε ω!!! 8ι!ρροε!ιο!·ἱεπ ε!! 0,80; ΒΙιε·!ι

!!ια0·ι!επιπισ (Β!πτε!Β!!!!!.2επ !!!!τ Τ!!!€οπο!, 0!!Ιο!·ο!”ο!·!!! Ω 10.0.

Βρἱι·. σε!!!!ρ!!ο!· 40,0): Ι9ηχεόρο!!ρι!!· οπο!· 10°/!! Βε!!!!ο! ΟΙω·ω!

Ιω·ω!!.κπωιω!. (Με 10-20°/., 8ρ!τ!τι!ε!!; Βάσεω·σι ιιππ, .Ποιο

!!!00·ο·Ιιοπάωι πιο.

ΑΙΙ0ἰπἱ8ο ω!!!!!!!!!!ω!!!

Γ. Η0!!π!εππ-!.πΒοοΜ π! Με., ΗΜ!!! ο!!οπ!.-ρ!!!!!·!!!. Ρ!οπι!!‹!ε.

- ΒασεΙ (Βο!!!!νο!2) θο·επαιιοπ (Βεποπ). _

ΜΜΜ· πω! Μ!«!·!!!!!!- !!!.-!- αΠε !!!!εε!·ι· Ρ!·οά!!Με ε!ε!!ε!! πο!! ΠΠ. Αι·τε!ο! Ω!·‹Μ!“.‹

από /πι!!!κο απ· ια!χ!!9!!!!!!.

#|›,°| Πφοπέ

' ,/?ωπο

,,ὶ?σι>|!ο"
!!ω!!ο!·. εο!·ι!ο!!!σεω· ποποΓ!!!·!!!

0Ρ>Π!Ζ.

10ο!!! Τ!!!εοπο! ..!!οο!!ο".

πω!! !!!!!πε, _!!ιο!ε!·ε!2- Μ!!! εο!!!ποτ2!ἱπποτι!π, Με!!! ε!ο!! !ε!τ:!!τ '

 

ε)·π!!!π!!εο!!οε Βο!!πετο!ρ!·ε!!!!!!!!!

π!!! 1000 οι·εππ!εο!! 8ο!›υ!!π! Μ!!!

8ο!!ινο!”ο!. (!!οτπο!ι!οεαπ Ια!ιι!!μο!

ε!·ει!!ι. Τἰ!ἱ;επο!εο!!°ο ο!!!!!!!!!

Α ίεο!!!!!εεε !!!!!!!· πω!! - · · ·

!!!!... ........!!!!... ..!.. !!ι!!ν!!!!!!!! Μ!!! !!!εε!!!!!!!!!.

-`-«·`-`-ν `-ν«·νκ-«-«-νν

ΛοΦ0Φο@0ΦοΦοΦ09ι

8!!!π!!!!!ι!!!! !!!!!!! Ρ!!!!!!!!!!!!!!.

Θει·ποπο Β1ν!ετε,

Ρ!·οερε!ειο πεε! Βε!!!!πιε!ιιιε Ι)!·.Χοππ!ποτ·.

Ιτει!!επ.

ν`νννννν=··~!`>κ#ν`·ννννννννν;|ν !

›ΦΟΦΟΦΟΦΟΦΟΦορ000ΦΟΦΟΦΟΦΟΦΔ

 

Απτοεεοπ νο!! ΚτππΕοπρποεοτἱπποπΞ

Β1!πε Β1!!!!ι, .!!!!τοποκε.ε 58, !!!!.16.

- έ7..! Επι!! Μπι·Ιο Κυ!:ετ!:!, θ!·. $!.π!!!τ!οΓεττ.

Ι·ίππο π. Ρ!!!π!ει·.!!οπ Κ!!·ο!!ο θ-8,(2. 10.

! Με!!! Ε!. Δ. Βοεοπ1οννε1:!ηε., Βττο!ε!!

! Ροτει!!0!ε κ! 16, Ω!!. θ.

ΠπτΙεΨὶπΙι1ετ.γτ.Οο.!πποππ π”. !! !!!!.π

! ·ι·ο!!ο!!ιο!ιο!ιο!!! μ. π. π!. Μ!. Π.

.ϋφα/σπ_

[Πε:ς!'Ζια..το|πύ.

θΙοο!!α_|

π!!! Μτ!ω!!!πο Βο

ε!!!!!π!ο!! πω· Μ!!!

π!ε!!π!. ρι!τρ!!ι·ο!!.

(5ω!!ιι! ποε!οτ!!!!!·.

Μ!!! πω!!! κ·ε·!·!!·πΒο!!

ι!!!π !!!!!·κι πο!!πε!!

Ιπ 0!·Μπα!!!!!πο!!π

Δ 15 ποπ!.

Ρκυψύπ

,, ΜΜΜ"

!!:!!!!›π!·!·π Ρ!!!!η!!!!!!·

ε!!!νο!πε. Ψ!!·!ω:!!!!!·!·

Με Με !!!ε!!ω!Ε!-!!

ο!τειπ!πο!!ε!! Ι

ιιππ πποτςππ!ω!!ω!

Ρ!!οερ!!ο!·- π. Ρ!!οπ

ρ!!!!!!!!!!!ω!!ρωπ

Παπ !ε- π. Βτο!πρτο

!γ!!π ..Βοο!!ε“.

 

πω!!

, λ'οΜε"
θ!!! ρΙ!οερ!!ο!·- ιιππ

Μ'εσπ!!π!ι! ε Ε!π·ο!ε.!

Π!ρπτει!. 1.!!!!!!!!ι ΡΜ!!

Μπα π! !!!:!!!Επ !!!!π

Απο!! !ι! πωπω!!

απΙΕΙΩο!.πτ Ροτι1!.
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Ψε.εεε:·1ιο11ε.πε'τ.ε.Η:

Έτιιπππτοἰιι- ΟΒοι·Βε.γω·π

ό π . πιπΙοτ1ιιιιι ΠΠ ΝετνειιΕπιπ

ο” Βθν81. τ»... @Με .πω- .ζωππω. ω... από

' | γ π 8ρεΖἰᾶωἄΠ βΗΠὶτΜ5_Βθω Βοεπποτ Πι. ιιιοό.70. ΗΜ!.

. ετεΙΙοπ πππ νετπιπΙ4τεπ δριτειΙ

Ρεόετόιπό1τ · Μεττειτ2επ ,,Κε

ἶ ίοτπ1“ π. ”Ρπτεπτ-Μεττειτ2επ".

  

.Β ...1..

  

 

ΙΝ. δοΙιιιετ0ι·

ρτιιΜ.1εοΙιοι· Ματ υπό πω... εὶππε

Κυι·πειυεεε

 

  

 

μ" ΚτππΙ4εππιιυε - Εἰπτἰοπτυπἔεπ. π ... (Ιπόἱν. Κπη:ωπ. Ι)ΗΜ..)

Ι.Ξεϊοι·:ιπ1επ Η” ΜΗΜτι-. πωπω»... Κ!8ἱε-ΙκΙ°ΑπΚεΙΙ-Απ8Ι11Πωι. ΚΙἱπἱΜπ «ω. .

` ΙΙΙυε.ττΙω·Ιο Κεπε!ομ από ΚοΜοποπεοπΗ4με ιμ·ει!!ε. . ηΡΓΗΠΒ ΗθωΐΘΠ πω· Ιπι ΒοιικεοποπΑΙο18.πόοτ-Ηοωρ1τεΙ απο

ΝιιοΜνοΕι ω·τΙιεΠΙτ ίΠοο1· πω· Ζοὶτ Μπειτ

- 7- - έ - -·-· · · · κ ·- · · "Πεκ ΡΠο80τ πω! Ρ|Ιοεοτίπποπ ή; Μ.

. ρι·ΙνΜ:ο Κτεπποπρόοπο @εαπ ΖπΜπιπ

νου Η) (Πωλ.

Μ) Π__Π Λότοεποπ νοιι Κτπ.πΙιοπρόομτιπποπ:

Βιιόιπ111ει ΚιιννπΙΙκεννἱτε, Εκιπερπειε

από! κππο..1τι., π. Μ). τω. 23.

?τινι θϋΙππ.νν.0., 17 Ι.ὶπὶο, Μ” πω,

  

ΒΙἔοιιΜιιιιπ όοι· Β'ι·ιιπ2δεὶεοΙιειι Β€ὲ°1νΙ°111ιἔ

ΒΔΟΕ-ΒΑ¦8ΟΝ. - ί)κι.Ι8.

Ιπ όετ Απετει!τ νιεΗΥ, όετ Βεετεἰπ€ετἱεΙιτετειι Ξπ πω.: Ειιτορει. εἰπό Βγόἱπ Πι1νει11, Βειο. Οο·τρ., 1 πιιπ., π.20

νοτπεπόεπ Βε1όετ υπό Ποιπ:πεπ Ζω· ΠεΠιιπε νοπ ΜειΒοπ-. Ι.εΙ›ετ-. Πετπ- ` Με. Π.

ΔΙειππόι·π Κιιιιιιι·11ιονν, Η-κοπεεπο:Μ

μ. π. Η, ιιπ. 89.

Ρι·πιι Β1νὶπε δυοΕπΙ11, Βπ.ο. οο·η;._ Μπι.

5ἔόε υπό ΒἰΙΙειτόε. ΑΙΜ: ΕἱεεπϋπππΙἰπἰεπ εἰπό πππ νιεΗν νετϋππόεπ. 1 68. Με. 98.

πω.. Περπτιετπεπτ Μπα. . · ό. Κι·οΙππ, Βοπωπ. Ποπι.επεοππε 28, πι:.δ'

Μει5επ-. ΗειτπεειΙ:-, Ροόπ το. υπό ειπόετοπ ΚτειπΜιεΠεπ. -

'Η ω. νοτπ Ι5. Μ Με 2ιιπι Ξερτεπ1Βοι· ”ΓΙιεπτετ από (?οπ‹:εττε πι;

(ΣπεΞπο. ιιεἰΚ ἱπι Ρ:.ιτΚ. Ι.εεεεεΜπεττε. θειετΖἱτππιετ Π1τ Πεπιεπ_ ΒρἰεΙ-, 5 ταΐ

τππ -

 

 

  

  

 

1 ?πιιι Οπτ.Ιιππόπο ΠΙοΙιε1εοπ. ?επιμε

. πω: γππππ π. 80, Με. Π.
πππ π ·· · · · Κ· π Μ π ___ η ή ι ?πιιι ωεωιιωπι νοιι Ε'ει·εοπ, ΕΜΗ·

τἱπεπΒπππΙ 81. Ω. 20.

Παπ 'Ι'πτειιπ. Οπο.οοκαπ 21. κια. θ.

"Γ
Η . 3ορΜε 1Ήιέ'τΙππΙ. Βπο. οο·τρ.Τγππο8$πορ.

α. Μ. .

Ηπειιιιόο Σαμ. Ι(πΙΙο ΒοοΙ:Μω·. 'Ι'οπιμοι·ειίπτ Με ΥΠιεπει·π 15 710" Π. Επι· Πω" ΝέιΠέω ΒΙθεθΓ:_ἔθΒ· Ρ""πε·

Γοι·1ειΕοοΙ Μπμπ·Εο!ιππο ΚπτΜι‹ΙοππΜπΙΙ υπό Κυι·Μπε Μι Ρπι·Ιω επι Μεω·π.: ΒεΒἱπιι ΡΗ 28 ε."ΈΡΟΦαΞΠ ΠρωΠ·, π· Η “

ό!" θπΈσι; 20. ΙΜαΐ, 8ΙῖΙιΙι1εἔ ό8Γ8εΡεΙπι 20. ΑιιΒιιω8.ά νοΆππΓοΙ1.ΈκιπιτπΈόοπ.”8δ:πΙΐ'πιιπ-, Η· · Υ Μ" "·""ΕΚ-Ρό 'ΈΈ

. οοι·- 'π π- οπο Νεο ο, ιιπ -, οι οιιπππτο- ιιπ απ πιο Η Η στ. π· το οπι

ι›οιιἱἱεἰ:Ιιο ππ,ό οι·ΙΙιομΞᾶ‹Ιἱει:Μ ΒΜιπιιόΙπιη;, Ι.ιιΠ- από Πα:ΜΜ4Μι·. Πἱε8€ΙΙ›ειι εἱιιό ηκνὶι·Ι‹ππιπ "πειι Ηω·ι- πω! Νοτι·οπετΙ‹τππΒυιιΒειι. ΒΙιοπιππόπωυε. ωιΙιΙτοἰοΙιε ι:Ιποπἱ- Ξ: ἐ Ξ Ξ ξ ἑΞἔ έεοΙιε ΚτειιιΜΜΙειι, Ι.πΙιτπιιπΒοπ, πιόπωω... 5ΚτοϊιιΙοπο, ΒΒιιοΒΙιπι. Ι·'ι·πιιοιιΙοἱόοιι . Ξἔ : Ξ =°°ἑ »Β @ἐπε

ιιπό ειιιόετο ΚτππΜιοὶιοπ τπεΙπ·. Μππεπο. ΒοήιιππΙοι·ΐο πωπω. 'Ι'ό8ΠοΙι ΜΜΕ. Μ Ξ"Έ6·;; Ξ πε = 3-8 ε ·

Κοἰιιο Κπι·Μικε. Ψεἱιετειιιεςοόοἱιπιε ΑπΙιιεειι. νἰε-Ιε Γτοιποπ:ιόοπ πιιι Μυοτα ΒΪΠΪ8ΘΘ ` Η Ξ '·= έ ἔ ἔ^ ἔ·ἶ:” Ξ- ἐ .ρ

Ι.οΒοιι. ΙΜιπρίω·- πω! ΕἱεοιιΒπΙιπνοτΒἱπόππ;. ΜΗιοτε Απε!κόπϋε, ΡτοπροοΙο από · 2 ...'22 έέ Β ='σ σ: ε · ο

Ωιτπττἰοτνοι·πιὶιωυιιρ; ΕΠΑΝ ΜΜΜ . - ὶ έἔ Ξ ·= Β:

πω ω... Με Βεόεοοτππι1εεὶοπ. . · ἔἔΞ = ἑ°ἔε.Ξ ἔΞΞ Έ.
- τ· π· ~ π ~Α~·--· φ· ΜΜΜ· ...π Φ .π εε ω; ε ...π

.(0 ὅ_ἔ=.Ξἔ=ΏΞΒ==ἔ::;

πω" Ιοόοϊοτπιοι·επ1ι. έ -ἔ αἔΞΞἔ·Ξ Β":€.32 ἐ ΐζε

ΙΜ ΟοϋΓευοΙι ξ.ξετι1οπΙοε:, β_' Ξ Ο ἔ_Ξ·σ Β ;·ο Ξ Ξ ';ΦΕΩ_έο

ΚεἱιΜτεἰ, υπ.ΜΜΒ εεΙΒετ ε: ΐΐ.Ο.Σ' Ξ €οζΞ ΣΦ·ῇ ΣΒ Β “Η κ

Βεἰ ἰππετΙἱοπετ Πειττεἰ- ¦Ξ(Β-:Ξ .·8-)τΞ .Ξ 2επ:ι€ πώ .

οπιιιης έ:τοεεετ Ι)οεοεπ - . έ Ξ __ἔ°ἐ!ἔ ἔ-='ἔ_: έ"σ '

Με Πειτπ1ππίἰεερτἱΚιιτπ. · "Σ - _ :·:·ε ζ σ” ]..Ξε:|ΒΩξ α .

5οππιετ2- υπό ΜιιτεΠΠεπό, πἰοπι ιΜ.2οπό. Κεἰπ ΕΚπειπ πτ2ειι€επό. ΚτἑίΙἱ- Ξ ἐ ῇ Ξ'ΞΗξξΒ *ζέφ έΖω '

με Πεεοόοτειιιε, επιἱπεπτ ππειτουΙεπεπό υπό οριό1εΙϋιΙόοπό. ΒροπΙΙΙΙιππι `έ Ν.2·3έ'έέ'Ξ."= °° έ 6.9 Η

π... πω” οτιιι·ἱ8, ἰπΙετΙτἱΒο, Μεεπ·ιιόεπ ΕΙαπωποπ, Υει·Βτοπιιιιιι€ωι. Βρετ ἐ··. δ.€β=€8,€3 ζ

ΜΜΜ· νετΜπιιοΙμ όπΙιετ ΜΠἱἔ ἰπ όετ Απκνεπόππε. δΈ ζάζ -Ξ :;::Ξ:ϊό οΞ=:

= =- Δ ε..- :ω ==Ξ·-=ω

Βτιιπε°εοπο Χει·οϊοιππ-Ροετο. (πω) ι1-4. ; Ξῶΐἔ Η ἔῷΞἔ Ξ.:ΞρΐΞ

. _ ω-. _
- = έ 3 π θι·ο0εοΜΙ ..ΙΙοϊόοπ·· Μ 8 .πἔ -Ξ··ἔ ό ,€.°=

-- πἰοΙπ πππ Βεν·Μιττεειοε € ΕΞ .ἶ.Ξ= Ε π· Ξ<: έ ΐὅ·ἔ'πσἔ

ΑπΙἱΡΜΙιἱπἱΙιππι,εοπόετιι .Ξ ο ω Β -Η =έἑ> ... Ξ σ.: ι: έ -

Μάι $ροπΗΠιπιπ, Μό = > έ Φο! =έ ωἑεἔἔ,ἔ =

πἰοΙπ τυΒετΚυΙόεεπ Ιπ- @Ξ ξ .θεῷ Ξ73' = έ. ΒΕ

ΕεΚτἰοπεΚτππΜιεὶΩοπ όετ -ἔ °°ξ -: έ:: ἔ ἔ έ"έ.39=έ'

Ι.πίτκνεΒε. Βπρἱόο Ηοἱ!ιιπΒ· τοπ ΡποπιποιιΙο (πω. Βτοποπο-, Μπεει·π-. ΦΕ; ε .__Ω_€ Ξ·-=> ΞΞΔΪἔ

ΙΙ1Ππετι2ει-, ΠὶΡΜΏετἱε-Ρπειιιποιιἱε) όιιτοΙι .<ζι·οεεε Ποεεπ €τεοεοτπΙ: 10 Με ·`Ε Ξ ω ε: 8 ξ ἐξ - ἔ Ε

15 Η ρω Με Επ 4 Ροτόοπεπ, ΜτΙ Κὶιιό‹·τπ Τ8ἔε5όο5ἱ5 1 Με θ ε. :επ ἔ-ἔ' ἐΉἑ.) 2 Φ-έ()έω β

. . ΞφἔωὅΦ=<= .:άξί

Ρι·οΒοπ ιιπό Ι.ιτοι·αι$ιιι· όιιι·οΙι Ξ Ξ εε .Ξ 22 ε ἔ£ βμέ5 Ι

ΟΙπππ1εοΙιο πππ. νοιι Ηογόοπ, ΒπόοΒου1-Βτοεόοπ, ' έ 2Ξ,Ξ ΞΞἔ Ξ Ξ..έή .ο

····-«.··°.. > ·σω υ···^

οόετ όοτοπ νετττετετ: Ο ΞΒ. 0τοΙΜ, Μ!. Ο., 8τωπγ Ρι·οερ., Β, 8!. Ρεϊοτ8πυι·π. ' ε Ξεέ.Ή Μ 288.»

ζ- ' Ώ__0'ΩΩΟΦ

  

πω... ..θα 25 Μόρ·πτ. Ιθ06 τ. ὰπὰ...ῖ....8,.6ῖ.ΕΆΙ›.-. π.πώπνν ιιπ :ιο!ι.*Βιπ:!ιόπποΒο1Μ ν.Α. νΜόππόΒό, κωι.."π..."1.6εδπΝΙΡ·



λ 1ιιιιι·, 4 ΚΜ. Πιι· Με ιιιιιιιο μι" ιιιοι.Ροοιειιειοιιυιι€;ιιι σου ωσπου

οοιιιιιιιιι ιιιιιω,

υιον. οι= Με”.

Μ" 1!. ι905

Ϊ οι. .ιιιιιιο.ιιιιι. Μ. ΡΕΤΕΙιεΒΠΒΜι Ν... Μ.. ιιιιιι.ιιιιιι.

ιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιι
ιιιιτοι σοι Ποσοιιιιιοιι νοιι

Ριοι. ιιι·. Κιιι·ι ιιοιιιο. Πι. 1οιιοιιιιιοο

μη" (Ποτροιι. Η'

οι. Βιισοιι` ιΝοιιιιιιιιι.

ιμο.

5ι. Ροιοιοιουιο.

Κι·οιιιιιιιιιιο.

-"][Βουιιοιιιοιιιο-Αιιιιισβο ιιοπιο ο11ο Σι·ιιιοι·ικο "Έ

οιιιοι ιιιοιιι οιιεοοιιιιοοοιιοιι οιι σιο Βιιοιιιιοιισιιιιι€ νοιι Κ. Ε. Βιοιιοι

ιιι δι. Ροιοι·εισιιι€, Νοννειιιι-Ριοεροιιι οι Μ. Ζιι ιιοιιιοιι. - Χουσε

ΒΒιισοπι20 Μοι·ιι ιιιιιιιιοιι, ΙΟ Μοιιι ιιοιιιισιιιιιοιι. ΠοιΣιιοοιισοΜπιοιο πιο” εοννιο οιιιοοιιισιοΠοσοιιιιοιι ιιο:0οΙιοιιοιι Μιιιοιιιιιι€οιιιιιι

Πιι· σιο ΒιιιυιΒοοριιιιοιιοΖοιιοιι ιιιΡοιιιιοι20Κορ.οσοι·45Ριοιι.-Βου ιοι ιιιοιι οιι σου οιοΙινοι·τιοιουσου ,ο;οει: ιι ο Γι:: ιιι ιι το ιι σ οιι Κοσιιιι

Αιιιοιοιι ινοι·σου 25 δοροτοιοιι:σΒοιιιι·οι ΟιιΒιιιοιιοιιιιιιοι:ιι€οοοιισι. ιοιιι·Ι)ι.Ε. πο” ιιι δι. Ροιοιοιι., ιλΗιεειιι Οειιονν, 1 Ποιο .Με 28

 

Οιε ,,5ι. Ροιοι·οιιιιι€οι Μοσιοιιιιοοιιοννοοιιοιιοοιιιιιι“ οι·οοιιοιυιιοσοιι

5 ο ιι ιι ο ο ο υ σ. -Ι)οι· Διιουιιοιιιουιηιι·οιο ιοι ιιι Βιιοο1οιι6. 8 ΚΜ. Πιι· οιιιο

 

- ΗοιοΒο ινοι·σου ιιοοιι σοιιι $οιιονου ιοι1οι. ριο Βοἔοιι ιιοιιοιιιι. :ιι ιιοιιιοιι. $ριοοιιειιιιισοιι ισΒιιοιι νοιι:1-θ ΗΜ.
 

ιιιι`οιεο Ει·ιιδι·ιυιιε

Ἡ·"

σοι Ρι·οιοο Πιι· Οιιιοκοι·οοιιοιι οιιισ ιινιι· Βοι·ιότιει σιο ιιιοοι·ιιοιιορι·οιοο

ι70Π1 1. ΑΡΗ! 1805 οιι :οι οιιιόι·ιοιι ουσ :ποι· νοιι 18 οιιι` 20 Κορ. (νοιι 85 οιιι`έ

45 ΡΕ) ρι·ο Ζοιιο σοι· 8 πιο! Εοεροιιοι·ιοιι δειτε.

 

οι. Ροιοι·οουι8, σου 2. (ιο.) ΑριιΙ.

λ -

ΠιιιΔΙΙ: Βι. Αιιιιιιι· Βοι·ιι: Πιι Βοιιιοι: πι· Αοοι·ιινοοιιοιισιιιυε σοι· θουοιι·ιιοο. - Ρι·οι.οιιοιΙο σοο νοι·οιυιι

38. Ροιοι·οοιιι·εοι· Αοι·σιο. - Βοι·ιοιιιιειιιιο·. - νοι·υιιοοιιιοο. - Μοι·τιιιιιιιιο-ΒιιΙΙοιιυ Μ. Ροιοιιιιιιιιρ;ιι. -

ιιιοι;ου.

  

Ειιι Βοιιιοο :οι Αιιοι·ιινοοιιοιισιιιιισ σοι· σοιιοιιιιιιο.

νοιι

Πι. Αι·ιιιιιι Βοι·8 ιυ Ποιο.

 

8οιτ ιουεοι Ζοιι οι σοο οι2ιιιιιιο Βοιυσιιου οιιι ειο

οοιιυοιιοο Βοοοιιι€ου σοι 0ιουοιιιιϋο ιιυ οιοιου ΒοΒιιιυ

εοι·ιοιιιοι εοποοου. ποσο ιιιιιυ σιοοο ιιοιιυιιιοιιιοοιιο, ιιι

ιιιιου Ι·'οιεςου εοποιιΙ ο.ιυ Τιιιεοι πιο σιιιοιι ΠοοοιιιοΒουε

οιι! ποιοιιοιιο Ιυσινισιιου υιιιιοιοιιιοιιοοιο Κιουιιιιοιι Ιιουυι

ουσ ποιιυ σοι σιο.οιιοοιιο Αιιοοριυοιι Β.ιοοισο: «σοι

Τιιυροι οοοιυυι. ουσ οοιι οιιοιιι ινοιοο, πο.ιιυ οι ο.ιιιιι0ιω

νιοιιοιοιιι ποσο ιιουιουιιιιιο θιοιιιιυε ιιιιτ, σιιυυ οι οο ποιιι

ιυοιιι οσο νοιοιουσιιοιι,

Μισο! ιιυσ Μοιιιοσου οιιυυου, υιιι σοιυ Γοι·ιοοιιιοιιου σοει

εουοιι·ιιοιοοιιου Ριουοοοοο οοΒιοιοιι οοιιυ Αιιιιιοιου Ηοιιι

οιι 8οοιοιου.

Ι)οιιιιιιεο νοιοιιοιιο πιιιοιι οοιιου ιυ σοι· νοιοο.ιιιοιιο

ιοΒιοοιιου 2οιι ιιιοιιι·ιοοιι Ηοιιιοοιιι ποισι·ιι, υιιιιιουιιιοιι νοιι

Ηιοοισ ουσ Βισιιι·. Εο πιιισου Η0ιιουοιοιυΙϋουυοοιι

ισ νοι·οοιιιοσουουθουοουιιο.ι.ιουοιι νοιι 1-12 ρΟι:. οιι Ιυιοιιιιο

σου που. Ιυοιιιιο.ιιο1ιου ιιι σιο Πιοιιιιο. οοιιιιιοι. Βειο Πιιοιι

σου σιοοο Μοιιιοσο ιιιιιιοι νοιοοιιιοσου. Ψιιιιιοιισ οιιι ΤοιΙ

σοι Αοι·ιιιο σιιοι· 8συοιιΒο Κοοιιιιοιο σοι Αοοιιινιιυιοιι

ιιοιιι:ιιιου ιιουυιο, ιιοι οιιι οιισοιοι· 'Ι'οιι οοιιι υιιο.ιιΒουοιιιιιο

Ροιοοιι, Με: Οιοιιιιιο, ιορισισμιιιιιο, Πιοιιιιοογειιιιο, υοιι

υιοιιιιοιο Αοοιιοοοο, Ριοοιιιιιιιο ουσ 5ιιιοιιιιου σοι· Πιοιιιισ

Βοοοιιου. νοιι ίιου20οιοοιιοι 8οιι.ο πιισ ο.ιιι·ιι οιιι Τοσοο

Μ! ιιυ Αυοοιιιυεο ου σιο Οοιιριοιιιιιι ιυιι Αι8οιιιιιιυ ιιιιιιο.

ιυι”οιιιο νοιοιιοιυσοι· Ριοετοιιι.ιο ρυιιιιιιοιι. Τοιυοινοιιγ

νοι0ιΐουτΙιοιιι 40-60 ρΟι.. Ηοιιιιυοοιι ιο 4 Ί'ειι.ιοιι, οο

ιυοι·ιιι _ιοσοοιι, σιιοο ιυ νιοΙου Ροιιου σιο Ευιιιιυσιιιιεο

οι·οοιιοιυιιιιοοιι σου σοιιιτι οιοιοοιιου - οι· οοιιυι2ιο οιιιο

2ρθι. Ηοιιοιιοιοιυιοοιιυε - σοεο νοιι σοι Ροιιοοιουυε

σοι Βοιιουσιιιυε Αοετουσ Βουοιυιυου ποισου ιυιιοοιο.

Νοιοοο ι ιιοι ΞριιιιιυΒου σοι Ηοιυιοιιιο ιυιι Ι.ϋειιιι

Βου νου Αιεουι. ιιιιιιο. 178000-1:1000 ιυ νοιοοιιιο8

Βοοιοοιιι. Ριιι€οι· Βιοοι ου, σοκ. οι "σου ιιοιιι8οι

8οιιιιιοι:ου, Οοσοιυ σοι 0ιουο ουσ σοο Ρτοοριιιιιιιυο ουσ

πουυ σιο Αοι·οιο νου ιοιιοι· οιιι

>- ο

ουιιΒιιιυοιουιοι Βοιιιοτιου οιιιυ Αιιι€οιιου σιοοοι νοιοιιοΙιο

8οιι0ιιΒι πειι.

Αιιοοοι Η0ιιουοιοιυ οιυσ νου Ρι·ο.υιι ουσ Ιιοπι_υ

ο.οοιιινο Βιιιιιυυεου σοι Πιοιιιιο υιιι. Μοο.ιειυ 1 :8000

1:1000 οιυριοιιιου ποισοιι ουσ νοιι Αιιιοι.ιοοιιι 2ιυο.ι

ιιιεΙιοιι Ιυιοιιιιουοιι οιυοι· 2-4 ρθι. Ριοιοιοοιισοιιιιἔ

-1-5 Τοσο Ιιιυιοι οιιιουσοι. Ι.οιοι.οιο Μοιιιοσο ιιο.οο κι

ιιο.οιι8οριιιιι, οιιυο οιυου υουυουοποιιου Βιιοιε νοιοοιοιι

ιιου συ ιιουυου.

Ευσιιοιι οι ιιοοιι Κοιι ιιγροιιιιουεο.υ. Βουιιοεου ποισοιι

νου .ιιιιιοι ιιι οιοιιιοι, νοιιθιιιιοιισ ουσ νο1οιιιιυο

ιιι οοιιποοιιοιοι Κου2ουιιοιιου. Πιο νοιοοιιιιιι ιοιιι.οιοι·

ιιοοιοιιι. ιυ 2 ιιιοΙ ιιισιιοιιου ΒριιιιιιιΒου σοι Πιοιιιι·ιι ιυιι

Κοιιιοουυ,οου ιυ σοι Βιιιι·ιιο νοιι 1 :8000-1:3000. Νοοιι

ιιιι·ου Αυιςοοου ιιιιοο ιοιι οιοο 8ι0οοοιο Ζειιιι νοιι Ροιιοιι

του ιιοιιιιιισοιι. Βιιιο ΟοιιριοιυιιΒ σοι Οιουοιι·ιισο Μ: ιιιιι

σιιιυιι υιο Βοοιιιοιιι.

Ποιιοι σιο .Ιουοι'οοιιο Μοιιιοσο ιιιιιιο ιοιι Κοιυο οιοο

υου Ειιοιιιυυ8ου. ιι'ουιι .ιο.υοι: οοιιιοι. οποιοι, σοοο

ιιυτοι Πτυοιουσου οιιιο 20-80-ι;ιιΒιι;ο Βοιιο.ιισιιιυε οιιιο

Μ, οτι ιιο.υυ ιιιΒιιοιι νου οιιιοι Αοοιιινιιιιι Μισο Κοσο

οοιιι.

Ηιιιιου πιι Πιυοοιιοιι ιιι σοι· Ι.ιιοιο.ιιιι, οιι οι·ιιιιιιου

πιι·, σιιοο οιιο ιιιοιιοι οιυριοιιΙουου Αοοιιινιιιοιιιοσου υιοιιι

ο.ιιοιυ ιιυοιοιιοι· ιυ σου ΙΣιίοιοοιι, οουσοιυ ο.ιιοιι οιι ιιιιι

(ιιοιοιιι·ου Πιι· σου Ροιιοοιου νοιιιυσριι. ποιου, 80 σοεο οιοο

οιιιοιιυουσο Ηο.ιιιιιιιι σοι· Αοιειο που! νοιοιουσ1ιου οι

οοιιοιυι. Πο οοι ιυιι· Βοειοιιοι, ιιιοι· σου ΒιοιυσριιυΙιι; οιιιι

ιιοι Αιιιοιου ιο σιοοοι Ε'ιιιιιο οιι οιιιοι·ου.

Ε' ιυεοι οιιιιι ιο οοιιιοιυ Ι.οιιιιιιιοιι ιιιιοι· σιο ΒΙουιιοιιιι0ο

σοι $οιιυοιοιΒιιυο, υοοιι‹ιοιυ οι σιο οοοιιινου Κιιιου οο

οριοοιιου Μι, οιοο ι”οιι: σοι· Μιοοοιιοιο οσοι σιοοοι· ειοοι

Νιου Μοιιιοσου Μ. ο.ιιοι οιιιο οιυ ποιτοιοι· Βοποιο σοι

νου ιιυε οοιι0ιι ιιοι Βοοριοοιιιιιιε σοι· Αυοι.ιιιυιο οοιουιοιι

Αυυοιιιιιο σοο ιοοοιιοιι ιΔιυπουσοιυο σοι ΟοιιοΙιοιιιιου ιο

σιο 'Ποιο. Ι.οιεου σιο ΟοιιοΙιοιιιιου υοι·ιι ο ιιυσ 7 Τομ

Μου σοι 1υιοιιιιου, πιο σιοοοο νου ιυουοιιοι Βοιιο ιιυ

Βουοιιιιιιου πιισ, οιι! οσοι υπιοοιιου σου οιιοιειου Ερι‹

ιιιοιιιιυου, ουσ που νοιιιοοοο υιοιιι, σοοο σιο Πιοιιιιει



η
ιιε

σοτοιι ιιιιτ Β Μι, Φο ιιοοιι 1ιοι Βιιι21ιιισιιιιο οοιοτιτοτι, οιοο

ιιιιιιιοιιιοιιοιιιιιιοοτ οιιισ, 80 ιιιιιοετο οιιιο οσοι· οιιιιΒο Νιιτοο

οτοοιιιι-1.οοιιιιοοιι «πιο ρο.τ:ιοιιιι:ισ πιτΙτοιι. οι” στιο

οιοιο ννιοσοτοιιιιοιιοιιοιι σοτ θιοοοιιοιιιιοιι ιπι $οιττοιο,

οοιιοισ πιο οοιιιοι ιιιιτ οιιιοτ ετϋοοοτοιι Βοτιο ροτειοιιιοισοτ

Ιιιιοιιι.ιοιιοιι οιιΠιοτιο, ιιοποιοι, σοοε Φο θοιιο1τοιι1ιοιι ιιιτο

ΒοιιΙιιρίπιιιιιο1 (Βιιισο8οιι·οι›ο, Πτιιοοιι) Ιιοιιοιι, 2ο σοιιοιι

σοο Αιιιιοοριιιιιιιιι ιιιοιιι οοιο.ιιοι. Βιο οιιικιΒο Βο1ιοιισ

ΙιιιιοοιιιοιΙιοσο, σιο πιτ οσοο ιιοιιιο ιιιιοιι, οι Φο ιιιοιιιοσιοοιιο,

οτιΙιοΙιο, ογιιιριοιιιοτιοοιιο ιιιισ οιιτοι;ινο ιιοιιοιισιιιιιο.

Οοοροτ σιιοεοτι. οιοιι ιιι οοιιιοιιι 1.οιιτιιιιοιι σοτ ΠτοΙο

Βιο Γοιοοιισοτιιιοοοοιι: «Μι ιιιιι σοοιι οοιιοιιιιιιοιι, Φο Λοστ

ιινιιοιιιιιισιιιιιε σοτ θοιιοττ1ιοο ιιιιιοτ εΦοιι Πιιιοιοιισοιι οιι

νοτποτιοιι. 1οιι ιιοιιο 4 Ατιοτι του νοτιο.ιιτοιι οιιορτοιιιοτι:

ΙιιοιιιΙοιιοιιοιι ιιιιι2 ρΟι. Ατοοιιι. ιιιιτιο. σιιτοιι σοιι Οι γ οτι

οοιιοιι Αρροτοι, Ιιιιοιιιιοιιοιι νοιι 2-5 ω. Ρτοι.οτοοι,

Βριιιιιιιοοιι σοτ Ηοτιιτοιιτο υοοιι .Ιοιιοι ιιιιι τω. ρω·

ιιιοιιοοιι. ιιιισ σιιιιιιοιι Ατττοιιιιιιιι16οιιιιοοιι. Μι 1ιοιιιι ιιιοιιι

νοιι οιιιοιιι οιιιοιοοιι το” οοοοιι, σοεο Φο ιιοοιιιιιοιισο

(1οιιοττ1ιοο σοσιιτοιι οοιιμιοτι ποτσοιι ποιο; σοτ ιιοοοιιιιοιιο

Ρτο2οοο ιιοιιιιι οοιιιοιι Ροτιεοιιο.

Πιοοο Πιιπιτιιοοιιι1τοιι ιιιιιιιι οιιοΙι ιιιοΙιτ ιιιιοττοοοιιοιι,

ποιιιι ιιιοιι ειο1ι νοτοοοοιιποτι.ιοι, σοοο Φο Βτεοιιοιιιιιιιοοιι

σοτ Οιοιιοττιιοο ιςοπο1ιιιΙιοιι οι·οι ιιοΦι Τοο,οιι οιιιιτοιοιι,

ποιιτοιισ οτπιοοοιιοτιιιοοοοιι Φο Οοιιο1ιοιιιιοιι Φο Οιιοτ

ιιοοιιο σοτ Βοιιιοιιτιιιοιιι οοιιοιι υοοιι Βιιιιισοιι σιιτοιιστιιιοοιι.

Βιο Αιιοτιινιιιοι1ιοσοιι 1ιοι.ιοιι ιιιιτ Αιιεοιοιιι οιιι ΕτιιιΙο,

ποιιιι οιο τοτ σιοεοτ Ζοιι οιιοοποιισοτ πιιτσοιι.Βοο ιιιο.ο ιιι

οιιι2ο1ιιοιι Αιιειιοιιιιιοιο1ιοιι ιιισειιοιι οοιιι, σο.ο 0τοο σοτ

τοιιο πιω σονοιι ιπι ιιοετοιι 1·`οΙΙο ιιιι·ιιι Βοοιιιιιιιοει

ποτσοιι. Αιιοτ οοιιιοι οιιοοιι;οιιοιι, σοοε ιιι σιοοοιιι οσοτ

_ιοιιοιιι Για!! Ε.τιοΙο νοιι σοτ Ωοιιριοτιιιιοοιιιοι.1ιοσο οιι οτιιοιΤοιι

ποιο, πι1τσο κι οιο Ποιο ιιιιποιισοιι, ποιΙ τιιιτ σο.ο

Βιοι1ιο Πιτ Φο Κτοιιιιοιι το ετοοο οι. Μι Ιιειιιο οοιιποιο

Βοιιοσιειιιιοοιι σοιιο.οιι ιιοοιιοοιιιοι; 1.τιιιριιοιιΒιιιο, Ι.τιιιμιιτι

σοιιιιιο, Ρτοοιιιιιιτιο ιιιισ Φωτο ετσι Μι οιιιιτοιοιι ιιιισ

οποτ ιιι οιιιοτ ννοιεο, Φο Ιτοιιιοιι Ζποιιοι σοτιιιιοτ τιιιιοοο,

σο.οο Βο1ιοιισιιιιιοοιιιοιιιοσο ιιιισ ΚοιιιρΙιιιιιιιυιι ιιιι νοτ1ιοιιι

πιο νοιι Πτεοο1ιο ιιιισ 1Υιτιιιιιιο οιο.ιισοιι. Νιιιι ειιισ ,οι

σιοοο ΚοιιιμΙιΚοιιοιιοιι οτι ιιιισ Πιτ οιοιι ιιιοιιι εοιοιιτ

πω, οιιοτ οιο οιιισ ιιι ιιιτοιι Ε'οιοοιι ιιιιιιοτοοιιοιιοοτ. Μ.

ιιιοο πι' σοτ οιιιοιι 8οιιο σιο Αιιοτιινιιιοι1ιοσο ιιιιοιι:ιιοτ ιιιισ

8οιοιιτιιοιι, νοτομτοοιιοιι οιιί σοτ οιισοτοιι Φο ιιιιιιοιιοιι,

Ιοιι8οοιιι ν‹›τι.;ο1ιοιισοιι Ηοιιιιιι€ονοτιο1ιτοιι ιιι σοτ Μοιιτ

2οιι1 σοτ Ποιο Μισο, οο ιιιοιιιο Μι οι σοτ Βιοιισριιιιιιι,

ιοσποσο Αοοτιινιιο1ιοιισιιιιιο οτι νοτποτιοιι, ποιι1 οο

ετιιιισοι».

Ιιι ΒΙοιο1ιοτ οσοι οιιιιιιο1ιοτ νι'οιοο Ιιοιιο Φο Μοιιτ2οιιι

σοτ Αοτοιο ιιι σοιι Ωοιιριοτιιιοι.Ιιοσοιι ΒιοιΙιιιιο οοιιοιιιιιιοιι.

Πο οτοοιιιοιι ιιιι 8οιιιιιιοτ 1908 οιιιο ΡιιιιιιΙιοιιιοιι νοιι

Βιιοοιιιτοιιι ιιι ΚοροιιΙιοΒοιι. Νοοιι οοιιιοιι ΑιιοΓιιιι

τιιιιοοιι @Η οο Φο 6οιιοιιοιιιιοτι, ποιοιιο Φο Εριι1ιοι

οοιιιοιιιοιι σοτ Πτειιιτο οοιιιιο11 σιιτοιιστιιιοοιι, ιιι σοτ Τιοι`ο

Φοεοτ ΖοιΙΙοεοτ 2ιι τοιοιι,ιιισοιιι οτ σιιτοιι ννοοοιιιιιιι,ιοιι σοι·

Πτοιιιτο νοτιιιιιτοιοι οιοτιιοτ Ηοιιοιιοιοιιιιοοιιιιοοιι Με

ΕΡιιιιοι σοοιτιιιοιι. Ετ οιιιιΕιοιιιι ποιιιοοιοιιο 4 $ριιιιιιιοοιι

νοιοιιιιοιιιιιοιι. Φο οτι οοιιιιοΙι ω οιιιοιισι·τ ιο18οιι, πιο

σιο σοοιτιιιοτιο Εριιιιοιοοιιιοιιι οιιμοοιοιοοιι πιτσ, 80 σοεο

Φο ιοι.2ιο ιιιιι Φο Βοοοι2οιιοιι σοο ΒιιιιιιοΙο οσοτ τινι σιτε

οιοοιιιιιο1ιο οιιιιοριιιιο1ιοιο Βιτισοοοποιιο πιτ1τοιι οοιι. Ετ

Βιοιιισοιιι Ατττοιιι. ιιιιτιο. νοτ σειιι Κο!. ιιγροτιιιοιιι:τοιι. σοιι

νοτοιι8, ποι1 οει ιτοιιιο ιττιιοι.ινοιι Νοιιοοινιτιιιιιιοοιι τω,

σιο Αοιοιιιιοοιι οιιισ τοιιι ιο1ιοι. Ετ ποιι1ι Φο $ριιιιιιιοοιι

νοτιιιιιιο1οι Φο 1ττι€οιοτο υοοιι σοτ νοιι .Ιοιιοι ντιτοο

ετιιΙοοοιιοιι ΜοιΙιοσο, ποσιιτοιι Φο Γοιιοιι ιιιισ 1ιτγριοιι

σοτ Πτοιιιτο Βοοιιιιιοι ποτσοιι ιιιισ οιιιο Βιοιοιιιιιοοειτιο

Ειιιπιτιιιιιιε σοο οιιοιιιιοοιιοιι Μιι.τοιε οιιι Φο $οιι1οιιιιιιοιιι

ιιι ιοιο οτιιιοιιιιοιιι πιτσ.

Βιο τετοιο ΑιιοοριιΙιιιιε ιιτισοι οοΒιοιοιι ι›οι σοτ οτοιοιι

Κοιιειιιιοιιοιι οιοτι, Φο ιιοοιιειο 15-12 Βιιιιισοιι σοτιιοοιι,

Φο Γοιοοιισοτι ιιιιι 10--12-οιιιιισιιιοιι Ζπιοοιιοιιτιειιιιιιοιι, οο

Μο.

σοοο Φο Βο1ιοιισιιιιιο ιπι Μισο νοιι 48 Βιιιιισοιι Βοοιισιοι

πιτσ. Ετ Κοιιο.ιιιιοιοτι νοτ ]οσοτ ννιιοοιιιιιιο, Φο οτοι:ο ιικο

ροιιοιιιιιιοιι, Φο Πτοιιιτο ιιιιι 2-Β Οτειιιιιιι οιιιοι· 8 μι.

Μουσε. 1ιιο 1.οριοοιιοοριιιιιιιο οι ιιιιιιιοτ οιιΓ Φο ροκ

ειιιιοτιοτ ιιοοο1ιτιιιιιιι ποτσοιι. Ι)οτ Βτιιοιι πιιιιτοιιι1 σοτ

οτοιοιι Ηιιιτιο σοτ Μοοοιιιιο 75 απο., σιιτοιιι 125 σειιι.

Μοιιι.ιο σοτ Ρισοοιειτοιι 5-ϋ00 μπι., 'Γοιιιροτο1.ιιτ 88" Ο.

Πιο ΒιιιτΙιο οι ιιο.ι:ιι ιιιισ υοοιι οιιιιο 8οιιοσοιι νοιι νο οτι!

'|ο ρθι. νοτιιιοιιτι ποτσοιι. Αιο Νοοιιιιιιτ ποτσοτι ΒοΙεο

Φωτ οιιιμΓοιι1οιι.

ΕιιεοΙοτοιιι ριιιιιιοιοι·ι 30 Ιέτοιιιιοιιοοοοιιιοιιτοσ.

Φο οτ οιιιιο ποιιι σοτ τοιιο ιιιιι οοιιιοτ Αιιιιττινιιιοι.1ιοσο

ιιο!ιοιισοΙι ιιοι. νοιι Φοοοιι 30 Ροιιοιιιοιι πιιτσοιι 17, οιοο

στι. 57 ι›Οι. οοιιοιΙι. Βιιιιοι ιιιοοιιιο οτ Φο ΒοοΒοοιιτι1ιιο.

σοοο Φο 1ιισοιιιιιιοιιοιι σοο οτιιιοιιιιιι ιιτοιιιτοο ιιι οιιιοιιι

ιιιιοτοεοοιιιοιι νοτιιο.ιιιιιο 2ο σοιι ΒοοιιΙι.οιοιι οιοι.ιισ. Εε

Μοτο οιοιι ιιοιιιιιοιι, σοοο 17 τοιιο οιιιιο Ιιιιιοιιιιτιοιιοιι,

ποτοιι, νοιι Φοοοιι εοιοιιοοιι 15, οΙοο οιι. 88 ρω., 18 σο- ι

Βοοοιι ποτοιι ιιιιιιιιιιιιιιοτι, νοιι σιοοοιι ποτοιι 11 ιιοΒοιιν.

οιοο οι. 15 μθι.θοιιοειιιιο. Βιο ()οιιριοτιιτιο @Ποσο ο1εο ιιι

Γιιοι οι” ΡοιΙοιι, πο ιιοιιιο1ιισοιιιιιιοιιοιι νοτιιο.ιισοιι πω,

ιιιισ οιο 8οιοιιε ιιιοιοι, πο Ιιιιιοπιιιιοιιοιι σοε Οτιι1οιιιιιι

ιιι 1ιοιιετοιιοιοιι ποτ. Βιο Ετ1ιιοτιιιη.; Πιτ σιο.οοει Κοοιιιιο.ι τ

Μο σοτιιι, σιιοο Φο Οιοιιοττιιοο ιιι σοτ οιιιοιι Β.οι1ιο σοτ

ΡοΙΙο οιιοτιιοοιιιιοιι, οριιιιοιιοι, ιιι σοτ οιισοτοιι σο8οοοιι

ω, οιιιιοριιιιοιιιιι πειτ ιιιισ σο1ιοτ Φο οριιιιο1ιοιο (ΐιοιιοττιιοο

του Φο οιιοτιινο Βοιιοιισιιιιιε Βοοιιοιιοι ιοι.

Ι)ιοοοτ Διιιιιοι πιο· οιιιιο 8οιιοιιτοσοτοι ιιιιι οονιοΙ ιιιιοτ

2οιιοοιισοτ ΟΠοιιιιοιτ. ιιιισ ινοτιιιο ΒοοοιιτιοΒοιι. σοοε Μι

ιιιιοιι πιτ Νοοιιρτιιιιιιιε οοιιιοτ Μοι.ιιοσο οιιιοι·ΙιΙοοο. Μι

ιιιοοιιιο Ιιιοι· 47 1·`οιΙο ιιο!οιιιιιι οοιιοιι, Φο ιι:ιι υοοιι σοιι 1

ισιιοοιιιτοιιι'οοιιοιι νοτει·Ιιτιιιοιι οοιιοιισοΙΙ. ιιοιιο.

Μοιιιο Βιοιιοιιιι Μ; Ιι1οιιι, οσοι τοιιι, σ. ιι. οιιο Ποιοι οπο

ιιιιΙιτοοιιοριετιι ιιιιιοτειιοιιι, οιΙοιιιοι ιιιιιιοιι Οοιιοιιοιιιτοιι

ιιιιοιιιιοιιοιι νοτοο1οοοιι ιιιισ σοτ νοτΙοιιι οι οοιιιιο,τοιισ

ΙοιιΒο ιιοοιιο.οιιιοι. ιιιιι οιιι στοπ ιιιιοτ ΗοιΙιιιιΒ τοορ. 1

Νιοιιιιιοιιιιιιε 2ο Βοοιοτιοιι. 1ιοτ ΖιιΓοιι πιιΙΙιο οε, σοοο οτι

ιοτ ιιιοιιιοιι οτοιοιι ο τιιιιοι 7 Ηοιιιιιι8οιι οτι νοτ2οιοιιιιοιι

πειτοιι,- οιιι ιιιιοττοοοιιοιισ ιιιιιιοιιεοο Βοοιιιιοι, σοο :οτ Ροκ

οοιοιιιιο σοτ νοι·οιιι·ιιο οτιιιιιιιιοτιο

Ιω ιιοιιο Ιο.ιιι; ΑιιΒοοοιι νοιι ΒιιοοΙιιτοιιι ιιΙΙο

  

Ρο.ιιοιιτοιι ιιιιτ οιιιπιιιισιιοΙιοιιι οτιι1οιιιιιι ιιτοι.ιιτιιο νοο σοτ -

ΒοιιοιιιιΙιιιιο οιιοΒοοοΜοοοοιι ιιιισ ιιιιιιο ιιι σοτ οτειιοιι Ζοιι

4, οο1ιοιιοτ ο, μια οιιοιιοιιιιιοποιοο ο 8μιιιιιιιοοιι ιιιιι: οιιιοτ

Αι·οοιιι. ιιιιι·ιο. - Ισειιιιο νοιι ι;οοο-ι : 300 -- Ιοτοιοτο

Κοιιοοιιιτοιιοιι ιιιιτ οοιιοιι -- νοτιτοιωιιιιιιοιι ιιιισ Ιιοιιο

ιιι 1οιιι.οτ Ζοιι; Φο Ζωη σοτ ννοοοιιιιιιοοιι οιιι' 3 τοσο2ιοτι.

ΒιιιιιιοΙ οοιιιοιιοιι ιιιιτ Φο οτειοιι 8ριιιιιιιοοιι Φο οιιοοοιιιοι.ι

Βοοοιισοιι 2ο οοιιι, σο. Μι ιιι 2 τοιιοιι, Φο ιστοιιιο πω· ο

ιιιιιι Βοοριιιι πιιτσοιι, Ηοιιιιιιε οιιιιτοιοιι οιιιι; οιισοτοτοοιτο '

πετ πιο οοειτοιιι, σοιι Ροτιοιιτοιι σιιτοιι οιιιο τ.ιοτιιι€οτο

Ζιιιιι σοτ ννοοοιιιιιιοοιι Φο Βοοοιιποτσοιι 2ιι οτιοιοιιι.οτιι.

Μι ιιο.ιιο σοιι οιιοιι ιιιοιιι οτι οοσοιιοτιι Βοιιτο.ιιοιιι., σοιιιι

Φο ΗοιιιιιιοοοτΓοιεο ποτοιι ιιιοιιι; ιιιιΒιιιιοιιοοτο, σο νοιι 27

Ροιιοιιιοιι, Φο ιιιιι 4 ννοοοιιιιιιοοιι ιιιισ ιιιοιιτ οοιιιιιισοιι

πιιτσοιι, 17 οοιιοοοιι, ιιιοο οτι. 63 ρΟτ., ιιιισ νοιι 10 Ρο

ιιοιιιοιι, οτι σοιιοιι 8 ιοοο. 28ριιιιιιιοοιι νοτοοιιοιιιπιοιι πο

τοιι, 14 Βοιιοιιι πιιτσοιι, οΙοι› σο. 73 ρθι;.

2ο σοιι ννοοοιιιιιιοοιι τω ιοιιιιι Ιιιιιιοτ Ζοιι 1ιοιιιο ετοι

ιιοτοιι ΗοΙΙοιιο1οιιιιοοιιιιΒοο Με 1:500 οοιιιιι2ι. Ι)τιιοιιιισιιο

50 ετσι., ι.)ιιο.ιιιιιιιι σοτ οτπιιτιιιτοιι ιτιοοοιοιιοιι 600 8τιιι.

ω· ιοσοτ $ριιιιιιιο, Φο τετοιο οιιοοοιιοιιιιιιοιι, ιιιιι

2ιοτιο ιο1ι 4-5,0 οιιιοτ 2 ρΟι. ΕιιοτιιιιΙοοιιιιο Πιτ στο Βο.ιιοτ

νοιι 5 Μιιιιιι:οιι. Ζιιτ οτει.οιι ινοοοιιιιιιο Ιιτοιιοιιτ Ποιο

οιιοιιιιιιοιοτι οτι ποτσοιι, ποιΙ σιοοοΙι:ο οι·οιοιιο ιιιοιιτ

οοιιιιιοτοιιο.Γι οι ιιιισ εποιιοτιο Φο ΟοΓο.ιιτ Βοοιοιιτ, σιιτοιι

Φο 1ιιιοιιιιοιι Κοιιιιο ποιιοτ ιιι Φο Πτοιιιι·ο οιι οτιιιοοιι.

Πιο τετοιο 8ριιιιιιι8 πιτσ ΒΙοιοιι τοι σοτ οτοιοιι Κοιιοιιιτο

σοιι νοτοοιιοιιιιιιοιι, Φο 2. σο. 10 Βιιιιισοτι οριειτοτ, Φο οι.

ιοΙει: σοιιιι ιιοοιι οτι. 12--14 Βιιιιισοτι. 1)οιιιι οτοι1οιιο πιο

σοιι Ροιιοιιιοιι ιιτιοιι 48 Βιιιιισοιι ινιοσοτιιιιιοπιιιιοιι. Βοιιιι



ιπι
 

Ψιεπετετεπιιειπειι πειειιτι ιιπε ειπ πιιπ Με Οτιιιοιπιπ

οπετ ειπ Ι)τπειτ επι σε Πτειιιτε εοιοττ ιιπετ ιιεε Β.εεπιτε.ι..

ΙΛιεει επι ειπ πεπιιιοιιετ, πειπετ 'Γτοριεπ επεπτιιοιτεπ,

ππππ ιει πιε Κιιτ ιπιεειππεεπ, ιιι εοιοιιετπ Ξειττει ιιππει πιεπ

πιιειπει πιοιιοποιτιιεπ. Ιει ‹ιεπεε:επ ιιεε Οτιιιοιππι ππτ

νετιιιεπι οπετ πιιπ ππτ ειπ πιτπιοεετ, ι“επεπειειιεππετ

'Ετοριειι ειειιιππτ, πεππ ιει: πιε Κιιτ €επιιιι·ιτι; ιπ πιεεεπι

” επαθε ειππ πε.ππ πιειππιε θοποιεοιιιτεπ πε.οιιπειεπετ.

$ιππ πιιπ ειε θοποιτοιιιτειι πιιτειι ειε ι)οιιριετιεπτ πε

εειιιΒι, εο τεειιετι πεπσιιπιιειι ειιι Κειεττιι πετ Πτετιιτε,

πετ ειπι.ε·ε ννοειιειι πειιετπ ισιππ. Βιεεεπ Κιιι.εττιι πω”

πιππ ειιιπεπετ ιεποτιετειι -ετ νετεοππιππει. νοπ εειπει ~

τω" πιιιπ οτπιπιετι ειιι Απειτιππεπε. Εππει πτειιι

Βιεπι επ, ιπ πεπι 8ει‹τει πεε Νπειιιτετετι·ιιε ιιιετπειε Βε.ιιιε

τιεπ πειιιππεπ επ ιιεπεπ. Ιειι ιιππε πιεεεπ Βειπππ ιιι 5

τ·ειιεπ επ νετεεισιιιιεπ, Βε.ε πιιι. ειρ;επιιιοπ πιειιι.ε Βειτεπιπ

ιιοιιεε. ννιτ εειιεπ ιιι. πιοιιτ εο εειιειι πει θοποττπόεπ, πιε

ιιεειι πεπ ιιπιιοιιεπ Μειιιοπεπ πειιπππειτ οπετ εποπ πιοιιι

πειιειιπειι πετπειι, πιε Ποποιτοιιι€επ εειιπιιιπεπ Με επ

ιιιτε 8ιειιε :ιππετε Βειτιετιειι ιτειεπ, πιεο ειπε 8ειιιιππιιι·

ιιιιειτι.ιοπ. ννετιιπι εοιιιε εε Με ιιιετ πιοιιι εεεειιειιεπ?

Νεειι Ειιεειπτειιι'ε Ετιειιτππεεπ πιιτε ειπε ιππθε

ιιιιτππειιοπεπεπετ πετ θιοποττιιπε ρτοπποειιεειι πιιπετιπ Πιτ

ιιεε θειιππεπ πετ Οοπριετιεπτ. ιειι ι‹εππ Με πιτ:ιιι πεει:ι

ιιιέεπ; νοπ 9 Ρειιεπ πιιι 5-8-ιππιποτ ιιιιτππε.ιιοπ ππτπεπ

6 εειιειιι, ειεο 66 πω. πιιπ νοπ 28 Ε'ειιιεπ τπιτ 1-2-ιει

@πετ ιπιτππο.ιιοπ πεπεεεπ Μ. πιει εε ρΟι.; πεπιπε.ειι ιε.ετ

ιιεε τ;ιειοπε νετπιιιιπιε.

ι1εεε πιε Πεπετ πετ Βοποττιισε πεε Βεεπιτει ε" Πει

ιππε πεεεπιιιοιι πεειιιιιιιεεεπ πιιτπε, ιππεειε ε μπω ππ

πεποπιτπεπ πετπεπ πππ πιο Ρτετιε πιει εε; εο ιιειιιεπ

νοπ 25 εειιιωι τπιτ ειπιιιπιπετ Πιιπετ πι, ειεο '76 πω.

ινειιιτειιπ νοπ 21 Ρειιεπ πιιι ε-ιεπιπετ ι)επετ ιιιιτ 12

ιιειιιεπ, πιιιιιιπ ει πιιι.

θοποττιιπεπ τπιτ ιιιππετετ [πιιπ-τ ειε 2 Τεπεπ ιιιιπε πιιι

νοπ πετ Βειπιππιιιπ8 επεμ«>ετιιιοεει·π.

θειιπ,ει πιε Αποτιιι·ιιιιι· επ ειποιπ Ρει.ιετιιειι, εο εειιειιιι.

ειε ειιοιι πειι;ετ επ 8ιπειτειι; εο ιιεπε ιοιι ειπειπ Κτεπιτεπ

ιππετιπιιπ Μ. Μοπειεπ 3 πππ ειπεπ πππετεπ ιππετιπιιπ

ειπεε .ιειιτεε 4 ιτιεειιε θιοποττιιπεπ οοιιριετι.

Εππειπτειιι πιεπι ειε Κοπιτε.ιιιιιιιτειιοπ πετ νοι·

εππειιπιειιπεπ Αποτιινποιιπιιπιιιιιε; ιππειπιπειοτιεοιιε πι

εειιοιππππεπ ειπ Οιιιιοιιιιπ πτειιιτεε ειπ. οιιΒιειειι ιειι πιιι·

πιεεε Κοιιιτειιιπιιωτιοιι ειπ Βιτειιιινε ιιειιιπ, εο εειι ιειι

ιιι ει·ειετ Ζειτ ειπε μπαι πειιιε ιπιεειιππεπ πππ πιει·

ιπεειιιε ιτιι ειε Βεοπεειιιππε, πεεε ειε θτιιππ εππετε επι

ειιππιιοπε Ετεειιειππππεπ, πιε Ττιιπιιιιπ ιιεε Πτιπε, θειιιπετε

πειπι Πτιπιετεπ οπετ επρεπειιειικειτ πετ Πτειιιτε ειιι

Ι›τιιειτ, επεπεειιπιπιπετι πετεπ.

Ιειι ιπϋειιιε πειιετ πιε Κοπιιτειππιιτειιοπεπ ιιιιτεετ ιεε

εεπ πππ ππωε πιε νοτπε.ιιπιε πετ Οοιιριετιτιιτ ππτ πειιεπ

ιεεεεπ επ Ρειιειιιοπ, πετεπ πωπω ιτειπε ιΕπιειιπππιιπε

ετεειιειπιιππειι, πιιεεεποιπιπεπ πεπ πιιιττοειτοπιεοπεπ Βειπππ,

ετιιεππεπ ιεεεεπ; ειεο ιτειπε Ιππεπιτπειιοπ πεε Οτιιιειιιιπ

ιιτειιιτεε, ι‹ειπ 8οιιιπετε πειιπ Πτιπιετειι_ ιτειπε Ε.ιπριιππ

ιιτιιιτειι. πετ Πτειιιτε επι ιιτπειτ πιιπ ι‹ιετετ ιπιι. Γιοειιεπ

ιιπιετιπιεεπιετ Πτιπ. 8ειιεπ πιτ Ττιιπιιππ πεε Πτιπε ιπ

πω. Ροτιιοπεπ, πεππ ιετ πιε Αποτεινπειιεππιππε επ

ιρεο επεεεεειιιοεεεπ, πειι πεππ πιε πειτε ροειετιοτ εειιοπ

τπιιετετιι'ιεπ ιει. Πε εειιιιτι πιοιιτ επ πεπ εειιεπειεπ νοτ

ιιοιιιπιιιιεεεπ, πε.εε πιτ 'ι“τιιπππε ιπ πειπεπ Τειιεπ, :ιιεε

ειπ Βτετιιιεπεειπ πετ ιιτει.ιιτε. ιπ τοτε, εοιιοπ ειπ 8. 'Εεεε

μπει: ιιιιεειιοιιεπι εειιεπ.

Μειπε Βεεπιι.ειε ειππ πιιπ ιοιΒεππε: νοπ 46 Ρειιειιιεπ

(ειπ Ρειιεπι. επι2οε ειοιι πππ πεεππειετ Κπτ ε” πεο

πεειιιππε πιιπ ιτοιπιπι πιιιιετ πιω ιπ ιπει.τεειιι) ιιειιιεπ

ει, ειεο σε. ο? ρθι. ιιιιειτε ιειι επι τπειπε ιεπιειι 20 Ριιιιε

επτιιειι, πο ιπι πιε Κοιιιτπιπιιιιπιτιοπειι πτειειεετ επ ει.ειιεπ

ιετπιε, επ πεπεεεπ νοπ πιεεεπ 15, ιπιιιιιπ 78 ω. Ηει

ιπππειι.

ιειιιιτπε πιει).

 

Ρτοι:οιτο11ε πεε νετειπε Μ. Ρετετεππτπετ Λετπτε.

764.8ιτιππενοιπ 16. Νονειππετ 1904.

Ρι·πεεε: 8ειιιιιιτε. - θειττετιι.ι·: Ο. ιποτιτ2.

1. Ξειιπιιπι επτιειιτ ιιπετ πεπ Β.εττοπιιετγπΒεπι

επεπεεε πετ ιπιειπεπ Κιππετ.

ι)ιεεεε πειπεπ μπειτε εειπεπ Πτερτππε· π. ειπετ πτιιππι·επ

Επιππιπιπεπιειε επ ιιε.πεπ. Ζε πιεεει· Απειεπτ ιει 8οιι τπιτε

πεεπειιτεπ π·ειεπει. πειι πε.ε ειπεειι;ιι.;ε Αππτετεπ πεε Απεπεεεεε

πππ εειπ ιεπε·επ.ιπεε ινε.ειιει.πιπ πιεπι πιιι. πετ Β 6 ιεπγ'εοπεπ

Απειειιτ, πεεε εε ειειι ππι ειπε πειειι ιπιτ.ιιττιπιιιεειιει· Απριιιπ

ε.πιπτετεππε Ριιιε8·πιοπε ιιπππειε - ιιπετειιιετιιπιπτε. Με

8 ο ιι ιπ ι τ.: ' εειιε Απεειιιιιιιιπε; Μ. πεοπιτπε·ιιεπ νοπ Β 6 π ε. γ

πιε ι·ιειιιιιτ ππει·ιτε.ππι ποτπεπ. Ιπ πεπ ει·ει.επ πεπεπειειιτεπ

ιιππεπ ειειι πειιπιιειι, πιε ιιι ο ει πε.ειιε;επ·ιεεεπ πω, ιπ πειπ εεε.

Αρπι.ιππι τεττονιεεει·ε.ιε ειιι' ιεπετ 8ειι:ε _ιε ειπε Ιπιππιιπι·ιιεε.

πειοιιε πποιι ιιποετ εοιτε.τ πειπι Βτπε.ειιεεπεπ πε.ειιπειεπετ εειπ

εοιιεπ. ιπει.ει.ει·εε πιτπ νοπ τιππει·επ Απι.οτειι πεει;ι·ιι.ι.επ. Πιο

Ζπιιιιιτππιιπεπ πιεεετ Βγιππιιπτϊιεεπ ιιοιππιεπ 1) ιι.ιιε πετ Νπεε

2) Με πειπ θειιιπιιπιιορι” Β) ιι.πε πεπι Μιττειοπτ.

Ι)ιε Κτππιτιιειτ Μ; εειιεπ. ποπ. νει·Γιιπτ ιιπει· 50 πιιπ, πιινοπ

40 ε.πε πετ Ηοεριιειρτεκιε. Μ ε ι: ι ε ιι ιι ε ι πι ε τ, ιιεε ιπ 42 .Ιππ

τεπ πιιι· ι εειι ιεεεειιπ. Νιι.ειι Β6 ιι εγ - επί 208.000 Κτππιτε

ειπε 2 πω. ιπειτορπ.-Απεεεεεε. Πιε τπειειεπ πππ ιεοιπιπεπ

ππι' ιιεε ετετε .ιε.ιιι·- Β6 πω” _ιιιππ·ειετ Ρετ. πει· 2 Μοπετε

πι, Θειι.'ειιιππειει·4 Μοπει.ε. Με πιειει.επ ιτοιππιεπ ειιι ποπ 5-8.

ιιιοιιιιι:. ιπι θ. Μπι· ειπππ πιιτ ειπετ πετ $ειι.'εοιιεπ Ρειιεπτεπ.

νετεπιπεεππετ πιιι· Βι·ιττπιιιτιιπε ειππ 8ειιπππίεπ, 0ιπιε πιεπιπ,

ενεπτ. Απετιιιε. Αιι.<;επιιειι εοιι εππειιεπ ειπ Ττειιιιιιι. πιε Πτ

επειιε πιιπεπ.

Βγιπριοιπε: Βεπιπι.ιιιοπεπεεειιπετπεπ - πιε Κιππετ ιεεεεπ

επ Βτιιει ι'επτεπ, ι'ετπει· θειιπετειιεπ ιιπ 8οιιιε.ιε, πειτ

πειιιιε· Βιετιετεπ πετ Β.εεριτειιοιι ιιπ 8ειιιπι', ποτεπι' πιε Ρετ.

ππίννεοιιεπ πππ ιπιτ πειπ 8επτειεπ πιε Ατπιππε πιεπετ ειπεεεει.

Ρετπει· ειπ ιπι· πιεεεε ι.ειπεπ ειιπτειιι.ετιετιεοπετ «Θεπιπεπιοπ»

πειπι Βοπτειεπ, εο ππεε εειιοπ επε πιεεεπι Τοπ πιιειπ ειε

Πιπεποεε ετεετειιι: πει·πεπ ιτιιππ. Πεειεπει·ι. πιτπ ιειπτετε

Μπι επ Πιιτιι:ιι.ιεκριοι·ε.ιιοπ - πιο ιπερειττιοπ ιετ ιπειετ επιιπιε

τιμ. Βεαιειτει·εειιειπππιτεπ πεε ιιειπειιε ειππ ιπειει. ειεπετ ιιππ

Βειιπειιιιπ πετ ι›τιιεεπ ππι Ππτει·ι‹ιεϊετπιπιιει. Πιο 'Ι'ιιετε

πιε πεειεξι ιιι π» τεειιτπειι;ιεεπ Βτπιΐιιπιι,<ι; πεε Απεεεεεεε -

ιπειει. ι·οιπ Βε.ειιεπ ειπε. ,ε·ειε.<.;ειιιιιειι νοπ επεεεπ. [Πε ιπειειοπ

ιετ πιιι.ετ Γιπεετποπτι·οιιε πιιεπιιιιιιιι·επ πππ ιει. εε πιοιιτ πω·

πεππιπ πεε Οπει·πτιοπεπεπιει πεπιιιοιι επ εειιεπ. Πει· Απεεεεε

ιππτεε οιιεπ ε;ειιπιτειι πετπεπ, εοιε.ππε ποειι $ειιτειιοπ επειτ

ιιπ ει.

Ι)ιε Ρτοε·ποεε πι πει τεειιτπειιιι.;ετ ιπι·ιιιϊπππε ειιι. νοπ

8ειι.'ε εε Κτεπιτεπ ετπι·πεπ 8 - νοπ πεπεπ πιιτπεπ 2 νοπ π»

Μπιιετ επ Με ιιιιε πεπι Ηοεριιπι πεποπιιπεπ. πειπι 8. απο

Βοοπτεππετι'οι·ιιτιοπ ειπ, »πιω «Με Κιππ ετειιειιι.ε.

Ζππι $ειιιπεε νετιιεει $ειι. πιε Κτππιτεπεεεειιιειιιε ειπεε 5-πιο

πε.ιιε;επ Κιππεε, πειειιεε επ πει· Ιππιειοπ πεε Απεεεεεεε ειπε

ιιει'ε Ζπιι€εππιιππε πεπιιιι·ιεττε πιιι. ιπιειιι'οιιζεππει· εειιπετετ

ιιιιιτιιππ, ειπιπε 'Ι'ειεε πε.τειιι' επι 5ειιετιποπ ετι‹ι·επιτιε πππ

εειιιιεεειιεπ πεεπππ επιιεεεεπ ππι·πε.

ι)ιειτπεειοπ.

πε πιπ ειειιι: πιιι-ιιεε ε. ιο-ιε ε·ιιιιε ν. Βεπι·οριι.-Απεπεεε.

πω.» πι ε” νιιτπιιπεπε.πετειιε Βειιπιιριεπ πε.ειιπειεπετ. Ε.. ετ

ιιιιιεττ ειειι πιιι· ειπεε 'Γοπεειιιιιιεε, πο Βιειεπίειιιε 8ποπτιιπρετ

ι`οι·πιιοπ ειε Πι·επειιε πετ. Ε. ορετιετι πιειει ιιιιτει· Κοπετοιιε

ιιθΒ Απε:εε. Νετιιι·ιιειι τπιιεε Πιτ οι·πεπειιειιε ιιειεπεπτππιτ εε

εοτι.τι. εειπ.

Γ ιπι: ι'τε.ει, οπ πει πετ ορετιιι.ιι·επ ιιιτπιιιιππι.τ πεε Απιεεεεε

πιειιι πιε θειειιι· πεε Βιιετειπιππι'ειιε ιπ ω. Ιπε.ι·γπιτ νοτιιπππεπ

Μ. πππ ποπιιτειι πιεεεΙπε ενειιι. νετιιιιειιεπ πιιπ.

Η ε ι ι πι ι'ι·ειετ. οπ ποπ. νετειιειιτ πει. πιιι. πεπι Βειιεικτοτ ιπ π..

Ριπειιεπ πετ πετι·. Ριιιιεπι.ειι επ εειιπιιεπ. ΑΜ' Πι·. Β'ιοιτ'ε

ιι'ι·ππε τπειπι. Η., _πεεε πιε Β οπτεπρεττ'οι·ειιοπ ιπειει: ππειιτε

ετιοιτ.τι. πει ιιεετεππει· 5τειιππι.ι· ετ Ρετ., ποππτειι πε.ε ΙΒιιιιιιεε

εεπ πεε Βιιετε ιπ πεπ ι.πι·γπκ πετε,·ιιπετιπι. πιιπ, επ Ορετειιοπ

πιπιπιτ πιιπ ππ.εει.τεπ επι ειεπεπιιειι Κιππε νετ.

Ρει.ει·εεπ: Ιει 'ι'ιιπετιιιιιοεε πωπω ιπι ποπ ιιπ Βεπι·οριι.

επεεεεε Ιειπεππεπ Κιππετπ?

Βειιπιιι2: πετ Βτ. Β"ε Πεμ ιετ πιε Απι.ποι·ι. ειε Η ει

ω» επεπ πππ, ποιιι πιε ι·ιειιιι€ε. Με ννιιτττπεπε.εππιτεπ

εοιιιιεεεειι ιπι Βιτπεπ επ θιοι:ιιε νοπ εειπετ.8ειι. Με ι'τιιιιει· πει

πει· Οπετειιιοπ ιπιι: πεπιιιπιτειι Ζειςειιππει· επ Θιοτ.ι.ιε Β·εεειιιοε

εειι. πιιπ πεε ιεποειι πιειιτ πιτ ποεπειιπιπ.

ι)ειι Ηεπειιιοι· ιιπτ $ειι. πιοιιι. πεππτει.. Ν” ειε Τιιπετιιιιιοεε

»πιιπ επ πω. Β 6 ιτ πγ επ.·.=;επεπεπ. πεεε νιειε πετ πεττ. ι(ιππετ

ειιι·οριιιιιπε πεπεεεπ.

πο πιπ: Ζιι πετ ιι”τε.ιτε πετ Ιπειειοπ ιιπ Βιιιεπ ιετ ποειι επ

πειπετιπεπ, πεεε πε.ειι ει·ίοιαιειπ εειιπιπ τω» Κερί εοιοτι. πιεειι

νοτπ πεπεπει. πιιπ. Ι.. εειι επι πιιιι·ιιεπ 2Β,ΟΟΟ Ρετ. πεε Κιπ·

πει·ιιοεριιπιε ιπ ποπ .ιπιιτεπ πιιπ-Μ:: πε τεερ. 14 πιιπ νοπ

Βειτορπ.-επεεεεε.



Με
 

ε. Πι·. Ο τι Ι ιιι οι ι· ε (ΗεΙ:1εΙεει·ε·Ι ιιΙε @Με ΌειΙΟΜΜ Μ" ΙΙΙιει·

ιιειιιε Με Ρι·εΓ. Ρει.ει·εειι !ΗεΜεΙΙιει·εΙ εειιιειιιεεπι ει.ιειι·ε

ΓΙΙΙιι·ιειι ΙιιεεεΙοειεεΙιειιθειιιΙΙειι :ιιι άειι ΠεΙιΙειιιι·

Ιιειιεεει·εΙιιειιιειι ι1εεΜει·ιειιε ιι ιιιΙ εεεΠεεειιιιιιι.

ΠΜ ειιεΓϋΙιι·ΙΙι·Ιιε Αι·Ιιεὶε Μι Μ άειι «Βειιι·5ιεειι και· Ι‹ΙΙιιΙιιεΙιειι

θΙιιιιιιεἰε» Μ. 43 ει·εεΙιΙειιειι. ΒεειΙε·ΙιεΙι ιιει· Πιιεεεειιυιιεεει·ε

ιιει· θειιΙειιιιΙιειιιεειειιιειιιε ειεΙιειι εΜΙι ‹ΙΙε εΙειιιιιιιειειι Πεπ

ιιει·'ε ιιιιι1 ΒΙΙιΙιει·τ'ε εεεειιιἱεει·. Ηειιιιε ι Με ιΙει· Αιι

ιιιεΙιι. «Ιε.ιιε εε ιιΜΙι ιιιειε ιιιιι εΙιιε Πεε·ειιει·ιιιιειι εεε ΗεΙιΙειιιι

ΙιιιιιτερΙιΙιεΙε εεΙΙιεε Ιιιι.ιιιΙεΙι, ενεΙιι·ειιιΙ ΡΙΙΙιΙι ε ιι ιιιιιιιιιιιιιε. ιΙεεε

Με Πειεἱιιειιι εεεεε ιιιιε ειι·Ιι εεΙΙιεε Ιιει·Βιιε ιιιιιεΙιεε ιιιιιΙ Με

ΠρΙεΙιεΙ ει·ιιε εεΙιιιιιιΠιι·. ι·εΜ ιιιεεΙιιιιιιεεΙι πιιιιι ΠεΙιινιιιιά 1ιι·ιιιιι·ε,

ι·εερ. νειι1ι·ειιεε. Ο ε Ι ιιι ε ι· ε ιιιιιΙ Ρ ε ι ε ι· ε ε ιι Ιιε.εειι εεε'ιιιι

ι1ειι. εεεε Ιιι ιιΙΙειι 1ϊ'ΙιΙΙειι ιΙΙε ΒΙΙιΙιει· ε'εεΙιε ΑιιεεΙιειιιιιιιι·

Με ιιιιι·εΙ°ι”ειιι1ε εει. Πιιι·εΙι ιιιεΙιι·ει·ε 1000 Βει·ιειιεεΙιιιιεεε ΙιεΙιειι

ειε ιιει·Ιιννειεειι Ιιειιιιειι, ι1ιιεε Με 'Ι'ιιιιιει·εΙειιιειιιε εΜει·εεΙεε εΜ

ειιρειιιεΙνεε ννιιεΙιειιιιιι πεΙεει1 -- ιιιΙε νει·ιΙιεΙ.ιιειιιιε εεε ιιει·

ιιιεΙειι θεινΒΠε8. ιιιιιΙει·ει·εειεε εΜε ΜιΙΙετἱειειιιΙε Γει·ιιι ε.ιιιιεΙι

Με", ννεΙιει εΙεΙι Οειεἱιιειιιεει·ειιεε Μι ΗειινεΙιε νει·εεΙιΙεΙιειι.

ΝειιιειιιΙΙεΙι Ιιει Ιειεεει·ει· Ρει·ιιι Ιιειιιι ιιιε.ιι ΜΜΜ άειι 13ΙιιιΙι·ιιι·Ιε

ε·εννιιιιιειι, Με ιΠεεεε Η ε ιι εετ ριιεειει·ι Με. εεεε εε εἱεΙι επι

..Με 1ΣριιΙιεΙι1εεειιει·εειειι Ιιειιι1εΙε. Βἱιιε 1Τιιεει·ειιεΙιιιιιε· νιιιι

ΗειἱειιεεΙιιιἱεεειι _ιει1εεΙι πιει. ι1εεε εε ειεΙι ιιει· ιιιιι εΜ τιιι.εεΙνεε

Αιιεειιιειιάει·ει·ιιιεειι ιιει·ιιιεΙει· ΖεΙΙειι Ιιειιι1εΙε.

ΒειΙιεΙιεΙι ιιει· Μεεεεεεεειιει·ε.εε Με ιιι Ιιεεειιειι, εεεε εεε

Μεεειιεει·ειιιειιι εΙεΙι ιιιεἱεε Μι Μειιειι εεΙΙιει. ειιεει·εΙεεε ιιιιιΙ

..Με ιιιειεεωειει·ε - ιιιιιειεΙιεΙιι·ε Με εε ΙιεΙιιι Βεεειιιιιεει·ι·ιιιιιιιι.

Β'εΙπειιόε Ζιι1ιΙειι ΙΙΙιιειι·ιει·ειι ιΙΙε Βε2Ιάιννει·ΙιεΙιιιιεεε:

Πεεειι: θι·ε·ειιιεειε. 56 Πι·ϋεειιι·εειά. 3ΠεεεεεειιεεΙιε Βε2ιά. 41.

Βεεειιιιι: ι» 7 » ΞιΒ » 40.

Αιιε ι1ιεεειι ΒεεΙιεεΙιειιιι,ι,ιειι ει·εΙεΙ›ε εΙεΙι Μι· άειι (ΙΙιιι·ιιι·ε·ειι

ιΙιε ΓοΙε·ει·ιιιιε, ι1ε.εε Με ΚεεΙιετ'εεΙιε ΠοάΙΙΙΙιεεΙειι άειι·

ΜεεειιιεεεΙιεΙειι ιιι νει·ννει·ι'ειι Με. Πε εοΙΙ ιιιεειΙΙεΙιεε νΙεΙ νειιι

ΙΙιεεειι ειιεε“ει·ιιε νι·ει·ι1ειι. εε τΙει· ΡνΙειιιε ιιιεἰει. Με ε.ιιεΙι :Με

ΠιιειΙειιιιιιι ει·ει·ΙΙ'Γειι Με. Βειιιι Εεεειιιιιεει·ειιιειιι ιιιΙΙε εεεεεειι

Με ειε ιιιΙΙιι·εεΙιεεΙεεΙιε 'Ι'ιιιιιει·ει·ειι2ε Με. ιΙει· ιιιε.Ιιι·εεΙιοιιιεεΙιειι

πιιεε.ιιιιιιειι. - ΠΜ εεΙιι· ννΙιεΙιι.ιεε 11'ι·ιιεε ‹Ιει· ερειιεειιΙιεΙΙιιιιε·

‹Ιεε Οιιι·εΜειιιε Με ειιεεεΙιΙειΙειι Μ ιιεειιΙνειιι ΒΙιιιιε ιιι Ιιειιιιε

ωστε”. Πιιε νει·Ιιειιιιιιειι νειι Ι‹ι·ει›εἱεειι Πι·ιιεειιεεΙιΙειιεΙιειι Μ

ΒΙιιιιιεθιεεειι πιιά ει·εικόειιι ει·ε'εΙειει· νεΙΙΙειει· ΠεΙΙιιιιε εεννεὶεε

ι1Ιεεεε. Β. ΒεΙιιιιΙι1ε βει·εεεειιι·ε) Με Μ 15 13'ε.ΙΙειι εε.ι·εΙ

ιιειιιεεεεε Ι.ιιιιεειιειιιειιΙΙ ιιιιεει·ειιεΙιε ιιιι‹Ι ιι:ιεΙιιι·ειεειι Ιιειιιιειι.

ιΙεεε εἱιιε θι·ειιιιΙεΙει·ιιιη: «Με ειιεεεε.ιιάειιειι 1ιιΓε.ι·Ιιτε ιιιιιΙ

εΜ 8εΙιιισιιιιό ιιει· Πει·εΙιιειιιεΙειιιειιιε ιιεεΙιννειεΙιει· πιει. ΑιιεΙι

ειιι Ιιιεει·εεεε.ιιεει· ?ΜΙ νειι ν. ΒεεΙι πιει, ειιεε εει εετ Ορε

ιεεΜιι ειιι·ϋεΙιε·εΙιι.εεειιε Τιιιιιει·εΙειιιειιτε άει· ερειιτειιειι Βε

ειιηιιΜιι ΜΜΜ· εΜ‹Ι. Πε Με ΙιεεΙιεε ινεΙιι·εεΙιειιιΙΙεΙι, ιΜεε ειι

ι“ειιεΙΙεΙι ιιει· ΟιειιιιΙειιιιιε ιιιιε εΜει· .εειι2ειι ΑιιπεΙιΙ νειι Νεω

ειιιεειι Γει·ειει Μιά. Με ει· εεΙιΙἱεεεΙἱεΙι ειιεΙιι·ΙΠεεε Ιεε ιιιιιΙ ιιει·

'Ι'ιιιιιει· Με ιιιιεεεεει·ι ειιτινιεΙιεΙιι Ι‹ειιιι.

Πιε ΒεειιιιιιεειεΙιιειιιε τεΙΙε Ο. Μ ΐοΙε. Ηι·ιιρρειι: 1. Π. ιιόειιε

ιιιεεεειιιιι 2. Ο. εεΙΙι1ιιιιι 3. ΜιεεΙιι'ει·ιιιειι. Πε 2ειειε εΜΙι ιιιιιι,

ι1εεε Μ ιιει· 2. ιιιι‹Ι 3. ΗιιιιιιιΜι·ιιι 100 Με. Βεειειι·ε νει·Ιιειιιειι.

ΙιεΜι Π. ειι1ειι. εΜ·ιρΙ. 65 εθε.. εεΜι εεΙει. 8-9 ρΟι. Πεεεεειι

Ι›εΜι ρει.ρΙΙΙιε'ει·ιιιιι Με ιιιἱΙιιεενει.ιειιιιι Ιιειιιε ΒειἰιΙἰνε. Πειεεει·ε

εΜεΙ ειιεΙι εΙειειιισειι, Με ειε ειιεεεετειι επι· ΒεεΙιε.ειιιιιιιει Ιιειιι

ιιιειι, εεε ει·εε ιιεεΙι 2-8 _ιεΙιι·. ΒεεεεΙιειι εεε Τιιιιιει·ε. Πε ει·

ιιιεΙιε εἰεΙι ι1ει·ιιιιε, ι1εεε εει·Ορει·ειιειι εεειε εΜε Ρι·εΙιεειιειειοιι

ιιιιι1 ιιιἰΙ‹ι·οεΙ‹εριεεΙιε 11ιιεειειιεΙιιιιιει εεε 'Ι'ιιιιιει·ε νει·ιιιιει.ιε

ει:ΙιιεΙιε ινει·ιὶειι εοΙΙιε. ΑΙΙεε Μ εΙΙειιι ε·εΙιειι Με Βεεε.-ειιι·ει

ιιειιιε ιιιιεΙι ιιει· Ορειειειειι Μ 84 μα. ΒειΜινε. ΗειιιΙεΙε εε

εΙεΙι ιιιεΙιε ιιιιι εΜε ιιει· ριεειιοειιεεΙι εἰιιιεειςειι Β'ει·ιιιειι εεε

οπο. εεειιειιιεεεειιιιι, εε Με Με Ορει·εεΙειι ειι ιιιιιει·ΙιΙεΙΙιειι.

ΠιεΙιιιεειειι:

ιν ε ε ε ιι Ιι εΙ ε ιι ι'ι·ιιιιι, εε ειεΙι ειε Ι‹ΙΙιιΙεεΙι ε. εε εειινειεΙιειιε

νειΙιεΙιειιάειι ΠΙειιεεει·εΜειιιε ΙιιεεοΙεε·ιεεΙι νειι άειι ρι·ιιιιιιι·ειι

Πειτε. ιιιιιει·εεΙιειι1ειι Ιεεεειι.

?Με Με νει· ΠεΙιι·ειι Με ιιει· Ζεεε·ε'εεΙιειι Ι(ΙΜΙΙι 2 Μ·

ιει·εεειιιιεε Μεε:ειιεει·ειιιοιιιε ΙιΙεεοΙε:ςιεεΙι ιιιιιει·ειιεΙιε πιιά εΜειι

ι1ει·εεΙΙιειι - ειπεν ι1ειιι ΒΜει·ιιεΙι ιιει· νε 1 Η ιιι ιι ιι ιι 'εεΙιειι

Αι·ΙιεΙιειι - Με ΒιιόεΙΙιεΙιειιι ΙιεεεΙιι·ιεεειι. Ιιι ΙιεΜειι ΡεΙΙειι

Ι‹οιιιιτε ει· ε.ιιεεΙιεΜειιι1 ἱιιεεΙΓει·ιιιΙεε 8εΙιΙειιιιΙιιιιιι.εει=;ειιει·ιιεἱε

ιιειι ιιιιεΙιννειεειι. άεεΙι 2ειΒ·εε εε ειεΙι ΙιεΙ εειιιιιιει· Πιιιει·ειιεΙιιιιιε.

Μ” ιιιεεε 1ιιεεΙιι ειιι·εΙι ειιειιιιιΙιεεε 1'ει·Ιιιιιειιιη;ειι Μι Ζιιεειιι

ιιιει1ΙΙ8.Ιιε ειιιιιεειι.

ε!εει· ινιεΙιειι; Με Με ΓεειειεΙΙιιιιε· ιιει· ΝεεννειιειειΙιειι, Ιιειιιι

Με;ιειιεει·ειιιειιι ειε Μεπειιννειιε ιιι6εΙιεΙιεε "ειε Γει·ιειιιιεΙιιιιειι:

εε εεΙιεΜε εειιιιι, άε.εε Η ι Ι‹ ιι Ι ι σε' ΑιιεἱεΙιε ιιιεΙιε ι·ιεΙιειε Με.

ιιει· Μ ειεεει· Ι.Μιε ειε Βιιεΐει·ιιιιιιε· άειι' Πι·ϋεε ε'ει·ι:Ιει·ι.

Π ο ιιι Β ι· ε ιν ε Η γ Με ιιιεΙιιι'ει.εΙι εεεεΙιιι, εεεε ερει·ιει·εε

Βε1ιειιιιιεε.ι·ειιιοιιιε ιι·εεε ειιεεΙιεΜειιι1 εεΙιΙεεΙιιει· Ρι·εε;ιιοεε ιιιεΙιε

ι·ε2Ιεινιειεειι. δε Με ει· ε1ιιε Πειιιε ερει·ιει·ε, Με Ιιειιιε ιιοεΙι

ΙεΙιε, ιιεε1ιι1ειιι Πιτ ιιιιεεει·ι1ειιι νει· 2 .ΤεΙιτειι ειε Μειιιιιιεεει·ει

ιιοιιι ειιεε'ει·ιιε ννει·εειι Ιεε.

Ο ε1ιιι ε ι· ε Με Ιιειιιι ' ΠΙειιεεει·ειιιειιι ΙιεΜε ννεεειιεΙιεΙιειι

ΙιΙεεεΙεαιεεΙιετι ΠΙΙιειειιεειι ε·εεεΙιιι. Μειεε ειιιιΙ εε εεΙΙι1ε. εειι·

ι·ειιε 'Ι'ΠΠ10τειι, Με Ιιεειιι Με ειπε, Βε;ΙΙΒΙιεΙι άει· ν ε! Η ιιι ε. ιι ιι -

εεΙιειι Βιιτ1εεΙιεΙΙειιιε εΙιιιιΙιε ει·,άεεε εε εΙεΙι ιΙιιΙιεΙ ειιι·εΙιενερ πει

Οει·ειιιοιιιε ιιεΙιειιεεΙι. Με.

Ινεε Με εεΙιεἱιιΙιιιι· ιεεΙΙει·ιεπ

εεειε ΙιοιιειιιιιιειΙιεΙι.

ΒεΙιιι ΒεΙιιιιιιιεει·εἰιιειιι εεΙΙιε εεειε ερει·Ιει·ε ινει·ιΙειι, ενειιιι εε

εἱεΙι ιιιιι θ. ιιιΙει·εενειιειιιιι ιιιι‹Ι ρειιΙΙΙΙΓει·ιιιιι Ιιειι·ΙεΙε. Ιιι ειιιιΞει·ειι

ΡεΙ.ΙΙειι Με Με Ορει·ιιιΙειι ιιι ιιιιεει·Ι:ι.εεειι - Ιιεεε·ιιΙει·ε νσειιιι ι1ε·ι·

'Ι'ιιιιιοι· εεΙΜε Μι, Με ιΙιε Ρι·ει:ιιιιεε πεεεΙιιι εεΙιΙεεΙιε. Ο ε: ο ι· ιι ν·

Με ι1ε.Ιιει εεεεε εεΙιΙεεΙιεε Β.εειι1εεεεεεΙιεει. ΒειΙΙεΙιεΙι άει· Πει

πειιι:ει·2ιιιειιιι·ειΙεινε Με ειε ΜΙΚ ιιΙΙεπ'εεΙιε ΑιιειεΙιε :Παει

ειιει·εΙΤειιι1. .ΙειΙει· Ιιεινειι·ΙιεΙιε Πε,ε;ειιιιιιιιει· εοΙΙιε εΧειιι·ριει·ε

ι.νει·ιΙειι.

Βει·ιεΙιιΙειιιιε.

Ιιι ιιει· Ί'εεειιΙιει.ε εετ Νι·. 7 ιιει· Ρεεει·εε. ΙιΙειΙ. 1ΨεεΙιειιεεΙιι·

ιΜι1ετ ειεΙι Με Νεει2. ι1ε.εε ιιει· Γι·ἰΙΙιει·ε ΟΙιει·.ιιι·σιε ιιει· Βιιεειεειιι

ΟΙιΜεειεεΙιειι ΒιιΙιιι (εεΙΙ Ιιειεεειι: ιιει· ΟΙιιιιεειεειιειι Πεε- Βειδιι.

εε

Πι·. ΡεΙει.ΙΙιιι Με Μ ΒιίιιΙΜε ιι ε·εεεει·Ι·ιειι.

Πι· ννεΙΙιε εεἱτ ιΙειιι Ηει·Ιιει νει·ιεειι .Ιιι.Ιιι·εε νιΙει1ει· ιιπ Γει·ιιειι

Μ. ΡεΙειΙΙιε ιιι ει. Ρεεει·ειιιιι·ε εεεεειΙιειι εει.

Με ειιι Ιι·ι·ειιιιι.

Πειειι πιιά ειειι<Ι Μι Πιειιεε εεε ΙΞεεειι Κι·ειιπεε.

ΙΙειιεεεΙιιιι·Μ, άειι ΙΟ. Με” 1905.

Πι·. ΙΙιιιιε ΑεεΙρΙι ι.

 

ΙΙειιιιιεεΙιεεε.

- Πει· ειιεεει·ει·εειιεΙιεΙιε Ρι·ιιεεεεει· εετ £ι1εΙιιιι·εεΙιιΙΙιε ιιιι.Ι

(ΙνιιεΙιεΙε;ιΙε εε ιιει· ΠιιΙνει·εΙΙ.ε.ε.1ιιι·Ιενν(Πει·ιιιιεΙ, Πι·. 8. Η ι ε Ιι

ιιενι·, Με ειιιιι ει·ιΙειι ιΙιεΙιειι Ρι·είεεεει· επί ι1ιεεειιι

Ι.εΙιιετιιΙιΙ ει·ιιε.ιιιιε ινει·ι1ειι.

-- Πει· Κει·ρειιιει εεε δ. εἱειι·ΙεεΙιειι Αι·ιιιεεΙιει·ρε. νι.·ιιΙιΙ·

8ιε.εεει·εε Πι·. 11_ιεΙιιιιιιι. Με Με κ ει·ρειιι·2ε επ ιιι 3

Α ι·ιιιεε Ι‹ει·ρε ΙΙ Ιιει·ις·ει”ΙΙΙι ι·ε ννει·ιΙειι.

- Πει· Κιιι·ει.ει· εεε Κιιιεει·ιιενΙε ι188 Ζεεει·εννιεεεΙι θ ε ο ι· Η Ι

.ι Ι ε ιι τι ιι ή ι· ε νν ι τ ε ε Ιι ιιιιιΙ ΟΙιει·ιιιερεΙιεει· εει· ΙιειΙενιιιιιεειι

εεΙιειι Πεειιιη,ι;ειι ΙιεΙ άειι θε. Ρεεει·εΙιιιι·,εει· ινειεΙιεΙιειι Ι.εΙιι·

ειιεΙ:ιΙιειι εεε Βεεεει·εε άειι· Κεἱεει·Μ Η ει·Ιε. ινιι·ΙιΙ. Βειιιιιετει

Πι·. Βιιι·ειειι. ιεε ειιιιι Πιι·εΙιεει· εεε κιιιτΙει·εει·Ιε

ιιει· Ηι·εεεεϋι·εειιι Α Ιεκε.ιιιΙι·ε. ΝἰΙιεΙε_ῆ εννιιε ει

ιιειιιιι ινει·ιΙειι. ιιιιτει· ΒεΙεεειιιιε Μ ιΙειιι ενιιεἰεειι νει: ΙΙιιιι εε

ΙιΙειι1ειειι Αιιιεε.

- Πει· ειιεεειει·άειιεΙιεΙιε Ρι·εΓεεεει· ιιει· ΟΙιε.ι·Ιιεινει· Πιιινει·

εκει Πι·. Μ ει·εν ιι ο νι· Με Με ειιεεει·ει·ι1ειιΙΙιεΙιει· Ρι·είεεεε·

επι άειι ΙιεΙιι·εειιΙιΙ ιιει· εΙιιι·ιιι·ειΙεεΙιειι Πεερι ι ιιιΙ

ΚΙΙιιΙΙ‹ εει·ΜοεΙιε.ιιει·ΠιιΙνειειιιιεΙιεει·ειε Γι'1Ιιι·ι

ννει·‹Ιειι.

- Πει· Ρι·ινεεεεεειιε ιιει· ΟΙιιιιΙιεινει· ΠιιΙνει·εΙιεε Πι·. Ν·

Τι·ιιιΙιΙει·ιεεειιιιιειιεεει·ει·εειιεΙιεΙιειιΡι·είεεεει

ιΙΙεεει· Πιιἱνει·εἰεεε Με ι1ειιι ΙιεΙιι·εειιΙιΙ εετ

εΙιιι·ιιι·ςΙεεΙιειι ΡεεΙιεΙει;ιε ιιιιιι εετ νει·ΙιειιιιΙ

ΙεΙι ι·ε ει·ιιιιιιιιι. ινειεειι.

- νω- Ιιιιι·2ειιι εεε·ιιιε· τΙει· ΙιεΙιειιιιεε ΡΙινεἱεΙεςε, Ρι·εΓ. Πι·.

ν. Ηειιεειι Μι ΚιεΙ. εειιιειι 70. ΘεΙιιιι·εεεει;.

- νει·ε εε ι·Ιιε ιι: 1) Ιιι Το ιιιεΙε ιιει· ι'ι·ΙΙΙιει·ε Ρι·ει`εεεει·

ιιει· ΑιιςειιΙιεΙΙΙιιιιιεε επ ιιει· εειειε,ειι Πιιινει·εΙεει. νιιιι·ΙιΙ. θεε.ιιεε

Με Πι·. 'Ι' Ιι ε ε ρ Ιι ΙΙ .Ι ε ι·ε ω; ε ιν, Μι 62. Πεεει1ε_ιεΙιι·ε. Πει·

ΗΙιιεεεεΙιιετΙειιε. ιι·εΙεΙιει· Με πω. ρι·ε.ειιεειιιΙΙ Ι. .Ι. 1872 ει

ΙετιεΙ.8. επεσε εειιιε ερ1ιεΙιε.ΙιιιεΙεαιεεΙιε ΤεειεΙιειε Με ΑεεΙεεειιε

επ ιιει· ΑιιζειιΙιΙιιιΙΙι τΙει· ιιιεειΙιο-εΙιιιιιιςιεεΙιειι ΑΙιεεειιιΙε ιιιιτ1

ιιει· ‹Ιιιιιιι Ριινεεεεεειιε :ιιι άει· ΑΙιετΙειιιιε, Με ει· Ιιεἱ άει· Πι·

Ν0Μιιιιιε ιΙεε ΙιεΙιι·εειιΙιΙε ιιει· ειιε·ειιΙιεΙΙΙιιιιιάε ιιι'Ι'ειιιεΙι ε.Ιε

Ρι·ειεεεει· Με τΙιεεεε Ειι01ι επ ειε εει·ιιε·ε ΠιιΙνει·ειεΙιε εει·ιιΕειι

ΜΙΠ10. ιιιι ιι·εΙεΙιει· ει· Με :Με νει·ιε·ειι .1ε.Ιιτε ειπε εςεινεεειι Με.

Ιιι ω· ΙεΙΖΙ.ειι Ζειε Ιεεεε ει· νει·εεεεΙιΙεεεε Με ει·ειρι·εΙιει:ιει·ειι

‹Ιει· Απε Μ 'Ι'ειιιε1ι. 2Ι Αιιι 22. Μει·ε Μ ει. Ρεεει·ε ε ιι ι·ε

εετ ειιεεει·εεεειιιεεεΙαε Αι·2ε επι Μει·ιιιεΙιεεριιεΙ πιιά εεειάειεεΙιε

ΒειιΙιειεει·εε εεε 1ΙεεεΙιε.ιιει· θεε.εεεειΙε Πι·. Θι·ιι.ιει·ι Μει

εειιιεΙιιιι Μι ΑΙεει· νοιι 40 .ΤειΙιι·ειι, ιιεεΙι ιιιεΙιι· εΙε Ιθ-_ιεΙιι·ι

,εχει ει·ιεΙιεΙιει· ΤειΙεΙιειε 1ιΙει·εεΙΙιεε. 8) Ιιι δε. Ρεεε ι·εΙι ιι ι·ε

επι 25. ΙΙιΠιι·ε ιιει· εΙεει·ε 8ειιιεεεεει·ετ εεε Πεει·εεεοι·εε Πι·.

Α Ι ε ε ε. ιι ε ε ι· Η ε εεε Μι 89. ΙιεΙιειιεΙεΙιι·ε. Πει· νει·εεει·Ιιειιε

ινεΙεΙιει· εειι. 1889 Με Απε Ιιιει· ννιιΙιτε, ε'ιιιιεςΙει·εε ειιεΙι Με

εεεεειεεΙιει· θε.ιιΙιειεει·2ε Μι ΠεεΙιιγ-ΒεεεεεεΙΙ. 4) Ιιι Β ε. Ρε

εε ι· ε ε ιι ι·ε; ιιει· ΙεΙτετε Απε εεε 1ιΙεειςειι ΑΙεΓιιεεννΙιεειιΙειιΙε

Πι·. Ρε εει· Ε'ιεΙε νν Μι ΑΙεει· νοπ 41 .ΤεΙιι·ειι. Πει· νειει.ει

Ιιειιε εεεειιιι εεΜε ρι·εΙιειεεΙιε ΤεειειΙιεΙε ι. δ. Ι88θ ιιιιιι πω· ΙΙΙ

ει·ϋΙιει·ειι .ΙεΙιι·ειι Πειιι1εεΙιεεεεειεε Μ ΒνεΜεΙι ιιιιιι 0ι·ειιιεεω·

επι ΙιΙεειιι·ειι εεειιΙειεεΙιειι ΑΙεκειιεει·Ιιεεριι.ε1.

-Ζιιιιι Ρι·ειειεειιεειι ιΙει· 8ε. Ρεεει·ε1ιιιι·Ε·ω

εεεειιεεΙιειιΗοεριεεΙΙιοιυιιιιεειοιιιει,ειι8ιεΙΙενοιι

Ηει·ι1ε Μ ιιει· θεΙιΙεἰιιιΙι.ιιιι. ιιε

ειΙΙΙΐι, εε Ιιε.ε Μ εεε ι·ε ειιι·εΙιπιιι ΒεεΙιε - Με ΙνεεΙιεειιιιι Με



Πι·. Οππουυοιπι, όοτ υιοευτο .-ιτιτ Όι. Μιουε.οι Ρο

1:ι·υ π ιιοπιτε ου εοπυυιι. - Ποι· πουο Ρι·ποιόοπι, ποιουοτ

ο·οο·ουπιι.τιιε ιιπ 60. Τ.ουουιι_ιιιυτο «πουυ υυυ ω.. 20 .Ιουτο πιο

Πιυόεουιιυποτοι υπ Τποτεουου θοιινοι·πουιοπι: Γυιιο·ιοτι. υπό

πετ οπου Πουιιιιοτιοι· όοι· 'Ι'ποτεοιιου βυπόεουιιι'ι; υπό βιαιότ

νοτοτόποιοι· ιπ 'ϊ'ποτ. Βοι όου ιοτοτοπ ννυυιου υιιιυ Ρ. Με

@ιιιιτοιοτιυιιουοτ ιυ όιο Μ. Ροιοτειιιιι·υ·οτ Ι)υτυο.

- Ποε ιιιτοτο Βυι·οπιπιτυΙιοό όοε νοι·ποιιυπεετυπου όοε

Αι·υιουυπυεοο πυιπ Απόοπυοπ ου όου Κιιιεοτ Αιοιιυπόπτ Π. ιπ

όοτ Ητιιότ Οτουιουι·ιουιπ υπό Μιιο·ιιοό όοι· Μοόιοιππιιιυιοιιιιπο·

όοτ Μ. Ροι. Θουι·οι·υοιποπιε-νοτπιιιτιιυυ. πιτυΙ. Βουιιιετιιτ Πι·. Μ ι

ουυοι Ροιιοπ, υπ ουι'εοιπο Βιτιο όοτ οτετεουιιυπ του

Βι.οιι υπο ουτυουου πυτόου.

-- Πει· ΠοεοΙιεουοι'ι ι·υπειεου οτ Αοτοτο ιυ

Μπειτ ου υιιτ όοι· Μσιευυιιοτ υυπόεουιΜποτυουιευιιοπ ουτ

Ήιιιτ'οιοιοτυπο· υπ νοτπυπόοιο. οτιπιο όοπι Μοειαιυοτ 9ι.ιι.όι.υ.υιι.

ιιι ειοιουοιπ Ζποου _ιο 1087 πιο. ιιυοτο:οιιου. Πιοεο δυιιιυιου

πιτι.υιυιου υπο Βιιουόου υπό Ζιι.ιιιιιυι2ου όοι· Βοειιουοτιππου όοι·

Κυι·εο πο· νοτπυυόοτου- υπό Κτουυοπριιο,οιο, ποιουο νου όοι·

θοεοΙιιιουυ.ι'ι: νοτιιυειιιιι.οι. νι·οι·όου Μιτου.

- Ειυυοτυι'ου πυιπ ιιυτινου Πιοπει.ιετ πουοτόιυεε

όοτ ιιπι" θι·υπό οιποτ ιιοπιιιυυιιιτου Βοειοιιιιυιιυυ· Με όιουει:

τ..ιιυειιου ιιοι'ιιυ«ιοπο τιιτυει·υο ΑΜΙ. Πτ. Β ό πι. Β ι π ιιι ο υ ιι ο. ο υ

υπό όοιυ ιοι. Βοεοτνο - Ρουιιυουι·οιπ οπιιοιυιπυπόιοτι ποτόου.

ιθυοπεο ιιπι. όοιπ «Ροιιιποτ Απο.» οιιιιπιεο. όοτ Γουιποουο

Κι·οιεο.τοι Πι·. Η. 8ιι·υπ ιπ Ειοι·ε. υ·οΙοιιοι· ειοιι οοιι οιυουι

Μου:ιτ πιο ΒουιιΤουτοι. ιιπι' οιποτ Ευτυοόιι.ιου ιυ όου θιοπ5.ειοοτυ

όοε υιιιιοι- υπό 8ουποτυου Πόοοτοο ιιοιιυόοι. όιο Πιυ ιι ο τ υ -

ι υ π ε ε - Ο τ ό οι· πιο Βοεοτνου.ι·οι. οτυιιιτου, πιο όοι· ννοιειιπο·,

ειου πυυ2ιουει οπου Οιυευ ου ιιο,ο·οιιοπ.

- Βιο θουουΜ'ιοιιιυτιιπυ όοε Β νου εοΙιεουου ?οι ό

ιιιουτοΜο υπο νου όουι Ουοι·υι·υπ Ότ. θουιοιπυυπ ιυ

οιυοιπ Τοιο.ο·ι·ιιιυιυ. ό. ό. 22. πω. υπο θυποουιιιιυ όιο ΜΜΜ

ιιιυι.τ οτιιοΙιοπ. ότιεε ιιυ υπου.ι·οοι π. Ζ. υοου 7 Οιιιοιοτο υπό Η!

εοιιποτνοτπιιυόοιο ωσπου νοτιιιιουτ ποτόου. πιο ιτοοιιιιιιο

Τυνουιιιτ π: ιυ Ουιιι·ιιιιι ιιυτοτο·ουι·πουτ. οιιι νιἴυευου οιιι

ννιπιοτειιοιιου Μπι· ιιοτοιιε οιιι όοιπ ινοεο υοιοιι θυιιιιοτ.

Μ7επτεοπωπιιοπ πιτό όοε υοοπτοττ του? όοι· 8τοι:ιοιι Ποιιοιιιυ

ιυπ (οιπο ΕΟ νιιοτει όιοοεοιπε Ζιιιυο.ι·ι πιοόοτ οτι·ιουιοι. ποτ

όου. Πι·. Κ ο.ουοιοτ πιο ιπι: όοι· Ρ'ιιου·οπόου Κοιουπο εοευυό

υπο όοι· ΜοιιωιΙοι ουτιιουρουοιιι·ι. Ζυιπ ετοεοοπ Βοόοποτυ όοε

Ουοι·πτωοε πω: Πι·. υπ π πιο οιπ 28. Μοτο όοε Ευ.ουτοιτ. νοτ

υιεεοπ, υιπ ει‹ευ νου όου ιιυο:ουουτου Βιι·ειρευοπ. όιο εοιυο θο

εππόυοιτ. πυεοι:τιιΤοιι, ιυ όοτ Ηοιιυιιι ου οτυοιου. Αυ Π ι·.

υυυ που Βιοιιο εουυιο·ι Πι·. ντιπ Βοιιιοιπυυ υ Πι·. Βιοτιου

πιτ. όοι· ειου ιυ εοιυοτ ΑτυοιΙ: όυτοιιιιυε υοινιι.υι·τ υπο Ι)ιι.ε Κο

ιπιι.οο πιο όιοοου νοι·οοιιυιε ευητοιιοιεεου υπό υιοτιιιιι'Πτ. Επυεο

οιυετιιππιιι: ιυ όου Αυεεουιιιιο ιτοπιιυιι. πιο οιου οοιποιι ιιοπουι·

ιου Μιτου ιιι όοτ ι'οτυοτου ι.οιι;ιιυΒ όοε $υιππτιτοι·ποτυοε ευ

νοτοιουοτυ.

- πιο όοι· Ουοτυοιιιπιπυιιιοι·ουόο θοιιοτιι.ι Ι. ι π ο πι το ο υ

ιπιιιοΙει 'ι'οΙοετοιππιε υπ όου Κτιοεειυιπιειοτ υοτιουτοι:ο. Ιυπο;ιο

υ.πι 28. Μυι·ο ιπ Ουυτυιυ όοι· ιπ Μυυόου πιο όου τυεοιεοιιου

Χουποι·ι·οτπιιυόοιοιι οιιι·ιιουεουιιουουο ΒονοΙΙιποιουιιι;ττο όοε

Βιιτου Κτοιιοοε θιιιοοιιυοπ ου υπό ιπι: ιυιπ θυιιτιυιιοι·πιεο

8οιιποετοτυ, 26 Ροτεοπου όοε υιιυοτου πιοόιοιυιεουοπ Ροτεοπτι.ιε

υπό ό'ι Βιιυιιυτο. διο ποιου νου όου .Ϊυρυυοτυ οιιι' ιι'υυτου Ιιιε

υπ υυεοι·οπ νοι·ροοιου ροοουιουι ννοι·όου, πο όοε ιπιιιιυιεοιιο

Βοιτοτ-Οοι·τουο ειο ιιυεοτοπ Κοιυιιιου ιιυοι·οου. Ουιεουιιοπ πιοι

όοι. όοεε νου όου ιυ Μιιυόοιι Ζυτι1ουεουιιουουου όιο ιιιιτιιτοπ

200 _Ροτεουου όοε ΐουιιιι.τοποτυοπιιΙο. υυιοτ όοποπ 20 υιι.τιπιιοτ

πιο δουποετοτυ. ΡΙΟ Αοτιτο υπό 150 δο.πιι.υι·ο οιυό, νου όου

.ιιιιιπποτυ που· Ποιοι οπου 'Ι'οουιιιιι ιτοευυότ πυι·όοπ, ιιπι

ιιι νιἴπεεοτ πουυ Βυεειιιυό ου τοιεου. Ζυυ·ιοιου ιποιόοτο θιιτεοιι

ιιοπ, όοεο οτ ου νοτυ·ιιυόοι.ου ιιι όου Ποειιιιιιιοτπ υιυυόοπε

όου θοποτυιυιιι_ιοτ Ηιιυυοπιοιόι, 36 Οι'ιιυιοτο, οιποπ Απ: υπό

1849 Ππιοτιπι1ιιυτε ουι·ιιουεοιπ.εεου υπ.υο. ΕιεοπτΙιου ειυό νου

υπο υοι όοι· Βιι.ιιιυιιυπ Μιιυόουε ιιι όου ΗοεπιτοιΙοτυ όοε Β.οτ.ου

Κτοιικοε υπ 8τυποτνοτπιιυόοιου υπό Βοιιινοτυτιιυυου υυτ 480

Ππιοτυιιιιιιιτο οοπιο 406 νοι·πιιυόοιο υπό υτιιυυο .Πιιιυυοτ οιι

τιιουςουιευοπ π‹ιτόοπ. ιιποοτο ιιυι·ιο·οπ νοτπυπόοιου υ.ιιοτ. 1 θο

ποτυι, 86 οποιο". Π8θ ΠυτοτιυιΙιιιιτο πυτόοπ οτοι ποιου όουι

νοι·υιοεου νου Μυυόου εοιιουε υυοοτοτ 'Ι'τιηηιου ιυ όιο Ευ.

οιιτοιιο εουτυουι, πουοι όιο ιιπι' όουι 8ουυιουιι'οιόο υοι'ιιυόοποπ

νοτπυυόοιου εοπουΙ νου υπεοτου πιο οπου νου όου _ιιιιιοπι

εουου δυπιτυι·ου ττυπεροτιιοι·ο πυτόου. θιιιεουυοπ υοτιοιιι:οι:

οπου. όεεε όιο .Ιουυυοτ εοπουΙ του. υυεοτου Αοι·2του, πιο όου

υιιτιπυοι·πιιτοιι $ουποοιοτυ υπό 8οπιιετου, πιο οπου πιο όου

νοτπυπόοτου ιιυό Κτοπιιοπ ι'τοιιπόιιου υυιι.τιπο·ου υπό ειου Κοι

Ροι·Ιοι Χτυυυιιιιο· οόοτ Βοόι·ιιυιιυπο· ουεουιιΙόου Ιιοπιιποπ

ιοεεου.

πιο όοτ «Νοπ. π” τοΙου·τυ.ριιιοττ. πιτό, ρ;ουιιτου ου όιοοοι·

ειπε Μυυόου ιπ Οιιοι·υιπ οιυι:οι.τουουου ΑυτοιΙυυυ όοε τυοει

εουοιι Βοιου Κτουοοε όιο Αοι·οιο όου Κτου2οεοτυουυυεε-Πο

οριιυιε Βυτο. Κοιιουοι, Ουτιει:ι ουοπευι, νου Που

το π, ει.ιιό. Η ο ο τ; ι'οι·ποτ όοτ Ρυιιτιιιυ2ουι. .Ι ιι ι· ε ο υ ο υπό

νου όοτυ Ηοιιιιυόιεουου ι·`οιόιοουι·οι.τ όοτ Αιοι βιο νου, ειυό.

ΒιουουυοιπρΠ. όιο Βοιιποειοτπ .ι ουουεου υπό Μοι

2 ο ν. . .. οποοιιωιπι ειπό νου όου όειροποτυ υ ο ο υ 'Ι' ο ο υ ι £ ο

ιιπι· νι7οιιοττοιεο πουυ Βυοιόο.υό) οιοεουιουι. ποτόου: όιο Αοι·πιο

Ροποιουιτυ υπό ννοιυιι.οου ιπιπ όου θουποειοτυ όοε

Ψουυππιππ-Ηοεπιππιε υπό ό ο. ε ο· ο υ π ο οι ν Ι υ πό ι τι ο υ ο

Γ. ιι ο ιι τ ο π ι υπο που ιιυόοτου θ 2οιυπεοποπ Λοτυπου. Πιο ιιι

ιιυιιιυουου Αοι·υιο Μιιυόοπιι του. όοτυ θοποτυιιυππουιοι· Ήοτι ου

ό” οπου νοτυυυουιοόοιου ειου νου όου υποτιιτου. υυυ ιιπι

πιοιιιοιιοτ Μου: ι π Ο ν π. πι τι ο Ν ο ιυ ο υ οιπο υοτιιιουο Απεπτιιοιιο.

όπυυιο όουι ο·π.υποπ τυοοιοοιιου ιυοόιπιπιεουου Ροτεοποι ι'ιιτ όιο

ιι·ουυόιιουο πω. όιο ου όου νοιπυιιόοιοπ .Τυποποτιι οτπιοεου

πω, υπό νοτοιιτπου. ότι" όιο ιιηιοπιεουου Ατυπο όιο τυοειεοιιου

νοτπιιυόοι.ου ουοποο υουιιυόοιυ ποτόοιι.

- Ευυτ πυουιι·πειιου οιυυου·ιιποοποτ Μοιόιιυετ ειπό όιο πιο

ι οιιι' όοιυ νοτυουόυυιιυ όοε Αιοκοπότουπιεουοπ Ϊπι'.-Βουιιπουτο

νοι·υιιουου ιπ όου νοτιπειιιετου πυιι·οι'ιιυτιου Αοι·πιο: Ϊ που

θεοτυποπειιι, Πιι·οου 'Ι'οιοι·ου ι. Ροι.οι· Απιι.ουου

ο κι υπό ΕΜ ιι Ροιοπ ευι ιιπι Π. Μυτπ ιιοιιπ Βουιιποπο

ο ι π ποι:το Νου. ιόυοπεο υιιιιου ειου όιο πιο νοι·οουοΙιου το

οιοοι·ιοττου Αοτπτο Η ο πι υ οι 8 ο υ ι ο ο υ Μι τ νοιπ 1. ρουιιτιοπ

του·ιυιοπι υπό Η ιιτιο ιι Β ου π ο τ: πππ 2. υιουιιικουτοο·ιυιοπι

υπουττιιαΙιου `ποι ιυτοπ Β.ουιιποπιοτυ πιοόοτ οιυο·οιυυόου.

-· ι)οε υιοοιο·ο ιιιυ.ότιεουπ Ροιοτ-Ρπ.υι -Ηοιηιιιυι ιει

ιπ όοι· ιιιιιιιπειι.ουπο· οιπ 28. Μυτο όοτ θου·οποι.υπό οιυοτ οτ

"οπο" Πουιιιτο εεωτιιιοιι_ Πει ρουι,τιο·ιο υιι.υιιιου οιιι Αυ ι.τυΕ

όοε υιιυιει:οτιπιπο όοτ νοιυεουι'υιοτιιυε ιιπι

Π0υοτε:υι18 όοε Ροιοτ-Ρουι-Ηοεπιτοιο οιιι ποι

υουι Βυόεοο ου όου ποιυιιουο ιποόι:ιυιοουοΪπ

οιιι. π ι οιιι· νοτυπιυόιιιπο·. Ποτ Αιιι.του· ι'ιιεοι; ιιπι' όοτ νω

πιιοποιοιιυε, όπεε πω όοι· πουου Οτόπυυε όοι· Όποιο πιιυ Μυ98·

νοτοπιιυόυιποο ιιοεοιτιο·ι. ποτόου πιιτόοπ. ποιουο. πουυ όοι· Μοι

πυπε όοε Μιιιιοιοτιιιυιε. όιο υιιυιεουο 'ι"Μιο·υοιο όου ιποοιιιιιε

ποτυΙνειοτου, υπό, όοεε όοε ει.υόι:ιεουο ΠοευιιπιΙποοου όυόυτου

υυτ ιιοπιυπου πιιτόο.

Πυ.ε Βιιιόπιτπι Μ. Μπιτ ιιυόοτοτ Μοιπιιπο· υπό ιποτινιοι·το

όποιο. πιο πιτ όοιπ «οποιο» ουι.υοιιυιου. ΐοιεοπόοι·πιιιονου: πιο

Ροιοτ-Ρουι-Ποοιιιτοι ιιουοι·υοι·ει εουουπιιτιιο· '700-800 Κι·οπυο;

όοε ιποόιοιυιεουο Ιποιιιιιι πιιι ουοτ πυτ 590 Κι·ιιυυο ιιποοτυπι

του. Θοεουπιιτιιυ· ποτόου υιιο Χτυπικο πυιαουοιππιου. Με Ιπ

ειιουτ ουοτ πιιι·όο πω· οι» όιο Κιιυιι‹ ιιιτοτοοεπιπιο κτυπικο οιιι'

υοιιυιου. Ποτ Βοιιιόουπ Γουιο ειε ουιιουιπ υπ Ποεπιιιιιοτιι υπό

νιοιο Κτο.υυο υιοιιιοπ ουιιο Βουυιιόιιιυε·. που όοε Ροιοι·-ΡυιιιΉο

ευιιυι όουι ιυιιιιτπι ιιυοι·υ·ουου. πο ποι·ιιοπ όιο οπόοτου Ηπειιιι.5ιιοτ

ποοιι πιουτ ποοιιιιιιι ποτόου. Πο Με υιοόιπιπιεουο ιπετιι.ιιι. υυυ

οιπο ειιι.ειιιιοιιο Απειιιιι εοιν0τόου ιιπι. πωιπιο οο οιιοιι Μουτ.

Μουτ ιοττπυυτοιιόοι· θπι'οι· οοιτοπιι όοι· Μουτ. Πιο Βιιιόι. τυο

υπ όοε 1ποιιουι. ουπουιυ πουπε: οιιι που ιυυι Βιιιιο·τυπό, ποιοτ

που οιπο εοιυοτ Κιιυιυοιι υπό υοιινιιυι·τ ιυπι οιπο Βιιυειόιο νου

ι5.ΟΟΟ ΗΜ. _υιιιιιιοπ π. ο. π.

8ιυόινοτοτόιιοοοτ Κτιπουυο υπο-ιο υιοτουΓουο,όποο ιτιιιιοτ οόοι·

ειιιιιοι· όιοεοιι Ηοειιιιυι. ιυ όοιυ όοε Ιπειιι.υτ υοιυ Ποιπι υυυ οιπ

υπό ιιιιι'εοεοιιιοεοπ ιιπι. όουιεοιυου πιιι'ιιΙιου πιιιο<ιο. όοπυ οιπ

οοΙοιιοο Ιποι:ιτιιο υιιυπο όπου ιιιοΙιτ ουπο Κιιπιιιου υιοιιιου.

Ρεοόιν. Ρ'οιυιιτυ υι·οιοειιιοτι. ότιεο·.του: όοε Ιπειιτ.υι: εοι υοιπ

Ρι·ινιιιιιυτοτυοιιπιου πιοιιτ. όοε ιιπι” ετοιόιιοοιιο πιο. ουεοπιοεοπ

πάτο. Βε εοι υιουι δυοιιο όοτ Βοιότ, ει.υπι.Ιιουο Τπειιτυι.ιοποπ

ιιυοιυι·ου ιιυιιιιοι·του ΜιτιοΙιι ιιι όοτιοι·οιι. Βιιιόι.ν. Κιιυπι υιοιπιο.

όπου όοε ιποιιιυτ τουρ. όοε Μιυιετοτιυιπ όου Ποετιιιο.ι ντιπ όοι·

Βιιιότ υουι“ου υιιυυο; πο· όοε (πιο όιο 8ιπόι όπου οιπ Βτειι.ιο

ιιοειιιιυι ιιυιιου υϋυποιι.

8ουόον. ιζοότιπ ιιυτοτει.ιιτ2το όου θτυόινοτοι·όυοιου Κτιπουι‹ο

υπό οιπιιιυ.ιιι όιο ?τυπο υυτ ποιτοι·ου Αιιευι·υοιιυπε υπ όιο

Κουιιπιεειου ιιι 8οουου όοι· νοτυοοεοτιιπο· όοε Ηοειιιιοιποεοπε

ου νοι·ποιοου. που υιιοι· ου Μιτυι ιπι Ηυ.ιιοο νοι·ιιυιυοοιιυ2 που.

Πε πυι·όο οιιι· Αιιετιιυιιιιιυι.τ εοεουι·ιτιους ιιοι ποιοιιοτ όοτ

Πυιπυιιυι.τιι.ιτ υιιτ υ.ιιοπ ι.τουοιι 4 Βιιυιιιιοιι Μιεου0ΙΜΠΘΙΙ. ό. υ.

όοε θ·οευου ποο_·ου Αυττοτυπο· όοε Ροι.οτ·Ρουι

Ηοεριι.υΙε ιιυυ·οιουπι πυτόο.

-Ποιιοτόου νου όοι·Ριτου·οπ-ΑοτοτοεοεοιΝιουπιο

νοι·υπετυΙι.οιοιι Αιιτιουοιοτο.υοπει·οοε ιιι ιόοευιιυ ιοτ.

πουιε ευ υοι·ιουτου, όυ όιο πιεεουεοιιυιιιιοιιο Αιιευοιιι.ο όοι·

νοι·υπυόιυυριοπ όοοεοιυου οιπο τοουτ υιι.τειιοιιο ιει. Ειιιο ο Ι Ι -

οι ο ιπ ο ι υ ο Ι) ο ε ι υ ιο υ ι: ι ο υ υπουεονι.·οιεο όυι·ου2υιιιυτου,

πιιι·όο πιουι Πιτ ιυιιο;ιιοιι «Μπιτ-ι. όοεοι;ου όιο πουπο

.<τοιι.ιιοιιο νοτυτοιουυιτ νου ιόιι.ι.οιιυυπου πω"

όιο Κι·ουυιιοιι: όυι·ου ιι'Ιυουιιι.οιοτ υπό νοτιο

ευυ.τοπ, εοπιουι·ορυνιιιυτιεοιιοΟυοιοτο.ιιπιιι'ιιυ

που υπ υοιπουόιυ· οτυοιιι.οτ. Πο πυτόο πουυ όιο Β.οεοιυτ.ιου

πυΒ·οιιοιυιπου. όπου εε όου Αοτοιου υιοιιι; ιπιιιτιιοιι εοι, ου όου ιιπι

Ηι·υυό όοε Βου·Ιουιοιιι.ε νουι .Ηι.υι·ο 1908 ου οτε;υπιειοτουόου

ειι.υιιυτοπ Πιιουυιιουευοπιιπιεειοπου ιοιιουυουιπου. όιι ιυ ιυυου
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ε«:11ευπι υπό τυποτ1«υ11$εειιι π.υπιυπω..

Π) 8-8.

ΜΜΜ· ΜΒΜ 1.1«οι·υ«υτ υι«·1ιοπ «Ιου Η«υ·ι·«πι .1«ππωιι 1εοειεπΙω ιιπ· Υ«π·1118ιιπ8.

 

«...... 1.Β.,...-8......
1π ιο12«:πό«π· Ευρω 1ππι1πεπ «Με 11112- πυ«1 11π.«πω.«»...., που .Ιππτ1ιππόει·ωιι πο·

1«πππω υπό π«π·111ιπππ 1π«πεειο, π11«π11εο1ι-επ11π1ε«:π«› '1'1ιοι·ιπ«απ ‹28°-46° Ο.) Κωμι

Ιππππ1ι πιιππιε1·πτοοποπ Μ11ιι·«οιιό Με εππποπ .1υ1ιι·πε. Δπ«:1ι 11'Εππ«ποπτοπ. Κωνστ

ι·πυ·«επό όιυ·«:1ι ε«όπο ιιππποι·τι·ο11°«επωι Ει·1°«›1πο ω. Μουτ, Βπ«επιππτ1επιπε, 1.111ιπιππποπ,”

Ν«επι·π181οπ, Μπι·πε1.1ιοπ1ο, ΒΙπε«επ- υπό Ν1«π·οπ«π·1ιτππ1«υππου; νοπ ευερ;ο2ο1ο1ιπετεπ· .

τοεοτΜτοπό«π 111ι·1ιππ8· 11111 «:1ιτοπ18«:11«επ Εκεπόπωπ π11οτ ΑΝ; νοπ 8111πιππό«ππ Ετ

1°ο1πο πο1Νπ«:111«τυιι1«11ε1ιειι ειπε 8«:1ιπεε- ππό 111οπννππ«1«επ, υει«:1ι Κποοποππι·11«:Μπ,

ω θ«σ1οπ1κετ«Μ181εο11ππ υπό 11οτΚι·11πιππππεοπ. 11 Βπόεππεω.11.οπ πυπ 165 Βόόο1οποπ.

Τ11«π·ιιιπ1-, 11οιιο1ιε-, Μοοτππόοι·, εΙ«εΙ«τι·1εοπ«ε 1.1ο11ι-. Ζυνε1- υπό ν1οι·2ε11επ-Βυ.ό«π,

Κοπ1επε11πι·οπϋ.όοτ, Μπεεππο, Β1ε1«ττ1«:11πτ, Μοο1ιπποιππτυρωτ1εοποε Ιπεπιπτ. «Ρυπςο

ό1 ΜοΜοΙ«:0πε».

ΑΙΙο Απε1«ΒιιΠο «Μπιτ Με Β11τεοι·πιε1εωι·πυι1 νοπ ΤεΡΙἱι2-Βοπϋπππ, εονν1ε Με ε158.ό

1180118 Βπό«π1πεποπτ.οτπ: υπό Με 1111τετ Με” υ«:πο θόιετ1πιεποπι1οπ.

Ρτοπρεπιπ επιιἱε «πω. Β1τουτ1. & 0ο. 1491 4- 1.
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'Ι'ι·πππε1:«ππ-0ποτππ.μι·π

81ΙΙΙ111ΠΙ'1ΠΙΠ 1111' ΝυπιιΙ«τυ1«ε
Π" επιι2ο υπ- εεδό”ιι«π. 1.ευω· υπό

Βεε112«π· ΙΜ. πιω. Η. 11'ο1ί.

 

1πι 1)οπιεπποπ Α1οιππόπτ-11ο1«ρΜι1 από

11π«:1υνο1ο ..πωιι «π... επι· Ζ«ε1ι «Νευρι

11°«118 Ρ"98θ!' υπό Ρ11οςοι·1πυ«οπ τω- Ε”.

Ρτινο.τ.ο Μ·υπ1τοπρόομ @που ΖΔι1ι1ππρ

νοπ 60 Οοπ. 1.

Δότοεεοπ νοπ Κι·ππ1ιοπρόπεοτ1ππου;

Ι..πόιπ111π. Ευνυπ11:«πν1τι, ΒΜ·ωΡ.Ε.Ε

από! κιιυππι, π. 89. Με. 28.

ΡΓΗ σω!ΦΠ.ν1.Ο.,1ΐ Μπ1ο,Β«ιππ 3616,

Ου. 18. ·

Ι.γ«11«ι Βυνο.π, Β1ιο. Οο·1·π., 1 Με., 1_ πα

πω. Π.

Δ1οιυπόι·«ι Χ«ιωιι·1πον, Βυποππεποκε.ε

γι. μ. 61, «ω. 89.

Παπ Β1ν1πο .Τπο1«πι:π, Ηπα. παρ., 5.πιιυ.

68. πια. 98.

 

κκώἀκκᾶκ κ κ

θ!ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ88
«Με81.Ρυτ«υ·επυ«·υ«υ·8ωπειι·ποι·-Υ«π·«Με

ἔ11οόπε«Μενοτο1π
θε,π·«επετ.11πόοΜε:πωιππι.π,Ψπεπω·

πυιτι·π.τποπ.Τι·πςΜ11τοπ,Κτπ«:1ωπ,ννω..πω.,Β1επουιεΙ.1ττ18πτοτεπιο.

ΠωΙ.ι8861'1Π15811«:1ιν.10ΜεδΤΠπ(επΒοππω.εοπν.12Με2)8οϋπ`ποτ..

«πμυπόΒ'το1ιπ,ςενοπ2-8111::όπεο11›πχ

 

 

πο". ποπ. Οπο.,2 Αππ1υπι 1906 τ. Ηοι·ι«πηοπ«π· Πι·. Βπόο1ί 1111 11118011. Βπ«:πότιιο1ιετο1 ν.Α.Ψ1οπο«ι1«ο. Κυτππτ1ποπ1ιο1«στΡτ.Ν15.

- _:_14,_"---π-`._όω



οεΝεοιιι ιιοπιον,

υιον. οι= Μαι.

Μ" 1.1 Ι905

ΧΧΧ. .ιιιιιιοιιιο. ΒΤ. Νοτιο ΡοΙΒο ΧΧ". Μοτο.

ΜΒΒΙΠΙΝΜΒΒ ιιοοιιιιιιιιιιι
οικον όοι· Ποόειιιτιοιι νοιι

Ρι·ιιι'. Πι·. Κεν! Ποιιιο.

1ιιι·ιοιν (Ποτρειι).

Πι·. Μιειιιιιοο Κι·ειιιιιιιοΙο.

Κιεο.

Πι·. Μισο )Λ!ειιιειοιι.

82. Ροτοτοοιιηζ.

 

Με "$τ. Ροτοτοοιιι·οοι· ΜοάιοἱτιιεοΙιοννοοιιοιιεοΙιτἱίτ“ οτεοΙιοἰιιτ)οἀοιι

5 ο τι ιι ο ο οτι ά.-Ι)οι· Διιοιιιιο:ιιοικηποιο ιοι ιιι Βιιοε1οιι6. 8 ΚΜ. Μ· (Με

)οιιτ, 4 ΗΜ. Μι· οοε Ποιοι: _]οιιι· ιιιτ:Ι. ΡοοτειιειοΙΙιιιι€;ιιι οοιι οιι6,οφοιι

διΕ11διοι·ι.ι 2θ Μοι·Ι: β.ΙιτΙιοΙι, 10 Μοι·ιι Μιιο)Μιι·Ιιοιι. Ποι·Σιιοοπ1οιιο πιο

Μι· όιο ΒιιιοΙοοεροι!τοτιο ΖοιΙοτι ιιιΡοιιτιετ20Κορ. οοοι·46 Ρίοιι.- οτι

Αιιιοι·οτι ννοι·ειοτι 25 Βοροι·ο.ιιιο:0οοιιιτοι· ΟτἰἔἱιιοΙοττἰΚοΙιιι€οοοιιιάτ.

ζ" Μιοτιιιοιιιοιιτο -Αιιι”τ:·5.εο πππ ο11ο Σιιοοι·ο.το “Χ

ιιιιιοι πιοιιι ειιιοοοιιΙιοεο!ιοιι οιιι όιο Βιιοιιιιοιιοιιιιιε νοιι Κ. Σ. Βιο1ιοι·

ιιι δι. Ροιοι·οοιιι·8, ΝοννεΚγ-ΡτοεροΙ‹τ Ν: 14. 2ιι ι·ιοιιτοιι. -- Παππο

στηΒο εοννιο οΙΙοειιιιο1ιο ΗοοοΙαιοτι οο:ΠεΙιοιιοιι ΜιττοιΙιιιι€οιιοιι

τοι πιο.ιι οτι οοιι ετοΙΙνοι·ιτοτοιιοοιι ,ο;οοοιιέι Πε ΠΠιι·οιι σΙοιι Ηοοοιι

τοιιι·Πι·. Β. Β1οοοιε ιιι $τ.Ροτοι·οο., ννοοεἰΙἰ Οειι·ονν, 1 Ποιο Νο ?Ρ

-Βοίοτειτο ννοι·οοιι ιιοοΙι οοπι $οι2ο νοιι ΜΗΝ. ρτοΒοεοιι ιιοιιοτιι·ι. 2ιι ι·ιοΙιτοιι. $ρι·οοιιετιιιιοοιι ιέ8Ποιι νοιι 4:ομιιι·.
 

ΜΗ 8ι. Ροιοι·οοιιι·8, (Ιου θ. (22.) ΑρτΠ. ο Μ·
 

Ιιιιιιιιι: Όι. Απο” Βοι·ις: Βιιι Βοιτι·ειο: οιιι· ΑΒοι·ιινοοιιοιιοΙιιιιο οιιι· θοιιοι·ι·ιιϋο. - Πι. ΑΙοιιιιιιιιοι· Βορ!ιοοΙ: ΠοΙιοι·

οιπο οιιιρίιιιά!ιο!ιο ΜοΠιοάο :ιιπι Νοοιιννοιο νοιι θοΙιοιιι”οι·ιιοιοιΤ ιιιι Βιιι·ιι. -- Ρι·οτοΙιοΠο ο” άοιιτοοιιοιι Μπι!. νοι·οιιιε οιι

8ο. Ροτοι·οοιιι·ις. - ΚΙοιιιοι·ο ΜιτιοιΙτιιιο·

ΒιιΠοΗιι 8τ. Ρονοι·οοιιι·οο. - Αιι2οιοοιι.

ει" Βοιιι·οο πι· Αιιοι·ιιν!ιο!ιοιιιιιιιιιο οιιι· θοιιοι·ι·ιιϋο.

νοιι

Πι·. Αι·τιιιιι· Βοι·ο ιιι Κιμ.

 

γ (8οιιιιιοε.) ι

ννοιιιι Μι οιιιοιι ΒιιοΚοΙιοΚ`ιιιιΓ όιο νοιι οιιι· Πω οοι·

ΒιιοοΙοι·οιΙιοοιιοιι ΜοΠιοιιο ιιοιιοιι‹ιοιιοιι Ρει.ιιιοιιτοιι

ννοιίο. επι ιι!οιι`τιο Μι ΓοΙοοιιιΙοε Κοιιοτοτιοι·οιι Ζιι Κοιιιιοιι:

1) Κοιιιι ιιιο νοιι ΒιιοοΙΙιι·οΗι ροοιιιΙιοτι;ο ΖοιιΙ οοι·

)λίιιοοιιιιιιο;οιι νοιι 4-5 ιι.ιιί8 ι·οοιι2ιοι·ι: ννοι·οοιι, νιοΙ

ΙοιοΙιτ οοοειι· ειιιΓ 2. Ι.οτ2ι.οι·οο οι οιιι· οιπο νοτουοοοι2ιιιιο;

Μο ΖιιιιΙ οοι· πιιτ 2 ννοοοιιιιιιοοιι οοΙιοιιόο1τοιι Κι·ο.ιιΚοιι

ἰει ποσο οιιιο ιιι Βοι·ιιιοο, ιιπι ιιο.ι·ο.ιιο 8οιιιι1εειο 2ιοΙιοιι ευ

Κοιιιιοιι. κι Ιιειοο 3 Ροι.ιουιοιι οιιι ιο 2 ΒριιΙιιιιοοιι Βο

.ιιιιιιιιοΙτ. 2 ιΙονοιι οοιιοεοιι. Βο ννοιτο ινιιιιοοιιοιιοινοτι, Μο

νοι·οιιοΙιο ιιι ιιιοεοτ Βιοιιιιιιιε ιοι·ι2ιιοοιοοιι. Βιο ΚοιιιιΚιιοιι

ιΙοι· ΖοΙι! οι:: ΒριιΙιιιι8οιι οιιι* 8 Βοι1οιιιοιίιιτ Δυο Ροιτιοιι

του ιιιι‹Ι Αν” οιιιοιι οι·οοοοιι θονι·ιιιιι,οοιιιι πιιι όοι· ΗοιιΕΒΚοιτ

οιιι· Ειιιοι·ιιΐο οιοιοοιι εοΙοοι.νοι·οτειιιιι!ιοιι Φο Βοεο!ιινοτοοιι

ω· Κι·οιιιΙιοιι.

2) Ηιι!ιοιι οπο οιο οιιτοιι Μο ΒριιΙιιιιοοιι οοι· Ρειιιοιιιοιι

νοι·ιιτοοοιιτοιι ΠιιοοοιιοιιιΙιοιιΚοικοιι ιιι οιιτο!ιο.ιιο Βοοοιιοιοο

ιιοιι θτοιι2οιι; οιιι· οιιι Ριιιιοοι; τοΠιοιοτιο ιιειο!ι 2 ννοοοιιιιιι

Βου οιο Ροι·τεοτ2ιιιιος οοι· Κιιι·.

3) Βοιιοιιιτ οιοοο Οοιιριοι·Κιιι· Ι‹οιιιο θοίοιιι·οιι Πιτ όου

ΚτειιιΚοιι 2ιι ιιινοΙνιοτοιι. Μι Ιιο.Ιιο Κοιιιο ΚοιιιρΙιΙιοιιοιι

οιιι! οιιοΙι Ιιοιιιο νοτοοΜιιιιιιιοι·ιιιιο Οοο οοιιοι·ι·ιιοιΜιοιι

Ρτο2οοοοε ποσο ιιιιοεοΙιιοΜοι· Κιιι· Ιιοι ιιιοιιιοιι 47 Πο.ΙΙοιι

οιιιιι·οιοιι οοιιοιι. Βιιο;οΙοτοιιι οοεοιιτοιοι. ο.ΙΙοι·οιιιΒο

ποιοι· 80 ΡοΗοιι οιιιο Ροι·ιιιτοτΙιτιτιο, Φο ιπι ΑιιοοιιΙιιοο :ιιι

Μο ννο.οοιιιιιιοοιι οιιτοτειιιο. 1)ιοοοιιι Ετοιοιιιο ποιο. ινοιιιι

εε νοτοιιι2οΙτ Μοιοτ, Ι·τοιιιο ο.ΙΙΖιιέςι·οοεο Βοοοιιτιιιιο Βοιω

ΙοΒοτι, ννοιΙ ννιι· οιιιιιιο! Ροι·ιιιι·οτιιι·ιτιοοιι οιπο »οι οιιι·

ιιοΙιο!ιοιι Ιιι)οΚιιοιιοοοιιιιιιιΙΙιιιιο ειιιι”ι;τοιοιι εο!ιοιι, 8οΙοοοιιι

ΙιοΙι απο Βε·ι ιιιι;οτιιοι· ΒοιιοιιοΙιιιιε οιιιιο ιοΒΙιο!ιοιι πιο

οΙιειιιιοοιιοιι ι·οορ. οιιοπιιοοιιοιι ΙιιοιιΙτ οσοι· Πτοιιιτο.

)Νιο ετοΙιτ εε ιιιιιι οιιι σου ονοιιτι1οΙΙ ιιι ‹Ιοτ Ρ'οιοο οι·οοιιοι

ιιοιιοοιι ΒιιιιΜιιι·οιι? Μι Ιιο.Ιιο Φο Πι·οι.ιιτο οοι· Ριιτιοιιτοιι,

οοιιοιι Μι 3 ι·οορ. 4 ιιιειΙ οιο Οοιιοι·ι·ιι·ιο τ:οιηιιοττο, οει.ι·οιιΓ

Ι

οιι ιιιιά ιιιοι·ο.ροιιιιοοιιο Νοτιοοιι. - νοι·ιιιιι-ιοΙιτοο. έ Μοι·τοΙιν.Μο

ή

οιιι ιιιιτ.οιιοιιοΙιτ ιιιι‹ι ω» Κοιιι Ιιιι?ι!ιι·οι ιιοοιιννοιοοιι Μπι

που. Βιο Βο‹ιοο.οΙιτιιιιοοΖοιτ Μ ιιειι;ιιι·Ιιο!ι οιπο νιοΙ Ζιι

Καπο, ιιπι οιοιι οιιι οιιοοιιΙτιοοο Πι·ιοιΙ οιΙοοιι 2ο Ιώιιιιοιι.

Δ) Ιο: «Ιιοοο Κιιι· οιπο Ιὶ=ι·ΙιΙ‹ιΙΚιιι·, ιιιοοίοι·ιι Με ποιο

οοιιι Ροτιοιιτοιι :ιπι ιιοοιιιιιοΙιοιοιι Τοοο ιιιιοΓι οοοιιιιοτοι·

ΒοιιοτιιΙΙιιιιο οιιι Βοοιιιιιιιιτιιοπ 88880 Κο.ιιιι, Μι οι· οοιιοοοιι

οι οιιοτ ιιιοιιι. Με ιιιιιιιιοΙτ οιοιι ιιιιτ ιιπι 2 Βιιιιιο. οιιτννο

όοι· Βοίιιιι1οιι οιιι «Πο ΟοιιοΚοΜ:οιι ιιι του οπο ΜΜΜ»

ιιιοιιι οιι·οιοιιοειτοι· Τιοίο, οιιι ινοι·οοιι @πιο ο!ιο νοτιιιοΙι

τον ιιιιο ιιοι· Ρο.Ι.ιοιιι οι ι.;οιιοοοιι οιιοι· οιο οιπο ιιιοΙιτ

ιιιο!ιτ οι·ι·οιοιιοοτ πιο! οοι· Μπιουτ. ΜΜΜ Κι·ειιιΚ. Ποοε όιο

θοιι‹ιΚοΙ‹Ι‹οιι οιιι· εοΙιοιιιοοι· νοι·τι!ετ ινοι·οοιι, ιιπι ιιι οριιιιο

τοι· πιο ννιοοοι· πιο νοι·οοιιοιιι 2ο Κοιιιπιοιι, οοοοοοιιι.οι:

ιιιοιι ιιιο.

ο) $οΙιοιιιοιι.οιο θοιιοΚοΜτοιι ιιιοΙιτ. 80 οοιιιιοΙΙ ιιι άιο

'ΓιοΓο 2ο ιιι·ιιιεοτι, ινιο νοιι νιοΙοιι Αιιτοι·οιι οιιο·οιιοιιιιιιοιι

ννιικ1, (Πο εο!ιοιι ειιιε ιιιοοοιιι θτιιιι‹Ιο οΠοιιι ]οιιο Αοοι·τιν

ιιιοιιιοιΙο ροτιιοι·ι·οο2ιοι·οτι. Πο @οιιι οιιιο ι:;οιι2ο Βοι!ιο νου

Ιθ'ο!Ιοιι, ιιι ιιοιιοιι Μο ΟοιιοΙ:οΚΚοιι ιιοοιι νιοΙο Τομ ροει

ιιιίοοιιοιιοιιι ι·οιιι οριτιιοΙιειΙ :οιπο ιιιιιοοοιι, οοιιιι οοιιοτ

ννοτοιι οιο Λατώ οιιι οοοιι οοορι·οοΙιοιιο Οοιιριοτιιιοιιιοτιο

οι·2ιοΙτοιι Βοοιι!τοι:ο ιιιοΙιτ 80 811ιιοι;ιο,ο. ΙΒιιιιοο Αοι·2ιο, Μο

ο. Β. ΒΙοοοιιΙεο, ιιιοιιιοιι, όιο νοτειιοΙιο όοι· ΑιιοιιιινΚιιτ

ννοι·οιι οιιοοιοΙιτεΙοο, οο!ιοΜ Με 8οιιι·οτ ιιιιΚτοοΚοριοοιι

ιιιιτ Ι.οιιΚουντοιι ιιιιι1 ΖοιιΙιοιοΙιο θοιιο!ιοΚΚοιι οιιιιιΜτ. ΙοΙι

Ιιο.ιιο Ποιοι· οοιιι Μιιιι·οοΙιορ πιο· οιιοιιοιιιιιοτιιοιοο οιννο.ο

ιιιιιιοι·οο οοοοιιοιι οπο οοοιι οιιιτι οιο Ιζιιι·οιι οοιιιιιοοιι. ιιι

οοιι οΙΙοιοι·οιοιι Βιοκ1ιοιι, πιο ιπι πιικι·οοΚοριοοιιοο ΒἱΙ‹Ιο

Μο ροΙνοοιιοΙοιι ΡΙο.ιιοιιορΜιοΙιοτι ρι·οονοΙιοι·οιι, «Πο πιω

οοι· Ι.οιιΚοοντοιι οιπο οοι·ιιιοο Μ, Μο θοιιοΙεοΜιοιι

οι·οοετοιιιοιΙο Γτοι ιπι $οΙει·οτ οσοι· οιιί ιιοιι Εριτ!ιο!ιοιι

Ιιοοοιι. ιιι οιοοοιιι 8τοοιιιιιι ΒοΚοιιιιιιτ ιιιοιι Μο Ροτιοτιτοιι

ιιϋοΙιοτ εοΙιοιι Ζιι θοοιοΙιΙ.

Μιοοοι·ίοΙοο από οο οοννιοοιπιιιιοι· Βοοοιι; @πιο οικου

Μιιιιοοιιοιι Πιιιοτειιοιιιιιιοοιιιοιιιοοοιι ννοιιιοιι πο· ν0Γιιιι5

οιο!ιτΙιοΙι ιιιοιιιο!ο ιιιιοτοιιοο οοιιι, οιιι. Βιοιιοι·ιιοιτ Βιοπο

ετοΙΙοιι, ινιοννοιτ Με θοιιοΙιοΚΚοιι πιο θοννοοο οιιιΒοοι·ιιιι

οοιι οπο. Ιιι (Ιου ΜοΙιτοοιιΙ τΙοι· ΡΕΠΙο Κοιιιιοιι ννιι· Με

@κι 0ΌθΙΙ ο.ιιοοΓϋΙιι·τοιι Μοι·Κιιιο.Ιοιι ινοιιΙ οι·Κοιιιιοιι, σο
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Μ)ΜΝ)θ"ΟΦΚιθμ'ΦΦΦωΟΡ

ωΒΟιβ

Βιιιιω·άοι·Θοιιοι·ι·Μ$ο

80ΜΜΜ0-··Ν)0-|ιου-ι-ο-ι@μοι-Μ

πι·ω.ΒοιιιιιιάΙιιτη;.

μ. ω.»

Ι.Πι·ιιιροιτ.1οιι.

  

ΜΗ:

Μπι

Μαι·

ΜΗ:

Μ»

Μπι· .
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Μαι·

Μπι·

Μιιι

Με.:

Μαι·

ω.»

Μαι·

ω.. ·

 

ΒοΙιιιιιᾶΙιιιιε.

  

26.ΝΙΙ1 'Α, '|Δ.

28..νΙ11 'μ, 'χι.

2./ΙΧ '/6. '|Δ. έ./ΙΧ 'μ, 'μ.

27.ΝΙΙΙ 'β, 'μ.

.3./ΙΧ '/6. 4./1Χ 'μ, '/ι. ΜΙΧ '/Δ.

4./ΙΧ ν.. ΜΙΧ 'μ. 8. 8 Μπος νοι

εΒιιιιιτ. Β./ΙΧ 'μ, 'Α. .ΠΧ 'β.

8..ΙΧ 'Α, 'Α. θ.."ΙΧ 'Ν, '/4. 10./ΙΧ '/4.

22/0( 'Α. 'μ. 28.|ΙΧ 'Α, 'χι. 24./ΙΧ 'Α.

25./ΙΧ 'β. '/6. 26.||Χ '/α_ 'Β.

26./ΙΧ 'Α. 2θ./1Χ '|", 'μ. 27./1Χ 'χι.

ι ?7.|ΙΧ 'Β, 'μ. 28/0( '/4, '|4.

8θ./ΙΧ '/ι. 1./Χ Μ. 'Α. 2./Χ 'μ.

2./Χ 'Δε. 8./Χ 'μ, '/ι. 4./Χ 'μ.

11./Χ '/.·.. 12./Χ 'Η, 'β.

20.|Χ 'Α. 21/Χ 'Η. 'Α. 22./Χ 'Α.

28.0( 'Α, 'Α. 29.0( 'β. 'χι. 80./Χ 'Η. '/ι.

8θ./Χ 'Η. 'κ. ΒΙ.|Χ 'Α, 'Α.

4./ΧΙ Η'. 5.|ΧΙ 'Α, 'μι. Β.|ΧΙ να, 'Α.

ιε...Χ1 η., ν.. Μαι ν., γ..

29.211 ν., η.. ειο./Χ11 η., ν..

30/ΧΙΙ 'Η 'Α. 81./ΧΙΙ 'μ, Η...

2.” 'β. '/ιε.

10./Ι 'β. Π.. 11./Ι 'Α, 'Α.

Ιθ./Ι 'Α, '/.. 20/1 'Θ, 'Η.

28./Ι 'Β ΣΤΗ! 'Α.

Μιιιιιτ. 28.Π Η..

ν.. Ή.|Ι 'Β.

8. ΒρϋΙιιιιε νει·

28.ΙΙ 'Δ. 29.” 'Δ, '|ο.

9.|Π. 'β. 'θ. 10.|Π 'β.

Η./ΙΙ 'Δ, '|ι. 15.|ΙΙ '|6.

14.|Π η.. Ι5..'ΙΙ 'Η, 'κ. Ιθ./Π 'μι.

ΖειΙιΙΜι·ΨεεοΒιιιιςοιι.

ιβ0ϋΠιθσβοϋαπο-φαω»...

σΒιβΒδο'

  

·Ι·

Ι-.++++

·'·

ι+++

·!·

Βιιιιοι·.Μιθοιιοιι·Μο ιιιννοοι.οιιΜιι1ειι
πιιεει.ςΙϋοΜοιιΜΙΙοιι.

' ΜΙΧ Βο!ιννοΙΙιιιη; Με

 

Βοιιοιιιιοτο Βειιιοι·ΙιιιιιΕοιι.

θ.|ΧΙ ιιοοΙι εοι·ϋε- ειιιηςιιἱιιοΙοιιτοε

$οΕιι·στ. Που. ροτιιιΜης. πι· Ιιι

_ιοΙιτ.ιοιι.

ΟΙιει;ιο8,

ιιιιιη.ιιιιιιοΙοιιτοι· Διιεί!τιιιε.

9./ΙΧ ειιιιΒιιιιιοΙεπτοε δειιι·οτ: Βου

Βοογτοιι, φη.ι....Έω.., ΒιιΙπω

Ποπ. ΒοΙιΙειιιι ιιιιά 'ΜΜΜ.

18./ΙΧ Βιιιιι.πο ΒΙιιτ.ττορίειι ει”

Μι· Πι·ωΙιιιι.

28..ΙΧ ειναι. Μιιιι€οτ ΑιιεΠιιεε.

27..ΙΧ (Μπι Ιιι. ΙΙ ΙοιοΙιι

29.ΠΧ ω...ι..... ΑιιεΒιισε.ΙΙ ΙοἱοΙιτ

ιιϋ1›.

8/.Χ ΒοΙιτοτ: τω... ΒρἱιΙιοΙ, Βει:

ιοιὶοιι.

2./Χ Μιιτ.ιεει· ΑιιιιΠιιιιε.

12./Χ ωιη.ιιιιιιοΙοιιιοε θοΙιι·οτ.

22..'Χ ευ.ιιειιιιιοΙοιιτοε δο!ιιοτ..

ΙΟ./ΧΙ εοτιιηζο Βι:Ιιιιιοι·ιοιι ε.. .ι

Πι·οτ!ιι·ιι.

8οΜ·οι: ω” Ι.οιι!ιοογι.οιι.

27./ΧΙ ΠτοιΙ.ι·εΙεεΜοτ.: ΒοΜοιιιι,

ΒριτΙιεΙ, ινειιιε Ι.ειιΙιοογωιι.

2 Π ειιιιςιιιιιοΙοιιιοε $οΒιετ.

22.|Ι ΒεεΜιννοι·άειι ω... τ1.ι..ι.πω.,

ΜΜΜ.» 8οΙιι·ει.

Όνοβοιι ειιιιΙιοι· 8οιιιιιοι2οιι ?οικ

εοιιιιιηι Μι· 8ρϋΙιιιις ποιοι·

Βι·οοιιοιι.

22./ΙΙΙ 'Ι'τιρροι·ι·ΙιοιιιιιιΜειιιιιε.

Ψοςειι 5οιιιιιοι·Ζοιι Β'οιτ.εοι2ιιιιΒ·

Μ:: 8ρϋΙιιιη; ιιιιτοι·Βι·οοΙιοιι.

19.|ΙΙ 8οΙιι·οι: 8οΙι1οιιιι, ΒριιΙιοΙ,

Ι.ειιΙιοογτοιι ιι. ΒιιΜοι·Ιοιι. °
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.ε ι ι ἐ ει· ε ἑ.ἔ ε
έ ε. == Βάι ε- =

Ε ι εε 2 'ε'·;,:ι-:ξ
ο ε: ι:: Δ Π;

ε· . (32 · ε ε δ = Ξ
Φ . ι 822; ἐ Β ε ιι ε ιι ά Ι ιι τι ε. έ μ2εω Βεεοιιάετε Βειιιετιιιιιι,ετειι.

ε .Ξ .ε ε, ε . .ε ε εε
ε Ξ ι ε' με .ἔ` 8 8 ._Β 2

Φ > έ ι ε: ε· ι- __. 'Ε' α: .Ξ

έ, "'2- .εά ζ ε Ο ·= 2 ζ..2. Ξ

ε: Β Ξ ο ε.: ι Ν οι .ε
ι Μ;" θ ι

ει. ει. Η ι ε ε ε. Με 1ε./ιι ω, νι. εο.ι1ι κι, πι. ε1./Π νε. ε - ε

Π. Θ. ν 8 1 Μετ 30.%ΙΙΙ νε, νι. ει./111 νι, νε. -ι- -

Α. 12.- ΙΙΙ 2 1 Ν Μετ 21.Πν νε. 22/Ιν νι. νε. Π Β -ι- -- εν Π.-θειιτει: 8εΜειιιι, ΒριτιιεΙ,

ι πειιιετ Βεικτετιειι.

Α. Β ΙΙ 2 2 4 Μπι· 26/12 νε. νε. 27./Ιν νι, νι. 4 - 5

Θ. Β , ν 8 2 ι Μετ ετ.ιιν νε, νε. 2 ι -ι- -

ι

Ε. Κ. ΙΙΙ Β 2 Με.τ την νε, νι. ην νε. Β 1 + -

Δ. Κ. ιν 2 2 ι Μετ 80.|ι7 νι. νι. ει” ν.. νε. 4 ι -ι- -

Α. 8 ιν 2 1 ι. Με 9.ΠΙ νε. νε. ιο.ινι ν», ν». 4 -- 7

π. Η ΙΙΙ 6 1 ι Μιιι· ε.,·ν1 ν». 10./νι ν», νι. 8 -ι- -

π. Β ΙΙ 2 ι ? εε.ινι ν., ι/5. εο.ινι 'Δ, ω. 4 - 'Ϊ

Α. Κ. ν 2 1 1. ιι·ιιιι εε.Νιι Με, ·ω. 27.ινι1 ν», π. 4 -ι- - .

Δ. Μ. Ι 2 Ι Με.τ ιε.ινιι1 νε. ι4.ινιί1 ω, νε. ι Β -ι- -

Α. Β. ΠΙ Ι Ι Ματ ιι.ιν1ιι νε. 18./ιΠΠ νε, νε. 8 -ι- -

θ. Ε. Ή 2 1 Μαι· · 9.|ΙΧ νι, 'πι. 10.|ΙΧ υε· ι έ! -ι- -

Η. Ο ιιι 2 2 Μι” 16.|ΙΧ νε. Π./Χ ω, ω. 8 -|·· -

Δ. π. Η θ 2 Μει· 18.ΠΧ νε, ν». 19.|ΙΧ ν». 8 -- -

Β. θ. ΙΙ 1 2 Μπι· . 2θ.ιιΧ νε, νε. 2Ι.¦ΙΧ νε. 8 -ι- -

Α. Π. ιν 1 2 Μετ 24./ΙΧ νε, μ. 25/ΙΧ νε. 3 -ι- -

κ. τ. ιιι ε ε ει” τω; Μ, ω. ε.Χ ει. ε + - ιι./Χ Πτει.ιιτε.Ιεειιτει:θειιΙειιιι,Βρι

, τιιεΙ, πετά; Ι.ειιιιοεγιειι, Βειι

τετιειι.

 

ιιιιεετ Μεάιι:ε.ιιιειιι: άιε θοιιοιιοΜτειι 2ιι εττειειιειι ιπι

ει.ιιιιάε εειιι πιτά οάετ ιιιειιι.

Ζιιιιι Βοιιιιιεε ιαιιιιι ιειι άειι Ηεττειι ΚοΙΙεΒειι Με οοειι

ιιεερτοειιειιε Βιι€ει ιιτειιι'εοιιε Αιιοττινιιειιειιάιιιιιε άετ

θι0ιιοττιιοε ειιτ Νεειιρτιιιιιιιε Μιά Νεειιιιιιιετειιειιιιιι8 ειιι

ιιιειιιειι. Πιε ΖειιΙ ιιιειιιετ ΡιιΙΙε ιει ποιιι ειιιε ευ Βετιιι€ε,

ιιιιι ειιε Πιτ ιιιιιάειιάε ΞειιΙΙιεεε Πιτ Με θειιιιιτιιειιικειτ

τεερ. ΠιιεεΓειιιτιιοιιιτειι, τετ Με εειιιιάΙιειιετι τεερ. ιιιιεοιιιι.ά

Ιιειιειι Ροι€ειι ε.ιι άειι Ρειιειιτειι :ιι ειειιειι; ειε ιει ω”

ετοεε Βειιιιε ιιιιά Με Κεειιιτειε ειιιά 8ειιιιεειιά ειιιε, ιιιιι

άιεεετ Βειιιιιιά1ιιιιε νοιΙε Βεεειιιιιιιι; ειι εειιειιιεειι. Βε

ιτοιιιιιιι. ειιιεε άε.τε.ιιι” επι, άεεε άετ Ρε.ιιειιι εε ιτιιιι πιο

ιιιϋΒιιειι ιιιι.ειι άετ ΙιιιεΜιοτι ιιτειιιειιε ειιιε ειιιειιοιιι: Μιά

ιιι άιεεετ ΒιοιιιιιιιΒ ιιιιιεειε ειιιε ΡιιιιιιΚιιιτι ιιειειιττ πετάειι.

8ο Ιειιιτε άιε Μειιιιιετ ε.ιι ειιι οοιιιεΒιιιιιι νινιιιιι, άεε

νοιι ειιιετ Ρετεοιι ειιιι Με ε.ιιάετε Μιετττε.8ειι πιτά, ιιιοιιι:

Βιειιιιειι ποιΙειι ιιιιά άιε ιιιιιιο8ειιειιπιειι 8ειιεει.ιοιιειι ιιι άετ

Πτειιιτε ειιιιΒε Ζειι ιιεειι άειιι νετΚειιτ ιιιοιιι Με πω

Που, εοιιάει·ιι ετετε Με ιιειιεττειειιιιιε άειιιειι ιιιιά εο

Ιειιιεε ειε ειΙετιει ειιετΒιιιιιιιιεειιειι Τοτιιειιειι ιιιιιεειι€ επι

άιε ΙιιιοΜιοιι ιιιιιάιθειι, εοιειιΒε πιτά άεπι ΑΜ; ιιιειιι

ιι8.ιιιι€ Με θειεεειιιιειι ε;ειιοτειι πετάειι, άειιι Κτειιιιτειι

τεειιιΖειιιε; ειι ΙιεΠετι.

Ετει πειιιι άιε Μειιιιετ Ιετιιειι πετάω, κάθε ειιεεετ

ειιειιοιιειι νει·ιτειιτ Με ειιερειτι ειιειιεειιετι ιιιιά ειειι άετειιι

ιιιιι ειι ιιεοιιιιειιιειι, οτε: άειιιι πιτά ιιιιε ειιι τειοιιετεε

Μειετιει ειιιιιεεεειι, άειιι πιτ Με εεεειιετειοιιε Ψιτιιιιιιε

άετ ΟοιιριετΚιιτ πετάειι ειιτειι πετάειι ιε.εεειι Μιιιιιειι.

 

Νεοιι ΒεειιάιΒιιιιε άιεεετ Ατιιειι: ειιεεε ιοιι ω ειιιειι

Ατιιι:εΙ νοιι Βιι€ειιιτειιι ιιιι 89. Βειιάε άετ Μοιιιιτε>

ιιείτε Πιτ ρτε.Μι. ΒετιιιειοιοΒιε, ιιι πειειιειιι ετ πειιετε 80·

Με εειιιετ Μειιιοάε ιιειιε.ιιάειιε Με ιιει·τιι.ιιιιι: ι;ιειιι.

ΙΕτ νετοιιειιιιιειιι ειιι ιιιιεττεεειιειιά Βιιιιειιεεε Βεειιιτει:

νοιι 80 Ε'ιιιιειι πιιτάειι 28 Βειιειιι, ιιιΙεο 88νε ρθι;. Με

ετ πιει, πε.τε άεε ΕτΒειιιιιε ιιοειι εειιιιιιετ Βεπεεειι, πειιιι

ετ ειειι νοιι άοιι ΡιιΙιειι ιετιι€ειιεΙιειι ιιιιιιε, πο Ιιιιιιιιιιιιιιι

ιιοιι άεε Οτιιιειιιιιι νοτιιε.ιιάειι πετ, εε πιιτάειι άειιιι ιιιιτ

2 ιιεεε.ιινε τιιιιε ειι νετ2ειειιιιειι8επεεειι εειιι. Ετ _ειειιι

ιιιετ Με ΚοιιιτειιιάιΚειιοιιειι Μι: ειιιε ιιιιι€ετε Βε.ιιετ άετ

θιοιιοττιιοε Με 2 'Εεεε, Ιιιιιε.ιιιιιιιιτιοιι άεε Οτιιιειιιιιι ετε

ιιιτιιε ιιιιά ΤτιιιιιιιιΒ άεε Πτιιιε. Ιιι άετ Με άετ ιιιε

εοιιιιιι€ειι ιει ετ ειιιτιιιιιΙιειι Με 2 ειιτι1εΙτεεΒιιιι€ετι, ιιει

άεεεεειι Με Κοιιεειιιτε.ιιοιι άετ ετειειι 8ριιιιιιιΒ ω

1 :200 ιιιιι 1:160 ετιισιιι; ειιτ 2. Βριιιιιιι8 ιιιιιιιιιι; ετ ετ

εειιι. 1:500.

Ζιιιιι 8ειιιιιεε τιιειιιι ετ, άεεε Με ετειε Βριιιιιιιε

ιιιϋΒιιειιετπειεε ιιιειιτ ειιιι.τι:ετ Μι εειιι ιιτειιειιιε Με

1:300-1:600.

Νε.ειι ιιιειιιειι Βτιειιτιιιι€ειι οτειιοιιι:ε Με Κοιιεειιιτε.ιιοιι

· άετ Ατεειιιιιιιιισειιιι€ετι νοιι 1:500 εκει ιιιιετεειιτιιιειι

:ιι πετάω, Μ. Με Βεειιιτε.τε εειιιιεειιά ειιιε ειιιά ιιιιά

Με ιιιιι άειι 8ριιιιιιι€ειι ενειιιιιεΙΙ νετΙ:ιιιιριιειι θιειε.ιιτειι..

νοτειιεειοιιιιιοιι @τιποτε εειιι άι1τιτειι.
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·Βοειιι

Ποιοι· ειπιε ειιιιιιιιιάιιειιε Μειιιιιάε πειιι Νεειιννειε νοιι

Βιιιιεπιιιιι·ιιειοιι ιπι Ηει·πι.

νπιπι

Ι)ι·. ΑΙειιειιάει· Βειιιιε.ει,

Αι·ει πιι Βιιι·ιιειι (Κιιι·1ιιιιά).

ιιπ ειπιει·, άεπιιιιιιειιει οι·εε1ιειιιειιάειι Αι·ιιοιι πιο» άιε .Τσά

ιιιιεοι·ιιιει·επιάε ιιπιά .Ϊοάειιεειιιιιιειιάε Κι·ει”ι ι·ει·εειιιεάεπιει· ριιι1ιο

ιοι:ιεε1ιεπ· Ηει·ιιε εεεειιιιιιιει, ιιιιιιε κι θειει;ειιιιειι ;ειιοιιιπιιοιι,

ειιοιι ειπε Βειιιο νοιι ιισει·ιεο1ιοιι Ηει·πιειι ιιι ιιπιιεπ·ειιειιοιι, ιιπιά

ει" άειιιει ειι ειπιει· ιιπ άεπι ρι·ιιιιιιεο1ιειι Αι·ει εειιι· ιιι·ιιιιπιιιιιε.

ι·ειι Μειιιοάο ιιιιιι Νεο1ιινειε νοιι οιιιεει.ιιεεωπ ι;ειεπιι;ι.

Με Ρι·οιιε ιιιεει ιιιι Επιιριιιιάιιειι1ιοιι ιιιειιιε :ιι ινιιιιεο1ιεπι

Τιιιι·ιιε ιιπιά ειιι ιιι ι‹ειπιοιιι άει· νοιι ιιιιι· ιιιιιει·ειιειιιεπι 57 ?Με

νει·ειιι;ι.

Ζιιι· Αιιειιιιιι·ιιιιε 1ιοπιιιι.ει ιιιιιιι άιε :ιπι ιιειιιιιιιιιοιι, ειιι·

Βιεεοι·εε.ιιιιοπι ιιιιιιι,ςειι Η5ειιιι€ειι: ιι Αειά. ειιιιειιιΙ. 5,0, Αειά.

πιιιιι·. ειιι. 50,0, Ας. άεει. Ι00,0 ιιπιά 2) Νιιιι·. πιιιι·οε. 0,5, Δε.

άεειΪ. 100,0.

1)ιεεε ιι6ειιπιειειι ;ειιειι. _ιε πιιιο1ιάειιι ιπι ινειε1ιει· Βειιιεπιίοι,εε

ειε εεπιιιικι ινει·άεπι, νοι·εειιιοάειιε Γει·ιιεπιι·οε1ιι.ιοπιεπι.

Ρ ι·οΙιε 1: 'Πιτ. πιιιιιι ιιι ειιι Βεπιπ:ειιες1εε 2-8 '1'ι·οριοιι άει·

Νιιιι. ιιιιποε.-16ειιπιε. άει·ιιιιι οιι·ειι.5 Οιιιιειιπι. άει· ΒιιΙιειιιιε.

Με. ιιιιά Πρ. ιιιιιι 5θειιιι. άεε :ιι ιιτιιει·ειιοιιειιάειι Ηει·πιεε ιιιπιιιι,

εο ι.ι·ιι·ά 1ιει θεεεπιιι·ιιι·ι νοιι θει1ειιιετιιειοιι'επι άιε ΠιιεειΒιιειι

ειιιιιιειιει ειιιειιιγειΓειιιιεπι. ειιι ιιιιο1ι ιιιιι·2ει· Ζειι ιπι

ειιι Κιι·εε1ιι·υι ιιιιοπ·ειιπ,τε1ιειι, άιε ιο πιιιοιι άοι 31οιιιιε άεε

νοι·1ιιιιιάεπιεπι θιιΙΙεπιι'επ·ι›ειοιι`εε νει·εειιιοάειι άιιπιΙιει ειιειιιΙΙι.

Πιο ιπιιεπιειιιιι άει· Γει·ιιιιιιιι· ιιιπιιιιιι, ινειιπι ππιιιιι άεπι ιιο ιιοιιε.πι

ι1εΙιειι ι1ιιεπ·ιεε1ιειι Ηιιπ·ιι ειειιοιι 1ιιεει, ιιι άειι οι·ειειι 24 Βιιιιι

άεπι ειιι. Πι άει· Ηει·πι εειιι· άιιιιιι·ι ιιπιά ννοιιιε· θε11ειιιιιι·ιιειοΠ

νοι·ιιιιπιάειι, 80 ιιι ιι·οιιάεπιι άιε ι·οιε Πιι·ιιιιιιε· ιιοι:1ι άειιιιιοιι

εισιιιιιιιι·, ινειιπι ππιειι Με Βεεε,·οιιεε1ιιε πειι άεπι Βοάειι εεεεπι

ειιιε νσοιεεο Πιιιει·ιε.ειε ςει·ιοιιιοι ΜΝ. ιιιιά νοιι οιιειι ιιιιιοιιι

ειειιι. Πιο άιε1ιοπε Γ1ιιεει;1ιειιεεειιιειιι `ιιι·ιπιει άιε Β"ιιι·ιιιιιιε πιοειι

ειιι ειιι· ΑπιεειιιιιιιιπιΒ·.

Ρι·οιιε 2.: ινιιιιιι ιιιιιιι άιο Βειιιειιιο1εε ε.ιιάοι·ε ιιιιά ιπι

ιιιιιιιειιει 2-3 'Ι'ι·οριοπι άει· Νειι·. ιιιιι·οε.-1ϋε., άει·ειιιι' .Β εεπιι.

άεε ι1ιι.ει·ιεειιειι Ηει·ιιοε ιιπιά άιι.πιπι ει·ει 6 εειπι. άει· Βιι1Γεπιι1ειιιι

ι·ε16ειιιιε; ιιιιιειι, εε ιιιιπ·ά άιε Γ1ιιεειει‹ειι, ιο "Με άει· Μεπιἱ,;ε

άεε νοι·ιιειιάοιιειι θε1ιειιι'ει·ιιειοΠ'οε, ιιιιεπιειν ε; οι ιι ε· ι· ιι πι. ιιι

@πιο νοιι 24 Βιιιιιάειι Βο1ιι άιιιιιι άιεεε πιιι" ε11ιιιιιιι1ιε1ι ιπι

άιε νοι·ιιει· ιιεεειιι·ιοιιειιε 1ιιι·εειιι·οιε ιιιιοι·. Θοιειιοπιι1ιοιι εειπιει·

ΡιιιιΙιιιιιιιοιι ιιιιοι· άιε .Ιοάρπ·ο1ιο ιιιιει·ιεοιιοι· Πε.ι·ιιε οι·ννιι1ιιιι

ιΒει·1. Κιιπι. Ψεειιι·. 1893, Νι·. δ) ιιιιι·2. άεεε ειιεεεπ·

ειιάει·επι Βειι.εοιιιιοιι ειιιοιι Πιεεοιιειι2ο1ειι1ίοεϋ.ιιι·ο ειιιε Γει·ιιειι

ι·ειι1ιιιοπι πιιι ιιιιει·ιεειιειπι Ηιιι·πι 8·ιοιιι. Πειιοι άιε νοιι πιιι· επ·

ννϋ.ιιπιιε Μει1ιοάε ειιπιι Νεειιινειε νοιι θε11επιίε.ιιιειοΠ' ιιιιι›ο ει

ιιι άει· πιιι· 2ιι θειιοιε ειειιοπιάειι 1ιιιεπ·ειιιπ· πιιειιιε ρ,·ειιιιιάεπι,

ιπιϋειιιε ειο ειιει· άεπιι ρι·ιι1ιιιεειιεπι Ατειε ιινεπ·πιι επιιρίε1ιΙεπι, άε

ειε ειπιι“εειι ειιεειιιιιιιι·επι ιει ιιιιά πιοε1ι άιι θε11επιι'ετεειοιι' άεπι.

1ιε1ι ιιεειιινοιει, ινε άιε ιιιιι·ιεεπι 1ειο1ιι ειιεειιιιιιιι·ειιάοπι Μει1ιο

άειι ειιππι 'Γει1 ν·ει·εεεεπι οάει· ιιιιάοιιιΙιειι ινει·άειι.

Ζιιπιι 8οιιιιιεε πιόε1ιτ.ε κι άιε Κοιιεπ,ι;ειι ιιιπι Νεε1ιρι·ιιιιιιιε

ειιιει· ι5οοιιε.ειιιιιιιε ιιιιιειι, άιε ιε1ι ιπι 2, άιπτειι Οιιι·ειπιοιιι ιιει·

νοπ·8ει·ιιιεπιεπι Ε'ε1Ιεπι νοιι Οιιο1εάοοιι ιι ενεπ·εειιιιιεε εειπιιιοιιι

1ι.ιι›ε:

Με Ρι·πιιιε Ι ειιι' θε11επιιε.πιιειοι'ι ει·ι;ειιι ειιιειι εειιι· ει:ι.ι·1ι ιιιε

Β1ιιιιιιε1ιο εριε1ειιάοπι Γιιι·ιιειιιοιι άεε Βάι. Ιιιιειιεεεει.πιι ινιιι·ε εε.

ιιι ει·ι`ειιπ·ειι, οι: νιει1ειειιι εοι άιιπ·ε1ι ιιιιειιι·ιιεςε θεεειιινιιιειε

ιιοάιπιε,ιειιι Ι1ιιει·ιιε ιπι _ιεάειιι Ρε11ο Με Βάι Μιι.ιιΙιοιιει· ειιειιι11ι,

Με εοι ςιιιεπιι8ειιι 1ιιιεπ·ιιε. Ψιιιάο ιπι άειι οι·ννιιιιιιιειι 2 Γιι.ι1οιι

άει· Ηεπ·ιι 2ινεο1ιε δοάιειιιιιεειιιιιιιιιιιις πιιι ειιιοι· .Τοάιοάιιιιιιιιιιι

16ειιιι,ς 00,0 Με Νοπ·ιιιε.1- .1-1ϋε. ειιι 10,0 Πει·ιι) νει·εειιι ιιιιά

ιιιιειι 24 Βιιιιιάειι άεε ι'ι·ειε .Τοά άιιι·ειι Νειι·ιιιππιιιιιοειιιι'.ιι ,εε

Βιιιιάειι, εε »Με οιιιο εε ιπιιοιιειν ειιιιιι·εεάει·ιιιιε Πιι·ιιιιπις άεε

Βιιτπιεε 2ιιι·ιιοιι. πιο κι ειε 1ιει άει· Η.οειιι'εειιειι .Ϊοάρι·οιιε

ειιι' θει1επιιιιι·ιιειειι' ιιιε Βει'ιιιιάειι 1ιε.ιιο, ειιεπιεο »πως ειιειι,

ννειιιι ιε1ι Ε'ε.11ε νοιι ειιιιι.ι·ιιςοπιι 11ιιοι·ιιε ειιι· .Ιοάεειιιιιεειιιιιπιιιιπι,ς

ιπι άει· οι·ινιιιιιιιοιι νιίειεο ιιιιιει·ειιειιιε. Βιι.ε θι·ιιιι νει· ιιπιιπιοπ·

ιι.·ειιι8·ει· 1οιιο1ιιεπιά, πιιειιπ· πιειιι1ιειι. Πε. πιιι· Με _ιειει ιιειπιε »νει

τει·ειι Β`ιιιιε, Με άιε 2 ει·ινιιιιιιιοιι, ειι θεειειιιε ,ειειιοιιιιπιειι

ειιιά, ειιι ιειι ειιεεει·ει.ειιάε ειι εεε;επι. οι: άεε, ιινιιε ιειι ιιι άιε

εειι πιει ΙΓιι11ειι ιιπιά. θεεειε οάει· Ζιιιιι11 ιει, ιιιιιο ειιι· άιε

Κο11εεεπι, ειιι ειε 5.1ιπιιιε1ιε ειιι· Βε1ιιιπιάιιιπιιιι ιιειιοιιιιιιειι. ιιπιι

Νεοιιρι·ιιιιιιις. Ιιι ειιιεπ ιιιιάοι·οιι Αι·ιιειι 1ιιοιιιιιιο κι ειιι άιεεο

Γιι1ιε 2ιιιιιοιι.

Ρι·οιοιπο11ε

άσε άοιιτεο1ιοπι Μπι. Τ7οι·οιιιε ιιπ ει. Ρειοι·ειιιιι·ε.

1880. Βιιειιιιι; ειιι ΕΠ. Βεριεπιιιιει· 1904,

1. Ρειε π·εειι άειιιυιιειι·ιοι·ι ειιιε Ρε.ιιοιιιιπι νοιι 04 .1ειιιπ·ειι,

άιε ειιι Η 1 ο ιι ε ι·οάο ιιο νοιι ινειι ιιιιει· Ηε.πιάιο1Ιεπ·ει·ϋεεο επι

άει· Βιιι·ιιε Μι. Με Ρειιειιιιιι, άιε εειι 10 .Ιιιιιι·επι επι άοιιι θε

εε1ιιιιιιπ· 1οιάει, ιει οιποι· 1ιοιιεεειιοπιιοιι 'Γιιει·εριε ιιιειιει· ιιιε1ιτ.

ιιιιιει·νι·οι·ιειι ινοι·άοπι. Ορει·ε.ιινε Ειιιιιιι·ιιιο ειιι ειε ιιιιε·ο1ειιιιι..

Ρει.ει·εειι ιιοειιειειιιιε;ι ειπιε Βειιειιάιιιιιε ιιιιι Βϋπιι€επιειι·ιιιι1ειι,

 

 

άιι άει· ειιι ινεπειι άει· ιςπ·οεεεπι Αιιιιάειιιιιιιιε, Με θεεειινι·ιιπ·ε

Πιτ Ριιιεειιοειιεπιά1ιιιις ιιπι€οειΒιιοι ει·εειιειιιι. Αιιι' Ρ ε ι ο π· ε ο πι ε

ιιι·εεο, σε ιιιο1ιι. ειιιο ειιιι·ιιτειεειιε Τιιει·εριο πιοε1ι πιιδιι·ιιοιι

ιιιιιι·ε. ει·ινιάοι·ι Πο πιι ιι ι· ο ιν ειι ι , Με άιε Β:ειιηιιιιιοπι άεε

θεεειιινιιιεε ιοειιπιιεειι άιιπ·ειιι'ιιιιι·ιιιιπ· εοι, άε.εε ιι1ιεπ· άιε

Πεειιιιπιε άεε Πειειιιοε θοιινιιιει·ις1ιειιειι ιιιεειιοιι άιιι·ι'ιε. _ιοάεπι

ΙειΠε πιιιιεειεπι Τι·πιιιερΙειιιειιοιιοπι ιπι Αιιινεπιάιιπη,ς· π,κειοε·επι ενει·άειι.

2. Ρειοι·εειι ιιει·ιειιιει ιιιιει·άιο νεπ·ιιππιά1ιιιικο πι άοε

5.ιιιτει·πιειιοπιιι.1ειιΠει·ιιιειοιοι.τοιιιιοιιπ,τι·εεεεε,

άει· ιιι Βοι·1ιιι νοιπι 30. Αιιιι·πιει Με 4. Βεριοπιιιιοι· ποιοι· άεπι

νοι·ειιι νοιι βοεεει· Βειε.πει ειιι. Πιο νει·ιιιιιιά1ιιιιςεπι άεε

εειιι· ειιι ιιεειιειιιοιι κοι:ιεπεεεεε ιιοιειι ειιιο Β`ἰιΙιε ινιεεεπιεσιιεΠ.

1ιοιιειι Μιιιει·ιιιιε, άεεεειι νει·ιιι·ιιειιιιιι άιιι·ειι ειιιιιι·ειειιο Κι·ειπι

ιιειι‹ιεπιιοιιειπ·ε.ιιοπιοιι ιιιιά νοι·ιιις1ιοιιε ιι·οιειιιιοπιειιιιάοι· επ·1ειειι

ιει·ι ννιιι·άο.

Ηε.ιιριιι·ερειιειιιιιάο άει· νει·ιιιιιιάιιιπι,ςοιι ννεπειι ι'ο18·ειιάε:

Α. Ιιερπειι·ιι,ςε.

Β. Θειεεενετιιιιάει·ιιιιε,επι εοι $γριιι1ιε.

Ο. 8ιοιινιιει:1ιεεινει·ιιιιάει·ιιπιχειι εοι Ηειιι1ιπ·ειιιι1ιειιειι.

Π. $γριιι1ιειιιιριιπιις ει." 'Ειει·επι,

Με ειπε ννιειιιιε·ε Τ.ιιεεεΙιε ιιειιι Ροιο ι·ιι ε ιι 1ιει·νοι·, άει.εε

άιε 8γριιι1ιειιιιριιιιιιι,· επι Τιει·επι ιιπιά πιει· επι άοιι ιι6ιιει·οιι

Αιι'ειι πιιι. Βάσια ειιεε·ειιι1ιι·ι. ινοι·άεπι ιει. Με Ιπιιριιιιειει·ιιι.1

Ιιενιιιι.ιιι·ιε ειειι ιιιιπ· θεινειιεάειι·ιιιιε Με ΙιιιιιιιΙειιιει·οεεπι, ιπι-ιιι

ι·επιά ειιππιιπιόεεε Μειει·ιιι1 ειειε ειε1ι ιιιο ιιιινι·ιι·1ιειιιιι ει·ινιεε.

Πει· νει·1ε.ιιι άει· Ιιιιριεγριιι1ιε ιπι Αιι'οιι ιει εε1ιι· ιγριεειι.

1ιιιριειιειι νοπιιειιι Μιά, Με οιιιννιοιιεΙι ειοιι ειιι εειιιει· 5πεΠε

Με 22 Με δ? 'Γε,ε;ε οιιιο ιι·ιιιεειιο Ιιιιιιειειιιει·οεο, άιε ειιιιοει

ι·ιει·επι ιιιιιιιι. Πει·ιιιι εε1ιιιεεεοιι ειε1ι Βειιιι·εΙιιιιι;ειι άει· ι·ε,ι.ειο

ιιιι.ι·οιι Εγππιριιάι·ιιεειι ιιπιά εριι.ιει· ειιι Βιιι.πιιιιεπιι, ευνι·ιε Ρε.ρε1ιι

ειιι' άει· Μιιιιάεο1ιιειιιι1ιειιι. ι'νειιετιιιιριιιιιςοπι νοιι ιπιιιιιι>π·ιειι

Αιιοιι ειιιά ειιειιιιιιιε ςειιιιιιι·ειι. Β`ιιιι·ιοι·επι άιιι·‹:ιι Βιιιιιει·ιειιιιΙιει·

ιιπιά Βι·ιιιι2ειι πιασει άειε Ιπιιριιιιειεπ·ιε.1 ιιιινι·ιιιιεει.ιιι. ινειιεεΙιειιάε

8ε1ιιιιεειο1ε·ει·ιιιιε;οιι ιεεεεπι ειειι ειπε άειι ιιιε1ιει· 8·ειιιπιε;ειιεπι

νοι·ειιε1ιειι ιιιι:ιιι. ιιειιεπι, ιιιιιιιεπ·ιιιιι ει·ιιιΤπιει εισιι ονειιιιιειι άιε

ιάϋπι·ιιειι1πειι ειπιει· $ετοιιιει·εριε.

ιπι άει· 1.ερι·είπεεε ιι·ιιπ·άε ειιι Βει·ιο1ιι εεε» άιε ιειιιειι ? άειιι·ε

:ιιιο άεπι· νει·εειιιοάειιειειι Μιιιάει·ιι νοι·εειεε,·ι. Ιπι Νοι·ιιεεεειι

ιιπιάοι ειιι 1ιοπιειειιιει· Βιιειιε·ιιιις άει· ιεειιι·ιι πειιι, άοοιι οιιιά

ειισιι ιπι Βιιεειιιιιά ει·ιι·ειιΙιειιο Βεειιιιιιιε ει·2ιε1ι ινοι·άειι.

· Ι)ιπειιιοι·: Κε ι·πι ι ε.

8ειιι·οι.ιιι·: Πιο Ε.

1881. Ξιιιιιιιιι· ειιι 25. Ο1ιιοιιει· 1004.

Μιιειιιε. «Ποιοι $ρι·ιιειιει.ϋι·ιιιιςειι».

Ζιιιιιι.ειιει άοπιιοπιειι·ιοι·ιε Π. Με θε1ιιι·ιι άεε Οειιιιι· Τοιιιπιιιπις,

άεεεοπι Κιιιιι1ιοιι- ιιπιά θειιιιοιιεεεεειιιειιιε ιιι Νπ·. 31. 1004 άει·

«$ι. Ροιει·ιι. ππιεά. ινοε1ιοιιεε1ιπ·ιιι» ;ςεάι·ιπειιι ιει. Γει·ιιει· άειιιοπι

ειι·ιει·ιο ει· άιιε θειιιι·πι άεε ΡΜ. Ν. 11., άεεεειι Κι·ιιπι1ιοιιεε

εειιιε1ιι.ε ιιιιο1ι ιιι άει· επιι·ιι.1ιιιιειι Νι·. νοι·ϋιι'επιι1ιε1ιι ιει. ινιε ιπιι

Βειιειι ιιπιςεπιοιπιιιιειι, ει·ινιεε ειειι ιπι 1. Βπ:1ιιιι.ιειε.ρρειι ιιπιά 1. θεωρι

ιε11ερρειι ειιι ε·ι·οεεοπ· Ει·1ιι·ειι ιιιιπι,ςειιει·ά,άοι· άιε εεπιεοπ·ιοΙιε Αριιιι

ειο ιιπιά άιε ι·. Ηειιιιιιπιορειο νοι·ειι1ε.εει 1ιιιιιε. Βπιάιιοιι ιειιιε οι

πιοε1ι 2 Κι·ειι1ιοιιεεεειιιε1ιιειι πιιι. Πει· Ιπιεεεεε άοε ενε.ιηςε1.

8ιεειιεπιιιε.ιιεεε Η0ειιιιειιπι Ιειάει ιιιι άει· εεΙιεπιειι Ροι·πιι άει·

ιι·ειιεοοιιιοειειι εειιεοι·ιο11ειι Αρ1ιιιειε. ινοιιπι πιιιιπι ι1ιιιι Ιειιι

επι: «Ζει8·επι ειο άιε Ζιιπιηο», ευ ιιιι ει· εε πιιειιι, άειιιι ει·

νει·ειο1ιι άεπι Βει”ειι1 πιιειιι, ειιει· ει· ννιοάοι·ιιπιιι μια ρι·ιι.ι·ιιεε

άιε ιδίωι·ιε Με ειιι Βειιο: «Ζει;·επι Βιε άιε Ζιιιιε·ε». Βι· ιι6ι·ι

ειιι. ννειιπι ιπιιιιι νοιι νι·ειιεππι εειιιοιι Νιιιιιειι Για, 1ιο1ιι·ι οι· ειοιι

ε1ειο1ι πιιι Βιιι·εοιιοι: ινιι·ά ειιι ειιάει·επ· Νειιιε Β·επ·ιιι'ειι, ιιο ι·εεε·ιει·ι

οι· ιιιι:1ιι.

ιιιιοι·εεειιιιι νι.·ιιπ· Μ. ιιιιε1ι άιε Βοοιιιιοιιιιιιιι·ς ειι ειιιει· ?αιιώ

ι·ι.<,ςειι ?πιιι πειι ιεο1ιεπ·ιει· Α1οιιιο, 1ιοιπιιιιιιιει·ι πιιιι εειινι·ει1ιε·ει·

ι·εοιιιεεειιιςει· Πεππιιιιιιορειε. διο ιιοιιιιιε ειιι· πιιοιιι. Ιεεεπι,

νοιι! εε1ιι·ειιιοιι, ιιιιει· ειιπ:ιι άεπι ειιειι εεεειιι·ιειιειιοιι Βι·ιεί ιιπι

ιιιϋι;1ιειι Ιεεειι. ΑιιιΤει1ειιά πιιι· ειιι ιιιι· άει· Ποι'ειιι ιπι Νιιιιιειι

ποάειοιιιιιιεεε. Πιο Νειιιεπι, 'Ι'ιιιιί- Με Γεπιιι1ιειιιιεππιοιι, άει·

Ηειιεςεπιοεεειι. άοι· Πιεπιειιιοιειι, άιε νιειε άιιιιι·ο ιιι ιιιε·ιιοιιοπιι

νοτ1ιοιιι·ε ππιιι ι1ιπ· ειιιπιάεπι, Μιτου ι1ιι· νο11ειιι.πιάιε· επιιιιιΙΙειι. Αιιι

Ηεπ·ιειι ειιι άιεεωΙιεε1ιεεθει·ιιιιεειι. θεοι: ε.11πιιιι1ι1ιειι Βεεεεπ·ιιπη,ς·.

Βιιιι€ιιοεε: Βιπιιιοιιε ιιπιά Ιεειιιι.ιιιιο άεε 1ιπι1ιειι ;γι·ιιε ιιιιιι·ιι

1ειιιε εο Με ιιιε ιιοιιιι·πι ιιιιιειπι, άεεε άιε 1. 8ειιειι·ιιιιιιιιις πιιι

ι.ιειι·οάεπι νι·ιι.π·. ινε1ιι·επιιιειπιιιειι Ηοι·ειοι1ιιιι€ άοι Οιι·ιιιιιειιοιι.

Πιε1ιιιεειοπι:

Κ ι·οιι ι: ινοιιάει ειειι “με άειι Αιιεάι·ιιοΙε «ιι·ειιειιοι·ιιιιε1εε

Βιιιι·ιιιιιςειι, ιιιειειιει· Με πιιειεριιγειεειιει· Βοι;ι·ιιι' ιιιπιοπ·1ιιιιιι άει·

ιιιι πιεσε ιιεειιιιιπιιτε θειιιοιε πειιιιιιάεπιειι νοι·ειιπιςε ειπε π»

ινιι·ι·ιιιιι: :ιιι εειιιιιΐοπι ιππιειειιάο ει. Ζιι άεπι ιιοιάεπι Ροι·ιιιοπι άει·

ειιιιιιοι·ιιιιε.ιοπι,ά. ιι. ιιιιιει·ιιειΙΙι. ιιπιά άει· ιιοπ·ιιιιιι.1ειι. ά. ιι.ιιιπιει·

1ιιι.1ιι άει· ιι.ιιιπιε ειπιεειεειιάεπι Αριιιι.ειειι "κι ιιΙιπιιεο1ι Με ειπιο

άι·ιιιο Ε'οι·ιιι ιιιιιιιι, άιε ιιιειιι άιε Ιιειιιιιιε·ειιιιιιιι. πιοε1ι ειιοιι άιε

θειιι.π·οιι, εοπιάει·ιι άιε νει·ιιιπιάιιπιε ειι·ιεειιειι άεπι νει·εειιιοάειιοπι

ιιειιιι Αιι1ε.ιιΓ άεε ιιοι·ιιιει.1επι 8ρι·οειιειιε ιιι Β'ιιιιιιιιοπι ιι·ειοπιάειι

ιιοι·ιιιιιι1ειι Οειιιι·ειι 1ιειι·ιιιι. Ι)ιεεο Ροι·ιιιειι νι·ιιιιειι :ινεειιοιιι

ειιι·οειιοιιά ειε «ιπιιι·ειιοπ·ιιιιειο» οάει· «ιπιι.π·ιιεοπιιι·ειο» Αριιιιειειι

2ιι ιιεεειειιιιοιι: Ιιι εει.πιπ ι·ειπιει· Ροι·ιιι ιποιπιιιιοιι άιεεε Βιιιι·ιιπιρειι

ινοιι1 Ιαιιιιιι _ιειιιειε ειιι· ιι1ιπιιεπι1ιειι Βοοιιεειιιιιιιις, άιε άιε ειε

1ιει·νοι·π·ιιιειιάεπι ρει1ιοΙο,ιςιεειιειι νει·ιι.ιιάει·ιιιιι;ειι ειι ε;ι·οιιο ιιιιά

άιιι“ιιεε νει·1ειειιιιε·ειι εειειειι. Ε1π·ινειειιιιιιΒ·ειι ιιιιά Β1ιιιιιιιιςειι,

Πει· .
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εε άεε ιιιιιιιει· θει·ιειι ιιεά ΠεΙιιιιι,ε;εεεεε ιιι ει·εεεει·ειε οάει·

εει·Ιει.ι·ει·ειιι θι·ιιάε ιειιεειι·εΒΐεε Μιά; Ιιειεει·Ιιιε Μ; εε εει·εεε

ιιε;ι,ιε ιιιιι:Ιι άεει Ρι·ε.νε1ιει·ειι άεε θειιιι·ειιιε, άει· Πειιειιιι;ε- οάει·

Υει·ειεάιιεε;εεεΙιεεε ιεεει·ΙιεΙε άεε ΒΙεάε άΙεεε 3 Ε'ετιιιειι ΙιΙΙ

Μεεε Ζιι εειειει:Ιιειάειι.

Πιο νεε νει·ι·εάεει· εειεειε νει·εεεεΙιεΙιΙιειι Ιει ειε ΑΙΙΒ·ε

ιιιειιιενιεριειιι, ννεΙεΙιεε Ιιε ΑιιεεΙι1εεε εε άΙε νει·εεΙιΙεάειιειειι

ε·ι·εεειεε ιιιιά Γειεειειι Βιει·ιιιιε·ειι άει· ΘεΙιιι·ειιιιιΙτιιοιι ειιιιι·ιιι

ιιυά Με εοΙεΙιε Ιιειεε ρειΙιεεεειεεειεεεε Βεάειιιιιιιιι· Ιιει.

ννεε άεε ειιεεειεειειεεά Ι.εεεε ε.εεειι·ιΙΐι, εε ε·Ιε.ιιει Κ., άιι.εε

άΙε νει·εεΙι1εάειιεε ΠειιεεΙιειι, _ιε εεεΙι ε·ειειιςει· ΠειννιεΙι1ιιιις,

ΒΙΙάιιιιε·, Πεειιες νειεεΙιΙεάειι Ιεεειι. 1νειιε ει· ειιεΙι Ιιιι· άειι

ιιιιιιάει· εεεειειι. άεε ΚΙιιά, άειι Βιιιιει· ειο. ειε ειιεΙιειειειει·ειιά

11088" άει·εΙιειιε ιιιιει·Ιιεεει, εεειιεο άεε ΙιεεειιΙει·εεε ειιεΙιειε

ειει·ειιά νει· ειεε εεεεε Μεεε Πιι· άεε Ιιιι εειιιιεΙΙειι Πεεειι θε

εειειι ιιιιιεε ει· εε εεεοΙει ιε Αει·εάε ειεΙΙειι. Πε ειιεει ειεε

εεε·ιεεε 0ι·εεεε Πιι· άεε ΡειειρΙει·ειι εΙεεεΙεει· θεειεΙιιεειιιάι·ΙΙεΙιε,

εει άετειι Πεεει·εεΙιι·ειιειι ειιεΙι άει· εεειε Βεεει· ειε ιιιεει ιιιεει·

ι-·ιιιεεΙε ει·Ι'εεεειι Ιιιι.ειι--εενΙεΙ ΙΙιιιι εεΙιιι.ειιι. Με ΒεΙιιιιιάε. Βειιιι

Ιιεεειι ειεει· θειιε ιει εε ιεεε·ΙιεΙι ειε ιιεινιεεεε Μειιιιιιιιιιι ειι

κνωωιι Ζιι Ιεεειι. Ζ.εΙιΙι ειεε άΙε ειεεε1εεε Βιιεεειεεεε, εε

ει·8·ιεει ειεε, άεεε άΙε 8ειιιιιιε άειεεΙεειι άΙε 8ιιιιιιιιε άειι· ειε

κεΙιιειι ειεΙιιεει· ιεεεΙιεΙιεε ειε ειε νΙεΙΙ'ε‹:εεε ἱἱεει·ιιΙΙ1`ι. εεετ'

ιιιιι. άει· 8ειιιιιιε άει· ειεεε1ιιεε Ψοι·ιε ιιιιιιε.εειιιά εεει·ειιιειιιιιειι.

Βεεεεε Ιιεει άει· ,ε;εΙιειε Ριεειει ιιιεΙιι Με ειεεεΙιιειι Νειειι

εοιιάει·ε ιεεεεε Ρει·1οάεε ω· ειιιιιιιιΙ.

Η ε ει ιι ε; εκει άιε ΠεεννεεΙιιεεεειεΙιεΙι άεε Αεεάι·ιιεΙιε

«ιτειιεΙιειιιΙιεΙε>› ΒεΙιε ιιι; Ιειιεει·ειιι ιει άει· Πιι πειι” εε1ιεεει

ιιυά άιεεεΙεεε Βιει·ιιιιεεε Ιιειιεειι ειιε- εεά ιι·εεεΙιοι·ιΙΙιεΙει·

Νειιιι· εειιι, ννεΙΙ άΙε ΒεΙιιιεε άΙεει εει ειιιεεάει· Ιιε.<.ιειι: ειε

Μεεε ιιιιι ιι·ειιεΙιει·ιιΙιεΙει· ιεειει·ιεεεει· ΑρΙιεειε Εεεε Ιειιι Ιεεεε

ιιιιά ιιε.εΙιερι·εεεεε.

1.ΙΙ7ιιε άεε Βεεεειεειει·εε εεεειι·ιιΐι. εε Μεεε εε Κιε.εΙιε. άἱε

ιιιεει εεεεειεειει·ειιά Ιεεεε. εεετ εει ειιιειε εεννΙεεεε ΒιιεΙιειε

εεε ειειε ειιειεεεεε, ννεεε εε ιιι ειεειε ννω-ιε νει·Ιιεειιιιι.

Κ ι· ε ιι ει: Πιεε Αι·ε·ειιιειιι ει·ιιιιεει ιιιεει εεΙιε Βιιεεειεειει·ειιά

Ιεεειι νει·ννει·ιει ιιι ννει·άειι; άειι· εειι·. ΒεεΙιειεεε ειεΙΙι εεειι

Ιιιι· άεε Κιιι.ιιΙιειι ειπε Βιει·εεάεε ιιιι θεεειειειΙά άεε ν17ει·ιεε

νει. Με άειι· εοι·ιιιεΙε εεεειε Πεεει· ιιιιιιει, ννειιε ιιι ειιιειε

εεεεει·ιεεειιειι ΙΙΙ7οι·ι ειε Ι'εΙεεεει· Βιιεεειεεε ειιιειεςει·ειεε ιει.

Με! ει· εεεε άεε ΒΙΙάινει·ι νει·εεάει·ι. Πε.εεεΙεε εΙΙι επ άεε

Ιιεεειι νοιι 1ινει·ιεε,άιε εεεε άεε εεννεΙιειειι Ιειει·νειΙΙ άειειεεειι,

εε νει·εεεινιεάει άεε 1λ'ει·ιειΙά ειιά άεΙιει· εειει άεεει άεε

Βιιεεειεειει·εεάΙεεεε ειε. Πιι·εΙιιοι· : Κ ε ι· ιι ι ε.

8εΙιι·ειει·: Ε” ι ο ε.

ΚΙειεει·ε ΜΙΙΙειΙιιιιρεε ιιεά ΙΙιει·ερειιιιεεΙιε ΝεΙΙ:ειι.

- Πεεει· άεε νεε Ε'εεεε ιιιιά ΒεΙι ιιΙιεε ειιιε·ειΙΙΙιι·ιε

ιιειιε 11νριιοιΙΙιιιιιι Νεει·εεεΙ (ΒιειεάιιιειενΙεεειειιιἱά) Πει

ΚΥ ει Γε ιιΙιιιεΙι ιιιιιΓειιι.:ι·ειεΙιε Βεεεεεειιιεεεε εεεεειεΙΙι ιιιιά

ΐεεει εειιι Πι·ιεΙΙ εεετ άεεεεΙεε ιιι ιο1ιζειιάε ΙΙΙΙει·ιε: «Νειιι·εεεΙ

Ιιιι ιιι Πιιεεε νεε 1,θ-2,Ο ε. ειε ι·εεει ει·ειιοΙιεε.ι·εε Ηνρεειι

Ιιιιιε εει ειιιιεεεει θεεΙει1εεΙε:Ιιειι ιιιιά εεΙ Βιι·εειιιιεεειιειε.εάειι

Ι.ιΙειειεεΙιι·εεΙιει·; Με θεάειινιιιε τει εε ιιι 'Ι':ιεεεάεεειι νεε

εχω ειε Β Χ 1,5 ε. Ιιιι εΙΙεεειειιιειι ειπε ι·εεει .ειπε Πιεεειε.

Κιιιειι1ειινε Πἰεεεεεεει“ιειι εεεειεειι ΙΙιιιι εε ίεΙιΙεε. Πιε ΝεεΙι

ιεΙΙ Ιιει.ιι _ιεάοεΙι ιε ειιιει· εΙειεΙιεΙι ι·εεεΙιεε Αιιε·εννεΙιιιειιε άεε

0ι·ι.ειιιιιεειιιε εε άεε ΜΙιιεΙ εεά άιιειιι νει·ειιιιάειι ειπετ εΙΙιε:ιΙι

1ιεεειι Δεεεεειε εειεει· εει·Ιιει1εοΙιο.ιε Κι·ειι. Πει· ΘεεεΙιιειιεΙι

ιει ιιιεει μι, εεει· ιιιεΙιι εεεειιάει·ε ιιιιεεεΙν ιιιιά νει· εΙΙειιι εε

περι;; εεε1ιΙιεΙιΙις, άεεε άΙεεε ΒιεεεεεΙιεΓι άει· Πιιιεϋι·,<.ιει·ειιε

άεε ΜεάΙΙιε.ιιιειιιε Ιιεειε Ιιιιιάει·ιιά Ιιιι ινε." ειεΙιειι άει·Ιιε.

1:Ιιιιειωιι1ιεΙι εειεει· ιιιιι·Ιιει1εεεεε Κι·ιιιι ειεΙιι εε ειοει ΙιεΙιει·.

Με άιε εειιΙιει· εεΙιεειεε Βει·εειιιεεεεειιιιε1, εεεειιάετε άεε

'Ι'ι·ιειιιιΙ ιιεά άεε νει·οιιιιΙ. Πε ει ειπετ ιιιεει με: Με νεε

ιιιιεεεεεεΙιειειι ιιεά ιοιιιεεΙιειι Νεεεεε·ιι·Ιιεει.ιεε. _ιεάοεε νει·

εεεννιεάειι άΙεεε1εεε ειπε Πιιιει·εεΙιΙεά νεε ειιάει·εε ΝειΙιειιειε

εεεΙι Αιιεεει:ειι άειι ιιιιωιιι Ιιιι εΙΙΒειιιειιιεε ιιι Ιιει·εεειει· Ι·"ι·ιει,

οΙιεε ιιεεεάινεΙεΙιε Πεεεάεςιιιιεεε άεε θι·Β·εεΙειειιε ειιι·εεΙιειι

Ιε.εεεε. Ζειιειι ιει άει· Ρι·ειε άεε ΜεάιΙιε.ιεεειε ειε ρεεε ι·ε

ειε Μεεε». ιΟειιιι·ιιΙεΙιιιι ει» Νει·νεεεεΙΙΙιεεάε ιιιιά ΡενεΙιιιι

πιο. Πι·. 182, 1. Πεειεει· 190.51. 1ΜεΙι ε1ε ο ε.

- Ο. Ο ι· ιι ε ι ε ι· ιιεά ν. Η ο ε ε ε Ι ε (ΠειιιεεΙιε 111εάιειεε1

Με. 1906, Νι·. 8) Μεεε άεε νεε Πιιε1ιε ει» άΙε θοιιοι·ι·Ιιεε

εεεεεάΙειιε εε ΒιεΙΙε νεε Ρι·ειι·ιι· οΙ εεεειειε Νε νιιι·ιιιιε

έορι·ΙΙΙι εεά άει·εε νειειιεΙιε ειε εειεεεεεειι€ε ΓεειἶεειεΙΙι,

εεε Νενει·εεε άιε ΒοεΙειιιιεεει νει! ινεειι;ει· ι·εΙει. εΙε ι·ειε.ι·

Βε1ιεειιιιε ιιιιά εε.ιεειιιΙιεε ΑΙεει·,ειεΙεεεεε νεε εΙειεΙιει· Κοε

ιειιιι·ειιεε. Πεε Νονει·εεε ιει ειιι Μεεε εεΙεεε ΡεΙνει·, ινώ

εΙιεε ειεε ιιι Ψεεεει· ειε εε 50 ρΟι. Ζιι εΙεει· ι·οιει·ειιεεε ?Με .

ειεΙιειι 16ει ιιυά ιιι ίεειει· οι·ι;ειιιεεεει· Βιιιάιιιιι; («ιεεεΙιιει·ιιη

10ρθι. ΒΙΙεει·, 8ρθι. Ρι·οιειι·ειεΙ, 4.2 ρΟι. Αι·εεειε ιιεά 5,85 ρΟι.

Αι·Βειιιιιιειε ειιιειι.Ιι. ΑΙεει·ε·1ιι ειιιΙιεΙι εννει 14 ρΟι. 8ΙΙεει·.

εεετ ιιΙοει ιιι άει· ιιιεεΙιιει·ιεε ?ειεε άεε Νενει·εεεε ιιεά Ριο

ιιιηςοΙε, άεεε ινεεεει·ιεε ΑΙεει·ε·ιεΙεεεειςεε ε;εεεε ιειι νει·άειιιι

ιει· 8εΙεεεει·ε, ιιι εεεειι ιιιιι ρενειο1οιιιεεεει· ΚεεεεεΙεΙϋειιες,

ειιεει·ειεάει·εεεΙΙιεε. ννεΙιι·ειιά Νενειι.ιεε16ειιεεειι ννεάει· άιιι·εΙι

εΙΙιεΙιεεΙιε Ιιεειιεςειι, θεινεεεεεεει€Ιιειι, ΒΙειεει·ειιι, 8εΙι1εΙιε

 

ΙιειιιεεΙιι·ει ειε. ιιοεΙι άει·εΙι Βιι.Ι:ειιιιι·ε εεει.ΙΙι ννει·άειι. Ρι·ειει··

εεΙ ννιι·ά εεε εειιιειι Ιιεεεεεειι εεεειεΙΙε εἱεΙιι εει'ε.ΙΙι. εει1ιε.Ιι

εεει· ειιι· ειινεε εεετ 8 ρΟι. ΒΙΙεει·. Βιιιερι·εεεεεά εεΙεειε 811

_εει·εεεεΙι 1ει άΙε εε.Ιιιει·ιειάε Κι·ειι άεε Νονει·εειιε ειεε ΙιεΙιε

ειιά άε.ιιΙι εειιιει· ,ει·εεεεε ΠεεΙΙεΙιΙιεΙι άει·εΙιάι·Ιιιε;ι εε πει

Ι.εἰεειιε·Ιιειι άἱε θεενεεε.

Πιιιε Νονει·ιιεε εειεΙιιιει ειεε άειιιεεεε νει· εειιιειι ΚοιιΙιιιι·ι·ειι

ιειι άιιι·εΙι εειιιειι ΙιεΙιειι ΒΙΙεει·ι.εεΙιεΙι. εειιιε ε;ι·εεεε Πεε1ιειι1ωπ'

άΙε ι'εει.ει·ε ιιιιιεΙιΙει·ιε Βιιιάιιιι,ε_· άεε 8ΙΙεει·ε. άΙε εειιιι·ιιΙε Εεεε

ιιοε. άΙε ειιιι·Ιιε ΗειιεΙιεΙιΙιεε ιειεεάε ννιι·Ιιεεε. ει·εδειε Φω

Γεεννιι·Ιιειιι,ι ειιά άεε Ε'εΙιΙεε ιιεεεειιεε·ει·ιει· Κειεννιι·Ιιιιεεωι Με

8εεΙειιτιειι.ειε εεε.

ΝΒ. Με Νενει·εε.ιιΙ6ειιεεεε άΙΙι·Ι'ειι εΙεει ει·ε·ιιι·ιιιι ιιιιά

ιιιεεεεε νει· 1.ιιοΙιι: 8εεεΙιειει, ιιι άιιιιΙιε1ιι, ιι.ιιι εεειεε εεΙιι.νειεεε

ΠΙε.εεΙιειι ειιιεεννεει·ι ε·ει·άειι. Β ε ι· ιι ε ε Π'.

 

Υει·ιιιιεεεΙεε.

- Πει· Βειιιιει· Αιιιιιειιι, Ρι·ειεεεει· Πι·. Αάο1ρΙιΠι·ει

Ιιει·ι· νεε Ιε νεΙειιε Βι. θεει·ιεε. Πιι·εΙιιοι· άεε εεε

ιειιιἱεεΙιειι Ιεειιιιιιε εε άει· ΠεΙνει·εΙιε.ι Βοειι, εειςΙεε· ειε 1/14.

Αρι·ιΙ άεε εεΙάειιεΠοΙιιοι·_ΙιιεΙΙΒ.ιιιιι. Πει· ειιιεεεεεεεε.

ιιεΙεΙιι·ιε. ινε1εεει· μια Με 74. Ι.εεεεε_Ιιιειε ειεΙιι, Ιιιιι εε1ιιε

ε·ιιεεε εΙιεάειειεοΙιε 'ΓειΙειΙιειι άει· ιι·εεειιειειι ι·εειειεεεειι

ΗεεεεεΙιεΙε εεινιάιιιει.

- Πει· Κει·ρεει·ει άεε Π'. Α ι·ιιιεεΙιει·ρε, ινιι·ΙιΙ.

Β ιιι. ε. ι ε ι· ε ι Π ι·. Κ Ι ι· Ι Ι ο ιν π ιει Ιιι·ιιιιΙιΙιεΙιεεεΙεει· εεε

ΠεΙΙ'ει·ιιι ιιιιά Ρειιειειι ν ε ι· ε ε ε ο ιιι ε ά ε ι ννει·άειι. Ζε εεΙεειιι

Νεεει'εΙε·ει Μ. άει· ε1εεει·Ιε·ε ΠινΙειεεεει·ιιι άει· 28. Ιει'ε.ειει·Ιε

άΙνΙειειι, διεε.ιει·ει Ο ιι.Ι ά ι ε ε Η ι, ει·ιιειιιιι ννοι·άεε.

- Πει· εοιιιει· άεε θεεΙιειεννεεεε άει· Πειει·ι·ιεΙιιεεεειειωε

άεε Περει·ιειεεειε άει· νεΙΙιεειιΓΙιΙε.ι·ιιες, Ρι·οΙ'. στά. άεε ινειε

ΙιεΙιειι ιεεάΙειιιιεεΙιεε 1ιιειιιιιιε. Βιειι.ιει·ει Π ι·. Ο ε Ι ε ρ1ιι

(ιιΙΙΙιει· Ρι·οιεεεει· άει· Ηνι.ιιεεε ιιι Πει·ριι.ι). Ιει πιει ε ε ι· ε ι ε ιι -

άειι Μιιε·1ιεάε άεε ΜεάιειιιεΙι·ειε ει·ιιειιιιι πει·

άεε, ιιιιι ΒεΙεεειιεε ιε άειι νοιι Ιειε εεΙιΙειάειειι θιεΙΙιιιιιι·εε.

- νει·ΙιεΙιειι: επ Αεεεειεειιιιεει κει· Κι·Ιει.ιιεεεΙι:

Πει· 8ι. 8ιεειεΙιιιιε-Οι·άειι Π. ΚΙεεεε ειιι Πεεννει·

ιει·ιι - άειε εΙιεειεΙΙε:ειι εΙιει·εε Αι·ει άεε Ηειιριιιιιει·ιΙει·ε άεε

ΠεΙάειεεεε άεε ΒιειιΙιεΙιει·ε Ήε1εει· 11ηεειει Ιιιι Τειεειι θειεε.

εεε·ειιννειιιεεε Ιιιι. 0ι·άἱιιειει· άεε ΨειεεΙιεεει· Ι1_ιεεάεννεεερΙ

ιε.Ιε Πι. Π ιι ά ιν ι ε· Η ιι ιι ιΙι ε ι·Ιι ο ι ιιιιά άειιι εΙιειιιεΙΙ εε Πε·

εει·νεει·ει άεε ΚινειιιεεεεεεΙειεε, εειςειιιινΙΙι·ι1εεε Με. ι·ά. άειι

ΡΧεΙιεεεεεε ΙιειιιεΙειει·ιεε ΠεεριιεΙε Πι·. 8, Πι·. Ε) ρει·ιιιιιι

” ει. ιι ε 1 ;

ει» ΑεεεεΙεΙιιιιιιιι.ι ιε άειι Κιιιιιριειι εεε·ειι άιε .1ερεεει·:

ΠΙε8εΙιινει·ιει·ειιειδι. Αιιιιεε-θι·άειιΠ. ΚΙεεεε

- άειιι ΠινΙειοιιεει·πι άει· 22. Ιει.-Πινιε.. 8ιεειει·ει Πι·. ΝΙΙιε

Ιιιι Β_ιεεεΙιειονν.

- Ζειε Οεει·ει·ει άεε ΤΙϊΙΙεεεεεε ΜΙΙΙιει·εεε

ριιιιΙε 1ει άει· 8Ιιει·ε Αι·ει άεε 0ι·εεειιι·εεεεεε ει·ιΙιεΙιειι ΜΙ

ΙΙιει·Ιε2ει·ειιε, Βιεειει·ιιι. Π ι·. Ρ ε ε ε Ι :ι ιν ε Ιι ι, ει·εεεει ιινει·άεε,

εε 8ιεΙΙε άεε ε·Ιι·1ιΙ.Βιεειειειε Πι·. Ν ιι ε ιι ι· ο ιν, άειι· Ιι ι· ε. ιι Ιι -

ΙιεΙιεΙι ε.1εει· νει·εεεεΙιΙεάει πι.

- Πει· ιιεεεει·οι·άεειΙιεεε Ρι·οιεεεει· άει· ε.ΙΙΒειιιεΙεειι Ριι.ιεε

Ιε.εΙε εε άει· Κιεινει· Πεινει·εΙιει, Π ι·. Π Ι ιι ά ε ει ε ε ε , Ιει Με

ε ι·ά ε ιι ιΙιεΙι ει· Ρ ι· ε Γε ε ε ε ι· εεΙ' άιεεειιι ΠεΙιι·ειιιεΙ εεειΙΙ·

ιΙιςι ννοι·άεε.

- Πει· ιιΙιει·ε Λεει άεε Μει·ΙεεΙειει·ειιε εεΙ άειι Αάιιιιι·ιιΙΙιειε

ΐεει·ΙΙιειι ιιι 1εΙιοι·ε. Π ι·. Π ε ά ε ι ο ιν ιει Ιιι·ειιΙιΙιεΙιεΙιεΙεει·

νει·εεεεΙιΙεάει νιει·άεε, ιιειει· Βείει·άει·ιιιις ειιει

ννιι·ΙιΙιεεεε 8ιε.ειει·ει,

- Ζιιει Πι·ιινειεεεεεε θεενει·εειιιεε ιεει·ει Μ,

εε $1ι.εΙΙε άεε νει·ειοιεεεεε Π ι·. Πι·εε σε, άειι· εΙεΙιει·Ιι;ε θε

ΙιεΙΙε άεεεεΙεειι Πι. Α ιι ά τι ε ε ε ε νι ει·ιιιιεει ινοι·άειι.

- νει·ειοι·εειι: 1) Αιε 31. Με: εε Βει·ΙΙιι άεε ίιει

ρι·εΙιι1ειει·εεάε Λεει ιιι νΙϊει·εε εε Πι·. Η ε. ιι ι ιιι ι Ι Ι ε ε

8 ρ ι· ι ιι ιι ει· ιει 84. Πεεεεε_ιεΙιτε. ει· ΗιεεεεεεΙεάεεε ειεειιιιιε

ειεε Κιιι·Ιιιεά ιιιιά Ιιειιε εειεε ιιιεά1εἱεὶεεΙιε ΑεεεΙΙάτιει.τ :ιιι άει·

Πειραιει· Πεινει·εΙιε.ι ειΙιεΙιεε, εε ννεΙεΙιει· ει· νεε 1891-1899

ειιιάιει·ιε ιιιιά άεε Αι·ειει·ιιά ει·Ιεεε;ιε. 2) 1ιι Πι. Ρ ε ιε ι· ε ε ιι ι· ι;

άει· Οεει·ει·ει άεε Μει·ιιιεΙιεάειιεεΙιει·ρε, Βιεε.ιει·ει Πι·. Α Ι ειιΙε

0ι·1ε ιν, Ιιιι Δ1ιει· νεε 54 .1εει·εε, ιιε.εΙι ιεεει· ιιΙε 80-ιεειΙΒει·

ει·ειΙιεεει· 'Ι'ειιε·Ιιειι. 8) Ιιι Το ιιι ε ε Π ι·. Ε' 1ο ι· ε ε ι Ι ε

Ρι·εε Με ο, Λεει ειε ςεΙειΙιεεεε ΒεειΙιιιιι· άεεε1εει, Ιιιι 72.

Πεεεεειεει·ε. Πει· νει·ειοι·εεεε εε.ι άΙε ιιι·ειΙιεΙιε Ρι·ειιιε εε1ι

1861 ειιεεεεει.

- Πι·. ΑάοΙ ρΙι Κι·Ιιεει·. άει· ιιι ΜιιΙιάεε ιιι _ιε.ρειιιεεεε

θει'ιιιιε;ειιεεΙιεΙ”ι .ειει·ειεε Με, Ιιεει·ι, νεε ει· εεε 'Ι'Ιεειειιι ιεΙε

ει·ερεΙει·ι Ιιει, εεετ 1εάΙεε ιε άΙε Ηειειει (Ι'εΙιΙιειιι ιιι Κει

Ιιι.ιιά) ειιι·11εΙι.

- Ζιιιε ΠεΙιει· άει· εειι·ιιι·ειεεΙιεε Αειε1Ιεεε·

άεε εεεεε ειε.άι1εοΙιειι ΚΙιιάει·εεε ιιεΙε ιε 8ι.

Ρε ιε ι· εε ιι ει; ει, Με άει· «Βιιεε. ΠΠ.» Με τι, άει· Ρι·είεε

εει· άει· θειι·ει·ε;Ιε εε άει· ενει·εεεεεει· Πιιινει·ειιει Πι·. ΙΝ.

Μ ιι ιι Ι ει ε ιν ε·εννε.εΙι ι.νοι·άειι.

-- ΗΜ'. Εεεε ι· ι Κ σε Ιι (Βει·ΙΙε), άει· ειεε εει.ιεεννιιι·ι1ε· ιε

Πειιιεεε-Οειειι·ΙΙιε ειιΙ'Ιιε.Ιι Ιιει άειι ιιε 1ΙΙιΙι·ε άΙε Πι·εεεεε άεε

Β ΙΙ ο Ι: Η. ΙΙ Η ε ε ε ι· ε ει·ι”ει·εεΙιι. Πιεεεε Ρ'ιεεει· ννιι·ά άιιι·εε

εἰε ειεεεεεάεε Πεεεειείει·, ειεε Αι·ι ννιιεεε, εεειιι·ε.εεε, άΙε
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οιοιι ππι' ποπ οποοιω Βο.,ο·οτριπιποπ οιπο·οπιοιοι ποπ πππ

ποοιιτο πιο ποι·ι Ι.ο.ι:οι·πποπ ιιοιιποποιιτ. υπο πιι.οιιοοοΖιοι ποιο

Ε'οι·οοιιοτο ιοτ. Ιι·ι παει. πιο πιο Ροοι ο.ιιοαοιιι·οοιιοπ οοιπ οοιι.

- Βοπι «Ε. πο.. οπο οπο Οποοοπ πιιτ.ιςοιοιιτ, πο.οο πιο

0πι·οοοοι· Αοι·οιοιιοηιοι·οι.ιοπ ιπ οιποι· επιιιι·οιοιι ποοιιο1ιι.οιι νοτ

οο.πιιπιιιπι.π πιο Αποοιιπιπιο·ππο·οπ ποο 8ιππποπικοιιιιτειιοποο Π ο ο ο

Βοο,οπ ποπ θγπιιιιο1οποπ Ι)ι·. ιιι πι πιοιιοι·ο, ποι· ποπ Τοπ

ποι· 21 _ιιιιιι·ιοοπ Ε'ι·οπ Ποπ ο ννιιιιι·οππ ποι· Νιοποι·ι·:πιιιι νοτ

οοιιπιποι ιιοποπ οοιιι:ο, μπω Π. πιιπ απ, πιιοο οο οποιοι οοιπο

Διιοιοιιτ ι;οπ·οοοπ απ, Πι·. Η. επ ιιι·ιπιιποιιοι· νοι·ππιννοι·ιππε

επ πιοιιοπ; ποππ οοι ιιιιπ ιιιοι·νοπ οποοι·οι.οπ ννοι·ποπ, ννοι·πιιι οι·

οιπο Βι·οοοιιιιι·ο νοι·οιϊοπιιιοιιιο, ιπ ινο1οιιοι· οι· οιιιι;ο Αποοιιπι

πιοππο; ποπ ννοιι:οι·οπ πιιοιιιιιι·ιο. Νποιι ι)οτιο,ςππι.=; απ. ποππ

νοιιιπιιοο ππι·οιι Πι·. Η. ι“ιιππ πιο Υοιοοιιιιπιππο·. πω: ι)ι·. Η.

ποιοι.. Β·οιιο.πποιο ιιο.1ιο πππ οιιι·ποιι ιπι Βοποποτπ πιιι·ιιιιοι· οπο,

ποοο Β. οοιπο Βι·οοοιιιιτο ιιοι·ο.ποςοο·οποπ ππι, οιιπο πιο Απο

ιοεοπιιοιι οποιοι. ποπι Αοι·ποιιοιιοπιπιπ :π ππιοι·ιιι·οιτοπ.

- 1)ιο ιπ νοι·οοιιιοποποπ ει·οοοοπ 8ι.ππι.οπ ι)οπι:οοιιιοππο πιο

_ιοικιιοι·ι.οπ Αιιοποιιιιοπ πι» ιιι·πιιτιοοιιο ιιοπιπιπ, ππι' ννοιοιιοπ πιο

“ππο;οπ Δοι·οι.ο ποππ ποι· Αρπι·οπο.τ.ιοπ ιπι· ιιι·πιαιοοιιοο πω.. πιι

πιοιιοπ ιιοπποπ, ιιπποπ ιιοι ποπ ρι·οπιιοοιιοπ Αοτιτ.οπ οποιο;

Βοιιοιι. 8ο πιο ποι·_νοι·οιπ ποι· Αοι·πι.ο Πιιοοοιποτι`ο ιπ Βοοιιοπ

ποι· Αιιιιποιπιο πω οι·πιαιοοιιο 1ποπιπιπ ιπ ι)ιιοοοιποι·ι' ιοιποππο

Βι·ιιιιιι·ιιπε ππο;οποιππιοπ: Ι)οι· νοτοιπ νοι·ιοιιιι οοιιιοιπ Βοποποτπ

πιιι·ιιιιοι· Αποπι·ποιι, ποοο ιιιπι. ποι· ιιοι·πιοποπ νοι·ι.ι·οιππε πιιπ

οπιπιιιοιιοι· ι)ιιοοοιποι·ι'οι· Αοι·πιο. νοι· ποι· Βοοοιιιποοιοοοππε

οπο» Ειι·ι·ιοιιιιιπο· οιιιοι· Αιιοποπιιο Επι· οι·οιαιοοιιο ιποπιπιπ ιπ

Βιιοοοιποι·ι ππι·οπ ιιοιιοιιιιιιπιτπιιο; ποο Ριπποο πιο 0οιοςοπιιοιο

πιιο·οοοιιπιτ.τοιι ννιιι·πο. οοιπο ιιιοιπππ8 οπο: πιο οοιιινοποπποπ

1ι'ι·ο.ι.;οπ επ ιιποοοι·π. Ποπ· νοι·οιπ οοι.οι. οιποπ ιπποοοιιποο νοπ

οιοποπ Μιιςιιοποι·π οιπ. ποι· πιο Βοι'ιι1·οιιι.ιιπποπ, πιο οιοιι ειπ πιο

Βι·ι·ιοιιιππε ποι· Αιιοποπιιο ιιπιιριοπ.· ρι·ιιιοπ πππ νοι·οοιιιιιι;ο

οποπι·ποιιοπ οοιι, πιο πιο ποι· Αιιιιποπιιο ποοιοιιιοπ Ζιοιο πιος

ιιοιιοτ οιιπο Νοοιιι.οιιο οι·ι·οιοιιτ ννοιποπ ιιι:ιπποπ. Βοπιιοοοιιοιι

ιιοι;οπι ποι· νοι·οιπ πωιοπιοιπιοποι οοιποπ 8τοππρππιιι., πο.οο οι·

_ιοπο Βιιιι·ιοιιι.πιπς νοπ Ροιιιιιιπιιιοπ, πποοοι· ιπι· 0ι·ι.οο.ι·ιπο. πιο

οιπο πιο Ιπι.οι·οοοοπ ποι· Αοι·πτ.οοοιιοιι ποιο οοιιινοι·οιο ποπτοιιοππο

Σι.οιοοπιιιιπιο πποοιιο. .

- Ποτ Βοπιποπ-Κοπει·οοο, ποι· ποππ 80. Δρι·ιιι πιο

ποπι 8 Μπι π. οι. ιπ Βοι·ιιπ τ.π,<;,·οπ ννιι·π, πιιι·ιιο οπο, ποοιι ποπ

πιοιιοι·ιρ,·οπ νοι·οποιο.ιιππο·οιι πιο οοιιιιοοοοπ, επ οιποι· ,πιππποπ

ποπ Ηπιπιπππο· Επι· ποπ ποτιιιιιπτοπ Βιιιποοιιοι· ποι· νιοιςοποππ

ι.οπ Βιι·πιιιοπι οοοι.π.ιι.οπ. Ριοι'οοοοι· ιι.οπιο·οπ πιιπ ιπι ποππ

Κοιιει·οοοο πιο Βιιιοπροοτ τοιιποιπποπ. Πιο νοι·ιιοππιιιιικοπ

οοιιοπ, ιιο.οιιποιπ ποππ .Ιο.ιιι·ο οοιπ ιππτ.ποοιιιιππ· ποι· Χ-5τι·πιιιοπ

νοι·ιιοοοοπ, οιποπ ιιι·ιτ.ιοοιιοπ Β.ποιιιιιιοιι ππι πιο ιιιοιιοι·ι8·οπ πι·

ιππεοποοιιο.Ειοπ οι·ιπϋΒιιοιιοπ οποιο οιπο Αποορι·ποιιο ποιοι· ποπ

ποι·:οιι.ιοοπ 8το.ππ πιοοοο 0ιοπιοι:οο πππ οοιπο νι·οιιοι·ο ππι:

ιιι·ιπεςοππο Αποο·οοιπιτππο; ιιοι·οοιιιιιιι·οπ πιο οιιιπ οιπο πιιγοιιοπ

ιιοοιι-τοοιιιιιοοιιο πιιπ οιπο ιιιοπιπιπιοοιιο Ηπιιριοιτ.2ππο; οοινιο νοτ

οοιιιοποπο Αιιιοιιπποοοιτ.2ππο·οπ πππ οιπ Ρι·οιοιιιιοποποοππ νοι

8οοοιιοπ. ΜΗ. ποιο Κοπιζι·οοοο πιιπ πιω πιπιππο;ι·οιοιιο Απο·

οι.οιιππο· νοι·ιιππποπ. ινοιοιιο :πιο Ζννοιπο ποι· Ηοιιιιιιππο ππι

ι'ιιοοοπ πππ ποποπ οιποι· πιιιο·ιιοιιοτ οι·οοιιοριοπποπ 1.ιιοι·οιιιι· οιιο

_ιοπο Αρρο.ι·πι.ο ππι· Αποοιιοπππι.ε ιιι·ιπεοπ οοιι, πιο οιοιι ππι' πιο

τοοιιπιοοπο Βοιιο ποι· Βιιπιποιοι·πριιιο ποοιοιιοπ. Βοοοπποι·οο ιπ

ιοι·οοοο πιιι·ιι:οπ πιο δοιιιικινοι·ι·ιοιιιππο·οπ πιο Δοι·οιο, Ροιιοπιοπ,

'1'οοιιιιιιωι·, ι3'ποι·ιιπιπτ.οπ ι.;οιςοπ πιο 5οιιιι.πιπππο· ππι·οιι Ει.οπτις·οπ

οιι·ο.ιιιοπ ποοπορι·ποιιοπ. Ι)οι· Οηςππιοο.ιιοιιοοιιοοοιιπο ποοιοιιι

οπο ποπ ιποιι·οπ Ρι·οι'. ιπιιοι·ιοιπ, ι)ι·. Ιπιιποιπιπππ.

πι. πω”, Πι·πΔ.ιοοι·ο·θοιιππιιοι·ς πππ Ρι·οι'. Βιοποι·;

πω. Βιιι·οπνοι·οιτ.π πιιπ-ι Ρι·οι'. ν. Βοι·ι;πι π.π π. ιιοπι Βιιι·οπ

πποοοιιποο εοπϋι·οιι Μιιιιοι.οι· 8ιππι.., Μιπιοιοι·ιοιπιι·οιαοι· Αιιιιοπ',

θοποιοιοιο.ποπτετ που Αι·πιοο Ρι°0ι- ν. ΜΜιι0ιπ. ποι· ιποιιιοι· ποι·

Τοοιιιιιοοιιοπ Ηοοιιοοιιπιο Επι. 11ιοι.ο, πιο Ρι·οιοοοοι·οπ ν. ι.ογ

ποπ, ννοιπογοι, ιιποοπι·, Βπιοππιιη;, οπο”, νιιο.ι·ππι·ε π. ο.. πο

-2πι·θοιιιποορι·ιιιπ.πο (Αι·ειοποιποπ) ιπποι·

ιποπιπιπιοοιιοπ ιι·πιωιωι ποι· 0ιιο.ι·ικοινοι· ΠΜ

ν οι·οι ιιι ο, πιοιποιοπ οιοιι, ποι· «πππ» οιιιοιπο, ππι· ο ι π Β τ. π

ποπ ι πππ οιπ ποιοι· Ζπιιιιι·οι·.

- Νποιι ποππ .ιοιιι·οοιιοι·ιοιιτ πετ Μοοιιοποι· ιιοοοιιοοιιοι'ι επι·

Βι·ι·ιοιιιππ8 οιποο Αογιο οι. Ροι·οοποπ ινοιιιιιοιιοπ

0οοοιιιοοπτο ποιο ιιτ2ι:1ιοιιοπ Βοι·ιιι`ο πιο 1904 πο

ιιοι'οπ οιοιι πιο ιπιππειιιπιοπ πο: θοοοιιοοιιπιτ. ππι 4180 πω., πιο

Απο,εςοποπ Με 8224 πω. πππ ππο οποοοοπιιποιιο Κοριιο.ι πο

ποπι πιω ο·οοοιι 6800 Βιιι. Πιο θοοοιιοοιιο.Γι επιιιο 2 πιποπ

πππ 1271 ννιι·ιιιιοιιο Μιιοιιοποι·, πο.ι·ιιπι.οι· 486 Ε'ι·ο.ποπ πιει

ιιοιιοπ Βιο.πποο. 1π ποπι πω, ινοιοιιοο νοο ποι· θοοοιιοοιιοιτ

ιπι Μπι ν. ι. 10 ννοι·οι: ποπ ιιποοιιο.π οπι:ι”οι·πι ειπ ποι· ππι·οοιπ.νι·οι·

Βεπιπ οι·ϋπποτ. ινπιπο, ιιι.πποπ 5 πιω οπου οι·ννοι·οοππιπ.ιιιι; οο

ινοι·ποπο ιΤι·ο.ποπ νοι·ριιο8·ππο·. Ποτ Πιιτοι·ιιο.ιι π... Αογιο

ιιοοιοιο 950 ΒιιΙ. '

- να πο. 2 .Τοιιι·οπ ιιοιιιοπ ποππ Μοοιιοιιοι· πιοπι

πιπιοοιιο θοοοιιοοιιοιτ.οπ οιοιι ειπ ποιο Μιπιοιοι·ιπιπ ποι·

νοιιιοοπιιιιο.ι·ππο πιιπ ποππ Θοοιιοιι εοννοππι, οιποπ νο ι· ω. π π

ιιοι ποι· Μοοιιο.ποι· Ππινοι·οιτ.ιιι: ιι·ι·ιιιιποπ ιιι πιιι·ι'οπ.

πιο πιο Ζοιιιιπι.; «3ογπ Οτοιοοιιοοιινπ» οι·ιπιιι·ι, ιοτ. μια οιπο

Αππνοι·ι οοιιοπο ποο Μιπιοιοι·ιπιπο οιπ,ο,·οιοπιοπ. ιιι ινοιοιιοι· πιο

Νοοινοππιπικοιτ πππ Ζννοοιιιπποοιοικοιτ ποι· ιιι·ιιππππο· οιποο

οο1οιιοπ νοτιπιπποε ποοινοιι'οιι: πιιπ. Ποιο .ιιιιπιοιοι·ιπιπ ιοι ιο

ποοιι 1ιοι·οιτ ποπ ο·οριοπιοπ νοι·ιιοππ ππτοι· που Βοπιπειιπο 2ιι

ποοιοτιοπ, ποοο ιιι ποιποοιιιοπ ππι· πιοιοπιο·οπ πιοπιπ. Οοοοιι

οοιιο.ι'τοπ, ννοιοιιο ιιοι ποι· Ππινοι·οιι.πι. 1ιοοτοιιοπ. οποοιποοοιι

ινοι·ποπ.

- Πιο Κπι·οοιοοπ ιιι ποπ ιιοπικοοιοοιιοπ πω...

ι·πιιιπποι·π ποο:ιππι.: Ιπ Ριπι;ιςοι·ο ιι :ιπι 1. Μπι, ιιι

ιποοοπιπιιι πιπ15.ιιιιο.ι, ιπ πιιοιοοπο ννοποιε :ιπι 20. ιπι

ιιππ ιπ Κιοοιοννοποιι ππι 1. Μπι.

-- Βριποπιιοιοςιοοιιοο: 1π ποιο" ποι· ιπ Μπα

Ζοιτ. νοι·ιιι·οιιοιοπ Θοι·ιιοιιι.ο ιιιιοι· ποιο Δ π € ι: ι· ο ι: ο π π οι

Ο ιιοιοι·π ο.π νοι·οοιιιοποποπ Οι·ιοπ ποο ιι.οιοιιο (ιτπ Κιιοιιποι·ι

Βο.ιπιοιι ιπι ι)οποοιιιοτ. ιπ 'Ι'ιιιιο πππ ιιπποι·οπ Ο:·οοπ) ΜΝ. πω.

πιο Υοι·ινοιτππο ποο 0ποι·ιιιοπιπιππιιποροιαοι·ο τω· νοι·πιιιοιποι

πιιι.οπτοιιοπ, πο" οοιι. ποπι 11. Β'οιιι·ποι· π. .Ι. πιο Β οο·οπ

νο ιι ι· οι; ιιιποι·ιιπιπ ποι· Β.οιοιιηςι·οποοπ π π το ιι ο. π ο Η οιιιο

Οιιοιοι·οοι·ιιι·οπιιπποοπ ποοιιποιιι.οι ννοι·ποπ πππ πιο

οποοοι·ινο.ιιπιοιι θοι·ιιοιιιο «πω» ο ιι ο ιο ι· ο ν ο ι· π ο. οιι πιει:

Γιι.ιιο νοι·ειπιο.οοι οιππ, πιο οιοιι ποοιιι.ι·πειιοιι πιο οποιο Μπιζου

ι‹πι:οι·ιιιο οι·ινιοοοιι. οο ινπι·πο π. Β. ποι· ιπι Ι)οι·ιο Βοι.οιοιι :οι

12. Μοτο ποοποοιιιοιο Βι·ιιι·οπιιππεοιο.ιι ποπ ποπι οι·ιιιοιιοπ

Ροιποοιιοι· πιο οιιοιοι·ονοι·πιιοπιια "πιο", »πιο οιοπ ππι πει

Βοιιιιοπ ποι· 1.οιοιιο πππ ποι· ιπιιιιοι·ιοιοοιοοιιοπ Ππι.οποποποπι

ποπ Ι)πι·ιπιπιιο.ιιο _ιοποοιι πιοιιι. ποοιιι.ιιαιο.

- Πιο ιπ πιο.ποιιοπ 8ι.ιιπι.οπ (π. Β. ιπ Νιοππι-Νοινο·οι·οπ πππ πο·

οιι·οπιοι πιο Αοι·2Ι.ο, εοπιιι.οο πο... ππι ποπι Απιιοιιοιοτπιιοποι·οιε

ι.;οιοοοι.οπ Βοοοιιιιιοο, οιοιι νεοι;οι·ιι, ο.π ποπ ππι πιιι·οοπιιι·οιιοοικι

(ιι·ιιππιοι;ο ποππ ποπι Β.οι;ιοιιιοπι νοιιι οιιπο 1008 οτεοπιοιοι·ιοιι

8οπιιιιιοι:οιππιιοοιοποπ ι;οιιππποιιπιοπ, οο ππι πιο Οιιοι·ιποπιοιποι

νοι·ινιιιιππι.=; οπιι;οοι·πποι, ποππ πιιοπ 0ι·ιοπ, πιο πιο Αοι·πιο ειπ πει

8οπιιιιι.οιιοπιιπιοοιοποπ ιοιιιπποπιποπ οιοιι ννοιο·οι·ιι. ιπι [ποππ

:ιοο Μιιιιοιοι·ιπιπο οιοιιοππο Αοι·πιο πποπιιοπιπιπππιοι·οπ, ποπι

ιο: ιιι οοοινοιιοιπ, πο" ποι ποι· νοι·ιιιι.ιι:πιοοπιποοιο ο·οτιπι.τοπ

Ζοπι ποι· ιοτ.πι:ςοπο.ππι.οπ Αοι·πιο πιο πι·οιιοπποπ οιοποιοποιο

ι.οπ ππι·οιι πιοοο πιποοι·οποι ι›οοοιιιι;τ. ινοι·ποπ ιιιιπποπ. Η

-- Πιο ιιιοοπτπι2οπι ποι· κωπκοπ ιιι ποπ 0ινιι

ιιοοριιιιιοι·π 8ο. Ροι.οι·οοπτοο ποππ;; ππι28. Ποπ

π. π. 10646 (80 ποπ. οιοιπ π. νοι·νν.), ππι·πιιι.οι· 1284 'Προπο

(12 ιοοο.). 951 σιγριιιιιο- 117 ινοπ.ι, 252 πιοιιο.ι·ιποιι -(12 ινοπ.ι.

104 ι)ιριιιιιοτιο - (17 ποπ.), 109 ιπποοι·π - 121 ιποιιι·ι πππ 2

ΡοοιιοπΚι·πιιιιο - ι1 :ποπι πιο ιιι ποι· νοτιν.).

Μοι·ιτο.Ιιτοι:ο-ΒιιιΙοτιιι Μ.. Ροτειι·οιιιιι·πο.

Μι· πιο ιΝοοιιο νοπι 20. πιο ποπι 28. Μοτο 1906.

Ζοιιι ποι· 8ι:οι·ιιοιο.11ο:

1) πιιοιι ιιιοοοιιιοοιιτ πππ Αιι.οι:

ο ο.·ιοπο.·ιο-=ου
[ωθΒΠιθΠ:ἑἑώοοώπΩΩ:π-=·=οπ°=

___|_` ι-.ηιπηηωηωηι-οΞ¦

ΦαοιΦΦΜ3 ο ο··-ο-8·- ι.·.·ιοοιοοο·ι=ι
πιο.-ιο.οπ.ο.............ιοπ

-ι-ισιο·:<κωιοπω

560446ιιι0Β28212517228188685716968588515]

21 ποππ ποπ 'Γοποοπτοο.οποπ:

- '1'γριι. οιιοπιιι. 2, 1·"π. πιιπ. 52, ιι'οιιι·ιο ι·οοπι·ι·οπο 1,'Ι'γΡΜ'

οιιπο Βοοιιπιππιιπ ο; ποι· ?πιιπ Ο, Ροοιιοπ 8, Μπ.οοι·π 82, 8οιιιιι·ιοοιι 16.

ι)ιπιιιιιοι·ιο 20, 0ι·οιηι Ο, Κοιιοιιιιποοοπ 10, 0ι·οπροοο Βπποιιι°

οποοιιππππιχ 27, Πι·γοιποιπο 7,Θι·ιπρο 10. Κο.ιπι·ι·ιιπιιοοιιο Επι·

ο·οποποοιιππιιπο,· 189, πιο" 8, ιππιποιπιοοιιο. Μοπιπςιτιο Ο, Αιπο

θοιοπικι·ιιοππιπιιοπιπο Ο, Ρο.ι·οι.ιι.ιο οριποπιιοπ 0, Βοιπιιι·οπιιιιοιιθ.

Απιιιι·ο.ιι Ο, Η ιιι·οριιοπιο Ι, Ρποι·ροι·ο.11ιο1ιοι· 0, Ρ οιιπο πιιπ

Βορτιοποπιιο 12, 'πποι·ιιπιοοο ποι· Βιιπο·οπ 184, 'Ι'πιιοι· πιοοο οι·

ποιοι· θι·,·οο.πο 30, Αιι:οιιοιιοπιπο πππ Ποιιι·ιππι ιι·οιποπο .ιι

ποποοοιιΜιοιιο πππ Ατι·οπιιιο ιπιππιπιπ 74. ιιιοι·ο.οιππο οοπιιιο πι·

Κι·πιιιιιιοιτοπ ποο νοι·π.·ιπππεοικοποιο ιἔιθ, 'Ι'οτ,ι.ςοποιοπο π.

,

~--?*2~

0 Νιι.οποι:ο Βιι:πιιπε ποιο νοι·οιτιο 8τ. Ροιοτ8·

ιτιπι·ποι· Δοι·πιο: Βιοποιο.ο·, π. 28. ΑΡΝΙ 1905.

Το.ο·οοοι·ππιιπι.ς: Η* ιπ.πιπιιι·οι'ι': Νοιιοοιοο ιιιιοι· πιο·

ιοι·ο.ίοι·οοιι π π π.

Θ· ΝποποιοΒιιπππο ο” 13ο ιιι:οοιιοπ π.ι·οι:1ιοι10Π

ιι'οι·οιιιο: Μοιιτο.8, π. 11. Δρι·ι1 1905.

71~__4_,



    
 

Βατιοι:ιοΙΙο ΗοιΙιιιιε; ι1ιιτοιι Ριιοεριιοτ

` (Με .ΗΜ απ·

. Δι ΜΗ 0,05 θα).

άεεεε:τι ΗειιιρτΒεετειιιότιιειΙ κήπο ΝιιεΙοἰιιεᾶιιτε ἱετ, νου Πι. Ι.εριιιιει: ιιετ€εετεΙΙτ.

40 54 14 ει: 4

Ο , Η , Α2 , Ο , Ρ.

ΕτριοΒι: ω ΡΙιοεριπιτιιτιε, ΝειιτειετΙιετιἰε, Βεειιἰτἰε, ΒΙιιτειτπιιιτ ιιιιό ΑΙτετεεΙιννειεΙιε.

  

ΠεΒι·αιιοιιεατικνειειιιι8: 4-1θ ΡιΙΙειι κνέ1Ιιτετιό άει· ΜαιιΙΖεὶτ.

  

Πι·. Ι.εριιιιεε. 62, πιο .κ Ιιι Τοιιτ, Ρειτἱε.

Ει·Ιιέ.ΙΙ:ΙιοΙι ιιι ε.ΙΙοιι Τοοεεετοιι ΑροτιιοΚοτι.

  

 

 

  

.δι:ρα/επ

[2ι:ρι'Ιοχ..ι·υ!ισά.

θΙου!!α_|

άει· νι·ιτιωσιιιιο Βο

.πιίοοσ|

,,??οΜυ"

    

:Ζω ..ΜΜΜ 'Ι

  

  
  

δω;" 0"1.ω1- ωωιωιι Μ: πιω

πι; !"""ω ι·ΠΚΠ.ΔΙ. ριιι·ριιι·οει.

ΜΙΒ.. ἐ"ω,ι.... 0οιιιιι άοι·ιιοι·Βιιι·,

π';.""8_ Μπι ωιωιι νοι·ιι·ιΒοιι

ν.) Ι ΑΜ'_ _ ιιιι:Ι Μι·Ια εοΙιιιοΙΙ.

«Μαι .πιιι-ι Βοειτοει ΟιιωειοοΙσοτ1νετ των τιιοσει·ιιοιι ΤΙιο- ιι ο;·ιι··;::,;οιΠι

ΒΜπιιο1οιιιιι.

ι·ειριο, τΙοεεοιι ειιτιτι1ΒουΚιι16εο ννιι·Κιιτιε οι:

ροτ1τιιοιιτε11 υηα 1‹1ιιιιεοΙι Γοει,9,ιοετο11τ ιετ.

ν0Ττθἱ1θ_ θεμιιιιιιοι· ιιΠοιι Κι·οοιιοι:·. Μ2ιιι·. ί#ιιιιἰιιοοΙρι·ιιριιι·ιιιοιι Ιιε

. Μπι Φιιιοωι Με νοι·ιοΙΙο νϋΙΙιεοι· Π” καιω ιιι ννιιοιιω·,

ΜιιιοΙιιτει· θοι·ιιοΙιΙοειαΙιειτ. ε_·ιιιι2ΙιοΙιοι· Βει2Ιοεἱ8Ιωπ ΗΜ·

8οιιΙοιιιιΜιιιτι-ι, υπό 2°ι°ιιεεοι· Βοεοι·Βιοι·ΒιιιίΙιεΐιι. Ι Ι

° ° , ιιιιιμοιι- ιιιιιι Κοιι!!ιορΠιιιιοι·Κιιισεο, Π8Ι119ΜΠΟι ιπι ιιιιιε ειιι.

ΙΒΜΕπ10ΠθΠ' άιιιιιι, οιιι·οιιιεοιιιι Βι·οιιοΜΙΜοιι, οΜι·ιιι·ιι. Τιιιιιιι·ιιιιιοοιι ω” Και»

τἶΙιοιΒ Πι·ιιεοιι οἑο.), ιιιιι·ιιιι!εο=ο 0ιιιιι;ι·ιΨοιι.Μ)5 ὰ

η . ιι οικω νοιι -8ι.ει·. ρω ιοἱιι ιι νειι· , ,ο ει·ιιι Μπιο

νΒΙΟΠΙΠΠΠἔ· ι·ιρ,·οι· Εδι5Μ12 πιιι. ειιιοιιι θγι·ιιιι Με θοιιοΙιιιιιιοΚει·οι·ι·ιεειιε.

Βοεοιιτιοι·ιι εωιωιθιθ Αιικνοιιάιιιιρ,·εννοικο ιιιιιά Τιιιοοο!ωι

Μιιιιι ιι 0,5. Βοι Βιιιι·ι·Μ$οιι 3 Μα! «Μια» Ο,5,ιιιιι Ιιοει.οιι ιιι

ΤιιΜοιιειι.

  

  

 

 

   

δαβυεού

@παρ

,, ποιών"

οιι€8!ι'ΕοΕο.

Εκανα” ιιι Βγιιιὅ

Μπι, ο! οτ οι

μι." Μωσα

@Μι

1°ποψ.Φι

,, £σΜο"

!ι.ιΙ:Μτου ΡΙιοεριιοι·

οιννοι". Ψιι·Ιωιιιιιω

Με Με ιιιοΙιωιι;οιι

οι·μιι!ωΙιωι '

πω! Διιοι·ςιιι|ωΙιοιι

ΡΙιοερ!ιοι·- ιι. Πιο.

ρΠοιΜιιιι·ορι·Άριι·πο.

Ξἱεωι- ιι. Βι·0Μ ο

Μι" ,.ΒοοΙισ π

  

  

  

(Ι5):ΙΟ-θ.
  

ΑΙΙοιιιΙΒο Ι·'ιιΙιι·ΙΚιιιιωιι:

Ρ. Ηοπιιιιιιιιι-ΜιΒοοιιο δι 00., Μπι οιιειιι.-ριιιιιιιι. Ρι·οιιιιοιο

ΒτιιιεΙ (8οΙινι·ει2). θο·επασισΙι. (Βιι.άοιι).

χι;"δω,- πω; Ε·[Μι·αξη,· 4168,· απ. ιιη.9078 Ρι·οάιιΜο 82ο!ωπ ἄ8·π ΠΠ. Απ.πωι ρι·ιιιιζι “κά

|ι·αιι|κο ειιι· Ρ'ει·/ι29ιιπρ.

  

  

 
 

  

δἰπυύ):

,, ΜΜΜ"
#π_ιώ):

., λ'ω|ισ>"

 

ώ;" #ει'απ:/ ·π#.###°|
  

  

  

  
  

Ωο!ιΙι·ιωιιΐιιιι!οι·. σ? οι;; ΡμοΒριωι·. ιιηἀ

ΜΠΟΝ Π! ιιιι·εοιιιιεΙΝ οι: Ι·.ινοΙεει

πιιυπικΚοιιι!οι· ί' ' ?Ενω-Εμ Ιε;Μ·ΜΜ Η;"

8.7'ΗΠΑ ωΘΟΙΒΜ 1) εγιιιΙιωιεοΙιοε 8οΙινοϊοΙρι·Δριιι·ιι ρΙιοι· ιιι ΜΜΜ πω!

Ραπ' 'πι' Κ"°° Δ.: Μ Η Με Η ΡΜ Ν, Ι πιιι 10°|Δι οι·ΒιιιιιεοΙι μιιιιιιΔωιιοιιι Α1·ειοιι ιιι καιω”
.°.””°¦.,'°° Ιιοειοι·. 80Ι°ι10Μ088Ι° .ΙοάοΓοι·ιιι· ;νώΐ83.0”ΐ Ι.€="θωξ;9'ιι Βωξ.: 5σΙινοΙο1.-0οιιιοιιΙοεοι· Ιοιιιιιγοι- ειιι-ΜΒΜ" "ΗΠ

ω-Βιι_ ρω" ΙΜΠ.“ωο”Ιο ΜΟΝ- -Π. αστεια. Τ"Π;οποιεο"ο οιι€ΜΜ  

10ιι/ιι Ί`Ιιι8οιιοΙ ,,Κοι:Ιιο“.

Μ· ΒΔΙ) ΚΙΒ8ΙΝθἶἘῇΣ
Β80οι· νοι:ιι 15. Αρι·11 Με 1. ΝονοιιιΙιετ.

ΨοΙιΙιοι·ιιΙιιιιιο ειιιειιιιιι.Ιιι€ο ΚοοΙιειιΙ:ιςιιοΙΙοιι (ΒιιΙιοοη, Ριιιιιιιιι·, ΒιικΙιι·ιιιιιιοιι, ΒουιιΙοτει·,8ιιιιιΙνι·ιιεεοι· (ριιοεριιοιιι.ι·ιιειιΜΙιιε). ΒοοΙο

πιιι ι·οιοΙιει.οιιι ΙίοΙιΙοιιειιιιι·ιι€οΙιιιΙτ ιιι» Τι·ιιιΙι- ιιιιά ΒιιάεΙιιιιυιι. ΒειοΙιΜΙιιρ:ε ΚιιτιιιιιιοΙ. ΒοεοιιιΙοι·ο ΠοΙΙιιιιιοιΒοιι:Μιιιωιι-Βιιι·ιιιοι·

Κι·ιιιιΙιιιιιΒειι, σΙιι·οιι. Κιιιιιι·Ηιο άσε ΒιιοΙιοιιε Μιά άει· ΙιιιΠνιιο8ο, Ποι·ι-, ΙιοΙιοι·-. ΝΙοι·οιιΜ·ιιιιΜιοιιοιι. ΒΙοΙοΙιειιοΜ,Ε'οΝΙοιιιι8ΙιοΠ,

η ΖιιοΙιοι·Ιιι·ιι.ιιΜιοιι., Ρι·ιιιιοιιΕι·αιιΕΙιοΠοιι.

Υιπειιιιιι εΒιιιι!!ο!ιοι· Μιιιοι·ιι!ννΕεεοι· ιιιιτο!ι Με Υει·νιιι!- λιιι'80ΜΠωσ Μ" Με Αιι- · ° °

Μ;; ω· Κ6ιιιιι!. ΜιιιετιιιΜΜει· Κιεειιηιειι πι! Βιιο!ιιιιι. πω" ιιιιοιιηιοΙΝιο!ι "πιο κ.88"Μ8"·

  

 



--' νν11.ΒΒΑυ "-
Ο Ο Ι

8οπννπι·ινε!!!. Εππε!ει!!οπ ω. !.!π!ε Ρίοτιπε!πι-Ή!!π!:ππ. !7!!π!!επιππη.

Ηεπιρτεειἰεοπ: Μ11! ΜΒ ΟΚΐ30ΌΘΡ. !

!'!' π ι· πι ο, πο!! .Ιππι·!!ππόοτ!οπ πων!!!ιι το Η ο Ι Ι η π ο Ι Ι_ο ιι μπει! οπτοπ!

παπα!!! πω! πω!... !!!ωπιππ!!ειππε πω! πιω !!ετνεπ- πω! Β!!ο!‹οππππ·!ω!ο!ι!επ, Ν

Νοπτπε!πεπ!ε, !εο!!!εο, Ε!!!ιπιππποπ ει!!ετ ΜΙ, Ρο!ποπ νοπ Υοτ!ο!ιππποπ, οπτοπ!- Ρ

πω!!! !.ο!!;!επ πω· Βε!επ!‹ε πω! !!ππο!ιοπ. !νο!τοι·ο Κπι·ιπ!τ.ιο!: Μπομπ· πω! Ηο!εσ- !

!π!!!!!!ι!ιπ·, εο!ινιο!!!εοπε !!ε!!πγπιππε!!!ι (8]2· ε τ. ο π!. Ι)ι·. Ζ ε! π ά ο τ), Ε!ε!‹!ι·π!!ιοτπ- Ι

πω, Β!εεεειρο, ΜΜπι·επ 0180 πι. π. π. .) Βοτι1Ιιπιπο Βππρτοιποιωπο, !ιεπ·ι·- 1

!!οΙιε Τ.ιππεπκνΜάοια Κπτοι·ο!ιοετοι·, ππωω.-, Ειεο!ιω·οι. ΡτοεμεΚ!π πω. !

πω!. Με Μ!. Βετ!νει·ινε!!πππ ω... Με 8!ε!!!εοππ!!ποἱ88εππππ!.

  

ΕπϋΞιι·πτετ'Ματ.

Βεεοπάετε!ικ!ω!!!επάαπό

Κοτειτορ!πε!!εοπ.Απννεπάιιπε

Μεεεννϋππ!!επετΤεετ.

ἔ
=

έ

'δ
(Ω

ω

δ
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«ω

=

<
 

_!!!!π!π!. Βειι!!!6!ε! πι!! πι!. ν7ετπεΙ. !Στετεπ ΙΩΝ”.

Νότο! Βο!!ονπε. Σκια!! Βιιπποε.

' ΗΜ!!! 0πποπτε!!ει. ΙΜ!. Ρεπε!οπ, εορ;οπϋποτ πεπ Κπι·ππΙυ.!;οπ.

' Η ΗΜ!!! !(!υπηη!. πω...! Βε!.π,εοε.

ΗΜ!!! Ροε!. ΜΗ, Ροπε!οπ νοπ 7-1!) Π. Ρτοπρε!ιτ.

_ ΗΜ!!! κ!!! Βιιεε!ο. Ηε.τιοπ. Ρεπε!οπ νοπ 8.5Ο-9.50 Μ. Ρτοερο!ι!:.

 

!.!!ει·ει!πταπ!!Ρτο!κ:π!το:!επΙοε!

ΚΝ0!.!.δΟ:οιι.υυννιοεπΑπεΝΑπ!ΠΗΕ!Ν.

 

Ρτπο!ιινοΙ!ε.. εοππ!ε;ο

[Απο. Απε!!1!ιτΙΜιε

Πτ.!πα!..Με Κιπππε!π!! .Η Ρ............

!. ΤΜ”.

  νει·ε!π!ε!

(ΜεΜι!!ε!!!!επάεΨίτΚι!πεΜε

  

 Κ!ἱπιπ.!:ἱεοΙιοι· ΨειΙά-Κπτοττ, Κτιπιγε- πω! Ψππποτποὶ!ππετπ1τ τ!

Ρ Α Α πω" νοπ Σπέππτ !!!πεπππ·πΙπ Π! Βετ!!π.

χ, 7 ! Βοο!!επ οπεο!!!οπ:

Βοεἱ!ι!ππι οε θι·π.Ιοιι δ. Ρ!π!οι·-Βγ!›οτ8, 7 κνω-.π νοπ Πιν!πε!κ, !!)ϋππϋπι·ω, απ! πω!! 2 Βεπτδ98 Π" 0Μ""θω

ΜΜΜ Π!" πω· Ι)!!πει, π! ιι·οο!ωπετ, ρςεπππάω· 088811!! !ππι!ττοπ Μπα! εΙτοπ,-ειιεεο- ά!!! Π8!!8!!!!!!898 Μ!!! π..! |.6[38Ι'.

ΜΜΜ!!! Ρ!οπωπποπωπποε ἔε!ἶἔ`‹;|πὰ2ἔἐι2οᾶἴὶΠΞἔ2:ἔ· Βνν!πε!ι Βπιπρίστνοι·πιπάιιπε. Ι νω1 ΗΒΙΜΒΒΕ ΕΓΟ',- ΒΙ_. Ψ. ΙΗΜο.

8ει1εο1ι νοτιι 1. Με1 Με Ζωη 1. 8ορτοιτι!:οι·. π 1905· ω· 8· Μ!! Η Με!!! Μ!! ?θ Τω!!··
ω] π:€ι..Ξ» ΙΙξιιιπγθ ιιππ Β!υτεπτιἐ!!σπ. Έ Ν0!!!!!!ϊε(€π!!!ο]κν8€€91°!!ε!!Βέ18έ81β ΠΊ!!! __ _____ _ λ'ΡΓ8Π 18 Μ' Α __ _ 7

επι οι· οΙ° οι· ἰο!επ οττ!κ: Μιι!εοπ οι πω ετποπ γ τορ.π!!!ο ! επποπ π οι· ε! οι·

ω!. Ηοο!ιάτιιοΚ-Βοποποπ νοτεοΙι!επεποτ Βγετε!πε, Μ!πει·π!- πι!!! !!Ιοοτ-ΒΜοτ, ο!ε!‹ω·!

ιπ:!ιο ννειπποπ πι!!! Μπεεπεε. Ττοο!!οπ1π!”ι· πω! ΒοπποπϋΜετ).-2 .<;τοεπο Ροπε!οππω ._.

πι!! ιπϋ!!!!ι·τοπ Ζ!ιπιπετπ. !Ρεπιποπερ!·ο!ε 1 ΒΙΑ. 50 Χοπ. Με 8 Μ!! Με· Κο!!! πι!!!

Βοξ!!! ρι·ο Ροποπ πω! Τ”. Ε!!! 2-ετϋοΚ!εοε Ροπε!οπ-Η‹3ωΙ (ν7!πτοτε;οΒ5.πάο) ειπε

88 Δἱπιπιοι·π πππ ΠΓοι· πω· Πϋπο ΠΠ· επεπππο Απω!εοππο. Αρο!:!ιε!ιο, Κπτ!πιιιε πι!!

Βοετε!.πι·π.π!:. Μπε!!‹ πιιά τπωω.-. 90 !:π Ψπ!άπ !εοΙἱτ! εεΙοεεπε Πειτεο!ποπ. νοΙ!ετ!!πε!!!;

...πωπω πι!!! πι!! θοεοΜτ1·. οἰἔπεπ Μο!! νοτιπμ;ενε!εο ί!!ι· Γο.ιπ!Ηοπ. @τοπ νοπ

Ηθθ-5θΟ ΗΜ. το $!.ι!εοπ, _ῇπ πω!! π... Αππο.!ιΙ νοπ Ζ!ιππποι·π). Κοπεπ!ιπιὶοπ π!!!

ΒΡοι!π!πτε!επ, τοΓοπεοτοπ πππ 8!. Ροιοτεπι1ι·ἔ. Βι·. Νπ!εο!ιωνε!η!ε ει·οπεο ΑπεπΠ

Ι: !π!!;. Απεπππ!'τ ω·ω!Ιοπ: ΚΠΒ0ΒΤ8-ΨΒΒΨΑΙ.ΤΠΝθ !Απι·εεεε: Ροετ- πω! 'Ι'ο!οΒ·ι·.

Βτιι!!οπ ΜΜΜ, θοπν. !ν!ιοπε!ι!; Με πιιπ! 1. Μπι! Πι·. πια!. Ε. ΖοΙυτοπε!ι! (Κ!ονν,

Ππ!νετε!!ΜεΙα!!!!!Κ νοπ Ρι·οϊ. Κ. ν!7:ι.ςιιοι·) πάω Βι·. Ήπεποεεοπεη Π! θ!. Ροτο1·εΒιιτε

(Βπι6υρποιωπ σπορ., Ηιοοπωιποκαπ χω., π. .Μ 11, π. 7. (57) 2--1.

$!γρ!ο!πω!!!

Π!οτἰπεεΗεωπποεπι€!επιπ.
Οο!ετπ!πεαπ!!π...Ρ!!!ει!ε!!πτε.

 

 

 

Υεπ|απ πω: |·-Ε|Π7ΗΜΙΠ) Ε|||(Ε ἰπ δέι:Η9πι·ι!.
 

Βοοποπ ει·εο!ι!ειι:

Β!οι!οι·!, ΡΜ Μ.. Με !!!πι!οππ·πϋπτπππ πι! 8ᾶππ-ἔ

!!ππεει!!οι· πω! π!!! Ρ!!οπο νοπ Μπ!!ιπ· π. Με!.

Με8!.Ρο!οτε!!πι·ποι·8πιππτ!!οτ-Υοτο!πε.

Μει:ε!τπ!!!επο!νεΚγΡοτειιΙοΙ‹,Π.

νοτΙο!!ι!πι!!ΒτπρΓε!ιΙππΒε!ποεΑ1·2τε!εοποτ-επποπΜ!!.Β·Ι!οι!πεπω!πω!...
τννεπά!ποπΘοΒεπετ.!!πάοΜε:Βο!!ειϋ!ιΙο.πω!...

Κι·πο!ιοπ,ννε!.πποπ,Β!εποπτεΙ.Ιττ!πε!!.οτεαπ.

Μ!!!Εεεε:π.!:!!Β·ΙἱοΒν.10Με6ΈΠιι·(ο.ιιΒοπτ!!τε.€οπν.12Με2)εοδΕποτ.

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

 

 

Μενοτυνει!τοτ!πΜΠ!επε!.πεεπω!Ει·ε!τε.μνοπ2-3Μι·(Μπι...

 

κκκκκκκκκκκκάκκπκκκκκκκκκκ

Υ'ν!εεοπεο!!8.Η.Ι!οπ πω!. .<.:οιπο!πνετε!ϋ.πσ!!οπ πο.τμετ.ε!!τ.. Ε!!πίτο, μια ποπ 2.;

πωι!.πωω ΑπππΒ·ο. Μ!! 17 ·ΑΒΒ!!άππεοπ !ιπ Τα! πω! ! Ι'ο.τ!!!Βοπ 'Ι'π!'ο!π. 2

ε». Θ!. 1905. Επι!. π. 6.40; π! Εο!πιν. ω.. π. 7.60. π; 8
η η π @Ω

!.ει!ιο!ιο, ..Βῖ°ἔ;, Πιο `ννοοπεο!!!ο:ιοπππποπ π! π!! Ξ.;; ἐ
ΦΡΕ-ἡ

πιοπεο!ι!ιοποπ Ρει!!ιο!ππιο απ!! Τπεπ·ειριο. !ξ.:;::..:!! β. χ

πιοαΜιι!ποπο Β2.ιιπ!ε. μη. 8°. 1905. πω!. Μ. 8.- έΞ_Ξ ἔ χ

8ογ!!ο, "°,::5°:'- Με. Πι·. Κ., !.ο!π!!πο!! πω· !!ι·ιοπε

σπιτια!!! !.!!!81;!!."°!!;..!!.έ!!.έ!.°!!Ψ!!.πΡ· Η 8· Μ!!! Μ· .Ε =· 8

- -- 88ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
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Κ)=επεπ. Μ..):ε:.·.:.€8

 

 

..Νοπο5·Κιιι·Ιιππε·· ΠΠ· Μπ)έππ- ιιπι! ΒπτπικτππΚ!ιοΠωι, Ρ«ΜεποΜ (Ι·ζπι)'ωτιιπ;.μπιιι·επ ιιιι).οι· 8τοΙΤυνεπΙιεεΙ-ΚοπττοΙΙο),

Ι)Μποίοε, ΘΜΜ, Ηοι·2- πππ ΝἰοτπιιΙετππΙωΙΙοπ, Νππι·πε11ιοιι)ο, ΜιιετΜπι·πιι, ΕΙι>Μι·ο- πππ ΗμΙτοΗιοτηἱο Ιπ πΙΙειι Ροτ

πιω. Αρι·Π - Βοποιπποτ. Ι·'ποερεΙΩε.

Αοτ21ο: ΙΝ. Π. Βο.ρροι· (Βεεἱ12ετ). - ΙΤΕ Ε. ΒΜε)01% (60) 14- Ι.

 

  

Ι)ιιοϊπΙ ,,ΗομΙσπ“, ω) ' Λ

νοΙΙΜϋπώΒ €ετποπ- υπό . Η€εεο!1ι1κιοΚΙοεεε ()υπ)ει- Ϊ

ω - Ρτϋ.ρειτπκ, επτΜΠτ Θ

Μπι· 90 °/ο €εϋπιν:Ιεπεε_ `π β ἱπι Κόι·ρετ πω. ειΒερειΙ

τεπάεε, :Νεο κνἰτΚειιιπω ΠιιεψιΚο). ΟΙππε )εἔΙἰο)1ε (Πίτ- ιιπά Αοτ2κνὶτΚππε;

η πτ

  

ννΙτό εε:ΙΙ)ετ ντιπ τΙεπ ειιιρΗιιὸΙἱοπειοιι Ρπτἱεππεπ 8ετπ 8εποτππιεπ πω! .ξ.>ςιιτ

νετττπέζοπ. νοι·ΖΓιἔΙΙ‹:Ιιεε ΜΜε:Ι €ερ;επ Ι.ιιιιμπ-ΤπποτππΙοπο πω! οΙιτοπἱεο)ιπ

Ι(Μπι·ι·πο «ω» Λίπιππμοι·μπο. Ι)πι·πιππΙἱεορΙἱΒππι Βει'Ι';ρ!ιπε πω! Επωι·Μπ.

Ππο$πΙ-”ΜΙ)Ιο11οπ ...ΒομΙοπ·· :ο 0,8 πω) 0,5 8.

νετΙππάυπ8 όοι· ννἰτΚεπιπειι _ _ _ _

Βεετειπάτε)Ιο όοε Κτεοεοτε ΥοτΙππέρπ ειε 1ΙΙιιεττιεττε

"Μ $ωὶ°ω$ὲ"ω Δ' Μ5· Έ ΡτοἱεΚουτειπτε ἔτειτἱε υπό

σ7-:Ξ:ΝΓ, ν111.

    

ε ε: ΗΜ Η ε: π ΒεΙιππὸΙππἔ

 
_ ἶξΐ ῖ έ - μ νοπ Μιι:ΗιοΙ- πω! (ΜΙππΒ- [Γ21ΤΙΚΟ.

7 "ωΐ 7 ἡ - Βποπιιιπϋπιππε, Αι·ΠιτΗΜ «Ιο

Ιοι·ιιπιπε. Ει·χειρο!πε, Ισιιιρππ‹ΙπιιιΙἱ‹Ιοπ πω! ΜετοΙ'ιιΙϋεωι Βι·ΙΙεοπππποΙιινοΙ

Ιπιη;οιι. ΜΜΜ.: ΕἰπτεΕΒππΒειι οάεπ Εἱ11Ρἱ11ε0ὶυπἔεΠ νοπ €) Με Ι5 ε εἰπ- _ _ _έπ π

οάετ επεπττπει!ε 15.8Ιιοπ, Με ευ 80 ε ρω ᾶἰε. 3 οοοοοοοο00οοο

Ρι·οΜΜ πω! ΜΙοι·πϋπι· ιΙπι·ι:|ι

θΙιοπιὶέοΙιο ΜΜΜ νοπ Ηεγάοπ. ΒειιΙππο111-Βι·οΜοπ, .
· Μπι·

οάετ πωπω νοτττετετ: (22) 14)-4_ Ρ Ο Ο Κ Ε Ν _ Ι Μ Ρ Ε Η Ν Ο Ε Ν

Β.0τοΙΜ, Ν. 0.,8τωπγ Ρτοερ.,8,8Ι. Ροϊστεππη;. Υ να, Ε» (Μ,8_

(Ρ)›;)εΠε1·τ εοἱτ 1890.)

81. Ροτει·οππη;.

ΓΙϋεπΙι‹·Ιιωπ ΚπΙΒε-Ρ‹›ο)‹οπ επ 25 π. 50 Χοπ.

Βεί ΒοετρΙΙιιπποιι

πιιιετ εϋποιιι ΗΜ. Η Χοπ. Μι· νω·πειιι)ιιιι:.

 

  

` τ

Μο @ποΙΙοιι ;;ο)ιδι·οπ πω· Ρι·ιιιιιϋεἰεπποιι Βοωω·ππ8.
χ. Έ: . >

τ! Μπι· 8ΒοιιΒοπκ παώ; π"γ

ποιπ Ι·)επππ Ι'ϋι·ποτπ Μο · '

' )'οΜπιιππ8. Χ π

 

ι:οΜπππεε νιοιπτ-επ ~ ·;;:.:;Ν°;;)ζ·;:·;Ε:_Ε;:ἔ;_

 

Με) Οοε.ε1(6οιιν.Ι.1ν1.). )·π·-ω-)·8·· ἴἄἑῇιἔΐεὲὲ-1πιπω

τ 8ΟΗΠ.ΑΜΜ- δι 8ΕΕΒΛΕΠΕΠ. ' (ΙΜΝ Κυτεοπ›. Πω.)

πω. ποπ )_Π1τοτεποΙιυι1εεπ του Ρτυ1ζ Βοημπειππ Νπ ΜΜΜ 1004 πεεΠ2.Ι πει Β ΑΒ ΝΑΠΗΕ1Μ.

· _ Βο)ιΙππιτπ πετν‹›ττππ‹·ιιιΙο κΑ1:1οΑστ1ν1ε: Ι£ὶἔεπεπππΓτεπ. ή

°,,Νοιιο Ηε))- ιιπι) 8οπ)ειπιππι-Βειι)οππεϊπΝί ννθ·8·εω"Μ)18-ΠΜα

88ἱ8ΟΙ1 νοικι 20. Μει1 Με 20. Δι1ει1ετ. . '1'τε.ιιπετο1π-0ποτπηω·π

:πωπω-π ΑπεΕππϊτ ει·ω)Ιεπ ποτε1ιννὶ!Ιἰἔετ Με Αει·πτε πετ Απετο.Ιι: Β . Μ π. Θ. Ι. Δι·- 3 ' " ·

ϊ9ιιο€, Ρετστεπιιι , Κἰι·ο1ε‹·)ιππ)ε 8, ΚΥ. Β, παπι. ειιιπποι· 8οππ.- έ' Γε;)ε=1·ι. ν. θ--7 1ΡΜ· Αποππε; ν. 20. επ επ π) Ατωιππιιι·ε, Πι·. Η. Ε. πωπω..) π. Οι. Α. Βπ.τοπ 8:ιεπ Η

  

πο Ατοπεππης. Νεπε ΙΙΙιιπντἰεττο Βτοεοπϋι·«: «Ατοπεππι·;; ιιπι! Μ". Κπι·ιπΜο!» Ν. Κγπ›- 1 Μ ΨΗΜ9 ·ΙΜ))' ΒώΠ))θ)· 1-Β)“)Γ "Μ

πππ-Μ Υει·)πε, Μπα 1812, νω-ωππω. Ξπ π.ΙΙσπ ΒποππιιπάΙιιπαεπ. (56) Β-1. ι ΜΜΜ!" ΠΓ· )Πω- 0- "οπ
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.ι.ῖ

ει·ιειΙτΜεΑιιετε!τΒοι·οιτ.ινιΙΙΙΒιιιιιιιάεειῖἔἔἴ,ει2ἔ°ἄἔιι1ἔ&

(Η)Β-1.

  

1ν1ε11ε1..ο

μι.1840.

θεου" Με Μειςοιινοιάειιιιιι9 ννιάει·ειεπάει8Μεε ΡειιΚιειιιιιι.

ΝιιΠιι·ΙιοΙιοει ΙΠΒοειΝι·ιιιιι ιιιιιι ΜοιιιιιοΙιιοιιιιι, οΙιιιο ει‹·ΙιΜΙἱ‹·Ιιο ΝοΙιοιιινἱι·

Ιιιιιιιι ιιιιι:!ι Μι ιιιιιιοι·ιιιΙοιιι θσιιι·ιιιιοΙι.

Ο

θ

θ

θ

θ

θ

θ

θ

θ

θ

2 Βρ. ΡιιιιΙιι·οοιι ιιι ΜΒΜ. 0.26 (Οι·ιιεςιιιιιΙρεοΙ‹ιιιιε ΒιιειιΔιιια) άουτ. ΜΙ. Με.

θ

θ

θ

θ

θ

θ

θ

θ

θ

 

ω,με Ι)_Π.Β._

Μ.7'"ΜΑι·επιειιιιι·έ.:Βι·.ΗΕ:.ΗωθαΡει8ιω)"Γ

θ

θ

θ

θ

θ

θ

θ

θ

25.50.100.200. Η σ
Θ. Ί'ϋ.8·Ιιο!ι 4-12 'Ι'εΒΙειτοιι ννϋ.Ιιι·οιιά Με Βειιοιιιι ιιι ιιοΙιιιιοιι. ?ιιι θ

θ

θ

θ

θ

θ

θ

θ

Ο

ΚιιιιΙοι· τΙιο ΗϋΙίω.

  

ΙιιάιΜιι.ιοιι: ΑΠο ιιγερορτ. Πι·Ιει·ειιιιιιιι€ειι. ΒροειΠοιιιιι Μι ΒιοΜοι·ι·Ιιοο. οιιι·οιι.

Μιά ιιει·ν3εει· ΠιειιτΙιοε. Ηγροτειιιεειε, ΑρροιιιΙοιιἱεΙιοι1:. ΠτιιοΜιοεο!ιννοι·άοιι.

Πιτ 8Βιιιιιιιιμο: Βρ. ΡειιιΕιι·εοιι. ειι.οοιιιιι·ειτ. ιιι ιιιΒιιΙ. Ο.2Β (Ριιιιιιι·οοιιιιιο!ιοι·

Β.ΙιειιιιιιιΔ) (Μπιτ. ιιι.Ι Με. 100. - Β. 2-8 ΤιιιιΙοιτ.οιι ιιι ιειΙοι· 'Ι'ι·ιιιιιροι·τιοιι.

ΙιιιιιΜιτιοιι: ΒιιιΜιι·ιιιικεετϋτιιιιςοιι _ιες!ιοΙιει· Απ, ερο2ιεΙΙ Πιιι·οΙιΓειΙΙ. εοιι·ιο

πι· Κι:5.ι'ιη..=;ιιιιις πω! Ηειιιιιη.; Με Κ6ι·ροι·ΒοιινιοΙιτε.

(84) 7-1- 0ιιοιιιἰεοιιο ΜΜΜ Βιιοιιιιιιιιι, Αεο!ιοιι.

0ιιι·ο!ι Με Αιιοι!ιοΚοιι :ιι !ιο:Μιοιι. Αυείϋιιι·ιιο!ιο !.Πει·ιιιιιι· πι' Νιιπεο!ι πι· Υοι·Γιηιιιη.

"8οιεσιιν.20.ΜπιΜε20.Αιιιιιιετ.

ΑιιεΙιιιιιϊωωωιιωΜεΑστειοάσοι·Αιιει:ειΙτ.:Βει·

'Ι'τοιτι!ιιήε..Μ99,ΠοπΒι·.

ΑΙΜιιΜιοι·οΑιιιιιιϋιιΠε

ΡιοιηιοΙιτοει·ιι.3.ιιι.

+.Ιιιε&ΟΒΘΡΟΗιέττΒπειΒ:θ.

 

Βει

οιιιιιιιιιι-:.ι »των
Βιττειι Μι όιε Ηεττειι Αε:τ2τε ιιϋΠιοΙιετ, .

Με ΡΒΟΒΙΙ.ΙΝ - ΡΙΙ.Ι.ΒΝ Με

(Π8.ΟΙΊ ΠΓ. Μ! ΒθΠθΙΊΠθΪΒτιθΓ)

= ιιι νετοτόπιειι, Δω ω] εο!ιοιι νιεΙΒιοΙι 8·ιιτ Βενι€1Ιιττ Ιιειβειι. =

οοιιιιιοκι1 .ι ω., ι;;;;.;:;;.ιχ ιιιιι>2ιο.

Ψ`/`/`.|

ννιι- Βιττειι, όιε ΒειΙει€ε ιιι εΙιεεετ Νιισιτιιετ 2ιι ΒοειοΙιτειι.

8οΜειιιιιιιιιειιΙοεπειειτΜ»

 ι 1 4

Κιιι·-απόδω!ιιιόοοι·ιΡΕΠΝΑΠ
Π

Βοιι·ιιιιι -ΠιεεεΙΒειιειιιό ΙΙοι·ιι-ιιιιι1Ν0ΓΨ0Ι1ΘΓΒΓ8ΙιἩΠΠἔ8Π.ΒΙιειιιιιιιτ.ιετιιιιε,ωΙιΙτοἱοΙιεαΙιι·οιιι
ΤΒ8Ιἰε!ιΜΜΜ.

 

Ήιιεεοι·ε15718',Κ.(Μπι

ίοι·ιιιΜΙοιιιςοι·ιοΜοίεΚιιι·ΜιάσειιιειιιΙΙιιιι‹ΙΚιιι·ΙιιιιιειιπΡιιι·ΚοεπιΙΙΙοοι·ο.:

  

Με

Π; Βοο-Κιιτοι·τεπιιπέστδιιτέ

ω Νειι·νει., ΒιιΙτιεοΙιο ΒιεοιιιιιιΙιιι. 4°/ι 8τιιιιάοιι Τ8.Ιιι·ι νοιι 8ι.Ροτοι·εΒιιι·ε. Ποι·ι·ΙιοΙιοι,

ιιι·οιτοι· θτι·ειιιά 5ννοι·ετΙειιι€, -Ένει·ιιι Β'ιοΙιτειιιιωΙά, ιιΙιεο1ιιι: ιι·οοΙωιιοι· Βιιιιι1Βοάοιι.

Κιιι·Ιιιιιιε, Ροιιειοιιιιτο, ΜιιειΙα. εννιι-Ί'ειιιιιερΙΣ.τεο. Ρει·Ιιει.ιιΙε.εοιι μια ΑροτΙιο!ιο ιιιἱι

Ι.ιιι.;οι· πιιιιιιιτΙιοΙιοι· Μιιιοι·ειΙννϋεεοι·. ΑροτΙιεΙιοι-Μο.Ε.ιιιιιιιι. 0ι·11ιοι1οιιο. ι1ιι‹Ι Ιιιτ.Ιιοτι

ιιαΙιο Κιι·οΙιο. νοι·2ϋ8·ΙιοΙι οιιι€ει·ιοΙιτοτο

ννεεεοτ1ιο11ειιετει1τ.

Νιιιιιιειι, δεο- ιιιιά 8ϋεεννεεεει·Ιι.Μει· - Μιιιοι·ιιΙΜάει, ΙίοΙι1ειιεΗιιτοΒΒ.άω. δοΙιΙιιιιιιιι

Μάικ. ΜιιιιρϊΙιιιετοιιΒΜοτ, ΗειεεΙιιϊτΌ25.άοτ. ΟΙιιιι·ι:ο$'εαΙιο ΠοιιοΙιοιι ιιιιτοι· ΠοοΙιάι·ιιο!ι

Με 2 Αι.ιιιοερΜι·οιι. ννοοΙιεεΙάοιιοΙιειι Ρι·ιοεειιιΜεοΙιο Βιιιρειοιιιιιι€οιι. ΙΒΜιτι·ιεο!ιο

ΒοιιιιιιάΙιιιη.ι Με 88.ΙνειιιιεοΙιοι, ίειι·ειάιιωΙιει· Βιειιιικιωι, ΜροΙο.ι·ε οΙοιιτι·ιεοΙιο ΒΜοι·.

8ιιεροιιειοιιεΙιοΜιιάΙιιιη;. Μειεειι€ο πω! ΘγιιιιιπετιΚ τω· ΚιιιιΙοι· ιιιιά Βι·ινιιοΙιεειιο. Οσπ

ειιιΙτειιιι τω· Αιικειιιιι·ιιιιΙιΙιειιειι Πι. ΚιιΙιι.εωΙιιιιΙιοιν.

Ν21Ιιετο ΑιιεΙιϋιιΐιο οι·ιειΙειι: Ποπ· ΑροτΙιοΙιει· Διιτιι.ιιιιιοιι, Ηιιι18"Βιιτειπ Αρο

τιιεΙιο από ιπι· Βεειι2υι· ιιιικ1 Ιοἱωιιἀο Δια Μι· ΨεεεοτΙιειΙ:ιιιειαΙ1: Βιιιι1 Κι·οιις,

ννοεεΙιι·εεεειιεΙιγ Ρτοερ. Μ 17, (2. 2.5', 8ι. Ρειει·εΒιιη, ιιιιωωιι πω! Ρι·οιωιε νοιι

7-θ Πω· ΑΙιειιιιιι, νοπι ό. Μειι ιιι ΗΠΠΒΒΙ'ΒΜΗ.ξ, οΞΒοιιοε Παικ- (δ4) 8-1.

- Βιοεοτ .Μ ιιθΒι οιπ ΡιοεροΙιι ι1Ιιετ «Ρι!ιι!ειο ρι·οΜ!Επιιο. ω” θοειιοο!ιο & 0ο., Ι.οιριιιι.» Μ. Ξ

ΠοειιιιιΙοΕπι».“ωΒοοΙ:Μοι·.'Ι'οιιιρει·ιιιιιι·

ΒοΙιΙιιεειόειεεηιειι20.Αιι€ιιειΕ.νοι·ειΒιοΙειιιιετάοιι.8οΜιιιιιιιι-,
.ΒιιιιιΙ-,ΙιοΙιΙοιιειιιιι·ο-πω!ιι.ιιόει·εΗοιΙΜ9.άοι·,ΙιμΙι·οΙΙιοι·ιι

ι·ιΙιοριιι1ι8ο!ιοΒοΣιιιιιιΙΙιιιιι;,Ι.ιιΠ-ιιιιιΙΠοΜΜεΙοι·.

Ι.Μιιιιιιιι€ειι.ΒΙειοΙιειιοΙιι.8Ιιι·οϊιιΙοεο,ΒΙιεο!ιιτιε.Ρι·ειιοιιΙ:Μοιι

ιιπε!ιιιιιΙοτεΚι·ειτιιιΙιειτοιιιιιεΙιι·.Πιιεειιεο.Πωιιιι11ιιοι·ΙοΜΜΜ

πω».Κιιι·πιιιο.Ψοιτει·ευεεεόοΒιιιοΑιιΙμΒοιι,«πω.Ρι·οιιιωικΙοιιεπιΜεοι·ε.ΒΙΙΙι8οει

Βιιιηιίοι·-ιιιιιΙΒιεειιιιιΙιιινο:Μιι0ιιιης.ΝΜιεΤοΔιιΒιιιιιι1°ω,Ρ1-0ΒΡειΠ0"Μ

Ωιιιιι·ιιοινοι·ιιιιιωΙπιιςματιαόιιτι:Ιι

(ω)64.άιοΒετ1οοοιιιιιιιεε1οιι.

 

Μι·θειιιιοιι20.Πει,

Μοοι·-,8ειΙα-,οΙωΙ.ι·ιεο!ιο,

ροιιϋεο!ιοαπόο
ινιι·Ιιειιιιι.αειιι-ιιι

ει:ΙιεΚι·ιιιιΜιοιτειι,

Ι.οΒοιι.
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Ασεπ. απο. Οιι6.,θ ι(ιιρ:Β.ιιιιίθ06 τ. Ηοιιιιιιιικοϋοι·Όι·. ΒιιιιοΗ' ννιιιιΜ:|ι. ΒιιοΙιάι·ιιοΕοι:οι ν.Α. Ψιοιιοο!ιο ΧΜΠιιιτιιιοιι!ιοίοι· Ρι·..Ν16.

 

 



ω. ιιιιιιιιιιιιι. Μ. ΡΕΤΠΕ8ΒΠΜΒΒ Ν... ιιι... πω. ιιι...

ιιιιιιιιιιιιι ποπιιιιιιιιιι
πιιιοτ πετ ιποποιτιιοτι νοιι

πι. ιιιιιιιιιιιοο ιιτειιιιιιιιιιο.

ιζιειι.

Ρτιιιι. πι. @τι ιιοιιιο.

ιιτιοινι οτροιι.

πι. ιιιιιιωτ ιιιιιιιιιιοιι.

5ι. Ροιοι·ειιιιτε.

_" Αιιοιιιιοιιιοπιπ -οπιιι·ιμ "πιο πω» Σπποτσ.ιιο °Χ

ιιιιιοι ιτι.πτι οποοοιιιιοοοιιοιι :ιιι πιο Βποιιιιοιιπιπιιἔ νοιι Κ. Ε. πιο”,

ιιι δι. Ροιοτειιιιτε, Νοννοιτγ-Ρτοεροιιι.Νο Μ. 2ιι τιοιιιοτι. - Ποιι118·

οτι1ιπο οοινιο ειιιοοιιιπιο Κοπειιαιοτι ιιο2ιι€ιισιιοιι Μιτιοιιιιιι οποιο

τοι ιιιεπ οτι ποπ οιοιινοτιτοιοιιποτι ποει:ιιιιιιοιιιιιτοτι που επειτ

  

ι)ιο ,,$ι. Ροιοτει:πτεοτ Μοπιι:ιιιιοοιιοννοοιιειιοοιιτιιι“ οτει:ιιοιιιιιοποτι

5ο :πιο ιιοτιπ.-ι)οτΑιιοπιιοπιοικηποιο οι ιιι Βιιππιπιιθ. 8 ΚΜ. Πιτ ποιο

_).ιιιιτ. 4 πω. ι`πτ πεε ιιπιιιο μι" ιιιοι.ΡοειιιιειοιιιιιιΒ;ιτι ποπ “τω”

Σιδιιιι.οτιι 20 Μπιτ ιπιιιιιοιι,ιο Μοτιτ ιιπιισιιιιιτιιοιι. Ποτιπροι·ι.ιοπο Μ.

Πιτ πιο Βιιιπι€οοριιιιοιιο Ζοιιοτι ιιιΡοιιι ιοιΣΟΚορ.οποτ45Ριοιι.- οτι

Αιιιοτοιι ινοτποιι 25 Βορπιτπιπιππποιιιτοτ ΟτιΒιιιπιπιτιιιτοιιπποοπτιπτ. ιοιιτι)τ.Ε.81οππιΒιιι δι. Ροιοτειι.. ννοοοιιι Οειτονν. 1 Ποιο Ν: 28

-ιποιοτο.ιο νιιοτποιι ιιικ:ιι ποττι $πιιονοτι ιθιϊι:ι.ρτοΒοποτι ιιοτιοτιτι. ιιι τιοιιτοιι. Βρτοοιιοτιιιιποτι ιιιΒιιοιι νοιι 4-8 Πιιτ.

ποιοί

ιιιιιιιιι: ι)τ. π. Νοιιππονιο : Ποιιοτ πιο νοιποιιιιιιπ πετ Βοιιιιιιιιιιι- πππ ιποοτιιιιποτ ιιι πω· θο.<ιοιιινοτι πιιπ ιπ πω·

νοτι;ιιιι.ο;οιιιιοιι. - Βοίοι·ιιιο: πο. ι. πω· .ιοιιιι Ηοριτιιιο ιιοο ιιιιι τομοτιο. - 1.. (ιιτοτποιιοι'ι: Ψπιιποτιιιοτο πιο ιΒιιιιιιιι

τιπιιποιιιιιποτιιιο. -- Βιιοιιοτπιιποιο·οιι ιιππ Βοορι·οοιιιιπιτοιι: (Κω Βοιιιιιιιιιιι: ιιιιιιοι·ιι, Κοιιοιιιιιιιιιοτι, Βοιιιιι·ιοοιι, ι)ιριιιιιο

ι·ιο. οπο ποπ ιιοιιιιππιπιιι;. - ι)οτιιιιιιιιιι: Πιιιτοιιοοιιοιι Κοοιιιιιι‹ειι. - ιν. ν. ι.οιιιιο: Βιιοτιοιιο ι)ιιιιτποπο ποτ ιιιιιοι·οιι Κι·ιιιιι‹

ιιοιιοιι. ·· Ποιοτιπιιιιιι: Πιο ιιιιιΒιιοοο πιιπ πιο ΑιιποιιιοιπιιοιιπππιιιιιΒ ποτ ιι`τιιιιιποιιιππο πετ 'Ι'οιιοιι ποτειιιιο. - Πτ. π. Βι·οππ

οοιιιι: Πιο Αοτει.ο νοιι ποπ ιιιιοιιιοτι Ζοιιοπ πιο ππτ θοεοιιινιιι·ι.. -Ρτοιοιτοιιο ποπ νοτοιιιιι Μ. Ρ.οιοτπιιπτιτοτ Αοι·πιο. -

Ρτοι. Πι. ιιιοπ. Τιιοοποι· Βοτιιιιοπρι. ·ι. - Υοι·ιιιιοοιιιοο. - ιιοι·ιιιιιιιιιο-Βιιιιοτιιι Μ. Ροι.οτειιιιτςιι. - Αιιποιποπ.

ιιιίέ ει. Ροιοτοιιπτ8, ποπ 16. (29.) Αρτιι.
 

ποιοι· πιο νοτικοι·ιπιιπ πω· θι:ιιιοτιιιιι- πιιπ Μποτ

ιιιιποτ ιιι πω· ιιοποιιννιιτι ιιππ ιιι πω· Υοτποποοπιιοιι.

ινοι·ι.τοις, ;,τοιιιιιιοιι ιιπ 8ι. Ροιοι·ιιιιιτιτοι· ποιιιοοιιοιι πτπιιιοιιοπ

νοτοιιι ιιπι Π'. .Τιιιιιιιιι· 1905.)

9

νοπ

Βτ. Ι.. Νοιιιιπονιοο (ιιτοιιοοιιοιιιιπ).

 

Μ. Η. νι,οιιιι ιοιι πιιτ πιο Ρ`τοιιιοιι ποιιιιιο οιιι Τιιοιιιπ

ιιι ιιοορτοοιιοιι, ντοιοιιοο ιιιποιι οπο ποπ ποιιιτοιοιιοπ Ρπιιιι

ιιιιιιοποπ Βοιιιπιιε πι. πππ οο πιοεο, οιπιπο ιιοιτοιιπιο

Τπιοποιιοπ επ πιοποτιιοιοιι, πο ιπο ιοιι οο πιιι ποπι Βοντποοι

ποιπ, πω: ιοιι πιοοοπ Οοποποιο.ππ ιπ οιποτ ποποτοιι Βο

ιιοιιιππε, ινοιπιιοπιιτοιι πιοιπο Ππιοτοποιιππεοπ ιιππ Μ»

ιοτοοιιππεοπ ιιοιττιιπποι οιοοιιοιπι, ποτπιιοιοιιοπ ιιποιο.ππο ιιιπ.

Μπιι ππιοτοοιιοιποι ιιι ποτ ΒιιιιιοοιοΒιο πινιοοιιοπ ποπι

$οιιιιιιιιιιι πππ ποιπ Μουτ. Βοτ Ππιοτοοιιιοπ πινιοοιιοπ ιιι

ποπ ιιοοιοιιι ιιι οτοιοτ ι.ιπιο ιιι ποτ Βιιι.οιοιιππποποιοο ποτ

οοιιιοτι. Βοτ 8οιιιιιπιιιι ιοι οιιι 8οπιιιιοπι., πππ ω” ιιππ πω»

οιιιπ πππ 8οιιινοιοιπποιιοπ ι8ιοτοιο ιιποοιι, Ριειγειπ, Αιιππο),

σποτ οπι 8οο- ιΟποοεο) ιιππ Μοοτοεπτπππο (Ηπρειιι).

Επ ιπι. ιιοιιιοτιτοποινοτι, ποπ ποτ Βοιιιιιιιιιπ ιιππ Βοο- πππ

Μοοτοοπτπππο ππτοιι οιπο τομ Βοιοιιιεππε ποτ Βιιιτιο

τιοπ πιιπ νοεοιπιιιιιοπ 8οιιιιποι ινιτπ.-ι)ιο Επιειοιιπππο

κοπο οιτιοε Μιιιοτιιιιποοτοο ιιιιιιποιι πιτ επι Ρτοπιοιιοιιπποτ

Μοοτ πιιτοιοιιοπ, ιιο.οιιποπι πιιοοοιιιο πιιοοιποιιι, πο οποιι

νοιι πω. μπαινω, πιο οιιι νοτιιιιπ ποτ Μιποτπιπιοοτο

ιιοποιοιιποι ινιτπ. ιπ ποπι Ι..οιιτιιποιιο Ε. Βοτιοποοιιο

κι πιο Ατι ποτ ιΣπιοιοιιπιιπ ποπ Ε'τοπποπειιοποτ Μιποτοι

ιιιοοτε ιιι ιοιεοπποιπ 8οιπο πποπτιιιιιοπποιο.οοι: <Βιιο ιοι:

οιπο Τοτιιιιοοεο, ιιοοιοιιοιιπ απο Ριιιιιιποπτοοιοπ πππ Μπιο

τπιιοιιοιιοπ, ινοιοιιο ιοιοιοτο οπο ποπι Μιποτιιιινποεοτ,

ιιτοιοιιοπ οιποι ποπ 'ι'οτι ππτοιιιτιιπιιι ιιιιιιο. οποποοοιιιο

ποπ ποπ». Ιιι πιοεοτ Βιιτοιοιιππο ιοι ιοιοοιιποο τιοιιι.ι8

οποιοιιοιι: οτοιοτιο, ποπ ιι'τππποπειιοποτ Μοοτ ιπι ιιοιιιο

Τοι·ιπιποοο; ππτ Βιιπππε οιιιοο Τοτιοο ιιι οπ μι. πιοιιι πο

ιιοπιιιιοπ, ποιι πιο Μιιποο ππτοιι ιιιποτιιιιοτι ιπιριο.8πιοτι

κι, ποιοιιο πιο νοτιτοιιιππε νοτιιιπποτιι; οινοιιοπε, πιοιιο

πω» ιοι πιοιιι πω· οιποι νοιι Μιποτιιιιπποποτ ποιτιιπιιι

ινοτποιι, οοιιποτιι πιοο ποοοιιιοιιιι πποιι ιιι ποτ Θοποπινοτι.

ιιππ πιο ινιτπ οε ιιοοιι Πιτ πιιοοιιιιο.το Ζοιιοπ ιιιοιιιοπ, νοιι

πιο ι2 ιιοιτιιιιπιοιι πιιπ οιοιιοτιιοιι :ιιιεπ νιοιο ποοιι πιιιιο

ιιιιπιιιο Μιποτπιοποιιοπ Ρτπιιποποιιοπο πιιο ππτοιι ποπ

Μοοτετιιιιπ οπιροτοοιιιοοοοιι. -- Πιο ι'τοποοιιοιιοποτ Μιιιο

τοιιιιοοτ ιιοοιοιιι ιιππ οιιιοιπ επι ι‹οιιεοτνιοτιοπ Ριιιιιιιοοιι

ιιιπποτιτο, ποοοοιι 8οιιιιιιιτοπ οιπο Βτπο πποιιιιιι:. τω.

ι.ιιπ ινιε ιιππ πιο Μοοτο ιπ Μιιιοτο.ιπιοοτο (Ε'το.ιιποπε

ιιππ) πππ Ριιοπποππιοοτο (ι)οτπο-Ψπιτπ). -- Πιο Ριιιιπ

ποππιοοτο οοιιοιιιοπ οιιιιιιοιιοτ 'Εστί επ οοιιι.

Ποτ 8οιιιιιπιπι πππ Με Μιιιοτπιτποοτ_ππιοτοοιιοιποπ οιοιι

πιοιιοτο ιιι ιιιτοπ ριιγοιιτοιιοοιιοιι Ειποποοιιιιιιοπ. Ποτ

$οιιιπιπιιι πιοιιι οιπο ιιοιποποτιο, ριο.ειιοπιιο οοιιιπιοτιπο

Μποιιο νοπ ιιοιιοπι προπιιιοοιιοπ Οοπιοιιι ω, οοιπο ιππι

πιοιιορπιιιιιι πιιπ οοιιιιιιιιιτπιοιοιιυποονοτπιποοιι οιιιπ Βοτιιιποι·

πιο πιο ποπ ννοοεοτο. Ποπ Μιιιοτοιιποοτ ιοι ι:οιιιο ιιοιπο:.;οτιο,

ιτοιπο ριποι.ιοοιιο ιιππ ιτοιιιο ετιιπιιοτιπο 5πιιοιοτιπ;οιπ οοιιιοο

Μιιιοτπιπιοοτ οοιι πιο οιιοτι ιιοποιοιιιιοιοιι Ειμοποοιιοιιοτι πεε

Ρτοποοιιοιιπποτ Μιποτιιιιιιοοτε ππιποιοοιι. Με οροοιιιοοιιο

Οοπιοιιι ποο Μιιιοτοιιιιοοτο οι οιινοο ετποοοτ πιο ποιο ποο

ινιιοοοτε, ιιιιοτ ιιιοιποτ πιο ποιο ποπ 5οιιιοπιιιιοε. ννοιτιιιο

ιποροπιιιιι πιιπ πιιτιιιοιοιιπππονοτιππποπ ποπ Μιποτπιιιιοοτε

οιιιπ οιιοπιοιιο ιιιοιιιοτ πιο πιο πεε Ψοεοοτο. Ε.ο ιοιιιοπ

Απειιιιοπ, πιο ποπ ποτ $οιιιιι.ιιιιιι πιιπ ποπ Μοοτ ιπ Βοοπο

ιιπι πιο ινιιτιιιοιιπροοιιιιι πππ ποπ Ψιιτιποιοιιπππονοτπιπποπ

επ οιπο.ιιποτ νοτιιιιιι.οπ. Βιιοποο ιιι.οοι οιοιι ινοπιπ ιιιιοτ ιιιτο

οιοιιιτιοοιιοπ Ειποιιοοιιοιιοπ οιιποπ. - Βοτ Βοιιιοιιιιπ πππ

ποπ Μοοτ ππιοτοοιιοιποπ πιο οοιιιιοοειιοιι ιιι ιιιτοτ οιιο

τιιιοοοοιι Ζποπιππιοπεοιπππ8; ιο. νιοιπιοιιτ, οο Βιοιιι. νι·οποτ

"οι $οιιιππιπιοτιοπ, ποοιι "οι Μοοτοι·ιοιι, οποιο πιο

πιοιοιιο οιιοιπιποιιο Ζποππιιποποοιπιιπ8 ο.πιινοιοοπ. Πιο Βοι

τιοοιοιτοπ ποπ Χνιιι. πππ π." οι·οιοπ πιιιτιο ποπ ΧιΧ. πιο

ιιππποτιπ ινοτοιι ιιοπιιιιιι, πιο ριιποιοιοπιεοιιο πιιπ ιιιοτπροπ

ιιοοιιο ννιτιιππε οιποο _ιοποπ Βοοιιοππιοιιοο πετ νοτοοιιιο

ποποπ 8οιιιιιπιιιι- ποπ Μοοτο.τιοτι επ ιτοπιιποιοιιιιοιι, πππ

οτιιιιι.τιοπ οιοιι πιο ιιιιιτιιππε οποιι οιποο ιιιποτπιπποεοτο

οπο ποτ 8ππιτπο ποτ ιιιιτιιππποπ ποιποο οιιοιιιιοοιιοπ Βο

ειιιππιοιιοπ. ννοππ πιτ πιοειο Μοιιιοπο ιιοιοιποιι ινοιιιοιι,

ινιιτποπ πιιι· 8οπιιιιοι ποιο, πιο οιιοπιιοοιιο Αιιιιιγοο πι”

ΖΗΝ οι ιι·ω.ιιι:

υιον. οι· ιιιιιΣτιι.

Μπι 25 πιο
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!!ο!‹εππ!επ 8ο!!πιππι- πππ !!!ο!!!!!!!επ, πε!οπ !!! !ιπ Σο!!!

!!πο!ιο Βε!!επεοπε 124 ππ!!;οο!!!!!! ε!ππ, ππ2π!!!!!!επ.

Π!οε ε!!ει!!!! οπο!! πο! !εεο!!!ππ!!!ε Πο!!!ποπ πιο!πεε νετ-

!!πεεε π!ο!ι!, ε!ο! πι!!! Μ!!πο οπο!! ο!πο οποο!!!οεο Μ!!!ιο

εε!π, πο!! ε!ε!επε, εο!!!!.πο Αππ!γεοπ ππ! !!!ε! ο!π!πε

$!!!!!!!.π!!π- πππ Μο!!!!!!!επ ν!!!!!οποπ, πο!! Μ! επο!!οπε

πο! Βου!!ε!!ππο πο! ν!!!!!!ππε πε! Βοπε! ποπ Απο!χεοπ

π!ο!!! πιο!!! _!οπο ε!!!πι!!!!!εο Βεπεπ!ππΒ !ε!!ποεεο!!, Με π!ε

Α!!επ. - Ππι π!ε Ππ!ε!εο!ι!οπο πιν!εο!ιεπ ε!!!!!!!!!ι!!! 'πππ

Με!!! οπ !!επππο!ο!!ποπ, Μ!π εε πεπϋποπ, ποπ! !ε!! π!!ο!!

ππ! ο!π!πο Βο!ερ!ο!ο !οεο!!!!!π!!ε. Με ππ!!!! ποπι Νο.!πε!ι

«Ρο.ππο» !ε!!!!ππ!επ Βο!!!ο!π!πε!·!οπ νοπ Αο!!π! οπ!!ιο!!ο!ι

ν!ο! ππ!!!ε!!ο!ιο 5π!ε!!ιππεπ: πηρε, Κ!ε!πο, Κ!οεε!ο!πο πππ

8ο!ιννοίε!, πππ νοπ Ιϋε!!ο!!οπ Βεε!εππ!ε!!οπ !!!!πι!!επε!!!!ο!ι

Βο!!!νε!ε!εο!πο. - Βο!!!νο!”ε! Με!! ποε θερ!πεο οπο!! ποιπ

8ο!!!πιππ! πο! Βο!!!νο!ε!!!πο!!επ νοπ Ρ!ε!γ!!π. Ω!!!!!!!!!!ε

!!ε!!εο!ιο Βοε!πππ!ε!!ο ποε Οποεε!!ε! Ι.!!ποπεο!!!!!πιποε

ε!ππ: Κοο!!ει!!!!, ποπ, Β!ο!π πππ Απι!πο. Β!!! Μοε!οε

εο!!!οιππι νοπ Ηι!!!ε!!! Μ!π ππ!!!! Κο!!!!εο!π πππ Β!ο!π

ο!ιο.!!!!!!ο!!ε!ο!!. Νοε!! Η!!! !ιππ!!!ε ε!ππ π!ε ο!!!!!!!!!!ε

!!ε!!εο!επ Βοε!πππ!ε!!ο οπο! Μ!πο!π!!πο!!!ο ποε Ι!!!εοπεπ!

!!!! πι!!! π!ε !!ο!ε 8ο!ι!!!ε!ε!εππ!ε. !!!ε Ρ!!!!!!!πεπιποο!ο ε!!!!επ

ποιο!! Ρ!ο!. !ιππν!!ε πω!!! εοΜεεο !ιε.!!!Βε $!!!ε!!!πποπ

ο!ιο.!π!!!ο!!ε!ο!! ποιπο!. Μ. Η.! Εε !!!!! !!ο!ποπ ο!!ειιι!εο!ιοπ

Βοε!οππ!ο!!, πε!ο!ιο! ππ! ο!πο! Βο!!!!!!πιπ- οπο! Μοο!!!!!

ε!πεπ Μ!!ο. !!!!!! εο!!οπ ν!ο!πιο!!!, ποεε !π!!π 5ο!ιιινε!ε!,

Ε!εεπ πππ Κοο!!ε!!!π !π !!!!επ 8ο!!!!!πιιπ- πππ Μοο!ε!ιο!ι

Ε!ππο!; Αιπ!πο πππ ποε!! ο!πο! !!!!ο!οπ Απε!!!εο (Κπε!

!ε!, Β!!!π!ε) οπο!!! .Τοπ !!ππο! π!ε.π Με!!! ππ! !πι

Οποεεοο! Βο!!!πιπιπ, εοππο!π οπο!! !π! Ρ!ειπποπε!επε! Μοο!,

πππ !!!!!!!πε $π!ε!!!.πο !ε! ο!π Βεε!!ιππ!ο!! π!ο!!! ππ! πο!

Ρ!!ε.πποπιπο!!!ε, εοππε!π οπο!! ποε Οποεεπε! 8ο!!!πιππιεε,

(Ηο!!πο.ιιπ) πππ οπο!! ποε !!'τπ!!ποπε!!!.πο! Μο!!!ε (πω.

Ι.ππνν!8). Κο!πο Μο!!!- πππ Βο!!!!!!π!πε!! εε!!!!οεε! ο!π

ο!!οπι!εε!!εε Βροο!!!!!πιπ !π ε!ο!! ο!π. !!!!! πι!!! !!!ε ε!!!!!!!εε

π!ο!!! ε!ππ!!! ποε !π! 1·'!οποοπε!ππο! Με!!! !ιοο!!εοΜοεοπε

Βο.π!πιπ !ιο!!!ιο!!!οπ. Α!οι· ποπι! Μ! π!ε Βπ!ε!ο!!ππ8επο!ε!!,

π!ε !!!ιγε!!!!!!!εο!οπ Ε!ποπεο!ιπ!!οπ πππ π!ε ο!ιεπι!εο!!οπ

Βεε!εππ!ο!!ο ο!πο! !εποιι Βο!!!!!!ππι- πππ Μοο!!!!!! !π Βο

-!.!πο!!! πιο!ιοπ, ιππεεοπ Μ! επ πω!! Ξο!!!πεεο !!!!ιπ!!πο!ι,

ποεε !επο πο!εο!!οπ !!!ε θιε.π2οε ο!π νοπ πο! Νο.!π! Βο

εο!!!!!!οποε 8ρο!!!!!!ππι πο!ετε!!!,2π ιινο!ο!!ο!π ο!π !!οπε!πο!ι

!οε 1!!!επ!!!!! πεπε! πιο Ν!!!π! Βοεο!ιο!!!!11 !ε!, πο!!! πιο

Κππε! εο!!!!!!'οπ Μπι!.

Ζπ Ηο!!π!νεο!!επ Μ!π πο! Βο!!!ειπ!ιι πππ ποε Με!! !!!

εε!!! νε!εο!ι!εποποι! Ε'ο!!ποπ !!πποποππο!. 5!! !ε.πε! !ιι!!π

!!! '!'!πο!!! !π! 8εο εε!!ε!, !π Ρ!ε!!ππ (Ππε!!!π), !π Π!!!

ω!!! 8!. Απι!!ππ (Ρ!!ι!!!!!ε!ο!!) Μ!π πο! Βο!!!ειιιιπ !π επιε

εεπ Ρ!εο!πει! πε!!!!πο!!!, !π 5!!!!!!! ιππο!ι! ιπ!!π π!ε

$ο!!!!!.πιιππ!επε!!!!!πο, !!! Οποεε!!! ε!!! !π!!π 8ο!ι!ε!πιπποπ

πεπ!ππε!, ο!!!!;ο!πε!πο οπο! $!!!!!!πε!, !π 5!!ε!οεποποπε!!

νο!!!!!ο!ο!ι! !ποπ Βο!!!!!!πιπε!!!!!!πο! !π ε!ποπι !!!!πο!!!!!νοπ

πειι!!!πε. Ιπ 8!!!!!!!!! Βπεεε. θ!!! ιπππ «Βοεο!!!ο!ι!ε!ο Βε!πο!».

ν!! πιο ππ!ε!ο $!!!!ο!! !!!ε Βε!!!!!.πι!π !εε!ε!!!; !π !!!!!!οπ

(Αφοι) Μ!π πο! Ρππ8ο ππ! επ Ε!προο!!ππποπ εο!!ο.πο!ι!

πππ !π Βο!!!νεπειι πππ Ν!!!πεποπ Μ!π πο! Βο!!!!!π!!π !π

π!ε !!επ! ο!πεο!!ο!επ. Βεε Μ!πετο!!πο!!! Μ!π !π Κοπι

πω!!! π! Εο!πι !!οο!!οπε! !ιο!εεο! Βο.πο!, !!!ε!! ο!πε!π πο!

πο!!! πο! Βο.ππ!!!πο!. εο!!οπο!!!, !ιπ !!!!πε!πο!πεπ !!!ε!

!νο!ποπ ειπε Μ!πε!!!!πιοο! !π!! !!!!εεεε! π!!!ο!ε!!ο!ο !λίοπ

!!επ!!!πο! ν!!! νο!εο!!!εποπε! Κοπε!ε!οπο ππ!ε!ο!!ε!; εε

πε!ποπ !ιιο!!ο!ε ειπε Μ!πο!!!!!ποο! 8!!!!!!πε!, Με! πππ

Ηεππ!!!πε!, Μοο!ε!προο!!πποεπ, Μοο!πιπεο!!πεε πππ Μο!!!

8!!!!ε! πεπιεο!!!. Βε! πο! Ζπ!ε!ο!!πι!ε πο! Μ!πε!ο!!ποο!

!!!πο! !ε! εε Με!!! ε!ο!ο!ιο!!!!ε, ο! π!!!π πω! εο!ν!!!!!!ο!!οε

οπο! ο!π Μ!πο!!!!Μ!ιεεο! εο!!!!πο!!!. !π Ρ!!!.ππεπε!ππ 8ο

!!!!πο!!! !ποπ ε!ο!ε Μ!πε!ε!ννοεεε!. !)π!ο!ι π!ε ννοο!ιεε!

Μ!!!ππε ποε ε!!!!!!!εο!!επ !!ο!!!οπεππ!ε!ε!ε!!επ Μ!!ιο!!!!

!!ο!εεο!π! πππ πε! ε!!πο!επ Μοο!πιο.εεε Μ!!! πειπ Μοο!!!!.πο

ο!πο !οπεπ!οι!πο Μοπεο ί!ο!ε! Κο!!οπεππ!ο - ποε

«ε!!ιε!!εο! πε!!ιο!!εο!ιο Με!!! πο! ΑΙ!οπ - π!ο!!!!!!

!!!!

π!ε πο!!! Βο!!!νο!'ε!ε!!!!!ο Μ!!! !ο!!!νο!εο πο!!ππποπ ππ!!

πω!! Ε. Ο!!!!ε!! !ε!! πππ!!! ππ!!!!! ποε πορ!ιο!!!!!!!!!οπ

εππ!ε Νο!!·ππ·!!ο!οεεπ!!ο!!, πο!!!πε!επεππιπ'Ι'ε!!ο πι!! ποπ

!π πω!!! ππ!πε!!ο!ιεπ Ηπιππεε!οποπ επ !πε!!!!!ιοπ νο!

!!ππππποπ πιιεοιπ!πε!!:π!!ε!οπ πππ π!οεε!!οπ πι! ο!!!!!ι!ο!

νν!!!!επιπ!!ο!! επ ο!ε!!!!!!εεεοπ». !)!εεο! !!!!!!η!!!!!ο!!ο οπο

π!!ειππε !!!ε! πππ !ε!! πεεε π!ε ι!!!επε!!!!!ιοπ 'Ι'ο!!ε ππ!!πο!!οπ,

πιιπ !!!ιεε ππε πεπεο!!οπ !π! Βο.πο !!ο!πε Κ!πιπροπ επ!

ε!ο!ιοπ, πππ εο!!!!εεε!!ο!ι ποιεε πο! Μοο!!!ο! !εποπ ω!!!

πο! Ρ!!ιε!!π!!!! ε!!!!πε!, !νο!ο!!επ ποε Ρπ!!!!!πιπ ιπ!! ποπ

ννο!!οπ «πιω !!!!!! ε!ο!! !π ο!πε!π Μοο!!!!.πο Με !π ο!πο!!!

Ρ!εππ!οπ!ο!!» ππ !ε!ο!ο!!!ιοπ ρεεε!. Ε!π Μοπι·π!πεο!ι!πΒ

!εε!ε!!! επε !ιο!εεο!!ι !!!ιο!!οποιπ Μοο!, πε!ο!ιοε !π Μο!!

ε!ιοπ !!.πεο!!!!!!, ποπ Ρπ!!επ!επ πω!" π!!! ννο!!πππε εποε

ε!ο!!! Μ!π. Β!π Μοο!8!!!!ε!, πο!ο!!επ Ρ!ο(. Κ!εο!ι !!!

νο!εο!ι!πε εο!!πο!!! !ιε!.!, !οε!ο!!! ειπε ο!ποπι ω!! !!οο!!εποιπ

Με!!! Βο!!!!!!επ ππ!!!!! !νο!!!!!ο! νο! ποιπ θο!!!!!πο!ιο πο!!!

!ιο!εεεε ννεεεο! !!ππο!”επο!!!ο! Μ!π. Β!!! Μ!!ο!ο!πρπο!!ππΒ

!ε! ο!πο Νο.ο!ι!!!!!πππε πο! Ρ!!πεο!ο!!πππ!ππο. νοιι πο! !!!

!!ο!ιεπ Ρ!!πποο!προο!!ππο ππ!πο !!! Ρ!οποεπε!!!π !πεο!ε!π

ο!πο πεεοπ!!!ο!ιο Α!!νο!ο!ιππ8 πεπιπο!!!, !!!ε ιπι!!! !π π!ε

Ε!προο!!ππε οΜεο!!επ οπο! Κ!!!ποπ ε!π θππ!πι!!!!!!!!ιο!ο

ο!!!εο!ι!!οεε!, ννο!!!!ιοε πο!!!οππ πο! ε!!πποπ 8!!!ππε νοπ

!!ο!εεο!π !λίο.εεο! ππ!ο!ε!!!!!π! Μ!π.

Ε!! Μ!π ππ!!!!! 8οο.ο!!!ο!, π!ε Ηε!πποεοππ πο! 2π !!ε

εοπ, πππ εε πο!ποπ ππ!!!! πω!!! ε!ππ!!! !ιπ! πω! Πε!!

!!!ε οπο!! επί ποπ Κο!!! !!!!!!!!οππο !!!πεο!ι!!!εε οπο! Κ!!!

ε.ρρε!!!!ο !ιπποποππο!, πιπ πω!!! ίο!πε!οπ Ο!ε!!.πο ν!! πο!

ε!!!εεοπ Ε!!!!ο !π !οεο!!!!!ποπ.

13ο !ε! !οιπο!!!επεπο!!, πεεε !ποπ !ε! οπο! 8ο!!!!!ιπ!π

πππ Μοο!!!!!οπ, ινο!!!!!ο Ε!!εοπ οπ!!!π!!επ,ο!!ιο Τοπιρο!!!!π!

πε!!!ππο!!!·, πε!ο!ιο π!ε Κπ!ρε!!επ!μει·ο!πι· π!ο!! !!!ε!ε!ε!ε!,

!!! ποε!!! !!!!!!!ο Βππο! ($!. Απιπππ) πππ Β!π!ο!!!!πεοπ

(!!!!!!!!) ε!!! πομπο!! !ε! ποπ Κοο!ιεπ!!- πιιπ Βο!ιποίο!

εο!!!!!ιππι!ππο!π ο!πο Το!προ!!!!π! !!!ε! π!ε 'Γο!προ!!!.!π!

ποε Κο!!!οι!ε νο!ο!π!!ο!. Μο!πε! Αι!ε!ο!!! πο!!! !ε! π!οε

π!ο!!! ο!π Ζπ!”!!!!, εο!!πο!π ο!πο επ πο! Α!ιε!·!!!πππ8 πο!

!!.!!ε!οπ Βο!!!εο!οποπ !!!ε! π!ε νν!!!!ππο ποε Ε!εοπε πππ

π!ε ποε Βο!!!νοίο!ε πππ ποε Κοο!!ε!!!πεε ο!πο!εο!!ε, πππ

πο! Κε!!!ο πππ πο! Με!!! !ιππε!ε!εο!!ε !οο!!!πποτε

θερποεοπ!ιε!!. Πιπ πο!! Θοεοο!ο επ !!!πε!!!ο!οπ, πο!πο !!!!!

Με πο!π Βπο!ιο !. Ε!" !. Ζπ ο!! ο!!ε (1776) !!!!ποππο 8!ε!

!επ !!.π!!!!!!οπ: «!!!ε Β!!εοπ!π!!!ο! ε!ππ !!ε!ε! πε! 0!!!πει π!!!ο!

ο!!οπ !ο!!!!πι!!οπ ε!!!!!!οι!ποπ πιιπ !πεπ!ππιοπ!!ο!ιεπποπ

Α!ππο!οπ π!ε !ιπο!!ε!οπ πππ ε!!!εε!επ. Π!! πππ πο!! Ε!εοπ

πππ πο! ν!!!!ο! ποπ Ηοπρ!!οε!πιιπ!ε!! πε! 8!ε!!!!!!!!.εεο!

επε!πο.ε!ιεπ, εο !ε! εε πο.!!!!!!ο!!, πε!εε π!ε Ηππι!!Μ!!!ππε

π!ο!!!!! πω!!! ππ!!!! !οε!ε!!!, ποεε ε!ο ποπ Ζπεε.!πιπε!!

πω!! πο! !οε!οπ Τοπ!! π!ο!!!!!! ιππο!ιεπ, πι!! Β'ι!εο! επε

!!ο!!!!ποπ πππ π!ε Ροε!!π!!ο!! πππ Βο!!πο!!!!!!!!! πο! Εεεε!

νε!!πε!!!οι!». - !!!!!! Βο!!!νε!”ο! !ε! ε!!! !!!οππ!!!!οε ννο

εεπ, πε!ο!!οε !!!ε ο!πο επ!!!!ο !!'ο!ι!ε!!ε!! πι!!! Β!π! πππ

π!ε ει!!! !ε!π!εο! πππ νε!!!!!εεο!, !!!ε! !ιπ Κ!!!ρο! ε!ππ,

ο!!!Μο!ιο!!, ε!ππ!!! πω!!! πππ !!!ιο!!!!επι ο! π!ε Ρο!!ιε πο!

Ποπ! πε!!!!”πο! ω, εο!!!πο ππ!!!!! ποπ 8ο!!!νε!εε Ε!!!!!!!!!ο!,

!π π!ε !“οε!ο Το!!! !!!!! ο! ο!πο ε!!νο!ο!οππο πππ εοεο!!πιε!

πι!! πιπο!ιοππε Και!! Α!επ !ε! ε! ε!π ππνο!ε!ο!ο!!!!!!

!!ππο!πποε πππ εο!!πιο!πει!!!ει!ποε !!!!!!ε!, πππ πο!!! !!!!!!

οπο!! π!ε νν!!!πιε ποε νν!!εεο!ε π!ο!!! πω!!! που!! ο!

πε!!!!ε Ψ!!!!ππποπ !ο!ε!επ π!ε 8ο!!ννε!ο!Μιεεε! ε!ππ!!! !ε!

!!!ε!!! !π!ιε!!!ο!ιοπ πππ ππεεε!!!ο!ιοιι θε!!!!πο!ι πιιπ ε!ο

ε!ππ !!!!ο!π!πΒε !ιπ Βοπο επι !!!!!!!!Βε!ο!1>. -Κ!!!!! νν!ιεεο!

ο!!!ιο!ο!!! !οεεο! (π!ε 8ο!!πο!ε!!νοεεε!!) π!ε ε!ε!!οι! πππ

!!οο!!οπο!ι Ε'πεο!π, π!ε !!!!!!πρί!!!!!! επεοιπ!πο!ιπεποπεποπ

Το!!ο, π!!! !!!!π!!!!!!!οπ -(!!!οπο!». Πο!ε! ποε ΑΙΜ!!! πππ

Μ!!!ο!ε!!!πε πο! Μ!πε!ο.!π!!εεε!, π!ε π! π!ε !!!!!!!!!!!ο

!!ε!!ε!!!!ο!! Βοε!!!.ππ!ε!!ο πο! Κοο!εο!!εο!!!π!πιπο !!!ποπ,

επεεο!! ε!ο!! Ζπ!!!!ο!! !!!!πο!!πο!!ποεεεπι ποε Α!!!ο!!

νε!π!!ππ! ποε Β!π!, π!ε Μ!!!ο!ε!!!πο πε!!ε!!οπ ποπ !!!!!επ

Βο!!!ο!!π πππ πο!! π!ο!‹ο ΒΙπ!, ε!ο π!!πποπ !π π!ε !!!ε!ποπ

πε!!!εεο, ε!ο !!!!ποπ ω!!! !”!!!!!οπ πι!!! Με!! ω!!! ποπ



ιε·ι
 

εειιπειεε ιιπά πω, νετεειιιιιιιειι εεετ άιιτειι άειι ειππ

Εεεε». Εε πι; επ ιιετιιετΙτειι, άεεε πιιιιι 2ι1_]επετ Ζειι ιιπά

Με Μεεε πεειι ιιιιεΙιιιετ ειιιιιιιιιιι, άεεε «Με ιιιιιιετε!ι

ειιιιετι Βεειειιάτειιε άεε Βεάεε ιιιιεττειιιε νοιι ε.ιιεεειι άιιιιειι

άιε εεειιιιει.επ 8ειιπειεεΙσειιετ ιιι άεε Βιιιι. άτιπεεπ». Απ

άετετεειιε πετ εε ιιετειιε Ζπειιετι ιιεΙτε.ιιιιι, άειεε άεε

πειτε ννιιεεετ εεεω ιιπά άιε ετεειιιιιιιτειι θτεΓιιεεε ει

πε.ε ειιιιιιιι», «άιιε·πετπιε ννεεεετ εεετ άιε ττοειτειιεπ

Γεεετπ ετπειειιι, άεε Μπι ειιιτΙτετ τειιιιει, άειι άιειιειι

$ειιιειπι ωτιειιι ιιπά άιε Βειιπειεειεειιετ ειιιιει». Σε επι:

ερτιειιι. εποε σετ πειιπεπιεεεειι ΑιιιΤεεειιπε, άεεε άιε

Κιιιιε ιειιιειετετιά, επεετιιτπεπειειιειιά, άιε ιΝιιττπε άεεεεετι

ετπειειιετιά, επιιεεειιά πειι. - ΙΞε ιει πε.ιιιτιιειι, άεεε

άιε Κιάτο άιε ειππ εε2ειειιπειε ΉιτΙτιιιιΒ άεε Ειεεπε, ιιπά

άιε ιΝιιτιπε άιε ννιτιιιιπε άεε 8ειιπειειε ιιπά άεε·Κεειι

επιπεε ιιπά άετ Μιττειεειιπε ιιπι.ετειιιι:επ πιτά. Απε άιεεετ

ΑυιΤιιεειιιιε πει: ειεε ειε ιιι ιιπεετε 'Γε.8ε, ιειι πιεειιιε εε

ττειι πιο ιιιιιιεπιιεει, άιε θεράοεεπιιειι Ιιετιιππεριιεπει:

άιε ειεειιιιιιιιι€επ 8ειιιε.τιιιιι- ιιπά Μεετιιιιάετ ΙτιιιιΙετ, άιε

εειιπειει- ιιπά εε.1:ΙιεΙιιεειι 8ειιιετιιτπιιιιάετ πιιτπιετ -πιι

εεεεπ. Γι” άιε Ειεεπτπιπετειιποοτε εει ιιι άιεεετ Βεπιε

ιιιιιιι; πεειι ειε Βειεπ νοιι Ι)τ. Ε. Κεειιετ, ειπεπι

Ρτειιπειιειιε.άετ Βτιιιιιιεπετειε,ε.ιιε άετ Μιιι.ε άετ νετε. .Ιιι.

πιεάετεεεεεεε. Ετ εειιτειιιι: Με ερεειιιεεΙιε Βιιιπιτιιεπ

άεε Ετιιπιεπειιεάετ Μιπετειιιιευτε άιιτειι άιε Ηεπι επι άειι

ΟτΒειιιεπιιιε ιει τειπειιά, άιε ΚειιιτειιιιΙιιιιι ιιειιετιά... Ιττιπ

ει, πειιιι πιειι άιε ιιιεειΒειι Μιιιετειιιιι.άετ ειε Ετάιιεά

ιι1εεειιιε Αιιπε ιεεει ιιπά ιιιιιειι ειποιιιετειιάε Βιιοιτπιτιιιιιι

εεε επεειιτειιιι, παει ετπεισιιειιάειι ΚετειιΙεειιιειι; ειε

ειιιά άιε νετειιειιειιειειι ιιπά ειιιτι-ιειειι 'Ι'επιεε. ιιπά άιεεεε

ιει άιε ιιειιριειιειιΙιειιε Ειεεεεειιειτ άετεεΙεειι». Πειιετ

άειι «ΒεάεεειιΙειιιτπ πάει ΒιιάεΙειτπ», εειιτειιιι Ζπειιετι,

άειεε εειειπ Ι:Ιειιτιετεε θετιιιεειιε νοπ πε_ιιιει‹ειι, νιίιιεεετ

ιιπά Ετάε Μ». «Πειιετιιεπρι πε άιεεεε εειιΙεπιιιιι8ι.ε

εάετ ιειιε ννεεειι άιε Κι·ιιιι άιε ειειιειι θΙιεάετ ιιπά

Νετνεπ μεεειιπιειάιπ :ιι ιιιιιειιεπ ιιπά Ζιι ετπειειιειι. Ζιι

άιεεεπι Ζπεε!τε πιει τιιε.ιι εε ειε ειιιειι πιιτπιειι Πιπ

εειιιιι€»... Β'εεεειι πιτ πεειι ειιιπιιιι ιιιε Αυεε, άεεε εΠε

$ειιπειεΙ- ιιπά ΚοειιεειπεειιΙειππιε εειιιιιιετιΒ·, Ι‹ιειιτι8 ιιπά

πω, ειεε ρΙεειιεειι ειιιά, εε ιιιιάειι πι» ιιι ειπετ Βετ

Ιεειιππ Ζιισιτετιε ιιοειι ειε Μοιπειιι, πετάω τπιι.π άιεεε

Βειιιιιιπιπετιεπ πεττιι τεειι. Ιιειεε Ζιι νετετάιιετι επεειε.π

πειι πω, ιιπά εποε ιιειιι.ε ιιοειι ιοτιιιιιιτι, ειε ιιειεε Ζιι

νετετάπεπ. Νεειι άιυεετ Αιιεειπιιπάετεειπππε, πειειιε ειεε

άεε ΖπεεΙ‹ πω, Ζιι 2ει€ειι, ιπ πειειιεπι Μεεεε άιε πειι

Βειιιιιεεεπ Βιιιιιεειιιεάιει άειι εποε Ιιειιτειι ιιπά Αιιεειιιιιι

ιιιιΒειι Μεεε, πιιι ιειι ιιεειι ιιιιιειιιιιεειι, πιε ιιεειι άιε

Βιιάειειιιρετειπτ ιιι νετεειιιεάεπεπ Κιιτετιειι ιιεττιεεεειι

πιτά: Ιιι Ι.ε!ιε. πειι, ιπ 88. Ατπειιά 20-26" Β., ιπ

Γτεπ2επεεεά 26-81" Κ., ιιι Οάεεεε :5ι-88° Η., ιπ

Κεπιτιιετιι 88-40" Β., ιιι εποε 41--42° Π., ιπ Βιιάιι.ρεει

44" Η., ιιι Ρϋειχειι ειιεπεο ιιοειι ιιπά ιιεειι ιιειιετ.

Βει άετ Βεερτεειιιιιιπ άετ ιιιιγειε Ιεπιεειιεπ πιτ

Ι‹ιιιιΒ άετ Βειιιιιπιτπ- ιιπά Μοοτιιιιάετ ιιιι1εεειι πιτ Με.

νετ Αιιεειι ιιε.ιιειι, άπεε άιε Βειιιετπιπιιιιάετ ιτπ ιιΙΙΒετιιει

πειι ΙιεεΙι ιειπρετιεττ, άιε Μεετιιιιάετ ιπεεειε πειτε εε

πειιεπ πετάειι. Ιιι άετ ιιι/πιει” άιεεετ νετεειιιεάεπ τετε

μετιετιεπ Βιιάετε.ττετι ΗΒΗ επ ιιιιετετει ω, άεεε άετ

Μεπεειι πει άειι ιιειεεεπ 8ειιιεπιπιιιιιάετπ εειιπιτει, πει

άειι ΜιιιΙετειι ιιπά πιιτπιειι Μοετιιιιάετιι άππεεειι

ιιιειιι εειιινιι2ι. Ιπάεπι ειεε ιπ Βεπιεεεπ Βειιιε.πιτπ

Κιιτετιειι άεε Βειιπ·ιιπειι, ειε ειππε ιιοιπειιάιεεε ιιπά

πιιπεειιεπεπετιεε, Ζιι ειπετ Μειιιοάε επιπιεΙιεΙι πω,

ιιπά ιιι άειι τιιειειεπ Μεοτιτπτετιειι (ειπε Αιιειιειιιιιε ιιιιτ ιιι

Κετπιπετιι άιε Μεετεειιπιιειιιιάετ) νοιι άεπι $ειιπιιπειι

μπε ειιειειιι, ιιιεειε ιειι άιεεετι Ππιετεειιιυά Με Απεεε.πεε

ριιπι‹ι πιειπετ Ιιειτεειιιπππεπ εεετ άιε ριιγειειεπιεειιε

πωπω άετ 8ειιιειππι- ιιπά Μοετιιιιάετ ιιπά πειι ιιετνετ,

άεεε εε ιπ άετ 8ειιιιιιπιιι- ιιπά Μεετιιειιεπάιππε επει

Μετιιεάειι πιειιι: άιε τπιι8ειιπιτπειι, ιιπά άιε

ειιιιε Βειιινιιεεπ. Βιεε τω; πε :ιι ειπετ Ζω, πε

-Νει€επε πετ θεειιιιιιιιιεπ ειπει.ειιι,

ιειι ιιιιτ ιιειιειειιετι πειτε, άεεε ιτε Ε'τεεεειιειιπάετ Μεστ

Ιιε.άε Με 40" Ο. άιε Β.ειιιιιτπιετιιρετειπτ ειιιιτι, πιιιιτειιά

ιειι ειπε άειι Πιιιετειιειιιιππεπ νιεΙετ τιιεειεειιειι Αετειε

πιιεει:ε,άε.εεεειάειι ιιειεεειι ΞειιιππιτπεειιεπάΙππεεπ ιτε Βιιάειι

ΒιιεεΙειιάε άιε Κετρετιετπρετεπιτ, πιε ιπι Ε'ιεεετ, πεειει

@τι πιτά. πι ιιιιιιε άε.τπειε ιτειπε Αιιπιιπε εειιε.ιιι, άεεε

τπειιιε πειιετειι Πιιτετεπειιπιι€επ άιε νετπεεειιΙεπεπε Ειπ

ιειιιιπιτ, ιιειετιιιιι8επ ιιπά τεειιιίετιιεεπ πετάω, νιεΙπιειιτ

άεειιιε ιειι πετ, άεεε εεΙειι° ειπε Ειπιειιιιπε πεπιεετειιε

ειπε ιιεεεετε Οτιεπιιετιιππ ιιι άεπ_νιειπιειε ειεε πιάετ

ερτεειιετιάειι Αιι€ειιετι άετ νετεειιιεάεπειι Αιιιετεπ ετ

ιπσΒιιειιι.

π” άιε ιιιιγειειεειεειιε πωπω άετ Μεετιιιιάετ :ιπ

εειεπει,εο ι:ιετιειιιεπ πεπιεεΑιιτοτειι ειπεε άετιιιιετ. Βιε

Πιιιετειιειιιιιι€επ Κιεειι'ε ιιι Μετιεπεε.ά πεεειιιιιιεπ επ

ειπετ Ζειι, πε άιε Μειιιοάειι άετ Μεεειιπ8 άεε Βιετ

άτιιεΙτεε ιιπά άετ Βεειιτιιτπιιιιιις άει· 5τειΕπεειιεειρτεάιιΜε

ιιεειι ειπε τπετιπειιιιιιτε πετεπ, εε άιιεε ιπετι επι επι άιεεε

Ππιετεπειιυπε,επ ειππ πιειιτ ιιεειειιεπ άειι. Ιιιε Ππτετ

ειιειιιιππεπ Ε'ειιπετε ιιι Ε'τετιπειιεεεά ιιιιιετποπ πε ιπ

ειπετ ιιεεεπάετειι Βτεεειιιιτε ειπετ ειτιπειιεπάεπ Κτιιιιιτ,

πειειιε ετιςιιιι, άιιεε εειιιε Βεεεεειιιπτιπεπ ιιεττεΠε άετ

Κετρετιετπρετειπτ ιιπά άεε ΒιιιιάτιιοΚεε ιτειπε Βετεειιιι

επε8 8ειιετι, ιεπε 8ειιιιιεειειπετππΒεπ επ :ιεΙιειι, πειειιε

Ε'ειιπετ επΒιιιι, ιιπά πειειιε πωπω ιπ νιε!ειι ει»

ιιιιιιάιιιιι€ειι ιιπά Εειιτιιιιειιετπ πιιιετι πετάεπ. Μειπε Πιι

ιετειιειιιιππειι τπιι: άειι Ρτεπεειιεεεάετ Μεοτειιάετπ ετπε.εεπ

ίοΙπειιάεε Βεειιιτει: Με ιπιιετε Κετρεττειπρετειιιτ ειιιιτι.

άετ Ρπιε ιιπά άιε Αιιπιιππειτεειιεπε πειιπιεπ εε, άετ

Βιπιάτπειι ππε ιιετε.ιιεεεειει, εεεπιειιε άιε Οιηάιιιιειιε

ρτοπεεεε ιιπ Κετρετ, πειιει άιε Ηετπιπεπιιε ιιιιιιιιππιι,

ιτειπάετπ άιε Νιετειι ειιι ετιιειιεπ ιιπά ιτειπάεπι ειεε ειπε

$οιπιι ιιεειειιτ

άιε ρτιτπιιτε ννιτιιιιιιπ άεε· Ρτειππεπειιεάετ

Μεοτειιάετ Με 8800. ιπ άετ Ηετειιεειππιιτ.;

άετ Γιιπιιιιοπεπ άεε Οτπε.ιιιετιιπε. Πιο Βιετ

άτπεπτεάπειετεπάε ννιτιτιιπε άετ Μεετιιιιάετ πιιτάε ειιιιιετ

Πιτ ιιιπάετε Μοετετιεπ εποε άπτειι Ιιιι εε Ι (Ι)οτπε νιἴειτπ),

ΒιιείΙετ ιιπά Ρεεε πεειι€επιεεεε.

' Βιιεειιειι ιιπά Βειιιι ιιετιειιιεπ, άε.εε άιε Ε'τιιιιιειιε

ιιπάετ Μεετιιιιάετ επ ιιπά Πιτ ειεε άιε Βιιιιιιιιάιιπ8 πε

ιετάετιι.

πω" άιε ριιγειειεειεειιε ννιτιιιιιι,ε άετ 5ειιιεττιτπιιιιάετ

Με άετ 5ειιπιτ2τιιειιιεάε Ιιεπειι νιειε ΠπτετειιειιππΒεπ

τιιεειεειιετ Αετει.ε νετ, ιιυε πειειιεπ ιιετνετπειιτ, άεεε ιιι

εοιειι ιιειεεειι 5ειιιιιιιιιπειιάετπ άιε Κετρετιειπρετειπτ πε

ειει€ετι πιτά, άιε Αιιιειπ- ιιπά Ριιιεϊτεεπετιπ ιιεεειιΙειιπιει,

άεε Βιιιιάτπειτ ετιιειιι (παπι ειε ειτιιιιεετ Ρππιτι!), άετ

Βιειῖπεειιεει εεειει€ετι, άιε Βειιπειεεεεεεπάετιιπε ιιεάειι

ιεπά ειιιτιτ ιιτενο2ιετι, άιε Ηετεπιειιεε νεττπιπάετι, άιε

Βιιιιιιιιάιιπεεετπειιε ε.ιιεεερετιιι πετάεπ. Ιιιι πεπεειι παπά

ειεε εεπειι, άε.εε άιε ρτιπιιιτε ιιι/ιιπά” άετ

$ειιιιιιιιτπειιάετ εποε άετΞειιπτιπιπειιιεάε ιιι

ειπετ Βιειπετιιιιπ άετ Ειιιιιιιιειιειι άεε Οτ

πεπιεπιιιε ιιεετειιι. πιτ εειιεπ ειεε, άεε επιεεΙιειι

άεπ επειειι Μει.ιιεάειι πιειιι πετ επι επειιιιιιιιινετ, εεπάεττι

ε.ιιειι ειε ειιιιιιιε.ι. Ππιετεειιιεά ιιεειειιι, ππε ειιεπ άιε

ΒιιιιειιιιιιΒ ιιειπεπάιε πιε.ειιι.. Βε ιει πιεΙιτ εειιπει°,

πιο Ετεειιειιιιιτιπεπ πει άετ Βειιπιιπτπει.ιιεάε ειπε άετ

ννιτιτιιιι€ άετ ιιοιιεπ Τειιιμει·ειιιτ άεε Βεάεε, τεερειιιινε

ειπε άετ Πεεετιιιιιιιιιε άεε Κετρετε Ιιετειιιειιειι. Νιειιι

εε ειιιι”ε.ειι Ιιεεεπ άιε νετιιιιιιιιιεεε πει άετ Μετιιοάε οιιιιε

Βειιπιτπειι. Ρτει. Ι.ιιάπιπ εεετ πινει, άεεε Πιτ άειι

Ι.ιιετερειιιιεεΙιεπ πιτειπ άεε Μιιιετειτποετεε.άεε άετ Οειιειι

επ εειιπειεΙεεπτειπ Ειεειι ιιπά ιτειετ $ειιπείειειιιιτε ειιιε

επετειειιεπάε Ετιιιε.τπιιπ @ειππ - Πιι· άιε Ετιιιιιτπτιπ άετ

ριιγειο!επιεειιεπ ννιτιιιιπε άιεεετ Βιιάετ τειειιετι, τπειιιετ

Μειιιππ8 πω, άιεεε ειιετπιεειιεπ Βεειεπάι.ειιε ιεάεειι πω.

εεε. Ιειι ετιιιιιτε πιιτ άιε ιιεεειιτιεεειιειι νετιιπάετιιπ8ειι

ιειεεπάεττπεεεεπ; ννε.Ιιτεπά εππ ιτε Μοοτεεάε άιε Ηπει

Βειιιεεε ετπειιετιι, νεΓεπεειι1 πειι άιε Βιιιι€ειιιεεε πε



πιο
 

Ιπποτιι ποπ Κπτροτε. Βειππτοιι πιτπ πιιπ 8ιπιιοπ ποτ ιπ

ποτοπ ι(πτροτιοιπροτοιιιτ πππ ποε Βιιιιπτιιοιοοο οποιο”.

Βιο Ηπιιιποι'ποπο οτποιιοτιι ποπ οοποιιι νοπ πππιιιι.οιποτοτ

Βιππιτι:ιιπρ ο" Τοπιροτοιιιτ πππ ιππΒιιοποτποιοο οιιοιι

οιπποτοτ Βοιπο ποιο Βοποο ππι ιιιτο Μπει(οιιποοτπ. πιο οιιοιι

ιπιοιπο οιποτ ιὶοιιοιιπιτιτιιιιπ ποιποτ. Απ ποτ Βιιιιπτιιοιι

τοπποιοτοπποπ ιΝιτιιππο ποο Μοοτποποο πιιππιι οποιι ποτ

Βτποι‹ ποτ Μοοτιποοεο ππι πιο Μποιιοιποτνοπ οιποπ Απ

«πι. Ρτοι. Τιεοτειοπι ιοιιτι.: «Βο Βιοπι οποτ ιπ ποτ

Τετ Νοτνοπ, ποιοιιο οοποιτ πιοιι πποοι·ο Ετιοιιτιιπε πιο

επ ιοιπι οτειτοοια, ποι ιοποτ επιτιω ποτ ιἱοιπππο ποτ

οιπο Βτιιοιπιπποιιιπο ποπιτι‹οιι. Βιιι ποιοιιοτ Νοτν ιπι ποτ

Πορτοοοοτ; πιο ποπιτιροιπιοπ Μποιτοιποτι·οπ ιιποιι ποππ

ποπεοιποπ Βιιιιιιιοο ππι ποπ Βιιιιπτιιοι‹ οπο». ιΣο ιπι ποι

πειπ ιιοιιοπ 0οιπιιιο πω. Ε'τοποοποποποτ Μοοτποποο ππ

οοιιποιοιοοπτοιπ Βιοοπ Βοτο.ποππ νοτιπιιτοτιοοιι ο.ποπποιι

ποπ. πποε οιοιι ιτπ Βοπο πιο Ηοιιποοιιιοοο ι‹οπιτο.ιιιοτοπ.

Ιπ ποτ 'Επι ποιιοιιριοι πιοε ι)τ. ι·'οιιποτ' ποιοιιοτ πιο

ρτιιπιιτο Κοπιτππιιοπ ποτ Ηειιιιποιοοοο ιιιτ ποπ Αποποποο>

ριιπι‹ι ποτ Ετπιοιτππε ποτ ννιτικπιιιι πιοεοτ ι3πποτ οπ

πιπιιπι. Βοπι Βοοοπιιποτ οοι ι”οιοοπποε ιιοτνοτιτοιιοποπ:

Ιοιι εοιποτ ιιοπο '72 Μοοτπειποτ Βοποιππιοπ; ιοπ ιιοπο πιο

πιτιπιπο ποο Μποτπο.ποο ποππ ο.π ειπποτοπ Ροτοοποπ ποπ

ποοιιιοι, πππ ιιιιιιο ιπιοιι ποτοοιιιιοι, Με Με ποοιιιππιιοοιο

πιι ποποιηιιοπ, ποιο τπειπ ποιοτι ποοιι ποιπ ιιιοοτποπο (πο

ποτ ποππ οιιιοτ ιιιιιιιοτοπ Αποιοοεππο) οιπο ιππιππε ποτ

Ηοιιι (πιω πιο Βιιο.ιοι.ιοπ ποτ Ηοπτεοιποοο) ιτοποιοιιοτοπ

ποππ. Βοοεοιπο ποιπιπιποπ ποππ ιιπποτο Ρ'το.πποποποποτ

Αοτπιο:1)τ.Ι.οιπιοππ,Βτ.8οιππιοτ εοπ. πππ πι.

Οοτιοιιιοτι π. ο. Πιο Αππο.ππιο ποτ Αιιππππο- πππ

ποτ Ρπιειτοι:μιοπο οτιτιπτο ιπι ιοιποπποτπιο.οοοιι: Πιο Κοι

2ιιιιε ποτ Βιπριιππιιπποποτνοπ ποτ Ηο.ιιι τοπ; οιπο νοτ

ιιιποοπτπιιπε ποτ Ατιπιιπο ιιοτνοτ (εοιιιιπ. Μπ πιοεοτ

ιτιιτ πιο ριιγοιοιοοιοοιιο Ε'οιοο ποππ οιπο Αππο.ιιπιο ποτ

Ρπιειτοπιιοπο οιπ. Βιπο Βοιπππε ποπ π. οριειποιιπιοιιο πο

πιπει πιιτοπ ποπ π. νομο οιπο τοποιοιοτιεοπο νοτιοιιιο

οοπιιιιιιπε ποτ ιΙοτπιπιιοποιι (Οοιτ2). ι)πο Μοοτποπ

ποιοι: ποπ π. εριπποππιοπο πιιτοιι ποπ ι)τιιοιτ οοιποτ πιοποο

επι ποπ Βοιιοιι. πονοπ πιτ πιιπ πιιτοιι π” Κπιιττοπ ποτ

θιοπιιτιπο ιτπ Μοοτποπο ιιποτποπποπ. ι)ιοοο Βοιοιιπε ποο π.

εριοποιιπιοπο πιιτπο ειι1εοοτ πιιτ πππ νοτ πιιτ ποοιι πιιτοιι

ΙΜ. Ρτοοοποιοοιτι, Μ. Κιοιπ πππ Πτ. Ρ. Οπτιοι

ι ι ο τ ι ποπτποποιπτποπ. _ιοποοιι νοπ πιο πι π π π ο πι

οπτ Ετιιιιιτιιιιο ποτ Απππιιιιιο ποτ Ρπιειτοπιιοπο

ιιπ ιιΙοπτποπο πιιΒοποποπ. 8οιιιιοοοιιοιι τοπ οιιοιι ποτ

Βοι2 ποτ Ειπριιππππποποτνοπ ποτ Ιιοιιι πιιτοπ ποπ

π. νομο οιπο Αππειιιιπο ποτ Ριιιοι`τοπιιοπι ιιοτνοτ (ο ο ν ο π).

Βιοοοιι πτοι Ε'οιττοτοπ πιω ποο 8ιπι:οπ ποπ Βιιιιπτιιοιιοε

οπι€οποπ. πιο Βιιιπιπο ποτ ιιοτπιποπποπ ιπιππιτιοιιπποπ Βο

πιππι πιο Οποτιιοππ πππ πιο Ριιιοιτοιιιιοπο πιπιιπι ππ,

ι:τοιπποιιι ειιιοιι ποι· Βιιιιπτποι‹ οιπια. ππι οοιιοπ ποππ,

ποοο ιπο.π πιιο Ετοοιιοιππιιοοιι πιιτοιι πιο 'Γοιιππιιιπο ποπ

Νοτνοποποιοτπε, προοιοιι πιιτοιι πιο 'ι'οιιπο.ιιιπο ποτ νοο‹ι

ιποιοτοπ οτιτιιιτοπ ποππ. πιο ππι ποιι ιιππιιτιοιππτοπ Ειπ

ιιιιοο ποτ Βοιπο ππι πιο θοιποοινοιππο ιπ ποτ Ηοιιι ειππ

πιο ποορτοοιιοποπ Ετοοιιοιπιιπποπ πιο Ε'οιπο οιιιοτ ιιοιιοιι

πιτιςιιπο. Αιο ιπι ιιποτ πιο οιιγποι.ιπιιοτοπποιοτοππο πιο

ι(ιιπΒ ποτ Ρτπιι2οποποποτ Μοοι·ποποτ ποπι οτοιοπ ιιιοιο πο

τιοιιιοιο. ιιιιεοοτιο ιοιι ιπιοιι ποποι, ποππ ιπι πιοιιι

ιιποιοππο πω, πιο Ιιοτειποοιειιιιο ποε Οκιππιιοιιορτοποοεοπ

ιιπ Οτεοπιοπιιιο πιιτοιι πιο 'Γοιπροι·πιιιτπιτιιιιπε ποτ Βιιποτ

ου οτι‹ιιιτοπ ιιππ ποπ πιοιποτ νοτπιιιιιιπο Αποπτιιοιπ, ποοο

νιοιιοιοιιι ποτ τοπιτπιιιιινοπ ινιιιιιιπε ποπ Ρτοπποπο

ποποτ Μοοτοο πιοοοιπο οιιοιιοοιιτοιποπ ιπι. Νοοιιιιοτ ιοιιπ

ιοιι ιπ ι)τ. πι” πιοιιιιοε Ι.οιιτπποιιο ποτ πιιπ. Ηχπτο

τιιοτοριο οιπο Νοι.ιο πποτ πιο Ατποιιοπ Κοιιοτο πππ

Κϋειιιπο. Ποτ οτοιο ποποπριοι οιπο νοτπιιπποι·ιιπε ποτ

ΒιιοιτοιοιΤοπεοοιιοιπιιπο ιιοοιι 8 ρΟι. 8οοιππιποτπ Βοποπιιποτ

-ποιπ νοτιιειιιοπ πποιι Βιιοοινοοοοτποποτπ Βοιιιπποιι ιιι ιιπποπ.

Βοτ οποιτο ιοππ. ποππ 4ρΟι. Βιιποτ νοπ 8ιποοιιιτιοτ

$οιπ πιο Βιιοι:οι:οπο.ποοοποιπππο πιπ 1-16 μ. ιιοτοπ

ποππ, ποοε 20 ΡΗ. Μ” οποποο πιτιοοπ. ποιοοποπ πιο

Κοοιιοοιππιιποτ οιιπο πωπω ειππ. ο- οτ -ποοιοιιι πιοοο

ι)ιιιοτοπο ππι ποπ ιτπ 8ιποοιιιτιοτ Βιιι: νοτιιιιπποπο Οποτ

Κοιιιιιπ. θπποιιι ιποπ πιοοο Ππιοι·ειιοιιπποοπ ιπιι ποπ πιοι

πιποπ πιοιιι ιπ οιπο Ριιτιιιιοιο οιοιιοπ ποππ. «ππι

ειππ ποτ ιιι-πιιπ νοιπ Οιηποιιοποιιτοοοοοο ισπ Οι·εοπιοπιιιπ

πιοιιι πιιι ποτ οποοι. Μοπεο ποπ οποΒοοοιιιοποποπ 8ιιοιι

οιιιιιιοο ποοιιι, τοπιο ιπιι ιπιοιι ππτοπιιιοεο ιιπιοτοιιπιιιιπποπ

νοτοπιποοι, ιοιοοπποο ου ποιποτιιοπ: 1) ι3ιιτοιι πιοοο Ηπ

ιοτοποππποοπ οοιιο ιπι πιοιπο Αιιοιοιιι ποιττο.ι“ιι8ι, ποππ πιο

Βιοιιποοιιοοιτοπποιοτοππο Ψιτιιππε ποτ Βιιποτ πιοιιι νοπ ποτ

'Γοιπροτει.ιιιιτ ποτοοιποπ ππιιιι.πο,ι. 2) Ψοππ πιο Οιηποι.ιοιι

τοπποιοτοππο ινιτΚιιπο ποτ Ρτοποοιιοπιιιοτ ιιοπτπιιποτ ποι·

Ηοπιοοιιιινιιοι ποο ιιοπτοο οπιοιιτιποοιι ωιιιο,. ποτι ιπππ

πιω ννιτιιιιπι: ιιιοιιι Πιτ οιπο οροιιιιοπιιο ιΒιιοοιιιιιιπ

ιιοιποιι ποτ πιοοοτ Βιι.ποτ ποιτειοιιτιοπ' ποπ ιοιι ιιπτιποπο

πιιοιι ιπ πιοιποτ οτειιοιι Ρππιιιαιιιοπ οποοποπιοι ιπιπο.

3) πιο οτοοιιοιπι: πιιοιι ππτοιι πιοπιιιιοτοιιοιιπιιποπ ποοιιπο

πιοοοπ, ποππ πιοπ ποπ οιιοπιιοοιιοπ ιιοοι:πιιπιοιιοιι ποτ Βιι·ιοτ

Βοπιοπο Βοποιιιιιιιι; πιοιιι ειπορτοοιιοπ πω.

Απο ποτ οποπ ιιπΒοΗοποιιοπ ιπιππιππο ποι· πιιποιοιππι

οοιιοπ οποιο” ποτ Ετοπ2οποππποτ πιοοτπιιποτ ποππ πιπιι

οπιποιιπιοπ, πποε ιοιι πιο πιτι(οππο Κι·ιιιιο ιιι οιποπιΜοοτ

πο.πο πποτιιοππο: πιο Τοπιροτοιπτ, πιο οιιοπιιοοιιοιι Βο

οι:ο.ππιοιιο ιιιιπ πιο ιιοιιιτιιοποπ νοποιοπιιιοοιι-ιιοιιοοποπ

Βοοιοππιοιιο (πιο Ηο.πιτοιιο) πιιπ ποπ ππτοπ πιο ομοπιιιοοιιο

8οιιποι·ο ποπιποιοιι ι3τποιε ποτ ιιιππου. Ζπ ποπι πιο πιο

νι7ιτιιππ,<; ποπ Πτποιεοο ποτ Μοοτιποοεο επι ποπ οριπποιιπι

οπο πππ ππι πιο Μποιεοιποτνοπ πιιι ιοιι ποοιι ιιιιι2ιιιπποπ.

ποππ ιοιι ποππ οιπο Μοοεοποπιτιιππε ποτ πιοοι·ιπποεο

πιτοιιι. Με πιο Κιοιπποοιιοποτ8πποοτοτππποι ιιοπο. Μοτι‹

ππτπιμοτποιεο ιιιππ ιοιι νιοι οριιιοτ ποππ τποιποτ πιοοπο

οιιΒιιοιιοπ Ρππιιιιιιιιοπ. ποπι ιιποτ ποπ ι)τιιοΚ ποτ Μοοτπιο.οοο

οιπο οππιιοιιο Αποοποπιιπε ι. 11846 ι)τ. Αποποι

νοιιοτ πιιοΒοορτοοποπ ιιο.ιιο: «Ποτ Πτποιι, εοοςι.ο οτ,

πιιππιι. νοπ οποπ ποοιι ιιιιιοπ 2ιι; ποτ Τιιοοτιο ποππ επιιιο

πππ ποτ οιπο ποιοιιο πποιοιοιιο νοτιοιιππο ποο πωπω

οιπ ΖπτιιοιοπτιιπΒοπ ποπ Κτοιοιπιιιοο νοιι ποπ ιιπιοτοπ :ιιπ

οιιιτιιοιοπ Βοπτιιοικι:οπ_ @ποπ πιο οποτοπ πτποικιτοιοιι Τοιιο

ποτ Ρ'πιΒο ιιπποπ, πππ οει πι οποιοι, πειειο πιοιοιιιειο Ατι

ποτ Βοιοιοιπιπππο. ποιοπο νιοιο Ροτεοποπ ποιπ1 ιπιπιτιιι.ο ιπ

ποπ Βιιπ οπιριιπποπ. τοιιποιοο πω” οοιοιιοπ Ππιοιοιπποπ πο

τπιιι. Νιιτ ποι ιπτιποτοτ ι)οιιοτ ποο Βο.ποε πιιτιιο οιοιι

πιοε.οτ Πτποι‹ τιιοτοροιιιιοπιι οοιιοππ ιπο.οιιοπ». ι)οτεοιπο

Μπιτ ποιποτι‹ι ποιτοτ, ποπ πιο 8οιιιοιπιπποποτ «ποι

μτποποτοτ οροοιιιοπιιοτ βοιιποτο οιποπ Πιτ οιπριιππιιοιιο, επ

Βοοριτοιιοποποοοιιποτποπ Βοποιοι:ο σποτ Ππιοτιοιπεπτοπιιο

ιπ ποιτ οιιιτικοτοιπ ιιτοπο ιιιοτικιπιτοιι Ι)τποικ οιιειιποπ».

Αποιι οτ. Βοοοιιιιπ οοιιτοιπι 1860 ιιποτ «οιεοπιιιιιιιιοιιο

Ειπριιππιιππ, ποοοπποτο ιπι Ππιοτιοιπο. ποιοιιο πιιιποιει

ν‹ιπ ποτ οροπιιιοοιιοιι Βοιιποτο ποο ιιοοτοο ποτπιιπω.

Πιοεο Αιιοεοτιιποοιι ν ο ι το το πιιπ Βο ο οιι ο π ο ειππ οποτ

πιππο ποτ Απποπιπποοιι οπ οιποπ οοπιοοοπ νοτποπε, ποιοιιοιι

ιοιι πιο πιτοιοτο Μποοπ.Βο ποτ Κιοιπποοιοοιιοτπο.πο ποποιοιι

ποτ πππ οποιιιιιτιιοιι οτιιιοτι ιιιιπο.

(8οιιιιιοιι ι'οιι.τι.ι.

ιιοιοτιιιο.

πο. Χι. ποτ ο οιι π Η ο ρ Κ ι π ο ιιοοριιοι τοροτιο. (ΜΜιοπ

ποπ .ι. Η. Ηπεριτο.ιι. (Βπιιιτποτο, ποπι οπτιιιιιι.:

1. οπο ποττνοιιο Αι·ποιι νοιι θ. Ρ. Βιιιοτοοπ: «ι)οι·

Ρποιιιιιοιιιοτιιιτ, οιπο ιιιοιοτιοοιιο, ιιιιπιοοιιο πιιπ οιτροι·ι

ιιιοπιοιιο Βιιιπιο». Ειιπο ιιιιιιιιοποππο πΙοποπτειριιιο πιιπ 450 8οιιοπ.

ιπι-π 858 ιιιιοιιιιιτιιοιιο Βιι.οτει.ιιτοιιοπιιπο, ποππ 50 οιο·ιιο Κτοπ

ιτοπο·οοοιιιοιιιοπ. Αιο Πι·οποποπ ποπ Ρποιιιποι.ιιοτοκ ποτποπ οπ

.=.τοιιιιιτι: 1) 8οιπει:ιιππιπο Εππο;οπιιι·πιιιιιιοιι.οπ (7 νοτοοιιιοποιιο

Κτοπιιιιοιιορτοοοποο); 2) πιο 'Ι'ιιοτπιτοοοπτοιιο; π) Ε'τοιππιιπι·ροι·,

Ριιοππιοπιοπ πιιπ νοτοοιιιοποπο Βιιπποποπ'οιιιιοποπ ιπι θοιιοιπο

ντιπ ιπι'οιαιοπεπτοπιιιιοιτοπ; 4) Ριοπτο.οτιττοπιιπποτοπ; πι 'Ιππο

ιπιιι.ο.; πι Κτοπιιιιοιιοπ_ππποτοτ Οτο·ιιιιο (πινοτιιο Κτοπιιιιοιι.ο

ρτοποεοοι - πιο π. Β. Ιποποτοποοοεο, Πιοιιο νοπιτιοιιιι. πτωτι

ποπ ιιι ποτ Ριοιιτο πιο.
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Ρειπει· 14 ειιιιιε ?Με νοπ 8ειιιιεε- πππ Βιιειιιιιιιιπειι πει

Ριειιιε. πππ ε" 1ιππειε. πιειει πιιι Ρπειιιιιοπιε, πει πεπεπ ιιειιι

Ρπεπιποι.ιιει·πιι ειιιειιιππειι πιιι.

Βειιιιιοε1ιειι ι.νειπεπ επει'ιιιιιΙιειι πει 1πεειιιι.πιειπιιε πεε Ριιεπ

ιποιιιιιι·ια. πιο θεπεπειγεε, πιε Ηγιιιιιιοιπε, :ππι $ειιιπεε πει

ιιιιπιεειιε νειιιιιιι'. Βιιι.επεεε πππ '1'1ιειειιιε.

2. θεοι Με Βι·ιιιιιε. Κιιιιιεειιε Βεοεπειιιιιπιιεπ ιιιιει πειι

Βιπιπιιιε1ι. Βεππιπτ ιιιπιπε ειπε ειεπε Μοπιιιιιιιιιοπ πεε Η ι ν 8.- ζ

Βιιεει 'εειιειι Αεριιιιιιεε. Βεοι›εειιιπππειι πει Βιιιι.πιιιειι

εειιιιιι.πιππε·επ ππιει πεπι Βιππιιεε ειιιιιιιι:ιεειιει Βιπρ,·ιιιιε,

πει· θειιιιιι, ιππειει βειπεπ, πινειεει ιιιειιιιιειιιιεειιει 1πιππι·ιιιε

πππ Πεπι1ιπιπεπιε. Βιπιπε ιιιι1ιεειιε, πειιιοπετιπιινε Κπινεπ. Ιιιι

επιππεπ πιειιι νιε1 Νεπεε.

8. π. Β. 'Ι'ιιι ιι ει. 1)ει· πινω πεε Τιι1ιειιιιιιιιιε ιπι σε ειιι

ιιιιιιιεειιε Βιιι.επεεε.

.επι θιπππ πειι1ι·ειειιει Βιι'ειιι·ππε·επ πιιπ πει $ειιιιιεε πε

πεεειι, πεεε πιιιεειεε Βεεειι νειι 'Τπ1ιει1ιπ1ιπ - Με επ 9 ΜΗΠ

ιιι·ιιιιιιιι, πιιχει'πιιι·1ιειι ειιιπ Με πιειεποειιεε1ι πιε ιιιϋεειε Βε

πεπιππιι Με” Η

Ι.. Ο ιε.ιεειιει ι”. Ψειιπειπιειε Με Επιιιιππππεειιιππει

Πιπ- (θε1ινιεπιειιι) Ριιιειιιι Ιπιιιιιιεεπιιε1ι. ιιιιππ1. 191)4, πω.

Βιπε Αιιιειτειι“ι·ιιιι νοπ 29 πειιι·επ νιιιπ πεειι Β-ιιιιιιεειιι

Κιειεεεπ ιιιε Ποεριιιιι πειιιιιειιι. Ι)ειε ιιιειιιε Βεειιειι νειι ειπειιι

ειιιιιε ι‹ποΙιιπειι. ειιιιπεεεπειειεεεεπ 'Ι'πιποι πιει. ει·ιΊιιΙι, πει

ειπε πιειιι ιπι πειιππειεπ νειεειιιειιεπ Ιιιεει. Πιειιι οιιειιιιιι1ι πεε

'Ι'πιποιε επι πειπ Βεειιεπειιιεπιηι Πεμ πει Περι' πει Ρι·ιιοιιι.

1)π ε" 'Ι'ππιοι πεε Βεε1ιεπ "Με πιιπ: ειι”ιιιιιε πππ πιε 1ι'ι·ιιειιι

ιι1ιεεειοιιιειι πιιι, ιιιιιπ1ιιε ιιιιιπ νειειει ειπε Ρειι'ειε.ιιοιι νει

επειιεπ επ ιππεεειι. 'πιο ιιπιπε πιιι 'Ι'πιπιει·ε Βεειοιιιιι ειιεπε

πι" πππ πιο Βιιιιειιιιοπ ι.ιεεειιιιιι Ιειειιτει πιε ιιιιιιι ειιιιιιιετ

ιιιιιιε. ω” πιιι· πει 'Ι'ππιει ιιπε πεπι ιιΙειιιεπ Βεειιεπ νειεε1ινιππ

πεπ Με ι”εππ πω», Ιειειιι νειεειιιεεειιι, ιιϋιιει ε1ιεπ ιιπ Βιιιιε1ι.

Απειι ιιιιειι 2 ννοειιεπ ι”ιιππ ει πει ιιπ πειεειιιεπ ΒιεΙΙε. Πι

ει.ιιππ ιπ ιιειιιειπ Ζιιεεπιπιεπιιιιιιι.ι πιιι πεπι Πτειιιε. Β ΙΙ

πε .

Βιιειιειιιιιιειπεπ πιιπ Βεεριεειιιιππεπ.

Ο ι ιο 8 οι ι πι ει π π: Μεεειιι, Κεπειιιιιιειεπ, 8ειιειιπειι,

Βιριιιιιειιε. Βιιπ ιιιιπ Βε1ιεππιιιπε. «Μειιιπειτε» ιπι

διππιειειιπε πιιπ Ριειιιιιιει. Ι.ειρπιπ:. πω" νοπ θεοι;

Τ1ιιεπιε, 1904. 75 ΡΓεπιιιεε.

νειι πεπιεειιεπ Ππινει·ειιε.ιεπ ιει. Ι.ειρειε 1ιεεεππειε 1ιενοι

:πιιι ππιειι εειπε ειοεεε επι' 959 Βει.ιειι 1ιειεειιπειε 1ῖιιιπει

1ιιιπι1‹, πππ νοπ Ιετιιειειι ειιιπ νσιεπειπιπ πΙιειπ 121 ειι- Ιιιίειι

ιιοπειιιιιπ1ιε 1ιεειιιιιιπι. Ιιι πεπ Ιει.πιεπ 10 πειιιεπ πειτε νειι..

πιιπιι πιεεειιι πιιπειιιςεπ Πιιιειπππ, πεσει ειπ ιιππε1ιειιειεε πω

επειιιπππειππιειιπ1 ιιπ ιιιιειιιιοπειιιπιιιιεπ επ πειιιειεπ, ιππεπι,

Με πιιι εε ειπε ειιιει Ιιειπειιιπιεπ 'Ι'π1ιεΙιε ειεε1ιειι ιώππειι, ιπ

πιεεει Ζειιρειιοπε ιι1ιειπ 0362 ιπι'ειιιιϋε ειιιι·ιιιιιιιε Κιππει ιπ

πει· Ι.ειιιιι€ει· Πεινειειιπιειιιππει·ιιιιπιιι Αιιιππιιιιιε €ειπππεπ

ιιιιιιεπ.

1π πει επι Βεεριεειιιιιιει ι·οιιιειιεππειι $ιιιεεε1ειιιπππ Η.

εειπε επ πεπι ι;επειιιιιεπ ιειειιειι ΠιιτειιπΙ ειννοιιιεπε ΕΜΜ

ιππε ιπ Ιιπερρει, ε ιιει·ιειπετιεειιει: 1Ξ'οιπι πιεπει πππ ειε1ιι

πειπ επιιε1ιεππεπ Με ιιιπει Με Ριιιιιι.ιιιει· εοπεπιιππιε «Μει·ιι

ιι·ειιει>, ινειειιε ιιιπι Με Ψει.ιινειεει πιεπεπ 1ιπππιεπ εοινο1ι1ιιει πει

1)ιπεποειιειει·ιιπιι πιε επειι Βειιιιιιπιππε πει νιει Ιπιειιιιοπε

ιιιιιιπιι1ιειι.επ: Μπεειπ, 8ειιιιι1εειι, Βιριιι.ιιειιε Με Κεπειι

πειεπ.

1ινεππ εποε ι'ι·ειιιειι πει Βρεπιπιπιπ ιπ πει· Βεεειιιειιιιιιιε

πει· Κιεπιιιιειτειιιιπει· πιειιιε πειιεε πιιπ 1ιππεπ 1ιεπιιεπ, εε πιπεε

ιιιπειι ποειι ειπ ιιεινιεεει· ννειι ιιηιεεριοειιεπ ιπειπεπ ιπι πεε Μπ

πιειειιπεπ πππ πεπ πιιιιειιιειπεπ Ριιιιιιιιιει·. 1)ει εινειι.ε Τει!

πει Α1ιιιιιππιππιι, πιε ε1ιπεπιειεε εεννιε πιε ερεειει1ε Βειιεππ

Ιπιιιι· πει ππι Τιιεπιιι ε;επεπιπιειιειι ΙιιΓειιιιοπεπιεπιιιιειιεπ πιπ

ιπεεεππ, ιιιιππι επ ιεπεπ Αιπι πει Ιπι.ειεεεεπιεε Με Απιε

πεππεε. Ιιειιιεπ πιιι· πεειι πιιιειι πεπεει1ιεπ πιε Ιππινιππε.1ιτιι.ι

πεε νειι'πεεει·ε ειε 'Ι'ιιειπρεπι πειιπιιπιει· Κιιιπιιιιειι.ειι 1ιεπιιεπ.

ει· εειιιει: Μπιτ εε ιιι ιπ πεε ειπιιιιιιειιπεπ ννοιι:ειι. «πε.εε ει

πιει πιε θιιιιιπειιιχε πει;ιεπιιςεπ Βειιιιππιππεεννειεε 1ιειεπειιιειι

ιππειιιε, Με ει ειε εειι νιειεπ Ιε.1ιιειι ειπε ιειειιει Ει·ιιιιιι·ιιππ

ιιπ πιοεεειιι ΜπτειιεΙ ειιιιοει ω» πιιπ ιιι ιι1ιειι ρπεεε πιιπ

ι‹ειπεπ θιιιππ 1ιπ1ιε νοπ πεπ πιπειειιεειιεπ, ιιγειειιιεειιεπ πππ

ιιιεπιπιπιεειιειι Μπεεπειιπιεπ ιιιιιιιιιε1ιεπ». Η ι(

ε ε ε ι.

Β ο ι ιι ιι 111 ιιι: ΒιιιιετιεεΙιεε Κοειιιιιιε1ι. 2. πιππειιιιιειιετε

Με. ννιιιιιιιιιιι. 8ιπεεε νειι", 1905.

πει πει ειειε πιπειιεεππεπ Βεπεπιππε. πιε πιο υπιειιι επ

πιε 'Γιιειιηιιε πεινιππτ, επτεριεειιεπ Βιιειιει, Με πεε νοιΙιε

ε·εππε, ειιιεπι πιιιι€εππεπ Βεπιιι·ι'πιε.

ιιπ ειειεπ 'Ι'ει1 ινειπεπ πιε ειπιειπειι Νειιιιιιι2$1""·ωΙΐω1°

εειιΙιεεε1ιε1ι ε" ΝΜιι·ιιιιιιιιιιιιιε, 1ιεεριεε1ιεπ; ιπι επειίθι1Μ (πιει

ειπε Αππειιι πετιιιιιιει·ιει Κοε1ινοιεειιιιι'ιεπ:. πιεεεε ΐ(Κω πρ»

πιιιιιιεει. 810 Νππιιιιειιι. ιπι 8. Τει! πιιπ πιε Κεει. ιιι νιῇι°8θ'11ιἶ

πεπεπ Κιεπιιιιειιειι πιιπ Ζπετιιππεπ ιιεεριπειιεπ. '50Μ18" 'ο

πιιπ πιε Βιιπειιιι,πεειππιιιιιιιπ ειπ,ι.ιειιεππ 1ιε1ιιιιιπειι.

_ Πε. πιιιε1ιε.ιιε πιειιι ππι πω: «ΚιππιθΠ80θιΒΘπλ _

πιπιι1 ιιιειιιιιιε σε πιειειεπ ιιιιεειει ιιιιιιειιειι Ηρειεειι ιιι πε=

Κοειινοι·εειιιιιιεπ 1ιειιιειιειειιιιιιι ινειπεπ, ιιιιιιπ πιεεεε Βι10

πιειιι. πιιι Αειπιειι, εοιιπειιι _ιεπει· Ηπιιειιε.ιι επηιι'οιιιεπ ινειιτ18ι1

εοππει·π

. πι. ν. Ι.ειι1ιε: 8πεπιεΙιε 1)ιιιεπεεε πει ιππειεπ Κιιιπιι

ιιειιεπ. Ι. Βιιιιπ, Τ. Αππειπε. ],ειρ2ις, νεπει. 1904. Ριειε

18 πι.

Ε. πιιι ιπ εειπει· πεπεπ Αιιπππε πεε 1ιειιιιιιιιι.επ 1νει·ι‹εε

πιιεεε1ιιε ποπ Ρ'οιεειιπιιιι·επ πει Νεπεειι επ,περε.εει. 1)ιεεεε Μπι·

Με πεε 1ιει·νοιιεπεππεπ Ε'οιεειιειε ειι'ιεπι ειειι ειιιει επ

ειοεεειι νειιιιειιππε, πιιεε ειπε νιειτειε ΒιιιιιιειιΜΠΕ Μι"

ειιεειε ει·εειιειπι. Η

ι Πειειπιεπιι: Βιε Βιιιεποεε πππ πιε Α11.9επιπιπϋΘΜΠπ·

Με;; πει Β`ιπιιπιιειιιιιπε πει Τε1ιεε ποιεε1ιε. Βεπιπι

πιιι;; εννεπειεεει Αειιπππιιιππεπ πεε πειπ θε1ιιειε πει

Νεινεπ- πππ θειειεειιιεπιιιιειιεπ. ν Βιι.ππ, ιιεε 2-Βι

94 Βειιεπ. Ριειε Μει1‹ 2,60.

πειειι νιειι:ει·ει· νειιιιιιι' εεπεπεει 1ιεε1ιε.ειιιει ιπειπειι 1ιπππιθ.

1ιοιιιιιιι νειι'. πεειι Πεεριει:1ιιιππι πει ι'ιιι1ιπιππποετιεειιεπ ΜΜΟ

τοιιιε επ πει $ειιιιιεεεει.ιπειιιππε, «πιι.εε πιιι πιιπ πιειιι ιπειιι

ιιιιι πει πω" ιι1ιιιειιειι πππ “Με ω”. πεειι ιπι πιιπειιιειιιεπ

πειιι·ιι.πειιιιειιεπ Α1ιε;ιεπειιπει πεε ι‹1ιπιεειιεπ Κιειιιιιιειιειιιιπεε

«'Γε1ιεε ποιεειιε» 1ιεε·πιιπειι πιιι·ιεπ. εειιπειπ ππιειι 1·ιιιιιιιιιιιιιιιιιε

πει πιιιιιι·ειειιεπ «ι·ιιπιιιιεπιπιεπ πω», πει ππεπιιιιιεΚειτειι επει

ιιππειινε1ιπιιειιεπ πιιπ, ε" «ι'οιπιεε ι'ιπειεεε ειπε «Βεπιιιι0Μ

πεε Κιιιιιπ1ιειιε1ιεπιιπεε ιιππιει πιειιει ινιιπ ειι”οιπειι ιιιιιεεεπ».

Πιο Βεπειιιιιιιε ε" Βιπ2ειεγπιιιι:ειιιε επ σε ιι'ιπ1ιπιιιεπεεε

ιιιπειιιε νειι'. ιιι ι'οιε·εππει ινεεε ειιιιιππεπ: «1ιεπειιιιειθππθ

Βειιπιει2επ, Κι·ιεεπ πιιπ ι‹ιιεειιπιιπ1ιειιε Ζειειιεπ, Ρπιπειιιεειεπ

Με Ηγρει:ιειιιεειε ειιι Βπιιιιιιε, ιιιιι- επει εππιπ·ειιεε1ιε ?ιεπι(0

ειιι πειι ππιειεπ ΒιιτιεπιιιΜεπ, νειεειιννιππεπ .οπει Ηειιιιιεει

πως· πει Αειιιιιεεεε1ιπεπιεπεπε, Κοριεειιπιειπειι. $ειινιιιιπει πιιπ

πιιι, ΒΙειεειι- πιιπ εειιιιειΙε πιπι·ιιπεεπ. ΟριιειιιΜΙ'ιι0ιιιθ- πι" πι”

ειεπ Αππιπειε πει 8ιπιππε·ειι νειι 5ειιεπ πει Ριιιιι1Ιεπ πππ πει

ΡιιιειΙειιεπεκε, Επιιι1ιει·πεειιεε Ριιπιιοπιεπ. Με Βιιιιιιπι€επ ν”

Βειιειι πεε Αιιιιειπειπιπετειιπεε ιιι6ειιιε κι ?πει εΠεπ ιιιιπειειι

Αππειειιεπ ιπεοι'ειιι Με π1ιει·1ειιεπ 1ιειι·ιι.ειιιεπ. Με ειε πεε Απ

ιπεε εειιεπ επ ειπει εειιι ε;επειιεπ Ππι·ειιριιιιιιππ πεε ιιιεππεπ

Κπι·ρειε πππ επι ενειιιιιει1επ Αππιππιιπει ιιιιιιεειιει Αππειειιειι».

Νιιειι ΠειΙεπιιιι.π πει Αι1εειπειιιιιε1ιπιιπιιιπε, πει ννειειιει ειιι'

πεε ιιγειειιιειιι-ριιγειιιιιιιεειι-πιιιτειιεειιε Ηει1νειι°πιιιεπ πει

Ηπιιρτινει·ι πειειιτ πιιπ. εειιιιεεει νειι'. ιπιι ι”οιι.ιεππειι ννιιιιειι:

«εε ει·,ειειιι πιιι· πιε ιιιπειιιιιιιπε Βεοπεειιιιιππ νοπ εε1ειιεπ

Κιεπιιεπ, ννεΙειιε πεε νειι πιιι 1ιεεειιιιε1ιεπε ΒειιπππΙππειεειπωω

πιιι. Κειιεεπιιειιε 1ιει'οιπιειι πιιπ ιιπ· νειειειειι πιιι εππειεπ.

ιπειειιε εε εκει ιιιιειι, σε Γεειε Πειιειπειιπιιπιι, πεεε ιιιιι-ιιπ

ειιιππε ειππ, ε-ιιιι ειιιιιιιπιε 1ι'ιι11ε νειι 'Γε1ιεε ποιεειιε επ ειπει

επ νειιιιι.ι1ιιιπε. επ ειπεπι ι'ιιιιι. 8·ιιπειιεΙιεπ επει 1:ιππε Σεπ:

πεπειππειι Βιιιιει:ε.ππ πεε Ι.ειπεπε πιιι. Βεειππειι επ 1ιιιπειειι>>.

Μιειιε1εοπ.

Βι. ι. ΒιειιπεοΙιπ (ΜΜΜ): Βιε Αειειε 11ινιιιππε νοπ

ποπ ιιιιεετεπ Ζειτειι ειε επι θεεεππειι. Ειπιπιεπιπ

ιιιιιεειιεε Ιιειιιιιοπ πειιει ειπει 1ιιετοιιεειιεπ Ειπ1ειιιιπε

πιει πεε Μεπιπιπειιιεεειι Ιπνιιιππε. 481 8ειιειι.

(πω, νει·Ιει.ι ν. Β. Βι·πιιπε. 1005).

Ππιει· πειι Βιιειιει·π, πιε ιιπ πιεεει διειΙε επι Βεερι·εειιιιπιι

ι-ιοιπιπεπ, 8·ε1ιιιιιιι πεπι νοι·ιιεεεππεπ ειπ Επιειιριπιπ. Θειεπε

ιιι ππειειιι Βιιιτι Με εε ειπε εεεοιιπει·ε Απει·ι-:εππιιπι.ι Με

ΒιιιιιΓειιΙππε εεπιιεριιιειιεπ. Πιιι·ειι εειπ νειι ειπει€ειιι 1ι'Ιειεε

πππ ιιιειει·ιεειιειιι νει·ειιι.ιιπιιιε πεπειεππεε ννει-ι πιιι. πει επι

πιεεειιι θειιιειε ιιεινιιιιι1ε νειιιι.εεει· ειειι ειπ νειπιειιει. ιιιε1ιτ

πιιι ππι πιε Αει·πεεειιειι εειιιει ειι,«.ιειεπ Πειιιιιιτ. εοιιπειιι

ιιιιειι πιιι ιιιιειε ννειιει·επ πειιιεειι-ιιιεειεειιεπ ΑειπιεΚι·ειεε ει·

ινοιιιειι. ιιι 1ιιειει πιιιιιι ειπειι εειιι νι·ειτνπ11επ Βειιιιιε· πιιι

θεεειιιειιιε πεε Μεπιπιππ1ινεεεπε 11ιν1εππε εοινοιιι. Με εποε

επι νειειιε.ιιπιεειιειι ειεεειιιειιιε πεε ει·πι1ιειιεπ Βιιιππεε. ει

ειιι: ειπ ιειειιεε, επιει1ε.εειι.ιεε 0ιιιειΙεπινειιι, ειι- ννειειιεε ειε

ννιεε νιειε ιιπειει Εεεει ιιιπι Παει: ινιεεεπ ινειπεπ.

Πιι.ε Βπειι ιπι «πεε Αειπιειι Ιπνιει.ππε>ι ιιενιιπιιιετ.. θιειειι ιιι

πεπ ειειεπ ινωιεπ πει ννιπιπιιππ εριιειιι ειειι ιιιετιιιιεειιει

Βιππ πππ ιιιιιΙιε1ιεε Βιιιππεεεεινπεει:εειπ επε:«Εε πει·ειειιι. πιιι

! επ ιι·εππιε;ει Ηεππειιιιιιιιπ. ιιιειπε Μπεεεει.ιιππεπ πει· Βεπι1ιει

πιιι; πεε νοιιιεεεππειι ννειιιεε επ νιιππιεπ. Επι ιιπνει·ινιιετ

 

Ιιειιει Ηιιιιε1ι ει·Γιιεειιεππεπ πειειι€επ Ιεε1ιεπε νιειιιε ιπιι επε

ι πεε νει·ιιιιιιιειι Ρεριειεπ, ειε ιπιι νοπ πειπ Βοιιιιιιιιι πιιπ Με

Απ πει Η:ιππ νειι 14 πιιπ" νειι' Ρ'ιιιιιειιι.πιεπ πει '1'πιιεει_



Η!)

ποπ. νοπ ποπ Β'ι·οιιποπ ιιππ Τιειπεπ ιιιοιποι· Βει·ιιιεο·οποεεεπ

νοι·ιιπποειιοι· .ιο.πι·πιιπποι·ιο Κιιππε ε·ππεπ, επιο·εο·επ» . . . .

Απι' πεε νει-πω ιιππ ιιππ ετειιιιειιοε ΩιιοΙΙοπιιοι·πειεππιε

?πιει Με ι. Απεειιπιτι ποπ ννει·ιιιι οιπ «ιι ι ειε ι·ιεειι ει· Α π

ι·ιεε π εε Μεπιπιιιιιι ινοεεπε ΕινΙεππε», ινοιεπει· ιιπε

ποεπιπιειεεεεπτε Νεεπι·ιεπτεπ ιιπει· πιο νει·επιιιεπειιεπ Ζιιιιειοε

πεε Μεπιειπιιιιινοεεπε(Αππιιιοπεπ-. Ηεπειιιιπειι-,Τι·ιοπ-, ΚιιιπΙιεπ

ιιιι.ιιεννοεεπ οπο). επινιε ιιππ- νπιιιεεειιοιιεπ. ιιπει· ειε (πε

εειιιειιτο ποι· ιπεπιειπιευιιοπ θεεειιοειιπιιοπ Ι.ινιιιππε. επι πιπε

ποιπε·ιει·ιιεε νει·ποιεππιει ποι· Μεπιοιππιπεπιπτεπ π. ν. π. πιιπο·ι.

Πει· Π. Απεειιπιτι. πειε εεε Θειτοπ ιιπιι'.ιεεεππε ιιι ριιεπε

τιεοΙιε «Βινιιιππιεειιο Αει·ειο-Βειι.ιπππ»,οιπ ·ιοΠ

ειιιππιι;·οε Αιπιιπι πιο: Αει·ετε. πιο _ιε ιπ ι.ινι.ιιιε εεννιι·ιιι πιιπεπ,

πι. ιιπ :ιιππ εεποπ ειπ ιιοι·νπι·ι·ιιοοιιπεε πιοιιιι·εριιιεειιεε Νεοπ

εειιιιιιιοιιιοι·ι:. οι επιιιιιιι εοιιι· εεπιιιιο ιιιπι:ι·πριιιει·πο Πειειι

(ιπιιΙιιε. Ριιιπιιιεππεπιιι·ιειιιεπ`ι. νιοιιιιπι Με ιιιει·πι·ιει·πε Απ

ι:ιιπεπ, πππ ινιι·π _ιοπειιι. πει· πει·ιπ πιπιι.ειτ, ειπε ειιιιο ιπιει·

εεεππιει· Ρει·εοπειπεεπι·ιππιοπ πιετεπ.

Πε.ι·πιι εειιΙιεεει ειεπ ποεπ ειε ιιι. Απεειιπιιι ειπ σε ι·

ποιοιιπιε πει· Αοι·πιο ι.ινιεππε, επι·οποιοε·ιεειι

πππ πιιι·π θι·ιεειιιιιιοιι εεοι·ππει». εππιιειι `Νπειι

ιι·ιι.ο·ε πππ Πι·.επι.πειιποιεπ. ινιι ιιιιπι>π πιει· επιιο.ι· πιο Βιιιιππι

τε.ι”ει ειποι· πεεπππει·ε ιιι·2ιει·ειειιεπ Ρ`ιιιπιΙιε.

Μππ ειιιππι. ιιπει· πεπ πω” πεε νειιιιεεοι·ει ιπεπ ποινιιπ

πειτ εειπε Ηιπειιπε επ πεπ νιοιπιππ ιι-πι~ι‹ποπ ειπε. Με πιιπ

ιιππ εει·π ι·ιιεΚιιειιιπεε Απει·ιιειιπιιιιε·. ινε _ιιιιιτοπ εειιιοιιι νοπ

ειιιιπιππ πππ πιιπειιι θεεεΙιεειιπιτειι [.ινΙπππε ιιι πιιπιιοπε

ινει·ιοι· ινειεε ιιπιει·ειιιικιεπ ννει·ιε ειπε πειπ ι.νει·ινοιιεπ ιιιεΙιι

· ι·ιεοποπ Ιπιιιιιι ποεεοι· οιιιιιιι·οπιιειιπε. πεπιεεεπει·ο Αιιεετειιιιπε·

ιι·ειιπππι, πιιιιιεειιοπ ιιππ επει· ιιιιειι ιιι πιεεει· ίιεειιιιι ιππειιοπετ

ιι·ειιε πειπι·οιιιιιιε ιιπτει· ιιιιει·ειι ιιοεοι·ιι.

Β 1 ο ε ε ι ει.

Ρι·οι:οιιοΙΙο ποε ποιοι” θα. Ρετοι·επιιι·οοι· Αει·ετε.

765. 8ιι.ιιιιιε ιιιπ 80. Νονοπιπει· 1004.

Ρι·ιι.εεε: Βειι πιιτε. - Βιειιν. 8επι·οιιιι·: Πειιε.

1. Ρ ο τ ο ι· ε ε π πειποιιετι·ιει·ι π Ρειιεπιιππεπ:

1) ειπε ΡΜ.. πιο ιιιιι·ιι ειιεεειιοιιιοι· Ηειιπιοε επι ι·οειι τοπ

Π π το ι·εο ιι ο ιι Η οι 2 Π ι σε ι·ιι ιιιιιιιιιεε. πιο πππιιειιει επι ιιππ

Γπι·ιιπι‹ειπ πει·ι·πιεεεπιιεειι ιπιππιιιοι·ιοπ, ιιπ ινειιοι·π ιεππειι

νει·ιιιι.ι·ιειε Βιιπποι· πιιιινιεεειι ιιππ νει·ιιι·πεεει·ιο ιπειιιιιιιιπι·ιιεοπ

πποπ.ειοπ ποεοπ. Πει· ιιιει.ιεειιε θιιπι·ειιιιει· πιοοει· θεεεπινιιι·ε

νιιιι·π πιιι·ειι Με πιει ππιεςοιι·ειεπο ιιιιιειιιο-μεριιιπεο Βιιιιιιιιιεπι

ποειειιιι.ιι.

?Ά οιιιοιι ?επι νοπ 'Ι'ιιπει·ιιιιιπειε ιιιιιιο.ι·ιε πει·

8ειιιοιιππειιιπει·Πιιιοι·ιιρρε.

81 οιιιοπ πιιι·ειι Ε' ι π ο ο π πειιιιιιιιιιιιιε ιιοιιοιιιοπ π'ιιΠ νοπ ι. π -

ιιιιε πει· Νιιεο.

4) ι·ιπ Πιεπε ι·οποπε πεε ιιπιιεπ Οιιι·εε ιπιιιιεποι·

ι.ιι·οιι'ε1π επι πιο Κοριιιε.ιιι. Βοπεππειι ππι πει· σε ιι ιο ι·ιπ ο -

τ. ιι ο ο.

π) οιιιοπ ινοιτει·οιι ππεπ

1. ιι ιι ιι ε.

2. Ρεπει·εεπορι·ιοπιιιπει πιο ιιιοιιι:ειιιι·ιιι·ρ_·ιεειιε

Βεπιιππιιιιιο· πεε ΗιιιιτΙιι·επεεε. (Ζιιιπ Ι)ι·πειι πε

ειιιπιιιι).

ι?ιπεεπ πειιιιιιπεΙιεπ επι νοπ

Ι)ιειιιιεειοπ:

ννιππιπι ι ι·π ιν ποποιειιποι εε πιο ειιιοιι ιι·ι·ι.ιιιπ, ννεππ ιιιιιπ

επιιιιπι πιιι·ειι πιεπειο 'Γειιιρει·ειιιι·επ ειπε Απιπιιιπο· πει· Βει‹

τειιοπ πει·πειιιιιιι·ειι επ Μιιιποιι, πε ει· εειπει. πει νοι·ειιιιιιοιι πιιπ

πιιεειιιιει· Ι.ιιιτ ιιι 50-60 Μιιιιιιοιι ννεπει· Ροει- ιιιιοπ Ηοιππιι

πιιιεπ πει επιπτειι ιιιιππειι. Πεεεειιιε πεπ·ειεοπ ιιιιειι πιο επι

πειιιιοιποιεεπειι πιι·ι”ιιιιιπποειι επ Βιιιπεπιιειι ιπι ννιιιι.ει·. Πιιε

οιπειι.=ιο. ινπε πιιι·ειι Κιιιτε οι·ι·ειειιτ ινει·πειι ιιε.ππ, ιει. ειπε Απ

εειιινιιειιιιπε ποι· νιι·ιιιειιε. .

ε. ινιοιιοι·ι ιιππ Β'ιεπ: πιιπ πιιιι νοπ 'Ι'ππει·ιιπ

ιοεο ειπει· Νιοιο ιπιι ει·ιο1ιιι·οιειιει· ορειειι

νει·Βιιιιοι·ιιιιιιειιιοεΚι·ιιππειι()ι·ο;πιιε.

Ψιεπο ι·ι: π. Η. θεειιιιιεπ πιο ιιιιι· πιο Ιιιιιιπο Μιιτειιιιπε

ποι· Κι·ειιΚοπε·εεειιιειιιο ειιιεε Ρειιοπιοπ, πιο ιιιπειειιιιιοπ Πιπ

ειιοεε Με Ορει·ιιτιοπ ειπιεεε ιιιτειοεειιιιιο Μετα.

Απι Τ. Βειιιοιππει· πιεεεε 'Ι'ει.εεε ιι·ιι.ι; ιπε ΑΙειιπππει·-Ηιιεριιπι

ιπ πιο ΑπιειΙιιπο,· νοπ Πι·. ννοειιιιιπΙοπ ειπ 2Ο·_ιιι.ιιι·ιεει·

νει·ιιιιπι'οι· ειπ. πει· οιπε°ιιπ. εοιι ειπειπ Μππει επ Βοιιπιει·ποπ ιιι

πει· ι·εειιιεπ ιιιιιει·επ 'Γιιοι·ε.ιιιιπιιιο ιιπ Βοινεςιιπε πππ Αιπιοπ

επ Ιοιπεπ. Κειιι Ηιιειεπ, εειιιεειιτει· Αρπειιι. πιιι.εει.<ιει· $επιπι.

πεπ Αρι·ιΙ επε·επιιειι Απιιιιι.Ξει·ιιπε ιιππ Νιιειιιεειιιινειεεε.

Με εεεειιιοεπι:επεπιιπ ο·οινοεεπ. -Βιιειπ ιιππ θεεεπννιει.οι·

ι:εειιππ. Πει: νιεΙ ιπι διειιπε ει·ποιτειι ιιιιιεεεπ ιπιι. ειιςεπΙιεΙι

πι·ιιει.πι·ιιιιιιεπ Κοιιεε·επ.

8ιπιιιιι πει ποι· Αιιιπιιιιιιιο: Απποιπιεππει· Ρειιοπι νοπ ιιιιιιιο

ι·ει· θιτϋεεε, εποπεοιοπειιι Βι·ιιιιπι·ππιι·ειιιειιιππ ιιππ Κπι·ιιει·πιιπ.

Ποπει· ω. ι.ιιπιι·οπ ιιιοπιε πνοεοπιιιεπεε, πει· ιιππ πει· ι·οοιι

ιοπ Βριτπι-ι ιινιιι·πο ετινιιε εειιιι.ι·ιει·εε Βιιεριι·ιιιπι ιιοπειειιοι·ι. Ηειε.

Εεπει·, Μπι οιιπο Βοοοππει·ποιιοπ.

Βεεπτο Ιιοππεπιιεεεππ πιπεπειιηιιιππιιεπ. Νιοι·ε οπεπ ρπιπο.πει;

πει ρ;Ιειπποειιιιςοι· Ρειρειιοπ ποιποι· ι.οπποπε·οο·επποπ ιπ Βιιειιοπ

Ιιι.ο·ε ει·ιιιιιι: πιιιπ ι·οοιιτε ποπ ιπιππι·ιιειι οιποε πεπιιιοποιεπ

νπιπει·ειιιπποε. ιιπ Βιιοεπ ιιειιιο νοι·ιινδΙππιιο· πει· ι·ειιιιιειιθειι.ο.

Μπιιιε πιειιιε επ ιιιιιιοιι. Ηει·ιιοπιιοει·ιιπει οππο Βεπιποι·ιειι;

Ηε.ι·π Μπι, πει·πιπι. εποε. δενν., ιιοι·ιππιε Μεπεο, ειιιιει·. Με

Αιπιππεπ, ιιοιπ Ζπειιοι·. Βοιιιι θτοιιοιι ιπι θιιιεο ιιιοιιι Βοπιιιιεπι

επ οι·πειιποπ.

ιπ πεπ οι·ειειι 'Ι'ιιεοπ ποιο Πιιερ.-Αιιιοπιπειτοε Με Ριιι.

Απεππτειιιρει·ιιιιιιειι ιιπ 37.6. νοιπ π. 'Γιιιι·ε επ ιιειιιιιοπ πιο

Ί'ειπποι·ει.ιιι·επ ιιπιποι· πιοιιι· ιιι. Με οπο, ιποι·οοπε οποτε ιιπει

Β'7. ΡΜ. πιιιιπι ιιπ Ηεννιοιιι ειιιι·ιι ιιπ, ιπι ιιιιιιιο νοπ 12 '1'ειιι·επ

θ Ρι., πππ πιιιιιο επι εεπιεεπι.

πε Με· πππ ιπ πιεεειπ ?Με ειει·πει· νοι·πιιοιιι. επι ειπε πι·

ιιι·ιιππιιπε πει· ι·εειιιεπ Νιει·ε, ι·οειι. ιιιι·ει· πιιπιιιιοιπει·οπ Πιιιο

ι.ιεπππο νει: πεπει· ννιιι· εε ντιπ πνιοπιιιιιιειτ. ε·επιιπει·ε Με

εειιΙιιεεο ιιππ πιο Βεεειιππ'οππειι ποπ νοπ ποιπειι Νιοι·ειι ο·εεοπ
πει·ι ειιιιιιιεπιιεππεπ Πι·ιπε επ ει·πειιοπ. π

Βει πω· ονειοεποριεοποπ Πιιιοι·εποπιιππ ιιοπιιιο ιεπ ιιπ πει·

Βιεεε ειιιεεει· ειπεν Βπιππο· ιπ πει· Πιπ,<ιοπππο; πεε ι·οειιιοιι

Πι·οιοι·ε πιιπ ΑιιιιιιιΙιειοε ιιππεπ - πειπε Πι·οιοι·επ εοιιπει·τειι

πιιαεπεειιοιπιιειι Ιιπιι·οπ Ηιιι·π ιιπ. ·

Πειπποπ ιιιιιιιο πι ιπ πεπ ι·οεπιοπ [Ποιοι οιποπ κειιιεπει·

πο.. 12 Οιιπ. ειπ, επιι'ει·πτε πεε Ονεποειιοιι ιιππ πιιιιιο ιιι πιο

Βιιιεο οιιιοπ ιιιιποι·επ Κε.ιιιοι.ει·, επ πεπε νιιιι· πππ ιι·ει:ι·επιιιο

Πιιιι·πε ει·ιιιειιοπ. Οπιιιειειι πιο :ιιππ Ρι·οιοπιιι· πει· ιιιιι·πο Ζω

ιπ Αιιερι·ιιειι πε.πιιι, πιιπ ειειι Ρειιεπι.. νιειιειεπι ιπ ?εποε

ποιο Ι.ιεεεπε ω: πεπι πιιι·ι:οιι Οροι·ιιτιοπει.ιεεπ, πει εοιπειπ ειειι

ποπ Ζιιετιιππο εο εεπιεειιι. πιιεε ενιι· ιιειιιιι ιιιεΙιι· πιο 10 Μι

ππιεπ επι· θοιινιππιιιιοι ποε Πιιι·πε Ζοιτ πιιτιοπ. πππ ει·πιειπειι

νοιι ποιποιι 8οιτοπ ιιιειοπνιει, εε. θ Οειιι., ιιππ εε εειο·πο ειειι

ειιιιπεπει πει ιπειιι·οειιοριεειιοι Βοιι·ε.ειιιιιπιι· πιιπ ιιποι·ι·ιι.εοποππε

πεειιιιιιτ, πεεε ε.ιιε πει· ειιπροιιιοι·πεπ ιιι·ιι.πιιεπ Νιοι·ε ιιιει·ε ι·.

Με πει· ιιοεππποπ οιοιι·ιιπι.ει· Ηιιι·π επιιεει·ι ινιιι·πο. Πιιε

Μιιιι·πειιππ ιιιιιιιε πιόεοε νοι·ιιε.ιιοπ πιιιιιιι επι'. πιιεε πιο νοπ

ιιπι:ε ει·πειτοπε 'Ι'ι·ιιπιιπιι· επι πεεπιιιιιιιιοι·ι.οπ ΒιιιιιιοΙιοπ ποι·

Ηει·ιιινεο·ε ιιππ ι·οιειι Βιιιιιώι·ρει·ειιεπ ιπιοιε·ο ποι· ιπει.ι·πιποπ

ιεΙΙεπ Βιπιιι·ιπε πει·ιιιιιο; ι·εειιιε πεεοοεπ ιιιππ ιιιιιιι πεεπ

θεπιι·ιιιι,πιοι·ιιπο ιινειιιιιε ποεπιιππιιοι·ιο ΒιιιιποΙιοπ. νοιοιπιειπε

Ιιεπποει·ιεπ, ι·οιε Βιιιτπϋι·ρει·ειιεπ, ιιι·ιιιιιιο Ογιιιιπει· ιιππ Οι·

ιιιιπι·οιπε.

Πιιι·ειι πιοεεπ Βοιιιι;ιπ ινιι.ι·οπ ινιι· οιποι· ιιι·πειεει·οπ Πιιιο·ποεο

νιιοιι πιιιιοι· αειιοπιπιεπ: εε ιιιιιεειε πω. πε πο.ιι Νιει·οπποειιοπ

ι.ιεειιιιπ πιει; επι οιιινιιε πεπποιπ, πεε. οπτνιιεπει· ιιι πει· Νιοι·επ

ειιπειειιε εειπει ιιπει· ιπ ιιοιπει· πε.επειεπ πω» ειιι:εππ, Ιοιιιιιο

Οιι·Ιιιιιιιι.ιοπειιιιιπει·πιεεο ππι·ειι Ι)ι·ιιειι ιπ πεπι πιποιοποππειι

Νιει·οπρο.ι·οιιππγιιι ιιει·νει·ι·ιει' Με πεπιιι·επ επι· Βιιπιιιιιι· ιππι

πει· ΟνΙιππει· ιιιιιι·ιο ιιιιπ επεεει·πεπι Ριοποι· ει·πειιιι·ι.ο. πω: ποπ

νωιεπιιι επι' Τιιποι·ιιπιεεε εοιιι· ιιιιπε Ιει.ιι.ε. Ήπι·πιι: ιιιιιιιειι πιιπ·

επι· Βιιιειιοεε: 'Ι'ιιποι·ιιιιΙοεοιιοι·π (οπει· Βιιει'?) ιιι ε." Νιοι·ε

εειπει οποι· ιπ ποι·οπ ιιιι.επειει· Νοεππει·εεπειι:, οππε πεεε Με

Βεεπειι ει·ει·ιπειι Μ. ·

ιιπ πιοεοι· Ι)ιειιιιιοεο ινιιι·πε Ρετ. ιιι πιο επιιιιι·ιςιεεπε Απι:ει

ιιιιι,ι.ι ιι·ιι.ιιειει·ιει·ι. νι·ο ιιιπ Οι. πιει ορει·ιοι·ιε ιιππ πιο Πιε

εποεε πεειιιιιιιοιι ιιοπιιιε.

Ι)ιιε πι πειε επι πεπ επι Βεπιιιιιιοποι ιοιι ιππεπιε Με ει·

ιιιεεε επι· Πιιη;ποεεπειειιιιπει ποιπει·πειι:

πω· ιιπποπ πεε 8επιιποπι πιοιιι επι 'Ι'ιιπ. πιιι.οι·ειιεπτ; οι·ει.επε

ιιιιιιεπ ινιι· επ ινοπιε Με.τει·ιο.ι, πιιεε εε εποπ επι· Βοιιιιεπιιιιιε

ποε τ“ι·ιοοιιεπ Ρι·περπι·ειοε επει·ειεπτε, πιιπ ι'ει·πει· πιιιι.ε Με ειε

ποοειινοε Β.εειιιιιιι. ,επι πωπω εεεεει.. Ζιι ινιιι·ιοιι, ιιπ οιπ

'Γιοι·νει·ειιοιι υπο επι ροειιινοε Βεειιιιιιι. οιι:ε.π' ινιιι·επ νιιιι· »οι

πειιι Ζιιειπιιπ πεε Ρετ. πιεπι πει·εειιιιει. Ιειι επι πιει· πει· ει·

ινιιπιιοιι, πιιεει πει· Βοιιιιιπ επιιι·ειοει.ει· Βιιιιιιοπ ιιπ ειιοιιι.ιιιι

εεΙο.εεεπεπ Ηιιι·π ιιι ιιπει·πιιπρι πει νοι·ειεπι επιππιιοπιιιειι πι.

πιο πιιε οιποι· Αι·πειτ. ντιπ ιιιιιοι. πει· ιιι ειιιοι· πει· ιεπεπεπ

Νιιιπιιιει·ιι πει· «Βοι·ι. πιιπ. νιἴεειιι·.» Ιιει·νοι·ε,ειιτ. Πεπιιοεπε

νι·πι·οπ ινιι· ιπ ιιπεει·οιπ Ρ'ιιΙΙε νει· ειιιοι· νοι·ννεεπειιιιιιι· πιιπ

Ηπιειιιιιεπιιιιιιειι ιιιι'οιπο ποι·Βπιπεππιε πεε Ηιιι·ιιε ιιει· Κιιιιιο

ω· ,ε;εειοιιει·ι εεννοεεπ.

Γοι·ποι·: Πιο Ππιει·ειιοπιιποεπιειιιοπο ιιοι·ιπιιτειει πεε ιιιε

τει·οιιιιπιποιοι·ιεπιιιε πιιπ ειιιοπ πορρειιοιι Ζινοειι επ ειιιιιιεπ,

εοινοιιΙ ιιπε ιιιπειιειιει ε·ειιειιοπ Αιιιεειιιιιεε ιιπει· πιο π'ιιπιιι.ιοπε

ειιιι·πιιο; ποι· ποι'πιιοποπ πειτε επ ιιοπεπ, πιο επειι πιι.ι·ιιπει· ιιι

ποιειιι·επ, επ ειπε ιιπποι·ο Νιοι·ο ιιποι·πιιιιρι ειιιιιιιει·ι ιιππ εο

πι.ιππ ιπ ι.νεΙειιοπι θι·επε ειε ιιιιιιιιιοπειιιειιιιιι· Μ. Πιοεοε πιπε

Βετο ιει πο.ε Ηιιιιρινει·πιοπετ πει· οιιιιιεπ Μει.ποπε. Με πεπ

ιιι·ιιππΙοεοππειι Αι·πειτειι νοπ Οπερει· πιιπ Βιεπιετ πιιπ

πιο Γιιπιιιιοιι πει· Νιοι·ο πεπιιι·οιι οορι·ιιιτ, πεεε πειποι·εειιε πιο

πιοΙοιιιιιειι·ε Κπιικεπιι·ε.τιοπ πεε Ηε.ι·πε πιιι·ειι Κι·νοειιοριο πε

ειιιιιιιιι πω, πιιπ ιοι·πει· πεπιιι·επ. πιι.εε ιπειι Με νοι·ιιει·ιι·εποιι

πει· εππιιιιτειιοι· Ιπιοιιιιοιι νοπ Ριιιοι·ιππιπ ειεπ πιιι·επ Βεειιιπ

 



ιιι

πιο" ποι· πει·ειιιοιπ νοπ ιιοιπειι Βοιιοιι πιιεποεοοιεπειιοπ

Ζυοιιοτιιιοπιτειι ιιοετ πιο που” ποε ει·οοιιειεοιποιι Νιετοιιιιιειο

τιιιιε οιπ Βιιπ οποιοι. Σε ιιι·ιιι·πε ευ ιι·οιι ιιιιιτειι, ινειιιι ιειι πιει·

πιο πουειιιοπ οιτροτιπιοιιιειιοιι ι5ει.νοιεε του Ο. πππ π. πιιιιιιιιειι

νιιιιτπε, ειιιε ποπεπ οτοειιτ, πεεε πιο οιοππο ποε Ζυειτοι·ε ιιι

πιτοιιιοπι νει·ιιιι.ιιιιιεεο :πιτ ιιεπειε ποε εεευππειι Ρει·ειιοιιι·ιπε

ποιο

Βοι οειπεπ Βοειιπιιιιιιπποπ ιιιιιιποιτ οε ειοο πιιτ ιιιιι Ποιιι·ιιι

πππ;; νοπ νετπ·ιοιοιιεινει·ιοπ. πιοοι υπι ποεοιιιιε

Ζεοιοπ, εο πειτε ποι· ετοεεε Βιιιοτειικοιι οει ειπει· ειιιιιιιιιιιτειι

Πιιιετευειιιιπιτ ειοοοτε 8οιιιιιεεο ευιεεεοιι.

° Οπεροι· πππ πωπω ι· ιιιιοειι πιο ιιιοιοοπε εοοι· πειιοιυ

επεε·εει·οειτει πππ ειε ιει. ιπ ιοτεπ ιιοειιιιιιιειι εε ι·ιειιιιοο οτι

“πιω ιιι·οι·ποπ, πε.εε ιιιιιιι ειε ιοιει »νειιι ειε ποε Ευππεπιεπι

ίιιιιιττιοποιιοτ Νιοτοππιπ8·ιιοειιιι οειι·οοιιιεπ ποτέ'.

Ιπ υπεοι·επι ?ειιιε ιιοπι εε υπε πιοοι. πιιι·ευτ πο, ειιιε πεπειιο

ι'υπιιιιιοπειιο ι)ιπεποεο ιιπ Βιππε ποε ().-Β.,εοοεπ 8ειιοιπιιε ευ

ιιιπειιεπι πο οιιι· νοπ ποι· πεειιπποπ 8ειιε τι οει·ιιο.ιι οι Πιιπ

οι·ιιιειιεπ, ινιιι·οιι οιιι· ειοιιοι·, πεεε ειιιε ιιιιι:ο Νιει·ο ειιιειιοι·ιο

πππ ιυπιιιιουιοι·ιο, υιιπ πετ Πιπει:ιππ, πεεε ιπ ποι· Ζειιειιιιιοιι

πιει οπο: Βιειοοο Βιι.ιπιπειιπειι νοπ οοιπεπ Βοιιοπ εοποεοππετι

νιιυτποπ υππ οοιπε Εοτιιοπεπ ιτοιπο Γει·οεππιιῖι`ει·οπεοπ ιιιιιιινιε

ποπ, ιιεεε εε ειε οιιειιει ινοιιτεοιιοιπιιοο ετεοοοιποπ, ποιοι πιο

ιιιιιω Νιοτο πιοοι. ειτε ιτι;εππ ινειειιοι· οι·ιιοοιιοοετ νοτιιππο

τυπιτειι πετ. πιο ιιιιεο πετ Οροτειιοπ ποε ι.οοεπ ποε Ρετ. οιιι

τοπ οεπτοοοπ ιιϋππειι. ιοπ ιπιιεε επι.τοοειι, ποια πιεεει· Βοοιιιεε,

πει· ιιι πιιτειι ποπ νοτιπυι ιιι εοιιιει· ιιιεοι.ιΒιιοιο οεειιιιιιοι

ινιιτπο, πιοοι. πεπ Μοτο ειποε Βειι·οιεεε οιιι. - πποει· πιο πιο
ιιι ννοιι.οτεπ ο`ιιιιιοπ ι πιιειι ιιοοοτ ιιιιιιιετι πιο ιιπι· ιιπ

@πιο επ πιο εοοειιιειιεειιο Πιιιοιευοιιυπε ιιοιιτοπ. Απ νοτιιε

εειιπειπ ι·`ε.ιιο πειτε κι ποσο εποε ειεοετ οιιιοοι·ποιιιο Ποιοτ

ειιοοιιπε πιο Ροιοι·ιππιπ, Θειτιοτριιιιιιι. ειε. νοι·εοποπιιιιεπ,

ινοππ οιπο οποιο οιιι· ιτιτοππ ντειειιο ιιτιιοοιε Πιιρ;ιοιοοοοιτεπ, ινιιε

Βιιτπιιιεπιτο ποπ ιιπι-πο οει;ι·ιπι, οποιοι Μιτου.

Γτιιοπιιητποεοπ ειπεοιιιοοι· Νιοι·οιιιυοοι·ιιιιιοεο πειιιιτευ ιιι

οπο, πιιπιτ ποπ ιιιιιποι· ιπεοτ ευ ειιιτοιιιειπει· Απντεππιιιιπ

ιιοτοπιειιποπ νοι·ιοιποτιεπ πιοιτποειιεεοειι ι:ιιιιιεπιιιιοιπ, οπου

ιιιοιιι· ιιι ποπ Βοιιοπιιοιιοπ, πιο πιο εε πεοετ υπιοιιο.εεοπι πιο

ιιι.οιτοιοοοπ νι·ετινοιιοπ Υει·οιιοπιιιοουπτειι ευ ειιιετοιι. Με

ενιιιριοπιει.οιοςιο ιπι ιπ ποπ νοι·πειιοοι·ιιιεπειι ποιου, πιο ποε

Βοοιιοπ ει·ετιιιοιι ιει. επ οιιιι;ειιιειιι οοιιπππ`ι., ποιπ πιο οιοτ οιιι·

ποσο ποπ ιπιει·εεεεπτοπ Πιιιειειιπ οινιο.ιιιιεπ πιο, οιιι' ποπ οι

πιχε ιι·τιπποειεειιο Αυι.οτεπ ε.υιπιετιπιεπι πι.ιοοοπ, ιιπιπιιοιι πο”

πιεπεοπιιιι Βιεεεπενιπριοπιε, ειπε Ονειιιιε, ποε οιπι·τιπο Βνιιιριοπι

οιιιει· εοιοιιειι οιιι ποε Νιετοποεοποπ ιιοετεεει·ιιιοποπ 'Ι'ιιοει

ιιιιιοεο εοιπ ιιιιππειι. οοπε πο" πιο Βιοεο οοιειιιει πιτ.

Ο οποιοι· οοιιι. ιπ οιποιπ ιιιιτιιιειι ποοιι.ιιοποπ νοτιτοπο ποοο

ιιιιεπτιιοιιιιεο οοινοι·, πεεε ιπ ποπ εποε ιπιιιειεπ Γοι·ιιιεπ, πιο

ποπ πιο· ιιι ιιιιι·ιιιιιειιις εππειιοτπποι· 8οοι·υιιε ποε Διιποιιιοιπ·

οοιιππεπε πυεεειιι. ποσο μι· ιιοιιιο ιοιιιιι.ιεπ Βνιιιιιι;οιιιο. σποτ

ιιπι· πιο ειπει· Νοροτιι.ιε επ εοιπ οι·ουοιιεπ. 8οιοοε επιιο ιιπι

ει.τιετοπ ιιιιποιιιοιπ ιεοτιοιεο πιο Νοιινοππιπιτειι οιιπονοειιιε.ιετ

Βειιι·οοιιιππε, ι·οερ. πιο Διιιιεεειιιιε πει· 8οεοπποττοιι ιιτιιιο νοιι

ιιοιποπ Βοιιεπ. Μισο ποπ ιιειιοειειι, ιινοοι πιει πιιΒεπιοιιι

πεοοριιοι·ιοπ οοι·εεουυποπ οι οιιι ειιιετ ιεοιιοι·ιοπ 'Ι'ποοι·ιιιιιοεο

ποι· Βιι.τποτπεπο νιιοοι ιιιιπιει· πιο Μοτο ποι· Αιιεπεπεερυπιτι

ποι· Ετιιι·ο.πιιυπΒ· υππ πιο Βιιιεο ει·ιιι·επιιι. πω· εειιππποι·. ι ιπι

ιπιι.το Βιεεεπιυοοτιιιιιοεε εειιοι·ι. ευ πειι πειιειιιιειτοπ.

ιιπι ποπ Ηπτπ τοπ οειπειι ιΐιοι·οπ ι.τοεοιιπει·ι υυιοιιιοπεεπ.

ειππ πππ ποσο νει·εοιιιοποιιε Αρρετιιιο ιιπποπεοοιι ινοι·ποιι,

νοπ πω» ιοπ πω· ποπ νοπ ιιοιι·ι·ιε, πεπ νοπ Ποινποε,

ποπ Ιιινιεευτ νοπ Οο.ιιιειιπ υππ ποπ ι)επτεοπιευι· νοπ ι.υνε

επιιιοτοπ ιιπι. ιιι-ι ποπ οειποπ ειειεοπιιιιιιιοιι πει· 1ιιειτιιπιοιιιο

ιει. ποτε ονοεοπιιιοιιο, πεεε πιιι·οπ οιπ νεοι ιιοιιιυιιι, ι·οερ.

Βεοοιπο οιπιτειοοτιο νοι·ιιοιιιιιπε ποι· Βιιιεοπετιιππ ιιι ο Αο

.ι.οιιιιπποπ εοτιοει ννιτπ, ιιι πετεπ _ιοπει· ειοο ποι· ιιοι·ιι ποι· ιιε

ιι·οποπποπ πειτε εππιιιιοιι; οει ποπ ιιιειιιυιιιοπιεπ νοπ θε ιοο

Πο ποπ ου νε ινιτπ ιπι 1ιιιιει·π πετ Βιεεε πυιεο ειππιοιοιιο

οιεειιοπιειπεπ ειπε πεοειπενντιππ εττιοοτει..

νοιοοπιπιιιιππ πο· Δπντοππυπε πιο πιοεοι· ιπειτυιπεπιε ιει,

πεεε :ποπ ειειι οιειοειιοριεειι νοπ ποι· ιπιππιιιππυιις πετ Πτο

ι.ετοπ επ Ιι0ιπιοιιοΙ° Βιειιε εοννιε νοπ ποι·Αονι·οεεποοιι νοπ Πει·

πει·ι·ιιπιτοπ ποε Βιεεοποοπεπε ιιοοι·εουπο οιιι. ποιοει πουυ »πιο

οιπο πιο Βιεοετοοιι. νοπ οιπειπ ροειιινοπ ιιεειιιιιιι: πω· Ποιοι·

ειιοοιιπε· πυτ ιπ ποπι πιο ειιτοοοεπ ιιιιππεπ, ννεπιι ειιιε

οτοεεε ι)ιιιει·οιιε εννιεεοεπ ποπ νοπ οειποπ πειιειι οι·οοιιοιιοπ

ι.ιτιιιοπ οτειοοιιιειι Μ. ί:ιοι·ιιιπο ιιπινοεοπι.ιιοιιε Πιιιοτεοιιιοπο

ιινοτπεπ οοι Αιινιοιιπιιπ8 πιοεει· ιιιειιιοπεπ Μ.οιε πιο. ει·οεεει·

νοτειοοι ευιιιιποοιιιοπ ποιπ ποπ ιιιιοεπιιιι;ι. Κοπι.ιοιινοι·ειιοιιο

πω; ιπιιοοοιι.

ιο ειποι· ιιιιτειιοο οιετ ετεεοιεποποιι Ι)ιεεειιτειιοπ νοπ

Μιοιιιεινιεπ οιιι ποι· Κιιπιιτ νοπ Ρι·οι. 1ιινιι.ιιοντειιι

ιιοιιιπιι πει· Αυιοτ οει νοτοποιοιιοππετ Ρι·ιιιιιπ,=.τ πει· ο;οποποιοπ

Ιπειι·υπιοπιο ειιιοι·εειιε πππ ποε Πτοιετεπιτειοειοτιεπιπε εποε

ι·οι·εοιι.ε ποσο ευ ποπι 8οοιιιειι, πιιεε ιοτειοτει·, ειπε ι.ειοοιιο

ποιο ιιππ Ζιινοτιιιεειςιιοιτ οοιιτοιιο, οοι ννοιτοιιι πιο ειιιποι·οπ

Απριιτειο ιιιπιετ ποπ Με". πι» ιιοι·εϋπιιειι ειοοεπ οιιι· ιινειιιιιο

ιιι·ιοιιι·ιιιιιτοιι ιιιιι ποπ Απριιττιτοιι νοπ Η ε.τι·ιε πππ ου νε

οιιι· νοι·ιιιπυιιις; ποπ ει·ειοι·ειι ιιιιοο ιειι ιι.ιε πιτ που Ροιιοπιοιι

εειιτ υιιιιιιιοοιιοιιιιι πππ ιιιι· ποπ Αι·2ι. ιιιιιιιι·οι·ιο.εειπ ι;οιιιιιποιι,

οει Αιιο·ειιπιιτιι.τ οι ιει:ιετοπ οποο ιειι ιιιιι·ιι ροειιινο πεπτι

ιιιιε εεεοιιοπ ιειε ινιιι·ποπ πυτειι ι£ιπερι·ιιπυιιιτ οιποτ οποιο

ευπε· ιιι πιο ειπε θειιε ποσο Βοοππιπιιιι;τ πει· Ηο.ι·πεπιπειιπιο

ιιοπι.τοιιιει·ι),ποοι· πιο Αιιιτειιπυιιπ ποε Αρπ:ιτπι.οε οι ιιι ιιοιποι·

ινοπο Πιτ ποπ Ρετ. ειιπειιειιιιιοτ πιο ποι· Πι·ειει·οπι‹ειιιοιοι·ιε

τπιιε, πετ ιιπιποι· ποε εειιοποππειο νοτιιιοι·οπ ιει.

- Πε ι;ιοοι ποιοι· ιι·οιπ ιιιιοιιι πιο ντο ιιιιιπ που Πι·οοοτιτοιοο

τετιετπιιε πιοοι ειιιιοιιποιι οπου. εει εε. πεεε εε ειιιε ιι·οοιιπ

ννοιοιιειιι 0ι·ιιιιπο ιιιοοι ποιιιιπτ πιο Πι·ει.οιοιι επ ειιιι·ιοι·επ. εει

εε, ποιεε ιπο.π ιιι·ειιοιι ρπιιιοιο,ςιετ·ιιεπ Ζιιειιιπποε ποι· Βιε.εο πε

του οοειειιτ. Επι· πιιο πιοεο πιο οιειοι; πιο Αιιινοππιιππ πετ

οοιιιιιιπτειι Αρριιι·ιιιο ι·εεετνιοι·ι, νοπ πεποπ ιιε.οιι·ιΒιιιρίειιιιιιιε·

νοπ Η ει·ι·ε υιιπ Ρ ι·ιιιιιι ω 1. τι ν ε'εειιο ι1εςι·οιτε.ιειιι· οει

ννοιτειιι νοι·πιιπιειιοπ πι..

(Α υ ι.οτοιοτιιι).

ν. ετεε ποιποιιειτιοτι ποε Ρτεροτει πππ ιοιιι ιιπι, ιιεεε ποι·

Ρετ. εποε πεποεειι πο. >

4) τι ο ι· ιιι επ π: «Ποοοι· ιινπιοπιεειιο πππ εεπιιιιτε νοτιιιιιι.

ιιιεεε ιιπι ιιιιεππ». ιιοιεεοιππι·ιιοιιο.

 

Ρτοι. οτ. ιιιοπ. ιιιοοποτ Βοττιιιιιιιοι ι·.

Απι 9. Μοτο ειετο ιπ Κιειν πετ Ρτοιεεεοτ πει· Βιιιτιιτ

πιο επ πετ ποτιιπειι Πιιινοτειιιιι 'ι`ιιεοπο τ Βο το ο ο. ιι οι

ιιι εοιποιπ 68. Ι.εοειιειεοτε. 8οουπ ιιποτεππ εειπετ Βιο

πιεπτειι; ιιι Ι)οι·ρει.ι (ι860-- 66) ιιοι ει· πιο» εοιιιοιι Πετιπ

ποπ πιιτειι εειπο υιιεοινοοιιιιοοε Βοοεουπιτ ποσο ποπ νετ

εειιιοπεπειοπ Ξειτοπ πιο οιιι. Ρετ πιο οιιποπποπ Κιιιιειε

ιιιιιιε οι· οιπ τοποε νοτειιιιιππιε πππ ποιοοποιο εειοει

νοτειιΒιιοο; εειπ οιιοεοιιοε Βιειιιετ- πππ Βεπιιοττε.ιοπι ιιεεε

ιοπ εειπετ Ριιιιο νοπ θειει πππ θεπε.ιιιτοπ οιπο πείοιιιιπο

Ροτιπ Βοοεπ; εειπ ιιιιιιιοτ, πετ ι`οιπο ιιιιπ ετοοοτε Ροτ

πιοπ ιιπιιεοιτιοπ ιιοππιο, οτοοοιο ι.εοεπ ιιι _ιοποπ Κιοιε;

πππ πιο ετ ιιτιε ποσο πυτεο εειτιο ετειε ιτιεεεπεεοειιιιοοε

Ι.ειειυπιι, εοιιιο Ι)ιεεετιιι.ιιοπ («Ποιοτειιοοιιπποπ ιιοετ πιο

Βιιινιοιιιιιππ ποε Πτοοεπιτε.ιενειετιιε οειπι ιιιιιιποοοπ, 1867»)

ποιοι οιινεε Ηετνοττεπεπποε πο, πο ι‹οιιιιιοπ εειπε

Ε'τειιιιπο πιοοι υιποιιι, ιιιιπ οιπο ιιιιιιιιοππο Ι.οοεπερτο

πποεο ευ ειοιιοπ.

Ζιιιιιιοοετ εοιιιεπ ειειι ποε εοοτ πετ ποιοι 2ο ιιεινεοτ

ιιειιοπ. Ι)πε ευινοιιοιι οιιι·οε ιΝιιπε ιιι εειιιεπ Επιεοιιιιιεεεπ

οτεοιιιο Β. πιο Μπι. ιο ποπ Μπι, ινε ετ, ιοεπειϋει νοπ

ιιειιιιοι πππ Κοιυτπιιιιοπεπ, πιεοτετε .Μοτο ιι·ιο νετπτειοεπ

ινοτ πππ Απιο.εε πετ 5οτπο οπο. Ποτ Χτες νοπ ι877-78

τιεε ιιπι ποτι οετευε, ετ οιπο επι που ιτιοιιιπειειιεοοοπ

Κτιεπεεειιουριιιι2. Ποτ ιΣτπει ποε Κτιεπεε πππ εειπε οποιο

ετιιιτοτε Ετιττοπιιιιιιπ ποττ ιιοιοιι οιπεπ ιιοιιειιιποπ Ειπ

ιιυεε οιιι” ιιιπ οπο, πππ πιο 'ι'τιιιιπροο πετ ιιιιι€επ Απιι

εειιιιι‹. πιο ετ επ εοοιτετεπ θειεπιτεειιιιεεεπ ετε. ιπ ποπ

ιιοεμιιιιιετπ νοπ Ο. Βενιιετ πππ Οι. Τιιιππ οπο, οε

ποιειετιοπ ιοπ υιιπ ιιοεεεπ ιοπ ειοο εποε πετ Οοιτιιτειο

τυνοπποπ. Ετ ειιιε πεοο 8οοιιιεε ποε Κτιοπεε πιο Βεν

ιιοτ ιιιιοο 8ι. Ρειετεουτε υιιπ ιτει οιιι πιοεοιπ πιο ιππ

πετεπ Κοιιεποπ ειε πεοοτεοιπιετ Δεειειοπι ιπ πιο Ξεοιιιο.

ιιι ιτυτεετ Ζειι πιει· οτ εοιοει ιιιειειετ. Με .Μοτο 1881

πππ 1882 νετ ετ ιπ Ηειιιε οιιι Ρτοι. ν οιιτπιο.ππ. Ηιοτ

νοιιεππειε ετ εοιπο επιιοιι ιιι Ρειετεοπτε οοποπποπο

ετοεεετο .ιτοοιι, πιο «Μοοιιοπιιι πετ Βοουοειτοοιιιτοπ επ

ποπ ιιιπιτοπ Βοοτειιιιποοιιοπ». 1888 »τοπιο οτ ποσο Κιοιν

πιο Ρτοιοεεοτ πετ (ΣιιιτυτΒιε οετυιοπ' ινε ετ Με επ εειιι

Ι.οοοιιεεππε ντιτιιιο πππ πιιπ ιιιιο Βιιιιειιι;επ ιιοιιπυπποπ

ετιιιιιιο, πιο οιιι ιοπ εοειοιιι ιτ:ιτειι. Ετ ντιιτπο εοοτ οο

ιιεοι οει εοιποπ Κοιιειτοπ. ΟοεΙειειι οτ πιο ιιτιε Βιιεειεοοε

ιεοιοτιτοι ειιτιιοιι, ινιιτπε οτ ποσο νιοπετοοιι νοπ ποπ Κοι

ιειτοιι οοι ιειετιιοοεπ Ηερτιιεεπτειιοιιεπ ποιπ Βοπιιετ εο

»πιο νειι πετ ποιοι ιιππ ποε Βοπιιοτιοιειιι. ιιυοο ιπ ποιπ

πιο πιοοι πειιιιιιιπεπ πιω επιειιοιοιειι.Ετ ινιιι·πε εοιιτ οε

ιιοοι οοι ποπ Βιιιπιετοπποπ, πιο εε ιιιοιιοπ, ιιτιε ειε οει ιιιιπ

ιετιιοπ ιτοιιιιτειι πππ νοιοο νιιτιποε ιπιοτεεεο ετ επ ιοτοπ



“ο

ιι'οτιοοιιτιιιοπ ιιιιιιο. οι ινοι·πο οοπιιοο οοιιτ οοιιοιιι ιιι-ι

εοιποπ Κι'πιτοπ. πιο ιοιπ πιιτοιι πιο ιοποινιοτιπο, οπο

ιοοπο Κτπιιοιιοιι, οιπ ποτ οτ πιο 1οιοι.οιι .ιπι-ο πο (Επι

μο)·οοιπ πππ '1'ιιοοι·1‹πιοοο ποτ 1,πιιιτοπ), ποοοπ ντοπιπο

8οιιτιιιο ππι” οιιοποπι Βοποπ οοιιινοτ ινπτποπ, ιπιιοοι.ο οι·

οιοο πιο '1`τορροπ οιπιιπι πππ οιποο ττοποιι οποιο ποπ

οοιπο Ροιιοπιοπ πιιιο1ιοπο εοιπο ποιοι οποιιιοπ. Απ

ινιοεοποοιιοιιιιοοοπ νοτοιιοπιιιοιιπιιοοιι ποιιπο πιο ποτ. 8.118

οοτ οοιοοπι ι.οιιτοιιοιι ποι· οιιοοιιιοιιιοπ Οοιι·πτοιο (ι·πιιοιοοο)

ιο 2 Βιι.πποπ, 81°ϋ880το .ιοπτιιιιιοτιιοοι πιο· Ί'ποοτοπιοοο

ποιο Ηοποπε: ιιιιοτ Οοιοοπιο ποτ Βιιτιιοϋοιο. πππ οππιιοο

ποπ Αοοοιιοιτι οπο ποτ οοοο οτοοοοιοοπποο Ργοοποπ Χο

ιιγρτιο ιιιιοτ πιο Ι(τοποοοιιοπ ποτ ποιοι πππ ποπ Οοοτ

εοιιοποοΙο, ποτοπ νοιιοπποιοο Βτποο οτ πιτοι οτιοοι οοτ

ιπππΒο ποε 8ιτοιιιο ποτ Βποοπτιιοοοτ, οπο ιοπ οοοτ

ποοιποτοιο. Ποοοτ ποπ 1ινοτι πιοποτ Ατοοιιοπ ποτι ππτ

οιπ οιιιτπτοιοοοοτ 8ρο2ιο.ιιοι πτιοιιοο.

Νοοοπ ποπ 1.ιοοιοοιιοπ πιοεοτ τοιοοοπ Ροτεοπ1ιοο1τοιι

ινοτοπ ππι· οο1ιτ ινοπιπο 8οιιοιιοιι. Ποπ πιοεο ινοπιποο

οοοοτοπ ποιο οιοτιιοτ. 8ιο οιιιοι.ιοτιοιι οιοοι ιπι 0οοιοιο

ποτ 1ινιοεοποοιιοίτ - το ποτ οι· οπο. 1ιτιιιοοιι πππ ππ

οοοιοοιιιιοιι ποιοι 8ιο οιιιοι:ιοτιοπ πιοοι. ιιπ Ηιιιοιιοιι ω

Κοιιοποπ - πο. ποτ οτ πιο. πιο το οιποτ Ιπι.τιοπο επ

οποοπ; οιοο νοτοππτοποοπ. _ιοπιο.ιιποπ ιο ποπ 8οοοιιοπ

:π οιοιιοπ. οπο· ιοιπ οποιο. Αποιι ιιπ νοτιοιιιιιιο οπ ποι

ποιπ Βιοποι, επ οοιποπ 8οιιιιιοτπ πππ Ροιιοπιοπ οι ιπιππι

οιινπε το τιιποπ. Βιο 8οιιοιιοπ Ιοποπ ποτ ιπ εοιποιο (ιο

πιιιιοιοοοπ ποτ ε.οιποπ ιιιιιιποο Ε'τοππποιι οτιιοπποπτ, πππ

οο ινοτο ιοτοτ ιιιοτ πιοιιι οτινιιοπι. ινοτποπ, ινοππ πιοοο

πιοιιι ιπιι ιι'τοπποπ οοποιο.ι.ιοτι οιιιιοπ. πο.οε πιοεο 8οοπι

τοπ ιπ ποπ Ιοιιιοπ .ιιιοτοπ οοιιιοε ιιοοοπο ιιππιοτ ιποοτ

οοοποοποπ, Με πο οιποπι ποεοπιοεοπ Βοοοιπο. Βο πιο·

οοιιιιοοειιοο οποιο πιο οπο: ιιοιιιο, οοπιποπποειοε 1ιοοοπο

ινοτιο Ροιοοοιιοποιοι.

Ε. Μ.

ιιοτιπιοοιιιοο.

- Ποτ Πιτοιιιοτ πππ Οιιοι·ειτοι ποτ Β.οιιιιοτο'

οοιιοτι Αιιο;οποοιιοποιο.1τ ιιι οι” 1)τ..ιοοοιιιι

8τιπνοιι οποιοπ οοι.τιπο πιο 8. Απι·ιι ιιι οπο· 8ι.ιιιο οοιιι

25-ιοοι·ιοτοο .ιποιιοπιπ πιο Πιτοοιοτ ποτ πο

ιιιιιιπιοπ Α ιιιιιο.1ι.. 1)οτ ποιοι", ιποιοοοτ )τοποοινοι·ιιο

ιιπ 88. Βοοοποιοιιι·ο οιοοι, πιο οοιπο ιποπιιιπιοοιιο Αποοιοιιιιι,ο

ιπ Ποι·ρο.ι: οτιιιιιιοπ. πιο οτ νοπ 1861-1887 ποιπ 8ιιιπιππι ποι·

1ιιιοπιιιιι οπο ιινιπιοοιο πππ ι. .Ι. 1868 ο.ιιοιι πιο ι)οοιοι·ννιιι·πο

οτΙππο·ι.ο. Ηοιπο ιιι·πιιιοιιο Τοιι)ζιιοιι οοποππ 8 τ. Με Αοοιοιοιιι.

πιι ποτ ι:1οιιπο το'οοιιοπ Αιικοπιιοιιπιιοιπιι πππ ποτ ππππ

ποοιι νι·οιιοτοπ Βιιιπιοπ ιπ Βοτιιιι πππ ινιοο ρι·οοι.ιοοιιοτ Ατοι

οι Βιμ. Με οτ ι. π. 1880. πιο Νοοιιιοι),τοι· 1)τ. Ο. ιν ο 1 π ο ο π ο ι· ο.

πιο ι.οιιππ)ιτ ποι· ιτοποποιοιι Αιι€οπιιοι1οιιοτιιιι ιιοοτποιιιιι. ιπ

ι)νοιοιιοτ διοιιππο· οτ οπο ατοοοο νοτπιοποι.ο πιο ποπ Απποπιιοιι

ποπ Βιιπποπννοοοπ ιο ποπ Οοιοοορτοι·ιιιποπ οι·ννοι·οοπ οπο.

- ι)ιο θοεοιιιιοοοιι ποι· Αοτπιο ποι· Ηιο.πτ

Βο.ο π οπο ιπ ιιιτοτ .Ιοοτοονοτοπιπιιιιιιππ που οιοοοι·ιοτοιι νιω

ρτοοιποιιι.οπ 1)τ. Α. Αι·ιιτιποικ - Μπι Ρι·οοιποπιοιι,

ποπ 8οιπιοι·2ι Πτ. ο. Βιιιιοοοινιιι - ιππι νι2ορι·ιιοι

ποπτοπ, πιο Μ”. πι. ινοιποο1ιο.Ι πππ .1. Ψπι·οοιιονν

ει‹ι - ιιι πιο ο τοτοτοπ €|οπ·πιιιι. Ποτ οιοοοι·ιπο Κοποιοι·οτ

Ι)ι·, Α. (ιο1οιπ ινιιτπο ινιο οτο·οννο.ιιιι. ›

- πιο ποπ πιιι·οο Ποτ'. π ποοοπο Τοπ νοοιιιιι )τουνοτπο

ποπ Ιοοιιτοι.ιι οι ποι· (ιοοιιι·ιοοιι1ιο πππ οι)·πο.οο

ιοπτιο πο ποτ Οποοιιο.οι· Πιιινοτοιι.ιιι οπιιοπ οιοιιο1ο

Βοποιοοι· ποι· 0ιιιιι·οοννοι· Ρι·οι'οιοοοι· 1) τ. Θο.ιιι·ι·ο π ο οι, πιο

Ρτινοιποοοιιιοπ Οιιιιι'ι·ι)οιπ, Μιι·οπονν, 88.ποιινοοι.

Ροτι·ονν πππ πιο πω. Οι·1ονν πππ Νο_ι.0ιονν Βτοπιοιποι..

Νποιι Πιιτοιιοιοοι ποτ ινιοεοποοιιο.ιιιιοοοιι Αι·οοιιοπ πιοοοι· Κοπ

πιοιιοιι ινοτπο νοπ ποτ ιποπιπιπιοοιιοπ ι:`οοπιτοτ ποτ Ρι·ινοιιιο

ποπ). ποτ πιιιιιοι·-ιιιοπικιπιποοο Αοππι·πιιο Π τ. Ρ ο ι ο τ· 5 τι π ο ιν

ε οι ποινιιιιιι. .

- Ζποι Ρτιιοιποπτοπ ποι· 81. Ροιοτιιοπτ8·οτ

πιοπιιοοιιοπ 8οπιι.ιιι.οοοιιιιιιιοειοπ ννιιι·πο ιο ποι·

1)ιιιποοιιιιιποτ πιο 80.1ιιιοτο 13η Α1οιτειπποτ Οοροποοιιπ

ινιοποι·οοινιιιιιτ. _

-- 0τποπονοι·ιοιοιιπποπ ιιιι·Απε2οιοοιιππιτοπ

ιπποπΚοιππιοπ)τοποοπιοπο)ιοποτ; ··

  

Ποτ 8ι. 8ιοιιιοιιιιιο - Οτποπ π. Κιοοοο ιιιιι

8ο ο και ι· το ι· ιι - τω" οπο ποτ Μοπιειιιοιοοιοιιιιιις ποτ

οοιιιιιιιιοι·οι·ινοιοιιππ ποι· ι. οιοπιιοοοιιι·ιοοιιοιι Α·τιτιοο, πιοπι:ιιτιιτ

Οι: νν. ο) ποοοι; ποπι Οοοι·ιι.τοι ποπ Ροιπτοοοιινοοοοριι.οιο

Ντ. 1, 1)ι·. Ε) ιππιι ιι οι Βοοτοι οοτ; ποπι Οοοτοι·πι: ποπ πιο

τοτ-8ιι.πιτοιοοποοο Ιοι·οτ Μο_ιοοιοι. ποτ Κοιοοι·ιιι ιπο.ι·ιιι. Ροπ

‹ιοι·οινιιο, 1)τ..1οιιοππ ι)οιπιπονν ποπ ποιο 0οοτιιι·ιο

ποο θ. οιοιι·ιοοοοπ 8ιιιιιΜιοπιιποο Ι. Κοιο. Ηοοοιπποτ Μοτοπ

ιιιι·οτιποιοτιοΝιοοιο._ιοννπο.,ι)ι·.Ψοιπ.Βοοοιιοιιιι.ι..·

- Ποτ νοτ οιιτποπι νοτιιιοτοοιιο Κιονι·οτ Ρι·οιοοιιοτ ποι·

Αποοοιιοιιοιιππο Ο ο οπιπ οπο: ποι· Κιοινοτ Ποινοτοιι.οι.

12,000 πιο. ιοοιιιιοοπτο.ι·ιοοο νοτιπποιιι, νοπ ποιιοπ 9000 πιο. ιιι

οιποιιι 8ι.ιροππιιιιιι ππι ποιποπ Νοιποπ, πππ 8000 ΗΜ. ππι· οπο

1ιοοοπ Βι·ννοιιοτιιιιο ποι· Αιιοτοποιιπιο νοι·ννοιιπι. ννοι·ποιι οοιιοπ

8οιπο Βιοιιοι.1ιοο οπο οτ ποπι ποιοιιοοοο ιποπιπιιιιοοιιοπ Ιππι

ιπι νοτπιποιιι. (οι. πι.)

·- ν Θτοι.0τοοο: 1) Ιπ Μοοοοπ ποτ 0ι·πιιιοιοτ ιιπ ποι·

πογοιιιοιι·ιοοοοπ Αοιοιιιιποτ πιο ο1οοοιιποι· ιιιιιιτπ.τοοοριιοιο

$ιιιο.ιοι·πι Οι: Αιι”ι·οπ νοιο ιπο.π π , ιπι Αιι.οι· νοπ 04 ποιο

ιοπ. Πιο οι·ιιιιοιιο '1·οιι,οιιοιι οιπ ποι· νοτοιοι·οοιιο ποιο 1807 οπο

ποιοι. 2) Απι 21. Μοτο ιπι Ε'ιοοοοιι οι ι ι ο ο ο ι ο ο ο ο οι· ο

ιιιοπν. 8ιιτοιοιν) ποτ ιτοιρτοοιιιιοι·οιιπο Απο Νιοοιο.ι Ρι

ι·οπιιποιν ιιπ 58. Ιιοοοιιοιοοτο. 8οιπο ιοοπιιιπιοοοοπ 8ιππιοιι

ιιοομιππ οτ 1865 ιπ ιιιιοειτοπ. πιποοιο ιιοοτ ινοποπ Βοιοιιιο·ιιιιι;

πο ροιιιιοοιιοπ Πιπιτιοοοπ πιο Ππινοτοιι.οι: νοτιο.οιιοπ πππ "οι

.Μοτο ιπ πω: ιπ ποτ Ροι.οι·-Ροπιοιοοιππο νοτοτιοποπ. Ν8,ς;)ιαοω

οι· ι-ιοποπο οιιιο Βοιιιο νοπ ιιο.ιιι·οπ πιο Γοιποοιιοτ πππ πιο Μοι

ποτ Αοιιοοοοπιπιοι· ποιο ππτοιιποοοοιιι.οοπ, ποι.ει.ο οι· ιιοιπο ιπο

πιιιιιιιιοοοπ Βιιιπιοπ ιιπ ποι· ινοτοοιιοποι· υπο-ποιοι ι'οτι πο οι·

1879 ποπ Ατιι.πτοπ οτιοποιο. Βοτ ι:1ιπο·οοοοιοποπο πππ ιο νοι-.

οοιιιοποποπ θοςοιιποιι ποο Βοιοοο ιιπ ποπ πιο”. 8ηι0ι0Πω(

οιοοοοπ πππ ποτοιοιν) πιο Ιπιπποοοοιιοοτιτ απο. π) ιο 8ο.:

οι Μ!) Θ_ (οιοιιν. οοοιιο) ποτ ποιπ” Κτοοιοι·πι [Μ. Ο οιο

ν_ιοιπ βιο ι:τοινοοι ιπι Αιτοι· νοπ ο? .ιιιιιι·ο οπο πιει·

4:.ιποιιι·ιο·οτ ρι·ιιιιιιοοοοτ Τιιιιποοιι. 4) ιιι ο) οποιο πιο 27.

πο” ποι· Οι·πιπιιι.οτ πο ποιπ ιιι·ι.ιιοιιοιι θοπνοι·ιιοιποποο-οιι.ιιπ

οοοοι'ιοοοοοιιο1ο Ντ. Αιο:ιοιιποτ Μοτο· οιονν ιπι 48. Μ.

οοιιοιιιοτο. Πιο Υοποι ρτοοιιπο.ππι Μοτο οι· ιπι .Μοτο 1884 οτ

1ιιο.ιτι.

-- 1)ιο«Βοοιι. πω.» νοι·ϋιι'οπι1ιοοοπ οἰπο νοπ 10 ” ° -.
ποιοοιιοιο ιιοοιιοι ο σο πι ο ι οιι ο 1 ο ο ι το Κ ο ο ο ο ο ο(ιΡΕ;κιπποΓοΙ12ι·

ποιπ Β ιι οποοιιοοοοπ 1οιι2ο.ι·ο ιι πιο ιιοοιιειο Αποτι:οποπιι)ιτ πο

κοιιι οπο. 11ιοπο οποιοι-ο ινοτοπ τοπιο ιοτοπ νοιοπιιπποεοπ ιιι ποπ

1οι2τοπ Κιιιοριοπ ποσο ποτ 8τιιιιοπ Θιιιιποοιιιιιιο ιπ πειι

ιπνοπιτοιιοοοο Ροιπ-ι.ιοπιιτοιι ποοτοοιιι ννοι·ποπ πππ ι'ιιο1οιι οιοο

ιιππ νοτο.πιοοοι, πιτ ιΔιπιπιιοοοπ πππ ιοτο Βοπιιπποτοιι8· πω·

οι πποτιπιιπ1ιοοο ποιοετο.πι'οριοτππο Α τω” εο

πιοοι ποο Οοοτιιτιιοο 1)τ. ν. Βοοιοπιπππ πιο ποσο ποπ

ιτοοοιιιιιιι.οπ πιο ιιιοοοπ Ροι·οοιιοιιι πππ ποτ βαπο

τ ο ι ι. ν οι· νι οι ι ο π οι οποοπορτοοποπ._

- 13ο. ποτ Γοιιιποοιιο Κτοιιοι.τιτ Πτ. Η. 8 ιτι$ο ιιι οοτ μι·

ποιπ ο.οι.ινοπ Πιοποι ιιπ Ε'οι·ποπ 0ιιιοπ οιποοτπιοπ Μ. πο ειπα

οοιπο Οοιιοποπιιοιιοο ποιπ 8ι.οπιιιι·ιτι·Πτ. 8οοννοι·ιοιιοοι·ιι·π.

πειι ννοι·ποπ. · · · ο

- "οι οι" ΑΠ)ΡΘι (ΒΜοππ) οοι·ιοοιοι Μπι. οοτ 11 οπο.

πιο πο π) ποτ ποιπ. οιιιοιπ ιποπο.ι πο". ποπ ποιο ποι.ινοπ 1)ιοιι.ι,

οιιιοοι·ιιιοποπ 1)ι·. Τοιι.τ νοι·ι.τοιοπ οπιτιο, ποπ οποο πιοποπ Οτι.

νοι·ιοοεοπ, οιπ ποι· ιπιποοι·πι'ππιτοοτποι· οποο Οπιοιτ Β`οιςο πο

1οιιιιοπ. Βοι ποιιι ποιοι. π.ιοιτοιποιιι ιιοι·ι·οοιιοπποπ Αοι·ιιιοπιππιτο1

πιω απο! οοοννοτιιοιι πο πιο ινοιι.οι·ο 8ιο1ινοτι.ι·οιππ); οιπ

ΑΜΙ. ποιπιιποπ ννοι·ποιι. ` ·

- Ζππι Βοοιοπ ποοιονοπεο1ιοοοοπΕ'οιπιιιιιπτοι :ο

ννο.ι·οο, πιο οπο ποιπ· ιοι.ποπ οιπ-πιο ποοΚοπιιι.οοιι ιιπ οτοοιιοιι

πι, οιο ποιπ 81. ποπ. π. π., πο8·οοοοοπ νοπ ποπ Νοιεπτειιοροπποιι

ιιοοτ 296.001) 8ο). οιπ ι"τοιινιιιιιτοπ Βοιπτοι.-,ο,·οπ οι π

ι.τοιοπ ιο π. . _

- νοπ Μ. Ροιοι·ιιοπι·ς @οι οιοο ποιοι, Πιτ ποπ Βιιοιιοπ ποι·

Αι·πιοο οοοι.ιιπιπιο οππιι.ιι.ιοοο1οπιιο ππι ποπ Νοπιοπ

Ν. π. Ριτ0εοννο ιπ ποπ 1ι'οτποιι Οοιοπ πο. Ζπιιι ()ι)οτπ,τη

ποτοο11ιοπ ιπι. 1) τ. Ρο ι ο ι· 8ο ο ο πι οι π π, Αποιοιοιιτ. πω· [δι-πιτ.

8 ιι ο ο οτι ο ιιπ οιιιιιοοοοιι Μιιιτοι·ιιοοριτοι, ιιι Αποοιοιιι )ιτοποιπ

πιοπ; ιιποοοιποοι ,εοοοι·οπ ποι· Κοιοππο ποσο 8 Αοι·πιο 2 Βιο

ποπιοπ ποι· ιιιιιιιοι·-ιιιοπ. Αοπποιπιο, 80 οπι·ι·ιιιιοι·πιεο 8οοινοιιιοι·π

ιιππ 80 ·οοοιπιτο πο: · · ·

- Ποτ απο Νιοοιιιο-Ποοοι·ιιιιο ποσο ιποοιπιιπ οπτιιοιιιτοοοοτιο

Αι·πι 8 ιιη”. ι?) νοπ ποπι ο'οιπιο.ποτοιι. ποι· 8ι.ιιπι. οιοιιιιοπ οπο,

οιποοι Τοιο;τοπιιπ ποτ 13ο". '.ι'οιοςτπροοποποπι.πτ »πιο 11.Αρτ·ιι

ποιοιπο, οι Αποοι:οι.ιππιτ ποτ οιιιιοτπωριιο1οι· πιο πιποποιοπιο

).ιοοοιιιιποιι., οο πο" πιο ποοντοποοιι ποιπ, οιοο ιι·οποπ ποτ ποι

ννοοπιΕπιιοπ Ατοποιοιι πππ 1ιιοι.ι·πιιιοπι.ο ιιπ πιο οιοπιιιιοοοιι

8οιιιπποοτεοπιιιοτιοποπ πιο Αποιιιιιιο 2ο νι·οοποπ.” πιο Βιο

ιιοοιππιτ ποτ ιιοοριποιοτ ποιι ιιοιοπ Κτοιιποο ιιοιοπ ποεο)τοιι
.ι·οτιιιΒιιοιι. γ ι ο ° °

·· - ιιι πο· ιπι ιι ι ο. ι·- οι ο οι οι π ιο οιι.ο ιι-Α Μπι οπιι ο πο·

τοτοιοιιοπ οιοο· Βοποπιτοιιιις. ποτ 7 8 ποιοι-ο το π ο ο π σε Ν.
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Κιιι·ειιε άευ Ρτά!ιιιιςειι ει" Βι·Ιειιρμιιι.·.: άεε

Αι·ιη.ει·εάεε. Με ι11ιιιε;ειι ΔεεεΙνειιεειι :1εε Ιει:ετειι Κιιι·ειιε

1ιε1ιειι Με 1Βικιιιιιιιε :επι Πει·1ιετ ειι('ε;εεε1ιο1ιειι Μιά ειιιά παπι

ει·6εετειι Τει! Με ετε1Ινει·τι·ετειιάε Αει·ει.ε Με Με νοιι άετ

01ιοΙει·ιι 1ιεάι·ο1ιι.ειι θει.τειιάειι νοιι άειι Ιιειιάεε1ιε(τειι ειιεεε:1ει·τ

πετάω. Με» εο1ι11ιιιιιιε Β'οη;ε ννιτά ά1εεεε Αιιε('ε11ειι άετ Εισι

ιιι1ιιιι. ιιι ε.11ειι 5 Κιι1°86ιι ιιιεοίει·ιι 1ιιι1ιειι, Με Με 8τιιάειιτειι άετ

Α1ιεάειιι1ε ειιι ειιιιεεε Με: 11ιι·εε Βιιιάιιιιιιε άεάιιι·ε1ι νει·1ιει·ειι

ιιιιά Με Με ΔΜιιιτιειιιειι άετ θγιιιιιεεἱειι ιιιιά Βεε1εε1ιιι1ειι Με

νε1αιιιεειι Με ΑιιΓιιε1ιιιιε ιιι Με Α1ιε.άειιιιε πιο 1. Βερι.ειιιεει·

1ιεάειπειιά ε;ει·ιιιρ;ετ εεἰιι πετάω.

-- Βει· 16.1ιιτει·ιιετ1οιιεΙε ιιιεάιιι1ιι1εε1ιε Κοπι

ει·εεε Μιά νοιιι 19. Με 26. Αρι·111906 ιιι ΙΛεεε.1ιοιιτε

εεε. Βε1ιοιι _ιειει. ειιιά 188 1'οι·τι·11Βε ιιιιά ειιιε εεεεεε Ζε.1ιΙ

πω.» Βει”ει·ει.ε ειι€ειιιε1άει. Με νοι·ι.ι·1ιρε εεΙ1ειι νει· άετ Πι·

611'ιιιιιιε ρ;εάτιιε1α νιτει·άειι, ε1ιειιεο Με 8ε1ιΙιιεείοΙ€ει·ιιιιιςειι άετ

Γτεἰειι Β.ε('ει·επε. Πιε οΓΜιε1Ιε θρτειε1ιε Μ. Με ίτειι26ειεε1ιε.

άοε1ι Με" Ιιι άειι θειιετεΙνετεειιιιιιι1ιιιι€ειι ..Με άειιιεε1ι,(`ι·ε.ιι

ε6ε1εο1ι Μιά ειι.·;Ιιεε1ι Εεερι·οο1ιειι ννει·άειι. Πἱε Ατεειιετι άεε

Κειικι·εεεεε ειιιά επί 17 8εΙιτ.1οιιειι νειιτει1τ.

- Βριάειιιιο1ο.<.Μεο1ιεε. Με ΜειιιιιΒ·ιΜε εει·ε

Ειτε - ειιιε ε.1ιε απ( 1ιει·ε1τε εε1ι; ιιιε1ιτει·ειι Μειιιιτειι ιιι

Ο1ιει·εε1ι1εε1ειι εριάειιι1εε1ι ειιι1'ιιιιά νει·Μ·ε1τει.ε1ε1ι

νοιι άστε ειιιε επειτα ι11ιει· Πειιιεε1ι1ειιά. Νει.ι·ειι άετ ΝΜιε άει·

ι·ι1εε1εο1ιειι θι·ειιιε Περι Με θείεΙιτ νει, άεεε Με Βριάειιι1ε

ειιο1ι πο( άε.ε ι·ιιεειεο1ιε (ΜΒΜ 111ιει·ει·ειΓι. Ιιι άει· 1εΕ2Ι.εΠ Ζειτ

ειιιά ιιι άετ Τετ εποε ιιιε1ιι·ετε ?Με νοιι Μειιιιι€ιτ.ιε σει-ειιιε.

Με 1ιοάε εειιιε1άετ ννοι·άειι.

131'.

- 1)1εθεεε.ιιιιεε1ι1 άετ Κιειι1ιειιιιι άειι (ΗΜΙ

1ιεερΠ.1Πει·ιι 82.. Ρει.ει·ε1ιιιτ.<.=;ε ΜΜΜ; επι 2. ΑΜΠ

ά. .Τ. 10668 (22 ιιιε1ιι· ε1ε1ιι ά. νων.), άιιιιιιιτει· 1259'1'γρ1ιπε

(25 ιερά). 997 8γρΜΙἱε- (14 ννειι.). 256 8ε1ιει·1ε.ε1ι- (4 ιιιε1ιι·).

127 Βηι1ιι1ιει·1ε -- (26 ιιιε1ιι·), 186 Με.εει·ιι - (26 ιιιε1ιι) ιιιιά 84

Ροε1ιειι1ει·ειι1ιε - (5 ιιιε1ιι· Με ιιι άετ νει·υν.).

 

Μοτεε11τΜε-Βιι11ετ1ιι 81.. Ρετει·ε1ιιιι·8ε.

Με Με ννοο1ιε νειιι 27. ΜΒΜ Με ειιιε 2. ΑΜΠ 1906.

Ζε.1ι1άει· 8τετεείϋ.1Ιε:

1) ιιειο1ι θεεο1ι1εε1ιτ ιιιιά Α1τει:

εΞέι.:ιΣιέιζέιζιζέιζέιέ__;

ἱιιιθιιιιεειι:ἑἑ·ῇξξξξξ.·ῇξὲῇῇξ, =

- 4 >πι·ει·ει·εη>πήι·σηηΞέ

Η-Ψ·8·-ἶ*ἶἶἶἶ1*τἶἶἔἶἶἔΞ
<=>··Φ::εεεεεεεεέ

664 874 988 1961161'74 19 19 24 91 73 66 θ? 46 27 19 2

21 ιιε.ε1ι άειι 'Γεάεειιι·εεε1ιειι:

- 'Γγρ1ι. ειιε.ιιτ1ι. 1, '1'γρ1ι.ε.1ιά. 40.12ε1ιι·1ε τεειιττειιε 2,Τγρ1ιιιε

ο1ιιιεΒεετ1πιπιιιιικάετΡοτιιι0, Ροε1ιειι 4. Με.εει·ιι 44. θε1ιετ1εε1ι 18.

[11ιι1ιτ1ιει·ιε 16, Οτοτιρ Ο. Κεεε1ι1ιιιει:ειι 1.2. 0ι·οιιρϋεε Ι.ιιιιε·ειι

ειιΜάιιάιιιιι; 43. Πι·γε1ρε1ε.ε 4, θι·ιρρε 10. Κετει·ι·1ιε.1ιεε1ιε 1ιιιιι

εεηεηΜ11ιιά1111Β 122, Β.ιι1ιτ 1, Βρ1άειιιιεε1ιε Πειιιιη;Με θ. Α1ιιι(.ει·

θε1ειι14ι·1ιειιιιιΜιειιιιιε 1. Ρετοτιτ1ε ερ1άειιι1εε Ο. Βο121ιτειι1ι1ιε1τθ.

Αιι(.1ιι·εικ Ο, Η άι·ορ1ιοΜε Ο, Ριιετρετε1Βε6ει· 1, Ρ Ι1ιιιιε Μιά

8ερειεε.ειιιιε 16. ιι1ιει·1ιιι1οεε άετ Βιιιιι.ς·ειι 119. '1'ιι1ιει ιι1οεε ειιι

άει·ει· Οι·,<;ειιε 28, Α11ιο1ιο11ειιιιιε ιιυά Πε11ι·1ιιιιι (ι·ειιιειιε 6. Ι.ε

εειιεεε1ινν1ιε1ιε ιιιιά Αιι·ερ1ιιιιιιιΓιιιιιιιιιι68. Μετιιειιιιιε εειι1Πε 25,

Κι·ιιιι1:1ιε1τειι άεε νετάειιιιιι,εεΙιεπε1ε 110. Τοηςε1ιοτειιε 45.

 

+ Νει.ε1ιετε 81821111; (Με νει·ειιιε ει. Ρετετε

ειπε” Δει·ετε: 1)1ειιετε.ε, ά. 28. Αρ1·11 1805.

'1'ε.εεεοι·άιι ιιιιρ;:1ν1εάιπιιτοΓί: Νειιεετεε ά1ιετ (Πιο

Ιει·:ι(°οτεε1ιιιιιΒ·.

+Νεο11ιετε81τειιιιε άεε Βειιτεο1ιειι ειι·ετΙ Με ειι

νει·ειιιε: Μοιι.τε.8, ά Θ. Με.1 1906.

 

-ιι1εΝοινοιεισ ΜΜΜ Απ: Μ... 1ιι11ετΒ1161111811ά111τις ω.. κ. ι.. ιιιοκιειι Με·

 
$τ. Ρετει·εΒιιης. Νενε1η-Ρι·. 14.εεννιε ιιι ε.11ειιιιι- Μιά εεε15ιτιά.Αιιιιοιιεειι-Οοιιιρτοιτειι ειι€ειιοτιιιιιειι.

 

  

  

Ε)1Ιεά1Μιιιεε1ιε Α1‹ε.άειιιὶε ω. Μ.. Γ

12. .Βάι 1892.

Α1ιεάεπι1ε ά. νν1εεειιεε1ιεΤιειι_ άειιι θε1ι1είειι,ε.·ε1ιειι.

1. Αρι·111899 ιι. 3. .1ιι1ι1899.

 

Με εε1ιτ ιιι11:21ιε1ιεε ΡτοάιιΚτ ειιιε θεεεεεε-εεεεεάε

..018(11ΒΙΝΕ
Οι Ι.ΒΡΒΙΝθΕ”

ι·ο1ιτ.: 1ιε1 εεννϋ1ιιι11ε1ιετ νει·ε:ορΓιιιι€. Ι.ε1ιει·Ιειάειι. Με ε.ιιιιεερτ.1εο1ιεε ΜΜΜ

ετάιιιιιιιι.<.τεοι·ρειιε ; η .

Βε1ιννειιρ;ετειι ιιιιά Μ!. άετ Βι·ιιετ. Ητι11ειιάειι, Μιά .εεεε·ειι (18116Π81.011ι.

Θενν61ιιι!ιε1ιε Ποειε ιιι Ρ111ειι: 2 Ρ111ειι ιιε.ε1ι άειιι12εεειι εάει· πι· Νε.ε1ιι νει·

  

1ιε1 Αιοιιιε άεε νει·άειιιιιι.εε1εειιε.Ιε, νει·ειορ(`ιιιις 1ιε1

 

 
  

  

111ιε·ειιιιιιιιιι άετ Ρτειι26ειεο1ιειι Βεἔ181°ι1ΠΒ°.

ΒλΠΕ-δλ180Ν.

Ιιι άετ Αιιετει1ι νιεΗΥ, άετ Βεετειιι€ετιο1ιτετειι ιιι εεε; Ειιτορε. ειιιε!

νοτ1ιε.ιιάειι ΒΜετ ιιιιά 1)οιιο1ιετι πιτ Ηει1ιιτι,ες νοιι Μειἔειι-. 1.εΒετ-. Πεπι

Μεεειι-. Ηετιιεε12-, Ροάει τε ιιιιά ειιάει·ετι Κτειι1ι1ιει1ετι.

Τ5€1ίο1ι νοτιι 15. :ιι Με ειιιτι 80. δε

τεἰο1ι. ΠερειΠεπιειιτ Α11ἱετ.
 

Ηιιιιρι-Περοι: 62. ι·ιιε άε Ιιι '1'οιιι·. Ρειτ1ε. α) 12-5.

Περού Με :εδωσε ΔροϋιεΙωπ ποιά Βι·οστιεπΙιατιάόσιτιροπ.

ρτειιι11ει· Τ1ιεετετ ιιιιά Οοτιοει·Ιε ἱπι

(ξεειιιο. Μιιει1ι ιτι1 Ρετ1ς.1.εεεεεεΕπειτε. θεει2ιτιιιιιετ Μι· Πεπιειι. 5ρἱε1-. Ξ τεε1ι

εάΙε ιιτιά Β111ειτάε. Α11ε ΕιεειιΒε1ιτι11ιι1ετι Με τιιιτ νιεΗν νει·1σιιιιάειι.

οοοοοοοόοοοοο

1118'1'Ι'1'Π'1'

Με

ΡΟΟΚΕΝ-ΙΜΡΡΠΝ6ΕΝ

νοιι Ε”. Οτ:1ιε.

(Βιιιετιει·1: εε11. 1890.)

81. Ρε1ει·ε1ιιιι·ι;.

11'Μεο1ιε1ιειι Κε11ιε-ΡοεΚειι :ιι 26 ιι. 50 Κορ.

Βεἰ Βεετε11ιιιιε·,ειι

ώ ιιιιτει· ε1ιιειιι ΗΜ. 15 Κορ. Με νετεειιάιιιι,<.ς.

οοοοοοοοοοοοο

πατάκ
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~ ΠΟ Ν ΟΕ θ Ν
ΝετΙ11·11οΙιο Ατεοιι-Ι·Μεοτιςυο11ο

ΙιοΙτιιιιιιΙ: ιιιιιΙ -ιιιι Κιιι·ΙιοΙι·Ιοϋ εοΙΙ 1860.

ΑιιΞεννειιτΙεΙ: πιιι Ιιεειι>ιιι ΙΏι·ΓοΙΒ· ιιιιά σὶιιιιετιιιἰ Με @πιο ΙΙιιΙιι· ιιιιτ:Ιι ιιι Ηπε

ΙΙιιι·ιιιι Ιιι «Ποπ ΜΙιιάει·ιι επιρΓοΙιΙειι εεΙιειιε νἱεΙει· ΙΙιεΙΙΙοΙιειι ΑιιιοτἰΙΜειι ΙΜ

ΒΙιιΙιιι·ιιιιιΙ, 0ΙιΙιιι·οεο, Ει·Κι·αιιΙΙιιιιιιοιι Με ΒΙιιΙοε, ΠιιΙειι·Ιιι πι” ΙΙιι·οιι Ε'οΙρειιιεΙΙΙιι

ΙΙειι,ΗειιΙ-,Νοι·νειι-ιιιιΙΙ Ρι·αιιειιΙεΙΙΙοιι, Βιιεειιον'εοΙιει· Κι·ειιΙΙΙιεΙΙ ω». °

+ ΚΙΙιιΙΙΙι:Ιι Ιιι ειΙΙειι ΑροτΙιοΙιοιιι ·0 (61)%··-1

ΗΕΙ·Έ28ΕπΕΝ
ΜΜΜ Ιιι. Βι·οιινι·, Ηυ.ιιιΙιιιι·ε, (ΙΜοι·:ι.τιιι· άειιτεοΙιο ΜΜΜ

ιιἰεοΙιε ννοοΙιοιιεοΙιι·ΙΙΙ: 1904, Ντ. 27). νοτ2ϋεΙἱοΙιεε ΜΜΜ

μεση Αοιιο, Ρο111οιι1ΙΜε, ΡατιιιικιιΙοεο.

Ζιι ΙιεΙιοιι ιιι ιιΙΙειι Αρ0ΙΙιεΙ€ειι. Μιιετει· ΒιιιτΙε.

Μετρο ΙΙογει· & 0ιι._ Ι·ΙειιιιΙιιιηι Δ.

 

 

  

 

' ΡΕΝΒΙΟΝ ιιιιΙΙ ΒΑΠΕ-ΑΝ$ΤΑΕΤ '

Μ- Ξε:ι:έ·Εε16Ι.Ι:

“ (Μ) 6-1.

Κιιτοι·Ι ”ΗειρεειΙ

νετεοΙιΙεόετιε ΗειΙΒΙΙόετ. ΗεττΙἱοΙπε ΒεαΜόει·. νοΠε Ρειιειοιι

' ννΙΙΙιτειιό Ι:Ιεε εειιιΖειι ]αΙιτετε. '

ε-ΐ-.

ρΙειιιΙ:ιοι·..

,ΒΙεειι-ιιιι‹ΙΙ)·

ετ-0ιιι·οιι. ἔετιοΙιτετοιιΗοτιοι·ε.τ.ἰοι·οιι-· -τι.Πιιιιιιιι“ει·-·

__________υ_____Ο
Μι8οΙιννΜΙιοιυεΙΙΙιιάειι

Οιιι·επειε,ΜεειιιιΙειινει·
,οΙιι·οιιιεοΙιειιΑΠεοτιοιιοιιάει·ννοΙΜ.

.ΜιιεΙΙι,ΤΙιεειει·,Οοιιοειτ.ε,Τιιιιιιι.ΙιοιιΙΙε
ιοστο.θεεοΙιΙΙΙ:τεΜεω·εεΙιιιοΙιτπιιΒοστ

άι1εΙΙ:ϋωιι.ΙΙΙι·εΙΙιεΕιεειιΙιειΙιιι

ΜεΙΙΙιει·ινοΙιιιιιιι

.ιεοΙιοιιΒιιι·ει.ιιιΙο,ιιιΙΙ:Ι.Ιει·ει

,ΒΙεΙιτι·ιοιΙΜ-ιιπιάΜΙποτει.Ιννεεε

ειιιΜεειιιεΙιι

,ΤειιιιοτιιινεΙἀιιιιεοππιιι!ειιιρΙνι·8.ιιιιειι.ΝιιιιΙιοΙιιιοι·

ΒοοΙιιίτ

ϋιοΙιτ

ε@τοϋάιε

Βεσο-Οοιιιιιι1εε1οιι.

 

.ΜιΜΙΠεοΙιοιι8τι·ιιιιιΙοΙιιΒεΙΙιιιιιΙ.

8ειΙεοιινοπι20.ΜεΙΜεπιιπΙ.8ο

8οΙιΙιιιιιιιιΙ:Μοτ,ΓιοΙιτειιιιιΜεΙ·.Βελε

Ι‹οΙιΙοιιεε.ιιι·εΒΜει·.

0°Η..ΠεεεειΒο1°Ιν8.ΕΕΙΙΒΙΚΜεΠι.νοιιΚτιι86ιι8ΙΙ

,τε·ιτιετε,ετϋι·Ιιειιάε

ΜεερεοΙεΙΙιιιΙΙιοΙτι

ΙΙοεΚιιιόοεαΙτοι·ε_Ιο,ςΙΙΙ:Ιιοι·ΑΜ.ΜΙιι·ΙΙεΙιΙΙΙιοι·8000

εοΙιΙεάοιιειιΑι·ιοιινοιιΒΙιειιιιιιιτΙειιιιιε,

ῷῷΦῷῷΦῷῷῷἔῷΦῷῷ

Μεννϋ.ι·ιιιετοιι8εεΙιΜοι·ειιιΙιιιΙτ

ἔίεετεετοιιιροι·ειτ.ιιτΠ,

'Ζιιιιιιιει·ιι.θεειιιιτΙοεΚΙΙιιιιι

ειιιεΒοάοΙιιιτοθεερι·οιιιειιο.άεπι,(ΙοεΙι

Ι

8οκιιιι.Ιοτεειιιο,Βοι·ορΙιιιΙοεοιιιο.ΙΙιτοιι.

·ΒρἰοΙρΙΜιοΠιτΜι.ννιι-ΤοιιπΙε,Βο‹Ι
ΓΙιΙιι·ωτιπι”θεεεΙ-,Βιιάει··ιιιι‹ΙΡε·νει·ΙιΙιιάιιιιε.ΒτοεοΙιϋι·οι1.ΑιιιιΙΙΙΙιι

(86)6-8.

 

2Ι:70/θ!!

[Ωιῇι'!ο.ι·..τσ|ιιύ.

6"Ιοο!ία|223,3( Λ92?Φ /ΐοσάε "
ΜΜΜ. 0ιιηιοοΙ

ι·ηιιιι·Αμ ννηιιιιι~

ΜΙΙοΙι, ;οι·ιιοΙιΙομ

ιιιιΕΠΕΙς.

πωπω Ι. ΑΜΙ·

ΩτιΙιοι·ι:τι .ιιιιοΙΑιι€Ι·

άει· νΙι·Κεειιιο Βο

εΙιιιιΙΙΙ.οΙΙ ΙΙοτ “Με

ιΙΙΒιι.ιιΙ. ριιηιιιι·ω.

Οοιιιιι ιΙοεΙοτΙπτ,

ΜΝ ΜΜΜ νοι·ιι·ιεοιι

ιιιιι! «πιιι εοΙιιιοΙΙ.

Ιιι 0ι·ΙΒΙιιαΙΙΙιοοιιε

Δ 16 οσπι.ι>·-==>···-="···- «Με Μετα ριιΙνετΐόι·ιιιἱἔο Αιιϋεορϋοιιιιι. Με

 

Με ἱιιι θΘΙιτειιιοΙι.

Βι·εειτ2 ΙΙεε δ0ιΙοίοι·ιιιε ἱιι ιΙοιι ιιιεἱετοιι ΧΗΜ

Ρτωξιώ):νΟττθΗθ: ΑΙιεοΙιιτε θετιιοΙιΙοεΙε;ΙιοΙΙ:, Πιι8·ΙΙ'ιιαΙιειτ πιιι! Βοι:ΙοεΙι;ΙιοΙτ.

Ρπε#//επ ΙτιὁἱΙωτὶ0Ι1θΠ: Ι:ΙΙ:::::::·.::.ε..:ε·ι:::::Ι::·· Ιτ.::::2:::::.ει:5·ΙΙ.::ι.:::::;
 

ΜοΙι·ΙΙΙε οπο.

,, 2ΐ'Ι:Μο"

ΙΙ (Η Ψ· ”Ι ν€τΟΓὸΠΠΠ8: ριιεΙο, θΙγοει·ιιι-Βιιιι1Ιειοιι από ΒιιΙΙιε.

Ίιοςιιοπιει.ο ιιιι‹Ι '

ΙιΙΙΙΙΞεΙο· Ροι·ιιι.

ΑΙΙΒοιιιοΙιιο Ι·'ιι.Ιιι·ΙΙΙιιιιΙοιι: 

ΒιιειεΙ (ΒοΙιννεἰι) θο·επαεω7ι ΙΒΜο11Ι.

,, ἄοσάο"

Ιιιι1:Ιιετοι ΡΙισηιΙιοι·

εΙνωΙ". ΉΙΗιιιιιιιιιιι·

Με Με Μ"ΜΗΕΜ1

0Ι'8'ΩΙΙΙΒΙΕΙιοπ

ιιιιΙΙ 8ιι0Ε.Μ1Ι80Ιιω.ι

ΡΙιοερΙιοι·- ιι. Νιου

ιιΙιοι·.!ι.ιι·ιηιιΕριτΜο.

ΞΙσοι·ι- ιι. Π··σιυιρι·ο

ΙγΙΙιι ..ΙΙοοΙιο°·.

Με 8ετοιιριιΙνοι·, (Μαι, 10% ΟοΙΙοιΙΙιιιιι, Βι·ιιιιε'εοΙιε ΑΙΜΙ

Ι:. ΗοΙΙΙΜππ-ΜΒοοΙιο δι 0ο. Γε.Ισι·ΙΙι οΙιοιη.-ρῇειπι_ ΡιοάιιΙΙΙο

 

Ρ Μιιεύει· Μιά Εί2ει·αειιι· 626” «Με πω” Ρι·οάιιΙω ε·8εΙιωι άεπ ΠΠ. ΜΜΜ ΙπαΗε

πω! /'ι·ανι7οο πι· 7ει·χΙ2Πιι.ιι9.

,, ἱΐσσ|Ισ"

τ δαώεσίερ·πρ ·ύω0")|

 ΑΙ'πε!ύ7ι

,, ¦ΜΜο"
ειιι ρΙιοερΙιοι·- ιιιιιΙ

Μ'εσιιΙιεΙΙΙ σε ΠΗΜΙιιώ

ΜΜΜ ΡΙιοε

ρΙιοι· Ιιι "Μή Μιά

Αι·εοιι Ιιι πωπω

οιιΙΒιιιοΙοι· Εστω.

 

.?2::ροπσ|

,,λ'οΜο" Ιιμι·ιιΙ..

πω.

πιιπ 1000 οτμιιΙεοΙι μΙιιιιιιιωιειιι

5οΙιενε!ο1. Οοι·ιιοΙιΙοεοι· ΙοΙιΙΙιγοΙ

Νγι·ιιρ. ΜωιΙΜο Η (σ'

Ι·ι·ιι·ιιι Μ: Πισω :Ι
.υ._”|'ιιυ'-μ]°. Ώ, )¦ σ $3°ωΙιοΙιεοΙιιιε 8σΙινοίοΙρι·ειρ

οιιτι;ΙΙΙειοε Κι·οοεοΙ Ιιι $$·ι·ιιρ- ινμεεοι·Ι6εΙισΙιοε Η8.-Ρι·ιιμιιι·ω,

Εστω, εΙι;ιιοι :ΠΟΠ ερειΙοΙΙ Π” ΜΗ: ιιΙοΙιι ΕΙιωιεε, :επι ΜΜΜ,

Λι·Μοιι- πω! κΠ"8ιη:ΜΧΙ8. 8·ι·οιΙ'Ι Ιιιειι·ιιιιιωπε ιιΙοΙιΙ απ. πω”. ΤιιΙζΕΠΟ"Β"Ό οιιΙ:ΙιιιΙΙ

10σω ΤΙΙΙβει:ιοΙ ..Βοο1ιο".
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Κἱεεἱιι π
Μ. Ε. Μηιρει·'ε

ιι $αιιιὶοτἱιιιιι >ι<

.,Νοποε ΙΕπι·Ιιππο·· Πιι· Μπἔοπ· πππ Βιιι·πιιιι·ππΗιο1τοπ, Γοι.ι.πποΙιπ(ΒπτΓοιτιιπςε!ιπιοπ πικαπ· Βτοπ'ννοοπποΙ-Κοπτ.ι·οΙΙο).

ΙΙΙπποιοπ. πισω, Ποι·ι- πππ Νιοι·οππι·πιιΙιοΠοπ, ΝοπτπετιιοπΙο, 1ΙππΕπι·οπ,

ιιιοπ. Αρι!! - Βοποιπποι·. Ρι·οπροΙιτο.

Αστειο: Πι·. Ο. Βημα (Βεπιτπει·Ι ·· ΜΗ Ε· ΒΘΠ8ι0Γ

 

  

Οτ·οοειοτπΙ π. ΒποτειΙ ..Ηογσ1οιι“

εἰπ‹:Ι ππει·Κειιιιιτ 2πνει·Μεει€ε ΜεάιΙαιπιειιτε €εεε:ιι Επιι€επ-'Ι'πΙιοι·ΕπΙοεο,

Ρποππιοπιο, Βι·οπώιΠιε πω! 8ΙιτοίπΙοεε. ?κι νοιι πειι Ζει·ι·πι1επόεπ Νε

Βειιννιι·Κιιιιεειι, άειι· θιἰιἰεΙιοἱτ, παπι πωπω (Ξει·ποιι πω! Πεεο!ιτιιιιοΚ πω.

Κι·εοεοτε ιιπά (3πειιιιΙιο!ε. ΝιειιιειΙε Κει:πιιε ποε ΜειΒοπε σπαει· Βιιι·πιεε.

Κειιι Ι)πτοΙιΓειΠ, πω Πε!ιοΙεειιι, Ιωιιι Ει·ϋι·εοΙιειι. Βα:ΙΒετ ιιι Βι·οεεειι Ι)οεοπ

5πεεει·ει επιι·πε!ιοιι. Ιιι ΙιοΙιεπι δι·επΙε πρρε1Μιιιι·εΒοπά. δο!ιιιεΙΙι: Βεεεει·πιιε

άεε ΑΙΙἔειιιεἰιιΒεΒπὸεπε, Ηοϋπιιε άεε ΕτιιΒιιτιιιι€ε- πιι‹:Ι Κι·5ίτε:πετεπάε.

νει·τιιιιιάειππε νοπ Ηπειεπ ιιπά Απεννπι·ί. ΡΙιτιιιειε ει·ειειι διπάιπιιιε εο!ιοιι

ιιι εἰιιΙἔοπ Μοιιπτειι ΙιειΙΙππι·.

μπω πεειιιιιΙιετϋπι·εε Επνειεερι·Αρπι·ειτ επι· εππ

Ιιπιπποπ, εππ: Βεεοιιόει·ε πποΙι :πι· ι·πΜπ.Ιοπ Πι·

πΒιιι·ππε; πππ πι· Πιιι·ι·ειοιιππε πω· σε Με Κι·ειίτιιΜιι·ιπι1τεΙ. ΠπΙοπιιΙ-ΝΜιι·

ΕΙ"πιοπ ειπε! ΜΙΠΒ. ΜΜΜ επεπϋει·ειτειι, Βιιτ ι·εεοι·ϋιει·Βιιι· πω! εετεειι τΙοι·

?ΜΜΜ ἰιιι Ι)ιιτιιι εἱιιειι Βι·6εεει·ειι ννιάει·ετπιιό επτει:8ειι Με ειιιάει·ο

ΝΜιι·ΒΙ)·ετιιεπ.

Ρι·οΙιοπ πω! Ι.Ποι·πτπι· ιΙπι·οΙι

ΟΙιοπιιεοΙιο ΜΜΜ νοιι Πογι1οιί, Βπι1οποπ1-Βι·οεποπ,

οτΙει· τΙει·επ νει·ιι·ειει·: (23) 10-4.

Π. σιωωι, Ν. Ο., 8ι·οπιιγ Ρι·οερ.. 8, Μ. Ροιοι·εππι·π.

 

Ρι·ιιοΙιτνοΙΙο, εοππιι;ο

Εεεε. ΑπεΕπΙιτΙιοΙιο

"ινι”ΐοι·ιο Ρι·ιιπιισ>¦ςω_

Μοπιιοπιοσω
ΐ. ΤΗι.ιτ.

  

Π.ιιιοτΙ.Δοιε Κπι·ειιιεΙπΙΙ

Ι. Νοιν6ευ π. ΕιποΙππωιικΙπιι. Μ.

δμιιι.-Μισιιι!!. οι.. Κιιιιμε!ιοιι. !ιιμίι:Βιιιιιιι "ευτε!!!ω

  

  

ΧΙ11ι1ο.ΗποΙιοτ Ψπ1ι1-Κπι·οι·τ, Επιιιχε- πππ Ψππποι·1ιο11ππεππΙτ

,,ΡΟΠϊΙΒόΒΧΚΑ",
Βοπ18ιτπιπ «Με θιι·ιι!επ .Ι. ΡΙειτοι·-8γΙιοι·8, 7 ννοι·ιπ νοπ Ι)ννιππ!ι, (ΒπππΙιπη;), πι' ποιπ

Ιιο!ιοπ Πω· πω· Βιιιιιι, ιπ πιοοιωπει·, π·οειπποΙοι· θο8·οπό. Ιπιππωπ πω” ειππ, αποπο

ιΜιπωπ ΠοΙιτοπιιοπωπποπ ειπε οιι. Πιτ π" πιω ΠννιππΙι Πιιπιρΐοι·νοι·πιπάππΒ·.

( πΙιι·ιοιτ. 20 ΜΙππτοπ).

θει1εοπ νοιιι 1. Μπι πιο ειππ 1. ΒορτοιιιΕιοι·.
ΠοΙιτοι· Κιιιπι·π πω: θτπτεπιπἱΙοΙι. - ΝεπιιιιτεοπιιπΙο Ψπεεει·ΙιοιΙπππωΙτ πιιτ

πΙΙιιπ οι·ιοι·ποτΙιοΙιεπ νοι·ι·ιοΙιτιιπεοπ π" ιποποιποπ ΗγάιορπΠιιο ΠΠεπποππ8.άει· Μπι·

Απ, Ηοσπάι·πο!ι-Βοποποπ νοιεοπιοὰοποι· 8γειτοπιο, ΜΙποι·ειΙ- πω! Μοοι·-ΒΜοι·, ο!ο!ιιι·ι

απο πωπω ιιπά Πιιεοπεο, 'Γτοοιιοιι1πίι- πππ ΒοπποπϋΜετ).-2 .πωπω Ροποιοπιιτο

Με π1ϋΒΙΙι·ωπ Ζιπιπιπι·π. (Ροποιοιιπρι·οιπ 1 ΕΜ. 50 Κο . Με 8 ΗΜ. Πιι· Μ" πππ

Βοιπισ πιο Ροι·ποπ ιιπά 'Η . Βιιι 2-ειτϋοΙιὶἔοπ Ροπιιιοπ-Β6τοΙ (ννιπτοι·ρ·εΙιππάο) πππ

88 £ιπιιιιοι·ιι απ: ΠΜ· άειι· πππ απ· επεπιιπο Απτοιειοπάο. ΑροΗιο!ιο, Κπιπππιι πππ.

Βοιπππι·ππι. ΜΜΜ: πω! ΤΙιοπτει·. 90 ιιιι ΨπΙ:Ιο ιωιιιι ι.τοΙειΒοπο Βιιτπο!ιοπ. νοΙΙιιι1ιππιΒ

πι1$Μιττε πω! Μι. θοεοπιι·ι·. οιΒιιοπ ειππ νοι·ιπι.ςπννειιιο Πιι· Ρ'πιπΙΙιεπ. (Ρι·οιπ νοπ

Σω-500 ΒΙιΙ. ι·ο Βιιιιιοπ, _ῇο πππ πω· ΔπιπΙιΙ νοπ Ζιιππιοι·π). ΚοπεπΙιιιτιοπ πππ

θ πιπΙΜατοπ, ι·οίοιιιιοιπιπ πω: 8ι. Ροτει·εππτε. Πι·. ΠοΙππΙιονσεΜπι Βι·οοπο Αποπ

Ιι ΜΒ. Αππὶιππι`τ οι·ιοιΙοιι: ΚΠΒ0ΒΤ8-ΨΒΒΨΑΕΤΠΠΠ (Απι·οεπε: Ροιπ- πππ 'Ι'οΙοει·.

8ι.πιιοπ Μπα, θοιιν. ΨιιοΙιεΕ); Με επιπ 1. Μπι Πι·. ιποά. Ε!. ΖοΙιι·οινοΙιΙ (πιω,

ΠπινετπἰιΜιιΜιιιἱΙι νοπ ΡΜ: Κ. Ννει,ςιιει·) οπου Πι·. Ψοειποεεοπεπι ιιι δι.. Ραει·οΙιπι·8

(Βιιι6υρι·πιιππ σπορ., Ηιοο·ι·πιτοκιιπ Υ.11.,.π. Μ Π, ιιιι. 7. (67) 2-2.

  

πιω”- ιιπά ΠμΙι·πι1ιοι·πριο ιπ ιιΙΙοπ Γοτ

(ω) 14- Π.

ΜΙ πι Ριιιιιιιιι

Ηειπιπιιιτειπι!

"συ":ΕΕΣ-, ν111:.

νετΙεπεεπ ει. ιΙΙπεττιεττε:

ΡτοιεΙιοιιτειπτε ετιιτιε πιιὸ

ίτε.ιιΚο.

  

κκκκκκκκκκκ
Η

Ο

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

ΜεΚιιιιι!ιεπιιΙαπω!ιοπιιπετ

«Με81.Ροιοι·εππι·ποι·8ειιιιπι·ιτοι·-Υοι·οιπε.

ΜπΧιιτιιΙιεπονν5ΕγΡετοπΙοΚ,Π.

νοι·ΙοιΜω:ΒιπρίοΙιΙπππισωσειΑι·πιοππάσι·οιποιιΗιι8·ΙιοποπΜενοι·οιπε
π.ΙΙοπι·Κι·ει.πΙιοπρΠοεπποιννοππι;επθοποποτ1ΑπποΜε:Βο!ΙπιπΙιΙο,ννπειιοι·

πιιιτι·πι.ποπ,Τι·ιι.;Μιιιοπ.Κι·πι:Ιιοπ,Ψεπποπ,ΒιιιΜπιεΙ,Ιι·ι·ιεπτοι·οπιο.

Π"Εεεε:ΜτΒέΒο!ιν.10ΜεδΠιιι·(ιιπΒοππιπεοπν.12Με2)8·οδΕπει.

Μενοι·ννιιΙωτιπκιΠιοππω.,ςιιιιπάΡι·οιιιι€ενοπ2-8ΠΙιι·πυ.εοΠι

χεππρι·οο!ιοπ.

θ!ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

ἔὅκκκκκκκκκ

Ιιιι Ποπιποιιοπ ΑΙοπιπποι·-Ηοπ;ΜπΠ από

Νποπινοιπ οι·ι!ιοΙΙι Με: πι· Ζοιι Μειωτ

!ι·οιο Ρποποι· πω! Ρποςοι·ιπποπ Πιι· Με

ρι·ινιιι.ο Κι·ππΙιοπρποχο (μπω ΖαπΙππι:

νοπ 60 θιηι.).

 



ΜΒ

ΒΒΠΠΠΑ ΠὅΒ ΠΕΊΑΤΗ ΗΗΠΓΑ:

ΠΡΑ2Πηοοε ι:Ποτιο

ΒΠΑΟ-ΓΗΜΈ, ΟΒ!.|.|ΕΟΤΒΥ νι ΗΑΡΟΠΥ

πι: πω” προοπτε πομπο ιιιτοκομι:κειτο Μαιο,

Ρ. Ρ. :1εο:ε:.Πι:ΕΕε:ΡΔ.
οτΠΑΒΠεκιε. Πο...........ζ

ΓΠ. Ι. Προιπ.ιΠοε Η ΠοετοΠιΠεε σ.Πτεκ.προκε.το εοΠροσει.

,,θοορε.κεκποιο ε·απροί2 οποιονκοιο ω... 00οορ1οεισιιο "ο σοι.070!|οπι

αι πιο οι. »ιρο6οσοιιιΠωι καμπ, ππι οι οιροσωπικουισιι ..κ·ιω›ιω°°.

 

...Πι ο ο00δοι€ οποιεκκοο οπο), κατ» οπο υιοοπιασ.ιεκο οι Ροσσία.

υοοο ω.ιοπικοε και2ορα.ημιοπίε'.

(Προώ. οῖ‹ιρ.ικοωία ΙΙοεοροσο. δ”πυιοερσ›ιπιοπιο δ.ιαμόεριι).

ΓΠ. Π. ΜεΠΠΠΠΠοκΠι ΟοενΜ·ι. Π ετο Πρεο6ρΜοΠειΠε πι. 1870 τ.

,..Πιι.α. ποσο. οσο ωκιωιωκίε Π·οοοιιππ“. (Ι Κομικο. Γ. θ).

ΓΠ. ΙΙΙ. Περει.ιε ΠοΠεκτΠ ι-ιοει.ικε Π·ε›ιΤεΠεΠ τη. ΜοΠΠΠΠΠοκοινω Οοιπ.τΕ.

.Η μονο (Γοοοο.νι): οπο.» .νοο ουιΠακιι :φ8.Νο οποιοι, πω» .τα

ειρα.ιωη| :το αφου ιπι·οσκο. οτποπτ .στοά Πο·:εωα σο: ριιιιο.πω, σου.

.πω Ναιο:2υση| σκορπο κο.κΜ. (.3-.κ σα. Παρ. ΧΙΙ, Η).

ΓΠ. Ν. ΞειΠΠτε ΓοοχΠαροτεεεΠωιω ΟοιειΕτονι·ι. ΠοογιΠΠΠΠωεΠ ΠγκΠει ι-ιεροΠε.

“ω” πωπω ποαιοπο, κοιοα απ. κο ωοπο.ιιιΠοια'.

(δ”κιιστ» Πε»ιρ‹ι [-ιο Ι722 ιοοο. Απρ. Π)

ΓΠ. Υ. ΠοκΤορι. Πρωτο Η ῷΠΠοεοΦἱκ, οΠει-π. Ο.-Πετερό. ΦερΜοΠεοτ.

ΟόιΠεετω Π =ιΠι-:ΗΠ. ΟοΜετει ΜΠΠΠο·τεροτεε ΒιιγΤρ. @Μι-κοκα

ειΠτεΠι. ΒΒΙΟΟΓ·|ΑΡΙΕΠΑΓΟ ΠοοεΠτΠΙΠ. Γ

..τω ρει.τκωε ωεωο.σα κα καοκοοιο ::ακοπτ

00 σκοροοοιωο «παρε υιοθωοκοοιι.ιι απο'.

(Β. Α. Α.υιι-ι.τοοτ. Ηα ο.κορ›πο οπιρΠοινιω).

ΓΠ. νι. Κω εκκοειει-π. πι. ι-ιεκε:ΠοΠΠειοκ ΒΒΙΟΟ'·ΙΑΓ;ΙΠ.ΙΑΓΟ ΠοεεπΒι-ιἱει?

,,!ΐο.τηχ. κακο κο .ιοοο. σου» .ιιιοωι π.ηρπκπ σκοπιά".

(Π. Α. Ερω.ιοπ·»).

ΓΠ. ΥΙΙ. ΚΠΠΠ6ΠιΠε ΠΠΠ εΤρεΜΠεΠῖΠ ΠροεκτεΠω:τιπι ..|Ποε:τεπεκτι. Π·Ι=.κορετεε

6ΠΠ›κε κι.. ΠειροΠγ*.

,_Π·οπ .ια κοπο;; Βα.νπ οιοκοᾶ πε.συστω:ι, κοπιορυιο, κοιθα «πω»

ειο ›ιο:ιμοσιοπι ο πιο α:.ω6ο, ποοιι.ω 6ο .πιο κα.κειωθ ΙΙ "...οι

·ΠοΠρι :που ρω6ω, "ω". 6ο Μο Μονο? (Εσ. Μοσποο.π ?Ϊ!, 9-Ι0).

ΓΠ. ΥΙΙΙ. Νετνι.ιε τετοιο. ·

.ΙΙΙΠιιΜ.στ κι ουκ;; πακετο, ιοοοροεπι-Τω οπισιω
- ο

Π.ω..Πω

Καύα πιω .ποιοι πομοιι-ωοπ·ιιω οπο” Δωτιιοκο
Μοοιια:οι- Γ Γ

!!-δι-οιο παπα", οϋ-οι7. ει. οιιιυικρχ θεοΠπω ρού.ωϋ,

|||οοικο!

-., (Πισω οαΜοω.' σκατα”. σω.._ οιοοοπιαο.:Π:ι κο.ιτιοι.·ο,

ΗΠοικο.” (Ιῇο. Α. Κ. Το.σσοιοΠ).

ΓΠ. ΙΧ. ΠΙΝτΠεε τετἱοΠεε εειιικτι-ικκοε·Β εΠ·τεΠΠοϋι ΜοκοΠοΠΙΠ.

ει) ΠρεΠεπιεΠεκι-ιεΠ τ. ΜΠΠΠοτργ ΒιιγΤρει4. ΠΕΠ» Μοοκοοε:κΠΜΈ

ειΠτεκερεΜ·ι.. τ. ΦερρεΠΠοΜ·ι., ΠοκΠειΠΠΠΠ 3811148568.

,.6'καΜιιτ, οπο: ιιὺεπτιἰτ‹τπ εε£!“

ό) Ξυ.ΠΠοκε ΠεΠχτε.του·ι. Ο.-Π.-Β. Φο.ρΜει.ιεετ. Ο6ι1.ι. Πο Ποεο.αγ

Προεκτε Ποεετο εΠτοκΠροκε.το γετε.ιεει. _£ρ£.ειο£α ποπ οτιιοεεοί2°'.

ΓΠ. Χ. Πτι.. Ποιο”. ΜεΜγεροετ Π ειρκΠΒε. δ

,,Ο‹›ι.ι‹ιο‹·ιω .ιιι πια στο ιραῇμ παπιιοαπω '

Οοοεϊ2 ροκοϋ πτ‹σο.ισο? Η προοακοηρο

πο... οιο...“ (Ε. Λ.κΠο.τοοπ ,,Γραώτ Α.ιορκοστ”).

ΓΠ. ΧΙ. Προεκτ·ι. Ποι:ετο επτοκοροκειτο μπακ. "Π... κμ.Δικα π ρο.οντΠψ".

ΓΠ. ΧΙΙ. Ηοει.ιΠ εε.κοκοΠροεκτε κ ΠΠ·ΒειΠ_τεοκοε ο6οΠγ›ι‹ΠεεΠἱε ΠειοεΠειιἱΠ

ΜεΠΠκεΜεΠΤειΜκ. ,,2'οπεο Παπαοσ ε!. άστα: [εο·οπ2σε'.

ΓΠ. ΧΙΙΙ. ΜοΠωγ ΠειγΜΠ τ:ΤγΠε.ΠΠΠ.

..Η ραπ τω» Π.4ί.κ: οικου» ω: αρωιωοοιο κα Μο πωπω οοιιω?

ικα: @πιο ΙοοΠοου. Ευ”, :Ματια ει. ο.«Μπ Κα. Μαρ εινα: Βια”

απο», πιο πωπω .ενα κιωιι“. (3-Π κκ. Πεμ.. ΧΓΙΙΙ, 2Ι).

ΓΠ. Χιν. ΡΙ·τοτΠ.

..Ποιο υι.νοι·οπι μια σ.ωιαιοπω, θα σ.ιωιοπτπί(Πο. Μποιοι·Π ΧΙΠ, Θ).

Ο·τκρωτοε ΠΠπ:ι.κο ειΠτεκοεΠειΠ·ΒΠι.ιιεινι·ω-οσερΜεΠεετεινω.

“ποιο σο Ποροσωπκοϋ 7 ρ)·δ., σε ΠροδασΠοπίοπω κοΠἰ: Προ-οποτε: ο υοο

Ποκο:ΠοΠωνοϋ Με πω" σαΠοσκο-7 ρχά, 25 πω.

Προθευση σο στου". Ποσκοοοκοπε, 0.-Πο:Περδ]ρεοκο.ω. 0ορ...Ποσοκοπο ο

|ΐουσσεοροθοκο-προοροοκωπο Αναεοεοπωω Γο.εαροαφο:Ποα "Η δώ. 'σε ο Πο".
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ΠρΠτΠειιΠειεΤο›ι

οπτ.ιτι·πι.ιπ Προπο

Μ. ΠΜ·ΙειΠε οι 3:.ιΒοΠι.ι; ›ιω.Ποιεακι.ε

Μ. το;Π. 15οο ργ6.- ΠρΠ Πο.ροι:οϋ

κΒορτΠροΒ οτ. οτοΠΠεΗἱεΜπ. Η οοε·Β

ιιιειιἰεπι.. ΠοΠροόκοοτΠ πικαπ τη.

Κοινω ο. Γρειψοιπ. ΒοϋρΠοοκΠκ·ι.,

Ποιιτ·Β ΠκειΠΠοεοκ. ΤγΠεοκοϋπ τγ6.

Ψαεεε:1ιοὶ1ο.ιιε$α1£ Γ

'Ι'το.ιιοετώπ-θΒοτΠηο:Π.

ΒἱΙΠΠΪΠΠΙΙΙΙΙ ΠΠ" ΝΒΙ'ΨΗΙΙΚΙ'ΗΙΙΙ(Β.
Π” ε;ο.ιιιο .Μ.Ειι· 8εϋΠιιοκ. Ι.εϋτοι· οπο

Βοεἱτιει· Πι·. ιοοο. Π. Ή'οΠ.

 

Δάτοεεοπι νοο ΚτοτιΕοιιρίὶοεοτἰτιτιοΠΞ

?πιιπ Β1νὶΠε .Τιιο1:ειω. Βιιο. οο·η:., ΒΠΠΠ.

88, πω. 98.
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εειιειιιιι ΗΜΜΥ,
ν υιον. ω Με".

ΠΙΝ 1. 1905

ΒΤ. ο Νοιιο Ε01Βιι χω. .ΜΜΜ

ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι ~
ιιιιτοτ άει· ΒοὸειΙαιοιι νοπ

Ρτοι°. Πτ. Κειτ1 ΠοΜΜ. Πτ. ΜΜοιιιιοε ΚτοιιιιΜο1ε.

ιιτιονν (Ποτ ειιι. 1128.1 Ρ Πι·. Ηιιοο1ι° 1ΝειιιοοΜ.

5ι. Ροτοτεουτ,ε.

ΧΧΧ. .ι.ιιιιιο.ιιιο.

1)ιο,,51.ΡοτοτεουτεοτΜοάιο1τιιεο1ιοννοο1ιοι1εοΜτιΠ“οτεοΜοἱιιτ_ιοὸοιι .- ΑΜο1111οι11ο11Μο-Δι1.Πιτοβο "ΜΗ 8110 Πιεοτοτο "

$οιιιιοοοιιεΙ.-ΠοτΑΜοοιιοωοπτεροο1ε ἰει ιιι Βιιεε1ο.ιι6.8 ΗΜ. Πιτ ι1εε Βιιιοτ πιω οιιεεοΜΙιοεε1ἰοΜ ειιι Δω ΒιιοΜιοιιόΙιιιιε νοπ Κ. 1.. 3.101;"

]ο1ιτ, 4 ΚΜ. Π.1τ ι1οε ΜΜΜ: ]ο1ιτ ἱιιοΙ.Ροετ2ιιετο!Ιι.ιιιἔ; ιιι οεπι “Με” ιιι δε. Ροιοτοοιιτ8, ΝοιιιτεΜΥ-Ρτοερο1‹τ Ν:: 14.-ιιι τιοΜοοιι.·- Πο11°σ.ο·

ΕΕ.ιιι1εω20 ΜοτΙ:181ιτΙ1οΜ. 10 ΜΜΜ Μο!οβΜτΙιοΜ. ΠοτΣιιιιοι·1·.1οιιε πιο “Με” εοννἱο οΙΙοειιι16ιο Κοκ1ε1αιοιι Βο211ο1ιοΜοτι ΜιττοιΙιιιι€οκιο11

1111· οἱο 8ι1ιοΙ€οερο1ιοιιοΖοιΙοτιιιιΡοιιτιετΣΟΚορ.οόοτ45ΡΓοιι.- επι ιο1: πιοιι οτι τ1οιι ετοΙΙνοτττο1οιιόοιι ΒοεοΜοΠε Π1Μτε κι ε1οιιΒοάο1τ

Αι.ιτοτοιι ι.νοτοοιι Βό ΒορετοιοΒ20€οιΜτοτ ΟτιΒιιιοΙοττ11το1ιιη;οεοπότ. τοιιτΠτ.Ε. Β1οεο18 Πι 81. Ροτοτεϋ., ννεεει1ἱ Οειτονν. 1 1..ιιιιο Ν: 28

-Κοίοτοτο ινετάοτι ιιοο11 εΙοτιι$οιΖονοτι16ΚΒΙ.ρτοΒοο_οιιΜοιιοι·ιτι. ευ ι·ιι:Μιοιι. ΒρτοοΜετιιικ1οιι το181ιοΜ νοπ 4-6 ΗΜ.

38. ΡοτοτεΜιιτΒ. ι1οιι 28. ΑΜΠ ω. Μ1ιιι).

    

19 Μ 16 ζ ο 190Β.Δ
  

_ Πιτιο1τ: 1)ι·. Ε. Νοτιοι1ον1οε: ΠοΜοτ ι1ιο νοτιι·οι·τιιιιι; ι1οι· Βοιι1ιιιιιιιι- .από Μοοι·ΜΜοτ Μι άει· βοεοιιιιιοττ ιιιιι1 ιιι άοτ

νοτι.τιιιι,ςοιι1ιοικ. - ΒϋοΜοτοι12οιο·οιι απο Βοιιρι·οο1ιιιιιςοιι: Η. ν.-'Ι'ο.ρροιτιοτ:11ο1ιι·Μιιο1ιι1οτ Ατοιιοιιτιιτιο!Ιο1ιι·ο στα! Ατοιιοι

νοτοτἀιιιιιιεεΙοΜτο. -- ΝοιιΜιιτο·οτ ιιιπ1 Ρωτώ: ΠοιιάΜιιοΜ άει· Ποεο1ιιο1ιτο άοτ Μοοιειιι. - Αιιεπιιι: οι” ι1οιι Ρι·οτοΙιο11οιι

ι1οτ ιιιοι11οιιι1εο1ιοιι θοεοΙΙεοΜοΠ :ιιι ΙΤοι·ροι. - νοι·ιιι1εοΜτοε. -- Μοτι;ΜικΜε-ΒιιΙΙοτ.ιιι Μ. ΡοτοτεΜιιτ;ε. -

Αιιιο1οοιι.

!.!οΜοτ 61ο νοτιττοτ1ιιιιο οει· 8ι:ΜΜιιιιιι- ιιιιι1 Μοοτ

Μ11ι1οτ Μ ι1οτ Βοοοιινιιοι·1 ιιιιι1 Μ σετ νοτοοιιοοιιΜο11.

(νοτττιιο·, εοΜο11οιι ιπι δε. ·Ροοοτεοιιτο·οτ ι1οιιτεο1ιοιι ἐΣτιτΙἱοΜο11

. · νοτοιιι ο.ιιι 17. .Τειιιιιο.τ 1905.) .

νοπ

-Ι)τ. Ι.. Νοιιοαονιοε (Β'τοιιοοιιεΜοο).

 

(ΗοΜΙιιεε).

| Πιο νοτινοτιιιιιο Με 8οΜΜιιιιιιοε 2ο Ηοι12ινοοΜοιι τοιοΜΜ

μια ιιι Με ΔΝοτι:ιιιιι ΜΜοιιι. νοΜποτ εοΜτοιΜΜιι εοὶιιοιιι

Ηοιιι1ΜιιοΜο τΙοτ ο118οιιιο1ιιοιι Ηο1Ιοι1οΙ1οιιιοΜτο (1845),

σ1οεε ι1οτ θιοΜτοιιο1ι νοπ Πειιιιρί- υιιι18οΜΙοιιιιιιΜΜοτιι ειΠοτ

Δτι. ι1οιι Βϋπιοτιι ΜΜΜ ιιιιΜοΜοτιιιι ντιπ. ΡΙιιιιιιε οτ

ιν111ιιιι, ι1οεε Μου Βοιι1οεοΜΜιιιιιι Μο1 Ι.ειΜιιιιιιι€οιι ΒοΜι·ο.ιιιοΜτ.

Θο.1οιι ΗιΜτι ειιι, Πι Ε8γρι.οιι πω! Α1οιιοιιοτιο. ΒοεοΜοιι

2ιι ΜοΜοιι, ιΙοεε ιιιο.ιι Μοι Ηγι1τορε, ο.11οιι Βιιι:211ιιοιιιι8οιι

ιιιιι1 Οοοο111οιι ιιιιι1 Βοντιεεοιι ΒοΜπιοτοοιι (οιιιτιιι ε1οΙοτοε)

οιιτοΜ Βιιιτο1Μιιιιο σοε ΒιιιιοεοΜΙοιιιτιιοε (1ιιιιιιιι, τοττο ο.ο

ωριιιιοο) ιιι Βοινιεεο ΚοτροτιοιΙο Ηοι1οτΓο1Βο οτιιιοΙτ ΜΜΜ.

«Πιο $ο1ιΙοπιιιιΜΜοτ», εοει νοτι:οτ ιιτοιιοτ, «ιτο.τοιι ιιι

ΜΜΙιοιι, πο ι1οτ ΒοΜννοίοΙτιιιιιοτοΙεο1ιΙοπιι·ιι εΜΜ Με εο

νιοΙοιι Ωιιο11οιι τοιοΜ!ιοΜ ο.Μεοπτ, πιο μια οιιεεοτ θο

Μτο.τιοΜ ΒοΚοιτιιι1οιι. ΙιιεΜοεοιιι1οι·ο Μο1τοιι 01ο Βο.Βιιι 01

1οιιΒιο ου Ροι1ιιο (ΑΜειιιο) απο 01ο οιι Αοιμ1ι εΜΜ ετοτε

οιιιοε 8τοεεοιι Βιιίοε οτίτοιιι». νοιι.οτ ΜΜΜ οιιιι€ο Αο

Μοτοιι ω. Μ111;το1οΙτοτεοιι, ινοΙοΜο Βειι1οεοΜΙο.ιιιιιι οιιιρίοΜΙοιι

ΜοΜοιι απο Μπι ι1οιιιι Γο1οοιιι1οτπιο.εεοιι Γοτι;: «Βο Μο

1ιιιτειιο Μου ιιιιτοτ ο.ιιι1οτοιιι οοιι ΒιεοιιεοΜΙο.ιιιπι νοπ

Ι.ειιιοΜετιιι1τ εοΜτ Μο.ιι11ι;, Μιά ι1οτιοιι1Βο ι1οε ΒοιιοτΜτιιιιιιοιιε

του ΜΜΜ οτ1ειιιετο ι1ιιτοΜ ι11ο οιιΓ ι1οιι ΗΜ: ι1οε Μο

τ11Μπιτοτι Β. νοπ Β.οεοιιετοιιι οιιεεοΓιιΜτιο Κιιτ ιιεε

του ΜοΠ18οτ Μιοτο.ιιο ΜοίοΙΙοιιοιι @Με ΑΜΠ Ρ'τοι1οτι1:

οιιιοπι Μοι1οιιτοιιι1οιι ΒιιΓ. Ποτ ΒοΜΙο.ιιιπι του δι. Απιοιιι1

ντιπ εοΜοιι 1773 άιιτοΜ Μοτο.ιιι1 νοτο1οιιιοτιιιοεεοιι Μοι

δοΜιιιιοοΜο ι1οτ ΟΙιοι1οτ, Οο1οιιΚεοεοΜττϋΙετοιι, εοΜΙοοΜτοιι

ΝοτΜοιι οπο ΚοιιιτοΚιιιτοιι οιιιρίοΜ1οιι ντοτι1οιι. Βοἱ

ΖιιοΙ·τοττ (1776) Ιοεοτι Μι· Γο18οιπΙοε: «ΠοΜοτΜο.ιιρτ

ο.Μοτ Ματ ι1ιοεοε εοΜΜιιιιιιιιςτο οι1οτ Γοτιο 177οεοιι 41ο

 

Κτοίτ, 41ο ετοἰίοιι θΙιοι1οτ απο Νοττοιι Βοεο1ιιιιο1άιο; οιι

ιιιο.οΜοιι ιιιιι1 ιιι οτνιο1οΜοιι. Ζιι ι1ιοεοιιι ΖινοοΜο Μο: ιιιιιιι

οε Με οιιιοιι ινοτπιοιι Πιτιεο1ιΜν; ο.ιιΓ Φο Οο1Ιοε1τοτι1οτ

νοττοι·ιΜτοτι θο1οιιΜο, πιιι” 01ο ετο1Γοιι Μοιιιτο.Ιαοιι υπο Βιο

Π3.Μπι1ιοιι οι1οτ ςοι111118811011 01ιοι1οτ υπο ιιιιί Μο Μο.τ1ιοιι

θοεοΜινί11ειο. Ιιι 11111811 ττοεεοιιι1οιι θιοεο1ινι·ιιτοιι οΜοτ ιιιιι1

ιιοεεοιιι1οιι Βο!ιοι1οιι Μι: ι1ιοεοτ Βο1ι1ο.ιιιιιι ννοι.;οιι:εοιιιοτ

Ε.τι1ο οιπο οιιεττοο1τιιοιι6ο, τοιιιιι;οι:ιι1ο, 61ο Ροι1οΜΜΜ:Κοιτ

οΜεοτοιοτοιιι1ο απο οοΙιιι‹1ο οιι2ἰοΜοιι‹1ο Κτοι'ι». θιοτιο

Μοτιο1ιτοτ 1829 ϋΜοτ Με Ε'τοιιποιιεΜο.ι1οτ Μ1ιιοτο.1ιιιοοτ, ι1οεε

«σε ειοΜ Με μια Μοι Ι.11Μιιιιιιιοοιι, ΚοιιττοΙαιιτοιι, Μοεο.τ

1ι1οοιι θιοεο1ινιιιιτοιι απο Μο.ττιιοοΜοοιι Ηο.ιιτ.ιιοεεοΜΙϋ.εοιι

Μι1ΓτοΜΙι οτνιτιοεοιι Μαι». Ιιιι .Ιο.Μτο 1840 ΜοτιοΜτοι. Βτ. Α.

ν οττοτ, τΙοεε «Πο 5οΜ1οιιιιιιΜΜοτ ιιιιτ ιιι ιιοιιοει.οτ Ζω

οΜοιιΜιΙΙε εοΜτ Ιιι Αιιι”ιιοΜιτιο ΒοΜοιιιιιιοτι ειιιι1. ΒΙοεοΠιοιι

ντοτι1οιι νοτο;ο2οοοιι Μοι τοτρ1ι1οιι ΚτοιιΚΜοΜε2ιιει.ο.ιιοοιι,

οΜτοιι1εοΜοιι Ηοι11;1οιι1οιι. οιιι8οινιιτ2οΙτοιι Ε'ΙοοΜτοιι, ΚΜοι1

ιιιοι.ιειιιιιε απο Νοιιτοεοιι». ΠοΜοτ ΡτοιικοιιεΜοι1οτ Μοοτ

οιιεεοτι; οτ εΜΜ ίοΙοοιισοτπιοιεεοιι: «8οιιι Β.ο1οΜιιιτι1 ειιι

Βιεοιιν1ττ1οΙ ιοἰοΜιιο1: οοιιεοΙΜοιι Μοεοιιι1οτε Με. ιιιιι1 ιιιοοΜ1:

Πιο 2ο οΜοιιι εοΜτ Μοϊ1οιιτοιιι1οιι Μιιωι Μοι ΒοΜινο.οΜο υπο

Ατοιιιο ι1οε Ηοιιτοτδο.υε, οπο. Μο Μοιιιι.πο νοοοτοΜ111εοΜοτ

Βιιιιτοι1 (Ηιιιιιιιεεουτο ιι. ε. πι.) ιιιιιοτετ.11ιπ ι1ιοεοτι ετι1.τ

Μοιιι1οιι Βιιι11ιιεε ειιι 01ο Ηο.ιιιι 111111 ι1ο.ε θοίο.εεεγετοπι οτι

ι1οτ Ροτ1ρΜοτιο Με Κϋτροτε». Ρ'ϋιιΓ .Ιο.Ιιτο εριιιιοτ ετοΙΙτ

νοτιοτ Μ ι1οιιι οΜοιι οι·ιν11Ιιιιιοιι Ηοιιι1ΜιιοΜοΓΙιτ Μο

8οΜΙοιιιπιΜοΜοιιο!ιιιι8 ΓοΙοοιιιΙο ΙιιοιΚοιιοιιοιι αυτ: «νου

ο1Ιοιι Μ1ιτοΙιι ιιιοεοτ ΚΜεεο ινιτΜοιι 61ο 8οΜΙοιιιιιιΜΜοτ

ειιι ε1.5.τ1ςετοιι ο.ιιί ι1οιι ΚτοιεΙιι.ιιΕ 111 τΙοτ Ποστ πιιι! 2ο!!

ετο11ξ υπο Ι:οιιι Μιιιοτο1ινοεεοτ ὶει: πιο εἱο Βοο1Βιιοι, ι1ιο

Ε'οΙοοιι οττΙιοΜοτ Οοινο1ττο.ιιοΜο1τοιι ιιι ι1οτ Ηιι.ιιτ, τ1οιι

Μιιε1εο!ιι υπο ιιιοιοτιεοΜοιι Νοτιτοιι ου ΜοΜοιι, ι1ιο Βικιπ

ιιιιιιο πιιι! ΒιιιρΒιιι11ιοΜΜοΜ εοΜΙοοΜτοτ Νο.τΜοιι. 01ο Απ

εοΜινο11ιιιι8 απο ΑΜΙει.Βοτιιιιοοιι ιπι ΖοΙΙετο11ο, 1ιιίοΙοο

νοπ ΩιιοΜεοΜιιιιε, ΒτιιοΙτ ιι. ε. Μ., Μο ε1ιιτοΜ νοτινοιιι1ιιιιο

ΒοεοΜννοο1ιιο Βοινοε11οΜΜοιο Με ΜιιεΙιο!ε ντιοτΙοιΜοτοιιετοΙ

Ιου, Κοιιιτο1:1ιιτοιιιιιιι:Ι Ι.οΜιιιιιιιοοιι, Φο οιιτοΜ οιιιο Ετ

τοοιιιιι; ο.ιι ω· ροτιρΜοτιεοΜοιι Βο1το Βο110Βο11 τιιοτι1οιι

Μϋιιιιοιι, :ιιι ΙιοΜοι1, εο πιο οιιι111οΜ-οοιι εοΜΙο.ιιιιιιΜΜοτιι

111 ο11οιι Γοτιιιοιι ι1οε Ρ. Ε'τοιιΚ'εοΜοιι ΒοΕτ1Ποε οιπο ιπι
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τοτυοτυ οοεοεοετοτυιετο νττττττεοτυττοττ οοτιουττυτ». «8οτττοτυτυ- ·

τοσοι· νου υτεσττοετ Τετυροτοτοτ», εουτοτυτ νεττοτ

ννεττετ», ετυσ ου8ειοτοτ, Με τυτε ινοττυου (τουοεεου. υοτ

του; σετυ οττττοτυοτυου Πυτετεουτοσε ουε σου Τετυρετοτο

του. Πτοεοτ τΤυτοτεουτεσ ννττσ ουετ το σετ Ρτοτττε οττ

εευτ Μουττο, ε. Β. τετ ουοτοτοτοτ (τττουτ οσοτ τυοοτυοττ

εουετ 1)νετττοετε, στο υοεουσετε ,ετευοτοτ ετυσ στο Ρτοοτο

ουσ σεε Ρεττττοτστοτυ το ετοτοττοττ; οσοτ νο τοετοτου τυττ

υετροττεουετ, υοετυοττυοτσοτετ Ι)νετττοετο ο. ε. τν. οτ

Βουτεουο Ι.ετσευ σετ τοτοεεου (Ξείοεεο, υοτυουττνε Ην

ρετττευτειτ σετ τυυετευ Οτεουε, Ρ)ττετουττου ουτνεττευ».

ττ'τττ του Ρτουυευευοσοτ Μτυετοτυτοοτ τττττττ ν εττετ υου

τουτευσε ννττττεοτυττοττ (Ιυστττοττοττου) ου; ττετρεττε‹ιυε

τ.ετσου, οτουτεουο 5τττοτεττοτσου ουσ Αυτττυτο (Ετεευεοτ

τετ!). Ζοτ Βοττουτρτοττο σετ οττοετυετυου Πνετττοετου, σετ

Μουτ, σεε Βυοοτυοττετυοε, τυοτοτττεουετ νοτοτττουοου

ουτρττευττ ν εττετ σου 8οτιτοτυτυ ουε σετ 'Ποτε σεε Πετι

οευευοσοτ Μοοττοοετε, εεττ στοεετ Μουτ 8ουννετοΙ ουσ

Ηιττυοεεττοτο ευτυοττ; ευουτοττε ουττεοετοτ οτεουετυτ σεε

Γτου2ουευοσοτ Μοοτ τετ εενντεεευ ττ'οττυου ρτοτ”οεετ

5ουννετεεο (8ουτνετετνττττοτ), εε Με τετ ττοτσευ, τνοτουε

οοε στου Ζοτττοττττετευ σεε τετττετευ ευτετουσου ετυσ,

εετοετ ννουυ ετε σου Ουοτοτττετ τετυοτ Νεοτοεε Μιτου».

Πτε 'Ι)ορτττοετ Βουτο.τυτυυοσοτ τττεετ πω" υετ υοττ

υοοτττοου ουτουτεευευ ετουττεουοο τ.ετσου, τετ Αυττντοεο,

τετ ουτου. Ηοοτοοεεουτοοειτ, υοτυουτττου σευτευτεευ,

ο·οτουο τυττ σετ (Μουτ το νοτοτυσουε ετευευ ουσ οοτ

Ατουτο σεε τΙοοτοτοο.οε υετουου, εουττοεεττου το ετουττεου

τυετοετοττεουου Ι.ουτυουΒου ουτνευσεο. Πευετ 8τ. Ατυουσ

υεττουτετ νεττετ, σοεε θτουττεουε, Βτιευτυοττεουο ουσ

(ττετττυτοτε σου Μτυοτοτεοτιτοτυτυ Βευτοοουευ. του Ετου

εευευοσοτ Μοοτυοσοτ ετοτττ Πτ. Ι. οτε υ ο Κ ο εττο τ 1847

τοτεευσε Ιυστττοττουου οοτ: 1) Βοτ Κτουττυοττευ, τνοτοττο

το σετ Ηοοι τυτευ Βου υουευ ουσ το Ατουτο, νεττυτυ

σεττετ Κουττοτττττττοτ υοετουσετ ετυσ (τυεουτοττεουο Βου

υτουεου); 2) Βοτ Κτουττυοττου, ντο σοτου στο Ηοοτ εε

Ιτουστττ οοτ στο Πτυτυτεουουε, σευ 8τουννεουεοτ το σετ

8ττττοτυοεεε εεΜττττ Μτσ. ουσ εε οοτ Βτττεου ουσ Μπρυ

στττεου; ο) ννο ννεττου νοτουσεττετ Ετοεττοττοτ σεε Βτοτοε

οιιουττεου-ουτοτοττεουε Εττεουετυουεευ οιττττετευ, ο) υοτ

8οοτυυτ, ο) τετ οΙτυοτυοτυοτ 8τττοτεττττουττυεττ σ) τετ υετ”

ττοευ νεοϋεου Μοετσοττυτ›τοτοττοευ ε) υετ (Μουτ. τ) υετ

Ιοοτιτυοιτττου. -- τττε τετ στο 'Γοτεοουο υετνοτοουευου, σοεε

οπου τετ σου ουοετουττου Αοτοτου ττοτυε ΑυΒουευ ττυσετ

ττυοτ σου (τευτοοου σετ 8ουτοτυοτ- ουσ Μοοτυοσοτ Βεο·ου

Ρτοττευτοτσου. Ποτ ετετε το στοεοτ Βε2τουουττ τετ Πτ.

(Μοτο τ.οτευτ 8οτυτυοτ, τνετοττετ 1848 συετ στο

Ρτου2ουευοσοτ Μοοτυοσοτ ουοτευτ, σοεε ετε ετου νοτ

εοοεννετεε τετ εουτοττου, ννευτεετ εττοτυοτευ Νοτοτου

ττυοττοεουουσ τιεττεοτυ υεεοτοτ υουου, ουσ ουτετ Ρουτ:τ θ

σετ Ιυστττοττουευ στο Κτουυυεττευ σεε Πτετοεενετοτυε, Με

ετε ευευτοττε υοου (οτ στο Ρτουοεττεοοοττε υεοετουυετ,,

σεε ετυσ στο Κτουττυεττοττ σετ ννοτυττουευ (το

εουτοουτεοτοουε, νεου οτε ουε ετυετ οττοετυοτοευ οσετ

Νοε σττττουευ Βουννοοττε ουσ Ετεουτοττουο υετνοτοοεου

Βου ετυσ ουσ υεεουσετε ννουυ ετε τυττ Πεοεττττττουε ουσ

Βτοοττουοου το σου Πυτοττοτυεοττουου νοτυουσου ετυσ:

Μουεττοοττο ρτοεοοΧ, Ατυουοττυοεο., Μεττοττυοετο, Βγε

τυουοττυοεο, ΒουΙεττυ- ουσ ΒΙοτττττεεε, Βτετουεοουτ, Νετ

,οουΒ τυπο Αυοττοε, στο Πυττοοτττυοτττεττ, Ξειτττουο ουσ

νοττοΙτ σετ (τιευττττυοττετ, Νοτεουθ σετεεΙυευ, νοτ

ουσ Κυουννοττευεοεουο, Ηνετοττε. - ΙΞε εουετυτ οσοι·

στυοε, σοεε τυου οοου το εοτυοτ Ζεττ εοοευ στεεε τετ

σου σου νοτοοε σετυ ετεουυοτττοευ Μτυετοτννοεεετ σετ

Γτου2ουεοοεττε του, σο. το. στεεε Αττ ΜτυοτοτΜτεεοτ υο

τοττε οτυευ νου οττετε υετ υεετουσετου Βυτ τετ σετ ΗεττουΒ

στοεοτ ττ'τοοευτετσου υεεοεε. του ΜτΙ εε υτουτ οοετινουυτ

τοεεευ, σοεε 8οτυτυ ετσετ ετετε ννοτ, ννοτουετ Ε'τουοευε

υοσ οτυ Βοτυουυοσ 8ε11ουυτ υοττε. Πουετ στο νοτ

ννεττουο σετ Ρτουυευευοσοτ Μοοτυοσοτ Βοοου εενντεεε

Ε'τοοευτετσου εουτοτυτ οτ. Γττεσττου Βοεουου

ου το υ Μ;

 

Βοτυοτττουεννοττ τετ εε, σοεε

Βοεοττου οτε ρεττυοιτευτε Κοιτττοτυστττοττουου: νοτ

υττττουττοιι ουσ τττουττυοττο Αυε‹·τιννοττου8ευ υουετου Οτο

σοε το σετ Βοοοττ- ουσ Βετττεουστττο υουυτ, ουσ το ττετυοτυ

Ροττε Μοοτυοσετ ουεοννουσετ Μεεευ ΜτΙ, ννο στο νετ

ττοεετεουο ουσ Αοεεουετσουο το ετετε.>;ετιι υο.ουετε Λοί

οοτ›ε τετ, σοοεεευ υοτ οττττουο Αυννουσουο; νου Μουτ

οτυεετττοοευ ττεοου θεεοττΜ1τετε ουσ νετττε.ττουΒευ οπτ

οττευττ, το οετουου Ε'ττττευ νοτυοττεουουσ στο τεττεττουσε

τΝοτιυε ΜΗΝ. Αοου Ρ. Οοττετττεττ το.εετ το εοτυοτ

Αυττοττστου<.τ 1866 στο Ροτορεττυτοτττττε ουοττνουυτ, σεμ

του ετοτττ Ηουυτοε 1869 οτε τυστττοττου ου στο

Βουτουτοτυοσετ το Ηορεοτ οοου στο Βεοττευοττεοσοτε.

Βοου2ουτ 1888 τουτ στο Ετεευτυοοτυοσοτ τετ Μετττττε

ουτου. του ννετσε υτουτ τουτεουτοεου, τνουυ του ουυευτυο,

σοεε στο Βευουστουε σετ οτοεεου ευιοττυσττουου (ττορρο

σετ Ρτοοευτττουττττεττου σοτου 8ουτοτυιυ- ουσ Μοοτυοσοτ

το σου 70-οτ .τουτου σεε νοττοευ .Τουτυουσοττε τυτευ Αυ

του: υουιο (Ρτεουετο 1888), ουσ σοεε ετου το σου

80-οτ .τουτου οτε υοοε Ιοστττοττου σεε ττ'τυτουηοιυο. οτοττ

ετττεοετοτττ υουο Ντου” το 8τοτο_το Βοεεο 18:51).

Ψευσου Μτ ουε το σου υεοετευ τ.ουτοττουοτυ σοτ

Βοτυο‹›τυετορτο, ευ εττουτευ Μτ νου Ρτοτ.(3του (1897),

σεεε στο 8οτττοτυτυοοσοτ ουΒοοετοτ ετυσ υοτ ουτου. Βυοο

τυοτ.τετυοε, Ειτττουττουεευ σετ ρεττρυεττεουευ Νετνευ

(τοουτο5), 8οτορυοτοεε, υετ Β'οτεεοοετουσου υοου ετυοτυ

'Γτοοοτο, υοτ ουτουτεουου Βκεοσο.τετι, τετ Βνουτττε ουσ

οτυτοεο ουτουτεουου Ηοοττττουττττοττου, τετυετ, σο.εε στο Μοοτ

υττσετ, οοεεετ το σου Ροττου, ννοτουε ευου ουοετοττττ νοοτ

σευ, υοου ετυε υετνοττοοευσε Β.οττο ερτετου τετ Αυττοττε

ουσ υ'τοοοιιυτουττυεττευ, τ›ετ Ηνρετυνστοετε ουσ οτυτεευ

Ηοοττττουττυεττευ. τ. Βοττευεου -(1901) Με στο

Ιυστττοττου Πτι· Βουτοτυτυ- ουσ Μοοτυοσετ το τ”οτθουσετυ

εοεοιυτυευ: ουτουτεουετ Μοεττετ- ουσ (Ξετευτττυοοτυοττε

υτοε, Αττττττττε σε(οττυοιτε, (τττοτττ, ευτου. τ£υτοττυσουοτ του·

Ρτοετοτο, Ενμτττττε, εοτορτιοτοεο ουσ ενρυτττττεουε τ)ττ1εου

ουσ Κυοουευτττουττυεττου, ττοοτυοττεουε (τοτουττετττοττυσου

Βου, Αυοετυοετου, τ.οττοιουττου, Κυοουευτουετττοτοεο, του·

τυουυευ υοου εουννετευ ννοουευυοττου (Βοουουεττεοσοτο),

τ1ουυτου8ευ υοου Ι)τρυτυοττο ουσ υοου ουσετου τυ(εττττο

εεττ Κτουτουεττου, τοτεουε Αυττντοεου, τττοτυρΓυοττο Κου

ττοτττοτευ, υοεουσοτε στετοιττοοιι ροττρυεττεοττου Πτερτου8ε,

ουετ οοου εοτουε, ννοτουε υοου (τευττυυοοτευτοττυσουε

οοτττοΙουτετυευ, υνετεττεουο Ηνροτττετυοετευ ουσ [Αυτοσυ

8ου, ουτου. Βοουευ-Βττεοσοτε, Ε.υτοττιτσουο σεε Ροτττουε

ουτε ουσ σεε Ζεττοεττνευεε οπο στο (τουοτυτοττοτ ουσ στο

Ασυεττο, Νεοτοτοτου, υοεουσετε στο ττοοτυοττεουε ουσ

τυοοτυοττεουε τεουτοε, ετυτοε Ι-Ιο.ττττττοτττττιεττευ Με ρεοττο

ετε, οουο, ττετρεε τουεοτουε, τονοε οτε.

Μ. Η. του ττοτ›ε σου ΠυτνντοττοτουεεΒουετ σετ τυστττοττο

υευ ττττ στο 8εττΙουττο- ουσ Μοοτυουουστουο το σοτ Αυ

ετουτ ου·,;ετττυττ. οτυ το νετουεουοοττουου, σοεε στο τυοτετου

ουσ στο Ηοορττυστυοττουειτ υετοττε το του” Ζοττ οοτεεετετττ

ινοτσευ, ννο στου υοου ττετυο Κουυτυτεεο ττυοτ στο ουειυτ

εουο Αυοτνεο ουσ στο ρυνετοΙοετεευε τνττττουο στεεετ

Βοσετ υοεοεε. 8ουττευ_το σοου ττυ τουτο 1869 υοου .Ι οτ τ ο ε

Βτοο ο το εοτυοτυ Ι.ευτυοουο σετ Βοτυεοτυετορτε ττυοτ

στο 8ουτοιυτυυοσετ: «8ο σουττετ τετ σετυυοου στο Βεοτουε

τυτετ νττττττυυο ουσ εο ουτττοτ στο Βοετουσουο τυτετ τοστ

ττοττοττου»,ουσ σοε το ετυετ Ζοττ, ινε ποιο υοτεττε οοου στο

υοοτε υοου υοτυουοττουευ τυστττοττοοευ υετοττε οοτεεετοτττ

υοττε. ννυ τυττεεευ ου σετ Τοτεοουο τοετυοττου, σοεε στοεο

τυστττοττουοιτ ετυρτττεου ουτετουσου ετυσ ουσ σοτου στο

τοττουτοοε ετυοτ εοοοτοτευ Ρτουτε σεε Βοτοεττεουτ οοου

το σετ τυοσοτυου Μεστοτυ ετου ετννοτυου υουου. Βτο

υεοεετευ Πυτοτεοουουοου ουσ ουεετε τοτττοτυο.εεευ

Κευυτυτεεε ττοετ στο ρυνετοτοοτεουε νττττττουο στοεοτ Βοσοτ

εττυϋεττουευ εε, στο σοτου στοεοτυευ οτοτοτιου Ηοττοττοτυο

νοτετουσττου 2ο τυοουευ ουσ στο τοστττοττουευ οτοτυεννυεετ,

Μεεουεουοττττου το υουσυουου. Με στο ετυοτεο ουε σετ

υτοτστοοτττεσοετοτευσευ τττΙττττουΒ σετ Μοοτυοσοτ το υεοε

υεοε τυστττοττουευ οοτετοτττ.

1850 ουεΓουτττοττετ οτε Βτ_ 80τητηετ, ουννουτ ετ Μουτ; τ 8τ18Γ ΖοτΕ σεσοττεττο τ11στ08ττ0ττ τ8τ3 στο Βοτ12.11σττ1Ι18 80·

·-.3 ε __>7. μέ -7---··
σε __Μ--Δ
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νν1εεοε 1·1οεε- ππά Β1ιιη.ςοΓεεεε1Το1ει1οποπ επ

(1.61ιο1).

Μ. Η. Ζιιιπ 8ο1ι1ιιεε ιπο1ποε Βοερεοο1ιππε εο1 εε ιπ1ε

ποο1ι οε1ειιι1›τ επί Με '1'ειεε.ο1ιο 1ιιιιειιινε1εοιι, άεεε 1ϋε Με

νοεεο1ι1οάοπετοιι 8ο1ι1ειππι- ππά Μοοεεετοπ, 1›ι-1ιπ Θο1ιεειιο1ιο

Με νοεεο1ι1οάοπετοιι Τοιπροεετιιεοπ ππά τω· άπο νοεεο1ι1ο

Μπε1οπ Αρρ111το1.ιοπεεειοπ 1ειετ ά1οεο11ιοιι 1ιι.111‹ει1οιιοπ 11ο

ετο1ιοπ. Εε ιετ Βοεοάο π1ο1ιτ ιπϋε11ο1ι ά1οεο '1'ειεπο1ιο εε111

εο1ιινο18επά Μ. 1ιο1εεεοπ. - 80181180 111811 8111191111). Μ”

εεε Μτπ Βεάο άπεο1ι ά1ο πω Εκο ο1ιοιπ1εο1ιο Βεετειιά

το11ο ιιι Με Με). Με Βε.Μπάοπ Βο1ππεοπ, ποε εποε εο

ετεεε): άιο1πά11αιιιοποπ οιι1ερεοο1ιοπά ά1οεοιι ο1ιοιιι1εο1ιεπ

Βοετοπάτο11οπ ε.1ιειι1οιιοιι. 8ρειοε Μπι άιο 1.ο1ιεο νοπ Με

Βο1οπε1οε181εο1τ Με ο1ιοπι1εο1ιοιι Βοετεπάιο11ο ππά Με οιιι

21εοε ιν1ε1εεεπιοε Αεοπε ννιιεάο ά1ο '1'οιπροεει.ιιε οε1ε1εε1:.

Ε.ε 1ει. 1ιοεεοι11ιο1ι, άε.εε οε απ! 0ειιπά ά1οεοε Αιιεο1ιειιιιπε

επϋ811ο1ι ννιιεάο, 1111· ε11ο 8ο1ι1οιπιπ- ππά Μοοεοετοιι άιο

ιιειπ11ο1ιοπ 1πά11οιιιοποπ ειι1ειιετο11οπ. 111οεοε νοεο118οιπο14

ιιοειιιιε οεεο1ιο1ιιι ποο1ι πιο1ιε Με εο1τΒεπι11.εεο Αιι11°εεειιιιε

Με ν111ε1ειιπεεννο1εο ά1οεοε Βιιάοε εππειιε. ινο1ο1ιο 1ιι. Με

Με άιοεο Βεάοε ο1ποπ άιιεο1ι ά1ο Τοπιροεπτιιε, Με ι:1ιοπι1

εο1ιοιι Βοετο.πάιο11ο ππά ά1ο ιιιι1ϋε11ο1ιοπ 8ι;οΙΤο 5οιν1ε1ετοπ

Ηε.ιι1εο12, ι·οερο1ετινο οιποιι άιιεπ1ι ά1οεοπ Ηειιτ.εο12 1ιειν1ε1ε

τοπ Βοάοιε επί ά1ο 11οΓοεοιι ΟεΒιι.πο επιι1ιππι1:. Με Α11εο

πιο1ιιο 1ιοι ε11οιι ‹11εεοπ Β11άοεπ 1ει ά1ο ννο11οπεει1Βε Βο

ο1ιι11ιιεεππε Με ρ1ινε1ο1οε1εο1ιοπ Ριιπ1ει;1οιιοπ ιιπ Οεεειπ1ε

πιιιε, ππά 1ϋε :Με Ηο11ο11°ο1α 1ει; 1ιι. Με ά1ο νοεεπ·1οεππς

ά1οεοε 11'ιιπ1ει1οιιοιι οιιεεοπ1ο.%ο5οιιά. Ι11οε ννϋεάο ιιπε οτ

1(151ε11ο1ι εποο1ιοιι, ννε.ειιπι Με άΙοεο νοεεε1ι1οΜποιι Βεάοε

ά1ο 81ο1ο1ιοπ 1ιιά11ω.11οιιοπ 1ιεειο1ιοπ. 11πά άοο1ι εο1ιοιποπ

επο1πο Πιιιοεειιο1ιππεοπ π1ιοε ά1ο 117ιε1επιιε Με Ρεοπεοπε

1ιε11οε Μοοε1ιεάεε επί Μπ 8το11ννοο1ιεο1 επ ο1ποε Πετιπ

επ1οειιπε Με 1πά11εοτιοποπ νοεειι1εεεοπ επ ινο11οπ. 1π Με

Τει, νν1ε εο.1ιεπ, άεεε ενν1εο1ιοιι Με 8ο1ιικ11:2ιπο11ιοι1ο ππά

Με Μετ1ιοάο ο1ιπο 8ο1ινν1ιεοπ οιιι επε11τε1.ινοε Ππιοεεο1ι1οά

1ιοετο1ιι. Αιιε ά1εεοε '1'ετεεο1ιο ιπϋο1ιιιο ιοπ Με 41ο '1'1ιοεεριο

ά1ε ΒοΒο1 ε1›Ιο1τοπ, άεεε πιω Με οποε81εοπ ο1πεεο11οπάοιι

8ο1ινν112ιποι1ιοάο εο1ο1ιο Κεοπ1εο ειιννο1εοπ εο11, 1ιο1 ινο101ιοιι

Με 8τω1ῖννοο1ιεο1 1ιοεο1ιΒοεοτει 1ει ππά άοεοπ Νοενοπενετοιπ

ε1ο1ι1ιι ειιι“ι1οάοπειο11οπάοιιι Ζιιειοπάο 1ιοπιιΜτ, άοεοΒοπ

Με Μοτ1ιοάο ο1ιπο 8ο1ιιν11ποπ ά1ο εο1ιοιιιιπεεεοάπε1118οπ

Κεειι1εοει ειιννο1εοτι εο11, άοεοπ 8το11”ννοο1ιεο1 1ιοο1ι ετο1ι1.,

Βο1 ινο1ο1ιοιι ά1ο Εεεοε1ιεε1εο1τ Με Νοενοπενειοιπε ροτοπ

Με: εεεο1ιο1ιιι; ιιπά οιπο Α1ιπιεθοεπιιε πάω· Εεεο1ιάρίππ8

Με Οεθο.ιι1επιιιε νοε1ιεπάοιι Μ. Αιιο1ι ά1ο 1ι1ιιτάειιο16

εοάιι21οεοπάο 11171ε1ιιιι18 Βοινιεεοε Μοοε1ιοάοε νοεοιιι1εεεε

ιιιιε ιιι εο1ο1ιοιι Ρε11οιι Με Ηεεε- ππά (1ιο111εεο.11ε1:110ιιο11,

πιο Με Β1υτάειιο1ε 1ιοο1ι ενω, ειιιε ά1οεο, ππά 1το1ιιο επ

Μεοπ Βε1Με επ ινε.1ι1οιι.
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Ηε.πά1ιιιο1ι Με Με. Ηε11ιμιο1

8ο1ι1ειπιιι1ιο1ιεπά1ιιπα.

11. Νοπ>ιάον1οε: Ρο1οιπ.

50)11ε.Αιιιεπεε νοττοε:

1ειι1ε1ιεο Βει·11π. 1845.

81)11ε. 8.11. ννε1ιοε: Πο1ιοε ά1ε 11ο11ιπ11.1:61 νοπ 8τεεε_1ε

Βιιεεε. θε. Πιες. 1881. ειιεε.

82) .Ιο1ιεπιι 11ι·1εάε1ε1ι Ζιιο1εεεε: 8νετεεε. Βοεο1ιι·ε11ι.

ε11οε 01οεππά1ιειιππεπ 1)οπτεο1ι1επάε Π. Α. Κάπ1,εε5οεΒ· 1778.

Α ιι πι ε ε 1ε π π ει: ννο11εεεε 1.1ιοι·ιιτιιι· ε. 1π Μπ επεοΓιι1ιετοπ

Δ111ιε.πά1ππΒεπ Με νοι·1'εεεοι·ε.

Β11ο1ιοεεπ2ο1ποπ ππά Βοερεοο1ιιιποοπ.

Η. ν. Τ ε. ιι ρ ο 1 π ο ε: 1.ε1ιε1ιιιο1ι Με Αεειιο1ιπ11το11ο1ιεο ιιπά

Αεειιοινοευεάπιιπεε1ο1ιεο. [Δε1ρ212.. κιο.ζει, 1904.

01ο 5. Αιι11ειεο άΙοεοε 1ιο11ο1ιιοπ 1181ιε1ιιιο1ιε Με »οι άοε11άιι.εεε

νοπ ιιοιιοπ Αι·ειιο1ιιι1πε1π, άιο ε11ς11ο1ι Γεω ειι1Μιι 11:1ε.ε1ετ εο

ννοείοπ ννοεάοπ, ειιιε Νοπ1ιοε.ε1ιειειιπε Με 8το11'εε ςο11ειιο1ιτ. Με

νοεεί1ιεε Με Βιιο1ιοε εἱπά ά1ε ε1εοπ €ο1ι1ιο1ιοιι. Κ11ειτο, 11ο1ιοε

ειο1ιε1ιο1ι1ιε1ε ππά ρεεκι1εο1ιο Αποεάπιιυε Με 8ω1ΐοε Με. Μπι

ι.1ιει·οροιιι1εο1ιοπ 8γειοπι. 1ιο1 Βοι·1ιο1εε1ο1ικ1εππε ππε Με ννεεοπτ

11ε1ιοιι 111ι·εο1ιπ1εεε Με οκροε1πιοπιε11οπ Ρ1ιεεεπε1εο1ο,ς1ε. εε1ο1ο1ι

τοειι Με 8επάιιιπι Με Με 8ιιιά1οεοπάοιι ππά Δειτε. Με ε.11εε

ιιοιιει.οπ ΜΜΜ, ά1ε ποο1ι Μπι; οερεο1ιτ. ε1πά,11ιιΜπ ε1ο1ι επι

8οπ1ιιεεε Με Βιιο1ιοε πάτε επεειιιιιιοπεεεεο11ι. Β

Ν ο ιι 5 ιι ε Η ο ε ππά Ρ ε. Β ο 1: Ηεπι11›ιιο1ι Με θοεο1ιιο1ιτο

Με Μοά121π. Χ1. 1.1οϊοειιιι8. 11'1εο1ιοε.

νοε11οεοπάο ΜοΓοειιπμε 1ιε1παι. ά1ο 11'οε1:εο1:ιιιιιε Με 1πι νοε1

Β·οιι Ηο11.ο 1ιεςοιιποποπ 01οεο1ι1ο1ιιο Με 01ι1ειιες1ο 1ιι Με Βοοε

1ιε1ειιπε νοπ Η ε11εο1ο1ι. Πιο 11ιιεεεεετ. εοι·8111.1ι1Βε ππά επε

1111ιε11ο1ιο 11εεειο11ιιπ8· Με Βπεινιο1:1τιπ,εεεε.ιι€εε Με ο1πιο1ιιειι

0ρεεει.ιοπεπιοι.1ιυάειι, εο νν1ο ά1ο 1επιππεε1εο 111ε1:0ε1εο1ιο Βο

1ιεπά1ιιπε νοεεο1ιιοάοποε 1Βιιιςι·111”ε ΕΝει·1εοεο, '1'ειεπε1'πε1οπ ω.)

9011011 Μπι πω... 1ιεενο1°εοιἔοιιάοιι νν1εεοπεο1ιεπ1ιο1ιοιι Μ”

ππά οιιι εο111111εοε 81:11 ιποο1ιι; Με 1.ο1ιτπι·ο ιιι ο1ιιοε ειιεοπο1ι

πιοπ Πιιτ.οε1ιε1ιππε.

Με ΔιιΕιποε1εεε.ιπ1εο1τ Με Κο11εεοπ εο1 1ι1οεπι1τ. ποο1ιιιιε1ε επί

Με πιιππιο1ιε 1ιο11`οπε1ιο1ι 1ιε1ά νο111εοπιιπεπ 1ιοεπάοτ νοε11οε·οπάε

117οε1ε 8·ο1οπ1ει..

117 1 ο 1ι ε ε τ.

Μεινε Με ι1οιι Ρεο1ο1‹ο11επ

Με ιποά1:1π1εο1ιεπ Βοεο11εε1ιε11 :ιι 11οερει.

81ι.ειιπε νοπι 10. Νονειιι1ιοι· 1904.

'Ι' ο ε ι· ο ρ ε ο π 1ιο.<ε1ιιπτ εοιποιι επι:ςο1ε11πά18ιοιι Ψοι·ει·ιηε 111ιοε

Β 1 ε. ε ο π τ ιι 1ι ο ι· Ια ιι 1ο ε ο Με Με 8ο1ι11άοεπιιε; ο1πεε Κεει.π1ε

1ιο1τεεε11οε.Ποε Ρετ.1επι: 1π11ε1οετο ε1ο1ι 1πι Απιειιετ 1902 πι11:

(1οποεε1ιοο. άεεεπ 1)1:ιε·ποεο επε.1εεοε1εο 1εο1ι ε·οεεε11ε ννπεάε.

Αιιι 8. 'Νικο πετ Β'1ε1ιοε νοπ 89,5 οιπ. οι· επ Βετο ιεοεοεεπε
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Αι·ετ 1ιουεεε.τ1ει·τε 'Γι·ρ1ιιιε, τι·οιπάειιι Με θευεοι·ιιιιιι ε'ι·ε1. ειε

Ζιιυεε καιει ι·ἱεεἰε· ιιοοιι εο1ιιιιει·21ιετ'τ ειιιά 1ιεἱυε Πιο.ι·ι·1ιοευ

νοι·1ιο.υάειι ποιου. Νεο1ιι1ευι Ρετιευτ Με ειυει· 'Γειυρει·ιι.τιιι· νου

87.2 ιιιιειι‹1ε υ:ιο1ι 4-ενοο1ιευι1ιο1ιευι Ιζιου1ιειι1εεει· εειυ Βετε

νει·1εεεευ εειιιε. εεε11τε ειο1ι επι 41. 'Γιιιιε ειπε 11ιι1ιεειτιΒ·ε

ει:1ιιιιει·21οεο Βριι1ιονυιιτιε ειυ. Αιιι' Αιιι·ιι.τευ εεε Αι·ετεε 1ιεεειι

Ρετ. ειο1ι ιιιιυ υιιο1ι Ποηιιι.τ, ενο εει· 1ιε1ιευι:1ε1υάε Κο11εεε εευ

ι11ιει·ετιιυι1ευευ 'Γγρ1ιιιε ιι.ιιεεο1ι1ιεεεειι ευ 1εϋιιυευ ε·1ιιιιοτε υυε!

ι1ειιι Ροι1ευιευ Βετιι·ιι1ιε ιιειιετ Αειιιι·ιυ νει·οι·οιιετε. Ριιε.1ε..ε·

νοιυ Νον. 1902 Με ειιυι Με” 1908. Με Ηοοειιεεεο1ιννιι1ετ

υο1ιιιι ενε1ιι·ειιε1 οεεεειι 1ιουιιυιιιι·1ιο1ι ιιι. Νεο1ι ειυει· Κουευ1

το.ιιου 1ιειυιευ 80 Ιυιιιιοτιουευ νου Πιιε. οιιι. 2ιιι· Αυννουάυυε·,

ειε _ιεοοο1ι Με Βο1ιννε11ιιυι.τ υιο1ιι. 1ιεεειι.ιετευ. Βει ειιιειι· πειτε

ι·ευ Κοιιειι1εε.τιου εεε Ηει·ι·υ Πι·. Β. ενυι·ι1ε ειυε ΡΙευι·ιτ1ε ειοοει

τεετ8·εεεε11ε, ειε ιειεε1ι νει·ειυι.ε·. Πιε Τειιιρει·ιι.ευι·ευ 1ιιε1τειι ειο1ι

εννιεο1ιειι 8Τ.6-Β8.1εοευάε. Αυι16.Αρι·ι11θΟδννυι·οε ι1ιιι·ο1ιΡι·οι”.

Ζ. εει· 11υ1ιε Ποοε υε1ιει νοε οετ'ει·ευε ευττ'ει·υτ υυε ειιοει·1ευ1ϋε

οετυυι1ειι. Πει·ειιι' υιι1ιιυ Ρετ. εειυευ Βοιυιυει·ειιίευτ1ιε1τ ιιι

Ε1ενιι.. Πει· ΑιιεΙ1ιιεε ιιιιε εει· υιει1ιι·ει 1ιεετευε1 ιιειο1ι Με νει·

ιιιιι1 1ιιιετε Με Αιιεεε1ιευ ε1υεε ι1ιιιιυΒιιεειειευ ει·ε.ιιννειεεειι

Βο1ι1ειι.ιιεε. Πει· Ρετ. ενιιι·οε 1ο ι1ιεεει· Ζειτ υι1ε Ηο11ευεεειυ

ιυ_ιε1:ιιοιιειι 1ιε1ιειυάε1τ. Ιυι .1ευυει· 1904 ενιιι·ι1ε ω Ρετ. ιιιιι·

νου Πι. Η.. ι11ιει·ινιεεευ. 1ο1ι 1ιε1ιιιυι1ε1ιε Πιο ιιιιε εο1ιννεο1ιευ

Κο.τ1ιεεει·ερε11ιιιιεευ νου Κε1ιρει·ιι·ιει.υεευει. Πει· Βιιι·υ ευτ1ιιε1ε

Τιιοει·1εεΙοει.2111ειι, ‹11ε ειο1ι 1υ εευ Ρ13.ιιο1ιευ νοι·ϊειιι1ευ. 138.12

οιιι·ιιυί ενυιάε νου υιιι· ειυε ι·εοιιεεειιιειε Οοιιιτιε ιιιοιιιιειιε

1εετε·εετεΙΙι, Με, νου Ρι·οι'. Ζ. ν. Μ. 1ιεετεειιιι, υευυ “Πτυε

1ιο1ιει· Βε1ιειιι11ιιυε ιιιιτ 1υ_ιε1ιειοιι νοιι .1οοοεοι·ιιιιι·Ινοει1υ

εο1ι11εεε1ιο1ι πι· ΒεεεΚτιου εεε Ρειιιιιι·Κορίεε τ111ιι·τε. Νεο1ι

ιι1ιει·υιε1ιεειιι Βουιιυειιιιιτειιε1ιε1ε ιιι Ε.. τι·ιιτ Ρετ. ενιεόει· ιυ

ιιιειιιε Βε1ιειιιάΙιιυε. Ηιιι·ιι 1ειο1ιτ εςετι·ϋ1ιτ, νοιι ειιιιι·ει· Βειι1ιτιοιι,

εειιιε. θενι·. 1028. Ζυο1ιει·. Β1ννειεε, Ιυτ1ιοευ, θγ11υτ1ει· ε'ε1ι1ειι,

1ειτει·1εοι·ρει·ο1ιευ ιιιιά 'Γιιοει·1ιε1οεε11Ιευ ι·οι1ιιιιιι1ευ. (Πετυοιι

ετι·ετιου εεε Πει·υεε ιιε1ιειι ειυειιι τγρ1εο1ιευ Ονειιι.ιε1ι:ει·ιι.ι Ρε

τιευτ ει·1ιιι.ιτ υιουιευτε.υ θι·οοεοιει1, ιιιιιο1ιτ ΝεεΙιο1ι Ζιιι1ε-.Ιοιιο

τ'οι·ιιιειιιιιΙειουε-1ιι_ιεΚειουευ ιιι ειε νοι·άει·ε Πι·ετ1ιτε, 2 ιιιει1 ειιιειι

ειιε1ιο1ι Βιεεευιι·ι·ιεςε.τ1οιιευ ιιι1ε Κε1ι 1ιγρει·ιυιι.ιιεει.υιο. 1:6ΟΟΟ.

Πει· 1ετετε Ηει·υ ειιι1ιε1τ ε1ιευεο ννιε εει· ει·ετε 'Ι'ιιοει·1ιε11ιο

2111ευ. Ρετ. τϋ1ι1ε ειο1ι 1ιεεο1ιννει·οείι·ει. Πει· Αιιειιιιεε ειει.ιει·τ,

εε ειυι1 καιει· Βο1ιιυει·ιτειι, υοο1ι νει·υιε1ιι·τει· Μιειιουει1ι·ουι;

νοι·1ιο.ιιι1ευ. Πει· Ηειι·υ Ιειο1ιτ εεει·ιιοε, ευτ1ιετ1τ νι·ειιιε Πιοο1ιευ.

Πιο Β1εεευτιιυει·1ιυΙοεε ιετ εε1τευ ρι·ιιιιει.ι·, ειε ειε1Ιτ ,ι,κεινο1ιυ

Που ειιιε εε1ειιιιι1ει·ε ΙυΓε1·ιτιου νοιι δειτειι άει· 1ιιιυεευ, εεε

Βιι.ι·υ- οι1ει· θευιτε.1ιι·ε1:ευε εει·. Με Ιυτ“ε1ιτ1οιιειι ειιι‹1 ιιιιο1ι

υευεετευ Ροι·εο1ιιιυεευ που! εεεοειιο1ει·ευτ1ει· Νιι.ιυι·. Η ο1ιι1 -

ο1ιε.ι·οτ. Ρει·υετ, Ηο11ει·. Βο1ιἱ1τε, 1ιεάιυριτ ειιιο1ι

Κ ι·ιι.ε1ιε, ε·ε1ιευ ειυε ιιι·ετ1ιι·ιιΙε ειεοευοιει·ειιι1ε Ιυτ'ε1‹ιιου ευ.

Νεο1ι Πιο ο ιυ ε. ιι υ ιιιι‹1 Π ε1ι ιιι ιι ιι τι ω» Με ι·ιτιιε11ε Οιι·οιιιιι

ειειοιι ιιιιτιιυτει· Με Πι·εειο1ιε Πει· 1ιειιιιιιυτε Ιιιι'ε1‹ει‹›υ εε. Π1ε

1εειιτευ Πυτει·ειιο1ιι:ιιςι-υ υιιιο1ιευ ειε ε1ειοεειιε Ιιιτ'ε1ιτιου εε1ιι·

ιιυιινε.1ιι·εο1ιειυ11ο1ι. Πε1ιει· ιεε εε Βει _ιει1ει· Β1εεευειιοει·1ιυΙοεε

εε1ιι· ννιε1ιτιε Νιει·ευ, Ρι·οετετε, Βιιιιιειιο1εεο1ιειι ιιυά Ήσκιου

ε.ιιτ' 'ΓιιοειΙιιιΙοεε ευ ιιιιτει·ευε1ιευ. Πιε Ει·εο1ιειιιιιιιι.ιευ ι1εε

Κετιιι·ι·1ιεε 1εϋυυειι ευ1ι_ιε1ετιν νου ειυει· εοεο1ιιτειι Νιι11 Με ευ

εευ ετ1ει·1ιετειι 2ο1ιιιιει·ιτειι υε1ιετ ΒΙιιτιιυειευ ειιιεεεερι·οο1ιειι

εειυ. Με ειπε υυτει·εο1ιιεο1ιο1ιε νει·1ιιι1τευ εεε τιι1ιει·1ιιιΙοεευ

Ηειι·υε νου ιιιιοει·ειιι Ονετιειε1ιιιι·ιι ιιυοειι·ιι`ι“τ, εε ιιιιτει·εο1ιευ1ετ

ει· ε1ο1ι ιιιι Αυτειιεεετε.ε1ιιιιιι 1) ι1ιιι·ο1ι εειιιε εειιιε Βεο.1ιτ1ου

2) οιιι·ο1ι εειιιε ιυε1ι1ετειι1ιιιι·τιεε Τι·1ιουυε· υυε θ) ουι·ο1ι εειυε

1ειο1ιτε Βεινε,εΙιο1ι1ιειι. Πιο Πυεει·εο1ι1εοε ιιιι Αιιεεε1ιευ εεε

1·Ιει·υε εο1ι11εεεευ ειο1ι Με; :ιιι Με ρο.τ1ιο1οιι1εο1ι-ιι.υειοιιιιεο1ιο

Β11ι·1 ευ. Πει· Πνετιι1ε1ιιιι·υ ειιτ1ιε1τ νιε1 Μιιοιιι, άει· ειι1ιει·1ιιι1οεε

εειιιε· ιο1τουιιιεοι·ιυτε Βυτ2ϋυάιιυεε1ιει·οο), ει·ετει·ει· νιεΙ ι'ι·ε1ε

Ιιευ1ιοοιτειι, 1ετεπειει· ενευιες Βιτει·οιοοεε1ο1ιειι. Πει· τιι1ιει·1ιιι1οεε

Ηειι·ιι 1εε ει1εο άιιυιιει, ι1ει1ιει· 1ειο1ιτει· 1ιεενεε1ιο1ι. Πιο $ο1ιι1ι1ε

τους εεε τιιΙιει·1ιιι1ϋεευ Ηιι.ιευε ιιι Ρυυ1ιε 2 απο Β ιετ ιιιιι· ιυ

εει· 1.ιτει·ιι.ειιι· ιιιι·1ιτ 1ιεεεευετ. Βοοειυιι 1ιει1ε ειυε _ιει1ε Ον

ετιειε υιιε εειιι·ειυ Ηιι.ι·υ τον ευ1ιει·Κυ1ϋε. Κ ουιε Με 11ειιιιε

ει11ει· Ονετ1τιι1ευ, 1υ οευευ Β1τει· υυε! Ηο1ι1ειυι ευτ1εει·τ ι.νει·ε1ευ.

Πιο 'Γ1ιει·ειριε 2ει·τε.11ειιι ειυε οι·τ1ιο1ιε, ειιιε ιι1Ιειειιιε1ιι ι·οοο

ι·1ει·ευ‹1ε υυε ειυε ιιιοιι·ε1ιε οιιιιεεΙε. Οει·τΙιο1ι ννει·οειι εεε νει·

τι·ει.ι.ιευ Βοι·εει.ιιι·ε, Κε111ιγρει·υιευεευετ, Οιιιιιιιο ιιυτι Βιιο1ιιιιειτ

ιυειι11ιιτιουευ υιιο1ιθυγου. νειρουτ. ειυι1 1ιει·τε Κειτ1ιετει·,

ΗοΙΙουετειυ υυε 6οιιι1ειι. Ζιιι· ε.Ιιεευιειυ ι·οοοι·ιει·ευι1ευ Κιιι·

ε·ε1ιοι·ευ υειιευ ειιτει· Βι·υει.1ιι·ιιιι,ε; Ο1·εοεοεο.1, Πιιοιιι1 υυε !ιι

_ιε1ςτ1οιιευ νου Ηειο1. Πει· Μιενευειιιτε1Ι εεε Βε1ιευε11ιιυε·

ει.ιιει· Με εεε ιυοιι·ε1ιτ οιιιιεε1ειι 'Γ1ιει·ιιριε ευ. Κουιε· ευε

Γει·υτε υιιτ ν1εΙ Βι·Γο1,ε· ειιοει·1ιιι1ϋεε Νιει·ειι ιιυε1 ει·2ιε1τε Λεε

1ιει1ιιυε· ι1ει· Β1εεευτιιοει·1ιιι1οεε. Βει ιεε ιιιει·1ιινι1ιο1ε·, ι1εεε ειε

ΒΙοεε οτε _ιε1ιι·ε1ευε εεε Ηει·ειοετι·ϋιιιευ εεε ειιοει·1ιιι1ειεευ Ηειι·ιιε

ει·τι·ει.ιειι 1ιειυιι, ο1ιυε εε11ιετ ευ ει·1‹ι·ειι1ιειι. Πειε ειυο Με

Γ11.11ε νοιι νοι·ε;ετε.ιιεο1ιτει· Β1ιιεειιτυοει·Κιι1οεε. ΕΙιευεο εο1ιννει·

ε1ε ειε Β1εεε ει·1ιι·ευ1ιι, ε1ιευεο Μουτ Βουιι ειε ειιιο1ι εεειιυοειι.

Πιο Θι·ϋυι1ε Ιιεεειι ννο1ι1 ιυ εει· Βιιτευ Πιιι·ο1ιεοϋ1ιιυε υυε Κου

ει·ιι.1ιτι1ιττι.τ. Βενν1εεειι Μιά εεε :Μιτου ειε ειιρει·ιιιιειιτε11ευ νει·

ευο1ιε, ειε Β1ε.εε ιιιιτ 'Γυοει·1‹ιι1οεε ευ ιιιιιπιει·ευ. 51ο εε1ιιυε

1ιτοο ειιι ε· υιιι· ιιειο1ι νοι·1ιει·εεεετεεει νει1ετειιυε ω- ΒΙεεευ

εο1ι1ειιιι1ιιιιιτ,

Βιι υιιιειι.ι·τευ ειιιειι· ειι.1ι ιιιι.ο1ι Ειυτϋ1ιι·ιιυε· νου 'ΓυΒει·Ιεε1

1ιεει11ευ ιυ ειε Β1ιιεε ειυε Ι..ιιυε·ευτιιοει·1ιιι1οεε ιι.ιιετι·ετου, ο1ιυε

ἐΕ-ἔ __--7

ι1εεε Με Β1ε.εε ει1ιι·ευ1ιτ

ειιε1ιει1ειι.

Η ο ευ εε11τ 8 Β'ιε1Ιε Με, νου ι1ευευ Β οιιυε _ιεόε 1ο1ιιι.1ε 'Γ1ιε

εειιιε ιιιιε1ιε11εευ. Ιυ ειυειιι ΡιιΠε ενιιι·ι1ε οιιι·ετειει·ε ιιυι1 Οικι

_ιιι.οο1 ιιιετι111ει·ι, ιιιι 1ετετειι Β'ιι11ε οιιι·ο1ι Βιι1ι11ιιιοε νο111ιοιιιιιιευε

Ηει1υυι; ει·υἱε1ε. νου εευ Ιο1ιιι1 υιο1ιε 1ιε1ιειιι1ε1τευ Β'ε11ευ ννιιι·

άειι 4 υερ1ιι·ε1τεοιιιιει·τ. Βι· Ιεετ ιιι εευ εο1ιννει·εεειι ?Νιου Με

θιεινιο1ιτ Με 1Συτεει·ιιιιιιιι εεε οι·ιιιιε1ι·ευ Πειι1εε ιιιι Ηευιτιι1

οι1ει· Ηει·υτι·ιι1ιτιιε.

Βει ρι·ιυιειι·ει· Β1εεευειι1ιει·1ιιι1οεε ειιιρι1ε1ι1ε ειο1ι εει· ιιιιιιι·εριι

1ιιεο1ιε Β1εεευεο1ιυιττ υι1ε ιιεο1ιι'ο1ι;ειιοει· θιιι·εττιει·υυε_· υυε!

Αεεειιυε (Βευτ11ει·. Πιιερει·). Πιιεοι· Ρετιειιε Με ειιευ εειιιε

Πυ1ιεειιιεε Ριοεεετει.ιιοει1ιιι1οεε. ινε ιιιιιυ 1υ ε1ιεεειυ Β"ε11

ορει·ιειευ εο11, 1ετ ε11ει·ι:1ιυε;ε υυ1-ι1ιιι·. Ζιιι· νει·νο11ετευοιε·ιιυιι·

εεε Βι1ε1εε ιιπ υοο1ι ευ εεεευ, εειιιε Με ε1εεο1ινι·1ιι·ε ιιιειετ ει.ιιι

'Γι·ιεουιιιιι Ηειιειιιιο1ι 11ει.;ευ, ενο σε Πι·εεει·ευ ιιιιιιιοευ υυε Με

Ρι·οεεειτο. υυε 8ει.υιευ1ι1εεευ ιο ιιιιυιιττε11ιει·ει· Νϋ.1ιε ειυά.

Πει· νοι·τι·ειε ευεερι·ε.υι.ι ι1ει· Δ1ιειο1ιτ, ειε Κο11εε·ευ »ιυε ο1ιι·ο

υιεο1ιε Ονετιειοευ ο1ιυε Ποτε Δετιο1οειε ευΓιιιει·1εεειυ ευ ιυε

ο1ιευ, ειε ευ νει·ιι.ιι1ιιεεειι οοτ' Με ιιιει1ει·οε1ιοριεο1ιε Αιιεεε1ιευ

Με Ηιιι·υεε υυε εε1υε Β.ειι1ιτιου ευ ιιο1ιτευ υυε! ειε νοι· ιι11οιι

Πιυεευ νει· ειυειιι Μἰεεει1ι1`ε ιιιιε Πο11ευετειυ ευ 1ιεννο1ιι·ευ:

υιΙ υοοει·ε 1ετ ιιι. ειυε ιιιιεει·ει· ευει·1ιιι.υιιτεεεευ Μειι1υιειι.

(Διιτοιείει·ιι.τ).

εει·. Β1ιιεευτιι1ιει·1το1οεε 1ιευιε

Πιε1ιιιιεειουι

Πι·. ν_. Βεν1ι·ε1εγ ει·ε,ετ, εειτ ννειιυ Με Βιιο1ιιυετ 1ιε1 Β1ιι

εευειιοει·1ιιι1οεε ευε·εινειιιιιτ ιινιι·ι1. Νοο1ι 1ιιι .Ιο.1ιι·ε 1890 ειυρτε!ι1.

Βιιι·1‹1ιιιι·ι1ε Με 1ιο1ιε.11ιε1ιευτ11ιιυε εει· ει·1ιι·ιιυ1ιτευ Βο1ι1ειιιι

1ιε.υτρει·ιιευ ιιιιτ 10 ρθτ. Αι·ι;ευτιιιιι16ειιυ·,; ιιιιι1 ειιιειι· υυτει·

ΕΠΠ,""ε εεε θεειοεΚορεε.

'Γειι·ερεου: Πιο Βυ1ι1ιιυετιυετι11ετ1οιιευ νι·ει·ε1ευ εε1ε ο.

5 .Ιε1ιι·ειι ειιιριο1ι1ευ, ειε ειυά εο1ιιιιει·ε1ιει'τ, ι·1οο1ι ιετ Με Βεεεε

ι·ιιυε· ε.ιιιΐε11ειιο, Με ει· εε υοο1ι ε1ιειι ευ ειυειιι ιιιι Ηοερ1ειι.Ι

οε1ιειιιι1ε1ι.ευ Ρετιευτευ ει·τ'ει1ιιευ Με. Πιο Αι·Βειιτιιυιοε1ιουο1υυε

1εε ιιιο1ιτ ι·ιιιτεειιιι; ειιο1ι 'Γ. Με ιπι Βεειιυιι εειυει· ει.ι·οτ1ιο1ιευ

'Γετἱειιεἱε ιιι ειιιειυ Β'ει11ε νοιι 'Γιιοει·1ευ1οεε ω· Ρι·οετιιιιι, εευ

ει· ιιπ ειιιίειο1ιε Ηερει·ει·ορ1ιίε εει· Πι·11εε 1ι1ε1τ, ι1ιεε οεετε.τ18·τ

ε·ειιιιικ1ευ; εει· 1Βι·ιο18 εει· 'Γ1ιειειριε εκει· ειυ ι1εεο1ειει·.

'Γι·ιι 1ιει·ε τ'ι·ο.ετ, σε Με Κο.εει·ιιτιου εεε' Οιιιυι1 εει· Πιιιε·

υοεε 'Γιι1ιει·1ιιι1οεε ει·1°οΙειε υυε Με ει·οεε ειε ιιυι;εινε.υάεευ

Ηετο1οοεευ ενιιι·ευ.

'Γει·ι·ερεου: ΗΜ'. Ζ. Με :Πε Βιιτε'ειυιιυι.ι· εεε Ηοι1ευε

ο1ΐειι1ιοι· νοι·εευουιιιιευ υε.ο1ι Βιο1ιει·ετοΙ1υυις εει· Πιεευοεε. Πιο

ΗετοΙ1υ_ιε1ιιιουειι ει·ι·ειο1ιι.ευ Με Η1$1ιε νου 4 θευτιειι·ειιιιιι, ει!!

ευε1ι11ο1ι εεε1,ειειιι1.

Τι· ιι 1ιο.ι·ε 1ιει·ιο1ιτεε ιιιι Αιιεο1ι1ιιεε ιιιι.ιευ ϋ1ιει· ειυειι Ε'ε11

νοιι 'Γυοει·1ιιι1οεε εει· 1Βρ1ε1ιι·1νιυ1ε :ιυε εειιιει· Ρι·ειιιε, εευ ει·

νει 2 .Τιι1ιι·ειι 1ιεοοεο1ιτετ 1ιειτ. Βει ι1ειιι Ρετ., εει· 11ιυ ινε ευ

ειιιει· θεεο1ιιινιι1εε εεε 11ιι1ιειι Ηοι1ευε 1ιουευ1τιειτε,. Μετα ευ

1ειοΙιτε ε1ιευτ11ιο1ιε 'Γειιιρει·ειειιι·εεε1εει·υυεευ. Ηει·εο1τιιτε Βε

Ιειειυιιε· Με νοι·. Πε άει· θεάειυειε τω» Κει.εει·ιιτιου εευ Ρετ.

εε1ιι· ε1ερι·ιιιιιει·τε. ρι·οροιιιει·τε 'Γ. ειιιε Κοιιειι1τει.ειου υι1τ Ρι·οε.

Π.: τ11εεει· ετιυιιιιτε Με· Πιιι.ειιοεε - Τιιοει·1ιυ1οεε εει· ειιιει

ογυιιε - νιε11ειο1ιε εε1ιιιιιοϋ.ι·ει· Νιιτυι·, ειε Ρετ. ειυευ ειιερε1:

εευ Ιιιιυεειι1ιε.εει·ι·1ι οιιιιο1ιεειιιεο1ιτ ιιειτι.ε - 1ιει υυε ννιιι· Μι· ΜΙ

ι1ιιζε Ορει·ειτιοιι, 'Γ ι· ιι 1ιειι·τ ινειι· ειιιιτιο1ιετ ι1ε.εειι;ευ ιιυιι ειναι·

1) ννειΙ ΡΜ. εε1ιι· 1ιει·ιιιιτει· εει·, τιεοει·τε υυε 2) ενεεειι εει· επ

ει·ιε·εττειιι1ειι ρει·ο1ι1εο1ιευ Πειιι·εεειου. 1ιιι Ηει·ιι Τιιοει·1ιε11ιο.211

Ιου ιιιο1ιτ νοι·1ιο.υτΙειι. Ρι·οΓ. Ζ., εει· 1ιει·ιιυεεποεευ ινιιι·άε, εευτι

1ιειι1ε Βε.ιυευο11ι.εο1ιευ ετινιι.ε εει1ι·ιιιι€ειι, ο.1εο ινο1ιΙεοειιτ'εΙΙε

ετ'ιιιιει·ι, ννεε1ιε11ι ει· ειο1ι 'Γ. ευεο1ιΙοεε, εε Με Ρι·οειυοεε εει·

Ορει·ι-ι.τιου ου1ιιοε ειεο1ιιειι. Ρετ. ννιιι·ι1ε υιιυ ειυει· θ-ινϋο1ιευτ

1ιο1ιευ Μειει1ιιιι· ιιιἱε Κει·ρει·ιυεεεεεε ιιυτει·ννοι·τ'ειι, ε1ειο1ιιιε1τι€

Πεεο11υ_ιε1ετιουευ. 1λΠι1ιι·ευε οει·εε11ιειιτι·ειε ιιιι Βειειυιι ετινο.ε

ετειι·1€ει·ε Ηγρειιιειιιιε υυε 8ο1ιννε11υυΒ· εει· Πριάιονιιι1ε υπο

εεε Βιιιυευεττευε·εε Με, Με Κ6ι·ρει·.-ι·εννιο1ιε ετἱεε· ιιιιι ο. 80 Ρϊ.

υυε εει· Ζιιετειιι1 Με Ριι.ειευτευ 1ιο1ι ειο1ι ιιυε·ευτε11ιε. Α11ιυ1Ηι·.

Που εο1ιινιι.υι1 άιε Βο1ιινε11ιιιιε; εει· 8ε.ιιιευ1ι1εεο1ιευ. Με Θεεο1ιννυ1εε

«Με Νεοευ1ιοοευε ινιιι·ι1ε ννειο1ιει·, Με Ριε1ιει·ετειΒ·ει·ιιυεευ ε1-.

ετιει·εευ. Νου ινο.ι·ευ εοννο1ι1 'Γ. Με Ρι·οτ. Ζ. ιιπ Με Ορει·ειτιου,

Με ενε1ο1ιε Ρετιευε ειιο1ι ειυειιιε: εε ννυι·ι1ε Με Πριο1οι·υι1ε

ευτ1'ει·υτ υυε εει· ου ειιιει· $τε11ο ει·1:ι·ε.ιι1ιτε Ηοι1ειι ουι·ετειει·τ,

Με ιιε.ου1ι1ει1ιευοε Ριειε1 εο1ι1οεε »Με ιπι ΙιιιιιΓε ω· Γο1,ε·ευι1ειι·

5-6 Μουιι.τε. Ρετ. ει·ίι·ευε ειο1ι_ιετπτ ειυει· νοι·τι·εΕΠιο1ιειι θε

ειιιιο1ιε1τ. ενω ειε 1ιει·εε1ιτει.ι·ε Βε1ε.ετιιυε ευ1ιε1ιιυετ. εο Με

ειιιε Βο1ιιινοετει· ευ τυ1ιει·1ιιι1οεει· Οοιιιειε, Με νοιι Ρι·οι. Ζ. νοι·

10 .1ιι1ιι·ειι ει·ι'ο1,ε,ι·ειο1ι οροι·ιει·τ ννοι·ι1ευ ειιιειι, ε1υ Βι·υ‹1ει· 1ιεττε

ειυε ειιοει·Ιειι1οεε Ριιευιιιουιε ‹1ιιι·ο1ι,<.ςευιεο1ιτ, ενε1ο1ιε ο1ιυε Μει

1ιειιοε Ε01εο1ι ει1ι1ιεε. Ζιιυι 5ο1ι1ιιεε 1ιει.ουε 'Γ. ι1ειι ειι€ευεο1ιειυ

1ιο1ιευ ι.ιιιυετιεειι 1ΒιιιΕ1ιιεε εει· Ηετο1ιυ_ιε1ιειουειι Βει Πιοι;ειι1

τιι1ειιοει·ιιιι1οεε, Με Πιο ιι.ιιο1ι 'Γει·ι·ερεου 1ιουεειιειει·ευ

1ιουιιτε.

Πι. Ν. Η ο11ιιι ε. ιι υ ι1ευιουετιιει·τ ειιιευ Ιυ1ιει1εειουεορρε.ι·ετ,

πιει· ιιιιο1ι εειιιευ Αυεο1ιειι ι·ει·ιει·ειε;τ ιετ υυε εευ Ζνι·εο1τ Με.

εευ Βρι·εν ννε1τει· ννιι·1εεειιιι - ερε2ιε11 Με Με ειε Κε1ι11ιορί

εο1ιΙειιιι1ιευτ - ιπι ιιιε.ο1ιευ.

(Πιε εειιοιιε Βεεο1ιι·ει1ιιιυε; υυε! Αυννευιιυυςεννοιεε εεε

Αρρει·ε.τεε εοΙ1 1υ πιει 8τ. Ρετει·εοιιι·ι.ς. Μεο. Ψοο1ιευεο1ιι·1ϊτ

ει·ιο1ε·ευ). μ



κι

Ρ ΜΗ πω", σε ιιει Αιιενειιππιιε πεε Αρριιι·ειοε ιιιειιι.

Βιεειιιειε ιιει·ι·οι·ι.ιειιιιειι ινειπε. ννε.ε Πι·. Η. νοι·ιιειιιι: ιιιιτει·

πει· νοι·ε.ιιεεειειιιιε·. πεεε ιιιεπ ω. ιιιιτει· πει· Βιιιιι·ε εειεε·ειιοιι

Βρε.ιει νοι·ειειιιις επι' πει· Ζπιιεο ιιιιιειιι€ιειι.ειι ιιιεπ.

Βειιιειιι.ι·: Πι·. '1'ιι. Πεει:εειιεννιιιι.

Υει·ιιιιεειιιεε.

- Βειιιι.ιιιιιιιειι Με ιπ Πειιι:εειιιιιιιπ εειτ 4 .Τειιι·ειι ε» @Με

1ιεπιιιιιοι· ιιεειι ειιε·ειεςιειιι Βιιιιπιειι ιιοειι επι ρι·ιιιιιιεειιεε

.Με ιιι ιι.ιιεοινιειειι, ειιε ιιιπι επι Αιιιιιοιιιιιιοιι Με ιιι·ιιιιιιεειιει·

Απι ει·ιειιι «ω. ιιι πει· πειι.ειι ε.ι·ετιιειιειι Ριπ

ιιι ιιιι·εοι·πιιιιιιε· νοιιι 28. Μπι 1901 ιιειεει εε:

ζ 59. «τω» νοιιειειιπιε; ιιεειειιπειιει· ει·ιιιιειιει· Ριιιιιιιιιις

ιιππ ιιι πει· 1ιεεει ιπι ιιιιιιιιιτειιιειειι Αιιεειιιιιεε επ πιεεε

ιιιιι πει· ιζειιπιπιιτ ειειι ειιι .Τειιι· ιιιιιε· επ ειιιει· Πιιινειειι.ιι.ι:ε

ιιιιιιιιι, υιιινει-πιιιω-Ροιιιιιιιιι οποι· επ ειιιειιι ιιεεοιιπει·ε πειιιι

ει·πιπειιιιετειι Κι·ειιι:ειιιιε.ιιε ιιιιιει·ιιιιιιι πεε Πειιιεειιειι Βειειιε

ιιιιιει· Αιιιειειιι: ιιππ Αιιιειι.ιιιιε· πεε Πιι·ειιιοι·ε οπει· ιι.ι·ετιιειιοιι

1.ειτειε ε.ιε ΡιεΜιιιειιι ιιι ιιεεειιιιιιιιιειι ιιππ νοιι πιεεει· Ζει:

ιιιιιιπεετειιε '/ι ω" νοι·ειιςεινειεε πει· Βειιειιπιιιιιι.ι· νοιι ιιιιιει·ιι

Κι·ειιιιιιειτοιι ιιι ινιπιιιοιι. Πιε Βιπιιιειιιι€ιιιιι.>; ει·ι'οιειι πιιι·ειι

πειι Βοιειιειιει.ιιιιει· ιιι Πειιει·ειιιειιιιιιιιπιιες πιιι πει· Ζοιιιι·ε.1

ι›ειιϋιπε πεε_ιειιι,ε.ειι Βιιιιπεεετεει.ε, ιιι πεεεειι θειιιει. πεε Κι·ε.ιι

ιιειιιιιιιιε εειεςειι ιει, ιπι Βειειιειιιιιπε ιιιιι. πεπι Μιιιιει.ει·ιιιιιι ειι

Πιεεεε-Ποιιιι·ιιιχειι. Με νει·ιειειιιιιε πει· ει·ιιιιι.ειιιιε·ιειι Κι·ιιπ

ιιειιιιιιιιεει· ινιι·π ε.ιιιιι.ιιι·ιιειι νοιιι Βειειιειιιιιιιιει· νει·ϋπειιιιιειιι.

Πιε ινιιιιι ποι· Αιιειιιιτειι ετοιιι. πειιι Κιιιιπιπιιιοιι ιπι; ειιι ιιιειιι·

Με εννοιιιιειιςει· ιιιίεειιεει ιετ _ιεποειι πιιι· ιιιιι θειιειιπιι;.ιιιιιει

πει· πι» πιε Αρρι·οιιιιτιοιι ειιει.ιιιιπιπειι Ζειιιι·ειιιειιϋι·πε ειιιιιεεις.

580. ιιιιιιιιι·ειιπ ω. ριειιιιεειιειι .ιε.ιιι·εε, .. . .

Με πει· Κειιπιπιι.ι. εειιιε ρι·ειαιεειιειι Κεπιιιιιιεεε ιιππ ι·`ιιιιιε·

ιειωι ειι νει·ιιει'επ ιιιιπ ι'οι·ι.ιιιιιιιπειι, εοννιε ειιειιε.ιιει·ειειιειιπεε

νετειιιιιππιεε επ πιε Αιιι”εειιοιι ιιππ Ριιιειιτειι πεε ιιτειιιειιειι

Βειιιϊε επ :ειιι;ειι. Νιιειι Αιιιειετιιιηι· ειιιιιιτ ει· πειιιιιει· ειιι

Ζειιι;ιιιεε. ιιι πειιιεειιιειι ιει πιο Α” πει· Βεεειιιιιιιειιιιε

πεε Ρι·ιιιιιιιιιιιιτειι ειιιεειιειιπ ιιι ννιιιπι€ειι. Βειιειπει πει·

Κιιιιπιπετ νει· Βεειιπιειιιιε· πεε ρι·ειαιεειιειι .Τειιι·εε Με πει·

Απειιιιι. ειιιε. εε ιει ιιιιιι ιιιιει· εειπε ιιιειιει·ιρ;ε Βεεειιιιι'ιιειιιιε

ιιι ειιιειιι·εειιειιπει· νικ-εεε ειιι Αιιε·ειιεε:ειι.<.ιιιιεε επ οι·ιειιειι».

5 51. . . . «Πιο επ Αιιειιιιι.οιι πει· ἰιι ἐ 59 ιι.ί5Ο ιιοπειειιιιοτειι

Αι·ι. ιιιιεεειιιειιι πεε Πειιι: εειιειι Β.οιειιε ειιεεειιιιτε

'Ι'ιιιιι€ιιειτ ιιιιιιιι πιιι· ε.ιιειιιιιι ιιιεινειεε Με ε ιιει·οι

ο ιι ε ιι π ιιειι·ιιειιιει ινει·πειι».

Νεειιπειιι εειιοιι ι'ιιιιιει· πειιι Πειιτεειιοιι Ηοειιιιιι.ι ιιι 11οιιποιι

πιο Ειι·ιιιιι.ειιιι€ιιιιΒ· επι· Αιιιισιιιπιε νοιι Ρι·ειιι.ιιιε.ιιτειι οι·ιειιι

ννοιπειι, ω” ιιιιιιιιιειιι· :ιιιεπ πεπι Πειιιεειιειι

Αιοι:εππει-Ηοεριι.ει σε» Μιιιιιιει· ιιι 8ι. Ρειει·ε

πιιι·; πιο Ζιιιε.εειιιιε; νοιι Κιιιιπιπειειι πει· ιιιε

πιειιι επι· Αιιιειειιιιια πεε ρι·ειιτιεειιοιι .ιιιιιι·εε

ιιοινιιιιι.ιι. ννοι·ποιι. 1ιιι Αιιι'τ.ι·εεε πεε Η ει·ι·π

Βειειιειιε.ιιειε ι·ε ιιε.τ πεε Κειεει·ιιειι-Ποιιτεειιε

θοιιει·ε.ιιιοιιεπιιιι. ιιιει·εειιιετ πεπι Πιιει‹ιοι·

πεε ι·ιοεριιιιιε ιιειιειιιιι. ε;εεειιοιι, πιιεε ειιιε

ποιι Ζειιι·ειιιιιι νοιι εεειιε ι1οπιιι.ειι πιει”. ιιιιοι·

ει.ειεοιιπε ρι·ειςι.ιεειιε '1'ιι.ιιειαειιειιι ε·ειιιιιι ιι

ιεπ Κι·ειιιτειιιιειιε ιιει Αιιεοινιει·ιιπε· ε" ιιιεπ

ι.ιεειιειι .ι ειιι·εε εεετε.ιι.ει ιετ.

- 0ι·πειιενει·ιειιιιιιιε:ειι: Πει· ινοιεεε Απιει·

'ο ι·π ε ιι - πεπι ιιει·ειτοιιπειι.Μιτειιεπε πεε Μεπι2ιπειι·ετε. θε

ιιειιιιτει. Ρι·οι. ειιιει·. Πι·. Μ ι ο ι· ι ει ε ιν ε ι ι. Πει· Η τ. Α τι -

ιι.ε ιι ο ι·π ε ιι 1. Κ 1 ε ε ε ε - πειιι Οι›ειει·:ι πεε ιιιιοπιι-ιιε

ι·ιιιειιοεριι.ειε ιιι Κιοιιετεπτ, Βιιι·ειιιειιιιιιεπιιιιιε, ννιι·ιιι. Βιιιειει·ιιιι

'Πι·. 1εεε._ι ε ιν ιιππ πεπι Μεπιειιιειιιιερειαοι πεε ειιιε·ετειιτεπ

1ίοι·ρε ε" Πιιειιεννεειιε. θειιειιιιι·ει Πι·. Βειιιιιιιι·ονν. -

Πει 51. Βι:ειιιε1ε.πεοι·πειι 1. Κιεεεε - πειιι Οιιει·

επι: πεε θεννιιετοροιεειιειι Μει·ιιιειιοεριιει, ινιι·ιει. Βιιιε.τει·ιιι

Πι·. Κνιιει· ιιππ πεπ Κιιιιειιιτειιτειι πει· θε. Ρειει·ειιιιιεει·

Αιιειειιειι πει· Κε.ιεει·ιιι ιι ιι ι· ι ε , επι. Βιε.ειει·ιιιειι ΠΠι·.

Κιιειιονν, Τι·ειειιιειιιιει·ε, ιΖνιιειιιιιι εεεΝιιιιιιι.

Πει· $ι. 8ι.ιιιιιειειιεοιπε ιι Π. Κιε.εεε - πειιι ννιι·ι‹

ιιοιιειι 11ιη;ιιεπε πεε 8ι. Ρει.ει·ειι. 1ιιετ.ιιιιιε πε Βιιρειιιιιειιιιιι

πιεπιιιιι ιιππ Πιιει πει· εριεοοιοιοε·ιεειιειι Αιιιειιιιιιε πει·εειιιοιι.

Βιεει.ει·ει. Πι·.Αιειιιι.ιιπει· ινιε.πιιιιιι·ονν. Πει· 8ι.

Μ'ιεπι πιιι·ο ι·ποιι ΙΙΙ. ΚΜ εεε - πειιι Οιιει·πιι·ειιιοι· πει·

ιιιιιιιιιιιπιεειιειι Μεπιειιιεινειινε.ιιιιιιι.ς, ινιι·ιιι. 8ιε.ε.ιει·ει Πι. ν.

Πνε.ιιιιιει·ις. - Πει· Μ. Ψιεπιιιιιι·οι·πειι ιν. Κιιιεο:

πειιι _)ιιιιεει·ειι θι·πιιιετοι· πεε ιιιεειεειι Οιιπειιοννιιοεριιειε,

ετιι.ετει·ει Πι·. ιν Μ. π ι ε ιιι. ιν ι ο ιν (Βεπειιτειιι· ποε «Β.ιιεε.

ιδ'ι·ει.εσ.:ιι»).

-- Βειιιι·πει·ιι: Ζιιιιι θειιοιπιι·ει - ποι· Οιιει·ιιι·ει. πεε

88. Ρειει·ειιιιι· ει· Μει·ιιιειιοεριτεΙε ιιππ Μεπιιιιιειιιιερειιι.οι· ω.

8ι:. Ροι.ει·ειι. Βει'ειιε, Βιιι·ειιιειιιιιιεπιιιιιε Πι·. Βιι.ιιι Με» Με

3ι)εε οιιει·ε.ι:ειιπο Μιι€ιιεπ πεε 1πεπιειπειι·ε.ιε, Πειιιειιιιοιιειιειιι·

Σ. Ε Ε.

- Πει· ετειιν. Οιιει·ει·ει. ε" ιιειιιεειι Πι·ειιειιιειαειιερ;ειιιειιι

εειιει'ι ιιιιι·ιιιιιειειιςει· θειιννεειειιι, νειειιεειιιεπειει· 5ιειιτει·ει:

Πι. Ρειιι Ριειιει‹, Μ: ειιιε Ειιιιειι1ειιιιιιοπιιιπε

πεε Αιιοι·ιιιιοιιετειι πω" ει·ιιιι.ιιιιι ννοιπειι, ιιιιι.ει·

Βειε.εειιιιε· ιιι εειιιει· ιιιειιει·ιεειι Ητειιιιιις.

- Πει· Με. οιπ. πει· Ηειιιιι·ιειιιιιιε ιιππ θνιιιιιιοιοε·ιε επ

πει ιιιιιιιιιι· πιεπιειιιιεειιειι Απεπειιιιε Πι·. Οι ε ο ι· ε Β ο ι ιι

ννιιι·πε ιιι πει· ινιιιιιε ειιιοε Ρι·οιεεεοι·ε ειιιει·ιτιιε

ιι ο ε τ. ιι ι ι ε τ.

- Πει· ιι.ιιει·ε Πιιιι·ιιι·α πεε ει. Ρειει·ειιιιι·πει· Νιιιοιε.ι-Κιππει·

ιιοεριιιιιε. «πι. Βτεειει·ιιι Πι·. ν ι ο ι ο ι· Ε πι :ι ιι ιι ει θ ε

ν ε ι ι ιι , ιει ιιιιειι 8θ-ιιι.ιιιιεειιι Πιειιει επ πιεεειιι Ηοεριιει επι'

ειι.ιοιιεε Πι·ειιειιειι ν ε ι· ε. ιι ε ε ιι ι ε π ε ι; ννοι·πειι.

-· Πει· ιι·ειρι·ειαιειει·ειιπε Λεει. ΒΑ ο ιι ιιι ε. ιι ι ιι ο νν ιει ειιιε

Βιι ι·ειιι‹πιε.τοι· ε." θ. Κιεννεειιειι Ηνιιιιιεειιιιιιε

επι 8 .ιε.ιιι·ο, εοιεειιιιει νοιιι 1. .Ιιιιιιιει· π. .1., ει·πειιιιι ννοι·πειι.

- Πει· ιιιειιει·ιεε ε.πεεετοιειιιιιιεειςε οι·πειιιιιειιε Ρι·οϊοεεοι·

πει· Οιιει·ιιοννει· Πιιινει·ειιιι.ι, ειιιε. Βιεε.ιειετ. Πι. Ρ ο ρ ο ιν,

ιει Με οι·πειι ιιιειιε ι· Ρι·οιεεεο ι· πει· εειιειιιιιειι Πει

νει·ειιιιτ επι πειιι Πειιι·ετιιιιι πει· Ριιει·ιπειιοΙοε·ιο,

'1'οιιιιιοιοΒιε Με Βειιιεοιοειε ιιεειιιιιε·ι ννοι·πειι.

- Πιε Ρι·ινετποιεπτειι πει· πιιιιι.ιιι·-πιεπιειιιιεειιεπ Αισιπειιιιε

Πι·. 1πειιιοιν ιιππ Πι. 1ιοιιειιονν ειιιπ ιιι που Πιειιει. ποε

1ιπιιιιειει·ιιιπιε πει· νοιιιεειιιιιιιιι·ιιιιε; ιιιιει·ρ;ει“ιιιιι·ι. ννοι·πειι. ιιππ

εννε.ι·ει·ειει·ει· Με ειιεεει·οι·πειιιιιοιιει· Ρι·οι'εεεοι·

ειιι'πειι Ποιιι·ειιιιιι ποι· ερεειειιεπ Ρε.ιιιοιοειε

ιιιιπ'1'ιιει·εριεειι πιεΚιεννει·Πιιινοι·ειιετ.ιεωτει·ει·

Με ειιεεειει·π. Ρι·οι'εεεοι· επι' πεπ Ι.ειιι·ει.ιιιιι

πει· Αιι€ειιιιειιιιιιιιπε ειι πιο 'Γοιιιειιει· ιιιιινει·

ειιιιιι.

- Ζιιιιι θειιιιιι“ειι πεε .ιειιεεεννοιροιεειιεπ

θοιινει·ιιειιιειιτειιι·ει.εε ιετ πει· ι'ι·ιιιιοι·ε ειιεεει·ετιιι.

ιιιιιεειΒε Μεπιειιιιιιιιεειιιιε πεε Μεπιπιιιειπερει·ιεπιειιιε. 5ιεειει·ιιε

Πι. Βειιιει·ιιιε.ιιιι. οι·ιιιιιιιιιτ ννοι·πειι.

- Πει· Βενειει· Λεει Πι·. Ηει·ιιειπ ν. επι· 11ιιιιιειι

ιετ. πει· «Πεν. Άει.» ειιι”οιε·ε, ειιιε ιι.ιιιιι·ειι Μιιιιιιιπιεπει ειιι1ιε

ι·ιιι'ειι ιιππ ιιεειι Πιιιειι ιιιιιιοιιιιιιιι.ιιπιειι ννοιπειι. ινε ειιι ειιηιιιιιπ

ιιειιει· Αει2τειιιεπεει ιιει·ι·εειιειι εοιι.

- Πι·. Βιειιει·π ν. Θει·ιιετ επ 1ιειιιιιιιι·ι.ι (Πινιε.ιιπ),

ννειειιει ιιππ Μιιιιιιι·πιειιει. οιιιιιειιιι'επ ινιιι·, Μ. νοιιι Πιειιει

ι›ειιειι. ινοι·πειι.

-- Πιο Ρι·ιιιεεεειιι Πιιι γιιε νο ιι ιιιεπ ε ε ιιιιι ειειι Με”

Κιιεεεεειιε.ιιυιΜ2 Ιιεε·ειιοπ, πιο ειε Με Οιιει·εειιινεειει· ιιι πιε

8ιιιιιιειε-Κοιοιιιιε πει· θι·οεει'ιιι·ειιιι ιιιιιι·ιιι Ρεινιοννιιε

ειιιιι·ειειι πω.

- Πιε Εεειιιιιιν-Κοπιιιιιεειοπ πει· Ηιιιιρινεια·ιιιιιιπε πεε

«Εστω Κιειι2οεε Με »που επ σε Κιιιιιιιιπιεειιε Πει·ινιιιιιιιι€ πεε

«Ποιειι Κι·οιιεεει πιιι πει· Αιιιι·ε.εε εεννιιιιιιι, σε ιιιειιτ νοιι

πεπ ιιι Κιιι·ιιιιιπ ιειιειιπειι Αει·ειειι οιιιιε·ε ιιειειιι εειειι, ιπι Απι'

ιτε.ιιε πεε «Βοιειι Κι·ειι:εεε ιιεειι ποιιι 1πει·ιιειι Οετοιι επ ιιοιιειι.

Πιο Βιι,εεεειιιειιιε-Βεπιιι€ιιιιεειι ειιιπ Γοιεειιπε: 500 Βιιι. ιΖειεε

ε:ειπει·, 850 Με. ιιιοπιιιιιειιε Πεμ ιιππ επι' πω· Βοιεο 3 πω.

'Έιιι.ιεεειποι·.

- νει·ειοι·ιιειι: 1) Απι 11. Αιιι·ιι ιιι Μοειιιιιι «Η ιιε

ιπιιιιιιε Κιιιιιιιει· Πι·. Μιειιεει Ί'εειιει·ι ιιο ιν , Ρι·ιιι'. οι·π.

επι πεπι Ιιειιιειιιιιι πει· ιιιεπιειιιιεειιειι Πιιιε·ιιοειιιι Με ιιιιιιι

εειιειι Ρι·εριιποιιιιι€ ειι «Η ποι·ιιε·ειι Πιιινει·ειι.ιιι, ιπι 87. Πε

ιιειιειε.ιιι·ε. Πει· Ηιιιεεεειιιεπειιε νει· ειιι εειιιιιει ω Μοειιειιει·

Πιιινει·ειιιιι, επ ι.νειειιοι· ει· ε.ιιειι ιπι .Ι.186ε πεπ Αιτιε·ι·επ

ει·ιιι.ιιςτε

ιιιιιιε· εειιιε Βιιιπιειι ιιι ινιιιειιιιι·ι.ι;, Ηειπειι›ει·ε·. Με" πεπ

Βει·ιιιι ι”ιιιιιςεεειει. ιιιι.ττε. ιιειιιιιιιει·ιε ει· ειειι 188? Με Ρι·ινε.8

ποεοπι πι» Ριιι.ιιοιοςιε ιιππ '1'ιιοι·ιι.ριε επ ποι· Μοειιιιιιοι· Πιιινει·

ειιιε, πιο ιιιιι ειιιιεε .Ιειιι·ε ειιιιτει ειιιε Ρι·ιιΕεεεοι· πει· ιιιεπ.

Πιε);ιιοειιιι ιιππ Πειτε: .ποι· ιιιοριι‹ιειιιιεειιειι Κιιιιιιι ινιιιι1ιε.

Πε ει· ειειι ιιι Ποειιειι ειιιεε ι.ειοεεειι Βιιι”οε ε.ιε Βρεειιιιιει

ιπι· ιιιιιει·ε Κιε.ιιιιιιειιοιι ει·ι'ιειιτε, εε πειτε ει· ιιοιιειι εειιιει·

1ιειιι·ιιιιιιιιιειι ειιιε ιιιιεε;ειιι·ειιειο Ρι·ινε.ιιιι·ειιιε. Αιιεεει·πειιι

και· ει· νιειε .1ειιι·ε ιιιιιπιιι·ειι Βιεπτνοιοι·πιιειει· Με Ριιι.εεε πει·

επιιιιιιιεειιιειιιιιιε πει ειιι.πιιεειιειι Κεπειιεειιιοπειιοπιιιιιεειοιι.

6ειιιε ειι.ιιιι·ειειιειι ννιεεειιεειιειιιιειιειι Αιιιοιτειι νει·ϋιι”ειιιιιειιτε

ει·ιιι νιι·ειιοννε «Αιειιιν» ιιππ ιιι ι·πεειεειιειι Ρεειιεειιεειιιιιιειι.

Ρι·οι. '1'εειι. ννε.ι· ιιιιι. ω· ιιεισιιιιιτειι ιιρει·πειιιιεει·ιπ νεε

Ζειιπτ νει·ιιειι·ετει. 2) Πει· ιιιιει·ε Απι πει· 16. Ε'ιοι.τειι

επιιιρεεε Πι·. Πε πιο τι·ιιι ε Κ ιι ε ιι εεε νν ιπι Αιτει· νοιι

45 .1ιιιιι·ειι. Πιε νειιιιι ιιι·εειιοειιπι ιιιιιιε οι· ιπι .ι 1888 ει

ιιιιιετ. 8) Απι 4. Αρι·ιι ιιι 11οειιιιιι πει· ιιιιιιι·ιεει·ει Πι·. Νι

κ ο ι ει Α Με ιιι ιπι 48. Πειιεπειιιιιι·ε ιιεειι ιθ-ιειιιι·ιι.ιει· πιει.

ιιειιει· 1·ιιιιι.ειειι. 4) ιιι ι'νει·εειιιιιι ποι· ιι·ειρι·ιιιιτιειει·ειιπε

Απι. Ε ιι εε ιι Γ ι·ε ιι ι ε ιι ε τ ειιι ιπι 55. ι.ειιειιει:ι.ιιι·ε. Πει·

νει·ειοι·ιιειιε πω. ποτε εειι. 18?5 Με Απι ιπι· ιιιιιει·ε ιιι·ειιιι

ιιειιειι εεννιι·ιιι. 5) ιιι Οιεεεειι επι 16.|29. Διιιιι ω· 8ειιιοι· πει·

πει·ιιιςειι ιιιεπιιιιιιιεειιεπ Ε'ειιιιιιιιιι, θειι. Μεπι2ιιιειιει. Με. Πι·.

Πο ιιιεπ Βειιιιει·πι. ιιιι Αιι.ει· νοιι 84 .Τειιι·ειι. Έτσι:

εοιιιοε ιιοιιειι Διι.ει·ε ι“ιιιι,<.ιιει·τε πει· Ηιιιεεεειιιεπεπε Με επ εειιιεπι

Πειιειιεειιπο Με Ρι·οιεεεοι· πει· Ριι ειοιο,ειε ιιππ Πιι·ειιιοι· πεε

ιιιιγειοιοε·ιεειιειι 1ιιει.ιιιιιε επ ποι· ιιινει·ειι.ιιτ ιιιεεεειι.

- Επι· πειι ιιι 1.ιεεειιοιι ιπι Αριιι 1905 ειετιιιιιπεππειι15.

ιιιτειιιε.ιιιοπειειι ιιιεπιειιιιεειιειι Κοιι8ι·εεε πει.

Νεειιπειιι ει· εοπιιιιιι ιιειιιιιε ννειιει·ει· νεννοιιιιοπιιιι-.
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ε1ε1ι 1ι1ει· Με θι·εεει.εει.1οεε1ιοει1εεε ΠΜ· Με ι·εεε1εε1ιε 8ε1ιι1οιι εεε

Κεεει·εεεεε εετει· άεπι νοι·ειιε νοιι Ρι·οί. 111. 'Ι' ε ι· ε ο νε ε κι

εεε11εει. Ζεει Κοιειιεε εε1ιει·ειι Με Ρι·ο1'εεεοι·εε 111 ε 11 ε -

ιιι1εοει,.1. Ρ. Ρενν1οιε,Βε1ι·οτ.1ειε, Οτ.ι,1111ει·εε

ῇεννεΙιΞ, 11ε 1ιεεενν εεε άει· 1.ε1ειεεε11ιεε Βει·ιε εεε ε.

- Με νειΙ:ι.ιιτετ, ννει·εεε εεε επι 1ιενοι·ετεεεεεεε 1 ε Ε ε ι· -

ιιετ.1οειι1εε Κοε,ειι·εεε ΠΠ· Η·ε1ιει·1.εε1111ε ε εε

1:1γεε1:οΙος1ε1ε $τ. Ρετ.ει·εεει·ρ,· 1.ει1εεεειεεεεε εε

ε ι· σ. 1 ε ε ε ε ε Α ε ι· ε τ. ε ε “Με ΡεεεεεεΜει·ιεΚειιεε ε;εειεεε1.

εεε εεε εεε!εεειεε1ιεε 'Ι'ε11εε1ιιιιει·ε 11ιι·ε Ρ11εεε 1ιι εεε ι·εε

ε1εο1ιειι θεεε.εΜεε1ιεϊτειι εεεεεει1ε1οε ν1ειει·τ. ι.νει·ι1εε.

- 111ε Αεερ,·εεε εεε Μει·ε1ιε1'τεε εεε «.1 ο ε ι· ε ε. 1 ε ε ε ι· θ ε -

εε11εε1ιε.Γι Β.εεε1εε1ιει· Αει·ει.ε εεει Αεεεε1ιεε

εε Ν. δ. Ρ1ι·ο μην», ιιι ε·ε1ο1ιειε 1111ει· εεε 1ειιτ.εε Ριι·ορ,·ονν

Κοε,ε·ι·εεε εει·1ε1ιτ.ετ Μιά. Με, εεε «Β.εεε. Ψεε1.» εε1'ο1,ςε, Με

αεί ννειιει·ε νει·ΐεςεε,ε 1ε1ι1εἰειι. ι.νοι·εεε.

- 111Πε ειπε .Τε.Ιιε ιε1εει·ερειεε1ι ιιι1εεει.ε11τ «Με, "Μάιο σ1οι·ε

Με 81τεεε,ε· άει· .1ε.1τεεε1ιεε 8ε1ι1.1οε ειιι· Β.εεε. Θ·εεε11εεεεϊτ.

πι· Ψεει·ιιιιε· άει· νο11ιεεεεεεε1ιεπ, ιε υνε1ε1ιει Οι: Ρ. Ρ.

11οεεεονε εεἰεεε εε1'ι1ειιι Αετιε1ιοΙει·ε1ιοε.=.ιι·εεε Πε Μοε1ιε.ε

εεεε1τεεειι νοιιι..ε νει·1εεεε εο11ιε, νεοι ε1οιινει·εεει· νει·

5 ο 1: ε ε.

- "'7. νει·εειεειΙεεε εει θεεε11εεεεΐι. εεε:

εε1ιει· Νει.ει·ϊοι·εεεει· εεε Αει·ετε. Ζε εεε εεεεειε

ι·ιεεε 'Ι'εε;ειις εεειεεεει· Νε.τειίοι·εο1ιει· εεε Αει·ετε. Με νοιι:

24. Με 80. Βεριεειεει· ιε Μει·εε ειεειίἱεεεε "ει, ειιι. άει· Βε

εε1ιείπείεει·εεεε Αεεεεεεεε εε1ιοιι 1ειει Με 1Με1ε.εεεε ει·ςε1ιεε

1εεεεε. 'Ι'ι·οιε άει· Με' άει· 1ετετεε νει·εε.ιιιιιι1εεε· ιιι Ηεειεει·ε

11ει·ε1ιε·είε1ιτ1εε νε1·ε1ιι1εεει.ς νοιι ειεει·ει·ειι νετννεεετεε Ρε.

ε1ιει·ε, εεεεε1ιτ Με εειει·νν1εεεεεεεε1'τ.1ιεεε Ηεεριει·ιιερε εοε1ι

εεε 18, Με ειεειιιε1εε1ιε εεε 17 Α1ιτ.ει1εεεεε, ιιι εεεειι 11ιεεεε

εεε ερει1ε1ννιεεεεεεεεΜ1ε1ιειε 1εεει·εεεε πε εε1ιεεεε1ε εειε

Πνει·ι1εε. θε,ε·εεεεεεεε νοιι ε11ιι·ειεε1εειε Ιει.ετεεεε ε·ετεεε ιε

εεε ε11εεειειεεε Ηιτ.εεεεεε ειε 25. εεε 29. 8εριειιι1ιει· ει·ϋι·ιει·ι.

εεει·άειι. Ιιι ειιιει· Γει· 11011 νοι·ιιιιιιε.ε εεε 28. εεριειεοει· ει

Δεεε1ε1ι1: Βειιοιεειεεεε θεεε.ειιειιεεεε άει· 5ειεεε ν:ιεεεεεε1ιε18

11εεεε Πεερι,ει·ερρεε ειτε Ρτοΐεεεοι· Με ε ε1εγ 10.ιιεει·ιεεε)

111ιει· Με εειιει·εε Βι·ίε1ιι·εεεεε ιιι Με· Νει·νεε1ε1ιι·ε εριεε1ιειι,

ενε1ιιεεε Ρι·οίεεεοι· 0ο ι·ι·ε ε ε (Ι.ειρε18) εεε Ρι·‹›1εεεοι· Οι.

Βε1εει· 11εεεει εεε) Με νει·ει·1σεεεεε·εεεωε 1ιε1ιειιι1ε1ε ενετ

κ1εε. Αει Νεεειιι1ετεε,· εεε Β·Ιε1ε1ιεε '1'ερ;εε 11οεεε ιε _ιεεει· άει·

1σειι·1εε Ηεερι,ει·ερρεε εειεεἰεεειεε 81ιεειιεεε πειτε, εε· Με Με

'1'1ιειιιειε νοι·111ε11,ε,· εοε1ι ιι1ε1ιτ. Με: εεειἰειιετ ειπε. 1)1εε εεε

Ιιι άεει ε.εεΓεει·11ε1ιεε Ρι·ο,ςι·εειιε εεεε1ιε1ιεε, Με” ιει .Με νοε

άει· θεεοΜ1.1'ιεί111ιι·ειιε νειϋΠεετ1ἱεετ ννει·εεε Μιά. Με Με Α1:

1.ε11εεεεε1ι.εεεεεε ·ειικ1 άει· Νεε1ιιε1ειες εεε 25., εοι.ν1ε εεε

26. εεε 27. εεριεει1ιει· Με εε1ιε1τ.εε.

- Ζειεἱτει· Κοιι,ε,·ι·εεε άει· ι·εεε1εε1ιεε Ρεγεει

ει.ει· ιε Κ1ε ει. Ι)ιε Κιει.νει· ρεγε1ιιετι·ιεε1ιε Θεεε11εεεεΓι ειιι:

Με Βι·1εε1ιειε ει·1ιε1ιεε, εεε Π. Κοιιι.ει·εεε άει· ι·εεε1εεεεε Ρεγ

ε1ι1ετει· ε1εειιεει·ιι1'εε εεε Μεεεε ειιι' Με Ζε1τ νοει 5.-11. Βερ

τ.ειεεει· ε. .1. 1εει,εεεειιτ. Ζει· θι·Βεειεειι1οε εεε Κοερι·ι·εεεεε

Με: Με θεεε11εε1ιε.11 Με Κοει1τεε εεε 11ιι·ει· Μιιω ε·εινε.ε11α,

νεε1ε1ιεε εεε εεει Ρι·εειεεει.εε Ρι·ο1'. .1. Α. θε11:ο ι·81€1, εεε

ν1ιερι·ε.ειεεεκεε Ρι·ο1'. Ο 1: ο 1 ο ε ε 1: ι εεε Με. 1. ε ε ι ε ε 1: 1, εεε

111ης11ει1ει·ε Ρι·1νετεοεεετεε Ν ε τ. ε ε ε ε 1, Κ οι· τε ε ε ε 1ι -

'1'εεεερει·1ιοννε1:ι εεε 8εε1εε1:1, 1)ι·. Ροει·1εεε.ε

εεε Ι)ι·. Μ ε ιι 1 ει ο ει, εοννιε εεε Βε1ιι·ετει·εε Ο1)ι·. Ο ο ε ι· ο -

ΕΜΘε.Α.118ε11ιοι·ε1ι1εεε 8.Γ1ε1εεειεεειι 1ιεει.ε1π.

Ιω εεει 11οιιει·εεε εεττ! ε1ιιε Αεεετε1Ιειιε νοιι νν1εεεεεεεε.1ι

1ιε1ιεε Ιεειι·ειεεειεε. Αρρει·ετ.εε, Ρ1ιοτοει·ερειειι, Ρ1εεεε νοιι

Ηει1εεεεε1ιεε εεε εεεεεεε εεί' Με Νεει·ορεΕ1ιο1οΒιε εεε Ρεγ

ε1ι1ειι·ιε 1ιεε118·Ιιε1ιεε 01ήε1ιι.εε νει·1ιεεεεε εε1ε.

Ψεεεε ιι111ιει·ει· Αεε1ιεεε.ε 1›ε11ε1›ε ιεε.ε ω. εε εεε Οφε

ε1εειιοεε1ιοιεπεε ειπεν άει· Αει·εεεε εεε Ρι·εε1εεεπεε Ι)ι·. .Τ. Α.

θε11ιοι·ε κι (Πεν, .1ει·οε1εννοιν-1ΝεΙ 15) πε εεεεεε.

- ννε1ε1ιε εεοι·ειε Κοε1.ειι άει· ,εεεεεννει·ι1εε Κι·1ε8· άεπι

«Β ε ε ε 1 ε ε ε ε ε Β ο τ ε ε Κ ι·ε ε ε» νει·ει·εε.ε1ιτ., ειε1ε1ιτ ειε.ε

εεε άειε νοιειιεε1ι1εε Μεεει· Κ ο ε τ ε ε 111 ι· ε ε ιι Α ε τι 1 -

11οιιε.ι, εε οει·εε Ι)εεεεες ε1ε1ιτ ενειι1εει· Με '784,959 Με.

εε1τεεε άει· θεεε11εε1ιε11. ει·τ'οι·ι1ει·1ιε1ι εἱε‹1. Με ,ει·ϋεετεε Λεε

Β·εεεε νει·ει·εεεεεε: Με Β'εειΙεει11εεειι·εει.ε ειε. 7000 Βεττεε

ω. 1 11. 25 Κυρ. Με11ε1ι) - 202,000 1151., Με εεεει1ειιιιεεεεε

1Δεεειειτε - 18,000 Με., Με ρεγοειειι·ιεεεεε Ι..εεε.ι·ετιε 7000 1151.

άει· Πειει·1ιε.1τ. εεε εεε11εεεε Βεγοεε - 100.000 15251., εεε εστε

εε1.11ε1ιεε 200,000 11111., Με Βνε1ιοει1οεεε.Με11ιιες -80,000 1151.,

Με Βεεεεε11'εεΒ· νοε 1.εεεεεει1ττ.ε1ε εεε 11ε1ειιιε.τει·ιε1 -

100,000 Εεε. ε. ε. ιν.

- Ζεει νοι·ειεεεεεεε εεε ιιεε1ιεηε.1ιι·1ε·εε

εεειεε1ιεεΟ1ιιι·ει·εεεεοε;ιεεεεεεετ ειεεεεεεεεε

θεεε11εεεε11Ε Με Ο1ιιι·ει·,=.ιιε εεε Ρι·ο1'εεεοι· άει· Ο1ιιι·ει·,Με Πι.

Κ 11 ι· τ. ε (Βει·Ιιε) Β·εννε1ιΙτ.

- 1)ει· ει·ε1:ε Βϋεεεεε-Κοεει·εεε, »νε1εεει·νοε άει·

1. .1. 1898 εεε·ιεεεεεεε «Β6ετεεε-νει·ε1ειεεερ ειεεει·ε1°εε

ετοι·ι1ειι ι.νει·, ννει·εε ειιι 17.180. Αρι·11 ιιι ΒειΙἱε εετει· 4 ε.ιιεεει·

~

οι·εεει11ε1ιει· Βετει1ιε·ειιε άειι1:εε1ιει· εεε ειιε1εεε1εε1ιει· Γε.ε1ι

Ιεειε ει611εετ. Βει·ειιε ειιι 'Γεεε άει· Βιο11'εεε,ε,· εε1ι11ε άει·

Κοιιςτεεε ειννε 500 '1'ε11ιιε1ιειει·. 1Βε Με· Με Αεεἱεει: άει·

«Βϋειεεενειεἱεἱειιεε», 1111· εεε 11ει·111ιειιειι εειιι.εε1ιεε θε1ε1ιι··

Εεε Ρι·οι'. Ι)ι·. 1115 ετ,ι.:εε (Μ11ιιεεεε), εεει Με πω» εεε Με

Κν1εεεεεε1ιετ'ι Μεεε εροειιεειεεεεεεε 11ετεεε1ιεε,ε· νει·εειι1:ι..

ειιι Μεεεει Κοιιει·εεε ειεε Ηε1τ11ειιιιει εε νει·1ι1ει·1εε. 1.ε1εει·ενει·

ει·εεει· 1ε εεἰεει· Βεεεεεἱ·1εε1ιε1ι, εει ε11εε Ονει1οεειι εεε εεει

ννει;ε εε ,ε·ε1ιεε, ι1ειε Κοερ,·ι·εεε 1'ει·εεεε11εεειι. 1Εεειιεο εοειιτε

άει· Β1ιι·εενοι·ειιεειιεε ΗΜ. Ε). ν. Βει·ι:ειεε ε εε εεει Κοε

8·ι·εεε ε1ε1ι1: τε11εε1ιιεειι, εκ ει· κει· νν1εάει·1ιει·ετε!1εεε· εε1εει·

θεεεεε1ιειε εε ε1εεει Αείεετ1ιε.1ι. Με 8ι1εεε εεεννιιεε,·εε Μ..

Πει· νοι·ε1ι.εεεεε άει· <<Βϋεεεεε-νει·ε1ε1ςιιιι8·» Ρι·οϊ. Πεει·

Ιε1ε (Βει·Ιιε) ει·ἰεεει·τ.ε 1ε εειιιει· Βι·ϋ11ειιεεει·εεε εει·εε, Μ."

Με Βετ.εεε1ιιιιιε· άει· Β.6ιιιΒ·εεεει·ε.ε1εε ειεε εειιιεε1ιε Ει·ι·ιιεςειι

Με: Μ, ι1εεε ω. ι1ει· Δεεεεε εει·εε1εειι εεει· 1ιιτει·εειιοεε.1

εει.ε1τει Με. θε1ε1ιι·ιε ε11ει· 1.εεεει· 1ιεεεε ειε1ι νει·ε1ειΒ·ι, εε

ει· Υει·ννειιεεει·1κειι άει· Β.ϋει.ι.τεεετιε1ι1εε πε ει·1ιε1ιεε, εεε

Μεεεει Πιεεκεετ1ε εει εε πε νει·εεε1ιεε, εεεε εεε (ι1·ε1ι1ετ άει·

νει·νεεεεεε;; εει· εεεεε Βετ.ι1εο1ιιιες εε1ιοιι εεε1ι 10 .1ε.1ιτειι

οει·ει·ιι,ι· ε.ιιεεεεεετ. ιει.

1)εε ει·ει.εε νοι·τ.ι·εε· 1ι1ε1ι Πι. 1 ει ιεε1ειε ε ε (Βει·Ιιε) Με:

Με 19ει.νν1ε1ιε1εεε ε” Β.6ειεεειιετ.ετεεεεεεεεε εεϊ ιιιεε1ειει·

εε1ιειε θε1ιιετ. »ΜΒΜ ει· εε άει· Ηεεά 1ι·ε11"11ε1ιει· Ρι·οξεει1οεε

ε11ι1ει· Με ει·οεεε Βεεεετεεε άει· Β.6ετ8·εεειι·ε1ι1εε 1εεεεεοε

εει·ε 1111· Με ε.ι·ει11ε1ιε 1)1εεεοεε ει·1ειιι.ει·ιε. 1·11ει·εε1' 1'ε.εε Με

Βεε1ε1ιι1εεεε· άει· Β 6 ε 1: ε ε ε - Α ε ε ε 1: ε 1 1 ε ε ε· ε1.ει.τ, ε·εΙε1ιε

Με ειΜ'ε.εεεεεεε εεε εεε θεεεεεε Με Βϋεαιο1ο€ἱε εενν111ιι·εε

εο11. Αει εεεεει.ειι 'Γεειε εεε·εεεεε Με Α1ιιε11εεεεειιεεεεεε,

Μι· εε1ε1ιε ε1εει. ιεεεη;·ει· Με 90 νοι·ιι·εε·ε εεεεειε1ὰετ. εΐδεειι.

- Με Θεεετοιεε.ιι1εει·Κιεεεεε1ε εεε 01νι1

1ιοεε11.11.1ει·ε 81..Ρεεει·εεετεε 1ιετι·εε; ειιι 9. Αει·11

ο. .1. 105.81 1187 και. ε1ειε ε. νουν.), εει·εε1:ει· 12(15'1'γ 1ιεε -

(54 εεε). 840 εγρ1ι11ιε- 197 εεε.), 287 εε1ιει·1εε1ι- 11 ειναι.

122 111ρειεει·1ε - 15 πω.), 159 Μεεει·ε - 124 ιεε1ιι·) εεε 84

Ροε1ιεε1ει·εε1ιε - 10 1ιιε111° Με ἰε εει· νοι·εν._1.

Μοι·1:ε.1ιτε.τε-Βε11ετ1ε 81.. Ρετει·εειιτεε.

Με Με 1ΝοεΙιε νοει 8. Με πειιι 9. Αρι·11 1906.

Ζε.1ι1ι1ει· 81ει·εε18.11ε:

1) ιιεε1ι θεεε1ι1εε1ιτ εεε Α1τει:

_. .=ιέ18-:έέεζιζέιζιζέέκό

Ψ·.°1°ΞεεΞεεΞΞΞΞΞΞΞΞ.ε
<οεειοοιε ·ο-Η

εεεειτιτιεἔἶεἔἶἶεἑ
Ο··ε···:εεεεεεεεε

5884011944 19818815θ28 10 82 7970 5887 5544141

2) εεε1ι εεε 'Ι'οεεειιι·εε.ε1ιεε:

- 'Ι'γρ1ι. εεε.ετ.1ι. 1, '1'γρ1ι. Με. 88, μ'ε1ιι·1ε ι·εεει·ι·εεε 5,'1'γρ1ιεε

ο!ιιιε Βεετ1ιειειιες άει· ?Με Ο, Ροε1ιεε 4, Πεεει·ε 61, Βε1ιει·1εε1ι11,

111ρ1ιτ1ιει·1ε 18, 0ι·οερ 0. Κεεε1ι1ιεετ.εε 11, θι·οερϋεε Εεεεεε

εεεεεεειιει.ς 40, 111ι·γε1εεΙεε 8, θι·1ρρε 4. Κε.τει·ι·1ιε11εο1ιε Εεε

εεεεεεεεεεεεε 120, Βε1ιι· 1, 1Βρ1τ1εει1εο1ιε 11ειι1ε Με Ο, Α1ιε1.ει·

θε1εε1ιι·1ιεεειετ1ειεεε Ο, Ρε.ιοτιτ1ε ερε1ειιι1εε Ο, Βο1ε1ιι·ε.ε1ι1ιε1τ 0,

Αιιτ1ιι·εκ 0, Η Μορ1ιοΒιε Ο, Ρεειρει·ε.111εεει· 1, Ρ 11.ιε1ε ειιι!

Βερειεεειειε 10, Γιιεει·1ιεΙοεε άει· Εεε εε 112, 'Ι'ε1ιει· ε1οεε ειι

ι1ει·ει· 0ι·,=;ει.ιιε 27. Α11ιο1ιο11ειιιεε εεε ε11ι·ιεει 1ι·εειεεε 5. Εε

εεεεεεεννεεεε εεε Ατι·ουειε ιιιι'ε.ετειε 62. Μει·ε.ειεεε εειιι11ε 81,

Κι·εε1ι1ιεἰτεε εεε νει·εεεεεεε1ιεεε1ε 108, '1'οτ,ε_·ε5οιεεε 88.

 

+ Νε.ε1ιε.τε 811.εειιε εεε νει·ειιιε Μ. Ρ013οτε

1σει·Βει· Αει·ετε: Β1ειιετε.ε, ό.. 28. Διπ·11 1905.

Τ8.8880 εεε εερ,·: νν1ει11ειιι·οΗ': Νεεεετεε 111ιει· θεο

Ιει·είοι·εοΙιεε8.

+ Νεο11ετε 811:ειειιε εεε 13εεεεεεειι ει·ε1:11ε1ιειι

νε1·ε1ιιε: 111οιιτεε, ε. 9. 11011 1905.
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ΔΝΝΟΝΟΕΝ ΙΠΒΕΒ. ΔΒ.'.Ι' ινοτιιοιι ιιι Μι· Βιιοι1ι1ειιά!ι1:Β νοιι Κ. Ε. ΒΙΟΚΕΒιιιΉ

ρ8ι. Ριποι·εΒιιτε, Νονε!η-Ρτ. 14.ειοννιο ιιι ε.ΙΙοιιιιι- ιιπά ιι.ιιεΜιιι1.Αιιιιοιιοοιι-ιΣοιιιριιιιτοιι ειιςοιιοιιιιτιοιι.
 

Βει:ιοιιοΙΙο ΗοἱΙιιιιἔ ι1ιιτοΙι ΡΙιοερΙιοτ

ζ @Με ΡἰΠε επιτ

> 1- ΜΙτ 0,05 Οι).

όεεεειι ΗειιιρτΒεετειιιάτιιειΙ τεἰτιε Νιιι:Ιειτιεέιιιτε ἰετ, νοιι Πι. Ι.εριιιιι:ε Ιιετ8εετεΙΙτ.

4ο 54 14 27 4

Ο , Η , Α2 , Ο , Ρ.

Ετρτοϋτ: ω ΡὶιοερΙιετιιτἱε, ΝειιτειετΒετιιο, Πεισιιιτιε, Βιιιτειτιτιυτ υπό ΑΙτετεεΙιιν21οιιε.

  

Πειστειιιι:Βεειιννοιειιιι8; 4-1θ ΡΗΙειι ιιιιιιιιτειιὸ όετ ΜαιιΙΖειτ.

Ότ. ϊ.ερτιτιεο, 62, τικ: ιιι: Η Τοιιτ, Ρειτἰε.

ΕτΜΙι;ΙιοΙι ιιι 8.ΠθΙ1 Βοεεοι·θι1 Αροι:ΙιοΚοτι. ω) 12-5·

 

 

 

ιιι Μι) ΚΙΒΒ'ΙΝΘΒΝ·ι48›ισ-Β.
Βεισοι· νοι11 15. ΑΡΝΙ Με 1. ΝονωιιΒοτ.

ΨοΙΦΒοι·ΠΙιππο οιεσιιΙιε!ιιεε ΚοοΙιειιΙηιιοΙΙοιι (ΒΒΕΟΟΖ)', ΡιιΜιιτ, Μω:Βτιιιιιιοιι, ΒοοΙιΙετετ,ΒιεΙιΙιωεερι· (ριιοερ!ιοτιιτεοπΜΙΒΜ), δοΙο

ιιιιτ τοιοΙιετοιιι ΚοΒΙοιιεΒιιτοΒιοΙιιιΙ€ Πιι· Τι·ιιιιΙ:- ιιπά ΒιιόεΙιιιιυιι. Πει·νοττιι8οιιτΙο ΠοιΙει·ίοΙΒο ω Μεςοιι-Βιιι·πιετΕπιιιΚιιιψου; Ποτ»,

ΙιοΒοι·-, Νιοι·οιιιιι·ωιΕΜιιου, Ει·Ιιι·ωιΙιιιιι€οιι Μι· Ατιπιιιιμοι·ειι.ιιο (Αιπ.Ιιπικ, Βιιιιιιιγεοιπ), ΡοπΙοιΜ81ιοΠ, ΖιιοΙιοτΙιτιιιιΕΙιοιτ. Ποι

ειιοΜ, Ρι·ιιιιοιιΙιιι·ωιΠιοιτοιι.

·· · · ” ιι ιιιιιν ιι α! κα”. Ατιιιιι ιιι ιιΑ- · · ·
ι!ιιτειιιιι! ειιιιιιιιιιιιιτΜιιιιτι!νισεειτ Μ2;:Γ,..,;ο.0::;:8.:;ι""έι,.,0:.:,_ π;;; ..:::.”;:.:..°",; Κιιτιιιτιιιιι Μ! Κιεειιιιιιιιι.

ΡΙ°ιι0ἱ1Εν0ΙΙΘ' Βοηηιαο

Επι». ΑιιΜϋΙιτΙιοΙιε

Πι.ιιιο:Ι.Δοιε ΚιιιιιιιεΙιιΙΙ Ήιωτιοτιο ΡτοιιρεΜ.ο.

Ι.Νετνϋεειι.ΕιιιοΙιιιιεεισε:1ιι ΜΗ. ° °

ν .:ει.-ΠοΜπιιι Μ» Κοοικιιιιι. Κομιει:ιιιιιιιι. Πεμ! ο.

 

  

' 'α·

Τ ΗΑ¦ΝδΪΗΝ

  

 

Μιι3ιιι.ιοπιι ν ο Η γ ΤΙΜ ιιοΙΒΜ :ΘΗ
, _ τοπ οι· τω: ε -

Π ΠΙΝΒΒΑΙΜ Α88ΕΒ 2 εισΙιοιι ΒοςΙοι·ιιιι8·.

  

  

Μινι Πιο ειοΙι νοι· ΝιιοΙιεΙιιιιιιιι€ειι ιιιι‹ὶ ΜποιοΙιιιο μη” Μο @ικιΙΙο.

 

Νιοι·οιι-, Ηιιι·ιιΒΙωιοιι-, Μαμω

Κι·ιιιιΚΙιοΝοιι.

  

  

  

_ Βι·. δοΙιιιειτοτ,

ρι·8.Μ.ιεαΜι· Απε ιιπά ΙιιΙιιιΒοι· οἱποε

Κιιι·ι·ιειιεεε

(ΙιιιΗν. Ιιιιι·ι.κοιιι. 11ιιιιι.ι

ΒΑ!) ΝΑΠΗΒΙΜ.

νι0ΗΥοιιιεετιιιε

νι0ΗΥιιιιιοιοκιιιε

νι0ΗΥιιιοιιιτιιι

  

ΙιοΒοι·- ιιυά ΒιιΙΙοιιΜποιι

Κι·ιιιιΜιοΠοιι.

  

  

Κι·ιιιιΒΙιοποπ ιΙοτ γοτάιιιιιιιιεε

θτἔιιιιο, Με Μιι€οι1ει πω! Μι·

ΙΜι·ιιιο. (68) Ι8-Ι.

  

οοοοοοοοοοοοο

δ ιιιε·ιιι·ι·ι1·ι

Ν ΡΕΝΒΙΟΝ Μιά ΒΑΒΕ-ΑΝΒΤΑΕΤ Ν ΡΟΟΚΕΝ-ΙΜΡΡΠΝθΕΝ~

νοιι Πι·. (δειτε.

 

Κ Μ- :ΐΘ:ΐωε.τ_ Ι .ι (Μ) θ 2 ‹ΒιιιἔἱιΒἔω:ἰιἔΗΓἔΒι›ο.)

Η Γ ο Γ Η θ) Ρ 8 8' Β'Ι5.ιιοΙιο!ωιι Κε.ΙΒε-Ροο!ιειι Ζι12διι.δθΚορ.

 

νετεοΜεόετιε ΗειΙΜόετ. ΗεττΙιοΙιε Ξεοιπιόετ. νοΠε Ρειιειοπι ΙΜ ΒαπειιιιΠεεΠ

| ΨωΙΓθΠό άεε 88ΠΖθΠ ]311Γθ8- ι ' οικω· οιιιοιιι ΒΒΙ.15Κορ.Πιι· νοτιιοιιάιιιημ

- οσοοοοοοοοοοο
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ΒΟΝΟΒθιΝ
Νετιιι·11οιιο Αι·ει-ιιι-Β1εοιιηι1ο11ε

Μι|ιιιιιιιτ ιιιιά 1ιιι Κιιι·1ιοΙι·Ιο1ι @Η 1868.

Αιιεεινειιάοτ ιιιιι 1ιεειειιι Βι·ι“οΙε ιιιιά τιιιιιωτιιά Με “πιο .ΙΜιι· ιι.ιιο1ι ιιι Ηιιι.ιε

Κιιι·ιιιι ιιι ΜΙειιι ΙΑιιάει·ιι οιιιρΓο1ι1ειι ιιειιειιε νιοΙει· :ιι·πΙιο1ιειι Αιιτοι·ιιΜειι 1ιει

Βιιιιιιι·ιιιιι1, 01ι1οι·αιω, Ει·Κι·ιιιιΚιιιιςειι Με Βιιι1εε, ΜΜιιι·ιιι ιιιιι Ηιι·οιι ΓοΙ,ι.τεειιιιΜιι

άευ, Ηιιιι1-,Νοι·νοιι- Μιά Ρι·ειιιιιι1ειτιοιι, Βιιεει1οιιν'εο1ιοτ Κωιικ1ιειιετο.

Θ ΗΒ.ιιΠιε1ι ιιι ΜΙειι Αροι1ιο1ιοιι. -+ (51)25-2.
  

ιιιι.κ:1ι Βι·. 13ι·οιιπ. Ηειιιι1ιιιι·ε, (Ι.ιι.οι·ιιιιιι· άειιιεο!ιο Μωιιι

ιιιειο1ιε ινοοιιωωιιιιιι 1904, Ντ. 27). Ψοι·ΖΗΜιο1ιεε ΜΜΜ

8680” Αοιιο, Ρο111οιι1ιτιε, Ριιτιιιικιιιοεο.

Ζιι 1ιΜιοιι ιιι ΜΙειι ΑροΠιεΚειι. Μιιετετ ει·ιιι;ιε.

θεατρο Ηογοι· & Επι., Ηειιιι1ιιιι·ιι Δ.

Ο "ιι9ιοΦιιιιιίδω Χ

· '”:ιιιιιιειιιι:ι ε"?Η"Η κΪθΜ.

ΒΥΜΑ1.
Ηετιιο1ιΙιιεεε, ιιιι8·ιΜι.τεο, ι·οιΜοεοε ιιιιά εεΚιει1ιεειο1ιι·άιιΚοιιάεε Τι·οο!ιοι·ι

Αιι€1ειιιιϋοιιιιι, 1ιωι·Μιι·ι 1.οι ννιιιιάειι. νοιάιτοιιιιιιιιεειι. Ηγρει·ιάιοειε,

Ιιιωτιτιςο ιιιιά ειιιάει·ειι Ηειιιιιιι·ειιι1:1ιοιτ.οιι, άευ 111ιι·ικοιι .Ιοάοΐοιιιι

Ει·ιιιιτειιιιιιεΙιι "που εειιιοι· Β111ΙΒ°Κε1Β νοτειιιιΜιειι.

1.ΥθιΠ81Ν·8Η!Ν!Ν
Πιιι:111ιεεει, ι·ει2Ιοειεε Αιι11εοιι11οιιιιι, 1ιειιι·5ιΙιι·ιεε ΜΜΜ 1ιει ΡιιτιιιιΚΜιι

ΡΙιΙει;ιιιοιιειι, Β1ι:ειιιειι. ριοΓιιεειι Βιι:ετιιιιςειι οπο.

1.Υθ88!Ν·ΝΑΤΒ11.1Μ
ΒοινΜιττοε ΜΜΜ εεεειι 111ει·ιιηιιιιοι·ι·1ιΒο,ε;εριιιΓιιιιιά οιιιρι"ο111οιι νοιι

Πι·. Ριι.ι·έιάγ, Ι Αειειετ.ειιιτ ιπι άετ ΚΠιι€1ι ιιυ Ηιιιιτ- ιιιιά Ηοιιο1ιΙεο1ιι.ε

Ιιτειιι1:1ιοιτειι άετ Πιιινοι·ειιϋ.τ ΚΙιιιιεειι1ιιιι·ι.χ.

(Π) 3-8.

Μιιειιιιι· Μιά ΙΛι.ειτιιιιιι· ειιΜιοιι άειι Ηοκι·ειι Αοι·ιτοιι 1ιοΜειιιοε πι· 1ίοι·Π18ιιιι8.

  

  

Ποιιοι·ι·1ιδο.

 

8 1. (ΒΜιοχΙεάιιτε1ιοτιιγΙεετει·). νωπά Με 15.ιιεεει·11ο1ιοε ΜΜΜ Βε

8 Ι εοιιάετε Βιιιιειι€ 1ιει ΜΙειι ιιιιε1ι Ει·Ι:ΜτιιιιΒ ειιιίπειειιάειι

ι·1ιοιιιιιΜΒιο1ιοιι ιιιιά ιιοιιι·ΜΜεο1ιοιι 8ι·1ιιιιοι·ποιι, Μι θοΙοιι1ιι·1ιοιιιιιπι1ειιιιιε,

Πιιε1ιοΙι·1ιοιιιιιιιΠιιιιιιιε ιιτιά 1εο1ιιιι8. νοιι ειιιει· ΜιεοΙ·ιιιιιιέ ειιιε 8Ιοιο1:ιειι

Τε1Ιοτι ΒΜιτ ιιτιά ΟΙινειι6Ι ἱιι` άετ ΚεεεΙ τέιέΠο1ι 2 πιΜ 121 Με 1 ΚΜΐεο

ΜΒΜ νοΙΙ ιιι άιε: Ηειιιι άετ ετ1:τειιιΚτειι Κότρει·τοιΙε ειιι2ιιτει1ιοιι. - ΒΜιτ

181 ΜιεεετοτάειιιΙιΜι ωιιιἔ.

Μι εορτ1εο1ιοιι Ει·Κι·ιιιι1ιιιιιςοιι (Βεριι1ώπι1ε,

Ριιει·ρεπι1ρτοΖεεεετι - ειιιο1ι ρτορΙιγ1Μετιεο1ι

1ιειθε1:ιιιτιειι -, ΕιιάοΚειτάιτιε, Μι1Μ;ιτειιιά Με.) Με 1.6ειιιιιζ :ιιι· ιιιιι·ιινο

ιιϋειοιι ιιτιά τοΜΜοιι Αιιυνειιάιιιι€, Με ..Πιικιιοιιτιιιιι θι·οά68 2ιιτιι Ειιιτει1ιειι.

- Ζιιτ Ή'ιιιιάΙιΜιιιιιά1ιιιιε ιιι Ροι·ιιι νοιι ΤΜ)1ειτοτι οπο. (19) 11-5_

ν δι!Βετρτέ.ρατΜ Πιτ 9 · ΒΠΙι€εε ΜΜΜ

Αιι;;ειι- ιιτιά θε- Ι Αιι1ι.ειΠιο111ιιιιιι

εο1ι1εο1ιτε1κτωιΚΙιειιειι , 1ιεεοιιάετε νοιι ιιιτειιεινετετ ιιιιά Ιἑιιιἔετετ νιω

Κιιιι€ Με Κο1:Μιι.

Ρι·ο1ιοιι ιιιιά ι.ιωωιω άιιι·ο1ι

Ο1ιοιιι1εοΙιο ΜΜΜ νοιι Ηογι1οιι, Ιωάο1ιοιι1-11τοεάοιι,

οάετ άετειι νει·ιτοτει·:

8.0ι·οι1ιιι,1Ν. Π., 8τοάιιγ Ρι·οειι., 8, 81. Ρεϊοτε!ιιιι·9.

~ -δ:-·,.··κή_2-ω..-Μ - Α* -- -.-Α-Ω
--·κ-··τε2ί”ΐ ·' Μέ

 

Πριιι·.ιιειιιιειετοιι

οιιιιιτι·ιιι.ιιι ιιιιευπ·1.

1 Μ. ιιιιΠιιιιε ιι 38ΒΟΕΙΗ; ιι‹ει..ιιοιιο.ιιιιε

Μ. Ρομπ. 15οο ργ6. ιιριι ;ιεροιιοϋ

κ κιιερτιιρ·1: οι. οι·οιι:ιειιιειι·ι. ιι οοιι·Β

ιι1ειιιειιιι.. Ποιρο6ιιοοιιι γ3ιιαπ π»

Ηοιι·τοΚ415 Γρειόροιπ. Βοόριιιιοκιικ·ι...

ιιοιιτ·Β ιικειιι:ιοΒοκ. Τγειι.οκο1ΐι 1316.

νω·Μ,ε ω" ΔΗΜ ΙΙιι·ειο1ιινΜά ιιι Μάι".

8οο1ιοιι οι·εοΙιιοιι:

Εοϋτϋυοῇ

Μι·

1ιιιιοι·επι Μοάικ1ιι.

Μ» Αει·ειο ιιιιά ΗΕι1111ει€5ιιι18

νοιι Ρω€. Πι·. θ. Ι(1οιιηιοι·οι·.

Βι·ειειι· Βιιιιά. ;;ι·.8. 190815 Μ.

 

 

άάι·σειιοιι νοιιξι·ιιιιΙ1οιιρ1ιοΒοτιιιιισιι:

Π” πωπω. δι10ΧΜΠ, Βιι.ο. οο·ηι., 5."ιι..

68. Π. 96.

Π” Δάε11ιοιά νοιι Ε'ει·οοιι, Κιι.ι1ιιι

τιιιοιι1ιιι.ιιιι1 81. Ω. 20.

Ρ'ι·ιιιιοθίι1ιοιι, 111. Ο.,1'7 Μάιο, Βιιιιε .Η 18,

ιι. 18.

8ορ1ιιε 1Ήι11:1ιιι.1.Βιι.ο. 00η. 'Ι'γιικοιι·ι. πρ.

7. κε. 5.

Β"ι·ιιιι ΜΒΜ Βἱεεει·, Μάι. Ρι·ιιιιιΚο. Οτε

ΡΗ! Ποιο τοάιοκ111 ιηιοοιι., ιι. Η 16.

κά. 28. γ οιιο-Κιι.ιιιιιικιιιιο. ποια.

?πιο Οιιι.1ιιι.ι·ιιιε Πιο1ιο1εοτι, Ι'ιιιιιι.ρευ

οικω "πάει μ. 80, π. Π'.

Δ1οιιιι.ιιάι·ιι Κιιωι·ιιιονσ, Βιιιο.ιιι.οιιοικωι

Π. ι. Μ. ιιε. 88.

Ε11εε ΒΙΒΗ. Πιιτοιιοκιι.ιι 58, ιιε. 15.

η Β'ι·ιιι Ματιά Βιι!ιο1·ιι, θα. Μι111ιο1οιι_

Παπά ά. Ριιιι;ιικ1ιοπι Κιι·Μιο θ-8.Ω. 19.

8ι·ιι.ιι Ε.. Δ. Βοεοε1ονιιιι1κεψι., Βι·ιΜΜΙ

ΡοτειιιΙο1ι .Μ 18. Ωιι. 6.

Π81-10Ψ111Κ162.γΡ.0011Ποιιιι ιιορ. π Πω;

"ιιοΠιιοιιιικοΗ γι. ιι. 4. ιιι. Π.
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8ειιε15.ιιάεΜε:ΒοΙΙειἱιΙι1ε.ννειεεοι·

ΜεΚιιιι1ιιιιιιΙιιιιει!ιοιιιιιιιτ

άσε.81.Ρ0101°81111Γ981°8ειιιιιιι·ιτει·-Υιιι·οιιιε.

ΜειΧιιτιἰΙἰειιιοννεΙ‹γΡετοιιΙοΙ‹:,Π.

νοτΙο11ι$Μι!ΒιιιρΓο1ιΙιιιιςοιιιεεΑι·2ιειεοάει·οιιιεε11111

ΜΙοπι·Κι·ιιιι1ιοιιράοςειπιοιννοιιάιι.ςειιθε

Πιονει·ινειΙωτιιιΠειΙ)ιειιιιιιι.ι.:ιιιιιιάιιωιι

:ιιερτεο1ιειι

ιιιΜι·ε.ι2οιι,Τιει.81ιΜιτειι,Κι·ϋοΙωιι,ννιιιιιιοτι,Βιιι1ιειιιεΙ.Ιπι€Μοι·εΜε.
Π”118011..@καιν.10ΜεδΠΙιτ(ειιι8οι:ιιιιιιιΒ·οτιν.12Με2)8·ο6Β”ιιοι.'
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ΜΒ

 

]δίω·ο/

,,1%σάο"

, Με”. ΒιιεάεωΙ·

, σπασει·

'σε ΜΜΜ.

Υ ' . Απι- ·

Με .ιιιιάΔεΝ·

ΒΠεεΒοιαι-.

ε

πάθει

Ραε:'ϊ||οπ

,, Ιΐουάο"
ιι 0.6 ει. '

Βο ιιοιιιειο Μιά '

ΜΙ ηχεια Ροι·ιιι.

 

$πΜπ

,, λ'οΜο"

γοεΙειεσιι=οικ

πηρε”

πειιιιιω.:Εοιιάει

Με”. ιάοεΙεω

Έστω άει· Κιου

εσε-'Γιιοι·Αμο.

  

εε

ν·

«

ε'θΒ.

Βια ΠοάεΙ,

Βι·. ΔΙΙι·οά

Ε. 8ι:Ιιεε!ιοΙειι

ΗετεεετοΙΙτ

ΒεγάεΙειι·εεεε 16.

 

ι>εειυεειω

ΚοιιοιιΙιιιετοιι, Κο1ιικορί- ιιιιά Βι·οιιοΜεικειωι·ι·1ι.

μ Βιωι·ε.τ.ιιι· ιιι Ιιει·ι·οι·το.8. ΒΙ6Μει·ιι ΠειιιεοΙιΙειιάε ιι. Οοετοι·ι·οιοΙι-Πιι8·ει·ιιε.

Μάι. ΙΙι·. Βι·ιιει ΠεοΙιοι· (82ι·αεεϋπσ·ω.·

Πιο ννιι·ιιιιιιε Με ..Ροι·ιιιεειιι·· νει· ειπε ϋΙιεπεεοΙιειιάε; ννειιιιεΙοιοΙι Μι

ιιιοΜ. 8ει·εάε "μια Εεεε, άιο.εε άει· ΚειιοΙιιιιιετειι ειοΙι ιιι ειιιιρ,·ειι 'Ι'ιιεειι ιιι ειιιειι

ιιιί'ιιοΙιειι Κιιι.ει·ι·Ιι νει·ινειιάεΙτο, εο ννιιτάειι άιε Αιιέ'5.ΙΙο εο ιιιιΙάο, άει· ΒοιιΙοιιιι ευ

οεΙιει·, άεεε άεε Βι·εωιι·οοΙιειιάε άσε ΚειιοΜιιιεωιιε, Με ΒΙειιυνει·άειι ιιιιά «Με άτο

άιειιάο Βι·ετιοΙιιιιις,

. ΝεοΙι άειιι θειιι·ειιιοΙι άσε Ρει·ιιιεειιι νει· εε πιιι· Ιιοιιιι Βι·νναοΙιειι ρΙΒΜΙιοΙι,

Με ειιιιιιοι.ε ω» άιε Μάο Ιιει·ι·ΙιαΙιε :Με ειιι οιιιειιι ΑΙ ειι-ϋΗριεΙ. Βιεεε ΙιειοΙιτ.

ειιιιιιιΕικοιι Μ! πιιι· Ιιεεοιιάει·ε ειιι', άει· Μι ιιι€'οΙΒο Μια ι·ιΕοι·Βι·οιιοΜεΙΙιιιτει·ι·Ιιε

ιιιι ιιιει·ΙιΙιοΙιοιιι Βιιι Ιιγεειιι Μάο.

Ποιά Πι·τΙιει1 ρεεε άε.Μιι, Μ." Με Ροι·τιιεειιι ειιι ΜΜΜ Μ, Με ιιι ειιι

πω: Ζω άοιι πιιι. Βεο!ιι εο ΒείϋτοΙιτοι.ειι ΚειιοΙιιιιιετειι ιιι ειιιειι ιιιι€εΠ1Ιιι·ΙιοΙιειι

ιιιιά ε" ιιιιιιιοι·Ιιεειι·οιι ΒιοιιοΜεΙΒεπετι·Ιι άΙιοι·ιιιίϋΙιι·ειι νουά”. Ιο1ι Ιιειιιιο ειιι·

Με Ιιειιι ειιάοι·εε ΜΜεΙ, ννοΙοΙιεε ειο!ι άεε ι:ΙειοΙιειι νοι·πιιιςεε ιιΠιιιιειι ειιπω.

Πι·. Βι·ιο!ι Ε. "κι Πεειιιοι· (Βόι·Ιι:|οΙά, ι5'Μει·οπ.).·

Πιο άι·ει πιιι: Ρει·τιιεειιι ΙιεΙιειιάεΙιειι Βι·οιιοιιΜάειι, άενοιι Ζωη ΒοιΚιιιάει·ιι,

ιιιιιΙιειι ιιι άειι εο!ιιινει·εωιι Ε'οτιιιοιι ιιιιά _ιεάεειιιιιΙ οικία ειοΙι ΙΙιι·Ρτερετει Με νοιι

ειιε;οιειοιιιιοτει· ννιι·ιιιιιιε; άει· εω.ι·Κο Βιιετειιτειι ιιιι.ιιιιι ιιι ννοιιι€ειι Βιιιιιάειι Βοι·οικε

ει: ιιιιά άιε Θεοτοιιοιι Ιιοςιιιιιι ειοΙι Μιά ιιι νει·ιιιη.ςει·ιι, :Με 'Ι'ειιι οι·ετιιι· ΗΜ Μ. ι

νει·Ιιειιι' πιιι· άιιι·οΙι άιε Δροι!ιεΙιειι, εοννιε άιιιοΙι ίοΙ;οιιάο '

Π. Βιοι·ειάιιιρίεΙ, ΔιιοΠιοΒοι·, Ή'ει·εο!ιιιιι, ][ω·ειιι]]ων"]ω, 186_ μι. Μιιτοἱιι· ·

σπα, ΑροΗιοΙιοι·,

ΡΙ'02?ἄΪΙ,,ἰἴυεύε”

ιιιι.Βοει·οιιι€ 1ιο.1':Βατοε, νο111:οιιιιιιοτι ιιιιειίι.ιεεε

ΡΙιοερ1ιοι·οιννοιεε Με. Σώοι.) ΡΙιοε1:1ιοτ.

· Ρι·οη1ιιι ϋὶιειιιιά`ι Με άΙιτι,εοιι οι·Βειιιεο!ιοιι ιιιιά ειι

~ἐ οι·Β·ιιιιιεο!ιειι ΡΙιοεριιοι·νει·ΒιιιάιιιιΒειι άιιι·ο!ι εοιιιε ευφο

2οιοιιιιειο Ψιι·Ιιιιιη;, εειιιειι θειιιιΙτ. ειι Με» τεεοι·Μει·

Ιιε.ι·ειιι ΡΙιοερΙιοι· ιιιιά εειιιο ν6ΙΙιεο ΠιιεοΜιάΙιοΙιΙιειι

ιιπ Με Πει·ιιιιι·εΙα.

ΒιιοΜΗε, 8ικι·οριιιιΙοεε. 0ιιι·ιεε, Νειιι·οεειι, Ηγεωι·ιε, Διιπε

πι!ε, θεε!ιοικιο ιιιιά Βεεεάονν'εο!ιε Κι·ειιι0ιεΗ.

Με ΡιιΙνει· ιιι Ποεειι νου 1-2 ΚεάεεΙϋιΤο1 18η;ΙιοΙι

οάοι· Με 'Ι'εΙιΙεωειι ά 0.95 ιιι Ποεοιι νοιι 8 Πει πιιι:

Πε:Ιι 5 Ί'ιιΒιεττειι.

Ρο·ο2ωάκιωι. |ω·ππ·ιιπι (ΒιεειιεειιιιΙτ 2,80/ο), Ιιεεοιιάοι·ε ειιςεεειΒι ω 0Μοτοεετι

ιιιιά Αιιιιειιιιε.

1%·οφΙΜπιπ Μοπιαωπι (Βιοιιι8ειιιιΙι 40/0 οηζειιιει:ιι Βειιιιιιάειι), Ιιοεοιιάει·ε Μάι

2ιει·τ Με Νοιιι·οεειι.

ΝΠ· οι·ειιι·Ιιειι ειειε θι·ιιιιιιεΙριιοιιιιιη.;οιι νου 25. 60. 100, 250 μ. οάει· Οειιοιιε

ά 100 Τιιιιιιιιιε ε 0.26 ει. ιιι νει·οι·άιιοιι.

ιιιιωιιιμ ΡεΙτι·ιΒιιιιιοιιι

Ρ. Ηοπιπεππ-!.ε Βοο!ιο δι ω. Εει!:ιι!ι οιιειτι.-ριμιιιη. ΡιοάυΜε

· Βασσά (8οιιυνειι). θι·οπαιιοΙι (Βιιάειι).

Παω” ποιά βί"Μίιω· 42Βεο· Μία απατα .Ρι·οάτιΜο .ΜΜΜ ψ" ΗΕ. .4ετε!ειι ι;ι·α8ίε

από θ·εισι|σο πι· νωρτ9«Μ.

  

Ιιιά11:ετ1οτιο1ι:

νοτοτάιιιιιιε:

 

. .72::ροπυ|

,,ΐι,σσάο"

.ιί'ει'επ/
ά Ψ” ,μΐσΜο"

νι·εεεει·Ι6εΙιε!ιοε ΗΒ.-Ρι·

.ι%υ| ΐ

,,ΜιΜσ"
Μειει·, χοι·ιισιιΙοεει· ΜάοΓοι·ιιι

«παπα.

εριιι·ει.

πιιπ ιιιιιιιι Εικνοιεε, τσιπ εκει,

ετσι". Ιιιειι·ιιιιιι:ιιτε Μάι ειι.
01°Βιι€2. ΤΜμιιοικΗε ειιιιιιιιι

ω” ΤΜεοιιοΙ ,.Βοο!ιο“.

'

'

›

 

Εκιτειοτ. Τιι_γιιιι

εειοοΙιειται:. Ί`ειεεοΙιιιετ.

Βεεοιι. Ειιιι'ιιιιι· νοιι άετ τιιεε. Βειι6ι·άο ςοετ.ετιει.

ΠιιεοΙιεάΙιοιιοε, ειοΙιει· ννιι·Ιωιιάεε ΜΜΜ κεριά:

Λει·ιτ!ιοιιε θιιιειοιιτειι:

ρ-ΝιιοΙοιιιε.Εἱεοιι.

ΕιιιιιϊιΙιοι·εειιι.Ριιοεριιοι·,επι€ει·ιάειι

νοΙΙετάιιάι8· ινεεάοΙειι.

ω. Βειιι·Ιιειιι·ιτ ε. Π. (Ψοόσεοπωφ):

Ττἱἰεττἱιι(ΚιιοΙΙ)

Η!" (Νειιλειαεσπ):

 

ιι8·τοε-Βερότε:

Ποπ. ΡειιΙ ΒοεΙιοάο, Μιο8ΙιοΙιει·, Π", ΚιιΙΙιειι·. 28.

ι, Ροιει·ειιιιι·8, Οιιι·ι Ρει·ι·ειιι, ΠοεΒιιιι.

ιιι άει· Κοιιιιιιειιάεπτειι-ηιοΠιοΠε Ε. ΤιιεεοΙιιιοτ) Βει·ΙΙιι θ. 1

(ει) ΙΟ-1.

ΤαιιιιειΙΙιἱιιιιωωιι
Ει·ρι·οΜοεΑιι€ιάισιι·ι·ιιοΗ:ιιιιι,

 

εγιιιιιοι1εοΙιεε 5οιιιι·είεΙρι·ερει·ει

πιιι 10%» οι·μιιιεοΙι εειιιιιιάειιειιι

5οΙιννετοΙ. Πει·ιιοιιΙοεει· Ιι:.Ιιτιιγοι
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|2ἰ#ἰἰο.ι·.εοΙιιὐ.

θΙοο!!α|

άει· Μι·Ιιεειιιο Βε

' ετ.ιιιιάτο1Ι άει Με

άιειι.εΙ. ρι.ιι·ριιι·οι·

Ωειιειι άοειειι·Βιιι·,

Μιά ΜΜΜ. ι·ει·κι·ει:ειι

ιιιιά «πιω ΜΜΜ!.

Ιιι 0ι·ιιςιιιειΠεσοτιε

ά 15 οεπι.

δαά:.σσό

ερ·πρ

,, ἔοοἀσ"

οιιτς·Πεει.ω

[παει ιιι Β,ι·ιι

Μπαμ Β! οἱ Με

"Με ι· επιση

-μά Πεεεοσιευτιιιι.
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“Ρετ”. .ιιιΜι!1Ριιο5

μια ιιι "Μη, ιιιιά ι

Αι·εειι ιιι "εκει" :ι

ειιτσιποιοι· Ροι·ιιι. Ε

ΗεειιιοεΙοϋιιιεειιιιιιά.ΒΙιι€εειι.Μιά νοιιιει:ιιιιιΞιαΙιετειιΜεεειινει·Ιτιιεειι.

Ι.Μι·ειιιιι·ιιιιάΡι·οΙιειι!ιοείειι|οε!

ΚΝ0ι.Ι.σε639..ι.υοννισειιιιι=εΝΑΜιιιιειιε.
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'ω. . Η Η '

Ο _ € :Η Ε...

σ σ Φ “έ Σ · ”ἶ ε Μ.
σ ..Σ ψ .'. Ο 'Ξ' ··έ.:;·μ =>-=2Α

”`“ - · ω τ -"') :Φ

φ ΒΒΡ ο Ξ ΩἔΦ._Ε.Ξ>°°ἔ·ε>.
. Ο · Ό · "' .έ -ο-σ · =ἔὸ··· .

· · > ἔ› 8 α; Β έ · ·;Ε

Ο · Ό έ ~ ε = β Θ ζ'Φ;

ο 2 Φ· ἔ Ν _€5° ἔἐ ἔ·ΞΒ .ε
Ο . . . 0 . Ψ . == ο: τω: ..τ 9

σ Βοοεπ Με Με9επνετ6ουυη ννιᾶετεΙεπιιΙεἱΒΙιηεε ΡεπΚτω1ιπ. 0 Έ ΕΕ .=<© ἔ=Ξ;Ξ

.. . - . ' Η Η*

σ ΧΜΙΙι·ΙΜιοε Πἱἔοεὶἱνιιιιι πιω 81οπι:ιοΙΜυιιι, Μπα €κ·ΙιΜ!ιο!ιο ΝσΙ›οιιπιι·- Ο Β Β "Η ω Ο Β ἔΦ =·ιέ

Ο Ιιιιιι€ :πιώ ΜΕ Μιιοι·παΙωιι 0οΜ·ειιιοΙι. 0 Ο 4 έ Η Σ Ν :Φ πιέ θεέ

Βρ. ΡωιΜεοιι Μι ΜΒΜ. 0.25 (ΟιἱεἱπεΙριιοΒυπς ΒΙιευειπἰπ) Μπι. ΜΙ. Με. Έ Φ ἔΚ) . σ) .Ξτέ .Ξ€

σ 25.50.100.200. μ σ ω ω ΕΝ; ΞΕ Ξε:ή=αΐ
8. 'ΗιεΗοΙι 4-Ι2 'Ι'ειΒΙειτου ννΜιι·ειπά άοε Εεεοπε 2ο πεΙιιιιοιι. ΡΜ· 9 η Μ! Φο ε 4 _;. ε

σ Κ Μ» ω ΗΜϊτε. μ. σ) Φ». ····· ΜΕΝ °=
Μ _ π¦ῇΞ..υΞ

σ =ἔ:-= Ο "=8%50_2"ΞΕιω·Ξ

σ ΙιιτΗΜΜου: ΑΠο άγερορι. ΕτΜι·ειιΒιιτηςειι. ΒροβΠο0ιπ Ισρἰ Βτεειτοι·ι·Ιιος, τ:Μοιι. Ο ἐ Δ: <: έ “έ)ωέ:ΞΞ

σ πω! πει·ν3εω- 13πιτΗιοε, Ηγροτειιιεεἰε, ΑρρειιιΙοειεΚειτ, ΡτιιοΜΒοεοιιννοτάεη. Ο Ε! α) ό =_: ε! Ξ8:

ΗΜ· 88ιη;ΙΙηε: Βρ. Ρ811Βιε011. εειοο!ιεσ.ι·ειτ. Πι ΜΙΝΙ. 0.20 (Ρειι!η·οου2ιιομοτ κ Σ Ξ α) ο] Ξ·Ξεέε

σ ΒΙιειιειιικι) άουι.. ΜΙ «Με. 100. - 8. 2ή8 Τε0Ιεπτειι ει! ΜΜΜ· 'Γι·ι.πΙ‹ροτιιοΕι. 0 3 > Β _= -.=έΦ.Ξε

σ ΙπόιΜΠοιι: Ετυϋ.Μιιιη;εωϋτυυρςεπΗῇοἔΙι‹·Ιιοι· ΑΜ, ερε2ιοΙΙ0)ι1ΜΙΝπΙΙ. εουνιε σ ἔ Π: = Φ = ε Σ ΒΕ ο;Ξ

20η· Κτϋ.ϊτηςιιπε Μιά 001108 Με Κϋι·ρετἔωι·ιωΙπε. σ ο ἔβἔ = ο ΒΕρζ;ξε

μ· Μ.

2 (Μ) 7-2 0Μππἱεοϋε ΜΜΜ Μιοπεπω, Λεο!ιοπ. 9 Ψ ω ΞΞ _ >σ ΜΜΜ Με ΑροτΙιεΕοπ :υ Ιιε:ἱε!ιεπ. Αυεί0ΜΠο!ιο ΜΙοτει'αυτ πιά Ήιιπεο!τ πω· Υει·Μ;υπμ. σ Ξ ΐ> έά _= .·····υ-ι

οσσσοσοσοσοσωσσωσσσοσοσοσ έ = ἱἔη _ __”.. Μ Η_“ . Θε' @Ξ Φ01ἑ2>ἔω

._ .Μ ο ;Μ: -

_ @=ἡ0ω
€ ω 2 ΞἐἔΞἙ

. - Θ ἔ

. Μ. 8. :. ή _:_ .κ εδ.:<7 ε
Φ Δ°ω<Ξ_

Φ .ω έ; Φ

__- έῆ ΖΒοεε

Ϊ¦οοιο0- (Β61πι1εω =~ 
  

  

020 Μειω·. ειιΒιιΙρἰηεε ΚΙΝ”. ΗοοΙιινυ.Ιά. ΟεεωΙιἱὶΜΙο Εεεε. - ΚτουιΜ·ιιππ, ·Ξ Ξ: 8 ἑἔ' 8 ἑΞ·ἔ 0ΡετάΕπεπσεω·υππ, Με ετ18.ι·Ιωπευ θΜυΒοτεεΙ2ννϋ.εεοι· Βιιτορειε (5 μ. Μπι Μπεστ). ι Ε: Ξ .Ξ =”'έ > Β ἔἑ`6_

Ιιι6Μιτ.Ιοιιου: ΒιοΙΙ"υνοο!ιεοΙΧτειιΜιεΠωιι, ΒτΚι·απΒιιιηςειιάοε Ηετιεπε(Ρετ8.Ιιοτι), Ξ' έφε 0 19 ε ἔ°ἐ __ Ξ '

άειι· βεϋει·, ε1εε Ι)ω·πποε, Ζἰι·Ι‹ιπΙειιΙοιιεειϋι·υπου οπο. - Βιι6ο!Γεηυο!!ο, Ιιω·νοι·- Η έ' = δ ἔ ἑ* ἐν Θ” Ξ =
. . . . ο ,. 'Ο

ι·:ης·ε«Πά ;.:τοει-ιοτ 6808.” Μι ΚοϊιΙουε8.ιιι·εω ΚιιΠ‹ πω! Μαειιεειυ. -- ΠιιΜω.τιο- · 2 Φ έ Πε Σ' = =ἔ +- . ο
που: οωω, Μι·πεε.ιιτο ΒΜιτ!ιοεο, οΙιι·οπἰεοΙω Κε.τε.ι·ι·Μο Με Νἱοι·ειιΙ›οο!‹οιιε. Ν έἔ; ω Β _'ἔ β .ή

Μι· ΒΙ21εο ετα.. Νὶει·ειιετοἱιι. οΙιτοπἱεοΙιο Πειι·ω!ωπιτι·Ιιε απο. - ΑππϋτοεΙυεΜ·υππ · €=> Ξ- · Β ΐ;:-Ξ-)Ξ ΒΕ Ξ 8

εται·Κετει· τεὶιιοι· Βἱεετιε51ιιοιΙἰπ;.ς (ΜΙ. 01?? μ. ΕἱεοιιΒἰοει·Ι›οπω Μ: ΜΜΟ. ` ΦΕ ε Ξ ἔ.= Δ;; Ξ ἔξζ-Ξ·

-- Ιιι6ΜιΠοποι:: Απαειτιὶε, ΟΠΙοϊο8ε Μο. - Πα!6ηιιο!!ο ΜΙ Βι·ΙιτεπΙιιτπεοπ ς ξ = ἔ :ΐ3 έάέ .θέ ἐ έ3-€”: _

άεπ 1ζοερπ·ειιίοιιε-0η:πιιε. - Νε10:·ΙΙοϋιο Κοϋι|επεΕΜοϋΒσοτ Μ: νοι·εοΙιὶεᾶοιιεη Β'ΞἑΞἐ-Ξἑ.-ἔ<εξὲἑ 2°0=

ΑΒεΕυΠ11ι;:011. - Μοοι·Ι:Μετ πω. άεπ Μοπεπ Μοοιωζοι·ιι (75,000 ρ. ο..) - έ “Ξ Ξ ε ΒΌ·;`_Ξ> ἱ'= _ [Β ἔ ο

κεΙΝαιεεετεπε!εΗ. - 0εωρΓ- πι! ο!εΚτι·Ιεο!ιο ΒΙΜετ. - Βα!πεοΙομ!εοΜηνμϋεπ'εοΜε Ξ τ: 9. @εε 98.?: :ξ Φ"='0

ΙιιεΙΒΜ - Ζαιι6ει·-Ιπε1Ηιπ. Ζοπ1ι·Μπτο!Κοτο!επ. η; Φ 'δέ ?__ει_.Ξ·Ξ β τὰ;;; ἑΒ Φ
Γι·ε·τμιειιΖ 90.500 ΚιιηζΞ1εΙο. 70.000 'Γουι·Μοη. “Τιέι€ Β ἔΞ-Ξ-Ξ 2 2.8

Ξ·· : Ξ.:;Ξ °.Ξ·· »Η ==ξ5_=α
με) αφ.. μ; Ω”

:Ξ ἔ 5 ::..ΞΈ2 °ῖ+:° έω
_ _ .. .._ - .--- - - -. - .- =Ν.Ξςο=4“=ἑ°°6==Ξἔὺ8μ

'Η

:ἑ”ἔἔ:ἑἔ€ἑ=ΞΕἔ
ω-- .°:υ μα) Σ: ..-ΐ:==Σ· Βοθ-Κιιτοττ τ -··=ω ΜΜ-===

Η π: ε €1εε;.εξ Ξ::ἔ ==ε
·ἔ . ' ω α! = ω σ: =:204==

0 .= .?'

|,| Π :("ἑΞἔἐΞἶΞ“ΞΞ·έἔ=-κ.

Ο Π!! ΟΙ' ΠΙ' η Ξἐεἐ.ϋ..-€..ἔΞε.·9~=
=:ὲΦωεἐΞ3ἑΞἔΞ=

;°ΒΞἔ>ῇωἔ =ἑ=Ξ

ΙΜ Νιιι·νο., ΒειΙΙ:Μ:!ιο ΕὶεοιιΜΙιω 4'/π ΒΒιιπάεπ ?Μπι νοπ Βκ.ΡοτοτεΒιιη;. ΗοττΙἱοΙιει·, Ο -ἔ·ἐ _: έ.: -Ϊέ ἔ ἔ€Βα3ξξ-'_

Ι›ι·επει· Βιι·πιιά 5Ψει·ει18.118, Ρ-Κνοι·ετ ΡἰοΙιτειιννιιΙἀ, ιιΒεοΙιιτ Ι.τοοΒοιιω· 8ιιηι·ΙΒοάεπ. ω; = ,_Ο_2 ε···=> ἔΞ__ξ 2

Κιιι·Ιωιιε, ΡειιεἰοιωΙε. ΜιιεἱΙ‹. 8.υνιι-Τοηι13ευΙ1$.τ:ο, ΡπιτΜιιιιΙο.εοπ μια ΑροτΒεΙ‹ο ΜΗ “ΕΞ Β» = 2 ἔ ἔἔ _ ΐξε

Ι.ει,ςοτ εϋπιπιτΙἱοΙιοι· Μἱπετε1ννᾶεεοι·. ΑροτΙιεΕει·-Με;.ξε25ιι. ΟΜιοάοκο ιιιι‹ὶ ΙιιιΙιετἱ- :απ 2ο ἔ#0ἔΣ ο-ἐὅω

8008 ΚἰτοΙιε. νοι·2ϋεΙἰοΙι οὶιιἔοτἱοΙιτετε ξ ω ἔ.=:ἔ Ξ Β4= = κ, ά .

ρἔΞΞ_=υ=ἔ=_=*

ννειεεοτΙιο1Ιειαιετο1τ. ΞωΞΞΞ€2ἔΞΣΞ;-ἑ

Νειιιιιωι, Βοο- Μιά 8ϋεεννοεεοι·ΒΜετ - ΜἰιιοωΙΜιΙετ, Ι(οΙιΙεπεϋπτεΒϋ.άω·, 8οΙιΙειωιπ- ἐ ἔ 2Ξ <=>ΕΞέέΈ3°ε_Ε.Ξ Α

ΒΜοι·, ΠεπιρϊΚιιετουΒΜετ, ΗεὶεεΙιιίτϋΜοτ, 0!ιιιι·οοϊ'εαΙιο ΠοιιοΙιεπ Μπεν ΗοαΜι·ιιοΒ Ξ-#Ξ Ξ_> ἔ Μ Ξ =·"·'Ε Ζε 2
. . . , . η . -- α; ή = α· ω; κη- - θ

Με :Σ ΑτιπιοερΙι51το11. ννεοΙιεεΙάοιιο!ιο11 Ρ1·ιεεειιιτ2 εοΙιε ΒιιιρειοΒιιηΒου. ΜεΙατιεοΙιε ἐ€ Β2σῆΞἑ ·

ΒοΜιπάΙι111ε πιιπ μιΙνεπἱεοΙιετ, ίπτΑὰἰεοΒει· ΒΙεΜτΙοἱτ€1τ. ΒΙροΙειι·ε οΙεΜι·ἱεοΙιο Β8.άοι·.

ΗιιερωιΜοηεϋεΙπιπάΙιιπε. ΒΙειεεε€ο πω! θγιτιιιιιετἱΚ ΠΠ· ΚἰιπΙει· ιιππ! Βι·ινωοΙιεεπε. 0οπ- 0ῇῇ___:_υ.
ειιΙιειιιτ. ΗΜ· Αιιι;επΚτππΚΙΜτοη Πι·. ΚειΙπει:ΙιιιΙΙιοπ. “ά- -- λ ή 0*********

ΝΩΙι‹·ι·ο ΑιιεΒὶὶπιΓιε οι·τοΗεπ: Ηει·ι· ΑροτΙιοΒοι· Μπαπιεοπ, Ηιιιη;ει·Βιιτεοτ Αρο- ΔάΙ'θ88θΠ ν” ΧΜΠΙωΠΡΠθεθΐΙΠΒΦω

τ!ιεΙ‹ο.ιιιι‹Ι Μι· Β68ΠΖετ πιιά Ιεἱτεπ‹Ιε Απε άει· Ψεεεει·ΙιωΙευετοΙι ΕΜ! Εκο”, Ι..ιιάω111ει Κεννωκεννὶτπ. Εκετορπεπε

νν088ΒΙ'θ58θΙΙΒΚΥ ΡΙ'080. Η Π, Ω. 28, Βτ. Ρετω·εϋιιι·ε, ΜἱΙΜνοοΒ υπό Γιώτη· νοπ ΜΜΕ και1ει:11., μ. θ!). Μ. 28. ·

7-9 ΠΜ· Αϋουάει. νοπι ό. 1500 Πι ΙΙυπδςει·Βυι·ε, εἱΒοιιοε Παω. ι54) 3-2. Ρτειι Τιιι·εωι, 0ιιιιοοκε.ε 21. κιι.0.' -

 
  

ηπ



ΧΧΧ. .ιιιιιιεΑΜ.

Πζΐ ιη ..ΤζΠωιι_

'ΔΑΠ-Ι. οι- Με”.

ΠΙΝ ε; ι905

ει. ιιιιιιιιιιιι Με ιιι ιιιι

ιιιιιιιιιιιιιιιοοιιιιιιιιιι
ιιιιτει όοι· ΚεόειΜιοιι νοιι

Μι. Πι·. Και! οικω.

1ιιι·ιεκιν (Ιδοιρετι.

Πι·. ιιιωωι ιΝιιιιιιι:ιι.

δ!. Ρετε:τεΒιιι€.

Πι·. 1ιιιιιιιιιιοε Κι·ειιιιιιιει!ε.

η”.

Ηιο,,5ι. Ρειειεισιιι·Βει Μεάιοιιιιεοιιέ:ννοέδιειιεοιιΗιι;διει:ΙιοιιιηεάειιΧ _" ΑΒιιιιιιοιιισιιιιι -ιιΕιιίεΒε ιονΗ3.Ήο 2Σιιιιοι·ει.ιιιι *Χ

$οιιιιΜσειιιι.-Ι)ειΑΒοπιιοπιθΜηιΜΜ ἰει ιιι Βι1"ΜπάΒΒΒΙ. Πιτ άειε ΒΜετ ιιιειιι ειιιεεοιιΙιεεε!ιοιι ιιιι ι:Ιιε Βιιοιιιιιιιιό!ιιιι€ νοπ Ε. Β. ΠΜΣ”

1:.ιιιι·, 4 ΗΜ. Μι· Με ΜΜΜ: ]ειιιτ ιιιοΙ.ΡοετειιειεΠιιιιε;ιιι άειι σ.Μ.οτειι

1ιιΠ6.91'Β20 Ματια ιπι-Μι, Π) ΜΜΕ !ιεΙΙι]ΒΙιτ!ιοΙι. Πει·1ιι"φωιιιμ :Με

Μιὸἰο ΒιιιιιΙεεερει!ιειιοΖειΙειι ιιιΡειιτιετ20Κορ.οάετ4ΒΡίειι.- ειι

Αιιιοι·οιι ινει·ο:Ιοιι 25 Ξεριιι·ειταϋ:08ειιιι·ει· ΟτιείιιειΙεττιΙιε!2ιη;εεειιάτ.

- Κείοι·ειτο ννοι·άε:ιι ιιιιοΙι άειιι ΒιιιΖενοιι 18 ΗΜ. ρω Βο8ειι ιιοιιοι·ιι·ι.

-3Εβ
88. ΡοτοιεΙιιιτε, ι1οιι 30. Αρι·ιΙ (18. πω).

ιιι δι. Ρειει·εϋιιι€, ΝεννεΚΥ-ΡιοερεΕτΜ 14.2ιι ι·ιοΙιτειι. Μ Χειμω

στἱριτο εοννιο ΜΙοειιιιάιο Κοι:ΙΜαιοιι Βο20εΙιοιιειι ΜΜει!ιιιι οιιΒιι

τετ ιιιιιιι ιιιι ι:Ιοιι επε!Ινει·Βιετειιάειι εεεο ιι 5 Πε Πι ιι τε ιι ό ε ιι εόεΧ

τειιι!)ι.Ε. Βι.οπί8 ιιι ει. Ρειει·εϋ., ννειεειΙι Οειτονν, Ι Πω .Με 98

:ιι ι·ιαΙιτειι. 5ρτεοιιετυιιΦειι 15%Ιιοιι-γριι
 

ΙιιιιεΠ.: Πι·. Ι.. Νειιιιιιονισε: ΠεΙιοι· όιο νοι·ιι·ει·ιιιιιΕ Μι· ΒοΙιΙιιιιιιιι- οιιι! Ποοι·Μιάει· ιιι όοι· θεεειιιυιιι·ι ιιιι‹Ι ιιι ό"

νοησιιιι:ιειιΙιοιι. - ΒιιοΙιοι·ιιιιιειε,·οιι ιιπι! Βοερι·οοιιιιιημιι: ΡϋιετειιΙιειιιι: ΡτϋΙιάιιιε;ιιοεο ιιπι! οιιιιιιι·ι:ιεο!ιε ΒεΙιιιιιὲΙιιιιι.>:

άσε Ριοετιιι.ει!ιω·ιιιιοιιιε. - Μιι.γει·, θεοις: Ημειωιιεο!ιο διιιάιοιι ιιι ΟΜιιιι. -- Β. ΒοιΜι·ι: θι·ιιιιιιι·ιεε ιιει· ιιιωιιΚιιιιιοιιτϋεειι

ΤΒιετιιριο Μι· ΙΙειςειι- ιιπι! ΠωιιιιιτειιΜιοιιειι. ->- .Ι ιιειι·οινιτι: Ειιιιιιεε Μ" Με ΡΙη·ειο!οειεαΙιε ιιιιιι ίιΙιει· Με ε.ιιεεετιιειι·ΒΙιιι

ΙΜιειι ΗιιιιιΙΙιιιηιειι ιπι ΠεΙιεεΙεΙιοιι άει· ΜειιιιοΙιειι. - Γ. ΒεοΙι: ΑειιοΙοειο "ιπι ΤΙιοιειΕιε Με ΚερΙιειΙΙιιιοιιιιιιοιιιιι ιιωιιιιιοιιιιιι. -

θ. Ψιιιιοι·: ΠιεποΙιειι πω! Βο!ιειιόΙιιιιις όοι· Ρι·οΙιιιιεε. - Αιιεπιιιι ειιιε ιιοιι Ρι·οτο οΙΙοιι όοι· ιιιοιιΜιιιιεο!ιοιι θ888Π·

εο!ιο.1'ι πο· Ποι·ρο.ι. - νοι·ιιιιεοΜεε. - Ηοι·ωΙΙι.Με-ΒιιΙΙετιιι Μ. Ροτειιιιιιιι·ςε. - Αιιιοι;οιι.

 

(Αιιε ε!" έγιιιιο!ιοΙοειεαΙιειι ΑΜει!ιιιι€ Με ΑΙοιιιιιιιιι·ει

ετιίτε Πιτ Ρι·ει.ιιοιι ιιι 5τ. Ροι:οιειιιιι8).

Ποιιιιι· οροι·ιιιινο ΒιιιιιιιιΜιιιιιι σου Ριιιισιιιγοιιιιι Με

- Πιοι·ιιε.

Μ."

Βι.Τιι. Ποιιιιοι·τ.

Βοιιιὶιιἱειειι‹Ι και· ιιοοΙι νοι ιιιοΙιτ Ιειιι€οι· Ζει!. Με Απ·

εσιιιιιιιιιι8, ινεΙοΙιε ισ.ιιοιι Μοτο ιιοοιι Νικ νειιιοτοι· Πιι:ιετ,

ιιιιεε (Με Μγοιιι_- ιιιεεο Μιιι58ετε θοεοιιινιιΙετίοιιιι ω·

θειιιιιπιιιΜοι Φ οιιι ειιιιι.ιιιΒεε ΝεορΙεειιιιι. εοι, ννοΙι:Ιιοε

ιιιι ΚιιιιιιιΚτοιιιιιιι ιιιοιιι ιιιιι· οιιιοιι ΥΝιιοΙιειιιιιιεειιι!εωιισ

από ειιιε· θι·ϋεεοιιΜιιιιιΙιιιιο, εοιιιιοιιι ειιινοι!ειι Μι νο!!

ειιιιιιιι€ειι ΒοΙιινιιιι‹Ι οιΙιειιιιοιι Ιειεεο. 8ο ιιιιωθυΒι και·

ιιιιιιι νοιι Μι· ΒιοιιιιεΙιοιι 8811811Μειι ΒοΗιιιιι.'ε, ειιιε εο

ειιιιιιοιιι ιιοιΙειιιιιο ννιιιιυιι8 ιιπι· ιιιιιιι εειιοι.<ιτ ι1οιιι Βι

Ι0εοιιοιι ρΙιγειοΙοειεοιιοι ΡιιιιΚιιοιιοιι Ζιικιιει:ιιιοιΙιοιι, 6ιιεε

ιιιιιιι ιιιτ:Μ ΑΒε1ιιιι‹Ι ιιιιιιιιι, Με Ηοι!ιειΓΙιιιιοιι οιιιοε νοι

Ζειτιιιοιι ΚΙιπιιιΜειιιιιιιε ιιιιι·οιι, ευ άειιιιιιΙιΒοιι Ζειτοιι

ειιιιοΙιιιιιε ω” ιιιι€εΓΜιι!ιοΙιο, ορει·8.τινο ΒιιιςτιΙΐο Με

ΒοΙιιιιιὰ!ιιιι8ειιιοτΙιοιιο εΙου Μι·οιιιο ιιιι Βεί11ιινοιτοιι.

ΠιιεινειΓοΙΙιιιίτ Κοιιιιιιειι ΡιιΙΙο νοι οιιι! ινοτιιοιι ιιιιοΙι

ιιοαΙι νοι!ιοιιιιιιοιι, ιιι ννοΙοιιοιι οιιι τΙοι·ιιιιιαοι ινοιιΝιιοιισοι·

Ειιιιιιιεε Με ΚΙιιιιιιΚιοιιιιιιιε ω! Με Μγοιιι ιιιι‹ι Με

ιλίιιο!ιετιιιιι ιΙεεεεΙΙιειι άειιι.Ιια:Ιι ειιιιι.Βο ΜΗ. Ειιιθειιοιι

Με Βιιισιιιιιι ιιιιιΙ ΑιιιιειιιΓιιιιε οιιιιιιιιισείιοιοι ΒοοΙιιι.οιιιιιιι

Βου ΜΜΜ ]ε‹ιοοιι ετινιοεοιι, τΙειεε εειιι.ιιο Μι όιοεοιι θο

εοιιινϋ!ετοιι απ: εο εο!ιιιΙιοΙιετ ειινιιιιει.ε οεεεειτιο ιιιοιιειιιιιι,

ινειιιι ιι!ιοι·ιιιιιιρι, εο ιιιοιετ. νει·εριιι.οι, ιιιοΙιι εεΙτοιι ιιπι 10

οιιι! ιιιεΙιτ .Τειιιο, οιιιιιΜ οιιι! ιιιιεε ιιπι· ιιι οτι εο!οιιο

Τιιιιιοιοιι πετ ιιιι ΚΙιιιιιιΜειιιιιιι ΙιεΒιιιιιειι Βιιιιρτοιιιο ιιι

ιιιιιαΙιοιι οσοι· οιιι ειιοοεεινεε ννιιοΙιετιιιιι επ ιοι8ειι.

ΠΜ Με ΒοιιιΒιιιιΜ Μι· Μιοιιιο! Μια επι ιιιοΙιτ ιιι οιιι

εεΙιι· Γιο.8Ιιοιιοε Ι.ιοΙιτ εοετοΙΙτ, ινοιιιι »Με ει!Ιοιιι Με ειιιε.

τοιιιιεο!ιοιι, εοιιι1οιιι ιιιισιι Με ΜιιιιεοΙιοιι νοι!ιΜιιιιεεε Μ·

τϋεΚειοΙιιιΒιιιιΒ Βιιάειι'Ρ

νοιιι ρωΙιοΙοειεσιι-ιιιιιιιιιιιιιεοΙιοιι ΒιιιιιάριιιιΜο ειιιε Μιά

Με Μγοιιιοιι οιΙΙοτιιιιιεε ι1ιοθιιτειιι€Κοιι Ιαιιιιιι Μιμ

εριοοΙιειι ινοιάειι Μιιιιοιι. Με ΝοιΒιιιιε ιιοι θιοεοιιινιιΙετ

πιι ειιιΙιοιιιιιτόεοι ΒοΒοιιοιιιτιοιι Μεοι;οιι Με ΡοΙιὶ 2ιι Μι

ι·ειι, ω.. εε νοπ ιιιΔιιοιιοι Βοιτο ΒοΒιιτι Μιά, Μι στα”

Βοειιιιιιι8οιιεε, ινοιιιι ιιιιι.ιι !ιαιειιΜ, Φιεε ΡΜιιιιοιιειιυΙ

ποιοι· 1000 Μγοιιιοιι Ιιειιι οιιι:ιεοε Βιιι!ιοιιι ΒοεοΙιειι ω,

ΗειιΙιοΙ Μι 2αΙιΙ ω· ΒιιιΙιοιιιο ιιι ιΙειιι ΟΙιΙειιιι.ιι

εοιι°εοιιοιι ιιωιωει ειιιί 0,9 ρΟτ ιιιιιιιοΜ, Ηοίιιιοιοι,

Μ ιι ιιι ιι ιι. Α. ειιιε ειιιΚοιιιΜ.ϋεε Βιιι.ιιτιιιιιιι ιιιιι. 2-3 μΟι:.

ϋειει:Ιιιιοιι'). ΝΠ· ΙιειΙιοιι ιΙιοεοΠιο ιιι ιιιιεοιοιι Ιοτ2τοιι 100

οροιιοιτειι ΡιιΙΙοιι ει.ιιοΙι ιιιιιιινοιιιιει! ιιι ΒοοιιιιοΜειι θειοΒειι

ΜΗ. 8οΙιιιΜ.

ΒοειιΙειοΙιοιι τιοτειι .ιιιιοιι ιιιιάειε ριιιιιοΙορ,ιεοΙιε νοι

ειιιιιιο, ινεΙοΙιε εοιιννοιε θεειιιι0Ιιειιεει.6ι·ιιιιΒοιι νοιιιιιΙ:ιεεοιι

Ιαιιιιιοιι,·ιν1ε: νοιμι.ιιοιιιιιιε :Με 'Ι'ιιιιιοιε, ΙΕιινοιοιιιιιιε ιιιιιι

ιιηιιοιιιιιιτιεο Βε;ιειιοιιιτιοιι Με., ιιιιοΙι ΑιιΒιιΕιοιι νοιι Η ο Γ

ιιιιιιοτ") ιιπι· ιιι 4 ρΟι.. σοι· ΗΜ ιιιιΓ.

ΠιινοιεΙοιοΙιΙιοιι ιιιιιιΠι,ιοτ Με αυτοι ρπι.ΙιοΙοε,ιιεοΙι αινι

ιοιιιιεοΙιο ναι8.ιιι1ειιιιιΒοτι Μιά Φο θιιιιιι1ιεΚειι Με Μγοιιιε

ιιι Ρι·ιιΒο Βοετ6ΙΙιτιιιισιι «Με ειιιετοιίοιι6οιι .4Ιιετιι1ιοιιοιι ιιι

οιιιΖο!ιιοιι Οιεειιιοιι οιιι! ιπι θεειιιιιιιιτοτεο.ιιΞεπιιιε.

Αιι οιετοι ΜΜΜ "Με Με εισΕι ιιιίοΙΒε Μι· ΒΙιιι.νοι

Ιιιετο οιιι.ινιοΙω1ιιόο Αιιιιειιιι_ο πω! ὶΙιτο ΡοΙμεειιετϋιιιιο ιιι

ειιιΜιιιοιι. Βοι ινοιιι!ιοιιο ΟιΒιιιιἰειιιιιε κι εΙΙοι6ιιι€ε, Με

εο!τειι ειιιι=ι·, Ιιοίιιιιιει ι·οοΙιτ ΒετιιιοΙιιΙιοΙιε ΒΙιιτνοι·Ιιιεω

ιο!ιι.ι.ιν ει” πι νοι·τιιι€οιι. Βιι.ε @Η @οι οιιι νοπ «Μπικ

ΗΒιιιι, νειι" ιι.ιιοΙι ετϋεεει·ειι ΒΙιιτνοι·Ιυει.οιι; εοΙοιιο εειιϋι·ειι

Μπι· Μι Μγοιιιειι ιιι Με 8ε!τειιιιοιτειι. Ηιοι· ειιι‹1 σε

τω ιιιιεει:ΜιοεεΙιοιι ιιι Ιιιιτ2ειι Ιιιτοτνει.ΙΙοιι ιιιιίιιοιοιι‹ιο

οιΙοι· τω” ροι·ιιιιιιιοιιω Μοιιιοιο ΒιιιινοιΙιιειο, ινοΙοιιε ειι·Ιι

Βο!ιοιιιι ιιιο.ο!ιοιι.

Ειπε εοΙοΙιοε εισιι Μπιτ Μοιιιιιο ιιιιτΙ .Τιιιιιιι ιιιιιιιοιιοιιιΙοε

Αιι8οιε.ρίινιει6οιι νοιτιιιει τ1ει· ινοιιιιιοΙιο 0ι·8ειιιειιιυε ειιι

1) Οοιιίοι·Μιιιι.ιιι: Συ Μπι Μγοιιιι'ι·ε.Βοιι. Μ‹›ιιιιτεοΙιι·. έ'. (ΜΒ.

ιι. (ιιπι. Μ. ΧΧ, Η. δ.

ε) Πιο θι·ιιιιάει3.ιιο ω.» ιιιοάοι·ιιοιι Βειιιιιιιιιιιιιε Μι· Ριιιι·οιιιιιιπισ

Με Πιοιιιε. Ψϋι·ειιιιι·μι ΔιιιιιιιιιΙιιιιιιι,οιι Μ. Η. Ευα 10. χ



εειιιοσετι εειιιεειιτ:·οε εεινιτιττ ειπε το!ετιν Γτειιτειιιε

εειιοτι εεττιετΜιετε Αεεσετιιιιε σετ ΙΒιετεεεεττιττιοεεετεειιε:

σεεεει1ιε-.ινιτσ σιτστεετιιιεεΙι, εεεεετετσειιτΙιτιι σειιιισεεειε,

ειεετ τεεεΓετεοτι εεε εεσ ειεετ τω" εεσ ττιειιτ εε εει

ιιοτ θετιιιεΠιιιιΒιιειτ ειε. ιΝιο εεεινετ σετ Οτε·ειιιετιιεε

σετειι ειιιο εεΙειιο ειτε εεΙιεειι ετειεετεσο Αεεετειε εεσ

ιιιτο Ροιεεεεετε.εσε εεεειιεσιετ »νετσειι ιτεειι, εεινειεεε

σιε εειιιε. ιτι τνειειιειι εε Με Βοεειιι€ειιε εεε ιιτεεειι

ΙιεΙιεε Μετιιοτιτεε στι; εοειι ιειι€ετ, ειεετ εειτεε ειειι ιιεετ

.Πειτε ετεττοειτειισοτ, οεετειεειιει· Βειιειισιιιιιε ιιοστιττ”, ετιι

σειι Ρετ. ειε τεεεεειιοετνιιτσιεεε Αεεεειιετι τε νετεειιτιιτειι.

°Πετετ σετι ιεεετετι Οτρ,ε.εετι ιεισετ εε σετ Πετετεττιειι

τειιτς »πειι επι ττιειετεε στιε Ηειτ. Με τιει€τειΓετισειι Βομ

εετετιεεεεεετετισε σιεεεε ΟτΒετιεε ειτισ ιιιτιισ.εΒιιετι εεΙ-τειιιιτ

εεσ νεε ιιετείεεετετ $οιτε εεινετσιτττ ινοτσειι, εε σεεε

ειε Ειιιεςειιεε τιετ σιοεοτι θεεεεετεεσ ειιετσσεειε ετεειιει

εεε σετΠ.ε. Νετ ειιιεε Μεττιεπιτεε, ννεΙειιεε εΙειειιίεΙΙε σιτε

θεΠιεεενετεει εωτιει, ιτισειιτε ιειι επι σιεεετ $τοΠε Πτ

ινττΙιτιειιε Με, ιειι ττιειιιε σιε σετειι ΖιτΙτειετιοιιεετετειιΒετι

ω σετιι ετινειτοττεε νειιετιρΙοτεε εεεεεειιε ιιισειιετικειτ

ειεετ Τιιτοττιεεεειισεεε εεσ σειτιιιτ νετεετισειιο εεεειτ

ειεετ Ειτιιιειιε. 8ο ιτιετιειιετ ριεττΙιειιε ΤοσεετειιΙ νοιι τιιιτ

ττινετεετεεεει Πτετεε εειιεττετετι Ρετ., ιιεετ σειι εετιτιιτετ

ννιτσ, Πεσετ σεσετε!ι εειιιε ΕτιτΙετιιιιΒ. Βετειιτιιεετεττ ττιετι

τττεεεοτε 8τετιετιιτετι νοιι Μνετεερετετιετιεε, εε νετειιεετ

σπιτι ιε σειιεειιιεε τιιο ειτιιεε ΤεσεεΠιιιε, εεσιτιτττ σετειι

οτειιεΙιεειιο Ρτοεεεεο. Βε τεΙ‹ιι τι τστ°ι τνεΙειιοτ ειτε τιιιι

σιεεετ Ρτεεε εε σετ Ηεεσ σεεΨετεεετεετ Μετετιειε

οιιιττειιειισ εεεειιεΓιιετ, Μι ιιτιειι 286 Μγειετιρετετιετιετι

12 ?Με νεε ΤΙιτειιιεεεο Με Ετεεο1ιε ττιιτ 6 ΈεσεεΠιιιετι

εεειιεειιτετ - ειε Πεινειε σειιιτ, ιτι Με εοτειιτστοιιοτισετ

ιΝειεε σε.ε 0εΠι.εεενετετιι σετειι σιεεε θεεετιννεΙετΓοτπι

τιιτετιεττ ννετσειι εειιιε. Βεεειιτειιεινεττ κι τετεετ σιε

ιιεειιτειιιΒο ΒεειεΠεεεεε8 σετ Ασεετε σετειι σεε ιπι Πτε

τεε ειτε ειιτινιειτειιισε Μιτοττι. Οιιτεειεειιε ισιτεττιιεΙιεειιο

Ζεετειισε σετ Τειιε εεσ Ιτιειιιενετιεειιε Πεεεεετετιοε σετ

Ονετιετι ειεσ ο.ιιτεεΙιειιε Ετεειιειιιειι8οτι εει Μνοτιιορετιι

τιεεειι. Βεειιτ ΙιεεΠε ινιτσ εεειι ειιιε Πεετεεειμιιιτ εετεεε

εσετ Ιιεττιεττιιεειεε, εεννιο εεειι Ονειετιιιιισιιτιε ιτε Ονε

τιετιι εεεεεειιτοτ. νεε νετιιετι8τιιενειΙετ, ινειΙ σεε Ι.εεετι

σετ Ρετ. εεστειιειισ, ειε σιεεε ειιτετιιεειι-ετιτ2τιιισΙιεΙιετι

νετσεσετεεεετι τοετι. ΝεεειΙσειιεετι. εεετεΙτετι ειειι σε

ττιιτ Βιτετειιε οιειιετεειιεεσειι Ρτεεεεεε: σιε Ρχεεειριιιτ

εεσ σεε Ρνενετιειιι, εοννιε σιε ιτε Βετειετι σοε Βοειτετιε

ει‹·ιι εεεριειετιτιετι ροΙνιροτιτσιιιτιεεΙιετι Ρτεεεεεε - νετ

Βετι.εε ννειειιε ιιεειι ε:ιεετετιι ΜετετιειΙ ιιι 15 ρΟτ. σετ

ερετιετιειιτ`εΙΙε 2ετΒεεεεειιτετιε εειειιεετι, ιιεετι Αεεεεετι

Ν σε ι ε'ε "ι εεεειτ ιιι 18 ρΟτ. σεε Μνοτιι Ιτεττιριιτιετειι.

Βετετ·ιτειειιτιετ τεε.τι εεεεετ σετι οιττιεετι Ρτεεεεεεε

ειιειι εεειι σιε εειιιε νεε Ηνστε- τεερ. Ηεετιιειτοεειριεχ

εεννιο εεεΙι σιε Ονετιειενετειι, εε οτειοιιτ εεεετε 8τειι

ετιιτ ιιι 40 ρΟτ. Ετιττετιιτειι€ειι σετ Ατιιιεκε, ννοιειιο ειε εεσ

Πιτ ειειι ετ:Ιιεε ειιιειι ερετετινειι Βιεετιιι ιεσιειετειι.

Βειιιει") ειεετ εε, σεεε ειιοτσιιιΒε εετ ιε 59 ρΟτ.

τεειττεειτοριεειι εεειιε·ειει›ετε νετε.ιισετεεεειι σετ Ασιιοιτε

νοτιιειισειι ειιισ, ιιιιιττεεεεμιεειιο ειειι ειεετ Πτετ ιτιιτιιετ

ιιτισειι. Ζετιι ΖεετειισεΙτετιιτιιτιιι σιεεετ ΚετιιρΙιιαιτιοιι

εειιειιιτ σιε θτεεεε σετ Πεεειιινιιιετ νοιι εεεεεεεειιιιεΙιετ

Βι·σειιτειιιτ εε εειτι, ιτε θεεετιιοιι, ιτι σετ ΜεΙιττειιι ειι

εετετ Ρτιιιο ιιιιιισεΙτε εε ειειι επι νοτΙιειτειεεττιεεειε Ιτιειτιο

ειεετ ττιειιιριε ιιιττετιιιιτει ειτεειισε Μνετιιιτεετετι. Ζε ννειτ

ιιιεεεε εε 8ειιοτι, ννοιιτο τεστ σιε θεεειιινιιιετε ειε εειειιο

Πιτ σεε Ζεετειισειτοειτιιετι σετεττιεετ ΚεττιρΙιιτετιετιειι νετ

ετιτινοτιιιεΙι ττιεεΙιετι; σιεεειεειι Ι‹ειτιττιειι ειεετ οιιτιε Ε'ιετοιιιο

Ιιεειιε Βοτιε8 νετ, σιιτττοιι σειιετ ειστε εεττ ειιεε εειτοιι

θ Ζειτεειιι·. τ. Θεὸ. ε. τη". Βσ. 48. 4 Π

^) Α ετιιστ οι' Πορ,ειιει·. εεσ εειι·ιριιε.ετ Ριτιι·οισ οτε. Αιτιοτ.

(ινε. ΑρτιΙ 1908. ι

°) Ηττα εεε Ασιιεκεε σειιε ιεε τιιιι·ειιιεε ιιιει·ιτιε. Βενεε τι. ει”.

Ι. ε. Π. 1908. - · ·

τιιιτ Μνοττιετι ιτετιιΒιτιιεττ εεΠτετετι. Ειτε: εειιεσιιειιε Βε

ειιισεεεειιε σετει·τιεοτ Ζεετιιτισε σετειι°σεε Μτοιτι ειεετ

ειειι ιεσεειι ειεετ νεΙιετιιτισιε νοιι σετ Ητιτισ ννοιεειι. Ξειιτ

ννειιτεειιοιτιΙιειι ιετ εε, σεεε σετ, σετειι-οιτι ιτε Πτετεε ειειι

ετιτινι‹;ιτειιισοε Μγετιι Ιιεσιτιετε, νεεεεε εεσ Ιντεριιετιεειιε

Αιῖιειι εε ετισ Πιτ ειτε εειιεε ισ σετι Αστιο:ιετι ειιιε Βε

ινιεεε Ρτεοσιερεειτιοε εε ειιτετιιεειι - ειιτειιτισιιειιειι Ρτο

εεεεεε εσιιεοεινετ Νετετ εειιε.Πτ, Βει ιιιεεεττετοεσοτ Ιε

Γειττιετι ω” ειεε τερισετε Αεεετοιτετιε σετεειεεε νετ

ειιιεεετ, τεειι. ειεε σειιιιιτινε ΠειΙειιε ιιιεττι.τιιιε.ιτ, ιιι

σεττι σετ ειιτεεεσιιειιε τετετιιιε ιττιτεετ ινιοσετ εε τιεεετι

Εκεεετεετιειιετι εεεετεειιτ ινιτσ. Μετι ειεεε Ρετ. εε εειιετι

θειεεετιιιειτ εεΙιεετ ιιεεεε, ννειεΙιε ττιιτ ιτΙειεειι Μγεττιειι,

ιιεινεειιειιετιι Πιοτεε εεσ ιιεττιιεΙοε Ασεετειι νετιιειτειεε

ττισεειΒ ιιιιιιεσεετεεσετ Βεεειιννετσεε ινεεεε ετετιιειιοε Κατ

ειτιεειιεΙετι εειτοττιττιοε ννετετι εεσ ινεΙειιε ειειι εεειι

.ιειιτ Με 'Με ειε εεσεεετεεινεττο ετιιοιτεετιιειιιεο Οτο

εττιστΓε πειι ιτε Βεειτοε ειιιιεινεε!ιειι ειιι€εΚειΙτετιι. νοιι

ετιτειιτισιιειιειι 8ειιινεττεε ετιιεεεειιεπι Πτετεε εεσ εεσεε

τετισετι Αστιεκτεττιοτετι ννιεσετ νοτετειΙοιι. επι εττιιοεεειι εε

ιτειιτιετι, ννιε νετιιετιετιιεενοιι ειτιε εεΙειιε Κειιιειιιετιοτι νετι

Μγετε εεσ Ασεεεετιττετιιτεεεεε ινετσετι εειιιε. Με ιιεετ

εετεΒε ετιιιεσιιιετ Βτεεεετε Ιείειττιετιεττισειιειιιτειτ σετ

ινοιιιιιεΙιετι θεεειιιεειιτεοτεειιο ιεεετ σοτιιιιεειι ειεετ ιιι Βε

εεττ :τει Ετιττειιιιτεεεετι σετ Αστιετε σιε θετεττιττιτειτ σετ
Μγειιιε ιιι ειτιοτε ειισετειι Ι.ιειιτ ννιε Γτσιιετ ετεειιειεεε. Δ

ντε εοιιετι εεττιιι, σεεε ειε θετειιτετι σετ Ριιιτοττινοτιιε

εεΙιτ τιιετιτιι€Γειτιεε εεσ νιειΠιειι εεεετεεεειιιιετε ειιισ;

ειε ειεσ επι εε ετεεεει·. ιιι ιο ιιιιιεετετι .Τειιτετι σε θε

εειιινιιΙετε εετ`ττετειι, ινειειιε, ννοεε ειε ιιιειιτ σεε Ι.ειιοε

εετετετετι, σεεΙι ειπε ετεεεε ΑιιτειιΙ σετ σενοε ΒεττεΓίεεετι

ειιίειιιε ιιιεειιετι ιιιτο Ι.ειιοεεεεΓεεεε εε ετΠιιιοιι. (Ησί

τιιειετ). ° ·

θειιε εεεεεειιετι νοτι νετεειιιεσετιοτι ττιειειιτειιε σετειι

Μνοιτιε ιιετνοτεετεΓετιειι 8ντιιρτοττιειι, ννιοΞειιττιεττετι, ΒΙεεετι

ιιεεειιννετσεε ε. ε. ιν.. ετεεεειιιτ εεεετι εεε ειιετι πεμ

Πιιιττετι Οτσεσοτι ειιιο ετιετ8ιεειιο Βειιετισιεεε ω· Μνειιιε

ιιισιειεττ.

Ρτεεεε ινιτ εεε ιιεεΙι σετι Μιττειιι, ινοιειιο εεε ιτι σιεεοτ

Βε2ιειιιιετ; εε θετιειτο ετετιειι, εε ιτεετιεε πιτ ιιετ σιε

ΟιιτιττιεεΙιτ ει” ειισοτετι Μεεεεειιττιοτι τειτ Αεεεειιτιιε

σετ ερετετινειι οιτιεοετεεειι.

Πιο νετεειιιεσετιετι εοιτεεετεε ρεΙΙιετινετι Βοιιεεσιετι8ε

ττιετιιεσοτι ειτε "τι ιιιιετεεσο Ι.ιιισοτειιττ σετ Βεεεεινετ

σοτι εε εειιεττετι, ετιτΓετιιτ οσετ ετιεεΙιεσΙιειι Βεττιεειιτ τνιτσ

σετε!ι σιεεειιιεε Ιτοιτι Μνεττι. ΠιεεεΙεεε ιιτιιτετι ιιιτο Βετεειι

τιεειιε εε ειεετ Ζοιτ, ινε Μτετιιερετετιετιετι εοειι εε σεε

8οΠιιιτΙιειιετοε Ειεε:τιΠεε εεεειιιτ ννοτσοε ειεεειοε. Με

εειεΙιετι Μιττειιι ιιιισ Μεεεεειιτιιοτι σετΓτε τεειι ννοιιι νετ

εεειιοτι σετι ΚτεεΙτετι ιιιιετ σειι Ζεετετισ ειε τετ Κιιειειτ

ιιιιιε·ειμειιεΙΓειι, στι ττιεε νεε σετεεΠιοτι ΗοιΙειιε ετινε.ττετε;

πετ εει ειεετ Ιτισιτετιιι »εειιιε ινετ ειπε ιιετεειιτιετ :επι

Μεεεετ :ιι ΒτειΓειι. Ηεετεετεττε ιιεεεε στο νετιι€τιττιιεεο

σοεΙι σετειιεεε ετισε-τε. Πιο 8ειιεττεε σεε 1'τισεε,ννειειιειιιτ

ττιιιιετετι Ζειτοτι ιεσε Μνετιιετοττιιεττε ετιιΒειιετι, ιιεεεε ειειι

Ηειιειιτοτ εεσ σειιιτ σετ Αεερειε εεσ νετίειιιεττεε Τεειιτιιιτ

σεττι ειτειιιετισετι Ι.ιειιτε σετ Μοτεετιτετε ννειεΙιετι εισεεεε.

Ιετ σιε ΗεΠιιετιε πεί 8τιΙιετειισ οσετ Ηειιετιε ιτε

ΚΙιτιιεΙττετιετιι ΓτεεΙιειι, ειιισ σιε θετειιτειι, ννειειιειι σιε

Ττεττετιιι ειιιεε Μγεειεε εεεεεεετετ ιετ, ττιειετ εεεεσεε

τετισε -- »νεε ιτειιιιτε εεε σετιιι εεειι ειιιιεΙτετι εεε σετ

Βεεετνε ιιετειιετιιττετοτι ετισ των ειεεεετοιίετι, ννιο εε σετ

Οιιιτετττ ιιι ειιειοττειι Ρειιιετι ιο. εειιετι ισιι8ετ τετ?

Εε ιιιεειιτ ειειι σει.ιιοτ εεειι ιε σετ τιοεοτετι Μνεπι

Ιιτετετετ σεε Βοεττεεετι ΒεΙτετισ, σετι ττιιτ Μνοτιιοε εειιεΓτε

τειι Ε'ττ-ιεετι σε ειεειΒο ειε νεε ιιιτετε Ι.εισετι ννιτιτΙιειι

τιεττειοιισε ΒειιειισΙετι8 ιττιτιιετ ειεετ εειτοτιιττιοτι εε Ιε.εεετι.

ιλΠο σινοτειοτετισ ιοσοοιι ιιοειι σιε θτειιιιεεττο ειτισ, ιετ

εεε Γειττετισεε ΖειιΙετι εε ετεετιεε: Οιιτειιεεεετι ερε



του

ιιιει·ι Με εειεεε Μγοει!ιτειι!ιεε εει· 16,1ρΟι., Με τετ

Με μα., Η ο ί ιεειετ ι!εεεεεε εεεοε 60,7 μα. "ι

ννεεεεε πιτ εεε εεε ε!γοιευρετε!ιεεεε Ζε, ειε Ζε ει·

Τοτεεεεε, Με πιτ εε! τετιοιιε!!ειε ενειεε εεεετε Ρετ. Με

ιετειε Ι.ειι!εε· !›ε!”τειειι Ιιεειιεε, εε εεεεεεε Μτ εεε εε!

ειε θεειει σει· ιεοι!ετιιεε θγειιε!το!οι.;ιε, ει!! ννε!ειιειιι Με

Με!! εε!τειι εε! ειεετε ε.ειιετειι Με!! ι!ετ 8εεεε Με· Αεερ

ειε ιιο!ιεειεειιετε!ιεε εε! Μι!ειιειε εεετ ε!ειεε!ε!!ε Με

!τεειε εε! ειιιειε εει!ετεε Με νει·εε!ιιεεεεεεεε Αεειεετειι

ειι!ειεειε!ει· εεειοεεεε ειετ!. Ι.ειΖιετεε ει!! εοιιιο!ι! ιε Βε

Ζει: εε! Με Μι!!! εεε ιΝεεεε, εε! Με!εεειε Με Ορετε

Με νοτΖεεε!ιιεειι Μ, ε!ε-εεεε νοε εεε νετεεειει!εεεε

Ορετειιειιειεει!ιει!ειι, εοινο!ι! ι!εε-εει!οιειιιε!εε Με εεε!ι
-ι·ει;ιεε!εε. Μ °

' Ιιι νιε!ετ Ηιεειοει ειειι Με νε.<:ιεε!εε Ορετειιοιιειι εεε

εεεειειεε!εε εεετ!εεεε -- Μεεε 'Γετειιεεε Εεεε !τεειιι

ιιιε!ιτ εε!εεεεει ινετεεε. Ιιι Αει·ειιε !τεεε εεετ εεεε ειειιτ

μεετε!!ι ινετε!ειι, ι!εεε εεε νεειεε!ε Οιιετιετειι εε Με

'Εεειιιιιι€ εεε εετεεε!ιεεε εειετεεεε!εει8!τειτ Με Ορετε

ιεΜ·ε εει!εειεει! ετϋεεετε Αε!οτι!ετεεεεε ειε!!! Με εεε

εεεοιιι!εε!ε. Πεε «Κεεεεε» ιετ εεε ιεΜνιεεε!! εεει· νετ

εεειει!εε εεε ιιεεεε!εε ε!!ειε Με ε!ε.εεειε ιιιεειε!!εε Ζε

ινο!!ειι, ειεεεε Μιεε Με νετ!ιε!ιιιιεεε ι!ετεεεεε νει·!‹εεεεε.

εε ειεετ εειιιιεεεε ΟτεεΖε εετεε ει» εεε Πετε!ιεεεει!!ε
ιερετε!,εει· Με νοττει!ε, ντε!ε!ιε άετ νεειεε!ε ιΝεε ειειει,

εε! εεε τειι€εε Με νοτΖεεε εεε εει!οιειιιε!ειι εε. Βιε

Ζε Μεεετ ΟτεεΖε Ζε εε!ειιεεε, ιιιεεε ιει!ετ εεΜεεεεεε!τε

Ορει·ειεετ ιει Ιετετεεεε εειιιετ Κτεειτειι εεεττεε!; εειε;

Μεεε!εε Ζε ιιεετεε!ιτειιειι νετεεεεεε, εετ ιιιε εε ειειεεε

εεεοει!ετε νετεε!εετεε ε!ειε!ι Ζε εεε, !ιιεεεε τει!. εειε

νετττεεεε σετ Ρε!. ειε ειοετ Ζε τεε!ι!:Γετιιεεεεεε 8ριε!

ιτειεεε. θεειεε!τι Με! Μεεε θιι·εεΖε ιι·ειιιιζετ ι!ει·ε!ι Με

θτεεεε ι!ετ θεεε!ιε·ε!ει, ειε νιε!ιεε!ιτ ιιετο!ι ι!ιτειι ΒιιΖ

Με! εεε νετ!ιε!!εε εεε Πτετεε Ζε εεε εε!ιεεεει!εε Τει

ιεε. νοτννιεεεει! ιεττε!ιετιιεειιιιιτε Εετινιε!ιε!εεε άετ

θεεεεεε!ει, Πιιιιιεε!ιε!ι!ιειτ Μεεε!εε ιε εεε !3εεεεε ιιετε.ε

ΖεΖιεεεε. ιιιεετ εειιιι€εει!ε !ιεινεε!ιεεεειτ σετ θεεετειετ

τει· ιιι!ε!ετε εειΖιιει!!ιο!ιετ νετειιτι.εεεεε ιτε Ρετε- εεε

!)ει·ιειειτιειε Με! τει!ειειεε ειπε νιτειεε!!ε Μιετ εεει!ε

νετιιε!ιειεεε, εεε ειει! ιε ΚιιτΖε ιιιειεειεεε ε!οιιιεειε,

νι·ε!ε!ιε εεεε εεε ειε νοτεεεεε Με άετ Βι·εειι!ε εεε

!‹οε!.τειιιι!ιΖιετε ετεε!ιειεειι !εεεεε. Εεεε εεειειιε ιεεεειιε

Μεεετ ΟιτειιΖε !ιεεεει!ετ Ρετ νε8ιεειε ορετιεττετ Ρε!!ε.

νετε!ιε!ιειι τει! ειιιετ εεειετικ εεε.!οεετ ρει· εει!οιεειι

ορετιετιετ Μγοιεε, Μιτι!ε εε!;εε!ιιε‹!εε Ζεεεεει;εε !ειΖ!:ε

τετ ερι·εε!ιεε.

ινειεε εεε!ιιετεει·ειι εεε ειεεε ιειειιεει!ειι Μοτει!ιειτερτο

Ζεε!εε!Ζ !ιε!ετιιεεε εει!οειιεε!ειι Ορει·ετιοεεε Ζε Ζε!ι!εε

εειιι; Ρετ νεειεειε ορετιετι. ε!.ε!!εε ειε εεεΜετιεε Ορετε

ιιοεειι Με; Μ-!εεε ετ!ε!ιτεεεεεειιιεεε εεεεε ειεετ εεεΖεε

Πει!ιε νοε Νεεεενετ!ε!ΖειιΒεε εεε εττ3εετε !ιοε!ιεεειιτ

ι!ετ Με! νετ!εε!ειιεε !ιε!!ε Μιτει.ε!!εε. Βο!εεε 8τε.ιιειι!τειι

εκιετιετειι εεετ ειο!ιτ.. Ειε νετε!ειοε Με· Βιετιετιιτεε

ε!!ετ ρετ νεειεειε εεε ε!!ετ ρετ ε.ει!οιεεε ορετιετι.εε

Ε'ε!!ε, Με ετ εεε Μιετεε εετεεεεΖεεεε Με!. !τεεε εεε

ιιι ι!ιεεετιι'τεεε. !τεεει ειεεε Αιι!εεε!εεε εεεεε; ει· εεε

ιιεειετ Ζεεεεεεετεε σετ εει!οιιιιεε!εε Ορετε!ιειιεειει!ιο

εεε ερτεε!ιεε, Με εετ εει!οιεειι ι!οε!ι ε!ετε Με ειιεινετειι

εεε εεεινει·ετεε, ειιιειε Με εεε!εε!ιτεε!ε !)τεεεεεε !ιεΓετιι
εεε Ριι!!ε ορετιετ!. ιιιετι!εε,ι εε ι!ετεε Ειι!!ετεεεε μετ

νε8ιεεει ι1εετεεερε ειεε!; Ζε ι!ειι!τεε ιετ.

Εεεεεο Με Μτ εεε νοιι εεε εεεεοειιεε!ιεε νετεε!ι

ειεεειι εει Με ννε!ι! εεε νεειεε!ειι οι!ει· εειιοειιεε.!εε

ενει;εε !τ:ιτεε !εεεεε εο!!τειι, τεεεεεε Μτ ειιε Με ι!ετε!ι

Μεεε!εεε εεετιιειεεε !ειεεεε. εε!;ετ εεε ιιετεεειει!εεεε εε

ννεετιεε Με!!ιοι!ειι εοινο!ι! εεε εεεοτειεε!εε ειε εεεε

ειειειιιεε Ζε ιιτειι!ειι, ειε!ε!ιε Πιτ εεε ερεΖιε!!εε Ρε!! Με

εεειεεει.ειεε ει·εο!ιειετ. ι

Η ε ε ε ε ι. !!ει!ι·ιιε· Ζει· εοεεει·νειιτειι “σε εεειι·ιιι·,<ι;ιε.
Ζειτει:!ιτ. τ (Νε. ε. Θ”, Μ. 52. ι

$ο!ε!ιε Ρε.!!ε Μιτι!εε Ζε Με ιε τγριεε!ιοτ ι

' !ι€ι!ιιιιεεειεεεια Βετιεεε τεεεειεε!ιε Αιι!”οι·ι!ετεεεεε, εεεεε!!ε

 

Βενοτ ιε!ι Ζετ Βεερτεεεεεε ι!ει· ειεΖε!εεε Ορετειιοιιε

νετει.ετεε εεε Με· ιει!; ι!ειιεε!εεε νοιι εεε ετΖιε!τεε Κε

εε!!ιετε εεετεεεε, ειεεε ει! εεε!! ειειι.;ε Βειιιετ!ιειιεεε ιε

εεΖει; εε! εεε ·είειετιε!, ννε!εεεε ι!ιεεετ Αεεειιιι!εεε Ζε

θτειιι!ε εε!ετιι ει, νοτεεεεεειεεεε.

Με εο!ε!ιεε ινετιιεε Με !ε!Ζιεε 100 ορετε.τιν εε!ιειι

ι!ε!!ειι Μγοιιι!ε!!ε εεεειΖι, ιπε!εεε εε! Με .ιε!ιτε 1897--190-!

εε!!ε!!εε. νοιι ι!εεεε!εειι ειε‹! 68 εεεοιιιιεε!, 87 νεειεε!

ερει·ιετι ενοτεεε. !!ιετειιε. εοινιε εεεε εεε εεε !ο!εειιι!ειι Ζε!ι

!εεεεεεεεε Με! ιιειι ειο!ιτ ο!ιεε ειειτετεε εε! Με νοιι

εεε Πιτ· τωιιιιε εειιε!!.εεε !ει!ι!τε.ιιοεεετε!!ειιι.; άετ νετ

εεειει!εεειι Ορετε!.ιοεεντεεε Με! Μει!ιοι!εε εεεε!ι!οεεειι

ΜΜιεε. Βει ειιιειε Μειετιιι!ε, εεε εεε. 8-ιεετιεετ ορετε

Με 'Ι'ειιε!-ιειι εειιετεε ιετ εε εενετιεειε!ιεε, ι!εεε εε

ιεεεε!ιετ Ρε!! ιειι ειιιετ!2ιε!!;, ινε!ε!ιετ νετ ειιιιεεε .ιε!ιτεε

εεειι ‹!ετ ειεεε !!!ετ!ιοι!ε ορετιεττ Μιτι!εε Με εεει.ε εεετ

Με! !τεεει εεε!ι ιιι ι!ετεε!εεε ννεεε ορειιετι. νιιετι!ειι

Μιτι!ε. Ι)εε Μετετιε! Με !ετεετ εεειι εεεειΖτ ινετιιεε

ειιιεεεε, ειειι!εεει·ε Κε!!εεεε ιιι Με ερετε!;ινε θεεειειτο

!οειε ειιιΖε!ειιτεε; ει ιιιιιιιο!ιετ Μ!! ιει εεε ι!ιεεειε θιτεει!ε

ιιεε!ι ειιιετ Μθε!ιθ!!θ ερει·ιεττ Μιτεεε, εκει πει! Μεεε

εετε!ιεεε ιεΜειετ!; εε!ιιεε, εοιιι!ετε Με! Θε!εεεεεει! ειε

ειιιεε εεε!εε εο!!ιε, ειεε ερεΖιε!!ε ε!ειιιοι!ε Ζε ιιεεε εε!!

Με 'Γεοεει!ι ιεε!ιτ εεεεττεεεεε Ζε !ετεειι.

νοιτι!εε εει!οειιεε!εε τε.ι!ι!εε!εε Ορετε

ιιοεεειει!ιοι!εε !ωιεειεε ιετΖ!; εεε! εετ εεεε ιιι

Βεττε.ειιτ Με Τοτιι!εκετιτρειιοιι εεε Πτετεε εεε Με

εεετεινε.8ιεε!ε Αειρετε!ιοιι ι!εεεε!εεε Με; τειι·ομετιιεεεε

!ετ 8ι.ιε!νει·εοτεεεε. θιτοεε Μ εε!ιεειιι!ιε!ι Με Ζεε! άετ

Μι!!:ει!εεεεε εεε Με νω·- εεε Νεεε!ει!ε ιετ1εε ι!ιεεετ

Ορετε!ιοεενετ!ε.!ιτειι. Ειεε ι!ιεεεεΖει;!ιεεε !ιτετετιεε!ιε

!·1κεετειοε ειιτ.!ε Ζε νιιειι !”ι!!ιτεε, εεε;!ειε!ιεε ιεεεετε ιε!ι

ειο!ιτ ειιε ειεετ Αε!Ζιι!ι!ιιιι; άετ ειειιειείεεεεε ε!ο‹!ι!ι!‹ε

ιιοιιεε, εεε!! ινε!ε!ιεε Με τετεε!ιιει!ειιειι Αειοτειι εερτε

νει;ιιει,ι ετερειιετειι οι!ετ Με!! εκειιτριετειι, !ειειιε !ει.!!ειι.

Με ΒιιιεεεεΖεετεειιτιεειιε !ε.εετ ειε!ι εειιιεε Οριστε

τιοιιεειετ!ιοι!ειι εεεεεειει!ειι ιιιε!ι!; ε.εερτεε!ιεε. 8οινοε! Με

ειιιε Με Με Με εει.!ετε Με ε.εετ ι!ιτε νετ- εεε Νεοε

!ει!ε. Αεεεεε!εεεεεεει! εει εετ Με!! Με· Μειεοι!ε ΜΜΕ

τεε εεεριεεεε!ιεε Με ειιετοιειεε!ιειι νετ!ιε!τ.ιιιεεε εεε ιε

εει!ιεεε ε'ει!!εε εειε. .Τε ιειειιι!ειιι ειιιε ι!ιεεε!εεε εεει.ε.!

Με Με! τι-ιειειιι€ε νετει!ιτειι νοτΖεΖιε!ιειι εειε, ι!εεεεε

νιιτι.ει!ε ι!ετ τ.ι;εεεεεεε Ριι!! Με τεειετεε νετερτιε!ι!ι Ζει·

(ιιε!!εεε !τοιειιιεε Ζε !εεεεε.

Με νοτιει!ε ι!ετ Αιερειε!ιοε Μιτεε ειιΖιι!εετεε: νετ

Αιιε!εετεετ!τειτ επι! Ετεε!!;εεε!ειεεε ι!ετ εοτιεε!ειι νετ

!ιε!ιειεεε εεε Βεο!(ειιεοι!εεε. !)ειεεεεειιιιεετ ετε!ιειι Με

Νεεετει!ε: Ζετιιε!ι!εεεειι ειιιεε εεεετετειιεττειι Οετι·ικ

ειειεριεε_ ινε!ε!ιει· !ειοει Ζε $πειερΓεκεει!ετει!ι!εεε νετεε

!εεεεεε εεεεε !τειιιι. !)ιε ιιι Με· Ι.ιι.ετε!ετ εεε ιι€ιε!ιεετεε

ει·ινε!ιετε ΟεΓε!ιτ ειεετ εεε!ι!ο!εειιτ!εε τεε!ιεεεε !3εεεεε

τε!ιοιι εεε Ορετε!ιεεεε!εειμιεε !εεει ειε!ι ε!!ετΜεεε ειιιε:

ιιι Αετειιε ειε!!εε; ειε ιετ εεετ ειεετεειτε εετ ιε ειιιετ

8ο νετεε!ιινιει!ειεΙ !‹!ειεεε ΑεΖε!ι! νοιι Ε'ε.!!εε εεοεεε!ι!ετ

Μιτεειι, ι!εεε ειε !τεειε ιε Με Ψεεεο!ιε.!ε Με, εει!ετετ

εειτε !τεεε εεε!ι εεεε 'Γοτε!ειτειιτρειιοε ειεε ιεε!ιεεε

Νειιει!ι!εεε ιιε Ψεει!!;τιεετει· Ρ!ειΖ ετειΓεε, Με Μτ εε

ιιι ειεειε εεεετετ ε'ε!!ε Ζε εεεεεεει:εε Οε!εεεεεει!: εετ

εεε, ε! ι!ειε ειε!ι 10 Μοεε.ιε ιιεε!ι Με 'ι'ετε!εκε!ιτρειιοε

ειεεε ε.ιιεεεειιιεει! ιιιειιτ εεεεεετιετεεε ιεγειεε!ϋεεε Πιοτεε

ιπι 'Νειιι!!τιειιι:ει· νοιι Με· θεεειι!εεεο!ι!ειιιιεεει ε.εεεε

εεει! ειε Ρ!ειιιεεερι!!ιε!οετοιεοει εει.Με!τε!!ε, εε νιε!εεεει

Ρετ. Με! Ζε θτειιι!ε ειεε. τ

νοτιει!ε ‹!ετ Τοει!εκειιτρειιοιι ειει!: Βει!ετεεεε εεε

εειιΖειι ετει·ειι!ιτεε ΟτΒεεεε Με! Βε!ιε!ϊεεε εε!ετ Αε

Βεεενετεε!ιειεεε. Πετετ εεε Νεεεεει!εε Μ!ιτεε Ζε εεεεεε:

ετϋεεει·ε Αιι!οτεετειιεεε εε Με Τεεεει!‹ εεε ι!ειειι νετ

εεει!εεε !ιιιεεετε Ι)ειιετ ι!ετ Ορετε!;ιοε, !`ετεετ $!ϋτεεε
Με Ιετεετιιϋ.ι εεε Βεεεεεεο!!εεε, ι



'Ροπιπ.οοιιιε, ειοεοοοοοι! πιιοιποοεε!ισο

ιιιο
 

“ σο" ιιοεμοΓο!ιτισοι οοιερι·οσ!ποιο!. ινοποο Με ο!οο εο

ρτονοο!οο!ο Αππιμοοιιιοπι πιιοποοιεοο Ε'ο!!ο οπο οοο!εοοιο

ετοο, ιο ινοΙοοοιι Μο θοεσοοπο!ετο, οοοριεοοο!ιοο πιο σοι·

ροε οοά Γοοι!οε ειο!ι οιι!;ινιοοο!οι!, Μο Οοπ·νιιπ !πο!εο!οε

εοο !ποοοπι, Μεο!οιο!ιοο Μο Ρο!Ιο, πππ ινο!σοοπι οοἰιποπ!οἱ

π›ο!νπ-ροπιτοπι!π.ιεσ!πο Ρτοοοεεο οΜπ οιπποΒο Αοοοτιοοοπι Μι·

Α(!οοκο νοποπιοι!οπι ο!πο!. Ιπιτπ·ο!ιοοππιοπιιοπ οΜπ τοττοσοι·

νισο! οπιιινιο!ιο!τ.ο Μγοποο, εο Μο οοιοοπιΜισοο τοερ. π!ο

ροπιοποιπνο νοπεοομο ιο Μι· θοοοπποπιιιοτ εο!οεπ. οΜτ ιπι

ποιοι· Ποιοοοοοε Μ1ιι!ιοο ι!πο_ποπιιοοο Ρ`ο!!ο π!οπεπ.ο!!οπι, ιπι

ινο!οοοο οιοο '!'οιο!οοεοτροιιοο ιπιΜσιοπο οπεσοοιοτ. Βοι

ε!.τοοΒοο Ιοοιοοιιοπιεειο!!οοο οι Μοεοπο Βιοοο ινοτΜπι Μο

ρπιποοποο Βοεο!ιοτο οοο!οτ Μοιοοι!οο ειο!π πιο πιο. οιο

πιπιΜπ ποοεεοο οϋοοοο. Αοε !οισοτ νοι·ετοπιο!πσοοπι θππ·οοι!οπι

πιο! Μο Τοοι!οιπεοπροτιοο ιποποοπ· οππιοπι οποεεοι·οο ΜοΓ·

ιο!!ιοτομι·οσοιιτεοιο οο!οοινοιεοο οοοοο. Ζο !πο!Τοπι πετ.. Μιεε

Μο (Σ!ιοοσοο οοιπ!οτ Οροποοοιιοο ι!οιοο Υοπνο!!!‹οποποοοο

Μι· Τοο!ιπππο εἱοο πο Ιππιποοι· Βοοεοοοποο Βοετο!ιοο ο·οο!οο.

Βοο!ο Οροποοοοοο ειοπ! Μου ο!οισοοοπ·οσ!ιιππζο οπο!! Μο

εο!οοο, Μο οοοιοποιεσοοο νοτοο!επιιεεοο Ριοοοοοοε ιπο

ροοιι. οιοο.οι!οτ οποοοοοο Με! εισο Ποιο ι5οοοοεο!τ!ε ποε

εσο!ἱοεεοο. !)€185 οιπ· Μιο!π Μο Βοειποοοοεοπι ιο Μοεοπ·

Βιι·οιοοο εοοοο οπο!. νπο! Βοοει!οποι Βοει.ο!!!: ειο‹! ο1ε οπο·

.!ο!πποο, οοιοπΙιοοτ !ποιοοιο Ζινοι!ο!. Ισο μοπεοππ!ισο οο!ιο,

οπιιοιοτιοι; ι!οποο οιιπποο εσοΙπποπππο Βπίο!ιτοπιθοο ποπτ ι!οτ

εορτονοοιοο!οπι Αποροιοτιοο "οι !οιποροποοοοοΙοπ οιποι

νοπεοποοοο, οιπιο Ζοιτ οιοο ρι·πο2ιρπο!! οοτ ιοτο! οιπειιτ

μπω. Μο ιιοοπ· ι!οο!π Μο Βοεο!το°ιοο Μτ τοιποροτ!π.οοοο

Ιοο ΒΕιο!νοπεοποπιοε 2ο οοοπι οπη;οίο!ιτιοπο Βιοοι!ροοο!.ο

ποτοσοοοοοοπτ. νοο ποσοι 2ο οπιποτεο!ποι2οοοοτ ΒοΜο

ιοοε; Πιτ Μο Βι·Γ-›!ε Μι· εορπονοοιπιο!οπι Αποροτοοοο ιετ

Μο ονοο! Με Νοοιπιιο!οπιο!ε. Μο ΥΥποοιιΒοοιι. Μοεοε

Ποιετοιιι!οε, ειο οπο Μι· Βοοοιιι!!οοε Με Λποριιτοιοιπιε

ετοπορ!”οε οοοι·Ιιοορτ, Με πο οοοτοοιιΒοοι!οπ ννο!εο οοε

οοεοποπο !!!οιοτπο! 2ο οπεοοοο. Ποεοπο ιιο εορτιινο.οποο!οπι

Απιπροοιοοοοο πιο!. τοιποροπιι:οιιοο!οπ 8τποΙνοτεοτοοο8 ο!πο!

νοο 7 Οροποιοοποο οοεοο!οπιπτ ινοποοο. Ιιι 17 Γο!!οπι

οοιπο: Βοο!ο. ιο 22 Κιιποο!σοτοοο Με Νοοιοιοιοππο! Μ!

·νοπεοποοπιο Με Οοπνιιιει.ιιπορ!οε οοοοιοτ. Ποιοι· Μο οοι

!οο Μι· οποιοο θτορρο !ιοΜο οιπ ο πιο!. οιποι· Μο]οπιι

οοο ‹!οπ 2. Θπι·ορρο Μι· 2 οπο! Βιο!οοο οιοοε $τοπορίοκ

εοΜιιοε οοπ! οοοιοοτερπ·οο!ιοπιπ!οο εοο!”οοπ·ιΙοο τοερ. !”οοππ!οο

νοποι.οί οοσο Μι· Οροποιοιο νοι·οοισοοοι. Βοοοοκοιιεινοπο

οι !οποιοπ·, Μεε ο Μοεοι Βτοππιρίοι:εοοοιο ιιο! οιοοο Μι·

Ομοποιοοιιπο οιιιίο!!οο, ο·οοοπ ποοιει. 2οο!τοιοοοπο Πποετο

σ!ιοοοοο Με βοπν!κετοπορίοε οο ποοεεο νοτοοοοποποοο

ινοτοοο οοιπο. Λο οο‹! το ε!οο νπο!!οιοοτ Βοι·ιπιοίοοιοο

τ.οσοπιιεοοο Β!8οοτϋπο!ιο!ιοο!τοο εσοο!οοπι Μπιπποσο Μ! Βο

οοοΜοοε Με Οροτοι!οοεετοπορΓοε πιιοοτ ιιεπο!ονοοτ Πιτ Μο

ΑοεΒοοο Με Οροτιο.!οιι 2ο εοπιι. Ζοίο!!ιοοπ· Ψοιεο ίο!!οπι

Μο οοὶΜο Τοι!οείο!!ο Μισο εορτονοοποο!οτ Αποροτο.π.ποο

ο.οοο οι Μο Ζοιι Μι· Βο!ι!οοπιινοοι!οοε, ειοοοο ο.οοπ ποπι

Μπο Νοοπποοπ.οπιο! οοι.εσοιοΜο ποοοτ ιο οοποιοο!οοποοι

Ζοεοποποοοοοοο. Ιπο οπ·ετοιι Ε'ο!!ο οοοΜ!το οε εισ!ι οπο

οποοο οοοπ οιοοεοσρ!εοτοεεοιι νοο οιοΙτπρ!οο ΜοοοιΚοοιοο

π!πιπ·σοεοπ.2ιοο Πιοτοε οπο! οιιιοτ 46-1οοτιοοπι ροειοεοπι Ποποο,

ινο!_ο!ιοο οπο πιποεοι· το!οοινιι!!οτ οοι! νπο!νοπερτοοοοοοοι·

ΚοΠοΒο Με Βπεο!ιοοεπογοποοιοποπο εορπονοοπιιο! οοιρο

!!οπ·ι.ο. Ρο!. @Με πιο.σο ο Τοεοπι ιιο οιοοπ εοπο-!!οπιοϋεοιπ

νοο οιοοπο Βοπιο!ι

οοσοοοειοεσοεε, 2ο Οιεοοι!ο. Μι· 2. Π!! οοιπιοι οποο Μ

!αορο!ο 48-ο1οπ!Βο Ρτοο ποπι. οποοιπι !ποΙοεεο!οο ιοτπο!ιοο

οιοοιο.π οοτο·ισοο!τοπι σχετιεσοοο Μγοπο (ννοΙοοοε εισο οοι

ποιοποεοοριεοοοτ Ποτοτεοσοοοο Με εοποοτοοοϋε οοιοττοτ

οι·οπιοε). Νο.οο ΑοεεσοοιΙοοε Μι· ΟοεοοινοΙετ ινοτι!ο Μι·

Πιοτοε εορπονοοιοο! οπιιροτιοπο οοι! οοοο νοποοοοιιο Με

Ροποπτοοοοοιε πιω· Μπο Μγοποοοτι, Μο τοεο!π.ιοι·οοπ!ο οο

ιι·οοοι!ιοοο !7νοοοοϋ!ιΙο οπισ!ι Μι· 8σοοο!ο Μπι Μοιιιποι·τ.

ΡΜ. @ιιο ιιοσο νοο!οιοΓ νοο 3 'ΓοΒοο οοι ι;οπιπιοοο Τοπο

ροι·οιοτοτοϋοοπιοοο Με 88,2 οοοοοο!ποιοοοοτ Ηοπ·2εσοινοσοο

2οοποοοο. Βοι Μι· 8ο!αιοπι "!Ιοεεοο εισο !ποπιιοι!οπ ειιι!

οοιπο Ροτιτοπιιιιε οὶπιννοιεοπι‹!ο ν·οποπι‹!οτοοοοο πιοσοοοιεοο.

 

Ποεοποιοποοποε Νοοιποοιοι·ιο! οπο! νοπποοιοοιιο νοο Μειο

εοοιιοι.οτοιοοοοεοο ιπο θοινοοο Με Οροπο.οοιιεεποπιιρΓοε

Με! οοεο!οποτ Τι·οοοοοΙοοοο8 π!οεεο!οοπι οοινοοπ!οπειοο

οοσο οοοο ιιοεοπ·οο Βποι!ιι·οπιεοπι οπο εισοοπετοπι οιοο οο

ετοιιπ!ε!οεο Ηοι!οιιε Με ΟροποοοππεειοπιιμΓοε ποσο εορτο

νοοιοο!οπ· Πιοπ·οεοπιπροοιιιοππ οπο! οοετοειοοο νο!!ειοιιοι<ἐ

Μο ιο εο οοοπιοοοοοοοπ ννοοο νοο ονιιιιοπ”) οοεΒο

ερποσοοιιο Αοε!σ!ιι. Με Οροπο.ιποο, Μο ειο νοο οοε ιιι

Μι· Ιοιοτοπι 2ο!! π.τοϋοι ο!πο, Βοετο.!ιοτ εισο Γο!Βοοι!οπ·ποοε

εοο. Μισο !Στο!!πιοοες Μι· Βοοοοοϋο!ο οοι! Ηοινοπινο.!ιοπι

Με Πτοτοε Μισο οΙοοπι οι Με Μγοπο Βοοοοι·ιοο Χοπ·

οοοοιοοοπ οποτοοιπ οοτερτοσ!ιοππο Μπι Πιοπ·οεοειοτοπι Με

!πεοποοοτο. οπο. Μιπ°σο 2 !ιιοοο !οι!0Γοι!0 Κ!οποποοιι ειοΒο

οΙοοιποι. .!ο 2 Κοτοοιίοπ!οιι·νοπεοποοο οοιΜτεοιπ.ε Με Με.

οι!οπιΜοο!ορο!νιοοππι οιι·! τοτοπι·!ππππι πιο: Μο οι Μοεο!οοο

νοι·ΙοοΓοοι!οο Ποιοεεοπι. Βε !ο!8τ Μο Ποτσοιποπιοοοο Μι·

ος. Με οινιεσοοο Κ!οππιππιοο οπο Ι.ιοοιοποιο ΒΠοοοἔ

οιοοε ππιο·έ!πσοεπ ο;ποεεοο νοποοι·οπι Ροππτοπιοο!!ορροπιε νοο

Μι· νοο!οτοπι Πτοπ·οεοπιιοπΙ οοι! ετοοιρΓο ΑοΙοεοοο Μι·

ΒΙοεπι νοο Μι· Οοπνπιπ. ννοοο ποϋ,ο!ισο, Μπι! ο.οσο Πιτ

ΒἰοΙοοο οππιοε ο!οποοποπι !ι!πιτοι·οπι Ροπιποοοο!!ορροοε 5οποο

εοοι·οΒοο. νοο Μι Ποοοο Πιοτοεοειοτο οοειοοοοο, ο!πο!

οο.π·οο! Μο Ποοοτποοιι.οτ οι Μι· οοινιιοεο!ιτοπι !!Μιο π!οποο

οιοο;ο Μοεεοτεοο!οοο οοεοεο!ιτ, Μο οο!‹ο ερπ!π.2οπιπ!ο οπο.

οιοπ!οο <έο!ο.εετ οπο! Μισο νο!!ειοοοιΒοπ Λοιποοιιοο Με

Πτοποε οοσο Μο ι·οοοτο οιπ.. οιοπ·3ιοι οοεο:!ιοπι. !)οτοο 2

Κοιςοι!ιοοι.οποο, ινοΙο!ιο :οπο Τε!! οοσο Μο Πιοποεοοπιιοιι

πιιΜοεεοο,” οοι·Μο Μο θποΓοεεο οο!!οιον νοπεοποπ, Μο

Οοοι!!οσ!ιο Με Αποροιοτιοοεειοπορ!οε ιπ·ισοτοτ!ϋπππιο; οοε

οοεσοοιι!;οο οπο! Μο ννοοι!Ηοο!ιοπι Μιπσ!ι !οπιΙοο!οο‹!ο

!(οτο,οιοοοτ νοποιοιπ;τ. Ηιοτοο εο!Μοεει εὶσο Μο Ποιοι·

Μοοοοο Με 8ι.οπορ!οε ποπ Μο Ροποοοοε.!!ορροο οι Μι·

οο!ιο!ιοο ννοπεο. Ζοπο Βοο!οεε νοποιπι!ετ οπο ΓοποοοίοοΜτ

ΚοτοιιιΓοοοιι Μο οοπ·σ!ιτποπποιοπι ΒΙοπ.οοπ Μι· Με. οπο ιιιο!

οοι!οοοι Μο Βιοπορ!”ο οοπ ονοπιτοο!! ιιοποοοεο!οεεοοοο

Αι!οοιπο ποπι: Ροι·οοοοοπο. '

Ιο Μοεοτ ννοιεο οοειο.!π.οπ. ειοο Μο εορτονοοιπιοΙο Απο

ροπ.ειοοο 2ο οποοπτι π.οοοποεοο πιιοοτ εοοινιοποιοο, νοο!ιο.!τ

οιεποοεεΙο εοοοο!! οοείοοι·οο.π·οο Βιοει·Ξ!!”, ινο!σοοπ, οιιιο

εοποίο!ι:!Βο Βιοτει.!!!οοε νοι·οοεοοεοπο Βοοοεοοι! @οοιπο

Νοοονοποο!ιοπεεο εσοπι.!!”ι, οπο οποο ειοετοπιι!ε!οεο ΗοιΙοο8

2ο 8οινο!πτ!οιετοο.

18σο!ιιεε ΐυΙοι.)

Βοοοοτοοιοιοοπι οπο! Βοερποοοοπποοο.

Ε'οπετοιι!ιοπ πο: ο'το!ιι!ιοοοοεο οπο! οοπτοπ·ειεο!ιο Βο

!ιο.πιΜοοο Με Ρπ·οετοι.οσοι·οποοοιε ιο!! οοεοοι!οτοπ· Βοποσο

επο!ιοεοπιο Με Βοποοπεσοοπι Οροτο.ιιοο Με Ρο!!ιοιπν

νΘΓο!!!ΓΘΠ- 1904 Βοπ·Ι!ο. Θι·οεεοι·.

Ιπι Πιι·οιι Αο!'οιιοεεπ.οπ!ιοο οιοιοο Ηγοοπ·π.ι·οροπο Μι Ρι·οετοιο.

οπο! Οοπ·κ!οοιπι οοι·εο!οοιι εονιο! Ποοοτο!οεπ.ιοιποοοΜε, Μιεε !οι·ο

Ποιοπ·εοοοο!ιποοπ τοσοι. ιοιποοι· !οπσ!ιπ. οι; ερο2πο!! ο!πο! Μο

!!!ιστιοπιεοοεο!ιινοι·οοπι πιο Βο,οιππιο ννοι!οι· πιο Μο οποο οοσο Μο

οιιΜπ· Ποιο;οοεο 2ο νοι·ινοι·τοο. Ιοι ννοιοοι·οο νοι·Ιοο!'ο !ι!οο·οεοπι

!ιοθ.οπι εισο ννο!ι! νππἰσ!ιιιοο Πιιιοι·εο!ιοο!οπιοεπιιοπ·οποοΙο. Μο νοο!.

πιο Μι· Ηοιοπ! οιοοε ηοιεο!ιοο Ρο!!οε οοερι·ιο!ιτ: !ιοοο;Πο!πο

8σ!ι!ο!πο!ιοπιππορ!οπι ιιο! Μι· νοτοοι·οο ΠοσοιΙο·ιιοι!, Μο οπο!ι! οιοο

Π·ι!!ιοο!τ!Βο Ιοο!ιι·οπ.ιοπι Μι· ογποοοεο!ο.εεο ινοοι·οο!ιο!ο!ιο!ι

ιοοσ!ιοπι, οοεοπιπ!οι·ο Ηο.ι·το οπο! Βοοπιιοι·ε!ιο!'οπεοοιπ, εσοποοπ·οοο!π.ο

Ιι·ι·οοιοιποπποπι ιο Βοοοοπι. Κι·οοο πια! Οοοι·εσοοπι!πο! ε!ππ! οποιςοο

ει!εσο Μι· Ε. 2ο νοι·οο·ι·ποο, οοοοεο Μο ει·ϋεοοι·ο Ηοεο!πνν!οάιο·

ΜΗ, ποιτ Μι· εἱ‹·ο -ιπο Μισοποοεοοεο!ιινοτοοο οοιπο Οο.π·οποοιο

οοτνν!οοο!πι. Νοι· οι Μπι Γο;!!οο, Νο εισο Μο !‹ι·οοειπ.ι·ο Νοιιο!!

οοοο ιιο! Μοι Βοοοιι .πποο-ωοοι Ηγροπ·ιι·οοοιο οοιινισοο!ι, οπο!

ιο ι!οοοιι, οπο οπο ιπι Μι· Κιο!ιποπιο ιιο.ο!ι οοοο οιοοοεο, οΜι·

οοοι·οοορτ Β·οοε ο!οιιι ιιιοπιο, οϋοοοιι Μοεο οι!!"οτοιιι:!ο!!-ι!ιο;οο

ειιεο!ποο Μοτοιοο.Ιο νοι·ιπιιεει: ννοι·Μο. Ποσο ρ!!οε;οο Μοο, οο

*) Πιο Μεεοοεο!ιοΜ!οοοο θι·οπιοΙειςοο Μι· οοοεοι·νοτπιποο

Μγοοποροι·οτιοπι, Ζο!ιεο!ιτ!Γο ι. Θοο. ο. Θ”. Μ. Π, Ηο!'π. 1.



“Π”

ιιιοιιιιισιι ιιιι ιοικιοι·οιι Ε'ιιιιο. οοιιι· Μιά Κιιοοιιοιιιιιοιιιιιιιιιοιι

ιιιι('οιιιι·οιοιι. Πιο σγειοειιιιιιιιιοιιο 1106 .ιιι ιιυά οι» οιοιι 1ιοινοιοι

ιιιοιιιο. νοιιι Βιιι.ιιιιριιιιιιι: ιιοι· 'ι'ιιοι·ιι.ιιιο οοιιιιοι·ι νοιι'. Με Βοι

ιιοιι ιιι 2 θι·ιιρροιι: 11 θο.ι·οιιι. ιιτοοι. ιιιιι·οοοιιιιιιιιιι·ο (Ρι·.-Ρ'ι·ιιιι

ιιι·οιιιι) ιιιιιι 2) Οιιι·οιιι. ρι·οοι. ιιοινιοιιιιι (Ρι·.-Βο‹ιιιοιιιιι·οιιει. οιοο:

ι:ισιοιιιοιιια· ιιιιοι· Ζιι. ιιιιεε σε ιιιοιιι. ιιιιιιιοι· Ιοιοιιτ οοιιι ινιι·ιι,

ιιοιιιο Ριιι·ιτιοιι ο.ιιοοιιιιιιιιιοι·αιιιιιιιιοιι. ιν00”Πόι ΜΜιιιι·ο οιι

ιι·ιιιιειε. οι" ιιιιιιιιιοιιει: Έι·ϋιικοιι.ιροιι ι·ιιιιιΕοιοο οιιιι·ιιι·ε;ιιιοιιοε

νοι·ι'ιιιιι·οιι ιιιιεοποιε·ι πι. ιιιοιιιι: Πιι· ιιιο Ε`ιιιιο. ννο οιιιο ΒΑΜ

ιιιι.ιοιιοι·ιι.ιιοιι ιιιοιιι ιιιοιιι· ιιι6ειιοιι Μ, πιο ‹ιιο θοι:οιιινιιιοι οιιι

ιιοοιιει·ιιιιιεοε ιιιιιιιοι·ιιιιι οι( πιο Η:ιι·ιιοιιιιοοι·ιιιιο· ιιιιο·ιοιιι ιιπά

οἰιι Πιιιιοι·ιιιιιιιοιοι· πιο ιιοιιι οιιιοιι οιιοι· ιιιιιιοι·οιι (ιι·ιιιιιιο ιιιιιιιτ

ιιοιι·ιιι.ςοιι ινοι·‹ιοιι ι‹:ιιιιι. Μο Βατιιιιι'ιιοιιο Οροιπτιοιι ιιιιιι

πω. Αιι ιιοι· Ηιιιιιι νοιι Τ οοιιι· ιιιοι;ι·ιιιιι.ινοιι Κι·ιιιιιιοιιεο

ιιι·ιιιοιιιοιι, ννοιοι. νοιι. ιιιιιιιι. Μ” απ· οιιιι2°ο Ζοιι οιιιο νιιοεοιιι

ιιοιιο Βι·ιοιοιιτοι·ιιιιις ιιοι· ιιιιοιιοιιιιιιοοοιιιιιοιιιοιι (ιιι ιιιο Ροκ. Φι

ιιιιαιι οιιιιιιιι:. ‹ιιο ιιιιι>ι· ιιιιιιιιοι·ιιοιιι ιιοοιι ‹ιοιι νοι·πιιε ναι· ω·

Βοοιιοι·ιιιιιι· ιιιιι·ιι Αιιιοειιιιε οιιιι>ι· οιιιιι·:ιριιιιιοοιιοιι 1·`ιοιοι νει·

ιιιοιιι, ιιιιοε ειο ‹ιοιιι Μι. τιοιι ιιιινοιιιοοιιοιι (ιοινιιιιι οιιιοι· ιιιιι·ιι

οιιιιοοι·ιιιιι: οιι( ιιιιιιιι·ιιοιιοιιι ινοιι,·ο 2·ονιιιιιιι·ιοιοιοι.

ιν ι ο ιι ο ι· τ.

Μο.γ ο τ, Οοο τι:: Ηγειοιιιοοιιο Βιιιιιιοιι ιιι Οιιιιιιι.. ιιιτ

4 Τ8ιθιιι 1100 2 Κιιι'ΕΘΠ. 11οιρ2ιε;. νοι·ιιις νοιι .1οιιο.ιιιι

Αιιιιιι·οοιιιιι Βιιι·ιιι. 1004. 5 ιιι.

Βοι ω” οι·ιοιοιιιοι·ιοιι νοι·ιιοιιι· ιιιιοοι·οι· 'Νεο κι ‹ιοι· Οι·ιοιιι.

ω· Βια ιιοι·ιιιιιιιοιιιοι· Βοιιοιιοιιιιοι·ιιο. οιιιο Μοτο (ιοιιι.ιιι· Πιι·

Πιιι·ιιιιο. ιιπά ιι·οι·τιοιι ιιιο ιιιιι(ιιιιετοιοιιετοιι Μιιιιιιι·οεοιιι εοεοιι

ιιιο Βιιιοοιιιουριιιιε ιιοι· Βοιιι·ιιοιι οι·ιι·ι·ιιιοιι. Αιιι·ιι ιει ιιιιι.ιι οπο"

εοειιιιι.τοιι. 01ο Βι·ιιτειιιιιοιι πιο θι·ιο 2ιι ειιιιιιοι·οιι. ιιι ιιοι· Ηοι'(`

ιιιιιιιι·, ειο νιοιιοιοιιι οιιιιιιιιιοι·οιι οιι ιιϋιιιιοιι. Ηιιι‹ι οιοο νοι·ιιιιιιιε

ιιοοιι ιιιιιιιισιιΙΙιεεοι·. ιιοι·οιι νοι·ινιι·ιιιιοιιιιιιιι· ιιι ιι·οιιο Ε"οι·ιιι· εο

»Μπι οι·οοιιοιιιι, οιι ιετ ιιικιι 1ιοι Βιιιιοιιιτιοιιοιι ιιι οιιιιιιιιοιιο

1.ιιιιιιοι· ω· Αιιι'αιιιιο ε;οεοιιιιιιοι·εοοιοιιτ του ιιιο ιιοιι·οι'(οιισιο

Μοι.ιιιιοοιιο.(τ πιο _ιοτιοιι Ρι·οιο (;ιιιιοιιεο ιιγειοιιιοοιιο νοι·ιιιιιιιιιειιο

Ζιι οοιιιιιι”οιι. πιο οο ιιιιι ιιιοειο Αιιι'.ιιιιιιο εοει.ιιιιιιοιι ιιιιι "οιι-Μια

ιιοι· Βιιροιιιιιοιι ιιιιοιι Ροιιιιιιι· πι· Ζοιι :πιο Βιικοι·πιι(ειιιιιιιοε,

οιι'ιιιιι·οιι νιιιι· ιι.ιιιι ‹ιοιιι ντιι·Ιιοεοιιιιοιι Βιιοιι. νοι·('. ιιιιι οιιιο

ει·οιιοο Βοιιιο ιιιιιιτοι·ιο1οιιιιιοιιοι· ιιιιιι οιιοιιιιοοιιοι· νιΠιιιοοι·ιιιιιοι·

ειιοιιιιιιεοιι ιιιιοο·οι”ιιιιι·ι, ιιοι·ιιιι Βοοιιιιοιο οι· ιιιιιιοιιι, οι· @οι

ω" ιιο1ιοιιιιοι ιιιιοιι οιιιο Ροιιιιιιοι·ιιιιι.τ ο" τοιιιιι·ιοι:ιιοιι νοι·ιιιιιι

ιιιιιιιο Οιιιιιιιο, ειιο2ιοιι Ροιιιιιο·ιι ιιιιιι Βιιιιιιε·ιιιιιο. ιιιιιι νι·ιι·Γι

Βιι·οιιιιοιιιοι· οιι( ιιιο εοοιιιιοιι Ζιιοιιι.ιιιιο. Πιο Βιροιιιιι·ι :ι.Ιιοι·

ιιιοεοι· Πιιιοιιιιιιιο ιι·ιιι.ι·ιιι. ιιιο Πιιι·οιιιιιιιι·ιιιια ιιγειοιιιοοιιοι· ιιιιιι

ιιιιιιιιιιι·οι· Μιι.οοιιιιιιιιιοιι (Μι ιιιιιιιιιειιοιι Μου· ιιοι·οιι Βι·(`οιεο

ιιιιιιιοι·ιοοιι. ννοιιιι ιιιιιιι ιιιιοιι οιιι·οιιιι.ιειοιιοιιι Βιιιειοι· νοι·εοιιοιι

ιι·οιιιο. Αιιιοιι ιιιιιεε οιιιοιι ιιιιτιοι·ιι ιιοιιιιιιιιοιι: ννοι·ιιοιι ιιιιιι ‹ιιιιιοι·

ιιιοτοι «Με Βιιοιι νιοι (Με 1.οιιι·ι·οιοιιοιι ιιιιιι 1ιιιοι·οοεο.ιιΒιιι.κ

ο ο.

Η. Βοιιιιτι. Θι·ιιιιιιτιοε άειι· ιιιοιιιι‹ειιιιοιιιϋοοιι ΤΙιοι·ο.ριο

ιιοι· ιιιιι:οιι- ιιιιιι Ποι·ιιιιιι·ιι.ιιιιιιοιιοιι. Χ'νιοοιιιιιιοιι, Βωξ

ιιιοι.ιιιι. 1004.

Πιοιι Βιιοιι κι Πιι· άειι ιιι·ιιιιτιοοιιοιι Αι·πι εοοοιιι·ιοιιοιι ιιπά

ινιι·ιι ιιιιιι νοιι ιι·οοοιιιιιοιιοιιι Νιιιοοιι οοιιι. 12ο ιιοιιιιιιιιοιι 61ο

Τιιοιιιριο ιιοι· εοιιιιιιιιιοιι Ει·ιιιο.ιιιιιιιικοιι. (“ιιοοοιιιι ιιιιι` οιιιοι·

κοιι.εοιιιιιοοοιι Πιιιειιοοο. Ποιιοι· ιιιοιιο Μο ιιιιοιι (Πο ιιιοιιοι·ιιο

Ριι.ιιιοιοιι·ιο ιιοι· Μιιιι;οιι- ιιιιιι Πιιι·ιιιι‹ι·ειιιιιιιοιιοιι οι·ιοιιιιοι·ι ειιοιι

σο» ι.οοοι· οιι ιιοι··Ηο.ιιιι τιοι· ιιιιι·ιοιι Αιιιι·ιιιιοιι άεε νει-ι·. οοιιιι

ρ,·οιι(ι. Ποτ Αιιιοι· ἱει. _ιοιιοιιιιιιιε οιιι Ρι·ειιιιιιιοι·. άειι· οοιιιο Βοτ

εοιιιιιεο οιι( θι·ιιιιιι οιιι·οιιοι· Βι·(ιιιιι·ιιιιε: οι·ιοιιι. ειο ινιι·ιιοιι οιι(

ιιοιι 1.οοοι· ιιιιοι·ιοιιοοικι. Πιο ριιγοιιιοιι1εοιιοιι ιιιιιι ιιιΜοτιεοιιοιι

Ηοιιιιιιιιιιιιιειιιιιοιιιοάοιι, ιιοι·οιι οιιιιιιοιιιο Βοιιοιιιιιιιε οοιιιιιινοι·

ειιιιιιιιιοιι ιιιιοι·ιιιι.ιιιιι: Μπι, ινοι·άοιι ινοιιιιι·οι· ο.ιιειι”ιιιιι·ιιοιι Βο

ιιρι·οοιιοιι, »νοιι ειο ιιι ιιοιι ιιιοιοτοιι Ι.οιιι·ιιιιοιιοι·ιι οιιιοιι ιιιοἱιοιι

Βιιιιιιι οιιιιιοιιιιιοιι, τιιιο·οοοιι Μπι οιιι:ορι·οοιιοιιιι ιιοιιι ι·ιιοι Με

Βιιοιιοε ιιιο ιιιοιιιιιιιιιιοιιιιιιιο 'Ι'ιιοι·ιιριο 1ιοιοιιι ιιυά οιιιο :ιοιιιιιοιι

;.ι·ι·οοεο Αιικειιιι νοιι Βοποριοιι ιιιιεοι'ιιιιι·ι, ιιιιιοι· ιιοιιοιι νιοιο

ιιοιιο, νοι:ιιο·ιιι·ιιο ιιιιιιοι ιιωιοιωιοιιιω ειιιιιι.

11ο.ε Βιιοιιιοιιι ι‹ιιιιιι ιιιιι· οιιηιι'οιιιοιι νι·οι·‹ιοιι. Β

.Ι ιιειτοινιι2. Βιιιιοοει ω” Με Ριιγειοιοοιοοιιο ιιιιιι οιι"

Με οιιεεοι·Βοινοιιιιιιι·ιιοιι Ι1οιιιιιιιιιδοιι Πιι 1.ιοιιοε.ιοιιοπι

(Μι Μοιικιιοιι. Βοιρειο;. Ί'ιιιοπιο.

Βιο ιιιοιιιο Βοιιι·ιι'ι. ίπ ιιιιοιι οιιιοιιι ιιιι νοι·οιιι Ιιιι· ιιιιιοι·ο

Μοιιιιιιι ιιι Βοι·ιιιι εοιιιιιι.οιιοιι νοι·ιιιιι.εο 2ιιειιιιιιιιοιιιςοοιοιιι ιιιιιι

ιιοιιοιιιιιιι€ι οιοιι Μια ιιιιι τιοιι ο·οοοιιιοοιιιιιοιιοιι Ροι·νοι·οιιιιιοιι.

οοιιιιοι·ιι ιι1οιιιι νο1ιιιοιιιιιιοιι ιιιι Βοι·οιοιι οι” Νιιιιιι·ιιοιιοιι, Με

ιι·οιιιοιι οιι Με ΡιιιιιοΙοι;ιοοιιο ιιι.τοιιι;. Μιιι-ι ιιο;;οειιοι ιιι οοιιι·

Μαιο οκοοιιι.ι·ιοοιιοιι, πιο ιιιιιιιιοειιοιι ιιιιοοιι·ϋιιιιιιοιιοιι Ηιι.ιιιι

ιιιιιι.:οιι ιιιι Ι.ιοιιοοιοιιοιι, ιιιοιιι. ιιιιι· ονιιιοιιιοι· Νοιιι·οριιιιιοιι, εοιι

ιιοιιι ο.ιιοιι ο.ιιοοιιοιιιοιιιι ειιιι2 ιιοι·ιιιιιιοι· ιιιιιινιτιιιοιι. Πιο ει·ϋοοοι·ο

,ι.χοιιοιιιοοιιτιιοιιο Ει·ι·οο·ιιιιι·ιιοιτ ιιοιοιιοι· Ι.οιιτο ιιιιιιιι ιιιι.οιι Μοι

ιιιιιιε ιιοο νοιι. ιιιι·οιι θιιιιιτι ιιι ιιοι· Βοι.οιιιιοιι ;.ςοινιιιοοι· ι:οιιιιι

ιιιιιιιιοιιοι·, οι·ιιςοο·οι· Βιοιιο, ιιιο νοιι ιιοιι θοιιιιιιΙιιτιιοοιι οιι›8οοοιι

ιιοι·ι ιι·οι·ιιοιι, ιιο.ιιοιι. Πι· ιιιοιιιι, ιιιιοο «εοννοιιι ιιι ιιοι· διιιζοιιιι,

ο.ιο ιιι ιιοι ιιιιιιιιιιιιιι·οιι Ροι·ιοιιο ‹ιιιι·οιι οι·2ιι·ιιιιοοιιοΒιιιιιοιιιοιιιιιιιοιι

Ιοιοιιτοι·ο ιιιιιι οοιιινοτοι·ο 1'οτειιιιιιιιιιιιιςοοιιειιιιιιιο οιιτ.ειοιιοιι. ιιιο

»οι νοι·ιιιιιιιιι·ιιιιο· Βοιιοιιειιιιοι·ιιι·ιιοιι ιοιιιιςοιι ιιϋιιιιοιιι›. ιιι εοιοι.- °

ι·οιοιιοι· ινοιιιο ιιοιιρι·ιοιιι: νοιι. οοιιιι.ιιιι ι1οιι Ποιιοι·ι2ιιιιε ειιι·

Ηγροι·οι·οιιιο ιιπά ιιιιιοιι·ιοι·τ ιιιιι ιιιιι·οιι οιιιιο;ο Βοιειριοιο.

1'ι(οιιιι Βοι. ιιιιοιι ιιιοιιι: ιιιιοιι Αιιιιιιιιιι·ιιιιι:οιι Με νοιι'. Βοι

ειιιιιιιιι>ιι Κατι". εο<ιοιι ιιιο ειιοιι ιι·οιιι οιιιο Βοιιιο νοιι ε_·οινιοιιι.ι

ι:οιι 12ιιιιι·ιιιιιιοιι οι·ιιοιιοτι ιιιιιοοιι, ιιο ειτοιιι οι· ιιοοιι ιιιοιιι οιι,

ιιιοιιοιι ,ο·_ιιιιι2οιι‹1 εοοοιιι·ιοιιοιιο Βιιοιιιοιιι ιιιοιιι ιιιιι· Αοι·ποιι,

οοιιιιοι·ιι ιιιιοιι ι.:οιιιιιιοτοιι Τ.ιιιοιι οιιι· Βοιιιιιι·ο :ιιι οιιιιιι'οιιιοιι. Νοι

ιιιοιιιιιοιι ιιϋιιιιτοιι Ριιτιιιο·οοοιι νιοιοει ιιιιι·ιιιιιι ρι·οιιτιοι·οιι.

ινι ο ιι ο ι· τ.

Β'. Βοοιι: Αοιιοιοειο ιιιιιι Τιιοιιιριο ιιοε Κοριικιιιιιοπιιι

10108 Πθ0ΠΜ-0Γιιιιιι (οιιιο. νοτια; νοιι Ο. ιιιιι·ιιοιά. 1004 ι.

νοιι'. Μι 102 οιιιο νοιι κοιιιιιιιιικοιιιο.ιιιιιιι ιιοοιιιιοιιιοι. ή"

185 Ποιιιιι·ιοιι οιιιι'ιιιιι ιιιι ιιιιεοιιιοιιιοιι οιιι ΡΜ. Με ιιι·ιιοιιιιι

ιιτιιιιοι·οιιιιο Μοιιιοιιι.ο ινοι·ιιοιι ο·οι·ιιιο·ο νοι·οιιο·οι·ιιιιο· (Με Βουιιοιιιι,

ιιιιιεο (1οιιιιι·ιοιιιιιιοι· ιιιιιι ι'ι·ιιιι2οιτιο·οι· Βιο.εοιιορι·ιιιια ιιιιιιοΠιιιι·ι.

Πιι: Κοριιιιιιιιιοιιιει.τοιιι Μετα( ιι('ιοι·ο Κιιιιιιοιι ((57 )Ο,οοιιοιιοι·

Μιιτιοιιοιι (05 ιιιιιιι. ιιι ιιοι· Ηιιι(°ιο ιιοι· ?Μο ιιοοτιιιι‹ι πιο.ιιοιιοιι

οιιιο Κοριεοοοιιιι·ιιιοτ. ι)ιιιι Κοριιο.ιιιιιοιιιΜ.οιιι οιιιετοιιι ιιιιι·οιι

Ζοι·ι·οιοειιιιε ω" (Βιιοιοοιιιιιιε οιιιιιιι θοι'ιιοειοε. Ιιι οιιιοι· ει·οοοοιι

Αιι2ο.ιιι άειι· οιιιο ινιιιοιι Με Κιιιτιοι· ιι·ιιιιι·οιιιι άειι· (1οιιιιι·ιι ιιιοιιι·

ω" ιιιιιιιιοι· ο·οιιιιιι·ιιοι. Πιι.ε Κοιιιιιιιιιιιοιιιιιιοιιι ιιοιιιιιιοι Μι

εοννϋιιιιιιοιι Με ‹ιοιιι νοι·ιιοε;οιιιιοιι 'Ι'οιι ιιιιιι ινιι·‹ι ιιιο.ιιοιιοο Μπι

κι” ννιι.ιιι·οιιτι ιιοι· θιοιιιιι·ι οι·ιιιι.ιιιιι, εοιιιιιιιιιιιιοιι οριιιοι·. ιν”

ιιιο Βοιιιιιιιιιιιιιε ιιιιω.ι-ιοι. οιι ιιιιιιι·ιιοιι 00 Κιιιιιοι· ιιιιοτιιιιιι0ι

ιιιοιιι ιιοιιιιιιιιοιι, ιιοι 36 ινιιι·ιιοιι Κοιιιρι·οοειοιιο-Κοιιοτιιιιιιι- ιιιιιι

οιιιι'ιιοιιο νοιιιιιιιιιο ιι6ιια. Β Κοριιοιιιιιοπιιιιοιιιο ινιιι·ιιοιι ιιιοιιιιοι·ι

ιι·ο,ι.:οιι ιιοο·ιιιιιοιιτιοι· Βιιι.πιιιιιιιιιιι;, ιιιιιι 27 ινοΒοιι ειδ" θι·ϋεεο.

ι ιι οι ο ιι.

Ο. ινιιιτοι·: Πι·οοοιιοιι ιιιιιι Βοιιιιιιιιιιιιιι.ι ιιοι· Ρι·οιειρεο.

(Ηιιιιο. νοι·ιιιοι νοιι Ο. Μιιι·ιιοι‹ι. 10041.

Με Ηιιιιριιιι·ιιιιοιιο Πιι· ιιιο Βιιιιιιοιιιιιιο· νοιι Ρι·οιιιιιοοιι ιιιοιιοιι

ιιιιιιιοοιιιιοιιο Ποιιιιιιιιεοιι οι» Βοιιοι‹ιο ιιιιι·οιι Ζιι ΐι·ιιιιοο Ρι·οο

ιιοιι ινιιιιι·οιιιι ιιοι· θοιιιιι·ι, Ζιιιιι:οιιιιιιοι·ειιιοιιοιι ιιπά Βιιιιιιιιιιιιιι

που ιιοι ιιιοιιι ειιιι2 οι·ιι·οιτοι·τοιιι Μιιιιοι·ιιιιιιιιι. νοι·ιοι2ιιιιιΞθιι

ιιοι· Βοιιοιιιο ιιιιιι Με ιιιιιιιοο, 2ιι ι”ι·ιιιιοιι Αιιι'οιοιιοιι. Πιιιιοιιιιιιι

πιοι·ιο Ροιιοιάοιιοοιιιιιιιιο·οιι εοιιοιι ιιιιι·οιι οιιιο Κοιροι·ι·ιιιιιιιιιο

ιιοιι·ιι;ἰοι·ι: ινοι·ιιοιι. Μι ιι:ιοιοιι2οιιιο· ιιοειοιιοιι‹ιοι· Βοιι·οι·οι·οιο οι;

Ποεοοιιειιο ιιιοι·ι ιειι πιιιιιιοιιοι Κοι·ι·οι:ιιιι· ιιιιι. Βοιι·ο(ιοκιοιιο·

ροεειιι· 2ιι νοιειιοιιοιι. .1οιιοι· ο·ιδειιιοι·ο Ρι·οιιιριι πω! οροι·ιοι·ι

ινοι·ιιοιι. ιιι Κιιιιιο;ιιιιοι·ε ειιιιι ιιι 0 .ιιιιιι·οιι 320 Ρι·οικροο

οροι·ιοι·ι; ινοι·ιιοιι. ιιιινοιι 113 8οιιοιιιοιιιιιιιιιιιιιοιι ιιιιτι 205 Βοιιοι

ιιοιιμιι.ι.ειιιιοιι "οι Πι.οι·ιιοοιιοι·ιιι.ιοιι. Πιο ι):ι.ιιοιοι·Γοιαο ιιοιιινιι.ιι

ιιοιι ιιοι ιιοιι νοι·οοιιιοιιοιιοιι Οροι·οι;οιιι·ι=ιι κινιοοιιοιι 48· ιιΟι.. ιιιιιι

07' ιιΟτ. νοιι ιιοιι ιιιεοΧοι·ι·ι,ιι·ιοι·οιιιιοιι Οροι·ιιι:ιοιιοιι ειιιτι οιι ιιοι·

Κοιιιι;ειιοι·ιι·οι· Κιιιιιιι ιι.ιιοποι'ιιιιι·ι ιι·‹ιι·‹ιοιι: νο.ιιιιιοιιιιιιτιοιιοιι.

Αιοκο.ιιιιο ι·-Αιιο.ιιιιι'οοιιο Οροι·ιιιιοιι, νοιιιι·οιικιιιιοιι ιιιιιι

(Πο Πιοι·ιιοριιιειιιι ιιιιοιι 1λ(οι·ιιιοι ιιι ιιιιιι οιι ιι ιι ιιι. 117.081:

103 ιιιο.ι νιιειιιοιιιιιοι·ι. «από πω· (Μι: ιι.ιιοιιιιιιιιιοιυιι »οι ιιιιοιι

Ροι·οοιιοιι», νοι·ιιιοιάοι τιιιοι· πιο Οροι·ιιιιοιι »οι Ε'ι·ιιιιοιι ιιιι εο

εοιιιοοιιιοι·οιι'οιι Αιιοι· ιιι Αιιιιοιι·ιιοιιι ιιοι· ετ:ιιινοι·οιι θοιιιιι·ιε

ειιιι·ιιιικοιι. νοιι 108 νιι.ειιιοιικιοι·ιοιι ιιιιι.ι·οιι 76 ρΟι. ιιιι.ιιοι·ιιιι

ο·οιιοιιι. 1)ιο Α ι ο ιι ιι ιι ‹ι ο ι· - Α ιι οι ιιι ο 'οοιιο Οροι·ιι.ιιοιι ιιιιιι

ιιι·οιιι.ο·οι· οιιιο 1ιοειιιιιι.ιο.

Ιιι ιι ,οι ο ιι.

Αιιειιιιι οιιε ιιοιι Ρι·οιοιιοιιοιι

ιιοι· ιιιοιιι:ιιιιοοιιοιι Βοοοιιοοιιιιιι ιιι 0οι·ριιι.

. 8ιτιιιιι€ νοιιι 24. Νονοιιιι›οι· 1004.

Ρι·οι.1)οιιιο ιιρι·ιοιιι «Ζιιι·Ηοιιοοτιιιιιιιιοι·ο.ριο».

Νιιοιιιιοιιι Βοιιιιοι· 2ιιιιιιιιιιιιι: οιιιοιι ι‹ιιι·ιοιι εοοοιιιοιιιιιοιιοιι

Βιιοιιιιιιοιι ιιιιοι· ιιιο Γοι·οοιιιιιιι:οιι 2ιιι· Αοιιοιιιιςιο ιιοι· Ιιιι'οιι

ι.ιοιιειιιι·ιιιιιιιιοιιοιι εοεοιιοιι, τοιιιιριιιιιιοι·ι οι· ιιιο Ηιιιιιιιιο.τειι.οιιοιι

ιιοι· Βιιτιιοιιοοιιοιι $οιιοιιιιοττοιιι.ιιοοι·ιο. οιι οοιιιοιι οιι( ιιοιιι ιιιοε

_ιιιιιι·ιιιοιι ιινιιιιιιιιοοιιοιι Αοι·2ιοι:ι,ο;ο ο;οιιιιΙιοιιοιι νοι·τι·ιι,ιι· οιι

ιιιιἰιρι`οιιιι. _

Πιο Βοοιιτιοιι ιιοει θι·οοιιιοιιιιιο ;ιοεοιι οιιιοοιιι·ιιιιεοιιο ριιιιιοιι·οιιο

Μιιιι·οοι·ειιιιιιιιιιοιι ιιιιιι ιιοι·οιι Ηιο(ιινοοιιοοιρι·οιιιιΜο ιιιιιοιιι οιοιι

ιιοιιιιιει.οιι ιιι 3-οι·ιοι ινοιιιο ποικοιιιι: πιο ειιιιιτοκιοοιιο. ιιει·ειιιιιιιιο

ι·οιιιιο ιιιι‹Ι ιιιιιιιοι·ιοιιιο ιιιιιι οι·ιι·ιοιιτ ιιοι ιιοι· Μοτο Μετώπ

ιιοιιιιοιι Ποιιοι·ριοιιιιιιιιοιι ιιοι· 8οιιιιι2ιιϋι·ροι· οιιιο ιιιοιιι· οιιοι· ινο

Μ" ιιιιοο·ορι·ιιιςιο 1ιιιιιιιιιιιιιιι ο·οι;οιιιιιιοτ ‹ιοιιι ιιιιιοιοι·οιιτιοιι

νιι·ιιο. Η ο ιι ι ο ιιιιιοιιι ιιιιιι ει.ιιί οιιι2οιιιο τικ ιιιο Ρι·οιιιιι ινιοιιοιρ,ιο

Βι·ποιιιιιοι-ιο ω· Ηοιιιιοτιιιιιίοι·οοιιιιιιο· ιιιιιιιιοι·ιιιιιιιιι: (Πο νιιιιιιοοιιο

Βοο.ιιιιοιι πι· 8ιοιιοι·ετοιιιιιιρ_· ιιοι· ι)ιιιιι·ιιοοο ιιοε Τγριιιιο, ιιιο

Αςἔιιιιιιιοιιοιιιιιιτοιιο ιιοι ΟιιοΙοι·ιι., ινοιοιιο ιιιιοιι ιιοιιι νοι·ειιιιιιο

Όοιιιοοιιιιιιιιιιι νοιι ιιοιι ιιιοιιιι.οιι Βιιιιιιοιι πο· σιο Πιιιοιιοειο πο·

ιιιι·ιιοι·ι ιι·ιιιι. ιιιοιιοιιιο Ριοιιο πι· ιιιιι`οιοιιιιοΙΙοιι Πιιιειιοεο άειι·

ο



Η

· νει·εοΜεάειιειι Πνεειιιει·ιεει·ιειι πιιά ννειει. Μιι·ει1 Με. Μιεε Με

Βειιιει·ιειιεεειιιιιιιιιιιοιι ιιει· ΤειΙει·εειιειιιιιιιε· ειιιεε ε;ι·οεεειι

Νειιιι·εεεετεεε ιετ, ινεΙεΙιεε ιιιιιτει: ΒιννειεεειοιΤε ιι·ει·ειιιΙ ειιιει·

Ί:ιει·ερεειεε 1°εειι. ειιιεε Ιειιειιοειι ΙΙι·ε·ειιιιειιιιιε. ιιειιι θι·ε·ο.ιιιειιιιιε

ειιιει· ιιιιΜ>ι·ειι Αι·ι ειιιι·ει·Ιοιοι, ι·ιιι'ε ιιι Πιιιι Με ειιιιιειωιι ιιει·

ν0!3 02ειιιιιιιἰειειιιι ι·εερ. οι·:ιεειρΜει·ειιιι επι Με [ιδειιι1ε Με

Βιινειεεεε ειι ννιι·Ιιειι. Πι Αιιειιιιιιιιιειι νοιι Μεεειιι θεεειε ιιει·

ιιει ρΙιι·ΙΙοεειιειιεειι εποε ιιεΙιεειεΙιειιάε ”Γἰει·ιιι·ιειι απο εΙεἱεΙι

ενω; εειιι· ειιιι·Ιιει· ιιιιιιιιιιιιειει·ιιιια νοι·ιιοιιιιιιειι 1ΜειιεεΙι-ειιι ει·ο- κ

ροιιιε Αίΐειι, ΗειΙιιι-'Ι'ειιοε) εο ιει Μεεε Ρι·εεειριιιιι.ιοιι νοιι ΙιοΙιει·

οι·ειιιιιεεΙιει· Βεάειιιιιιιε Με Με Γοι·ειιεἱεεΙιε ιιιιιι ιιιε.ι·ΚιροΙιεει

_ΙιεΙιε Πειιιειιι ιιιιιι εεΙειιετ εειιοιι νιεΙΓιιι·ιι ειι ρι·ε.ΚιιεοΙιει· Διι

ννειιοιιιιε· (ε. Η. :πιο Νεειιινειε ειι Μειιεο!ιειιΜιιι Με Μι·

ΠιιιειεεΙιειοιιιιε ιὶεεεεΙιιειι νοιι Τιει·Ι›Ιιιι. Χ'νειε Με ΗεΠεει·ιιιιι

ιιιει·εριε ιιιι ΗρεειεΙΙειι ιιιιοειι·ιιι'ι, εε Μι Με - ιι·οιε ιιει· ιιιιοΙι

ιιιει· νιεΙι'ιιεΙι .<.:Ιειικειιοειι Βεειιιιιιιε - Με ΗοιΤιιιιιιε·, πει' Με

εειιι Σνερε εΠεε ιιειΙειι ειι Ιιοιιιιειι. ιιἰειιι. ει·ιΊιΙΙι πιιά εινει·

Με: Με· θι·ιιιιιι άει·ιιι, Μιεε νιεΙε Βε.Ιιτει·ιειι πιω. οιΙει· πεπιε

ειειιε ιιιε!ιι ειιεεειιΙιεεεΙιοΙι Μιι·εΙι ιΙιτε Ιοε!ιε!ιειι 'Ι'οιιιιιε

ννιι·ιιειι ιιιιιι ιΙειιιιιε.ειι ιιιιεΙι Ιιειιιε οιιει· ιιιοΙιτ εειιιιεειιο ειιι.ι·ιιε

ε.ιιιιιοιιιεοΙιε δενει ει·πειιρειι. Με Πιιι·ειεΙΙιιιια πιιά ιειιΙιτ.πειιιεε

νει·ινειιΜιιιε οιι!ιτει·ιοιιιει· εει·ε. ἰει. Μιεεεειι ιιοειι ιιιειιι ιιιιϊ Με

ιιοιιιι·ειιιιι;.ιε Βιιιι“ε ιιει· 5ιεΙιει·Ιιειι εεοι·ιιιειιι: ννοι·‹ιειι.

- Ζιιιιι 9ειιΙιιεε εκει ΐοι·ιι·ιιε·ειιάει· ειπε Πεοει·ειειιι ιιει· ιιι

ιεΜιοιιε!ιι·ιιιιιιιιειιειι, Πιι·ει· ιιιιιιιοαειιετιεοιιειι ινιι·ιιιιιιε ιιοιιιεε!ι.

ειιιιοιοιιιεειι. εεριιεειι) ιιιιιι ω· ,ε·εε·ειι Με νενννιιιιΜειι Ηει!εει·ιι

0ιιιιιιοιιιεειι, ωιιιι.ει·ιειΜ ιιιιιι 2Μιι «Με Ποπ ιιει· ιΙιει·ειρειιιι

ει:Ιιειι Βεειι·εοοιιεεο, ννεΙειιεε οποιο ΙΜΠ.Μ.2 Με ΗειΙεει·ιιιιι

ιιιει·ιιριε Ιιιιι ιιει Ι)ιριιιΙιει·ιε ιιι ειιιιειιι Βεειιιιιιτ ι;ειιιιιι·ι, ννιιε

ι·οι·ιιιιεειειιιΙιε!ι ιιι Ζιιιιιιιιϊι. ειιειιεο Με 'Ι'ειιιιιιιε εειιι πιιπ!.

ειε Οιιο!ει·ιι, 'Γνιιιιιιε. Βερειε ειε. ειιιιι Με ιιιοι·ερειιιιεεΙιειι Πι·

ιοΙαε ουε ιιοειιει·ιι·Μιιιιειιι θι·ιιιιτΙε ιιοε!ι ιιιιειιιιιει·, ιννϋιιι·ειιιι

ρι·οοιιι·ιεΜίεεΙιε Ιιιιιιιιιιιιειει·ιιιιρ; ε. Τει! ιενειιιεειειιε εεε Με

Ατιιιειι·εριο!ιοιιΙιειιεει·ιιιιι ειιιοειι·ιιίι, ιιο:Ιι εειιοιι ειι ι;ιιιιειι,εειι

Ε)ι·;ςειιιιιεεειι ε,·ειιιιιι·ι. Μι.

Πιειιιιεεἰοιι:

Τι· ιι Μινι ιι·ιι,ιει:, οι: εεΙιοιι νει·ειιεΙιε ιιιι ειιιιιι·οροιιΙειι Α Με

εειιιειεΙιτ ννοιιιειι Με.

ιιειιιω Μειεειιιιιιιοι'ι', Βο.εειιι·, Νειεεει· ιιει.Ιιειι

επι ΑΠειι ιιι Ηεειιιι· ω: $νωιιΙιε εκιιει·ιιιιειιιιοι·ι. ΑιιΙΙιι·ιιροΝε

Αιι“ειι Ιεεεειι ειο!ι ιιιἱι ιιι-ιιι Ην·μιιιΙιενιι·ιιε ιιιιιειει·ειι ιιιιιι Με

€Ξειιιιιιιιιειι Γοι·εεΙιει· εεειοειεΙιτιε·ειι άει·ιιι·ι ειιι Αιιιιεγριιι!ίεεει·ιιιιι

άιιι·ιιιειεΙΙειι.

'Τι·ιι Ιιιιι·ι. ιιιιιειιτ 2ιιιιι θειιΙιιεε ΕιΠιιειΙιιιιε ἰἱοει· Με ιιειιει·

ΜΒΜ Ιιοιιειιιτιει·ιε Βιι!ιιει·ιοιιιε ΒιεειιεεΙιει”ι ιιεε Ρε.ιιιιι·ειιε

εε ι·ειεε.

Η ι·. Ο ιι. ι το ιι ιιι εε ι· ε· ιιιειειιι ειιιι,ε·ε ει·ι:5.ιι:ειιιιε ιιιιιιει

Ιιιιιι:ειι Ζει· ιδίιι·ιιιιιι,ε· εεε Μειιι ι·ιιιΙΙιο!ιο!ε.

ΙΜΟΙεο ιιειιιεε νοι·ιι·ει;εε Μιει· ι'ει·ι:.ςιι'ιιιιι,ι.:ειι Με Μει.ιινΙ

:ι.ΠιοιιοΙ ιι·ει.Ιιι·ειιιι εεε !ειειειι ΙινΙϋ.ιιάιεεΙιειι Αει·ειειεεεε Μι.

Ρ ι· ο Γ. θε.εεν Α. ινοοιι, ΟριιΜιεΙιιιοΙιιε ιιι Οιιιιικεο, Με

Ρι·ειιιιάΙιεΙιΙιειι ειεΙιειιτ Βιι·ϋ ιι ιιι ιιει·;; ειιιε νοιι Ηιιιι ιιιιιι Πι·.

Ρ ι· ιι ιι Κ Η ιι Ι Ι ε ι· ιιι Μιιιιι.ι·ειιΙ ιιι «ΤΜ .Ιοιιι·ιιιιΙ οϊ ιΙιε Αιιιει·ιε·ιιι

1ιιωιειι Αεεοειιιιιοιι». ΟΙιτοΙιει· 1901 νει·ϋιΤειιιΙιι:Με Αι·οειι. Μιει·

ιιιεεεΙΙιε νει·ε·ιι”ιιιιις ειιιιιεειιοειι. Απε ιιιεεει· Αι·Ιιειι ι:ειιι: ιιει·

νοι·, Μιεε εειι. ιιει· ειιιι·ι‹ειι νει·οι·ειιιιιις Με άεεοιιοι·ιι·ιειι Με

ιιινιεΙΙιοΙιοΙε απο εειι ιιει· νιεΙιεειιειι νει·ιν·ειιιιιιιιι; ιιεεεεΠιειι

πι· Ι·Ιει·ειεΙΙιιιι,ει νοιι ιιΙΙιοΙιοΙΙιειιιι.:ειι θειιιιεεΙιειι, Με Με

ΙΙιιιιειιιιι.ιεΙ οιΙει· θειιιι€ιρεε οιιει· ω" ιιι ω· Ριιι·ιιιιιιει·ιε νει·

ννειιιιιιιιε; Βιιοειι. ιιι Αιιιει·ι!ιε. ι·εειιι: 2εΙιιι·ειειιε νει·,ε·ιι'ιιιιιζειι ιιιιι

Βι·ιιΙιιιΜιιι,ε,· ιιιιιὶ τοΜιεΙιειιι Αιιεε·,ιιιιε· νοι·εεΙιοιιιιιιειι ειιιιι, εο Μιεε

εε άειι Ιιειιιειι Αιιιοι·ειι ε·εΙιιιιεειι Μ, 158 ΓειΙΙε νοιι ΒιεΙιιιοοιιε

ιιιιιι 122 'Ι'οτ!εεΓΗΙΙε, ιι·ειειιε ειιιιι ;;ι·ϋεετειι 'ΓειΙ Μειιει· ιι‹ιοΙι

ιιιεΙιτ ι·ει·ϋιῖειιιΙιειιι ιι·οι·Μ·ιι ειιιιι, ειιεειιιιιιειιειιειειΙειι. Θι·οεεε

ΑειιιιΙιεΙιΙιειι: ιιιιι. ιιειιι ιιιεειεειι Πιιε·Ιϋε!ιεΐειΙ Ιιιιι ειπε Μεεεειι

ι·ει·ειιιιιιιις νοιι Ιιιιιιε.ιιει·ιι ιιι [)ιιΙιιιω.. ιιι _ιειιει· θεεειιιι ιει. ιιει·

ΑειΙινιο.ΙΙιοιιοΙΙιειιοεΙ νει·Ι›οιειι. Ιιι Ηι·ιιιειιεΙιιιι,ι.>; εεεεεΙοε-ιιιιιειι

επι 81. Αιιε·ιιετ Μεεεε .]ιιιιι·εε 10 ίιιΜειιει· Μει!ινιιιΠιοΙιοΙ ευ

εἰεΙι ε·ειιοιιιιιιειι. Νειιιι νοιι Πιιιειι ειιιι·Ιιειι οιιιιιειι 2 Τεεειι,

ειιιει· ει·οιιιιοειε. Ιιι Νειι-Υοι·Ιι ειιιιι ιιι ιιει· ΙΟ. Ανειιιιε ιιιιι·2Ιιειι

Γ? 'Ι'οιιεει'Μ!ε Μιι·οιι ΜιεεεΙοε (ΗΡ: νει·ιιι·ειι.ειιι ννοι·Δειι. .Με Με

ιιιιειιιιε, ινε!ε!ιε Πει.ΙινΙειιιιιιιοΙ ειιιιιιιΙιειι !ιοιιιιειι. Ιιεπειειιιιειι Με

νει·Γεεεει·: ΟοΙιιιιιοιειιεριιιιιιε, .Πιιιιιιιιιεειιιειει·, Βιινι·ιιιιι, Οπτο

ιιειιειιι.ιιιΜ, Ρι'εΙΐει·ιιιιιιι:εεεειικ. Βιιιι Μι θοΙοε.ιιε ιι. ε. νν. Πι

Υει·ε·ιι'ιιιιιιζειι ιιἰοιιι εΙΙειιι ιι:ιειι ιιιιιει·ειιι Θεοι·ειιειι, εοιιιιει·ιι

ιιι1ι.ιΙι Μιι·ιιιι Ιιι!ιεΙε.ιιοιι ιιιιιι ειιοει·ιιιειιεειιε Αιιννειιιιιιιιε ειι

ειιιιιιιε εειιοιιιιιιειι ειπε, εε νει·ιιιειιειι Μεεε ΜιιιειΙιιιιι;ειι ΜΜΜ

Με: νοΙΙε Βεεοιιι.ιιιιι;, οειιιι ιιει· Βενι·ιιιιι ε. Β. ιει. ιιι ιιιιεει·ειι

Ε'ι·ιεεοι·Ηιιιειι ι·εειιι ιςεοι·ειιιειι!ιε1ι.

(Α ιιι.οι·ειει ειδ.

8ειιι·ειε;ι·: Πι·. 'Το. ΒιιοΚεειιεννιικ.
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Τεε·εειιεειιι·ιε1ι του.

Ρει·εοιιιιιιιι.

-- Πει· Ρι·οι'. στο. ιιει· ΟΙιιι·ιιι·ειε ιιιιιἰ Πιι·ειιιοι· ιιει· εΙιἰι·ιιι·εἱ·

εεΙιειι ΚΙἱιιὶ!ι ιιει· ΒιιιΜιειι-ΙΙιιιν·ει·ειιιιτ, ννιι·ιιΙ. 9ιειιιι:ει·ιιι Πι·.

ΨιΠιεΙιιι Κοειι, κι ιιιι.εΙι ΑιιετΠειιιιιιι; ιιει· 25-ῇἐιΙι

ι·ιι;ειι Πιειι ειιι·ιει: νει·ιιι›εοΙιιειΙει ννοι·οειι.

- Ζιιιιι Οοει·ει·ει εεε 8ι. Ρει.ει·εοιιι·ιεει· Με.

ι· ι ιι ε - Ε( ιι ο ε ι: ιο ιι ι‹ οι· ρ ε κι, ιιιι ΒιεΙιε Με νει·ειοι·οειιειι

Πι·. Ο ι· Ι ο ιν, ιιει· ιιΙιει·ε .-ιι·ει ιιει· θει·οεεειιιρεεε, ινιι·ιιΙ. Μανικε

ΠΠΣ Πι·. Πιιιιιι·ιι ενν, ει·ιιε.ιιιιι ννοι·ιιειι.

- Πει· οειιιι,ιιιιιε Ρειιιιειει· Πι·. Ηειιιι·ιειι ν. Βο.ιιΙι ε,

Ρι·οι. ειιτι·ιιοι·ιι. ιιει· Κιιιιιει·ΙιειΠιιιιιοε ιιιιιι Ι)ιι·ειιιοι· ιιει· Πιιἰνει·

· ειιετε!ιιιιοει·ιιιιιιιε ιιιιιι ΡοιιιιιιιιΠι ε.ιι ιιει· Πιιιι·ει·ειιΒ.ι Σιίϋιιοιιειι.

Ιιε,ε·ιιιι.: νοι· ιιιιι·2ειιι ιιι ιιοι·ρει·Ιιειιει· ιιιιιι εεἱειἰεει· Β`ι·ἱεειιει

εειιιειι Τό. (Με ιιι·ιε τ Με.

- Ζιιιιι Βειιιοι· ιιει· Πιιινει·ειιιι.τ ΗιιΠε ἱει ΠΠ·

Με ιιειιε θιιι‹ιιειι_ἰιιιιι· ιιει· Πιι·εΙιιοι· ιιει· Αιι;ειιιιιιιιιιι Ρι·οϊ. Πι·.

8 εΙι ιιι ι ‹ι ι:- Η ι ιιι ο Ι ε ι· αεινιιιιΙι. ννοι·‹ιειι.

- Πει· Αεειειειι2ιιι·ει. ιιιι ιιει· ΜΜΜ ιν νΙιε Ο ι·. Ο ο ιι·

ειιιιιιιιι 8ει·εριιι ιιπ: ΠΟΠ Με Ρι·ινιιιιιο2ειιτ τω·

θιιιι·ιιι·ε:ιε :ιιι ιιει· ιιιιΙιιιιι·-ιιιειιιειιι ιεο!ιειι Αιω

‹ι ειιι ιε Ιι ειιιιιιιε ω. Ι)ειι Κιιι·ειιε Με: ει· ι. 1. Ι89Ο :Μεσι

νιει·ι. °

-- Οι·‹1ειιενει·ΙειΙιιιιιεειι: Πει· Ξι. Αιιιιειιοι·ιΙειι

1. Κ Μ” ε - ιιειιι ωιεεει·ειειιιι€5.εειςειι ΚοιιειιΙιιιιιιειι Μι· θε

ιιιιι·ιεΙιίΠι'ε επι Ηι. Ρειει·εοιιι·εει· Ροει!ιοεριιε.!, ννιι·ιιΙ. 8ι.εοιει·ε.ι.

Πι·. Π. 'Ι'εεΙιει·ιινεοΙιειι·. Πει· 8ι. ΒιιιιιιεΙειιιεοι·άειι

Ι. ΚΙ:ιε εε - ιιειιι ΜειιιΔιιεΙιιιερεΜοι άειι Μ. Ρειει·ειιιιι·εει·

Θοιινει·ιιειιιειιι.ε. ΒιιτειιΙειοιιιειιιΙιιιε Με ΜΙει·ιιϋεΙιειειι Ηοίεε,

νι·ιι·Μ. 8ιιιε.ιει·ει Πι·. Α. Κε ι·ιιιιΙοιν.

- Βε ι'οτιιει·ι: Ζ ιιιιι Ηειιειιιι ι·ιιι. - ιιει· Οοει·ιιιερειι

τοι· Βειιιι Μιιιιειει· ιιει· ινεεειιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιοιι, ιιιιειιε‹ι εεε Με

οιειιιειΙι·ιιιε, ΒιιτειιΙειοιιιεοι!ιοε Πι·. .Ι. Θ ο Ι ο ει ιι. - Ζιι ινι ι· ιι -

Με ιι ε ιι 8 ιει.ιιι.ει·ιι ιε ιι - ιιει· ει-ιιιιιιε εεε Οοει·ιιιεοιειιιιιΙ

ιιιερειιτοι·ε Πι·. Βιι ι ιι το νν, ιιει· Ι)ιι·ειιι.οι· ιιει· Βιιειιει· Μιιιει·υ.Ι

ιιεΙΙειι, Πι·. Ιε ε ε ι ε νν , ιιει· ΗειιιιΙίε εεε ΜεοιειιιεΙιιιερειιιοι·ε

Με ειι,ι.>;ειειΙιειι Κοι·ιιε ιιει· Θι·ειιεννεειιε, Πι·. Θ ιι ν] ενν απο ω»

Μιει·ε Αι·ει. εεε Κεερι-ΎνοΙΒ·ε-Ριεειι- πιιά 8εειιιιιιοεΓειιε·εε Η ι·.

Ρο.ιιΙ Οι·ειιιει·.

- νει·ειοι·οειι: Η Αιιι 22. Αρι·ιΙ ιιι Βιι;ςε ιιει· Νεειοι·

ιιει· ιιιιιιιεο!ιειι Αει·πιε Π ι·. 8ιε;ιε ιιι ιι ο ιι Κ ι·οεεει· ιιιι 80.

Ι.εοειιειιιιιι·ε. Ηεοοι·ειι ιιιιι` ι!ειιι θιιτε Με.ι·2ειιιιοϊ Μι Ή'νοΙιιιιιι·,

ει·ιιιεΙτ ιιει· Ηιιιε;εεειιιεεειιε εειιιε Βε!ιιιΙοιΙΜιιιε· ιιι Ποι·ριιι, ινε

ει· ε.ιιειι νοιι Ι846-1852 ιιιιι'ιιιιςε Οειιοιιοιιιιε, Μιιιιι Με‹ιιειιι

ετιιΜει·ιε ιιιιιι ιιει· Κει·ροι·ιιιιοιι Μνοιιιιι. ιιιιεειιοι·ιε. Νιι.ειι ΕΜ·

Ιειιιις·ιιιιε ιιει· Ποιιιοι·νιιϋι·ιιε ι. .Ι. 1851, εειει.ε ει· εειιιε ΒιιιΜειι

ιιι Βει·Πιι, Ρι·ιιο· πω! Χ'νιειι Με, ιιι" ειοΙι Μιιιιι ιιιι Ε`εοι·ιιει· Ι857

Με ιιι·ε.ιιιιεο!ιει· Ανω ιιι εφε ιιιεεει·ειιΙιιεεειι. »νο ει· νιεΙε .Τιιιιι·ε

ιιιιιΜιιοιι ε.ιιοΙι Με Ι.ειιει· ιιει· ιΙιει·ερειιιιεεΙιειι Αιιιειιιιιιε Με

Αι·ιιιειιιιι·ειιιιειιΙιειιεεε πιιά Πιι·ειιιοι· εεε ιιεοι·ε·ειιιιοεριι:ι.Ιε ιιιε

ιι·ιει·ιε. Ιιιι ω” 1881 ,ι.ι·ι·ιιιιοοιε ει· Με ει·ειε ΠειΙΙιιιεεειιεωΙε

ιιι Βιμ., ννεΙειιε ερειει· νοιι εειιιειιι 8ειιινιεε·ει·εο!ιιιε [Ν. Ε. ν.

Η ι ι·ε ε ιι ιι ε ν οι Ποει·ιιοιιιιιιειι ννιιι·ιιε. Με ιιιειιιιι>;ει·, ε·εινιεεειι

ιιειΓιει· απο ιιιιιιιιιιιει· ΑΜΙ; ει·νι·ιιιι·ο ειοιι Πι·. Κι·ϋ εκει ι· οει εειιιειι

Ζε.Μι·ειεΙιειι Ρειιιειιιειι, Με ιιιιεΙι »ει εειιιειι Κο!Ιεε·ειι ι;ι·οεεε

Μεοε ιιιιιι Αειιιιιιιε, Με ιιιιιιιειιιΙιεΙι ειιε!ι :ιι Τιιι.>;ε πω, Με ει·

ιιιι ιιει νοι·ι,ι.;ειι .Ιιιιιι·εε εειιι 50-ιε.ιιι·ιεεε ΠοΙιτοι·ιιιιιιΙϋ.ιιιιι Ιιεειιι,ι;.

Ιιεἱ ινεΙεΙιει· ιιΡεΙεεειιιιειι ιΙει· ι·ιεε.εε!ιε νει·ειιι ρινιΚιιεεΙιει· Αει·πιε.

ιιι ινεΙεΙιειιι ιιει· νει·ειοι·Ιιειιε 2ο ννιεοει·ιιοΙτειι Μει!ειι Με Αιιιι

εεε Ρι·ε.ειοειιιειι οεΙιΙειοειε. Με ειπε .-ιιιι·εεεε πιιά Με Βιιι·εο

ιιιιη;Ιιει!εάιρ!οιιι Μιει·ι·ειεΙιιε. Με Μιιεεε εειιιει· ειΙιειι ΤνιΒ·ε Πει

Η ι·. Κ ι· ο εεε ι· ριιΠοεοριιιεεΙιειι ιιιιιι ιιιεοΙο,ςιεειιειι Βιιιιιιειι εεε

ννιοιιιει. ιΙει·ειι Βι·εειιιιιεεε ει· ιιι ιιιεΙιι·ει·ειι Ριιιιιιιιιι.ιιοιιειι ιιιε

άει·ιεεΙεει. Με. - θ) Ιιι Η τ. Ρ ε ι: ε ι· ε ο ιι ι· ε· ιιει· ΐι·ειρι·ε.ιιιιιιε

ι·ειιιιε Απε, $ινιειιει·ετ Ο ι·. Ρ ε ι ε ι· Κ ο ο ιι ει. ιι ο ιν, ιιιι ΑΙιει·

νοιι 85 .ΜΜΜ ιιιι.ε!ι Β7-3€1Ιιι·ι€ει· ιιι·ειΙιοΙιει· 'Βιιιι;!ιοιι.. -- δ) Ιιι

Β ιιι ο Ιε ιι ε ιι ιιει· ιι·ειρι·ε.ΜΜει·ειιιΙε Ανω Πι·. Ο ε ι·Ι Β ιι τ. τ ιι ε ι·

ιιιι 85 Ι.εοειιειε.ιιι·ε. Πιε νειιιε. ρι·σιειιεειιάι Ιι:ιιιε ιιει· νει·ετοι·Ιιει1ε

ι. .Γ. 1898 ει·Ιιι.ιιι;ι. 4) Ιιι Β ι· ι ιι ιι ε Κ ιιει· Οοει·ι·ιι·ει εεε ιιοι·Πεειι

Μιιιι:ε.ι·Ιε2.ιι·ειιε Πι·. Ν. 'Ι'εο!ι ιιΙΙιονν ιιιι 47. Ι.ιεοειιε]ειιι·ε.

Βεἱιιε ιιιιΙιτει·ει·ετΙιοιιε Μ.ιιι”οιιιιιι Μ: ει· 1838 Με Πιιιε;ει·ει· Αι·ει;

ιιιι Ποι·οε·οιιιιεΙι'εειιειι Ιιιι'.-Βεε. οεις·οιιιιειι. ε» Ιιι 8 τ. Ρε τε ι·ε -

ο ιι ι· ε; ιιει· ιιΙΙ.ει·ε Γειιι·ι!ιειιιερειιιοι·, Βιειιι:ει·ει: Η ν. 8 ει·ιε·ι ιι ε

με ιιειιε ιν ιιιι ΑΙι;ει· νοιι 53 .Ιιιιιι·ειι. Με ρι·οιιιἱεειιει· Αι·2τ κι

Ι.. εειι 1879 “Με εενν·εεειι.

νεοι Κι·ιεε·εεειιιι:ΒιειΙιειιετ.

- Πι·. Ν. Ιε ε ιι ε ε, ιιει· οεΙιειιιιιΙιειι Με Αι·ει. και Βνειιςε!ιεειιειι

ΓεΜ Ι.ε.ιιιιει.ι επι' ιιειιι Κι·ιεε·,εεοιιειιριε.ιεε Με;; ννιι.ι·, Μ; ιιι ω·

νοι·ιε,·ειι Υνοοιιε ννοιιΙοειιιιΙιειι ιιι 8ι. Ρειει·εοι1ι·ρ,·

ειιιι.>;ει.ι·ο ι'ι'ειι. Πιιειιεο ει Πι·. Α. 8 τε ι· ιιιιε ι·ε), ιΙει· Με

Βε1ε.ιε,·οιοιιε ιιι Ροι·ι.-Α1·ιιιιιι· ιιιιιιιιεειιτε πιιά αει' ειιιει· Ε'ειιι·ι



Με
Με

Με ΠερεεεΜειι ειιιε 'ΤεειιιΓΜ ,εεΜιΜεεΜ εειιοιΜΜιειι ννιιι·Με,

ειιιεΜει·θείιιιιεεΜεοΙιΜΓι ιιιΜειειι_ιιιιιιεεεειιΜΜ

2Μι·ιιοΜεεΜειιιτ.

- Με Μιε θεεεΜΜιεΠιιιι·ιιΜ;: Μεε Ε ν ε. Μ ν: ε ι ι ε ο Μ ε Μ Μ ει.

2ει·ετ.ι.ε ιιιιιτειιι. Με.τ Πι·. ν. Β ο Μιειιι ιι ιι Μ Μιιι Η. Αρι·ιι

ιεΙε;:ιεριιιει·τ ΜΜιε Τειε;;ι·πιιιιιι Με Η 'Γεεε Μικει·Μ·ειςε εενι·εεειι!ι,

Μεεε ει· ειοΜ ειιι.εειιΙοεεεΜ Μπι. όιο ΚοΙοΜΜε Μεε Βνιιιι€εΙιεειιειι

ΡεΙΜιε2ει·ετιε 2Μ ιειΙειι ΜΜΜ ιιι ΗΜΜτεο!ιιιΠιι ειιιειι Αιετ.

ΜΜΜ 8 8ειινν·εειενιι, 4 Ξειιιιει·ειι ΜΜΜ 8 ΝιιΜιιιιεεΜ·εεειι Με Με·

,εειιΜειι Ροειειι 2ιιι·ΜεΙαιιιιι.εεειι, εεΙΜει· εΜει· ιιιιι Μειιι ἱὶΜτιεειι

'ΓειΙ Μεε ΡειεοιιιιΙε ΜΜΜ Μειιι Με.2ιιτειιι1ιενει·ιιιι ΜΜΜ ΠειιειΜιΜιιιιι

ειι ιΜΜιεΜ. Μιιι ΜΜΜ. Με Ι.Μειιι·ειτ. νιΜΐε ιιειιε ειιιιιιιι·ιοΜιειι. Πει·

ΑΜιιιιιιιευ·ιιιοι· Μεε Με2Μι·ει.τε Η ι· Μ ιι ε ι· Μ· ε Ι Μ ννιτΜ. ιιΜεΙιΜειιι

ει· ιιιιι ιιεΜεΜ ΙΜιειιιετιοι·ε εειιι Ρε!ΜΜιειιι·εωΙερει επι εειιιειι

νει·ινειει· Ι.ειιτΜιιΜτ Β ι τ.Μο Μ. Μει· Γι·ἰιΙιει· ΑΜιιιιιιιειτ:ιτοι· Μεε

Μπα ειιΐεςεΙϋεετεΜ ΠιιΜΜειιΜιεεΙιειι Ι.εεει·επε ννε1·, ἱιΜει·ι.>;εΜειι.

εειΜε Πι·ΙιιιιΜει·ειεε ιιι Με ΗειιΜε.τ ιιιιιι·ειειι.

- Με ννΜ· Με ΜειΜ «ΒΜεε. ΙιιιινιιΙἱΜ» ει·εεΜειι. ειιιΜ ιΜεΜ

νετε :ιιι Μει· Βρι1Με Μεε Βε.ιιιιΜενι·εεειιε Μ.Μι' Μειιι Ι(ι·ιεεεεεΜειι

ρΜιτεε ενεΙιεΜΜεΑει·2ιε ιιι ι· ΑΜ ε ε ε ι ο Μ Μ ιι ιι ν; ΙΜ Μ ε ιι Η Μ; ιιι

ΜΜΜ .ε;ε,εεΜ :Πε Μερειιει· ε;ΙειεΙιεειιιε· ΜΜΜ μ.

εννει ΜοΜειι Οι·Μειι ΜεΜοιιει·ι. ννοι·Μειι: 8ο ΙιειΜειι Μει·

ΟΜει·ιεΙΜιιιιΙΜ.ι··Μειιι2ιΜειιΜερεΜτον ΜειιΜ 0Μει·ΜοπιιΜε.ιιΜιενειιΜειι

Μει· Με.ιιΜεοΜιιι·ιεεΙιειι Αι·ιιιεεΜ Πι·. Μ) ι· Μ ε τ Ο ο ι· Μ ε. ε· ε Μ· ι τ: ε ο Μ.

εοννιε Μει· Κ0ΓΡ8Μ.ιΖΕ Μεε ΙΟ. Αι·ιιιεειιοι·Με Με 8ι.ε ρ Μ ε Μ Με

Με2Μι - ΜεΜ ννΙΜΜιιιιιι·οι·Μειι ΠΙ. ΚΙ:ιεεε ΜΜΜ κιι

;.:ΙειοΜ ΜεΜ ΒιεΜἱεΙιιιιεοι·ΜεΜ Ι. ΗΙιιεεε, ΜειΜε Οτάειι

ιιι ι τ 8 ο Μ νν ε ι τ ε ι· ιι, ΜΜΜ Μει· Κοιρεει·π Μεε 17. Αι·ιΜεεΜοηιε

Ήι·. ΝὶΜοΙ:ιι Μ”οι·Μι·ιεΜει· - Μειι Βτ. Αιιιιειιοι·Μειι

Ι. ΚΙο.εεε ΜΜΜ 20;:ιεΜ·ιι Μειι ΒιειιιεΙειιεοι·Μειι Ι.

Κ Ι ε. ε εε, ΜεὶΜε εΜειιΜιιΙΙε ιιι ι ε Η ε Μ νν ε ι· τε ι· Μ, ει·ΜΜΙιειι.

- ΡΜι·ΑιιεεειιιΜΜιιιη; ΞΜ Μειι ΚΜιιιΜΓεΜ ιεεε·ειι

Μ ι ε .Τε.ρε.Μει· Με Μειιι ΟΜει·ειπ Μεε Μ. Μιει.ι;ειιΜειι Ηοεριτε1ε

Πι·. ΙΜεΙεοΜΜ -Μει· δι. Αιιιιειιοι·Μειι Η.ΚΙε.εεε

Μιιι $οΜννει·ιει·ιι ΜΜΜ Μειιι ετεΙΙν.0Μει·ιε1ΜοΜιι·Μι·εειιΜει·

ΜΜΜΜεοΜΜτιεοΜεΜ Αι·ιιιεε Πι·. ΒοΜει·ε Μνι·εΜειι - Μ.

θα.ΒτεΜιεΙε.Μεοι·ΜειιΙΙ.ΚΙεεεειιιιιΒοιιννει·ι:ει·ιι

νειιΙιεΜειι ννοι·ΜεΜ.

-ΑΙε Ορΐει· Μει· Ιετειειι ιιιϋι·Μει·ιεειιειι

θ ο Μ Ι ΜΜΜ τε ιι Μει Η Μ Μ Μ ε Μ ειιιΜ ιιι Μειι ιιεΜεετειι νει·Ιιιει

Ιὶετειι ιιεεΜεεεΜειιΜε Αενειε ιιιιι'Μειιιιιι·ι, ιιιιΜ εκει· Με:

Θείε.ΙΙειι: Μει· ιΜιιιεει·ε Απε Μεε 16. Ξε.ρρειιι·ΜειειΙΙοιιε

Πι·. ΒειιεΜιΜτ. Β6Μι·ιοΜ.

νενννιιΜΜεττ Με Αει·ειε ΜΜΜ" Μειι·τνιιοΜ· νειιι

'Ι"εΜει·ιιειε.ι·εΙιει· ΙιιΓ.-Βεε., Α ιι ιο Μ .Ι ιι ι·ε ε Μι νοιι Μει· 45. Πιε

εειιΜειι ΑτιιΙΙειίεΜιΜ.ςεΜε ΜΜΜ Η. Π* ο Ι ίε Μ Ι 51 Μ Μ ει· νειιι θ. σει

ειΜιι·ιεεΙιειι ΘειιΜι2εΜι·εςιιιιειιι.

ΧοΜτιιειοιιιει·ι.: Μιε Αει·ειε 8. Ο. Κει.ε ιιιιΜ νν. Ο.

ΨοΙΜειιεεΜ νειιι Ρι·.:.εεεοΜειι Ιιιί.-Βεε;..

-- Με Μιε «ΜΜΜ. Ζι€.» ειιιε ειοΜει·ει· ΩιιεΙΙε ει·ι”Μιιι, Μ. ει..

θεεειιιιιΙιειτ Μει· ιιιιΜνετεειιειιει· Μιιιιε;ι·Μεειι·Μ Με

ΠιιΜΠεΙι ειι Ηειρι·ειΜιιειει·εΜΜειι Αειετε. Μιε

ι τι ι· Β ε ε ε 1· ν ε ε ε Μ δ ι· ε ιι , ΜΜι·τ:Μ Μιε ΕιιιΜειιιιιιιιι: Μει·εε1Μειι

ειιιιι ΜΜτίνειι Κι·ιεεεΜιεΜει ιπι Γει·Μειι Οετειι ε ι· ε ο Μ 6 ρ Π.

-- Νειιει·ΜιΜιεε ιετ ειιιε Βιμ Πι·. Η ε ο ι· ε· ν. Β Μ ε; ε Ι ιιι ε ιι Μ

ειιιιι ε.Μεινειι Πὶειιει ειιιΜει·ιιτειι ιινοι·Μειι ΜΜΜ νει·

ΙΜεει. ιιι ΜΜοΜειει· Ζειν ΜΜΜ ιιπι ειοΜ ΜΜΕ εεΜιειι Ροειειι Με

ΑΜΙ. ειιιί Μειιι Ηε.ΜΗΜιεεειιΜΤ «Ζεεει·εννιι.εειι» ιιι Νιειιιιι-Νονι·ειι

ιοΜ :Μ ΜεςεΜειι._ ΗΜειιεο ιιιιΜειι Μιε ΒΜ;Μει· Αει·ετε Η ι·.

Κεν! 8ειιιιΜει·ι. ΜΜΜ Πι·. Ι.ιιΜννιε θε.ιιΜει·ει· Με

ΒιΜΜει·Μ Γιιιι8·εονάει· ει·ΙιεΙΙ.ειι: ειε ννει·Μειι Με

Αει·ετε Μειιι 8ειιιΜΜτεΜειιιρϊει· «ΡοιεεΜν» (εΜειιΓε.ΙΙε ιιι ΝιεΜιιἱ·

Νοιινι;οι·οΜι 2ΜΜοιΜΜιεΜΜιει·ι.

νοιι Κοιιςι·εεεεΜ ΜΜΜ Υει·ειιιεΜ.

- Πειιι «ΝιεΜεΕοι·οιιεΙει ΜΜΜ» ειιίοΙε·ε. Με Μει· Ηοιινει·

Μειιτ νοιι Ιι·ΜιιιεΜ ΜειΜ ΡιΜ.εεε Μει· ϋι·ιΙΜ:ΙιεΜ θεεε|ιεο!ινιΝι Μει·

Αει·ειε Πι·. Β. Β η Με εΜ ε νν ι ι εεΜ ειιιε Βιι.<;ε ει·ιει|ι νν·εεεΜ

Μει· ΠεΜενεεΜΜιιιης· ειιιει· «τεΜΜειικιόεεΜ ΑΜι·εεεε» ιιιι «Με Μπιε

Μειιει· Πιιινει·ειιΜτ. ε.ΜιεεεΙιειι ιιιι·εε .]ΜΜιιϋ.ιιιιιε. ιΜ. Ντ.)

--Βιιι Α1Ιι·ιιεειεεΙιει· Κοιιἔι·εεε νοιι ΗεΜιι

ειεΜ ΜΜΜ ΖεΙιιιϋ.ι·πειι ΜΜΜ ιιι Μιεεειιι .ΙΜΜι·ε νειιι 4.-9.

.ΜΗ ιιι 8 ι. ΡειειεΜ Μ ν;; ΜΜεεΜεΙτειι ννει·Μειι.

- Πει· ιιιιει·ιισιτιοιιιιΙε οΜιι·ΜΜ:ιεεΙιε Κοπ

Β ι ε ε ε ννιιΜ νειιι 6./Ι8.-10./28. Βερτ.ειιιΜι·ι· Μ. Δ. ιιι Β ι· Μ ε ε ει

ΜΜτει· ΜεΜι ΡιΜει‹ιιιιιιι Ρι·ι›ι'. Οι. Η οειι ει·'ε (Ηει·ιι) Μι.ε·ειι.

-- ΑΜ' Μειιι νει· Μιιι·Μειιι ε;εεειιΙοεεειιεΜ 84. Πε Μ ι ε εΜ ε Μ

Ο Μ ι ι· ιι Με· ε Μ Μ ο Μ ε· ι· ε ε ε Ματ ΡΜ. Πι·. Β ι ε ι· (Βοιιιι) ιιιιει·

εεεειιιε Μιιιειιιιιι_ε;ειι 8ειιιΜοΜΜ ΜΜει· εειιιε ιι ε Μ ε Μ ε εΜοΜ ε,

ΘεΠιΜΙΙοειςΜεικ εεε Κϋιρει·ε νειιι ΒιιιΜρι' ΜΜ

ννΜιντε ΜιινειιΒιιιερι·ιτειιΜε Μιεθει'ΜΜΙειιει·νεΜ

ΙΜιιιιειιΜει· ΜιιιεΙ ιιι Μειι ΒΜοΜειιιΜει·ΜεΙιειιιιΙ

Μει Ομει·ιιιιοιιειι ΙιετπιιειεΙιειι. Εν Με :ιιι Μοι· Υετ

ΜεεεεΝιιη.ς εειιιεε νει·ϊειιιτειιε ΐοιιεεεετει ννειιει·εεει·Μειιετ, ΜΜΜ

ΜΜΜ Με ΜιειΜοΜιεεΜειι ΠΜιενειιοΜΜΜΒειι Μι ΜΜΜ ΜΜΜ Ιον

ι

ΜΔ

ι

Με νειΜιΜι·ειι νοιι ειιιειιι ι.ποεεειι Μι εεΜιει· θοΜεττεΜεειτεΜ

Μει'ι·ειτ. εε Μνιεε ει· εε @Με ειιιρϊε!ιΙειι Μειιιιι. Αι1εινιι:: Μεε ΕΠ'

ιΜτειι ΚοΜ.ειιιιε Μειιιιικι. ει· ΜΜΜ Μιιε νιεΙ ιιιιεειιΜΜΙιεΙιει·ε Βιο

νιιιιι. ιιιιΜ ΜιιιοΜ ΜεΜ Ζιιειιιε νοιι ΝεΜειιιιιει·ειιρι·Μρει·ειειι ΜΜΜ

ει· Μειιι ει·οεεειι ΠειιεΙετε,ΜΜ ΜΜεεΜοΙΓετι. Με" Μει· ΙΜιιιΜειιΜε

8ιοΙΤ εισιι ΜΜ ννειε ιιιιεΜ οΜειι ιιιι ΒιιοΜειιιιιει.ι·ΙιεΜΜΜεΙ ιιι Μιε

ΝΜΜε Μεε θεΜιι·ιιΜειἱι·Μεε νει·Μι·ειιετ. Πω νει·ι”ΜΜι·εΜ ιει @Με

ιΜιτ νει·εεΜννιΜΜειιΜ εεΙιειιειι ΑιιεΜειΜιιιειι ννιι·Μεειιι ΜΜΜ Μπι

εειιιε νοι2Μεε ΜεεοιιΜει·ε Μεἰ εεεεΙιννΜεΙιτειι ΜΜεΜ Ιιειιτειι, ΜΜ

Βε;;ειι ιιιοΙιε Μει ΒιιτΜιιιΜιιιι;;ειι. νει· Μει· Νει·Μοεε ΜΜΜ ΜιιεΙι

ννοΜΙ ννειιΜ;ει· Μει ΒΜιιοΜορει·νιτιοιιειι. ΠεΜει· εειιιε ΑιιννεΜΜιιιις

ιπι .]ΜεειιΜεΙΙ:ει· ΜΜΜ Η. ιιοεΜ Μειιιε Ει·ΜεΙιι·ΜΜε;εΜ Β·εειιιιιιΜεΙι:.

ΑιιοΜ ιιι Μει· Βεερι·εειιΜΜε Μεε νοι·τι·εςεε ΜειιιεΜ ΜΜι· ειι

ετιιιιιιιειιΜε Πιι.ειΙε ΜΜ 'Ι'εε·ε. ΠΜ νει·Μειιι·ειι Με: ΗΜ· Μεειιιιιιιιιε

Γϋ.Πε εειΜειι ΜΜΜ Πειτε ιιι Μει· θΙιιι·ιιι·.ειε ενννοιΜειι.

Υει·εεΜιεΜειιε ΜιΠειΙιιιιε·ειι.

- Πιε ΜοεΜειιει· Μπιάει·ει·ννεΙιΜΜε ΜΜΕ Με Πι·ΜιιιΜΜιε ει·

ΙιεΙιειι, ειιιε ΒιιιιιιιιΙιιιιε; νοιι θρειιΜειι πι· Βι·ι·ιεΙιτ.ιιιιε· ειιιεε

νιΜι·Μιιζειι ΠειιΜιιιιιΙε ΗΜ· Μειι ΜεΜιιιιιιτειι Μισε

Μειιει· ΡΙιιΜιιιτιιι·ορειι ΜΜΜ Αι·ει: Πι·. Ηε.ε.ε ΜΜ νει·

ιιιιετΜΜειι, ννιε εε Μεεεειι ννει·Μτει.ιιε·ε ΙΛεΜε :ιι Μειι Αι·ιιιεΜ.

Κι·ε.ιιΜειι ΜΜΜ Ηει1ιΜεεΜειι νει·ιιιειιτ Με. Βιε Μαι ει·ιΜΜει·τ. ιιιι

ΜεΜ νετετοι·ΜεΜειι ιιιιι· ειΜ Ηιε.ΜιιιιιΙ ειιΓ Μειιι ΜοεΜειιει· Μεικ

εοΙιειι θοΜεεε.οΜει·.

[Με Ιινε;ιειιιεειιε 1ιιειΜΜι. Μει· Βει·Ιιιιει·

Π Μ ι νε Με ι ει” ιετ ΜΜΜ ιΜ ειΜειιι ρι·ΜεΙιτιε;ειι ΝεΜΜιιιι ΜΜτει·

ε·εΜι·ε.εΜτ, Μετ ειιιειι Ηόι·εεεΙ :Με 220 .5ΙτερΙΜΖεΜ, ιιιΜειει·Ιιείτ

ιιιιειμεπεκτετε ΒιιιιιΜε Μι· νι·ιεεειιεοΜιιΜιειιε ΛνΜειτειι, Μεεειι

ΜΘε Ζιιιιιιιει· ΠΜ· Ρεετ- ΜΜΜ ΟιιοΙει·ΜειιιΜιειι. ρΙιοιοι;ι·ΜρΜιεεΜε

Κειιιιιιιει·ιι Μ. ε.νν. ειιιιι€1Ιτ. ΑιιΓΜει· Πι·ϋΜιιιιιη;εΐειει· ιινιεε Μει· ΙΜι·εΜ

τον Μεε ΙιιειιιΜτε Ρι·οι'. Η. Μ Μ Μ ει· ιιιιΓΜιε ιΜΜιρ:ειι Βε2ιε|ιιιιιεειι

Μει· Ιιν8ιεΜιεοΜειι ννιεεεΜεεΜΜϊ ειι Μειι ιιΜι·ι.εεΜ ιιιεΜι2ιιιιεε!ιεΜ

ΡΜεΙιει·ιι Μιιι, Μειοιιτε υ.Μει·, Με” Ιινεὶειιιεειιε ΒειεΜι·ιιιιε Μειιι

ειιτ.ιι.εε ειιοΜ ΠΜ· ννυιτει·ε Κι·ειεε νοιι ειιιιΜειιτει· ννιειιιι€Μειτ

Μ. ΜΜΜ εε ειιιε “Με ΒειΙιε νοιι Βει·ιιϊεει·ιειι εςιεΜι.. Μιε Μνι;ιε

ιιιεεΜε ΚειιΜιΜιεεε Μεειωειι ιιιΜεεειι Πει.ε ιιεΜε Ιιιετ.ΜΜι. Μ!!

ΜΜΜ· ΜΜΜ ΜΜΜ 1ΠεΜι2ιιιει· ΜΜΜ Αει·ιτε ιιιιτει·ννειεεΜ. εοΜΜει·Μ

εΜοΜ ειιιΜετε Κι·ειεε ιιι Γοι·ιΜιΙΜιιΜΒεΜιιι·εειι Ιιει·ιι.ιι2ιειιειι.

- ΠΜ· Μειι ί)ετει·ιειει·ιε.εεΜ ννιιι·Με ιιι ΜΙοεΜειι Μει ΜειΜ

ει.ΜΜιιεοΜειι ΑΙ:ειι Κετιιει·ιιιεΜιιοεριι.εΙ ειιιε Με Μι ρ ο Με ι· ε Α Μ

ιειΙΜΜΒ Μεε ΟεΜε.ι·εενιε ει6Μ“Μετ, :Μ Μεεεειι Β8.11 Μει·

ΜοεΙιειιιει· ΔΜΜειιοΙιειιι· Πι·. Ν. Α .ϊ ε.Μ Μ Μ ο ννε Μι 10.000 ΗΜ.

εεερεΜΜετ. Μινι.

-- νοιι ι·εεεΜι θεεεΜΜιεειιιιι Μωβ ιι.εοΙιεεεΜειιΜει· Ρι·οερεΜτ

Αιιε2Με Μεε 8 ει. ιι ετ οτιιι ιΜ'ε 8 ο ιΜ ιΜε ι·ε ΜειΜ (Με 8εΜΙι`εΙΜ

Μι 'ΓΜΜιιΜεειι): Ρ Ρ

ΙεΜ ει·ΙιιιιΜε ιΜιν, Πιιιειι Μειτ'οΙι.ζειιΜ ειιιειι Ρ ι· ο ε ρ ε Μ τ: - Α Μ ε

ΜΜ Μεε Βε.ιιε.τοι·ιιι ιιιε Βοιιι Μιει·ετειιι ιιεΜετ ΑΜ

ιιιιιιΜΙιιιιρ; ἱὶΜει Βερειιει·ειιοιιεΜΜι·εΜ (ιιεοιι ΒοΜι·οι.Μ ειε.) ειιι·

ιζεΐεΙΙιεειι Ι)Μι·οΜειεΙιτ εΜ ιιΜενεειιΜειι. Σνειιει·ε Βιιειιιρ!ετε.

ΜΜΜ νοιι Μει· Ρι·οερεΜι-ΒνοεοΙιΜι·ε, ετεΜειι ΜΜΜ νει·ΓιικΜΜΒ. 1οΜ

ννΜι·Με ιΜΜ:Μ εειιι· ΐι·ειιειι, ννειιιι Με Με $οιΜιιιει·ειειιι ιιι ν".

ΜιιιΜιιιιε ιι·ενειι ΜΜΜ Μει· ΜΜι· ΜεΜιιι·ϊιΜςε Ρ8.ΠεΜτεΜ ΜΜΜ ω”

ΜΜει·ννειεεΜ Μιι·Μειι. Ζ ιι θεεεΜΜιειιει.ειι ιΜιτ ν”.

ιε;ιιίιςετι Μει·ειι. ννϋι·Με πι. Μει·Με Με Ει·εε.τ2 τω·

οιιοι·ει·ειιεϊΜΙΙ ΙΙιιιειι ειιιειι Ρι·οΖειιεεε.τ2 Μεε

νοιι Μειι Ρει.ιειιιειι ;;εΜΜΜΜειιΡεΜειοιιερι·ειεεε

(ετννε. 10 Ρ1·οΜειιι) ιιε.εΜ ΒεειιΜιεΜιι8· Μει· Κιιι·

2 ε. Μ Ι ε Μ.

ΙΙιι·ειι εεεεΜΜπειειι

Ζειο!ιιιει;

ΝΜεΙιι·ιεΜτειι κεινιιε εΜτεε.=.ιεΜεεΙιειιΜ.

(Πιιτετεειιι·ιΓε Μεε ΠιτεΙιιοι·ει.

Πει· Ιιιει· ιιι ΗρεετΜι·ιιοΜ Μει·νοι·πειιοΜεΜε ΡΜεεΜε ΜεΜειι·ϊ ΜΜ

Μεε ι(ιιιιιιιιειιτεινε (Μ. ΒεΜ.)

- Με Μἰε Κιιι·νει·ΜεΙιιιΜπ νοιι Ε”ι·.ιιι:ειιεΜΜΜ ιιιιε ΜΜΜ

τεΜτ, ιιιΜεε ιιιιτει· ΒεεΜεΜΜΜιιιε ΜΜι' Μιε ιιι |ετπτει· Δεν νοιι

νενεοιιιεΜειιειι Ζειιιιιιι.ι·ειι Μεε Ιιι- ΜΜΜ ΑιιεΙεΜιΙεε εεΜι·ιιοιιτε

πιω» ΝΜεΙιι·ιεΜΜ ἰἱΜεν Μειι ΑιιΜειιΓ νοιι Μοοι·ει·ΜΜΜεθιοΜειι Μ.

Μει!ΜΜΜΒειι ΑιιειιιΜ888 νοιι 80 Με Με ΓιειιΖειιεΜιιΜ ΜΜΜ Μειι

εειι:Ιιειεειιειι ΜΜΜ ΠΜ· Με ΜϋιιιςΙιεΜε εΜοΜειεοΙιε ΒιιΜ Β|ειει·

Κοιιετειιει·ε ννειΜοΜ, Με" Μιε ει·νι·ειΙιΜτε Με ιιιεοι'ει·Μ Μειιιειι

Αιιερι·ιιαΜ ΑΜΙ' ΉίεΙιι·Ιιειν ειΙιεΜειι ΜΜΜ, ννειΙ ιιιαΜτ ΜΣΙετει·,

εοιιΜειιι ειε Η Μ1·ετιιΜ ε Ρι·ιιιιεειιεΜε.Μ ΜεΜ ιιι ΗεΜε επε

ΜεΜΜειι θι·ιιιιΜΜοιιιρΙει: ΚειιιΜιεΜ ει·ννοι·Μειι ΜΜΜ ΜΜΜ ειι:Μ Μει·εὶιε

ιιιι ΜιΜιιεεΙιειι ΜΜΜ ει·ΜιιΜΜΜεΙιει·ιιεΜειι ΒεεΜε ΜεεεεΙΜειι Με·

ΜΜΜεΜ

Μ.

-1Με θεεειιιι.πειιι Μει Κι·ειιιΜειι ιιι εεε οινι1

ΙιεεΜΗΜ.Ιει·Μ Η ι. Ρετ.ει·εΜΜη.ςε Μειι·ιιι.τ Μιιι16.Αμι·ιι

Μ. .Τ. 9(Μ$8 ιθθ8 ννειι. ΜΙειιι Μ. Μενα.), Μ:ιι·ιιιιτει· Π28 Τγριιιιε

(Π' ννειι.). 740 .3νρΜιΙιε - ι1Ο0 ννειι.Ι. 21θεεΙιε.ι·ιΜεΙι- (18 ννεΜ.).

87 Ι)ιριιιΙιετιε - 186 πω.), 181 Με.εει·ιι - Ο ιΜειιι·) ΜΜΜ 87

ΡοεΜειιΜι·ειιΜε - 48 ΜιεΜι· Με ιιι Μει· νοι·νν·.).



ΙΜ

Μοττα1Μ3.τε-ΒπΙΙστιπ Μ. Ροτοι·ιπιπι·μ. · Θωωιιιιιιωιπιιιπιπιιω ο,1>ιιοιιιιωι.πωπιο,πωι.ιιω.ιπιιο.

` Αιιι.πι·πιι π, Ημ1ι·οριιοπιο Ο, Ριιοι·ρετπιποπει· Ο, Ργιι.πιιο πππ

1 $πριιοπωιιιιε ΙΙ,Έ'ιιππι·ΙιιιΙοεπ ω- Ι.πιιι.ιειι ΙΙ1.'Ι`ιιπειι‹ιιΙυιιο ειιι

Ρ'ϋι° πιο νν0οιιο νοπι 3. Με 2πιιι θ. ΑΡΝΙ 1906. `ποι·οτ Οι·,<;·ππο 28. ΑΙΙιο!ιοιιιιιιιιιε πππ ΠοΙιιιιιιιιι ιι·οιιιοιιιι 8. Ιω

" ` ποιιεεπιιπιποιιο πππιμι·ππιιιπ ιιιιππιιιιιι Μ. Μπι·πιιιιιππ πειιιιιιι 29.

ΖπιιΙ πω· .Με Πιο ιπΠε: ι Κι·ππΜιοιιεπ Με Υοι·ιΙ:ιιιιιπριιππιιιιιε 108, 'Γοιπεποιεπο 89. ·

1) πιιοιι ΗοειοΙιΙοοιιτ. πιιιι ΑΙτω·: > - .. . πιω;; . · β τ ἡ::

ι

· ὶ σ πωπω 8ιτιππε (Με νοι·οιιιε 8τ. Ροι:οτε

π :Ξ έ :ιζ »Ξ »Σ έ ε.: έ. ή »ξ έ μ:° - ο .Ω Δ ..= .:. ε .=ι ; Η _
Ευ'""$81 .τι ἔι .ξ .Ξ .έξ .ΕΣ Εξ .ξ Ξ Ξ ,ξ ἔ Ξ πιιτποι·Αοτπτο: Βιοπετπ8,ά. 10. Μπι1905.

ο
Μ. πι. Βει. Τ ε: η) Τ ΐ ἶ ἶ ε ἶ Ξ ε εξι) ἐ Ξ ι'Ι'πεεεπι·ππιιιιε: ΠιιιΚιιεπιπιι Μπι· ΗειιΚιιι;;'π νοιιι·πι.ς·

Φ β ,., .ο ,_, Ό ,_, Δ, ή Δ, Δ, Δ '__ έ Ι νοιιι 2θ. Αιιι·Π ςΚιιοπεοπιι·ιιι·πιποΙιε

| -< -< οι «ο ο π: π: ι= ω Βοοϋποιιιιιπεεπι.

Με 418 πει ιπι 188202 17 8 Η το 62 πι ιιι 4ο ιο π 0- ΜΜΜ: Ζω· Κπιππιπ< τω· Μπι

Μιπετοιιπείπππε.

Σ) ιιποΙι ποπ 'Ι'οποεπιππο!ιοπ:
- 'Ι'γρΙι. οιιπιιτ.Ιι. Θ, Ί'γριι. πω. 88, Ρ'οιιι·ιπ ι·οοπι·ι·οππ !,'Ι'γριιπιι θ Νε·οι1"θ8πΖαΠε ό·θ8 Βθω;εω10Π €"Μ:Ποι1°Β

υππο Βοετιιιιπιιιιιεπο””σιιπ1. ΡΟΦωιι 4. Μπποι·πθ4,θα!ιπι·ΜοΉι πο, νοτοιπει: Μουτ", π. Θ. Μπι 1905.

ο

Ι)ιπιιιΙιοι·ιο 19, (Σκοπια Ο, ΚοιιπΙιιιιιπωπ ΙΟ. 0ι·οπρϋπο Ιιπιιεειιεπιπππάιιπε; 40. Βι·γπιποΙπε 6,0ι·ιρρο 18. Κιιωι·ι·ΙιπΙιπο!ιο Επιι · ι

,9,·οποπωππππππ ΙΟΤ, ΒιιΙιι· Β, Βριποιιιιεο!ιο ΙιΙοπιπι;Με Ο, Αιιιιτοι

 

    
  

  

σωίππάΙι1ιιε νοπ Κ. Ε. ΒΙΟΚΒΒιπ

πππ Απιιοιιπππ-Ροιππιπιποπ ππΒοποπιιιιππ.ΐ
:ΔΝΝΟΠΟΕΝ .ΙΕΠ)ΒΒ. ἈΒ.'1' πωιόπ ιπ .κι Βι1

Μ- ρθωΓ8ΒΠΥ% Νθΐ81Π·Ρι·. 14.επιπιο ιιι ειι!!επιπ- πππ ιιπ

 

  

_ _ _ _ Ει·ρι·οπτ.: πω εων6ιιπΙιοΙιοι· νει·ειοριιιπ;;. Ι.επειΙει‹1οιι. Με πιιιιιιοπιιεοπω ΜὶιιεΙ

ΜωΙΖΙΒΜΒΒ ΑΜιάθ""θ Βιι· πιο νοι·πιιιιιιιιμοι·επιιο; πει Αιοιιιο πω: νοι·άπιιιιπι.."Επιιο.ιε, νει·ειορί'ππς πω.

_ Π· Μ!! 1892· 8οπννπιι€ω·οπ πω! ιπι: ιω- Βιιιπτ. ΒιιιΙοιιπειι, πππ καμπ ϋπιΙοιιειειιι.

7_ _ Ηεπιδιιιιιιοπο Ποειιι ιιι ΡιΙΙοπ: 2 Ριιιοπ πποΙι Μπι Εεεεπ πάει· επι· Νπ.οιιι νοι· Η

ΑΚειάειιιιοπ. ΥΚιππειιππιιπιτοπ ή”, 80ΙΠΒίε"ποΜ8".
1· ΑΡΝΙ 1898 "- ό· Η” 1889· Ηιιιιρι-Ποροι: 62, πιο Με ιιι 'Γοπτ. Ριιι·ιε. (82) 19-63. Ι

Βερο2 πιο. «Ποπ Δρο£ΙιεΙοεπ πω! Πο·οριισιιΙιαπωωπρεσι.

 

  

 

ΒΟΝΟΕ”ιθΝΟ ι

Νετπι·11οιιε Ατεοπ-ΒιεοιιπποιιοΜΙιππιιτ πππ ιιπ Κπι·Μιι·ιοπ ποιπ 18615.

` .ξ ή - · Η - Βε"π .

Απ,=.ιεπιπιιποι ιπιι πεει.ειιι ΜΜΜ· πππ πππει·πά πππ 8πιιΖέι ω" ωωιι Μι Ηππο- ι '

Κπι·οπ ιιι π.ΙΙοιι Μιπάει·π οπιριοιιΙεπ ειοιτεπε νιεΙει· ιιι·Μ.ΙιοΙιεπ Αιιιοι·ιι5.ιειι πει ” , ,ή
Βιιιιιιι·πιπ1, 0πιπι·πεε. ΕτΚι·ιιππιιπποπ πω: Βιιιτειι, “Με ιιιιτ ιιιι·»ιι Ι·`οΙι;ε2ιιειππ- ι ΝΑ"Ε οΕ"'ωΑΚΤΒι"ω @ύ

ιπιιι,Ηειπ1-.Νει·νεπ- πππ Ριπποπιο!πεπ, Βπποποικ'επιιοι· Χι·ππΜιοποιο. οΑ$οΑΝιΕ4ΛΗΚοΕ6"ΝΕΤ

χ Φ ΚΒ.ιιπιοΙι ιιι .πιω ΑροτιιεΚεπ- ·0 (Β1)Ε25-8. ι Η. ΤΕΝπιΑΚιΤ τ” ΗΕ”

·- . · . _ . · ι ἱ . ,

ιΜπ1. &πΙέιπέπιι~πΙΒιιΙιιιι

· Μιιιοι·πΙ- πππ πΠπ πιοιΙει·ιιοιι ΒΜπι·- πππ Κιιι·πο!ιοιίο. ι

Ηι·ππιΙ ΗΜοΙ Με πω”, ειιιιΚΙεπι-ιι;, 2θθ Ζιιπιιιοι· πω! Βιιιοιιιι. ιιιιτ πΙΙπιπ

Νοιιιιοι·τ. δι·Ιιπιτιι:οτ ει·οειεει· ΡιιιΚ. Χ'Υπι·ιιιζε, πιπιιΜ'ι·οιο Μάι. ΚιιιπιπιιιΚ.

ΑΙΜ :Μπιιιιει·ειἰἔ›ἐ·ἑἰ.5ἶιιἴἑιἑιἐιπἔ(ΐιΞιπ8Θἱι·ιἶ>Ιἐπτ1ὲιιϋιιιἔιἐἐιὲπι 18-22°. 000ο0ο000000ο

Ι'ι·οεππάε όιιι·οιι Με Βππε-Πιι·οΜ.ιοπ Βοπωππο. ΒΜιιι·πΙ.

  

 

    

· _ _ _ __ _ __ _ __ _ ι Γπι·

Ρά ' ΡΟΟΚΕΝ-ΙΜΡΕΠΝθΕΝ

οπ Οι·. Οοπε.

ιιππιι Μ. ΙΙι·οιιπ·, Ηπιιιπιιιε, (Ιιιτειι;ιιιι· όπιιιπο!ιςι Μεπιιιι- (ΒΧΙἔὶΤΒδΕι£ο:ἱΐπιἔΪω)

, Χπ Ιιπποπ ιιι πΝεπ Αρ‹›ιΙιεΙ‹ειι. Μπει.ει· μπω. “ως” ειιιςηιι ΗΜ.15ΔΚορ.ίξιένοιππππιτπ;.

Η ο ο η” Η ο γ ο ι· & Επι., Ηειιππιιι·π 4. , ο00οοοοοοοοοο



Π”

.ΠΦεπο ,Ζωα " ¦ιιιι
ι:9ϋ'ια.εο!πό.

θΙσσ!!α|

άετ Μι·Ιιεριιιο Βο

ειιιι6ωι1 α” ίοΙμ ¦

ιΠ8ΙωΙ. ριιηιιιι·ερ

Οειιαιι ά0ι·Π81°ΒΜ.,

 

$ϋσω/

”ΒωΜ"

Ματσε θιιιΜοοΙ

“μπι”, ννιιι:εοι··

ΒΜιοΙι' Β·οι·ιιοΜοο, $γιιτιιοτιεοΙιο5 $οΙινιοΕοΙρι·έιρε.ι·ε.τ τοϋ; 10%
ΠΠ8""Ε- ι από ΙοιοΙιιξ νοι·;.1ι·ιΉιιι

Ι.ΔιιΗ- Ό ά Η Έ Ι α! Ι 88ο πο.._·,€ιΞεκτΕξαι... 0Γ88Π. 84ο ιπι οιιο11ι 5ο ννει ε. ιι
Βιιιιιιιο. ιιιοΚεγιιιρϋεο, ιιοτιιοιι- ιι. μεεοιιιιιειοκΙοεε, ιιιιμιΠιιιο ΠΠεειςΚοιτ.

γ 1.τθΠ0. ωφειιΙΙΙισι· «Μπι ΙυΙΜΙιμ‹›Ζ παπά «σόου/οτι σουι8Μρωιθαι·

Ο ω ο·0ρπΜπ: Ι.ιιιοΙιτι ι·εεοιΜοΠιιιι·, ΜΜΜ. Μ” τειιοιιι1, εισπ

τ ἀειιι ΜΜΜ, _ιιιοΙαοι2- ιιιι‹1 εοΙιιιιετ2Ιιιιάοι·ιιά,ΙΜει ω» ΙειοΙιτ

Μι; Ψειεεειι ιιΒινιιεοΙιοιι ιιιιά ΠοοΙα. ιιιοΙιτ «Πο ννιιεοΙιο.

ΙΒΜιιοιιιιι: :3;:€,·ιι:·ιιι:2::ι22ιι%13:·ιιιιι:::ιειιιιιιι::.ιιι:: ιιι ρ | /·
--- Ι7ι·Μοσιο·ϋπ (εοϊ'οι·τιεο _ἱιιοΙ‹εΙ.ιΙΙειι‹Ιο ννιιΒιιιι€); ριιιιιιιιτειτο |'0 ! ΙΙΙ

Ποι·ιιιειτοιιειι Με: 5σ«Μειο (ΒιιιτοΙΙιιιιι€ ιιιιτ €τϋΙιο1° ΒοΠο. π ά σε

ιιιιο!ι 1 Βτιιιι‹ιε ΒΒΔ, ι·οΙΙειιΔιιιιι€ο Βιιιι·οιΙιιιιις ιιιιτ 'Ι'ΜεοιιοΙιιιιι Η °θ θ

ριιι·ιιιιι, εΙιειιάε 2. ΤΙιιΒειιοΙεἱιιι·οιΙιιιιιε. Ιιι 2 'Ι'ειΒιιιι ΗοιΙιιιη;);

 

.πάιω/- ___

Ραεύ7/επ

,, ΜΜΜ"

 

Υοι·οι·ιΙιιιιιη;:
 

Ι'ατιω ετο.;ΔΜιθ; ΒγιιΜιοΙοι.πιεσΙιοιι ΑιΤοΜιοιιοπ Με: Επι1ο-,

Ραο·σι- από Ρεο·άιισο2Μ.Με, ΒοοΙοοοιεα:8πάα!ε, Με Ιθ-20°|ο

 

!ιΔΙΝιιτοε ΡΒοηι!ιοι·

οιννοΙ". ΨΙι·Κει.πιει·

 

 

2::1ιι.ιι:ειιιι::ειΜ ω·τιιΜιιι·ειι ι (ιιι Μ· °ῖὅἔ=ἔ=Β€ἔἔ9°
ι ' 81ο `οι·πι. ο ι ιι οιι ιιιι ι επ , οι·ο οι” , .
Ι 'ε Βιιιι·. οιιιιηιΙιοτ 40,Ο); ΕΕ2|ΒΠ28δ ηιιιιἔοἀοι· 10°/‹ι ΒιιΙΙιο; (;Ζ0·επ- ἔἔωΞἔΞἔ?ΐ.'ΐ =>ιιοΐ3

Ι‹·ι·α”ΙΗι#9Ί#·0σ (Με ιιι-ων., Βρἱτἱτιιε); ΈυΖωπιο·α πω, 1Ισιο- @;;ιή2°ρέβ:;"ιο
· - _ - . ρνο

- Με” ι Ιιοιπωι απο. η Μπι ..ΒοοΙιο“.

ΑΙΙοιιιΙ8ο ΒιιδίΙδιιιΙ:οιι:

Ρ. Ηοππιπππ-ΜΒ00Πε δι Με., ΠιιιιιΚ οιιοπι.-ριιειιιι. ΡιοάιιΜε. _

5. °!' ' Βα88ἄ (ΒοΙιινειΖ) Θο·επωωΙι (Μιάου).

'Ϊ ΜΜΜ· από Ι.ιισι·πιιΝιι Μια· σιΠε “πιο .Ρι·οάιιΜε ετε!ιω άσοι ΠΠ. Δω:Ισπ ρι·αΜ

η· ιιιιιἰ /πιπἰου πω· Ρ”ει·βι29ιιιι9. Φ '

”ΒωΜ· @ώ#

. Η

Π0ΜΗΜΙιοπάση ι # ' # ηπ

"=;ΐ"2ΐ0:Έ01. ιι ιι!ιοερ!ιοι·- ιιιιι:Ι

ι·οοιιιιιΜ εΒΝνοιεε

ι·ιηιιι·ο.1. 0.Ιια1τΡΙιοει

ρΙιοι· ιιι "ΗΜ απο!

Μαιου ιιι πω”

οιιτςΜοιοι· Ροι·ιιι.

Επσμ ΜοαΙιτο

δ'οι·πι Μ: Κωσ

ιστ-Τ!ιοπριο.

”20θάΘα ::2°θύ8"
ό'

ι _ Βἄωω'
ειιι8ιΙιειω Κτεοεοτ ιιι $)·τιιμ

“π” ΜΒΜ” Μαι 8"Δω Μ. ΒοεΙει·, εεΓΜ:ΠΙ0ΩΡ ι1οιιοΐοι·ιιι

' λι·πιειι- ιιυά κπιπσπρι·ωιιε. ΘΗΚΗ·

νι·ιεεει·Ιϋε!ιοΙιοε Ης.-Ρι·2ηιω·ιιι,

ΜΙΚ ιιιοιιτ Μπι", ω” ΜΜΜ,

ει·οιΠ Ιιιετι·ιιιιιοιιτο ιιιοΜ απ.
  

Τ εισιοι·Ιαιιωι2 υοι·.%197. Παοοποε8α26%·πιπ, ΙΡ88θΗ

ιΖω·.ει Ιππι·α2Ιαι·8 ΙιεοΣ Ι7Ιοι··ιωΟΖω2πωροιι. Ιιι 1+'οι·-ιιι

το” Πσεω2εσσια, 'Ι'αιΙιΖεΝοιι, ΡΠιπε πω! θααο.

 

 

 

αιε896::ούσι!ιαιοτσ8 Ημρ·ιου2Μπιιι οΜισ |Β!Ι"ΟΙΙ6

ΜΙιέαΙΗΜοσ ΖΥώοοιιι··όι·Μι·ιφ. Ιω Ι)οεοπ πιο 0,2εΪ

Μο 0,5 πω! Με 1 ιρ·. (Μ) 18-11. 

 

_ Μπι· Ι18Ι·ί8ΙΙ"38 Διιι-ὰ8£7ιο8·ὶΙεαιοιι. 19688822 ε!. αιτιάσ

ΙΙιο$ό867ιοοι ΒΘ:98Η8(#0. ά. Οοαιάσω ο!ι·ιω ά. Πο

Ϊζ Ιιο·ιιιι·άι·Ιι·. 1180 Ζύσαιωσια 88ικΙ «Μι··8ΗσέοΝιιιι·.

 

  

ΡιειοΙιι.νοΙΙο, έιιιιιιιιςο ι

Πι.ιικκΙ.Δοιε ΚιιιιιιιεΙειΙΙ
ΙΛι.€ο. Αιιιι€ϋΙιι·1ιοΙιο

ι!Ιιιιιτι·ιοττο Ρι·08ρεΜε.

Ι. Νετνϋεε ιι. Ει·Ιιο!υπε:51ιο(ΙΠιι. Μ.

$ρει.-ΒιιΜιιάι. Μι Κοιιμειἱιιιι. Κοριεσ:Γιπιζιι. Νευκωειι.
ΡιΙοτΙιιοιιιο:Ιει

. ΡιεΝειοΝ

  

  

ΗΜ πιο Ριιιιιι

Πειιιιιιιιιτειιιι!

  

ἰ. ΤΜΣτ.

Μιά ΒΑΒΕ·ΑΝΒΤΑΠ '
Μ- ΞΞε:ι·Ξ·:ΕΘ1.ε1τ_ .

(67ιθ-Β- νετΙειιι8οιι διο ιΙΙιιεττιεττε
Κυτοτῖ ,ΠπρεπΙ“

. . ώ Ρ--· ι ι ε ὰ

νετεοΙιἰο‹ιειιε ΗειΙΒΜετ. Ηει·ι2Ιιτ:Ιιε 5ευΜόετ. νοΠε Ρειιειοτι Π Ιω5 ΟωΉΠ5 @Ή 15 ΠΠ

Ν ννΜιτειιό (Με εεπι2ειι ]ειΙιτεε. ¦ [Π1Πι(0'

 

  



188

 
 

Βοειτοι· 1οιΙοίοι·ιιιοι·ειιΜ.

Πτι (ΣεϋτευοΙι εετιιοιιΙοε,

Ια:ιτιιίι·οι, ιιιι€ιίτι€ εεΠ:ιετ

Μή ιιιι·ιει·Ιιο!ιετ Πεπτι

ο!ιιιιη; ἔτοεεετ Ποεετι

Με ΠιιτιιιειιιιιεεριιΙωτιι.

Ξοιιιιιει·2- ιιτιό Μι.ιτειιΙΙειιά, ιιιοΙιτ ι·οι:ειια Ι:ειιι ΕΙ-:2επι ετ:ειι ειιι!. ΚΜΠί

;ςεε Πεεοάοτειιιε, ειιιιιιειιτ ειιιειτοοΙσιειι‹:Ι ιιιιά οριΠιε:ΙΙ)ΙΙιιοιι . Βρο2ΙΠΒιιιιι

Μι πιο” οι·ιιι·ιε, Βιιιοι·ιι·ι8ο, ιιΠεειοιιιΙοιι ΕΙιιιοιιιοιι, Υοι·Βι·ιιιιιιιιιι€οιι. Βρες

ειιιτιετ νετΕιτει.ιιοΙι, όαΙιετ ΜΠιέ ιιι ε!ετ Αιιικ·ειι(Ιιιιι€.

 

ΒΕ11Ι18,εο!ιε Χοι·οίοι·πι-Ρεετο. (ει) 11-6.

ΜΜ- 0ι·οοεοιιιΙ ..Ηιη·Ποιι·· κι

ιιιο!ιτ πιιι· Βει·νέιΙιττοετεε

  

ΑιιϋιιΙι(ΜΜΒιιιιι, εοιιάετιι

ειιιοΙι ΗρωιΙΙΙιιιιιι, ω

Μάικ ιιιΒετΙιιιΙ65ειι Ιιι

' -ίεΙιτιοιιεΚι·ειιιΚΙιειτειι άει·

(ιιιιοιι Βι·οιιοΙιο-, Μειεοι·ιι-,

 

 

ΒσηιΝο ΗοιΙιιιιι; νοιι Ριιοιιιιιοιιιο

ΙιιΠιιοιιπι-, ΠιρΙιτΙιει·ιε-Ριιειιτιιοιιιο) [Μαι (τρωω Ποεειι Ώιτοεοτει!: 10 Με

Ι.ιιίτι.ι·ε8ε.

15 ἔ (πο άιε ιιι 4 Ροτιιοιιειι, ΜΗ Κιιιι1ετιι Τει€εεεΙοειε 1 Με 13 €.

Ρι·οΙιοιι πω! Μιοι·ιιιιιι· ιΙιιι·οιι

ΟΙιοιιιιεοΙιο ΕειΙιτι!ι νοιι ΙΙογι1οιι, Βιι(Μιοι11-Βτοει1οιι,

οτΙετ όοτειι νοτιι·ετει·:

Η. οιοιωι, Η!. 0., 8τοιιιιγ Ρι·οερ., 8, δ!. Ρεϊοτειιιιτ9.

  
 

 
 

 

Ριιιι!ιιιΙε ειιι άεπι ιιιιΙϋτ!ϋι!ιιιιι Μ" Νιιιιιιτ οιιιιιι(μιιιυπ8ιι!ιο

(61) 17-2.

  

Με !.ΒιιοΙΙοιι (;οΙι€5ι·οιι Μι· Ρι·ιιιι:ΙΜεοΙιοιι ΒοΒιοι·ιιιιε.

Μετιιιεε νιωιν-ετιιτ ι)ι)°ι))°ιιιι-ιιι)

οιιιιιιιιιιιεε νιι:πν-επιτ
ΐοι·(Μιιιιιιε.

πι· 8οΙΙιεϊ-Βετοιιιιιι);

(Με ιιΙΙιιιΙιε«:Ιι ιιιοιιεεἱ

ι·οιιιΙοιι Ν':ιεεοι·ιι.

ΝειΙϋι!ιιι!ιιι

ωστε!

πειιι

ΒιιΙιοοη·, Ριιιι«Ιιιι·, ΒΜοι·- 1 _οιποιιΙιεΙιι(.ιε ΚοοΙιειιΙΖηιιοΙΙε, ινοΙ(ΜΜ.ιιιιτ Μι Βιώ

ννιιεεω· ) ινεο!ιεοΙΙιι·ο.ιιΜιοιτειι πιιι! Οιι·ΚιιΙ.-$τϋι·ιιιι€;οιι . . . . . .

ΜιικΒι·ιιιιιιοιι --- εΙΙΒΜ.ιεοΙιο 'ΓεϊεΙυνο.εεοι· πιιι. άιιιτοιιεοΙιοι· ννιι·Ι‹ιιιιε.

ΒοαΜοτοι·ΜιιΙιΙΙιι·ιιιιιιοιι _ ρΙιοερΙιοι·ιιι·εειιΙωΙτιρ;. ιιιιϋΒοι·τι·οΗ'ειι Μ! ΑΜΠ1ιίο . . .

Κιειιιιι(;οι· ΒιισΙοειιΙΖ ειι Κιεειιι€οι· ΒΜει· ιιιι Ηειιιε . . . . . . . . . . . . . . .

Αοι·πιο οιΙιιι.Ιιειι νοτειιςεΙιεόιιιειιιιΒειι ειοννιε ΡιοΙιειι Κοειειι(ι·οι. ΠοΙιει·ιιΙΙ ιπΙι€ιΙτ.

ΠοΙι, εοινιο άιιτοΙι άιτοΙιτειι Βοειιἔ

(71) 6- 1. νοιννει!ῖυτιἔ άει· κ. Μἰιιετει!!;ιὲι‹3ετ Κἱεεἰιιεειι & Βοι:Μετ.
  

Ξε1

θΜΣΕΠδΤΒ Π·ΒΒΙΠΒΧ
Μττοτι ω άιε Η εττειι Αετ2τε Ιι0ΠιοΙιετ,

Μ( ΡΒθΒΙΙιΙΝ - ΡΙΕΙιΒΝ Με

(ιιειοΙι Πι·. Ν. Βειιοτπιθιετοι·)

211 νετοτόιιειι, ω ειοΗ εοΙιοιι νιεΙιειο!ι @Η ΒεννΜιιτ Ιιειισειι.

ΟθΕΠΕ('ΚΕ & 00., Ε8ω'"( ΜΜΜ· Π· ΒΒΙΡΖΙθ.
ριιιιι·ιιιτι2. Ρι·:ιερ.,

· Βοιιοι·ιιιιιέροι Μ· (μια Βιιεειειιιιι θεεε!!εοΜιίι Ν. Κ. Ρει·ι·ειιι, Μοει!ωιι.

ΧΧ Ν/Χ/Χ/Χ/`/` /Χ/`/Μ/Χ/`/Χ/Χ/Χ/Χ/”κ/Χ/)/`ω Χ/ κ

ννιι Ειιττετι,

ιι

Σκιιι·-ιπιι!Βοο!ιιιόεοι·ιΡΕΒΝΑΠ.

 
νκ/κ/Χ. Ι

 

άιε ΒειΙει€ε ιιι Νιιιιιιιιετ 14 2ιι Βοεισιιτειι.

~

 

  

 
 

  

  

Ιω!ΟΘεο1(θ0ΠΜ-ιιι1-)

 

ΗωιιιιισΙοΕπι).ΚιιΙΙει8οοΜιΕτΙοι·.Τοιιιμοι·επιιι·«Με"ιιεεω·ε15Η.Οοιιι-8ΟΗΙ-ΑΜΜ-&ΘΕΕΒΛΕΟΕΗ°

ἔοτιεἐΙιοΙοἰιιἔ›οι·Β:ΙιΦο$‹ἐΚιιι·ΒιιιΞΙοιιιιειειΙΙιι2ιδΙΚιιι·ΙιιιιιεΙιιιΡειτΙιοειιιΜοοι·ο.:Βε;ιιιιι011ΡΓυί".80τΒιιιΜπιπι.ΜΒΜ1904ΌΘ8ἱΕΠΜ!

ει·Μεση...πι,οΙιΙιιεεοτεεΙΙιοιι' .Αιι€τιετ.νει·ιιΒΙ'οΙι:τννετάιπι.8οιιιιιπιιιι-.80ΜΒΠΠΠΜΗ·γο(-Μεθ(πιθΕΑΒΙΟΔΟΤΙνΕΒ)€θηεώε((εΠ_

Μοοι·-8ειΙ2-οΙοοιει·Ξεο!ιο,ΒιιιισΙ-.ΠοΙιΙοιιειιιιι·ο-ιιπιάΜΜΜΗοιΙΒΜηΙιμ1ι·οΝιο·ιιδ.

ρωιιι82ιω@οστΗιοριίαΙΒιιτΙιοΒο!ιιιιιιΙΙιιιι8,μια.ΜιΠοΙι1Μιιοι·.ΕυιωθιωθηεΞιι‹Ι_Ηθη;)"θ"."Μ|80“ΜΜΜ,Β8ί'(98η8·(2”α.

ΜΙ'ΙΗΜΠ2888!!ΗΘΗ·ΠΙΝ!Ν0Γν0πετΙιτπιιΕυιιμιι.ΒΙιειιιιιιιιιειιιιιε,2ει!ιΙταιοΙιεειιι·οιιι-ή

πιωΚιιιιιΜιοιτειι,Ι.5.ΙιιιιιιιιΒοιι,ΒΙοιοΙιειιοΙιτ,8Ι:ι·οΐιιΙοεο,Βιιωιιιω.ΡτειιιοιιΙοΜοιι88180Πνοπ120-Με1Β1820·ΛΗΘΗ”

ὶιίιιάαιἔΙετἱιΚτιχ=ΜιοιιοιιιιιΣΙιἱ.ΕΙιιιζο:=Βο.Βοεήι112εττοΝέεοΙιο.'Ηι8ΙΜιΨτι5ΙΚ€ει(ΜεΑω·Ζω(μπ-Αη"Μι;1))-_χω)οι,Ι,ΔΓ.
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εεΝειπιι ιιΒιιιιτι

ί ποια. σε οικω.

ει. ιιιιιππιπιιι Η

ιιιιππιπιιπ πιιιιιπιππιι
πτιιοτ τι” Ποόει!(ιιιιιι νοιι

!!τ. !ειιειιιιιοε !ιτειιιι!ιε!ε.

Πι·. Μπιτ !Νειιειειι. .

δι. ΡειετεΒπτε.

ΧΧΧ. .ιιιιιιιιιτε.

Ρτει. Πτ. Κετ! Πε!ιιπ.

]πτισ.:νν (Ποτρτιιι.

   

.”' Λ!ιοπιιοι:ιιοπιε-επΜι.Ξεεπισιο ΛΗ τειι6ι-ωξ "Ή

ειιιοι πιιιιι επεεε!ι!ιεεε!ιε!ι επ άιε Βπο!ι!ιετιπ!πιιε νοιι Ε. Σ.. Μα"

 

!)ιε "$ιΤΡοιοτειππτ8ετ Μεεε!ιειιιιεειιεινοε!ιετιεειιτιιι" ετεειιειπιιαιετι

$οιι τι ειππ ε!. -!)ετ ΑΒοπιι01ποπιιητοιε ιει ιιι Βπε81811θ. 8 Με!. Πιτ άεε Ώ -

_!ει!ιτ, 4 ι1ει.!πτ άεε ιιε!ι›ε μι” ιτιε!.Ροει:πειε!!πιιἔ;ιιι πειι “εποε ιιι δι. Ρειετε!)ιιτ8, ΝεπτεΚχ-Ρτοερε!ιι.Νε 14.” τιο!ιιετι. - Παπαε

Μ,ιι6.ει·ε20 Μετ!: μιιιτικιι, 10 Μετ!: ιιε!ι›ι€ιιιι·!ι‹:ιι. !)ετΞεοε;·ειωιε το” ετιΡι,οεοννιε ει!!εειιιπιεΠεε!ει!αιοτι !)ε:ιιο!ιε!ιετι Μιιιει!πιι ετι!πιι

!πτειιε Βιτιε!ἔεερε!ιειιεΖει!ειι ιιιΡειιιιει20!(ορ.οτιετ4ΒΡΓειι.- οτι τει πιοτι οιι πειι ειε!!νετιτειειι‹ιειι ;εεε!ι€ιιιεΠι !ι του άειι επιπε

Λπιοτειι ινετάειι 25 ΒεριιτειοΒ:08ειιιτετΟτιΒιιιε!ετιι!ιε!πποεεειιιιι. ιεπτ!)τ.Β.31°"ιε ιιι δι. Ροιετε!).. Ώνειεει!ι Οειτονν. 1 Ι.ιιιιο Μ· 28

-!ζειετοιε ινετε!ειι ιιειο!ι πετι1$ειιονοιι !θΚ!:ο!. ρτοΒοεειι ιιοτιοτιτι. :π τιειιιειι. Βρτεειιειιιτιιιετι ιέιέ!ιε!ι νοιι 4-θ [Πιτ.* Ν! !.Β τή! ν

Ιιι!ιε!ι: Πι·. πι. Ι)οΜιει·ι: Πειιοι· οροι·ιιιινε Βε!ιειι‹ι!πιιε ποι· Γ!ι›ι·οιιιγοιιιε ποε Πιοι·ιιει9ε!ιΙιιεει. - Βιιο!ιοτειιεειαειι πειι

Β08ρτειι!ιιιτιχειι2 Κϋι·οει ιιιι‹ι Β6ι!ι-Βε!ιπΙε: Ροι!ιοιοειε ιιιιιι Τ!ιετεριε πετ Νιετειιιιιειιιιιειοιιε πει Νερ!ιτιιι‹ιειι. - Ρτοιο

Χο!!ε ειεε νετειιιε Βι. Ροιει·ε!ιιιτκετ Αετετε. ω ΡτοιοΧοι!ε ποε πειιιεε!ιοπ !ιτει!. Υετειιιιι επ δι. Ροι.ετειιιιτε.

8ι. Ρειοτειιπτ8. που 7. (20.) Με
 

- Τοςεειιπο!ιτιε!ιιοπ. ·- Ποτιιι!ιι!!ιε-Βπ!!ειιιι 8ι. Ροιει·ειιιιι·ιτε. - ΑιιιειΕοπ.

(Απε τι” έγιιεε!ιο!οειεε!ιοπ Αιιιει!πιιε ποε Α!οΧιιιι‹ιτε

ειι!ιε Πιτ Ρτεπειι ιιι δι. Ρειετεοπτε.)

ι!οιιετ ορετοιινο Βε!ιειιιι!πιιπ πετ Ριιιτοιιιγοιπε ποε

ι!ιετπε.

νοιι

[Μ. Τ!ι. Βοιιιιοι·ι.

(Βο!ι!πεε.)

Πιο ει›‹ιοιιιιιιπΙο ΤοιεΙοκειιτρειιοπ ποε ιιιτοιιιειϋεοιι Πιο

τπε ινπττ!ε πει 18 πιιεετετ Ρει. ιιιιι 8 Τοπεειιι!!οιι επεμ

Πι!ιτι. Πεε ιει ειε εο!ιτ !ιο!ιετ Ρτιιεειιιειιιε επ Μοτιιι!ιιει,

ινο!ε!ιετ πειι! επ Πιιπππειειι πιεεεε Ορετειιοπενετ!'ε!ιτοιιε

τιπεςο!οει ποτπειι !ιοτιιιιο. Πε επ ιπιι, πειτε ιιπτε!ιο.πε

ιιιε!ιι τιο!ιιι8.

κι πιο πειι Μιτου οιιι!ετιιι,πιε ειιτεε μιτόεεοτειι ιεε!ι

_ιιιεειιοπ Λιι!οτιιετππεειι, π·ε!ε!ιε πιο Τιιιε!οκειιτρει.ιοπ ειε!!ι,

ιιι Αιιτε‹ιε ειε!!ειι επ ινο!!ειι, !ιε.ιιιι εεετ Μπι πιιι!ιιτι πιο.

ετοεεειι νοτειιΒε ιιιεεεε νοτ!ε!ιτειιε τετ ποοιετιιοιε Ε'ιι!!ε

πεεοιιπετε !ιετνοτεπιιει›επ. Ι)εεεειιιο πετ Ιιιι πιο Με!ιτ

πειι! πιιεετετ Ε'ιι!!ε ππε ειιι:ιεε ιιιϋΒ!ιειιε νοτοοιιοπ, πε εε

ειε!ι πει εο !‹οιιιρ!ιειετιε νοι!ιε.!ιιιιεεο !ιεππο!ιε, πεεε πει

Ατιποιιιιπιιε ειπετ ε.ιιπετειι Οροτειιοπεπιει!ιοι!ε ε Β. πετ

επρτενεοιπε!ειι Απιρπιειιοτι ειε!ιετ πεπεπιειιπ ιιιε!ιτ !ει.ε!

νετ!€ιπιειιε Πι!!ε επ νετεειε!ιιιειι 8εννεεειι ινε.τειι, Μειο

!ιπιι€εινειεο πιο Ρε.ι. πιο!ιι ιιι επ νε!!ειιιππιΒετ Μεεε ι!ιτο

!.ειειπιιπείε!ιιε!τε!ι πιειιετοτ!ιιιιΒι !ιιιιιειι. Ηε.ιιιιο!ιε εε ειο!ι

ποτε ιιι 10 πιιεοτετ Ειι!!ε πει πιο εε!ιοιι ειιι€ε.ιιπε οτ

νι·ιιιιπιο νοτιιιιιιΒιιιεενο!!ε Κοιιιιιιιιειιοιι νοιι Μγοιιι πειι

ειιτιοειι Ρτοεεεεεπ ιιι πειι Αιιιιεκοιι τεερ. Βοε!ιοιιρετιιο

ιιοπιιι, ιιι 1 Ρε!!ε πιε ειε εετεοιιιπιϋε πεπειιετιετιοε Μγοπι

πειι ιιι ποπ ιιιιτιιτειι ιει!ε πππ ιιιιτε!ιπειιιοιιιιιτειι τεερ.

επϋροτιιοιιοπ!επ Βιιε πετ θιοεο!ιππ!ει, πιο ειε!ι ποσο ιπ

4 Ριι!!οιι επεεεπε!ιπιο ροινιροτιιοπιιιεειιο Ρτοποεεε ετι

Ιιεεεινετ Νιιιπτ !ιιπεπποεο!!ιοιι.

Ξειιειι πιτ ππε επεεοτιιοπι πιο Με! νετ!ιιιιι”οιιειι Ριι!!ο

ειππε ειπετ πο, επ ιιιιιιεπ πιτ, ιιεεε ιιπ οτειειι Ρε.!!ο,

 

ω

ειπετ 43 .Ιε!ιτε ε!ιοτι Ρτε.π. πετ Τοπ επι 3. Το.Βο ιιεε!ι

πετ Οροτειιοιι ρ!πιε!ιειι πιιιετ πειι !Βτεο!ιειιιπτιοοιι ιπποε

πιοιιιιοτ Ηοτ2εο!ιινιι‹ι!ιο οιιιιτει. Οιιε!ειο!ι πει πετ Βο!τιιοιι

ιιειιιο Αιιεειο!ιειι ειπετ Ρετιιοπιιιε Βειπιιιιειι ιι·πτ‹ιοιι. επ

εε!ιοιιιι ι!οειι πιο ιιι πετ Κτειι!ιοπεεεε!ιιε!ιιο νετιιιοτιτιο

Απιεειτιοιιειι!ιοιι ππε !.ειιιεε ιιιι‹ι !ιιιιιιιςοε Ετ!ιτοε!ιετι πε

τιιπι !ιιτιεπινοιεοιι. πο” οιιιο Ιιι!ε!ιιιοιι ιιιοιιι νο!!ειιιππιπ

νοιι πετ !·ιειι‹ι επ ινειεοιι κι. ινε!ε!ιοτ Με πειτοιιοτιοτιο

Ηετε !ιοιιιειι 8οιιπποποοιι Ψιπετειειι‹ι οιιι8οεεπεειιοπ

!τοιιιιιε.

Ιιιι 2. Ρε!!ε νετιιο! πιο Ρει. επι 4. 'Ι'επε εποε πετ

Οροτειιοιι ιιι οιιιοιι Ζιιειειι‹ι ιιικιιιε!ιε!ιει:!ιοιι !ττεεειιιε.

Νιιε!ι Ετιι!”οτιιπιιε πετ Νιι!ιιε επι 10. Τε,πε ρ!πιειο ιιι

Γο!πο ιιιιεεετει ιιιιιιιιιιιιιρειι νοτιιιι!ιοιιε πετ Ρει. πιο πετ

ρτιιιιιιιιι πο!ιοι!ιο Β:ιπε!ιινπιι‹ιε επι πειι πιο Ρ'τεπιετ!εε

ειπετ επι που νοτια!! πετ Ι.ιιιτιιιο ειεε ειιεε!ι!ιεεεειιπειι

!°ετιιοιιιιιε 13 'Εεεε μπει ορετιιιιοιιοπι. Με 3. Ρετ. οικι

!ιειι ντπτ‹!ο πει εε!ιοιι ποειε!ιειι1ετ Ροτιιοιιιιιε, πε!ε!ιο ειο!ι

ιιιι Απεο!ι!πεε επ οιιιο Ργοεο!ριιικ ειιιινιε!τε!ι !ιε.ιιε, ορε

τιετι πππ ετΙε;.χ πετ οιιτιεοιι !3επειιιο!!οιιιειιπππιιε επι

πετιιιιι ιο!πειιιιοιι Τει.ςο. ·
ιλΪε!ε!ιε ιιιεεετ Ριι!!ε νοιι Ιειε!ειιι Απει.τειιιε !τϋιιιιεπι

πετει:!ιιοτ ινωεθ πετ Τοιιι!οικειιτρειισπ πετ [πιει πο!εΒι

ινετε!οιι? Α!!ειιι”ε!!ε πετ οτειε.Κειπεπιε!!ε_ιεποε!ι πετ 2. πειι ε.

Βε ερτοε!ιειι ιιιιι!ιιιι πιιεετε Βοειι!ιπιο ι!πτε!ιεπε πιο!ιι εε

;τοιι πιε Τοιε!εΧειιτρειιοιι. Με ιιιιεετοπ !ιτ!π.ιιτπιι€ειι

ινοτιιετι πιτ ιιιεεο Ορετιιιιοιι ιιπτ ε!ε ειπειι εε!ιινιετιπετοπ

πειι ιιιιο!ε,ε ι!οεεετι ετιιεεοτε θειιι!ιτοιι ιιινο!νιετοιι‹ιοιι

Ειιιετι!Τ πεπειο!ιιιοιι !ιιιιιιιοιι,ινο!ο!ιοιιι πωπω ιιι Ρε!!οπ, ιιι

πε!ε!ιοπ πιο ειιιιιοιιιιεο!ιοιι Υετιι;ι!ιιιιεεο ειε ε‹·!ε!ιεε νετ

!“ιιιιτοιι τεε!ιιιετιι€οιι, ειπε πτοεεο !.ειειπππε!ε!ιιε!σ·ιι τιιε!ιι

επεεερτοε!ιοιι ποτιιοτι Ιιε.ιιιι. !›οτ εε!ιιτιετιεετοιι τωιιιιιιτ

ιει εε πειι! εποε επεπεειιτ‹>ιεειι, ιιεεε πειιιε Νεπειιι·οτ

!ειεπποειι, ινε!ε!ιε ειππ ειπετ πιιεετειι Ε'ει!!ειι ντιπ Μεεε!

οροτειιοιιοτι ετειΒιιοιοιι, πιιιοτ πιο '!`οιε!ειτειιι·ρειιοιιοπ Βε

ιιότοπ πειι Μπιτ οιιιο Βιεεειιν‹ιτ!οι2πιιε πιω οιπο Βπτε!ιρ

εε!ιιιοιάπιι8 ειιιεε Πτοιοτε. Βει Απειιι!ιτπιιε τι" Ορετειιοπ

ιιιιιιοιι πιτ ππε ιιιε!ιι επ οιιιο !ιοειιιπιιιιο Μοι!ιοι!ε δειιιι!ιειι.

εοιιιιοτπ πιο πειι ιο·ιιιιο!ι που νοτιι_!ιιιπιεεεπ -8οιτοΕ!οιι,
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ώ

ο πιιπ πιιτποπ πιισιι 0ιι πιιι ιιτπονοπιινοτ τειι;ιποιοτ

Ππιοοιιποιπππο ποτ Ριιτιιιι Μπι οκοιιτριοτι; ιπ 3 ι`ιι1ιοπ

πιιτπο ιΠιιοοιι Μπι Μ οιτιιπ. ιιι 5 1·"ιιιιοπ ποιοιι

Μποιτοπ τω” τπιι Ετιιιιπππε ποπ νοτποτοπ $οιιοιποποο

ππιιιοο_ ιιιιοτ σιιιιο ντιτοπεποπ:ιιισ·ιτιο Ε'ιιιιππε ποτ Βιιιιοο

ντιτποι;ππιτοιι; 7 πιιπ ππτποπ ποππ Κοιιιτ ππι πιοπιιιποτ

Ηριιιιιιιιιτ πιο Πιοτπο οτιοτιοτι. Ι,οιιιοτοπι ι'οτιιιιιτοπ

ττιππιιο Μι, ιιοιιιιιπ οο πιο ιιπιιιιιπιιοοιιοπ νοτιιιιιιπιεεο πο

οιοιιοπ, οιιιοιι ι;οπιειιοπ νοτοπι; οιπτιιπιτιοπ ιιι τιιιιεεοπι

ιπιιοιοτπ πιο ποιποοιιιοπ πιο 15τιιιιππππ ποτ $οιιοιπο ιπ

ιι‹τιιποιιοτ πππ ιιπειτιοιιιΒοτ ιι'ι·ιεο οτιπιοι πππ ιιπ ποιτοτοιι

ι'οτ1τιπι ποτ Οροτειιοπ οιπ 15ιπι:οιιοπ ππι ποππ 1ι'ιπποτ ιπ

πιο νιι8ιππ πιοιιι οτιοτποτ1ιο1ι πι, πιιιιιιπ πιο πω”

πιοιιι ;τοιιιιιτποι πιτπ. Υιο1 πτ0οεοτοπ πω πιο επι πιο

Μοιιιιιπο, ποππ ποιοιιοτ πιο Τοιοιοκοιιτρειιιοπ ιιπεεοιπ1ιτι

πππ, πιππιιο ιοιι ππι πιο 1Ιοτοιο1ιππς.ς επιιοιιΒοτ πω»

νοτιιιιιιπιοοο ιοποπ ιιι τπιιποοπ, πτπ οιπ επι.οε Ηοιιιιπρο

τοοιιιι.πι πο οτειο1οπ. Ιπ ποπ τποιοιοπ Ροιιοπ ντιπ Τοπι

οιπιιιτριιιιοπ, πιιοιι οιιοπ ιιπεοιπιιτιοπ ιππι1πιιιοποπ οπτι

ιτοιιιιιτι, πιτπ πιιπ οι ποπι ππι πιο1ιτ ποπιποτ π.ιιορτο

ιιοιιπιοτ, ντιπ Ροτιι.οποππι οπτιιιιιοιοπ πππ τοιοιιιιοιι ποσοτ

πιοτοπποπ ννιιππιιιιοιιοπ σποτ ιπιι οιποιπ οοιποτ νιιιιιοπ

Εποτιιιο ιπ ιιτποοοτοτ Αιιπποιιππιι,ο ιιοτοπιιιοπ Ροτιιοποππι

ου ιππ ιιιιιιοπ - νοτιιιιιι.πιποο, ποιοιιο ιιοικοππιιιοιι επι

ποπιποιοπ Βοοιπποι ειππ οιιιοπ ππποειιιτιοπ νοτιο.ιιι ποππ

οιποτ 1.πριιτοιοπιιο νοτοποοοι2οπ οτι ιιι.οοοιι. Ε)ιπο Απο

τοιιιιιιιιππ ποτ Βοοοιιππιιτιοπ Ροτιιπποιιιπο2ιτιτο, οιπ

'ι'τοο1τοιιιοποπ εοοοτπιοτοπποτ Ψπππιιιιοιιοπ οτοοιιοιιιι. πιι

ποι· ιιπιιοπιππι ποιιοιοιι πιιπ πιτπ οποτιπιππιοτπιιιοεοπ ππι

οποοιτπιιιοοιποιοπ ππτοιι Τιιτπροπιι.πο οττοιοιιτ. 1.ιιιτιπ πο

οιοιιι οιιοπ ειπ 8τοοειοτ νοτοπι; ποτ Έοιοιοκοιιτριιιιοπ, ποπι

πιιτοιι πιιιοοιιιο ι;ιιπειιιτο Αιιιιποονοτιιιιιιπιοεο οπτ Ξοιιοιπο

ιιιπ Βοοοιιιιιι”οπ ποτποιι 1επιιιιοπ. Ειπο Τιιιπροπιιπο ποτ

οιιοποπ Βιιιιοιιιι6ιιιο ιπνοινιοτι οιπποτοτοοιιιι πιοποτ 8οπιεοο

ιιιοιιιιιτοπ. Οιιιπο πιι8οοοιιοπ τοπ ποι· Μπε1ιοιιιιοιι: οιποτ

Ροτι1οιιππε νοιι Ιπιο1τιιοποιτοιτποπ οπο ποτ 8οιιοιπο ιπ

πιο Ροτιιοποπιιιπιιιο, ιοϋπποπ ιιοιτιιππιιιοιι πιιτοιι νοτιιιο

ιιιιπποπ ποτ ποπι '1'πιπροπ ιιιιιιιοποπποπ Βιιττποοιιιιπποιι

ιιοιιοπποιιιπ‹ιο πππ ππτοιι Βιιιιιιιιπ ιιιιεποποιιπιοτ νοτ

πο.οιιοππποπ ποτ Πιιτπιο ππιοτ οιποπποτ πιιπ πιιι ποπι

Βοο1ιοπροτι ι.οποππι οοιιτ εοιιιποι·πιιιιΓιο Γοιποοιιοιιιπι1ο ιιοτπιιι

ιιοεο1ιποτοπ ποτποπ, "πιο ποτ πιοιιι πιο εο1τοιι ιιι ποππ

πιιιιιιιοιι προτιιιινοιι Ιπιππτιιιοπ νοτιιιιιιιοοιιππ ιτοποιιοπ

ιιιιιιοπ. Με 1ποπι πιτπ ποιππποιι πω, πιο Ροτιτοποο.ιιιπιιιο

ιιιιοτ ποππ 'Γιιιπροιι ιιιιπποοιι1ιοεοοπ πππ πιο ποοοιιππιειοπ

θοποιιοιιοπιτιτο ππτοιι ποποοιιιοπ οπο ποτ Ροτιιοποπιιι0ιιιο

νο11οιιιππιπ ιιι οιιπιιπιοτοπ. Ιπ πο" ποτ Ηιιιιιο πιιουτοτ

πω» νοπ '1'πιοιοκοιιτροιιοπ ιιιιιιιοπ πιτ ππι Ζιιιιιιιοιιιιιιπιο

ποτ ιι1ιιοο, ποπ τοειιοτοπποπ 'Εοιιοο ποπ Βοο1τοπροτιιοιιοπιπο,

ποτ Αρροππιοοο ομιριοιοιιο, ιιι πιιπ ποτ ιιοκιιτει ειΒιιιοιποπ

οιποπ Αιιοοιιιιιοο ποτ Ροτιιοποοιιιπιιιο ιιοτιιοιππιπ1ιτοπ εο- κ

οιιοιιι πιιπ οτιιιιι:ιτοπ ιπ οιποτοο1οιιοιιΑιιιιηιιιιοιιιτ, ποοιιιιοι

ππι ιιποοτο, ιιποιι ειπ ιιπποτοπ οροτπιινοπ Ειπετιιιοπ Βο

°οιιτπιποιιοπ, ιπ πιοοοτ Βοπιοιιππιτ πιοιιτ ποτιιιιτοπ πτω

τιιπποπ πιο ιιοειο Οιιιτοπιιο Πιτ οιποπ επιιοιιποπ νοτιιιπι

ποππ τι" Οροτιιι.ιοπ πππ οιπο ιιοοο1ιποτποιτοιο Κοιτοπ

νοιοοοοπο.

Οιιιιιο Απειιιιιιππποιι πιιτιιοπ ιςοππποπ, ππι ππει·τοπ

Βιιιιιιηιπιιιιι επ τοι·ιιιιοτιιιτοπ, ποππ ινο1οιιοπι πιτ ιιι ποπ

ιιοιποπ πιιποπιιπιιιοπ Βο.πι1ιιιιοροτιιιιοποπ ποπι 2 Κοπιιιιτ

τοποοιιοτπιιιιποπ οτιιιιτ1τοπ, οοπποτιι 2 π1οιοιιιιοτοοιιιιΒιο

Ειππτιιιο, ποτοπ ννιιιιι ιιι πιιοιι ποπ νοτιιιιιιπιοεοπ ποε 8ο

ιιοιιοιιοπ ιι`πιιοο ιιι ιτοιιοιι πι. · ·

Εε οιιιιιτιι;ι ποτ νο11οιιιιιπιπιτοιι ποποπ παπι οιπ νοτ

πιοιοιι ιιιιοοτοτ Ροειιιιιιιο πιιι ποιιιοιιιιιοπ ιιπποτοτ _Αιιιο

του. Ειπ εο1οιιοε νοτιι1οιοιιοιι 1ιοιιιιιιποτ οιπιιπ πιιοοιιοιιοο,

ποιιιι ποτοοιιιοτ νι'οιοο πιιτιοπ. ποπι πιιτ 1·`πιςιοτοπ ππι

οιπιιπποτ τοτιι1ιοιιοπ πωπω, ποιοιιο 81οιοιιιι·οτι.ιε ειππ.

Επι· πιο ευρτπνιιπιπιιιο Αιπριιιιιιιο ιιοτοοιιιιοι κιν ι π :οτ °)

Με 689- νιιιι Απιιιιιι8οτιι πιοτιοτ Μοιιιοπο οπιιιποι"ιιιιτιοπ

πιο

Οροτειιιοποπ πιο $ιοτιιιιοιιιτοιι ποππ ποτεοιιιοπ πω” 4,6 ρΟτ

πιο ππποιιιιιτ ιιιιοιι τπιι πποοτοτ Μοτιπιιιιιιειιιιοτ (ιι ρ€Ι.ι

ιιιιοτοιπειιπιπιι. Ζπιπ Υοτ81οιοιιο ποτ Ετποιιπιεεο ποτ Το

πιιοκοιιτρειιιοπ ιιιιιτο ιπι οιπιἔο ποτοο1ιιοπ Απιοτοπ εοπτιο

ιιικ·ιι οιιιοιιοτ ω. ποιοιιο οιποιι πειπ ππεοτιποπ ιιπιιιο<;ειι

Βιοππριιιιι:ι οιπποιιπιοπ:

'1'οιπ1οιοιιι·- -
ιιιιτιοιιοπ ιπιι Τωθιωω"°

Ποιτποιοτ")πιποιιιο. Η 5

ινιπιοτ'ι. . . . . . . Β 1

Ρι'ιιπποπειιο1"ΜΚοιιοτ) Ιιι 2

ιν χ· π ο ι· "ι (8οιιπιιτιοπιιΔοιιι 48 11

Οποτπιιιπ'21. . . . . 44 θ

123 25 =20,3_ρθτ.

1·)ιποπ ιιιιπ1ιοιιοπ Ρτοοοιιτειιιο νοπ 16,6 ιιιιιιοπ ιιιιοιι πιτ

ιιοι πποοτοπ 'Γοιο1οπειιτροιιοποπ ου νοτποιοιιιιοπ ο:οιιιιιιτ.

νο.πιπτι1ο τιιπι1τιι1ο Οροτειιιοποπ ειππ ιπ 24

πιιοοτοτ Ριιιιο οποποίιιιιτι ποτιιοπ. Ειποπ Τοποειιιιι ιιειιιοπ

πιτ ποπι επ νοτποιοιιιιοιι οοιιιιιιι. Πιοεοτ ιιτποπιππ ερτιοιιι.

πω.: ποτ 8οτιπποπ Αιι2ιιιιι οιιοτιοτι.οτ ι·'ιι1ιο πιι θπποιοπ ποτ

νιιπιππι1οπ Οιιοτπιιοποιποι.ιιοποπ πππ ιιοποιοι πιο ΠπΒο

ιιιιιιιιωιιιοιι ποε Ειπετιιιοε ιπ ποπ οιιοπ Πιτ ποποοιιιοτι

οπποεοιιοποπ Οιτοιιποπ.

_ Εε ιοι νοιι νιοι ιιοτπιοποτοτ $οιιο 80 νιοι πιτ πππ πιο”

πιο τοπιιιιι.Ιοιι Μτοπιοροτειιοποπ Βοορτοοιιοπ πιιπποεοιιτιο

ποπ ποτποπ, ποππ οο.ιιιοει νοττποεοοπ οτοοιιοιποιι ι:ϋπιιιο,

ποππ ιπι ιπ πιοοοτ Ε'ι·πιπο πιιο πω οτετοιιο. Ποιιποοιι

πιο ιοιι οε, ποπι πιοοοππ, παει: Γοιποπποο πιοιιτ νοπ

Αποοοιιιοιπ 8οιιοπποτ Βοποιιιπππ οοιπ 1πιιιπ, ποπι ιιιιοτ ποπ

ΥνοτποΒιιπ8 πιιοοτοτ 5ιοιιιιπποποιιιιιο επ ποπ Ιππιιτιιιιοποπ

Πιτ πιο οροτιιιινο Βο1ιοιππιιιπε ποτ Μποτποειιπ ιιοοιοπ οτι

ιιιποιτιοτοπ ιιπει.οππο ιπι. πιο οε ποπι οοιιτ”νιοιοπ οτ

Βιι118θΠ, 80 ιιιιιιοπ ιιιιο1ι πιτ υπο ιιπιππΒιιοιι ποπ "ειπει

ιοπ 1ι1τοιποροτιιιιοποπ ποεοπιιιιοτ τοοιιι οιιοριιοοιι νοτιιιιι

τοπ. Βιο ιιοι Ιπππιττιιιποιιιπο ιιιιιποτοτ ριι.ι.ιιοιοπιοοιιοτ Ζπ

ειιι.ππο ππι ιιοπι νιιΒιπειιοπ νιἴοΒο ποτπιιοιιιοπ επιοπ Ετ

ιιιιιτιιπποπ ιπι νοτοιπ τπιι: ποπ απο που 1.ιιοτιιιπτ οτιιιι1ι.ο

ποπ Ειππτιιοιοοπ ιιοποποπ πω, οε πιοιιι ιιοι νοτοιππο1ι.οπ

νοτεποιιοπ ου ιιιοοοπ, πιο Μτοπιο ο.ποιι ποτ νιιπιπο.τπ οιι

οιιετοιιοπ, ειιπποτιι εγειοπιιιιιοοιιοτ νοτοιιΒοιιοιι. Με

Βοοιιιιιιιι πιινοπ πω; ποππ νοπ .Μπιτ ιιι .Ιοιιτ πιο Ζιιιιι

ποτ νοειπππι οποτιοτιοτ Μποπιο πω, πιοιοπιποποτ ποτ

ιιι›ποτποιι οροτιοτιοπ πιιπειιιπι. 1π τοοιιι ιποιτπΚιιιτοτ ποπι

ππι πειπ 1ιοινοτ ιιι οιποτ Ζποπτπιποιιειο1ιιιιιε ποτ ιοι:οιοιι

5 .ιο.ιιτο,ιιι ποιοιιοιι πιτ τπιι οιποπι πιοιιιιιοιι 81οιοιιιπποει

ποπ Μποιππιπιοτιιιι Βοο.τιιοιιοι ιιιιιιοπ.

πιω πιω ιοοο πιιπ ιποι

 

_$πρι·πνιιπιποιο Αιιιριιιιιιιοποιι. . ιιι ο 8 Β 3

Αιιιιοιιιιιι, '1'οιιιιοκοιιτρ:ιιιοποπ 2 3 Β ι ι

νοι,τιτιοιο '1'οιοιοκοιιιρπιιοιιοιι 1 2 4 6 8

Βιιπιιιιιι π .'16 11 5

Ι 'Η ιο

Πω νοτιιιιιιπιο ποτ ιιιιποπιιιιο1οπ Οροτιιιιοποιι ποππ!

ιοιο ειππ οιιπο 1900 ποππ πιο 14:1, 1π04 πιι€οποπ οοιιοπ

πιο 7 : 8. πιο ιοτιιοτ ειπε π" 1:1οιποπ Τιιιιο11ο οτειοιιιιιοιι,

ππιιιποπ πιο νιιπιποιοπ Οροτιιιιοποπ οιιοοοιι1ιοεοιιοιι επι

Κοειοπ ποτ επρτονειειιιοιοπ Απιπιιιιιιιοποπ ου. ππι ιιιιιιοτι

ιιι ποπ ιτιιιιοτοιι .1πιιτοπ οιιιοοιιιοποιι ιιι ιιιιπιιπ ιιπιιιπιιοτι.

π. ιι. Ρετ., ινο1οιιο ιπ ιπι ιιπ8οΠιιιιτιιοιιοτοτ ννοιοοποπ

π ιι.υ.. ο. ι π ,

"ιο.π. Ο. Π -

ω) Βοιττιπτ π. 0ροτιιιιιοπ ιιιιοιπιιοιιιιιιιιιιιπς. Βιιιιιιιιτο-ι.πιοιι.

π. Θγιιι πι. 8. . ν ·

πι) ιιοιιι·ιιι.ςο π. (ποπ. π. Μπι. Ιιπ. θ.

") Ζοιιοπιιι·. τ. πω. π. θ”. πι. 49.

οἱ π



πιο
 

ιιιι·ι>ιπ Ι.ειιιεπ ιιιιι-ιεπ ιιει'ι·ειι·ινει·ιιεπ ιιιιππεπ, ειιιεπι

εειιινει·ει·επ @Μια ιιπιει·ινοι·ι”επ, ιν_ειειιεπ ειε ενεπι.πειι

ιιιιειι πιοιιι επι ιιιιιιεπ νει·ιι·επεπ ιισππεπ. Βε.εε ειε εε

ιιεπποειι έιειππ πω». άει·! ιιπιπσειιειι ιιι θιιιπειειι ειιιει·

ιιειιιιι:επ πιω άει· Ορει·ιιιιιιπεπιειιιοιιε ιιι ιιιεεεπ Ριιιιειι

_Μ182ειει.ιι ινετιιεπ. Ιπ εειι ιει2ιεπ .ιιιιιιιεπ ιιειιειι πιτ

ιΠΘΙΙΡΘΡε ΡΜ. ιπιι εειιιινει·επ .ιπιιειπιειι ιιπιι νοιι:εεειιι·ιιιε

ποπ Βεπεπει·ιιιιοπε2ιιειιιπιιειι ιιεε Ηει·2επε, ινειειιειι ιπ:ιπ

Βιιιθ Μιιειιιιοιπιε πιειιι ιπειιι ειιιι·ιιιιεπ ιιιιι·ι”ιε. ειιι πιει

ιιειειιι ιλιειιιε νοιι ιιιιτεπ Τπιιιοι·επ ιιει”ιειι. ιιιιιι ειε ιιιιιιεπ

ιιιιε ιιειι Ειπιιι·ιΓι επι νει·ιι·ειιεπ. Απ επιειιεπ ιι`ιιιιεπ ιειπι

πιειι ειπ ιιεει:επ ιιιε νοι·ιιιεε ιιεε νιιιιιιιειεπ ινεεεει ιιεε

πεπ πππ εειιιιιΖεπ. Εε Μ. ιπ Βεινιεεεπ (ιι·ειιεειι επιζε

ιι·:ιιιιιι. ιι·ιιι;ιοε ιιεε ειπεπ εεεειιιιιιιειιτειι θιΒεπιεπιπει

8ι·ιιοπεπιιετε, ιπιιιιιπ ιιιιοιι ιιιιεειειιιι·ιιειιει·ε νει·Γειιιιειι.

Βεειιιιεπ ιυιι· πιιπ ειπει·εειιε ιπ ιιεπ νεειπιιιεπ Οποιε

ι.ιοπεπ ειπ νει·ιιιιιιιιιειπεεειε ππςειιιιιι·ιιοπεε ιιιιιιει πω!

ιιϋππεπ πιιι· ιιπιιει·ει·εειιε ειιιει· πιιι Μιοιπεπ ιιειιε.Γιειεπ

Ε'ι·ιιιι πιειιιιι πιε ΘεινιεεΙιειι εειιεπ, 08.88 ιιιιε·Μιπ›ιπ πιειιι

Με Μπι· υπό Τε; εειιιιειι ινειι:ιιεεπ, ιιι υιιιιειιν0ιιΘΡ

ιι'ειεε ειειι ι‹πιπριι2ιει·επ ι·εειιι. ιειιεπειιειιιοιιιιειιε Βι·ει:Ιιει

ιιιιιι€επ ιπιιοιιεπ ειτε, επ ιισιιιιεπ πιιι· ιιιιιιιεειιει· ννωεε

πει· Β'ι·ιιιιι ιιοειι πιιι· ειπι·ιιιεπ. ειι:Ιι ποπ 'Γιιιποι· επιιει·ιιεπ

επ ιιιεεεπ, εε -ιιιπειε εε ποειι επι ιιιι€ιπιιιειπ ιιι/εεε Βε

εειιειιεπ ιιιιππ.

Βει Αιιειιιιιιπε πει· νιιειππιειι Ηπειιι·ριιιιοπ ιιιιιιεπ πιτ·

ειπει· ιιεειιπιπιτειι Μειιιοιιε πιειιι ιξειιιιιτιιει, εοπιιει·ιι ιειιεε

πιιιι ιιεειειιιεε νειιιιιιι·επ Βεινιιιιιι, ιπιιιειειι ιι·ειειιεπ ‹ιειπ

Τππιοι· ειπ ιιειιπεπιειεπ ιιει2πιιοπιιπειι πιιπ. 4 πιιεει·ει· Με

πιπιιιεπ πιιοιι άει· ιιιιιιιεειιεπ Οιει·πι·'εειιεπ Μειιιοιιε πιιι ειιι:

2εεεινει· Ππιει·ιιιπιιιιπρ πιιπ Βιιι·ειιιιεπιιππε πει· Ιιε. Μπι

ιηιειιει·ι. ιιι 8 ιιιεε.ει· ?Με ιιιιπιιειιε εε. ειι:ιι ππι πιειιι

ινεεεπιιιειι ιιπιειι πιε θεεειιννϋιειε νει·ειϋεεειιε θι·ι;ππε;

ιπ ειπεπι ιε`ειιε ειιει·ιιιππε πιπ ειπε ιιιιει· Ριιι18ι8Γδ888,

ιιιιιειι ειπ ιιι Νιιιιι·οεε ιιιιει·εεμπιι€επεε επιιιπιιεϋε-ιιιιι·ιιιπιι

ιπι ιιειει;ειιεε ιιηοιπ νει·ει·ϋεεει·ιε θειιιιι·ιπιιιιει·, ιιειεπ

Επιιει·πιιιιε ιπ τοτε ειιι ιιιεεειπ ινεεε πιιι· ιπιι νιειει·

Απετιεπειιπι.ιι πιιιειιτε. 7 Με! 8ειεπε εε πει:ιι Βρειιιιιπε

πει· θειιιιι·ιπιιιτειιιιιειι Πϋιιει·ιειπ πιε Πιει·ι οιιπε Ζει·

ειιιι:ιιειιιπ,ε επ επιιιιειιι>ιιι. "Με ιιιιι·ειι ειιιιεειιιε-ιπιει·

ειιιιειιε πάει· ιπιι·ιιιππι·ιιιε Μγοιπε ιιει·ειιε πιε θιι·ϋεεε ει

πει· Γεπει ειι·ειειιι ιιιιιτειι. Ιπ 13 Ριιιιεπ ιιιιππιε πιε

Τοτειιεκειιι·ρειιοπ πιιι· πιιι:ιι νει·ιιιειπετιιπιε σει· θεεειιινι1ι

ειε πιιιπειει: Μοι·επιιεπιεπι :ιιιει:ειιιιιι·ι ινει·ιιεπ, ιιιοιιει ειε

θι·ϋεεε ιιει·εειιιεπ νοπ Ρειιιιιι- Με Κιππειιορίει·ϋεεε ιιπιι

ινειιιι:·ιιιιιιιιιει επιιινιιπιιιε; ιπ 10 ιιιεεει· Με ινιιι·ιιε

πιιπε ρι·ιιενεπιινε Βιιιιειιιιππ8 ορει·ιειι, 6 ιπει πεειι 130

ιιει·ιειιι. 4 πιει! πεειι ι)ογειι; ιπ 8 ιιιιιιοπ μειιιπε εε

ποτε Βιιιιιιιιπε ιιει· ιιιπι;ει·επ πππ νοι·ιιει·επ Οεινικινιιπιι

ει·ει πεειι Βιιι·ειιιιεππιιιι€ πει Ιιε. εει·πιπε.ιιε ιιεπ 'Γιιιιιοι

5ο εειι επειιιιιιιιειι ιπι πιπειιεπ, ιιειειε ειπ Μιιι·εειιειπεπι

ειιεΒ·ειιιιιιι ινει·ιιεπ ιιοιιπιε.

Ηπεε ιιεε Ιπιι·οιιπε :εειι σει· Βιιιιειιιε ει·ιοικιει·ιε ιιι 7

ιιιιεετει ι·ιιιιε νοπ νε.<ιιπειει· Τοιειειιειιι·υπιιοπ @οι 4 Νε!

ιιιιιιι·επ πππ 3 νει· ιε1πι;ει·ει· Ζειι ι ιπιιι 8ειιοι·επ ιιιιιιειι

ποπ Ρετ.) ιιιε Απειιιιιι·ιιπε ειπει· ιιπιιεεειιι€επ ι:ιεΓειι

$ειιειιιεπ-Βιιπιπιιπειειοπ.

πισω οιιπε Ειιιιιιιεε ειιι πιιπ ροετορειειινεπ ΥειΙππί

ιιπιι ειπε ιιιιιζεειϋιιε Πειιοπνιιιεεεεπι ια ειιειι πιιιτιι ιιπ

εει·επ Ειιιιιιι·ιιπεεπ εει· Αιιεειιιιιεε άει· Ρει·ιιοπειιιιι6ιιΙε

ιι_εειι νε.ειιιιιιεπ Μγοιποριιι·ιιι.ιοπεπ. πιιι· επειιι.ειι ιιειιιει· ιιι

ιει2ιει· Ζειι ‹ιεπεειιιειι, ινεππ πιιι· ιι·8επιι ιπϋεΙιειι, ιιιιτειι

επιιιιιι·ειι. Βιιιι·ιιει·ε Ηιι:ετιιιιιιεπ ιιπιι ιιειιειιιειιιιει·ε Νειιι·π

εεπ, πιε ειε ιιεεοπιιειε εει·πε πειιιι Αιιιι·επιιιιιις νοπ

ιιιειπιπεπ ειιι2ιιιτειεπ ριιερ;επ, ιιιειιιειι ιιιιιιιιτειι :ιπι ιιεειεπ

νει·ιπιειιεπ ιιιιιι.ππεειιιιιιιιειι ι:ειππειιι. ιιεεεειειειιεπ εποε

πει· Βιιιιπιιε επιπιιπιιιιειιει· Ιπιιιιιιιιιοπεπ ιιιπ σε Ορει·ε.-ι

τιοιιεει.ιιιπριε νοιε·ειιειι€ι. ιιι Με ιιπιιειιεε.ιιιει· 'ιλίειεε

ε.ιιει· εοιειιε Ιπιιιιι·πιιιιιιεπ πιε Κοπνειεεεειι2 ιπ πιο Ι.ιιιιι.ιε

2ιειιεπ ιιιιιι εειι ριιιπιιι·ειι Βιιειιι ω Οι›ει·ειιυιι ιιεειπ·

ι

ιιιιειιιιι;επ ιιιιιιιιεπ, ιιπ ιιἱπιιιιιΒιιοιι ιιειιιιιιπι. Με ιιπιιειι

πιιι ιπ :ι ιιιιεει·ει· Ριιιιε ιιι ι›εοι›εειιιειι 8ειιιιιιι.

Μι ιιιιππ ιιεε Κιιιιιιει νοιι εειι ιιιιιιιιε.ιεπ Μεοπιερει·π

ιιοιιειι πιειιι ει:ιιιιεεεεπ, οιιπε - ννεππ ε.ιιοιι πιιι· ιιιιειιιιι;

-- ειπιἔει· ι·)ιεειιειπιιπεειι ιΣι·νι·ειιιπππι5· 8ειιιιι Ζιι ιιει:‹ιιι.

ινειειιε ιιπ (ιιειοι€ε ιιιεεει· Ειπειιιιε επιιι·ειεπ ιισιιπεπ.

Ειπε ιιιπεει ιιειιε.ιιιιιε Τειεεειιε κι εε, ιιεεε, Με εει·

Επιιει·πιιπε ιπγοιποιεεει πιω, πιιι ιιειπ Αιιιιιϋι·επ πει·

Μειιειι·ιιιιιιοπ πιειιι ιιειιεπ 8γιπριοιπε ειπεειιιεπ, ινειειιε

ιιεπιεπι8ειι ιιιιειιιι€ ειπε, νιτειειιε ιιεε ριιγειοιο,ειεειιε Κιι

ιπιιιιιιειιπιπ εει· ι:"ιιι.ιι ειπεπιειιεπ ιιιιιι επ ιιε8ιειιεπ μπε

εειι. Ι)ιεεε «Αιιειιιιιει·εειιειπιιπΒεπ» ιπε.ειιειι ειι:ιι ιπ ιιιπ

εε ιιπιιεεεειπει·ετ ιλΠιιεε ι;ειιεπιι με ιιιιιεει· ιιεε Ιπιιινι

ιιιιιιιιι, ινειειιεει ιιιιι·ειι σε Ορειειιιιιι ιιι ειπεπ εοΙοιιειι

Ζιιειειιιι ιιι·εεειριιιει·ιει· Κιιιπιιιι νει·εει.2τ ινοι·ιιεπ ιει; πιε

εειιιεπ ιιτε.ιιειιεπ ιιιιι·ειιιιιιε πιι·ιιι ιπιιπει· ιιιι·ειιι ιιπ Απ

εειιιιιεε ειιι ειε Ορει·ιιιιοπ ειιιιιιιιι·ειεπ, εοπιιειιι ιιϋππειι

ειειι ει·ει ιιιιειι .ιειιι·ειι ειπειειιεπ.

Ιιε εει· @Με 8ι·ιπριοπιεπιιοπιριειι ιιπιιιϋειιειι ειιειιι

«Με πιε Βιιι.ιει·πιιιιι; ιιεε Πτειιιε ιιπιι ι1ιιι·ι:ιι ποπ Αιιειειι

πει· Μεπειι·ιιιιιιειι ειπε ι.ιειιιιιιειιιιε Ει·ιιιιιι·ιιπε ιιπιιεπ

ιιοππτε. πι· ιπιιιι Βεπειει εειι Ρπιιιιιιοπειι πει· Ονει·ιεπ

πιε Ηιι.πριιοιιε πιι2ιιεειιι·ειιιειι ιιιιιι ειιειιιε ιιειπεπιεριεειιειιιι

ιιιεεε ΟιΒιιπε πιιειι Μϋειιειιιιειι πιειιι ππι· επ εειισιιεπ,

εοπιιειιι εποε ιιι πισειιοιιει Βιιπειιι.ιεπ Βι·πιιιιι·ιιπεενειιιιιιι

ιιιεεεπ 2ιιιιιειιιπιιιεεεπ.

Με Μ; ιπε.π ειιει· ιιει ιπει: 1/:ι ειιει· Μγοιιιορει·ειιοιιειι

ιειιι+ι· ιιιειιι ιπ εει· Εεεε. ιιιε Ονιι.ιιεπ ειιιιοιιεπ επ ι‹ϋπ

ιιεπ. Αιιειι πιιι ι”ει·πει· πιο Ει·ιειιι·πιιι; ι;ειειιι·ι, ιιεεε ιιιειιι

πιιι ιπ ιιεπ Ρ'ιιιιεπ, νεο πιε Ονιιιιειι ειιιΓει·πι ιιιιει·ιιειι

ιπιιεειεπ. εοπιιειπ ειιοιι ιπ ιιειιιεπιιέειι. ιπ ινειειιεπ Οιιπιιεπ,

ειπε: οπει· ι›ει‹ιε. ιιπιει· ιιιιπειιἔειι Βιιιιιιιι·ππι;ειιεπιιι8ιιπ

εειι ιιειιιεεεπ ινιιιιιεπ, πιιι· πιειιι; εε εειιεπ ιιεπποειι Απε

ιιιιιει·εειιειπππ8ειι ειι:ιι ειπειειιιεπ. ι3εειιεειιιιιιιε;ειι ιπ ιιιεεει·

Βε2ιειιιιπε ιιειιειι πιιι· Με 2ιι ιπιιειιεπ θειεεεπιιειι Βε

ω» ιιιιιι πω· ιιιιιιιιεει· πιιοιι ειιιιοιπιπειεπ πιε πειιιι νει

Βιιιιιιεπ Ηε.ιιιιιιιιειιειιιιιυιιεπ.

Νιιι πιιπ 'Ι'ειι πιω ειεπεππιεε ιιιιιιι.πιπ ειιιε Βιιιιιιι·ιιπιι

ιιι ιιεπι νοιι Αιιει"), Βιιτειιιιιιιιιι“ι ννει·ιιι")

π. π. Βειιειει·ιεπ Νεειιινειε, ειπε ιιι>.ειι ι·ε.ιιιιιειιεπ Μγοιιι

ορειιιιιοιιειι τεειιι. ιιιιιιι ειιιε .ιιι·οιιιιιε πει· 2ιιι·ιιειφειεε

8ειιειι Ονιιιιεπ ειπιι·ιιι. Βει· Ππιειιιιιι, ιιε.εε Αιιειε.ιιει·

εειιειιιιιιι€ιιιι Βιειειι Με σε: Ορει·ιιιιιιιι ειπεει2επ ιιϋπιιειι,

ειεο 2ιι ειιιει· Ζειι, ινε ν. ιι ειπει· Αιι·οριιιε πει· Ονιιι·ιεπ

ιιιιειι ιιειιιε_Βειιε εειπ ιιειππ,· ιει·πει· επειι πιε Βεοιιε.ειι

ιιιιιιιειι, ιιιιεε πειειι Ηπειιι·ρειιιιιι ειιιεε πει·πιειεπ Πιει·ιιε

.ιιιειιιιιειεειιειπιιιιεεπ νιει εειιεπει· ιιιιιιι·ειεπ, ιιιιιιεπ Με

μια ιιιιειι ιιειιιε ι;ειιιιεεπιιε Ει·ιιιιιι·ιιπε 8ειιιιιιιειι. ΑΜ

πιω· εειιινεειιε 8ειιε άει· Τιιεοι·ιε "κι ιιεπιιει'"ι

ιιπ ιιιιιι ειιι:ιιι ιιεε ει€επιιιιπιιειιε νει·ιιιιιτειι εει·ειιε πειειι

ιΞειιιιιιιιορει·ιιιιοπειι ιιει Μγειπ ιιειιιιι·ειι Ζιι ειΚι_ιιιεπ, ιιεεε

«ειε ιιπιει· ιιειιι ιΒιπιιιιεε πω· Μιοπιεπι:ινιι:ιιειιιπ8, πεπεε

ιιιιιιειε Πιειιιεπιιιειιιιιιιιιιι· ειιι ιιεπι ινεεε άει· ιππετεπ

8οιιτειιοπ Βιιιιιε ριοιιιιπιειι, πιειειιε ειπε Ριιι·ειγειετππΒ

ιιιιτειι Βιειςετιιπις πει· οιιιι.ι·ιειιεπ Ε'ιιιιιαιοιι ιιιιιιι·επιιιι;

ιπιιειιι (Τοιιιιιε πππ Απιιιοιιιπε). ΕιιιΓει·πειι επι· ι›ει ειιιει·

Ιιι·πιι ειπειι ιπγειιιιιι.ιιεειι Πιει·πε ιπιι ιειειιιιειι πειιι.ιειιιιιιε

τει· Πιει·πειππειιιιιιιιιιι, 80 ινει·ι1ειι πιιι· ιεεειιπιιεειε Απε

Γειιιιι·ε.ειιειπππι.ιεπ ιιιιιιεπ. Βιιιιειινιει, πε πιτ πιε Πιετ

ειϋειιεειιιειιεπ σιιει· πιειιι. Βει ειιιιεετεεειι Μιοπιειι Με

ιιιι_ πιο ειε Βειειιι8·ιιπε πει· Πιει·ιιειππειιιιιιιιιιι πππ πει·

Ονει·ιεπ 8ειιπι; Μ, ινει·ιιειι ειε Λιιειιιιιειεειιειιιππἔεπ

ιιιιειι εει· ι;ιειειιεπ Ορει·ε.ιιοπ Γειιιεπ.· νοτιιιιεεεεει2ι, ιιειεέ

»ιιι πιε Ονιιι·ιεπ ειιι·ιιειιΒειεεεειι ιιιιιιεπ». 1)επ Ζιιεειπιπεπ

.·ιι

Η) Αι·ειι. ί. Θ”. πι. 57.

Ν) Ζειι:εειιι·. τ. εειι. π. Θ”. πι. 58, Ηείι. ι.

ι·ι Κιιιι. .Τε.ιιι·ιιιιειι, 1902.

···ι π. ε. Ο.
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Με; οικω ΠειιιτεΙ Γοιεειιιιει·πειεε: «πωπω Με

Μγοπιεπιπιειτειιιππ οιιιιε μιειειι:ειι.ιΒε νετιπειιτιιιιι.ι πετ

ΙΙιετπεεπεειειι2, εε πετιιεπ ειε ιιι Ρτειιε ιζοιιιπιειπιεπ

ιοττιεειιειι Βιιιιεπιππειι -- ιιπει· πιε ιπε.ιι ειε ιιεπιιεπ επι

- πιω ε;ειιιιιιει ιιππ εε Με: ιιεπιιιιιοιΒε ειιειι ιτειιιε

νετεπιεεειιππ επι ειιιετ επιινεπ Κεειαιοπ εεε Ειετειοειτεε

νετ. Βιε Κιιιιετιιιιιιε εεε Πτετιιε ω" πιιττιε ιιι ειπεπι

εοιειιεπ ι·'ειΙε πεπ ;;ιειι:ιιεπ ειπε επι” πεπ θεεεπιποτεε

πιειππε ειιειιιιειι, πιε ιιιε ειπεε εοπετ ιιοτιπε.ιειι Πιετιιε,

ποιιει ιπειι ειιειιιιιιιε ιιιε Ονετιεπ ιιιτιιειιιιιεει.

ΥΝιε πυπ τιετπ εποε εει, Με ενειιτιιειιε Αιιιιτειι·π νοιι

Αιιειειιετεειιειπυπεεπ ιιιειιιι επι Νεειιτειι ιιει· τιιιιιιτειεπ

Μιοπιοιιετειιοπειι. πιτ ιιειιειι ιιιιτειι πεπ Βιιιετιιι πω

Κτιιιιιτεπ πιιει·ιιιιι€ε ιιειιιιιιιν νοπ ιιιτεπι Ι.ειιιειι, ιπιιεεειι

ιιΒετ πιεσε Πιιιετει1οιιιιπεςεπ νοπ Βιιτειιιιιιτιιτ πεειι

ειιρτενειειπειετ Απιριιι.ειιοπ ιιι 33 ρΟτ., ιπιειι 'τοπω

ειιτριιι.ιοπ ιπ 60 ρ()ι. πετ Ριιιιε επι Αυειιιιιετεεπειππιιεειι

τεειιπειι, πειειιε ιπ απ. 12 μΧ. πιειιι νοπ πιτιπιιιιεει1επ

νιιτειιπεεπ ιιπ Ονετιιιιπ εειειιιειε ειπε. Με επειιιιιε

ιιεΒιιι.τειιιιιε ιιιιιιπειι πιτ εΙιεπιιιιιε άεπ Νεειιιιι εετ Μεττ

ειτιιει.ιοπ. πιειιτ ειιετ Με Αιιιι:τετειι νοπ Μειωτ

ετεειιειππιι€ειι ι›επ:ιειιιιεπ; πιτ πετιιειι ι.τε.ειιιεπ ιπιιεεεπ,

ιυι2τετε πω· Μπιτ "πι ιιι που Κεπί επ πειιιπεπ. πεπιι

ιιιιε ι‹ει;ιε πιπιετειι λιιι.ιει πετ νετιι1επιιε ετειιειι. πιπ Με

Ρετ. νοπ ιιιτεπι Ι.ειιιεπ επ ιιειιειεπ, πιιι Ητειπιεπ ειιετ

ειπε Ορετειιτ›ιιειπειιιο‹ιε ιιεετεεεεπ, πειειιε ιιιιε πει ειει

ειιετ ΠπεείειιιΙιειιιτειι πιε ειε Πειιιιτειορετειιοπ ιιιεεειιιε

$ιειιετιιειι: επι Ηειιι1ιιε οιιπε νετει.ιιπιπιειιιπε εετ ?πιο

πεπειιτιειειει.

Ι)ιε ιτοπεετνειινεπΜτειπορετει.ιοπεπ πω·

πιτ ιιεειι Βιειειιιιιιιιεπάεπ Απεε.Βειι ειιετ Αιιιοτειι ιιιειειιι

παπι Ειπετιι'ιε πετ. πιιειι πεισιιεπ ειπε ΒεειιιιτεειιιιΒιιιιε

ιιει· ριιγειοιοΒιεειιεπ Ρι1πιτιιοπειι εετ πειειιειιεπ θε

εειιιεειιι.εοτειιπε επι πεπιεετεπ 2ιι εειιιτι·ιιιεπ ιει. Απε

πεπ Βετιειπεπ νοπ 0ιιΙεπειιεεπ, ΙΙεπιτει") π. ε.

ιει εοι;ετ επ ετεεπεπ, τιειεε πεειι Επιιετπιιιι8 πετ λιγοιπε

επι επι εεε νιειιεειιε νετετεεεετιετ Πτετιιε ιιιιιπειιιιειι

ειειι εετ ποτιπειεπ Οτιιεεε 2πτιιειώιΜετ πω! Με ιιγρετ

ττομιιιεειιειι Ονετιεπ πετ Νοτιπ ειιτι1εΙτιτειιτεπ, οιιιιε :τι

ειτοριιιετεπ. Απε ειιι€ειιειιιιεπ Πιιιετειιειιππεειι πιπ

τετε"ι θεια ιετπετ Ιιετνοτ, ι1εεε ειε Ε'οιεεεπει.ειιιιιε εετ

Ορετιιιιοπ εισιι επι Πτετιιε ιιι επιίειιειιιι ι;ετιπεετ `λ|ειεε

ιπειπετιώετ πιεειιεπ. Ι)εε 02°ει1Π ιιιειι›τ ιιιιοιριε ι1εεεεπ

εειιτ ποιιι εειειιιἔι Με κι πιτ Επιπισιτειιιιιε 2ιι ιιτιπεειι

ιιππ Με επι· νοιιεπι1ειεπ Ηειι”ε πιτ ιιεΙιει·ΒετΒεπ. θειιπτιε

ετϋι·ιιιι€επ νοπ 8ειτειι εεε Πιετιιε εοιιειι πιειειιιειιε πω.

ιιι ισειιιτειιιεπ εειιι. Ζε εειπετιτεπ ιει ειιετιιιπΒε, ιιεεε

ειπε θτενιιιιιει πεειι Αιιεεειιιιιιιπε ιιιειπετετ, ειιειι ιππι

τιριετ. επιιεετι3ε ιπιετειιιιειιετ Μτοιπε ιιιιτειιειιε ιπι5,ειιειι,

πει Μγοπτειι νοπ Κιιιιιειτοριετεεεε εει1οιιτεειιιεειι.επ, ιιππ

ι›ει ποειι ετϋεεετειι Τιιπ1‹›τεπ ειτι.τεπι εειιεπ ιει.

8οιειιε νοτιειιε ιιιετεπ ειε ιτοιιεετνειινεπ Μτοιπορετιι

τιοπεπ; Πισω Με εειιιιε ιτϋιιιιετι ειε νετεπεειιιεπι πετ

τιεπ. πω ειπε εε ειιετ "τα εετ Βειτειιιιιε εετ Ρετ.

νοπ ιιιτεπ Βεεειιπετεεπ; πιο πιιι πεπ Ρ·τιππιτ- ιιπ‹ι Βειιετ

τεεπιτειειι ιιεειι άεπ Ιτοπεετνιιι.ινειι Ορετειιοπειι? Βιεεε

Ε'τεεεπ νοιι εειιτ πεεεπτιιειιετ Βεεεπιππε πιι1εεεπ Μπειτ

ιιιιειτιιειι ιιοειι ειε πιοιιι ερτιιειιτειι Ιιεττει·ιιι.ει πετεεπ.

πε ειε νετιιιιιιπιεεε ιιετιεπ, οιιετειττετιειετειι επι εεειειι

Αιιεερτι1ειιε-νοπ Ιιε.ερι.τετιτειετπ πετ νετεειιιετΙειιεπ Ορε

τειιοπεπιειιιοπεπ.

Νεειι πιειπετ Αιιιιεεειιπε, εειιτειιιι Μετι.ι π ω). Βιετετ

ειε ιιοπεετνειινε Μειιωε ιπ ιιει· Τετ πεεειιιιιειιε νοτ

τειιε Πιτ εεε ερετετε Βειιιιτιεπ. Βιε ιιειτειι νοπ άειι Βε

εοιιπετι1επ, πειειιε ειε Κτεπιτειι ειιτ ΑΒιιιιιιε ιιι ιιιιε

'Ο ε. ει. Ο.

"*) ει. ε. Ο.

η) Ζιι άεπ Μγοιπιι·πεεπ. ΜοιιετεεεΙιτ. τ. Θεὸ. ιι. Η”. Με),

Με. 5, εεε. 1186.

 

Γιιιιτειι. ιιιτε ρτιιιιιιτειι Βεειιιιιιιε ειπε εειιοιι μι” Βε

ιτιετιι€επιι ιιππ πετιιειι, ιε πειιετ ιιιιεετε 'Ι'εειιιιιιτ ειι:ιι

νετνοιιιτοπιιιιπει, επι επ Βεεεετε τιιετιιεπ. Πεει=πεπ ιιειπ

ννιπιει·*") ιιετνωτ, πω πιτ ιιιιευτε ιίτειιιτειι ιιιιτειι πω

ιιοπεετνετινε Μειιιοιιε ποιιι τοπ ιιιτεπ Μτοιιιειι ιιει”τειεπ.

ει›ετ ειε πιοιιτ. εεεπιπι πιεειιειι, ιιιεεειεεπ «ιειιετ ιιιιτ ειπετι

ιιιιιινιιιιιειιεπ πιω ιιετιιπετεπ νοιωιι ετεινιιιιτειι. Πει Πιε

τιιεπιτοιπεπ εε!! πιιπ ιιπ ειι€ειπειιιεπ τετιιιτει ερετιετεπ.

Με ιτοιιεετνειιι·ε Ορετε.1ιοπ ιετ ιιι ι1επ παει εεειεπετεπ

Ρ'ιιιιεπ ιιετεειιιιετ, πεππ ειε Κτεπιτε πειιετε Νεεπιτοπι

ιπεπεειιείτ ιιτιιιεεπτ1 πιιιιεειιι ιιππ πειτε ειε ετοεεειι να”

επί Ετιιιι.ιι.ιιιιε πετ Μειιεττιιειιοπ @τι

Ετει πειιιι ειε Με πει ετεεεετεε Μιιιετιιιι ιιπει· Με

μτιπιετεπ Με ειε Πειιεττεεπιτειε νοι·ιιεεεπ Με. πιιπ!

«Με Ειιιιιιτιειι ιιι ιιιεευιι Ρτεεειι εεερτοειιεπ πετιιεπ πεπ

πεπ. Βει Ι·'ειιιιιιε ιιεεεειιιεπ τιιιτιιε ιιεΒετι Μειιιεπιειι τειπ

ιεειιπιεειιετ Νετιιτ εποε ιιεπ επετοιπιεειιεπ Υετιιιιιτπιεεεπ

ειπε εκει ιιπινεεεπιιιειιε Με πιιιειιεπ. ειπε πιτ ιιοειι

Μι επιιτπιιοϋεεπ σποτ ειιιιεετεεεπ εεειιειιι·π Μιιοτπεπ εειιοπ

ιεπεει. πιι:ιιι τπειιτ ιιπ Ζπειιει, σε Κοπεετνιιι.ιν οιιετ τω»

Και νοτειιεειιεπ Μ. Πει ειιεεετϋε-ιπτετετιιιειιεπ. Μυρτ

εεειιιιειι Με· ω άεπ ιιιιτειιπιιτει επι.πισιτειιεπ Μι·οπιειι,

πειειιε Με με εεΚε.ππι.ιιειι ειε ει:ιιιεειιιεειε ΡτοΒιιοεε

ιιειετιι, πιιιεε ειειι ετει. ιιοειι ετινειεεπ. ιππετιπιιιι "τοπ-ε

θτεπΖειι ειε τετεπι1ετιεπ επειοπιιεειιεπ νετιιιιιιιιιεεε Με

επι ειπε επετεπεειοεε Ηειιιιπι; πετιιεπ τεειιπεπ ιεεεειι.

Οτεεεε πιω ΑιιΖειιι πετ 'Ι'ιιπιοτειι πετι1ειι ιιι ιιιεεετ ιιε

2ιειιιιπε εποε πιειιι ιττειενεπτε Ρειτιοτειι ειι,εςειιειι. Βει

ιιτοεεειι 'Ι'πιποτειι, πει πειειιειι. πιε πιτ πεεειιειι ιιεεειι,

ειπε πεειιιοι;;επιιε Οοπεεριιοιι εε επι πιε ε.ιιεεεεειιιοεεεπ

Μ, εειιειιιτ εε ιιοειι εειιτ ιτεΒιιειι ιιπ εειπ, σε πιτ με ιιε

τει:ιιιιει. εειπ πετιιεπ. πιω εετ Αιιειειιετεειιειιιππ8επ

πνεπειι ι‹οιιεετνειιν τιιτιιιι.;ειιειι. νοπ ρτιιιτιιεειιεπ Βιειιιι

ρππιιιε ειτε ιει; εε ιιπιετ ειιεεπιιιιειιιιειιεπ νετιιειιιιιεεεπ

_ιετιεπιιιιιε τιειιιιεετ, εοιειιε Ρειιιε πω. ιτοιιεετνιιιιν. εοιπιει·π

ι·ειιιιτει επ ορετιετεπ.

Βιε Ζειιι ιπιεετετ ιτο:ιεετνιιιιν εειιεπι1ειιεπ ΡιΠιθ Μ.

πει επ πω, επι ιιι ιι·πιεπιι πειειιετ Βιειιιιιιι:.ι και· Κιε

τιιπε εετ εττιιιι€ειι Ε'τεεεπ ιιειιτεεειι ιιι ι:ϋιιπειι.

Αεί ειιΔοιπιιιειειπ πω ιει Ο πιει ι‹οπεετνειιιν νεφε

εειι€ειι πετάω, 2 πιει ω επεεετϋε, 8 πιει ιιει ειιιιεετεε

ιιιτετειιιιειι ειιι.πιτ:ιτειι;ειι Μτοιπεπ νοπ ΡΠιιιιτπειι-ιιιε Αριει

ετϋεεε. ιιι ειιιεπι Ρειιε πιιτ‹ιε επι Μπιτ ιειιειετοεεεε.

ειιιιμει·ιιοπεει εειεεεπεε πω! πιιι πετ νοττιετεπ Οετνικ

πειιτι επτειι ειπεπ ιιιι8εττιιεΙτειι 8ιιει ιιοειι ιιι Ζιιεειπιπεπ

Μπες ετειιεπι1εε ειιεεερτειιειεε Μγειπ ειπε ι1επι Βεσιτειι

Βιιιιιεεεπειιε ευεεεεειιιιιι. Ρετ Οοιροτοπιιειιπ πιιτιιε πω·

Ι Με! ειιι ιπιτειι€επτειιτετ επι.πιει:ειιεε Οετνικιπγοιτιεπιι

ειειετι:. Τοεεειιιιιε ιιειιεπ πιτ πιιειι τΙιεεεπ ιτοπεετνειινεπ

Μγοτπορετειιοπεπ πιειιι ευ νετ2ειειιπετι Με”.

νεΒιιιιιιε ιτοπεετνειινε Ορετειιοπεπ νοπ εετ Ηϋιιιε ειπε

ινιιτιιεπ 13 ιπει νοτπεποπιιπεπ. Ιπ 8 Ιι'ιιιιεπ ιιειιιιειτε εε

ειειι ιιιπ ριιππιπεπ- Με πε.ιπιιεε8τοεεε εεετιειι.ε ιιιιτιιεε

Ροιτρεπ, πειειιε ιιιιτειι ΑΜιτεειιειι σεε Βιιειεε πει τειιε

εροπτειι, ιιππ «Με Ι.ε.ιπιπετιε ετινειιεττειπ Οετνιιτε.ι

πειτε! επιίετιιι πιιττιεπ. Ιιι 1 Με ιτυπιιι.ε επι ειρίει

ει·οεεεε, ι›τειιιιεειι; ‹1ετ ντιτι1ετεπ Πτετιιεπεπε επιειι2επιιεε,

2ππι Τει! εειιωιι ιιι ειε Βειιειιιε εεεοτεπεε ειιιιιπιιεϋεεε

Μγοπ1 επεε;εεειιειτ πετάω. Νεειι 8ρειιιιπε εετ νοτιιετειι

θετνιιτπεπτι πιιτιιετι 2 ε. ιιιιιιπει·ειετοεεε επιππιιοϋεε

ιιίγοιπε ιιι τοιοειιεεεεεΙιειτ ιιππ επιιετπι, 2 Γεπει- τεερ.

Ιτιπάει:οριετοεεε ειιιιιπποϋεε Μτοπιε ετει Με νοτειιεειε

εειιιεΙαετ ι'ετιιιειιιετυπε ρετ τποτεειΙεπιειιι.

Ειιιεπ 'Γοιιεειειι Ιιεεεπ πιτ Μπι τιιεεειι Βιιπετιιιειι

ΒΙειειιιεΙιε πιι:ιιι επ νετπειειιπειι εειιειιι:.

Πετ ετεεεετεπ Πεεετειειιτ πεεεπ ειειιε ιειι εεε Με.τετιιιι,

πεΙειιεε ιιιεεετ ΑιιιιειιιιΙιιπε επ Οτιιπειε Βειεεειι ω, ιιι

ιοι€επεετ Τε.ιιειιε επεεπιιπειι.

*ή ει. ε.. Ο. Με. 188.
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ι. Αιιαοιιιιπειε Ορει·ειιιιπειι.

ιι) Κοπεεινειιι·ε.

1) Α αεεπιιιιιιιιιι: ειιιιεει·ϋε-ιπι.ει·ειιι. Μγοιιιε 5 ?Με ιπι: Ο '1'ιιαεει.

2) Ααεεειιιι.Ιιιιιε· ειιιιρει·ιιοιιειιιει· 11γοιπε 1 ιι ε θ ιι

ιι) ΒιιιιιΚεΙε.

1) Αιιιρπιειιιι ειιπι·αι·ιι.ε·ιιιιιιιε 39 » ιιι »

2) Τοιιιιειιειιι·ριιτιοπ αεε Πιει·ιιε 18 » » ε »

Π. νειιι·ιιιιι1ε Ορει·ε.ιιαιιειι.·

ιι) Κοιιεει·ι·αιινε.

1) Ορει·ιιιιαιιειι νοιι αει· Ηιιιιιε ειιιε 13 ιι » Ο 8

1) Απεεειιαιαιιε; ιιιιι·ειιεεπιπ·ιειιιειε Π. 1 » ε Ο ιι

ε) Βιιαιιιιιιε.

'Ι'ιιιιι1ειιειιι·ιιειιαπ αειι Πιει·ιιε 23 » » Ο >>

100 ?ΜΝ ιιιιι. 5 Τοαεε

ιαι1επ = θα».

Απ αει· Πεπα αιιιιιεπ Μιιιετιειε Με αεε ποιινεπαιεειεπ

Νεειιινειεεε ειπε αει Ι.ιιει·ιιιιιι· Με ιοπ νει·επειιτ, ιπ Μαι;

ιιειιειει· Κατω αιε ιιεπριειιειιιιοιιειεπ ερει·ετινειι Μεεε

πειιιιιεπ ααα σε ιπιτ αεπεειιιειι επ ει·ειειειιαεπ Βιιοιαε ιιι

αει· Βειιειια1αιιε αει· Μνοιπε επ ειιι2ειει·ειι. 'Γιαπ ιπιιπ

ε1ιει· ποσα πιειιτ αειαειει· Ρι·οιιιεπιε ιιει·εε1ιιιεειι απε. ε;ιεα1ιε

κι, ειε εποε επι αιεεεπι Πειιιετε αει· ορει·ει.ινεπ θγπιιιιο

ιοειε εεεειιιαιεπ Κεειιιιειε επ ειπει· ειιει·,ειεειιει·ειι 1πεπ

ει·ιαπειιιπε αιεεει· θεεειιινπιειιοτιπ Με αειπ Μεεεει·. Βιε

Ει·ιιιι;;ε ειπα πεειιινειειιιιι· επι εε ιιεεεει·ε. ιιι ειπιιιι·ιιει· αιε

νειιιιιιιπιεεε ιιειι;επ, α. ιι. )ε ιιιιιιει ινιι· ορει·ιει·επ. Βει

ιι·αιιεειιιαειπ Ορει·ιει·ειι ινειαεπ ινιι· εποε πιειιι παι· 1ια.ιι

Παει· ιπ αει· ι.εεε εειιι. 1ιοιιεει·νειιν ι·οι·ε·ειιεπ επ ιαιιιιιεπ_

ειιιιαει·π πασα, ινεππ εαπ ιεαι1ιειει· 1ΣιπΒιια Για· τιειιιιι.ιει

με1ιειιεπ ινει·αεπ εοιιιε, ααι·ι:Ιι ΒιιιΓει·πιιιια ειπεε νετιιεΙι

πιεεπιιιεειμ ποειι ννεπιε ιπ εειπει· α1αε1:αιειιιι ι·εταπαει·ιειι

Οη;ιιπι·ε αιε Ε'ι·ιιπειι ιπειιι· ναι· αεπ ΑπεΓε11ειεειιειιιππεειι

επ εειιιιι2επ ιπιειειιαε εειπ. Μι πιαειιτε αιιιο1ιεπε πιειιτ

ευ νειετιιπαειι ινει·αειι, ειε σε ιειι Για αιε Επιι“ει·ιιιιιια

ειπεε _ιεαεπ αιεε.ιιιοειιιιι·ι·ι.επ Μνοιπεε ιιιιιιαιει·ε. Ιπαινι

απαιιειετειια ι·οι·επεε1ιεπ αι ε.ιιοιι πιει· εειιι· ειπ Ριιιια.

Βπιιεει·αεε, ινα ιπαειιε1ι διεειιεΙιε, Μνοιπε ινοΙιεπ ιιιιαει·ε

Ιιειιι·ιει1ι εειπ ειε ειιιιεειαε-ιπιει·ει.ιιιει1ε οαετ ιπιει·ειιιιε11

επιιπιπεϋε ειιιιι.ειιειιειε Τιιιποι·επ.

Ειπε επεεε1ι1ει.ιεειιειιαε Βεαεπιαπε ει Γει·πει· αει· εοειιιΙειι

θιε11ππε αει· Κι·επιιεπ ειπ2αι·επιπεπ. Βιπει· Γιεα αει·

ιιι·ιιειιεπαεπ Κ1ειεεε, ιι·ειειιε επι· Ζει αει· Μεπειιπε.ιιοπ

πιειιι επί αει· Ο1ιειεε Ιαπεαε επει·πιιεπ 1ιεππ,εοπαετπιιαι·

ρει1ιειιειιεεειι·επειεα ετιιειιεπ εεενναπεεπ ἱει:, ννε1οιιε

νιει ιειειιιει· εειιε.αιΒεπαειι Ειπαιιεεεπ απα Ιιι)ειιιιοπειι επε

εεεειει Μ, ινειειιε πιιαιι: ιπ εεινιεεεπ ΙπιεινεΙιειι -εινεειιε

Κοπιι·οΙιε ειιιε αεπι Αιειε νοι·επειεΙιεπ ιιπετεπαε ει, ετειιε

ιοπ πιειιτ απ, ειπε ιιιϋεΙιειιει ιι·αιιε Επιίει·παπε εειιιει

1ι1ειπει· Πεεειιιναιειε αι·ιπεεπα ειιεπτειειι.

Βιιιιιιει·επιειαεπ απα Βεερι·εειιπππεπ.

1(ϋνεει απα Β6ιιι-$ε1ιιι12..ΡιιιιιοιοΒιε ιιπαΤ1ιει·εριε

αει Νιει·ειιιπεπαιειεπι πει Νεριιιιιιαεπ. νοι·ι·εαε νοιι

Α. ν. Κ στα π γ ι. θειιι·ϋπιε Ρι·ειεεειιι·ιΠ. ΙιειρειΗ.

Τιιιεπιε 1904. Ρι·ειε Τ Με.

νοι·ιιεεειιαε Αι·ιιειι επι1αι1ι αιιε Βιιεε1ιιιιε αει· 1ΐοι·εειιαιι€ειι

ιιιιει· Νιει·ειιιιιειιαιειειι2, ιι·ειειιε εειι; ειπεν Βειιιε νοιι αιιιιι·επ

Κ ο τα π γι Με εείπε εωιπιει- ιιεεειιΜιιεεπ. Πιο (ιι·ιιπαιεςε

ιιιιαειε 1ιεΚαιιιιιιιειι σε Βιιιιιιιιι·ιιπ,ε αει· ιιειι·ιει·ριιιι1ιτειιεετιπι

ιιιαπιε νοπ Και·πει·αιιεειειιειιεπ ιιι αιε Κιιπιιι. Πιε νειι”. 1ιιιιιεπ

πειιεπιιει αειι Βιιιαινεε1ιεε1 ιιιι·ει· Κι·ιι.ιι1ιεπ ε·επιι.α ιιοπιι·οΙΙιει·ι.

Ιπ ιιιι·ειι νει·ειιοιιερι·οιοιιο11επ ιιπαεπ εεε σε Πειεπ ιιιιει·:

θειιιει·ριιπιιιεει·πιεαι·ιεςαπε ιπι Πι·ιπ, ιπι Β1ιιι, επινειΙεπ ιπι

8ειιννειεε, Ν-ε,·ειιε.ιι αεε Πι·ιιιε; Ν-.ιι·ειιε1ι αεε Πι·ιπε πεειι Επι.

ειιινειεεεπ; και ειειιειι αεε 11ι·ιιιε; Ν-.ι.τειιαιτ αεε Καιε; ΟΙΝιι ιπι

Πι·ἱπ; ΟΙΝ:ι ιπι $ειιιι·ειεε; Ηιιι·ιιιιιειιειε αιια ερεειαεειιεε αεναεπι

αεε Ιιει·ιιε; Και·πει·ι;εινιοιιι ειιιε Ρετ. Νει·ιειιιιει ιιαι.ιιι·ιιειι εεπεπε

Βει·εε1ιπιιπι.ι ω· Νιιιιι·ιιιιεεεπι'αιιι·. Ια αειι ιιεια·ε,ι.:ειιεπεπ 1417"

.επειιειιι·οιοιιο11ειι ετεειιτ. ειπε εειιι· εποεεε. 2ειιι·αιιιιεπαε 5αιπιπε

νοιι Αι·1ιειτ. αιε νοιΙε Απει·ιιεπιιιιιιιι νει·αιεπι Με αει·επι ιιιιε

ι·εεεεπιε Βιι·πε1ιπιεεε ιιιι· ιιεειει· 1”ιο1ιπ ειιιε. Βιιιε ναΠε Ψιεαθι°·

«ειιιε πω· Πεειιιιειε ιετ 1ιὶει· ιιιιαιι ιιια,ιειιειι, α‹ιειι εειεπ ιοιε·ειιιιε

Βι·ςειιπιεεε ιιει·ναι·εε1ιιι1ιεπ: «1)εε Μεεε αει· Καιιιιειιεειι0ιιιι· ιιιια

ι'ειαιιπιιαιιι;εΓειιι,ι.ς1ιειτ αει·_ ιιιιιιιιιειι Νιει·επ ιιιια αει· Πιιτει

εειιιεα ενι·ιεειιεπ ριιι·επε1η·ιπειαεειι ππα 1εοιπρειιειει·ιεπ ιιιτει·ειι

ιιε1ιειι Νεριιι·ιιιαειι Περι πιειιτ ιπ αει· νει·επιιιεαειιειι 1αι·αεεε

αεε θει'ι·ιει·πιιιιιαεε αεε Ηιιι·ιιεε, εοπαει·ιι ιιι αει· νεπεε1ιιεαειιιιιι

Υει·ιιιιαει·Ιιειιι‹ειτ αεεεειιιεπ. 1ιι 1ι”ιι11ειι νοιι 6αειιιιιιοεει: ιι·ιι·ιιιι·

ειιι·ιπειεεει· Νεπιιι·. παει. αει· Θει'ι·ιει·ραιιιιι αεε Ηε.ι·πεε ιπι Μια

ιιιπαει·ει· Βεοιιε.ειιιιιιιρ; ιιιιιιιιι νει·ιιπι1ει·τε ανει·τε, πω: εειιινειι

1ιεπαει· Ηιιι·ιιιιιειιε;ε ααα ιι·ιιιπ επιειιει· 1Βιιι,ε;ιιαε. ιινε1ε1ιε ιιιιιιιι'

ποι·πιπ1ειι νει·ιια.ιιιιιεεεπ εειιι· ει·οεεε θειιινεπιιαιιεειι αεε θε

ι'ι·ιει·ριιιιιιιεε πασα ειαιι πιειιειι. Βει Χεριιι·.ιιιιει·ει..πιιιιε θεαειιιι

ιε:ιειειι αει· θειι·ιει·παιιιιι επι' 1ιιιιιετιιειιε Βιιιει·ιαεςΟιιιπ1ιοι·εεε, .

ι·ειειιιιε1ιε Ήιιεειειιειιεεαιιιιιιιιπε) ιιιιι ει·οεεειι επιιινιιπ,ιιιιπε·ειι.

Βεειια1ιε1ι αει· 'Ι'1ιεοι·ιε αει· ινιιεεει·ειιειιι. ειπα αιε 1ει·ι'. ινε·

εειιιΙιειι ω- Απειειιι νοιι Βει·ιεΙε. αιιεε «καιει ειιιεειιειαειιιιΘ

Β.οι1ε ω αει· 1ιιεπαιπιεπε αει· νιιιεεει·εεει·ειιοπειιι·ιιιι αει· 1Νιι518Ι1

εισαι». Β'ει·πει· ειιια ειε αει· Αιιειι:1ιτ «αιιεε αιε ιιιιαι·ιιιιιιιεθιιθ

ΡΙειιιοι·ιι απ” αιε Βεαιι·ιειιιιι:επ επ αεπι 1αιεενει·ιιιιιιπιε παπ

εειιειι Ζιιαπεε ιιιια Αιιαιιεε αει· ιιεννε1ιεαπεειειιεια ειαιιιαιι

νι·ειειιεε αιε επιιειιιιιειιαε ννιιεεει·επειιι: αει·ετειιτ». Πιιι·ιει εριειεπ.

αιε ιιι·ιιι:ιιειειαει·ιιιιε· ιιι αεπ Κεριιιιιι·ειι ιιιιααει· νει·ιιιετ αει

Βιιιειιιιιιιτ. αει· Ηιενι·ι>1ιε ειιιε «ιι-πιω Βο11ε. 1)ιε βετεπιιιιιι ι0ιι

ιιιιι·ιιιιεειειιατει1ειι ιπι Βιιιιι ει·ιιϋιιι αεεεειι οειιιοτιεειιεπ ιιι·ιωιι.

ννιιαιιι·ειι αιε «Ρει·ειιιι·ιιιιο ιπεεπειιιιιιε» ειπιιι. πιια Θιιιιι ιι0ιω

ινιιεεει·ιιιια1ιι· Ιιεαιιι.ε;ι πατα (Ροιγαιρειε). _ ι -

θειεεειιι1ιειι εριειι επειι αιε Βειιααιεαπε αει· ΚιιιιιΠιιιω

(ίσα ιι ιι ε ἱ ιπ) απα αει· θεννε1ιε αιιιι:1ι αιε Κι·ειιιιιι0ιιΒιιι'ΒΜΜ

"ιιι" ειιιε Β,ιαιε αει ω· Ένιιεεει·ειιειιι. · _

πω· αιε Βειιε.παιιιιιε ιει νοι· ·ιι11ειιι αιε Βεριειιιιιιε ω· Μαι.

ινιειιιις: εε ιπαεε αει· Βειειιιιοιι νειι 'Ν. @Με ΡΑ» Μιά

ιιιιαει·ειι 8πιπειι νοιιαε1ι πω. ννει·αεπ. . Δα αιεεειιι Ζινεειαιεπιιιε

Γεειειε1ιιιιι.ιι α" Αιιεεα1ιειααπεεϊαιιιειιειι αει· ι1ιει·ε ιπι· αιεεε

ατοΙΤε ιπιεαειιι ?ΜΙ ιιοιννειιαιε. ιιπι· επι' θι·ιιιια νιε1ει· αει·ει·ιιι;ει·

11ιιιει·εαι:1ιιιπειειι ννει·αειι ειειι ειι,ι:ειιιειιι ,ειιιιεε ιιιει·αιρειιιιεειι

αιε.ιειιεειιε νιιιεειιι·ιιιεπ ε.εινιιιιιεπ ιιιεεειι. @Μεαει.ιιιι·ειιιιεειιξιι

Αι·ει ειιια εοιειιε Πιιιει·ειιειιιιιιεειι πειαι·1ιειι ειπ Μπι; αει· ιιι·

ιιιιιεΙιειιιιειι). Βειειι1ιειιε Κοειιειι12επιιιιιιιιπε ιετ αει οεαειιιειι

ιεαειιιε11ε 1ιαιιιι·ειιιιαιιιει·ι. Πιεριιιιι·εεε,) ιιιιιιιιιι·ειε Με 1)ιιιιειιιια

ιιιιιιπειι πειεεειιιιια1ι πει Νιει·ειιιιιειιαιειεια νοιι ,ι.ιιιι.ει· 1'17ιι·ιιιιιια

εειπ, αιι αιειιπι αιεεε )νειεε εαεεεεειιιεαειιειι Βιιιεειιιιιειιειι ειι

ννειιειι ειιιε Βειιιι.ειιι1ιειιε ιιιιιιειιιιιιιι·ε 1ιιιιικειιιι·ιιιιαιι 1ιεειιιειι.

ΚοιιιρΙιειει·ιε ιιια1α:ιεειιε )'ιιι·ςιιιιε·ε. Με αιε Νιει·ειιιιιειιαιε

ιειεπι ειε αειι·ειειιι. 1ιιειειι ειιιει· ειπινιιιιαειι·ειειι ι.1ιεπιειι80ιιιιιι

1αι·ιιιαι·ιιπ,ιι· νοι·ιιιιιιιε Με εενι·ιι1ιιι.ςε 8ειιιι·ιει·ι21(0ιιειι.Χοι·1ιε·

ιζειιαεε )ξει·ιι. ιιπι ιιιιε ιιπι αιεεειιι αιειιιει ιιπι ειπεπ εειιι·ιιι

' ι· ε ι·ιιειΕ. .ννωω € Ο. Η ειιιε.

Ρι·οτο1ιο11ε αεε νει·ειιιε 8τ. Ρετει·ειιαι·Βει· Δει·ιιτε.

Βιτπαιιε επι 14. Πειειπιιει· 1001.

Ρι·ειεεε: Η ο ιι ιιι ι Μ. - Βι:ειΙν. Βειιι·εται·: Η ο ιι ε.

1. Ποιπ1ιι·οινειιι: «Πε1ιει· Ηαιιιοι·ι·1ιαιαειΙσρει·α·

τ ι ο π ε α». _

Πιε ιι·ιιιιει·επ Απειειιιειι ἱιιιει· αιε Αεειο1ο.:ιε αει· 11ιιιιιαι·ι·1ιοι· ·

αεπ, ινοιιιιειι ειε ιιπι θιι·ιιιιιιιιιοπεει.ϋι·πιιε;επ. ΒΠεεειειταιενει·1αει

αει· νεπειιινειιαιιιιεειι επααριιΙειιιιιεειιε Ρι·οεεεεε ππα αει. ειι

ι·ιιειιεειιιιιιτ ννιιι·αειι, ειπα ννιιιιι και παπιειει. πα ιιαιιειειι αει·

Α α ει·ιιιιε ιι'εειιειι Αιιαεεειιπ.ι.ι νει·ιεεεειι, αει· ειιτοιε·ε ινιι· Με

1ιειαειι Με ειπε Αι·ι '1'ιιιιιιιι·, ειπ Αιι,ι.ι;ιοιπ ει.πιιιεε1ιεπ ιιιιιιειι.

Πιε _ιειαειιιε·επ Αιιεε1ιεπιιιι,ιι·επ αεειπαιιεεειι εαειι απεει· Πιε

ι·ειρειιιιειαιεε ΗιιιιαεΙπ. Βειιιι ειιιι·πι·αιεειιειι νοι·ε·ε1ιεπ @εκει-

Ιειειει πιιι· αιε Βιιαιιιιιιορει·ιιιιιαιι ειιιιιει·ε Ηειιιιπε· νειιι 1ιειαεπ.

Ι)ιεεε ιιιιιιπ ααι·ειι 1) Κεαιει·ιειιιιοιι. 2) Βιιετιι·ριιι:ιαπ ιιπα α) 1ιι

εε.ιαι·πειιε.ιιαιιιιις ει·ι·ειειιτ ινει·‹ιειι.

νοι·ιι·. ιιπι ειπε 1ιεεοπαει·ε Κιειιιιπειιιιεε 1ιοιιειι·ιιιει·ι,.ιπ αιε

ει· αιε 1ιποιειι ιιιεει πιια επι αειι Βι·ειιιειιειι αει· Ζιιιιεε πια αειιι

Τιιει·πισιαιαιει· ειιεειιιι;ι. Νιιειι 6-7 Τε.ςεπ ννιι·α αειε ιιι αειι

Μιιειαει·πι ειιιε;ει`ιιιιι·ιε Βιιιιι· επειει·ιιι ααα εε ιι1ειιιι ειπ'εειιιιιιι·

1ει· ΒιιειΓειι νοιι Ηι·ειιαιιιιιοπεεεννειιεενι·ιεειιειι Ηαιιι; απα δι·ιιιειιιι

1ιειιιι πιιι·ιι, αει· ειειι Μια ιιιιι Ηειιιι: ιιιιει·ειειιι;. ειιιε 11 αε.ιιι·επ

αρειιει·ι νοι·ιι·. πιιειι αιεεει· Μειιιοαε Με πω. Με" $τεποεεπ

παειι Βεειαινε εεεειιεπ.

Πιε νο.ι·ιει1ε αεε νιι·ιειιι·ειιε 1ιεετειιεπ αιιι·ιπ, α:ιεε εε ι·πεε1ι,

απ” Βιιιι.ιιπε αιε 1ιιιαι1ια1επτΓει·ιιιιπε· ειειιει·ι. απα 1ιειπε θιει'ιιιιι·

ιπ1ιεειιε απ! 'ι'νιιιιαιιιι'ειιιιοπ 1ιἰειε1. .



Πιιιιιιιιιιιιοιι:

'Γι ιιπ μι· ιιιιπιι ιιι ιιεπι ι·ιιιιιιοι·ι·οιιιε.ιιειιιεπ ι‹ειιιε θεεειιινιιιει.

εεπεπ. ιιπ ει· ιιιεειει·

νιπιιιιιει·ειι πεπ·οιιιιτ πι. ιιιε Πιιπιιιι·ιιιιοιιιεπ ειιιιι ι-ιιιιιιιι. "Η

ειπ πειι·ιεεεε Αιιει· αεπιιπιιεπ. πειιιιιετ ιιιιι·ειι ειιπειιιιε ι.επειιιι

ιι·ειιιε. εεννιεεεπ Νειιοιιειι (.ιιιιιεπ) ειρειιιιιιιιιιοιι. π·ειεεπ ιιειπ

πιιιιι·επιιειιιοεεε ινειειιειιιπι Με ιπιιι ειπε ιειειιι. ιιι πεειιι

ιιιιεεεπ. -

ιιιε πειι ειε π πεει‹'εειιε ιιιειιιοιιε ιιπ ει.ειεπι.ιιειι ιι·ι·ιιιιοπειι.

πειι ππι· 'ιπιιι. επιιειιιτ ινει·ιιεπ; ι·ιιτιοιιειι ιετ πιιι· ιιπε ειιπιε

ιιι·ιιιιι‹ε θεπιει απ πεεειιιεειι; Με Κιιοιειι

ιιιιιι·ιιειειι ει·ει·ιιι”ειιειι Βιειιειι. ιιοι·ιι ειπιι πιε ιιπι·ιειειι νειιεπ

ιιιιειι ει·ιτι·επιιι. ιιιιιιει· ιπιιι 'Τ. ιιιιειι ιιιε Επωιειοπ πειι ,ςιιπ:ειι

Βιιιε;εε ιιπ ειιιιι.ι: 2ινεει‹ιιιιιεειε. Αιιεπ ει· ιιιι·ειιιει σιε Βιι·ιιι

ιιιι·επ ιιιιτι πει ειιιιιιιιι ειπε εεεειιειι. .

Με ειιιιπει·ειε πιιιι ι·ιιιιιιιιειιειε Βιιι.ι`ει·πιιιιε ιπι _ιειιεπι”ειιιι Με

ιιιιι ιιεπι ιιεεεει·, ννι›πει ειε Βιιιιιιιι€ ιιιειιι ειιιειι Μ. ιιιιοιι ιιιιιει: _ιε

ιπι ιιπε” ιιπτει·πιι πιιοπ π·ει·ιιειι ιιπε ιπι ειπε ρι·ιιιιιι ιπιεπιιο

ι'ει·ειι2 ιιιειετ ρει· ρι·ιπιπιπ. Βιπε Βιιιτιιπε ιιι ειε Αιιιριιιιε ιιπ

ειιεεεεεπιοεεεπ. ·

κ ιιιιιιιενει· πιιιιι πειι πιε Νιειιιερειιιιιιιιι ιιιιι·ειιιι.ιιιι ιιιειιι

πετεειιιιιΞι. ιιπε·ι· Με Ορει·ιιιιοπειιιετιιοιιειι ιιι ιιι·ιειιειι, ιιιιειι ππι.

ει· θειεεειιιιειτ εειιππι ιδ Ορει·ιιιιιιιιεπ νοπ Ηιιιιιοι·ι·ιιιιιιιεπ επ

ιιειιειι ιιπε ιιιιι·ιιπισι· ιιιιεπ ννειι·ιιε πιιι·ιι πει· ιιειιιιιιιε νοπ

[Μπι π ι·ο νν ε ι‹ ι, πειι ιπι ιπιιι Με Οροι·ιιιιιιιι ννιιιιι ννειε

πειιιιυιιι:ιιιειι. :ιιιπειι·ιιι“ι πιιι'αει'ιιιιειι. ιιιεπι ππει· ννιιιι Βιειιετιιι>ιι

Με Βι·ιιιιεεε πετι·ιιϊι: 2 πιει ιιιιιιιειι Βιιιιιιιιι.ι·επ ιιι πιο Αιιιριιιιε

νοι·. ι·ιπιιρωιιι·ιιιιι:ιι _ιειιιιειι ι.νοιιιε κ. ιιπ.

ιιιειιτε ιιπει· πιε Νιιι·ιαιεε ΜΜΜ. πει. ι”ι·ιιεειι οι: πιει·

ει επ ι ε ι ειι 'ει·:ιιε νει·ιιιιιιειι ιιιιινεπιιπει· ιιπ?

Πειιι πι·οινιιι‹ι: Ειπε Νιιι·ιιριιιιιιπ,ε ιιπε ΒειιιιιιιΒιιπε πω·

Βειιιπεισπ'ιιειιεπ Απριοιιιιιιεοι·ιε πει ιιιιιποι·ι·ιιειιιειι ιπι. ιιιιιιι·

ννιιπεεπεπειι·ει·ι, ιιιιι·ιι ιιπ ειε επει·

επεπ ὸπε

ειετε ειπ ει·ειι2ειιιοιιεε ινεειιει.πιιι 2π.

ειπε ππι· Με ειιι .

ιιπιιιιιι·οννει‹ιι

ι?

πιειιι π·ιιιει·ιεει ιιπε πιο Πιι- ι

ωι·ιιιιειιιιιιεεπ ειπε εειιι· νει·τι·επειιει·ιι·εειιειιιι. ιιιπιιιι ιιπεπ ιιι ι

ιιοι·ιιιειι-ιι θειιιεεειι ιιιε Αιιιιιεεπ νοπ Αιιειιιιιιεπ ι.ιειιιιιιιειι ειπ‹ι.

Επι πι·ειιειιεπ ιιι ειιιειι ιιιι·ιιι ιιιιε θεεειινιιιιειε Με ιιιιπει.ιιι·ειι2ιε

ιιι ννιιειιεεπ. ιιιε Ζιι·ιιιιιιιιιοπειιιιιι·ιιιιεειι ι‹ιιπιιεπ ππει·

ειιιειι ιπιιι Χ'νειιιιι.ιιιιι ιζεπεπ. Μετιεπ·ιιι·ιιιε ιειιειιιιιιιε ιιι πει·

ιιιιιπειει νοιι Βεπιιιινειι.

Ι)ιε ιΣιπινιιιιιιε νοπ Κιιιιιπενει· ιιιιιιπ ιι:ιι πιεπι πιο”.

ιει;ειι. πειι ιπι τιεπ Ορει·ειιοπεπ πιειιι πειι;ειι·οιιιιι ιιιιιιε; ι·ιειιειειιι

κι πιειιι: ι:επιιιζεπιι ιιιιιιριιπιειι ιι·ιιιιιιειι.

Ί'ιιιπ ε: $ιιι‹ι Βιιιιιιιιάιιιιε;ειι ιιπ Ορει·πιιοπιιεεπιει νιιι·ιιιιπ

ιπιιι. πο ιιιιππειι ννιι· Με ιιιιι ιιειπ πιειιεει· ι·ει·πιειιιεπ, ιιιε Ζ.ιπι;ε

απ” ιινιιι·ιιε ειε ιιιειιιιιιειι, ινιιε ιιιιι·ειιιιιιιι ιιιιι=ι·ννιιιιεειιι ιπι.

Πεπιπι·οινειιι: ιπι ιιιιπε ιιιιειι επιπιιιιιιιιιιιιε Ρι·ο2εεεε ιπ

Με Ζεπι;ε ι.ι:ειεεει. ιπιιι ειε επιι'ει·ιιι: εε πιε-ιπι επεπ ειπ Βι·ιιιιιι

ει·ιιοτι, νοιι ιιειιι πιειιτε ι·ι·ιιοι·πιετι πω.

Ρτοιοιιοιιε

εεε ε1ειιι.εοπειι ιιι-πι νει·ειιιε πι: 8τ. Ρει;ετεπιιι·8.

πω. Βιιειιιιε επι 22. Νονειιιπει· 1904.

. 1. Ρε ιει·εειι ‹ιεπιοιιιιιι·ιει·ι ειπε δι3-_ιιιιιι·ιαε Ριιιιεπιιπ ιπι:

ειιιειιι Πιειι ε ι·οιιειι ε ιιιπ Νιιεεπιιιιεει. ιπι ειπε Ορει·ιιιιοιι

νει·ννειεςει·ι ναιιι·ιιε. πειιιιπιιειπε Πρ. Ρετει·εειι ιπιιι Πιειιε πιιι .

ιοιιιιιει· -Βιιι·ιει·ιιιι,ε· ιιιιι·επ Οιιιιιι·ιιι.ιιγι. Βιι πιει ειειι πει·ειιε

πειεπ ειιιιεεπ Βιιιιιιιεςειι ειπ Βι·ι'οιε, ιιιιιειπ ειειι Με (ιεεεπινιιι·

.νει·ι‹ιειιιει·ι ιιπε νοπ ιπιιι Βιιπιιει·ιι :ειιιειι Νιιι·πεπεεννεπε

ι·οπιι·ιιιι;ι.

2. Κ ε ι· π ι ε· ιιειποπετι·ιει·ι: ειπε Ριιτιεπιιιι πιιι π ιι ,ς ε π ο·

ι·επειιι ιιπε νοιιιιοιιιιιιεπεπι Ηιιπι·ιιιε.πειει. Αιο

ρεειιι ιι ιιινει·ιιιιιιιι εοπεειιιιε (Η νροτι·ιεποειιι

ε ο π Η επ ι ιιι, Α τ. ι· ι ε ιι ι ει. Ριιιιειιιιιι. σε.. 85 πι". πιτ, ιπι

ειιι ιιιιι.ι“ιιιιεε. ἔεειιιιιι επεεειιεπιιεε πω», ιιπε ννε,ειειι ειπεε πε

πειιιιιιειιιιεπεπ Ι.ειιιειιε ιπε ιιοεριιιιι ειιιι:ειι·ειειι πι. 5ιε ιει νοιι

ι‹οιιιιιιεπ ιιιιιι.ι·ιοε νοιι πω· θεπιιι·ι. ιιπ. Βει· Κερί ιιπ. νοιιιιιιπιιπειι

πω, ι‹ειπε Αιιε;ειιπι·ιιπεπ. ι‹ειιιε ννιπιρετιι, ιιειιιε Ηιιιιι·ε ιπ ιιεπ

Αειιιιειιιιιιιιεπ' ιιι·ιιιε ιιπ ιπιιι θειιιιειιεπ. ιι.ιιειι

Νιιι· »οι μια ιιι·ιιιιι·ιειιι Ζιιεειιεπ ιεεεεπ ιιιειι ειιιριιιιι· ω”

επι·ιε, ιιιιι·πε νιιιιπιιειπ ιιπε ειιι Αιιςεππι·ιιιιεπιι=ιε.ι· επιιιεειιειι.

Πιιεπεο ιιιιιιιεπ ειειι ιιπ ω· ιιοριπιι.ιιτ ππι· πει Βειιιιοπιιιπι; πει·

εειπεπ ιιπ Ρι·οιιι εεε·επ ειπε Ι.ιιιιιρε 2-Β μπε ι‹ιειιιε πιπερο

ει·ιι,ι:ε Ηε.ιιι·ε ειιιιιεειιεπ. Με ιιιιιει·π εει· Ρε.ιιεπτιιι ιινιιι·επ ,ειε

ειιπτι ππιι πιιι·πιιιιι πειιιιιιι·ι, επεπετι ειιιιι ιιιε 5 ιεπεπειειι ι(ιιιιιει·

πει· Ριιιιειιιιιι νοιιιωιιιπιειι πει·ιπιιι. νοπ ιπιιι Νιι.,εςειπ ‹ιει· Ρ:ι- _

ιιεπιιιι ει·ινιειιειι ειειι επι πετ ιιπ πειι Πε.ιιιι ειε Νιιι;ει εεε θ.,

8., 4. ππιι ό. Ι·'ιπεει·ε Με ιιιειιι:ειιιιιιι επι.ινιειιειτ. ειε ιιιιιιι;;ζε

ννιεεει·ιπεεεειι ιιι πππ. πιιι· πει· Βιι.ιιιιιεπ πει ειπεπ ιιο1·ιπει

ει·οεεεπ Νεεει; ιιιιιιιιιιειιε Νιιιι·ει Με πω· Ι.ιιιιρ;ε ιιιιοιι ε·ει·ιιιι.

εε.ιικ ειιιιιιιιειιιι ιιπ ιιιειιεε επι ιιιιιιει- ιπιιι ΒιιιΒιιπε·ει· ω- ιπιιι.

ι‹ειπε Επιιι1.20. '

ιιειι Αιι- ι

 

ιι ιιι-πω ειπ ιιιιιιιι ιι ε'τιειιιιιιι ιιοειι ιπιιι: ν. ι ι ε” Οιι·ειιιπ η ΜΜΜ ΙΟ ΡΜιθ Μ" Μ" Βεπη"πωιοΕΒΜοΠΞΓεεω"

ιι ε ι ` ο ι · , . - . · ·

ι θιιιι_ιιιιι- οιιει· Αιοιπρι·οπε ιιι

Ο
ω

Απ εει· ιεειι πειι πιω ινειιιειι ιπιιιιιιειι, Ζειεε-, ιιιιιει- ιιπ‹ι

Βιιιαιιπεει· επειιι'ιιιιε ιιιιιιιςειιιιι.ι'ι: ειιιννιι:ι‹ειιε πιω ιιιιι'; ειιιειι

πιει· ειπε πιο Νιιεει πει· ιπιπαε πεειι πει·ιιιι. - ινιιιι πιο Ζιιππε

εππειι·ιιΐι, ει: ιιιιιιειι :ποπ ιιπ εοιιει. ει”. ει·ιιιιιιεπεπ ιιιιιει·,πεπιειι

.ι ειιι·ιιιεε Ζιιππε. ιιπ Οπει·;;επιιιε ιιιιιιειι ε.ιειι ποιπ ιιπιιεπ Μπε

ι·ε·π $ειιιιειιιειειιιι ιπιιι νοπι ι·εειιιεπ ει·ιιτειι Βε.ειιειιωιιπ ιιιιι·

εειι·ιιιεε ινιιι·2ειιι. Πει· ει·ειε ιπιιει·ε δειιπειιιειιι.ιιιι ιιπ ειιι Ηιιι.

ειιιιιιιοιιΖειιιι. ιισειι πειι·ιιι'ι πιο Απεεειιινειιιιιπε (Με ιιπιει·ειι

ιιιιιιιιειι Με ιιιιιιεειε Ηιιιιω ιιειιεειπειι. Κει ιι ι ι: πε

ιπιιι πιο ειιιιι·ιιιε θειιεπιιειι ιιιειιει· Με. ιιπε ει·ννιιιιιιι. Μ”

Με ιιιιιι.εο ιιιιειι ιι.ιιιιει·επ Κοιιεεεπ ει: ειιι”ε·ειιιιιειι ιει, ιιιιεε ιιπε

(ιεειιιιιι ιιπε ω· Κερί' εει· Ριιιιειιιιιι ποιπ ιιειι Ηιιιιιιιιιιιιςειιπ

πιοιιι επειοεεειι‹ι ι.νιι·ιιτ.

(Α ιι τοι·ει'ει·ετ).

ι)ιειιιιεειοιι:

Ρειει·εειι πωπω:: ιιιε ειιιιι·ιιιε θειιειιιιειτ πει' εειιιε

νοιι πιιεεποι·ειιει· νοιιικοιιιπιεπει· Αιορεαιε. Πε πιο ιιπ ε·ιι.ιικεπ

πειαι.ιιιιι. εε

ννοι·τιειι. Με πιειιι νοιιιιοπιιιιειιε Ηιιιι.ι·ιοειειιειι, ειε ιπι-ειιιειι

ιιιιιι'ιι·ιιι. ιιπ ιιιι.ιιιιι:ει·.

Β. ινεειριιπιεπ: Πεπει· «Οεειιιτε ιιιιρ;εππιιι

ι π π ει· ε π».

Πιο πε.ιιιι·ι>ιεπειι Αι·πειτειι ω· ιετιι.ειι .Τιιπι·ε ιιπει· εεε ιιι τ. ε

ιι ε ε; ε π π ι ιι ι ιι π ε· ε π ιι. ιι. εοιειιε Πιιεειιπιιιιιιπεειι. ιιιε πιειιτ.

εειιοπ ιιιιιιιι·οειιοριεειι ει·ι‹επππιιι· Μινι. εοπεει·π ει·ιιι ειιιειι ιιιε

ιιει· ινε πε ι· 'ειεπεπ πιοιιιιιιιιιι.ιιιιι

ιιι πειι Ραεεειι ι“εειι;εετειιι ινει·‹ιεπ. ννειειιε ιιο.ιιριιπιεπιιειι επι'

ιιιε Απι·ει;ιιιιε νοπ Βιιιιε ιιιπ ιιιιτει·ιιιιιιιιιιειι νιιοι·ιιεπ ιιιιιτι. ιπι

πεπ ιιιιειι νει·επιιιιιει ειιιεπ 'ι'ειι πιειπειι ιιιιτει·ιιιιιε επ Μιιαεπιιι·επ

πειι ιιπε τιεπι ιιειιιεεπεπ Αιεκιιιιιιει·-ιιιιι.πιιυι·-Ηπεριιιι.ι επι' ειιιειι

ιιι·ιιιιε ιπι 8·επιιιιει· ιιι ιιιιτει·ιιιιεπειι. Πιο Βειιιιιιιι.ιε ει.ιιιιιιιεπ

ιπι ει·οιιιιεπ ιιιιιι ι:ιιιι2επ ιιιιι πειι Τιιιειιεπειι ιιι›ει·ειιι. ινειειιε

νοπ Βοιι ιι ιιπε εειπειι Νιιοιιιιι·ιιειιει·ιι ιεειαεετειιι ινιιι·ιιεπ ιιιπιι,

ιπιιι ειπιι ιιι ιιιιι·πειιι ι'οιεειιιιε:

1. [Με Κ ιι ια ι π ο ιιι ιι ε ε ιι ιι ε· ε ιι ε, ειεπι ειππειιιε ννειιιι:ε

?πιω ιιιιεεειιιιιιιιιιεπ. ιινειειιε ιιιιιινιιιιιειι πει:ι·ιι.ειιτει ανει·ιιεπ ιπιιε

εειι. ειιιειι ε ο π ιι ι ιι πι ρ ο ε ι ι ι ν ε ιι Απειιι.ιι ω· Βιιιιρι·οπε ιπ

ω. ι·`πεεεε.

2. Βειιιι Π ι ε ιι ε ν ε π ι ι· ι ε π ιι ιιοιιιιπεπ ι3ιιιιιιπεεπ ιι·εειιιι

ννειειιει· Αι·ι ιΒιιιιιεειιι=ιι, ιιιπιιτοεποριεειι οι·ιιειιπππτε ιιιειπεπει,

ιιεειιιιε Βιιιιιιιιιιεπ) ιπ 80 Βιι ρθι. ιιιιει· εειιιε νοι·. Π ι ε ο ει: π ι

τε π ιιι ει: ε π πι π ι ιι π ι: ε ιι πειειιπεπ ειειι ιιπ (ιει:επειιπ :ιιι

ιιεπ_ιειιιεειι πει ιιειιι Βιε.ειειιι(ειαιποιπ ειιιειι ειιιεπ επιιιιειι.

ρ ε τι ο ιι ι ε ε ιι ε π (ιιιιιι·ιιιιιει· ιιπε ιπιιι πιω :ιιι “Με νει·εεπιιιιι

πιει·ιιπεει2ιιειιιιιιιε Με Πιιιιιε ι,ιεπιιπιιεπ.

Πιε Βερ.ιιιιοιι ιπ τιεπ Ρ`εεεεε νει·πειιννιπιιει »οι ιιιεεειι ιιε

επ ι ι ε π Β ι π ι. ιι π ε: ε π εριιιεειεπιι ιιιιιει·ιιιιιπ νοιι ιι Τε.ι.:επ

νοπ ιιεπι ιιιοιιιεπιε ιιπ πει·εειιπει, επ ιιειπ εει· Κι·ιιπιιε ειιιει·

τ ν ρ ι ιι ο ιι ε π ι.ειιπε'εειιεπ ι)ιειιειιιιι· (Βετιι·ιιπε. Μιιειιιιοει εν.

ινιειιιιιιιι ιιιιειι Ρ ι ε ι π ε τι ιιιιτει·ννοι·ι'ειι ννιιι·ιιε. Πει· ροειιινε Απε

επι ιιει· Βιιιιρι·οπε ιπ ιιεπ ΐειεεεε πεειι ειπει· οοειιιτεπ πι

,ειεπ πιιι ιι π πι; ιιπει 14 'Ι'ι1εε ιιιιιιιιιε πιιεπ Βεριιιιιι ω Πι

ειιειιιιι· πει·εειιιιε:ι ιιιειιιεπι Ρ'ιιιιε νοιι ιιιιιιιιευιι ιιιπει·ποειικιει·τειιι

πω" νειιιι·ιειιιι επ ιιεπι νειιιιιειιι, ιιιιεε ειειι ιπιιι Πισω εειπει.

οιιει· ειπε Πιειιειιιιι·πε ιιι ειπ Κιιι·πιπ ο ιπ ιιιιιαεινεπιιειτ ιιππε.

Με ειιιεπι_ιειιεπ ειπιεει·ιππεεεπ ιιιιιιιιιι·επ Πεςειιει·ιιτειιιιιιπαε

ιιιιιε Μ. πιε ειιειιιιεειιε Ρι·ιιιιιπε πει· Ρ'εεεεε επι οεειιιιε Βιιι

ιιιιι,εςειι ιιιιιει· πειιιιιιιιιιειι Κιιιιιειεπ ι2-ιιιε:ιεειπ Απεεειιιπιιε ιιιιιειι

οιιει· ιιιεπι ι.2επιι;;επιι ιιιιι·ειιιιοεπτειι πω· ιιιιι·ειιπιε.τειιειι πω.

εειιεε. ντιπ Βιιιινιιιι·ει. ιιπε πει· Νιιιιιι·ιιπε ειε.) ιιι·ιπρεπιι ει·ι'οι·-°

ιιειιιειι. ιιπ επι ροειιινει Αιιειιιιι πει· ιΞειιιιτιοπ ιιιι·ιιιι. ,ιζει;ειι

ειιειπιεσιιε θειιιιι·ιιιε, Αι:ιινιιε (Με ιιιιιςειιιι. ιεεειειι Πεεεπιιειιι·ορε

νιειιειειιι ειιειι εεεειι ειπε ιιιειιι. ιπιι Πιειιε ιιιοιιιριικιει·ι;ε Ην

ρει·εεπι·ει.ιοιι ιπιιι Ηγρει·ιιειιιιιιιι ερι·εειιειι ννιι·ιι.

(Λιιιοτειει·ιιι:).

ι)ιειειιεειοιι:

Ιπι Απεειιιιιεει ιιπ Με νοπ Ν” ι:ριι ιιι ε π ει·ινιι.ιιιιι:επ ρετιρ

ιιιεειιειι ιιιιιιιιιιεειι »οι πιειιιι νειιι.ι·ιειιιι ι'ι·πει Ρεπει·ιιεπ,

επ ιιιιιιιι: πει ιινει:ει·ιεειιειιΡε.ιιειιιειι ιιιι·ι πει ιιιιιιιοι·ι·ιιοιιιει·ιι·ι·π

ρει·ιιιιιιιιειι Βιιιι. ιπ ιιεπ Πιοι·ε πιιι:ιιινειειππι· εει?

νι.'εειριιπιεπ πε_ιε.ιιι: ιιιεεε ιιι·ειιι_ε. Αιιειι πει 'Ι'ιιπεει

ισιιιιπιεπ Βιιιι.ιιπι.ιεπ νοι·, ιιιιειι πειι ει· ιιειιιριεπειιιιειι απ. εε

ινιιιιιιιιειιειι ιιιε.πειι-ι)ει·πιιιι·επιιιιειιειι ιιπ Αιιεε ε·ειιεπι: ιιπε πιε

Με ε.ιιιιει·επ (ιιιιιιάεπ ιπ ιιεπ ιιε.ι·πιιωπει ειιοι;;επάε Βιιιι.ιιπι:ειι

πππει·ιιειαιιειιιιςτ ςειι-ιεεεπ. Νεειρππιειι ιιιειπι, ότι” ιπ

ιιεπι νει·εεπιειιεπεπ. επιι.νειιει· ιιοπειιι.πιεπ οιιει· ρει·ιοιιιπειιεπ

Αιιι'τι·ειεπ νοιι Βιιιι ιπ ιιεπ ?ιπεπ. ειπ νι·ιειιιιεεε Πικετ

εειιειιιιιιιριεπιετιιιιιει εννιεεπειι θει·ειιιοιιιιι ιιπε Πιειιιι νεπ

ι:ι·ι‹ιιιιι επ εειιεπ εει.

νν1ε.ιιιιιιιι·ονν ιιπιιει: εε πειι·επιιιεπιι, Μ" Με ι)ιιι·ιιι

ιιιπει·ιιπιοιιε ιιειπ πω. ιπ ιιεπ πιο” πε.ειιινειεπει· εει.

πιει πεειιι·ειι”ειι. ιιιε Απννεεειιιιειτ νοπ Βιιιι. ιιι ιιεπ ?εειιιε

»οι πει· ιινρετιιοριιιεεπεπ ιι'οι·ιιι ιιει· Πιιι·ιιιιιιπει·ιιιιιοεε ιπιιι

ειιιιιπι. ιιιειι επ ετιιιπει·ιι, ιιε.ιιε ιιι ειπιιι;ειι νοπ ιπιιι ορει·ιει·ιεπ

Ε'ιι.ιιειι »νοπι Βιιιι; πειειιιιιιειεπε.ι· ινιιι·.

Π ε ι: ε ιιιε.ειιτ επι' ειπε ενειιιιιειιε ιΤεπιεπιπειιε ειιιιιιετιι

πππ. Βιι· Μι. ιιιιιιιια πει (ιιεςειιιι·ιιι·ι νοπ Ρει·πειιι>ιι, ιιιιπιειιιιιειι

Τι·ιειιοιιιοπιπιειι, ιπι Πει·πι επειι Βιιιι ιπ ιιεπ ?ικα ιπιιιι·υειιο

...



ιπι ι'ν'ειιει·

ριεειι ιιεειιιι·ειεειιιισιιιιειι. Ποειι σιιιι'ιε σε σιιιειι σε Ρειιιειιειι

ιιεσιιιε·ιε Ποιιιιε ιιι σειι ιιιειει.ειι ΡιιΙ1ειι ειιισιεΠιειςιιοεε ιιιιιι·ειι.

αν ε ε ι ρ ιι ιι ι ε ιι ειιιι:ι.ι·ι ειεΙι

Πει σει· Πιιι·ιιιιιι1ιει·ιιιιΙεεε σιιι·ειι σειι ειιεεει·οι·σειιιιιειι ειιι·οιιι

εειιειι ιιιισ ιοι·ρισειι Οιιιιι·ιιι‹ι.ει· σει· 1ιεεεΙιννιιιε. Πι·. Π εεε εε

εειιιιιιει· @ειιι ει σιε νοιι σιεεειιι ιιιιεειιιιιι·ιε ΓειιΙει·ειιειιε ιιι.

1ιειοιιι ιιιιει, σιιεε ιιεΙιειι σειιι Βιιιιιιιιειιινειε ιιιιιιιι·ιιειι ιιιιεΙι ειιιε

ιιιισει·ειι ιιιιιιιεε1ιειι Ηει·1ιιιιιι1ε 2ιιι·11ιιηςιιοεειιειειιιιιιε ιιει·ιιιι

ρ;ειεςειι ινει·σειι ιιιιιεει.ειι.

4. Ρειε ι· εε ιι πιει ειιιειι Ριιιιειιτειι ειιι: ι. ιι ρ σε ω·

Π ιι ι ει· ι ι ρ ρ ε. σειι ει· 1ιει·ειιε ιιι·ει Με! σειιιοιιιιιι·ιει·ι Με. Νειειι

ειιιει· ιιιιιεει·ειι Βιισιιιιιιιιε1ιιιιισιιιιιε· Με Ρειει·εειι, ιιιιι

σιε ΗειΙιιιιε: :ιι 1ιεεειιΙειιιιι,εειι, 8 Γιιιεειιειιιιιιιεειι ιιιικεεειιιοε

εειι. Πει· Ριο2εεε ιει ιει:ι νο11ειιιιισιιι ιιι Ηειιιιιιι.ι· ιιιιεηιει.;ιιιι

ε·ειι ιιιισ εε 1ιεειειιειι πιιι· ιιοειι 2ννει ει.ινιιε ειιερειιιε ΒιεΙιειι ιιι

ω· ιι1ιει·ιιιιε ειιι·ιειι ιιιισ νει·εειιιειιιισιιειι Νιιι·ιιε.

Πιι·ει‹ιοι: Κει· ιι ι ε.

8ειιιειιιι·: Β`ιεΙι.

Τεισεειιειειιι·ιε1ιτειι.

Ρει·εοιισιιει.

- Πει· Ριοι`εεεοι· σει· ι·ει·ειειεΙιειισειι Αιιιιι.οιιιιε ειιι σει· Βοιιιιει

Πιιινει·ειιιιι, θειι. .Μεσιιιιισιι·ιι.ι Πι·. Γι·ε.ιι ι Πει· Με, ειιιε

Αιιι.οι·ιιιιτ. ειιι σειιι Ηειιιειε σει· ι·ειειειο1ιειισειι ΗιειιιΙοιιιε,

1ιει.ιιιιιι ειιι Θ. Μπι ιιι δι.. εειιι εοισειιεε 1' ι·οιεεεοι·ειι

ιιι ειιι ιι ιιι. Πει .Ιιιιιιιιιι·, νι·ειειιει· ιιεεειιιι·ιιιιιε ιιιι 86. ι..ε

ιιειιειιιιιι·ε ειειιι, ει» εειι. 1887 ιιιι Βιιιιεειειισε ιιι ιιιιι·ιιιιιι·,ι.ς.

- Πει· Απι ρει σει Ηιιιιρινει·ινιιιιιιιιιι σει· Αρρειιιι.ιιειι. ινιι·ιιι.

Βιιιιιιει·ιιιι Π ι·. Β ε ει· σ ε ι ε ο ιι ιι ν, ιει. ειιι ει,εειιεε Ει·ειιειιειι

κι·ιιιιιιιιειιεΙιε.ιρει·ν ε ι· ε. ιι ε ο ιιι ε σ ε ι ινοι·σειι. Ζιι εειιιειιι Νεειι

ιοιιιει· Μ. σει· 1ιιε1ιει·ιεε Αι·ιι ειιι Αρριιιιιιι.τειιιιοεριιεΙ ιιι

Ζιιιειιο_ιε 8εειο. Με.ειειει Πι·. Ριιεειιιιιιιειν, ει·ιιιιιιιιι

ννοι·σειι.

-> Πει· σιιιιιιιιειιε ινιιιιι. Βιιιιιιει·ιιι Π ι. Κιι Πο ιν ιει ειε

Βειιιιιιει· ιιιι· 1ιεεοιισειε Αιιι'ι.ιιιΚε νι. Κιιιεεε ιιει σει· 01ιειιιιιιι

ιιιι·-11εσιιιιιεΙνει·ιι·ειιιιιιι; ιν ι ε σ ε ι· ι ιι σ ε ιι Π ι ε ιι ε τ. ε ε.

ε ι ε 1 ι ι ινοι·σειι.

- Πιιε Α11ει·1ιιιειιειε ιιοιιιινο11ειι ιιι: ει·ϋΓι

ιιει. νν ο ι·σε ιι: Πειιι 1·'ι·ιιεεε σει· ισιιιριιιιιι.;ειιοιιιιιιιεειοιι σει·

Γειιιιιι ιιιι- Μιιιιιιι·-Μεσιιιιιιιιριιιρει·ειε, ινιι·ιιι. Βιιιιιιει·ειι Πι.

.ιοιι.ινεοι·ονν. .

··- Βιιι θεεειιειιΚ ιιιιι σει· ΑΙΙει·ιιϋε1ιετειι Νε.

ιιι ε ιι ε ειι ι Πιο ιει. σειιι 0ιιει·ιιιιι σεε 11ει·ιιιειιιισειι.ειιιωι·ρε,

ινιι·Ιι1. Βιιιιιι.ει·ιιι Πι·. Πιιι ι ειιιε νι·, νει·Ιιειιειι ινοισειι.

··-· Οισειιενει·Ιειιιιιιιις: Πει· δε. ινιιι.σιιιιιιοι·σειι

111. Κιιιεεε - σειιι Πιι·ειιιιιι· σεε 8ι.ειειει- ιιιιεεειεειιειι Μιιιε

ι·ιιιιιεσεε, ινιιιιι. 8ιιιιιιει·ιιι. Πι·. ε.. Τ ι ι ι ω ο ιι ε ι ε ιν.

- Βει“ϋι·σει·ι: Ζιιιιι ινιι·ιιιιε1ιειιΒιιικιει·ει

σει· Οιιει σει· Θεεειιιιιιειιιιιιιιιι8· σειι Μεσιιιιιιιιι·ιιιε; Πι·. 8.

1 ρ ρ ο ιι ιο ιν, ιιιισ σει· εειιιιιιε σεε ιι1ιιιιιιι·-Μεσιιιιιε.ιιιιερειειοι·ε

σειι Μοειιιιιιει· Μιιιιε.ιιιεειι·ιιε, Πι·. Ε ε ιτε νν ε ι ι.

- νει·ει.οι·ι›ειι:1)Αιιι28.Αρι·ι1ιιι Ποι·ρει. Πι·.1:`ι·ιεσ

_ ιιιι Αιιει· νοιι ιιιιιιειιιι 55 .1ειιι·ειι. Με $οιιιι

σεε ιι·ιιιιει·ειι Ποιρειιει· ιιιιιιιιιιοΙοεειι Ριοι. Πι·. 1°ιει·ε Νεο

ιν ειπε ι· ιιι Ποηιιιι. εειιοι·ειι, ει·ιιιε1ι ει· σειι εειιιε ειειιιιιιιιι

σειι;; ιιιισ οπο;; ιιιι .ι. 11669 σιε νειει·ιιιιισιεειιε Πιιινει·ειιιιι, ιιιιι

ιι·ειειιει· ει Με Με Μεσιιιιι ειιισιει·ιε ιιιισ σει· Κυιροι·ιι.ιιυιι

1.ινοιιιει ειιι€ειιϋι·ιε. Μιειι Βι·ιιιιιΒιιιιε σει· Ποινιοι·ννιιι·σε ι. .ι.

167Τ. εειιτε ει· εειιιε Βιιισιειι ιιιι Αιιειειισειοιι ιιιισ ννιιισε ιιιιιειι

εειιιει· Βιιειιιιειιι· 1ιιιιισινιτι ιιι Ι.ιιν1ειισ, ινε ει εειιι ειιιε Διι

ιΜι28Π ιιεινιι·ιεειιιι.ιιειε, ινιιιισι.ε ειειι ειιιει· σιιιιιι ννιεσει· σει· ειιι

1ιειιειι Τειιι.ιι.ειι ιιι ιιιισ πω· ρι·ειι€ιιεειιει· Ανα. ιιι 5ε1ιιει1ιειε·

1ιοι ιιι-ι ιν'ει·ι·ο) ιιιισ ερε.ιει· ιιι 0ρρειαιιιι “κι ιιιιιιι). ιιι σει·

ιει:ιειι Ζειι 1ειιιε ει· ιιι σει· Βιιιιιεε1ιειεσι. 2) Αιιι Π. Αριιι ειιι

εειιιειιι ειιιιε ιιιι '1'νιειεειιειι ωιιινει·ιιειιιειιι σει· ε1ιειιιιιιιιχε Επι·

ιεεεοι σει· Ηιειο1οΒιε ιιιισ Βιιιιιι·νοιοΒιε ειιι σει· ιιιιιιιιιι·-ιιιεσιιι

ιιιεειιειι ΑΚιισειιιιε, ειειιειιιιι ει Πι., σ' ιι ε ο σ ο τ 8 ιι ιν ιι ι· ν ι: ι ιι,

ιιιι 70. ι.ειιειιει:ιιιι·ε :ιιι Αροριειιιε. Πειι Αιιιιιι·εσ ιιιιι.ιε σει·

νει·ειυι·1›ειιε ιιει·ειιε ι. .ι 1869 Βιιιιιι€ι.; εειιιε 1.ειιι·ιιιιιΒιιειι ιιιι

σει· Αιιιισειιιιε με ει· νει ιιοειι ιιιειιι 10 σιιιιι·ειι ειιι. Με

ιιιειοιοςιε ιιιισ Αιιιιιοιιιιε νεισιιιιιιιειι ιιιιιι ειιιι1ι·ειειιε Αι·ιιειιειι.

νοιι σειιειι ειιι Βιοεεει '1'ειι σιιε ιινιιιρ1ιενειειιι ιιειι·ειΤειι. σ) ιιι

8ι.1·'ειει·ε1ιιιι·ε Π ι. Κοιιειιιιιιιιι Βιιιεεει: ιιιι 78.

1.ειιειιε_ιειιι·ε ιιειειι ιιιειιι ειε 60-_ιειιι·ιεει· ιιι·ειιιειιει· 'ιιιιιιιιιειι

ιιιει·εε1ιιει. 4.) 1ιι .ι ει ι· ο ε ι ε. ιν σει σοι·ι.ιι;ε Απι. Πι·. ο ει· ,ιι-ι ιι ε

ι:'1οι·οινειιι ιιιι Α1ιει νοιι 40 .ιιιιιι·ειι. Νεε1ι Αιιεοινιειιιιιι;

εειιιει· Βιιισιειι ι. π. 1889 ινιιι· Ε'.· Δια. ιιιι νειεειιιεσειιειι 0ιι.ειι

οιιιιιιειιε, ειιιι€ε Ζειι ειιε1ι Βιεειιιιιιιιιιει·ει ιιι 0ιιιιιιι. ό) ιιι σει·

Φειιιιιειιι Μι ιιι1ιιιισειι ι;ει“ιιιΙειι σει·_ιιιιι,ςει·ε Απι σεε 16. Βιιρρειιι·

ιιιιιιιιΙ1οιιε, Πι·. Βε ιι εσι1ιι. Βϋ1ιι·ι ε ιι, ιιιι 87. Ιιειιειιειιι1πε.

σειι Γειιιειι σει· Βιιιιιιιιιι·ειι .

Πει· νει·ειοι·1ιειιε, ινειειιει· εειι Ι895 ειε Απι Με εκει.

ιιιιιι.:ιειιε νει· σειιι κι·ιειι·ε ειε Πε.ιιιιε.ι·2ι ιιιι Ηειινειιιειιιειιτ

Νιιιιιιι.

νοιιι Κι·ιεεεεει·ιιιιιιεσιειιει.

- Πι·. Τιιεοσο ι· Η ει: Κεν, θι·σιιιιιιοι· ειιι ιιιεειι.:ειι ΕΙιεει

Ιιειιι·ΚιιισεισιοεριωΙ. Ιιεειειιι ειειι ιιεειι σειιι Γει·ιιειι θειειι, ινε

ει· ΑιεΑι·ιιιιιιι ΒνιιιιιζειιεειιειιΕεΙσιειιιιι·ετι.ιιιιι

ιιιει·ειι ινιι·σ. ν

- ει” Αιιεπειειιιιιιιιιι ιιι σειι Κιιιιιριειι ι:εριειι

σιε.Τιι.ριιιιει· ειιισ σειι Αειιιι.ειι ιιιιειιειειιειισε

θι·σειινει·Ιιειιειιινοι·σειι:

Πει 8ι Α ιιιιειιιιισειι Ι. Κιιιιεεε -·· σειι θειιειιιιιΜειι:

Πι·. 8 ε ιι ε ιν ε Ι ε ιν. Μιιιιει·-Μεσιιιιιειιιιερειιιοι· σεε Αιιιιιι·-Βιιι

ιιιιιι·ιιεειι·ιιε. ιιιισ Πι·. Η σ ι ιι π ο ιν, Κειρειιιει σεε Π. ει1ιιι·ιεειιειι

Αι·ιιιεειιοι·ρε.

Πει· Βτ. $ιειιιειιιιιεοι·σειι 1. Κιιιεεε ιιιιι:

8ο ιι ννει· τει· ιι - σειιι ινιι·ισ. 5τιι.ιιΕ8ιιι.Κ. Πι·. Α ιι ι ο ιι Η ιν εε

σ ε ιι ο ιν ι τ ε ο ιι, Γι·ιιιιει·ειιι Οιιειιιι·ιτι σεε Ηιιιιρισιιει·ιιει·ε σεε

Κοιιιιιιιιιισιει·ειισειι σει· Ι. Μιιιισεειιιιι·ιεειιειι Αιιιιεε, 8ει;ειιιιιιιι·

ιι€ειιι Οιιειιιικι 1ιειιιι Πειιιειιειιιειιι. σεε θειιει·ε1ε Βε ιι ιιε ιι -

ιι ιι ιιι ρ Π.

Πει 8ι. ινιιι.σιιιιιι·οισειι ΙΙΙ. Κιιιεεε ειιι

5 ε ιι ιν ε ι· ι ει· ιι - σειι ννιι·ι‹ι. 8ι.ε.ιι.ιει·ιι.ιειι: Πι·. 8 ιε ρ ιι ιι ιι

Με εει‹ι ιιιισ Πι·. ιν. Νιιιοιε ιιι. Κοι·ρειιι·2ιειι σεε Χ. Αι·

ιιιεειωι·ρε. ιεερ. Ι. ειιιιι·ιεειιειι Αι·ιιιεεκοι·ρε, ε‹ιινιε σειι 8ιιιιιιε

ι·ιιιειι Πι·. .Ι. Α ιιι εεε ιν ιιιισ 1ι.ι·ιιιιιιιιεΗ σε”. Πινιειοιιε

ιιι·2ιειι σει· εδ5.. ι·εερ. ι·ε ιιιι.-Πινιειοιι.

-- Με σει· Βιιιιιιιιιιιει· 8ι·. Κειιε. Μιιιεειιιι. ιιιι Γει·ιιειι θειειι

θειιει·ειιιιιιιιιιιιιιι 15. Αιειιειειν σειρ Ρι:ιεισειιιειι σει· Πει

ΙσιισιεεΙιειι νει·ινειιιιιιις σεε ιι€οιειι Ηι·ειιιεε ιιι ειιιειιι θειιι·ει

1ιειι ν. 8. Αρι·ιΙ 1905 ιιιιειιιι·ειειιειι ιιιιιιειιι.. Με ει· ιιιι Αιιιιιιει.

ι·οι·ιιχειι .ιιιιιι·εε ιιει ειιιειιι Βεειιειιε ειιιε εει.ιιιιισιεειιε Ηιιεριιιι.1

ιιι ΝιιιοΙεν-Πεειιι·ιειι, ιιι ννεΙειιειιι εειιννει· νει·ννιιιισειε Μει.ι·οεειι

νοιι σειι Κι·ειιιει·ιι «Β.οεει_ιιι» ιιιισ «ϋιοιιιοιιοιιυ ιιειιιιιισειι ινιιι·

σειι, ιιιιιερει·ιιιιΓι ειιιιςει·ιειιιει:, εινεειιιιιιιεειιι ιιιιεεεειιιιιει ιιιισ

τιισειιοε ειιιιιιει· ιζειιιιισειι ιιιισ εε σε.ιιει· Με ι:ει·εειιτ ςειιιιιι.ειι,

σειι Ο1ιει·ει·:ι Πι·. ν. Βι·ιιειιει ιιι Με εει·ιςειι.ιιιε νει·ιιιιιι.ειι

σειι Ηοε ιιιιιρειεοιιιιΙε ιιι σειι 1ίι·ιιιικειι ιιιισ Πιτ ιιιι·ε ιιιιιειει·

ιιιιι“ιε Ρ εεε ιιιιι σειιι 5ι.. 8ιε.ιιιε1ιιιιεοι·σειι Π.Κ1εεεε

ειι 1ιεΙοιιιιει·ι. .

- Πιο Γεισιιιισιει.ιε ιπι Βενοιι σει· Κι·ιεεε -

ε ιι ι ι ο ιι ε ιι €ειιειι νι·εΒ°ειι νοι·ιιιεειειιιιιειι ιιο.ισιιιειι νοι·ι·ιιειιειιε

σει· .Ϊεριιιιει· ιιιι·ε ιιιειιειιιςειι δι;ιιισοι·ιε ιιιιιιιιιιιιι‹ιιι ειιι. 8ο ιει;

σιιε Βι·ιιιι,ε;ει ι εειιε ι'εΙσΙιι2ε.ι·ετι ειιι ειειειι0ειει·ι.ιι€ε

ιιει·ειιε ιιι Τ ε ε ιι ει ι ιι ιι ι. ιι ιι ιΒ89 ννειει νοιι Οιιιιιιιιιι) ιιιιιζε1ειιιςι.

ιιιισ Ιιειι'ι ιιι πιι·ει ινεειιειι ειειι σοι·ι ιιι «Η εειι6ιιειι ειιι· νει·ιιιι;ιιιι8

ιιεειεΙΙιειι Βιιιιιιειιιιειι.ειι ειιιιιιι·ιειιιειι. Ιιι Ηιιιισεειιιιιιιι ιει. πρι·

ειιιε ιιιει.;ειισε Κο1οιιιιε ειιι. 2 Αειιιειι ιιιισ 11 8ειιινεειει·ιι, εο

ινιε ειεςειι 1θθ Βειι.ειι νοιιι Ιιειιιι·ετι πιιιιιειι€ειιιεεειι ινοι·σειι.

Πιε .ιειοεειιιννει· Πειιισεειιιιι'ιε-δειιιτειεειιιι.ει

ι ιι ιι ε· Μ. ιιιιειι Ο ιι ιι ι· ιιι ιι ιιιιει·ε,ειιιιιι·ι. ινοι·σειι ιιιισ σιε

Μοε1ιειιει·ει.ιισιιεε1ιε Η εεριι.ε.ιεΜειιιιιιε· ιιειιιι

ειειιιιιιι ειιιε σενι·_ιειι_ιεινιιε (ειιι σει· Πεειιι·ι-Βιιιιιι) ιιιιειι Τεειιιι.ιι.

ιιιιει·ιιιειεσειιι, ιιιιι ιιιειιι 1ιειιιι ι'ιιιι·ιιε1ιειι σει· .Ιεριιιιει ιιι Με,

ι;ει·ει· Πιιτε.ιιΒιιειι νει·ιιι·ιειιι ιιι ννει·σειι.

- Με νοιι νει·εειιιεσειιειι Βιιιιιει·ιι ινιεσει·εεε·ε1ιειιε Μπει

Ιιιιιε, σει· «Κιιιιι. Χτες.» νοιι ειιιει· ιιεεειιιεεεειιειι Βιιιιε τει

ιιιιιε σει· 'Ι'5.ιιε·ιιειι. σεε Πειιιεειιειι νει·ειιιειιι

ιιιι·ειιε νοιιι Βοιειι Με” ιιι Ο ιιιιι·ιιιιι ειιι 1. .ιιιιιι σ. .1.

ειιιΙιειιιι σει· Βεςι·ιιιισιιιις. -

- Πιε θεεειιιιιιιιιι σει· Κι·ειιιιιειι ιιι σει· ι·ιιεει

ε ο ιι ε ιι Α ι· ιιι εε ιιιι 1·`ει·ιιειι Οειειι ιιειιιιιι 2ιιιιι 8. Μπι - ινιε

σει· «Νοιι·. )νι·ειιι_ιε» ειιιε Ηιιιιιεειιιι1ιιι μειιιεισει ννιι·σ -

15ὶ89ίι9. νοιι σιεεειι ννιιι·ειι ιιιιι Ιιιιειιιιοιιε1ιι·ειιιιιιειιειι ΙΒ12 Μιιιιιι

1ιε ιιι κι.

νοιι ι..ιιιινει·ειιιιιειι ιιιισ νει·ειιιει·ι.

- ι”οιι σει ιιιεσιιιιιιεειιειι Ρε.ιιιιιιιιι σει· Πιιινει·ειιιιι. Ι(ιι.ειιιι

ιει ειιι Κιιιιιιιιιε ειιε,εεεειιι·ιερετι ινοι·σειι ειιι·_Βεεειιιιιιε εινειει·

νιιιιιιιιιιειι 1ιειιι·ει.ιιιιιε: 1) σεε Ιιειιι·ειιιιι1ε σει· ερειιεΙιειι Ρειιιο

ιο,ε.:ιε ιιιισ 2) σειι 1.ειιι·ειιιιιΙε σει· ιιι·ιιιιειιειι Πιιιιιιιοειιιι. Βεννει·

1ιει· ιιιιιιειι ιιιι·ε θιεειιειιε Με ειιιε θ. .Ιιιιιι 1905 `ιιειιιι Πειιιιιι

ειιι:ιιιειε1ιειι.

- Βει σει· ιιιεσιειιιιεειιειι Ρι·ιιιιιιι,εεΒοιιιιιιιεειυιι σει· Κιεννει·

Πιιινειειιιιτ Με εισιι ειιι ι;εινιεεει· Ο. Μει·ειιεινιιεειι, σει·

εεεειιινιιιιι8· ιπι 80. Ι.ε1ιειιειειιιιε ειειιι. ι ιι ιιι Α ι· π ι. ει: ιι ιιι ε ιι

εε ιιιε1σει. Μ. ιει; ιιι σειι 5Ο-εει .ιιιιιι·ειι ιι·ειει· Ζιιιιιιι·ει· σει·

Οιιιιι·ι‹οιι·ει· Πιιιι·ει·ειιΜ εεινεεειι ιιιισ Με σειι·ιιιιι' :σε Βιιισειιι.

σειι ρ;8.ιιΖειι ιιιεσιιιιιιεειιειι Κιιι·ειιε ιιιι ω· Κιεινει· Πιιινει·ειιιιι

ειιεοινιει·ι, 1ιει εειιιειιι Αιι€ειι,ι;ε νοιι σει· Πιιινει·ειιιιι ι. .Ι. 1808

(ιιιι Αιιει· νοιι 40 .ιε.ιιι·ειι) ειειι ειιει· ιιιειιι σει· Ρι·ιιιιιιις ειιι·

Βι·ΙειιΒιιιι,ε· σειι Αι·2ιιζιεσεε ιιιιιει·ιοι.ιειι. ννοιιιι ει· ειειι ει·ει_ιετιιι

ειιιεειιιοεεειι Με.

(Κιειν. θε1οινο--Β. ινι-.ι.



--- και. άιε Ζοιιιιιιε «δενω Οιειεο!ιοεια·ιι» ει·ια!ιι·εα ιιε!ιειι

ινα!. 80!! ια όιεεειιι .ιιιιιι·υ Με Α !ι!ιοιιιιιι:ι.αόιει· α α!! ν0!ι

Αει·πι.οα και ιναιτει·οιι νει·νο!!!ιοιιιιιιιιιιιιε ιιιε

Ααε!ειιιόιιιιι“Κι·οι·ιε!‹οει.οα ιιιο!ιτ.εταιιιιαόειι.

- Ια .Ϊ ε Ι ι ει Μ. ια όε·ι· ι·οι·ιε;ειι !!ίοο!ιο ειιιιο ο ε ει ι ! ε ο ιι ειιι

και· Ει·τια!ιτιιιιε; νοα Βιιιια.ι.οι·ιειι ιαι· Αει·ιτο ιιι

κι ο ι· Κ ι ι ιιι ιιιε ΜΜΜ εειι·οτεια. ΔιιιιιΡ ι· ει; ε ο ε όει·εο!!ιειι Ενιιι·όρ

!!επ· Ρι·ιι·ιιτόοπιιι όσα Μοε!σιαει· Παιν·ε·ι·ειται ιιι. Ρα α! 6ο ιι ι

ι-_μ_ιων, όεεεειι Ιιιι!ιει.ιινε όιε θιιιιιόαιιρ; Με νει·ειαε πα ι·ει·

όαιι!ωιι απ, ε>;ενν!ι!ι!ι. ο" Ζα·εο!ι όσοι· 8:ι.αιιιοι·ιοα Μ, "ινειιις

ι·ει·ια6ικιιιόεα Ααι·2ιεα όιει ιιι!ϋπιιο!ι!ιειι να μννιιιιι·οιι,ιιιι· ειπε

νει!ια!!ιιιειαιι.εειις ιςοι·ιαςε Ζα!ι!αιιε οόειι-ιιιιοιιι;.€ε!ι!ιι·!ι εως αιι

ιιιατιεο!ιε Και· ιιιιι; ειιιοι· Κοει: ειιι· !Ψιεόει·!ιει·ει;ε!!ααΞ ι!ιι·οι·

ιιιιο!ε;ε νοιι Πε!ιει·ιιιιιόιιιιε ιιιιό εο!ιννοι·ει· Κι·›ιιι!‹!ιειιοα αόοι·

όαι·ο!ι '!”α!ιει·!ιαΙοεο όει· Ι.ιιαεοα ααό ειαόει·ει· (!η:ιιιιο :Νικο

ε;ι·ιΠεαεα θοειιαό!ιοιι Ζα ε·ειιιοεεειι.

Εριόετιιιο!οειεο!ιεε.

·- Πιιι «Με ια όσα ινο!8α-!ιοιινει·αειαεαιε ια Αιιωια ,νειιοιιι

αιοιιοα Μαεειια!ιαιεα ειιι· νει·ιιιιι.αιιι: από Βο!ωιιιι

μια ιι ε· όει· Ο !ιο ι ει·-ει. 2α !«ιαιι·ο!ιοι·ειι, ιει όει· θειιιι!ιο Με

Οαει·ιιιεόιιιαε!ιαερε!‹ιοι·ε [Μ. Μ α ! ι α ο α· ε ιιι όοι·ι!ιιιι αιι!ιοιιι

ιιιαιιόιει·ι ννοιόειι. ιΒιιειιεο !ιο,η·ιε!ιι. ειο!ι ιιι ιιιιο!ιειει· Χοπ ιιει·

Μεόιαιιιιι!ιιιερε!‹ιοι· όεε Μιιιιετει·ιαιιιε όει· ινε;ε!ιοιιιιιιιιιιι!ιιι.

τιοαεα, !!!ιι·ειι!ει!ιαιοόι!ειιε Πι·. (ιοιοινιιι. ααι Με !·)ιεειι!ια!ιιι

από νναειεει·ινεςε !ιοιιιιιε θι·ςιιιιιειι!ιοιι εο!ε!ιοι· Βιιιεειιο.!ιιιιοιι.

- Ζαιιι Καιιηιι ;;εεειι Με θιιο!επι νι·ιι·ό ο ιιι 2 ι οι! πιιι

_ςειοι!ι: ιπι ιιααιο Με Αριι! ιει ιιι όειι Ηι·ι>ιιΖοιι Με ιὶειο!ιοε

από ειναι· ια όει· Γεειαιιις Κιιετ:!ι!ιι. ιιι Αε‹:!ια!ιε.ό ααό ιιι Ζωι

23·ιι α: εια Ο!ιο!ει·ιιι'ιι!! !σετι!ιειο!ι!ει. α·οι·όειι θ!οισιιιειιιι.: ιιιιτ

των Βι·αι·οιιιιιιι; όει· ρι·ορ!ιν!ε.!‹ιιεο!ιοιι Ααιι

κ: ιι ο ι ε ι· ο. - Η ιι.ε ε ιι ε. ιι ιιι ο ιι ω. ειιι ιιεειιιιόοτεε Αιι;οαιαοι·!‹

ααι ιιιο θι·εααιειετιιιιε νοιι Σ' ο ι κ ε ν ο ι· ! ο ε α α ι; ε α ιι !ι ε ι·

ό ι ο Ο ιιο ι ο ι·ε. μει·ιο!ιιοι ινοι·όεα, όιε ια !ιτειιιεε!οια Μαεε

Με.. ειιιιιιιιιιιι·ιι εο!!οιι. Αιιεεει· όειι Α ει·ιιο ιι ειιι‹ι !ιοι·εο!ι

ιι;ι, όιεεο νοι·ιεεααΕοιι ει!ικιι!ια!τωι: Η ο ι ε τ. ι ι ο !ι ε. ι. ο ιι ι· ο ι·,

$ααιι.!!τε-Κιιι·ε.ιοι·ειι. Ρο!όεοιιετ ααό ννει!ι!ιο!ιε

Ε'ο!όεο!ιοι·. [ιπι όσα !.ε.ιιόεαιιιιιτειι ααα Βιιιόιοιι -

ι'α!!ε εισ:!ι !ιει·ε.ιιεει.ο!!!,όει.εε Με !ο!ιει.!εα ιιαιω ιιια!ιι.8ειιιι:ειι -

ειιιό ιιιο!ιτ ι·ιιακια!ι!!ιαι·ο Η ιι :ο ι· ει ι ιι ι ιι α ιι ι; ε ιι αιιό Η α ι·ιιι

!ιειι αιιτε·ι· ;ςιιαειιςοα Βοόιιιι;ιιιιιςοια και νει·ννοιιόιιιι αιι- Ααιι·

ο!ιο!οι·α-Μαεειιαιιιιιωι ια ;;οινιιιιτοιι ιιιιό. αιιι ειιι ω' !ι8.αρι

!ιοιιιιιιιιαι!ιτιιιοιιε-ιναεεετειι·ιιεεειι ιιι ιςοιιιιςι·αόοι· Αιιιε!ι! επαι

ιιιι·ιεο!ιο Βεο!αιο!ιιιιιιπεραιιΜε ειο!ιει·ιιιει.ε!!ειι, ειιιό καει όσα

Μιιιε!α όει· Βεια!ιενειιιει ςα;;ειιι 2ΟΟ,000 Β.!ι!. ν·ει·αιιι'ο!ςι ννοι··

όεα. ια όειιι !νο!;,ςα- από !)‹ιιι-Βαεεια ειιιό 59 όει·ειι·ιιιςο

Βεο!ιαο!ικαιιι;εριι ιι!ιιο ιιιε Ιιε!ιοιι ιςει·ιι!!ια.

Ρα!!ε ειο!ι ειιι ιιι!ι!!αι.ι·ει· Μ Δια πει ε. α Α στ: ι.ειι ειιιιετοι·

Ισια εο!ιιε, ιιπ ινα!ιι·ειι‹! όεε !(ι·ιο;.τοε ιιιιι .Ιεραιι ;.ςοειειιει, ιιιο

ετ2ι!ι‹·!ιεα Οα!ιεΒειι!ιει!ειι δ τ α ό ο ιι τ ο ιι όει· Μεόιιιιι Με όεια

ιι!ιιιιειι Καιεαε ιιιιό α α ε ! ιι αν! ι ε ο ιι ο α Α ο ι·2 ι ο α κα Μαι·

ιι·:ιεειι. !ιει· ε;ι·ϋεεει·ε πα Με ειπα Κει.ιιιρι ιιιιι άει· Ω!ιο!ει·ιι

ιπι νει·ι.ι;αιιεειιοα· .Μαιο α!ι!ιοιιιιααιιόιει·ιοιι ιιιεόικιιιιευιιοιι Ρει··

αιιιια!ε ιιι! όεα πιιιι2οιι ινιαιοι· ιι!ιει· ιι.α θα· αιιό Βιο!!ε νει·

!ι!ιο!ιειι. !ια Αιιι·ι! ιει όιιαιι νοια ι!ιιιιετοι·ιιιιιι Με ιιιαοι·ιι ε ι α ο

Βι·ριιιιιααΒε -Κο!οαιιο νοιι 36 Αει·2!ειι ιιιιό 50

Ε" ε ! ό ε α !ι ο ι· α ια όιια Κ α. α ιι α ε α ε α!ι!ιοαιαιααόιει·ι. ινοτόοιι

από απ· όιιε 'Ι'ι·ιια ε!ιαεριεε ιιιοτ ινιι·ό ειιιε ινειιοι·ο Αα

ιαι!ιιαα Γοι·ιιιιει·ι.

Πιιι ιιιο καιιι Κειιιρι' πιιι όειι· Ο!ιο!ει·α εια!ιοιιιιιι:ι.αόιει·τειι

Αει·πιε ιπι: όεια α!!οι·αειιει.ειι !ια!ιιει·ιο!οειει:!ιειι !!ει;!ιοόειι όιιι·

Γαι·ε‹·!ιιιιιε ιιε!ιειιιιιι 2α ιιιιι‹·!ι‹-:ιι, ι.νιι·ό ι!ιιιιια Με !!ϋα!ια!ι!ιειι.

ιι·οιεεειε-!!!, νιοι·πε!ιαια8ιμι ιι α ιι ι ο ι· ι ο Ι ο ει ε κ: ιι ο ιι α ι· ε ε,

Με νοια ιαειιι.ιιι ται ιόιφαι·ιιιιοιιω!-Μεόιιιιι νει·α.ιιει:ει!ιοι. και·

όειι,κιι !ιεεαο!ιοιι. Βει όειιι Αειι·ειοιιιιαεοιιειι !ια!ιιιαι·ιο!ο,εςιεα!ιειι

ι.ιι!ιιιι·αιοι·ιιιιιι όεε Μιιιιειαι·ιιιιιιε Με ιιιιιει·ιι ειιιό Β ιιι τ. ι ο α ο ιι

ιιαο!ι Ραειοαι· ετϋιι'αετ νν‹ιι·όειι. [Μια Ριιεε:ιςιει·όειιιι

ρθει· ιι Με όειιι Κειεριεο!ιοιι ιιωω α! εεειει.ιιει ινοι·όεα,

ννιι.!ιι·οιιό όοι· Κι·ιει:εα!ιιιοαοα ιπι Γει·ιιιιιι Οειειι Με 'Ι'οαι·ειι απ!

Ρο!όει:!ιοι·ιι, ειιι Βιε!ιε α!» Αιιι·κιο, 2α Μιεο!νιοι·ειι.

-- Επι» Με δι.ιιόειιιοιι όει· Μαόιειιι αιιό ιιιο Ζιι!ιϋι·ει·!ιιαεα

«Με ινοι!ι!. από Ιιιετιιιιι.ε, ιν α: ι σα ο ν ο ιι ό ει· Α !!!ε ι· ιι ιι ο ιι ε π.

ιιιεόνι·,εεεειαιειι Κοιιιιιιιεειοιι ειιι· νει·!ιἱιι.ιιιις

αιιιι Βε!ιιιιιιριαιις όει· Ρειιι ααό ειιό«ει·οι· Εμ! -

ό ε ιιι ι ο ιι α!ι!ιοιιιιιιιιιιόιοτι α·ει·όωι, ειιιό ιιιιεεαόε 8 α ιι ε ι ό ι ο ιι

αιιει:οεοι2τ: Ζαι· Αιιειιιειιιιιις 180 και. αιιό :αν Βειεο _ιο @Η

καρ. μια !!νοι·ε!.; Γει·ιιοτ ει·!ια!ιειι ιιιο Βιιιόοιιιοιι ααα όιε Ζα

!ι!ιι·ει·ιιιαοα Με ιιιειιιιιτε Με όοαι ν. Κιιι·ειιε ειιι Πιιι!ειι 5 Η.

ιιι.ι:!ιο!ι. ιιιο 8ιαόειιιι-ιιι αιιό Διιιιϋι·ει·ιιιιιειι όεε Π”. Κιιι·εαε καει·

ηιιι· 8 Η. 26 Καμ. ι!!ις!ιο!ι. Αιιαιε!όιιιιιςειι ινει·όειι ια όειι· Σ'ω·

α·ε.!ιιιιιε· όεε Οιιοι·ιιιεόι:ιιια.!ιιιερε!ιιοι·ε Μι. Ρειει·ε!ι.. 'Ι'εαιι·αι

πειιι., Βι Μαι· ιιι Μα ϋι·!!ιο!ιειι ι!!εόιαιιιε!νει·ινα!ιιιιιιςειι νιωθ

!!Π!!!!!!θ!.!.

νετεο!ιιεόεαε ΜΜει!ιιαεθό.

- Και· !ιιιι·Ζειιι !ιαι.ιε ειο!ι ειιι ΧΥιι!οει.εα!ιι·ι-ι!ιει· Βν ε!ιοιι ·

ιι ο ιν νοι· όειιι Η·ει·ιο!ιι νιιεςεα και Με α ιαι!α ιι ς ιιο ε ι. ιι ιι ό·

ε ο ιι ειτε ει ι· 2 τ ε ε Π ει. ν ι ό Ο ο ι· ε (ιπι Κιι·οιιόοι·Γε Ροι·ο!ιαευ!ι

Κοινο, (Μαν. Μιιε!(8ιι! 2α νει·ιιαια·οι·ιειι. Η ν ι. ιι ο α ιι ο ιν !ιιιτιο

ιιιιια!ιο!ι !ιο!ιιιιιιιιετ. όιιεε Μ: Πο τι :Με !ΐαεσιι!ιααε !ιειιιι Παε

μιιιι! ια !!ι·ειαό μεετεο!‹ι !ιιιιιο. απ! ιιιο Βριιι·εα «Με όοιτ νοτ

εθιιιιιιιιιι€ιιθ!! Πι·ιιο!ιεε νοιι Ρι·ο!ι!ααιιιιιοιιοα ια ι·εταιο!ιιοιι. Πει·

!ιιιειιειιει·ιο!ιιει· νει·ιιι·ιει!ιο «Μα ΨοΙοειεο!ινοι!ιοι· 2α οιαοιιι

Ποαιιι. αιιό 7 'Μεσα Αι·ι·εει.

- Ια Οαιε!‹ ειιιό, Με όιε «Β.αεε» οι·ιιι!!ιι·ι, ιιιι'α!κο Βιιιιιο

ι·αιαιις ει!ιαι!ιο!ιαι· Μι!ιιαι5ιτ2ιε παπι Κι·ιεεεόιειιει, ιιιο Ἑται

ρι·αι:ι.ιοιαι·ειιόειι Αει·2ι.ε από εοεαι· Με Αυτι

τιαιιοα ειιιιςοιοι·όει·ι ινοι·όοα, ιιιο θ!ι!ιεε,ειι

ιωιωα όει· Αει·2ιο ιπι Μι!ιιιιι·ι·εεεοι·ι. ετε!!νει··

ι.ι·οιειιόπιιιι!ιει·ιιε!ιιιιειι.

- Πιο Βοι'αεαιεεε όοι· Ρο!ι:οι ιιι κι·υ.ιι!ωιι

ιι 8.α εοι·ιι ννοι·όειι όατα!ι ειαιι Ειι·ιιι.ιιτοι·ιιαχ· όεε Ροιοι·ε!ιατροι·

(ιοιινει·ιιοιιι·ε ειιι όιο Κι·ειερο!ι:ειο!ιειε αιιιι Ρο!ι2οιιιιοιειει· ειιι

ό” Ηαιιό ειιιειε νοι·ι'α!!ε !ι!αι·2·ο!ερ·ι. να» οιιιι€ει· ω! και:

«Μαι Οοιινει·αειιιειιτε-Μεόιειαε!ιιιερε!αοι· ειαο Βαειο!ιινοτόε όει·

Χι·ειερο!ιιει ι!!ιι·ιι!ιοι· ια, Με:: όοι· Ανα ειαειι Μιαι!εο!ιαι”ιε

ιαει.ιιαιε ειο!ι ;ωιιειεει·ι Μαιο. οιιιοιι Κι·ιιιι!ιοιι πιιι οιποι· Βο!ιιιεε

νναιιόο ιαε Ηοεριι.α! αιιι”ιααε!ιιιισ·α. Πει· θιοανοι·αεαι· πειιι. ααα

όει· Ροιιω ειιιιειαειαόει·, όιι.εε Με ιιιαι!εο!ιαι'τ!ιο!ιεα αιι! ειιιόιι

εο!ιοιι Κι·αιι!ιειι!ιιιαεει· ινο!ι! εεεεικι!ιο!ι νει·ρι!ιο!ιιει εαιειι,

Ροι·εοιιοα, ειε ιιιο!ιι κα όοι· ιιι·ι!ιο!ιαιι Βενιι!!ιει·ιιιις ιςειιιιι·οιι,

ε1ι·2ι!ιο!ιο Ηι!ιο πα ει·ννειεειι. ό8.εα ;!ιεεεε ω!! νοιι όειι !!ιι.τε!ιι

όοε !ιειι·οιι”εαόεα ΗοεριιαΙε ειι!ι!!.ιι,ε;ε. νεταιιιννοι·ι!ια!ιε Ροι·εσιι

ααό Μαιου Με !ιειι·ειι'εαόεα Ποεριω!ε :οι _ιοόοο!ι ό!" 0!ιοι·αι·ιι..

νοιι όοεεεια Ειι·ιαεεεοα ει!!ειιι σε α!ι!ιι!.αιτο, Κι·ιιιι!‹ο ια Με Αα

ευι!ι ιιαΜαιιε!ιαιεα καιει· "Με Με Βειιια·αιε όοι· Ροιιωι όιιι·ιε

ειο!ι ιιιο!ιτ εοινοιτ ειειι·ει:!ιοα. ια όιε ιιιιιοιο Οιιιιιιιιιε πιει·

Ηοεριιιι!οι· οιαιιη,;τειίοα. Ποι· Ανα!. εοι ια ει-ιιιιοα ΗΜΜ

ιιιιιεειι ιιαι· νοι· όοι· Μοό!πιιιιι!νει·ινιι!τ.ιιιιιι· νει·ειαιννοι·ι!ιο!ι.

Πιο Ρο!ιει-ι !ια!ιε ιιι εο!ο!ιειι Β"ιι.!!ειι ιαι Αιηςε 2!! !ιειιιι!ιεια,

όεεε Με Ηοεριτ.α! ειιιο ερειιο!!ε Ιαει.ιι.ιιιιαα εοι. ιιιο εο!ιιετιιιιόιε;

νου· όεαι θεεειιι αιιό όιιι· ννιεεοιιεο!ιαιι νει·ε.αιινοι·ι!ια!ι εε!. Εν.

ό" θοιινοτιιααι·, ω ιι!ιει·ιεα;;ι, όιιεε _ιοόοι· Αι·ιτ. ειστε όοαι ανει

!ιι:!ιε από $αι:!ιοαόοα εαικεςοιι!ιοαιιιιοα ααό !ιεεεει· Με

ιιιο Ρο!ιιοι Με Για” !ϋιιοιι νοτια». ο!ι ειιιο Ααιιιιι!ιιιιε όοε ιιο

ιι·ειϊωιόεα Ραιιεαιοιι ιι·ι6ις·ιιο!ι εοι. ιιι Αιι!ιατιιο!ιτ. όει· !ιοεα!ιι·ι6.ιι!ι

ιειι Βε.αιανει·ιι!!!ιιιιεεε ιιαό Γεεωιο!ιειιιο Ζιι!ι! όοι· Κι·ιι.α!ιαιι!ιοτι

ετε!!ειι. Ναι· όει· !οι!ειιόε Απ: Με Κι·ειι!ιοιι!ιαιιεοε ειιι ναι· όιιιιι

(Μπι: τα» εοιαο ιιιιιιό!αιιεςεννειεο ι·ει·:-ι.αιννοι·ι!ιο!ι. Βια Βιιιόι·ιιι·

ρ;ειι όει· Ρο!ιιοι ιιι εσιαο Βοιαςιιιεεο·>εει ιιαετιιι.ι.ιιιιιι. Ναι· ειιι

ιιι·αιιό ιι:εμαεοιιιιι·οα Ειιανοι·ιιο!ιιιιοαε απ: όεα Αει·ειοα !ι!ιαιιωιι

Μιεενει·ειιιιιόαιεεε περασα όει· ρο!ιιτει!ιο!ι ;ςωνιιιιεο!ιτωι Λαι

ιιε!ιαιε ειαοε ιέι·ιια!ιεα ιιιε Ηοεριια! εατεο!ιιοόοιι α·ει·όεα -

ννοιιαοιι ειο!ι Δια Ρο!ι2οι καιω; ειτοιιιι· πα ι·!ο!ιιοα !ιο.!ιο.

(«Ροι. Ζτε.»).

-- ια όειι θα Ρει.ει·ε!ιιιι·8οι· Βιο.όι.!ιοεριια!ει·α

ειιιό ιπι ω” ιθ04-87,609 Κιιια!ω νοι·ρι!εμ ααό !ια!ιιι.αι!ο!ι.

α·οι·όειι, όαι·ιιιιιοι· Με νναιιε.ιιε ει·ϋεεω Ζεα! - ιια.ιιι!ιο!ι Β!,!!4

Ροι·εοιιοα - ιιιι Ουιιο!ιων!ιωμιια!. ιιι !!επ όι·ιιι ρ ε ν ο Με ιιι -

εο!ιοιι Ηοερι ι!ι.!ει· ιι ό” Βιιιόι ινιιι·οιι 1786 Κι·ο.α!ιο ιιιιιοι·«

εε!ιι·αι:!ιι. Ι"

- Με Ηειιιιιιι!παιι! όοτ Κ Μιιι!‹ ειιι ιιι όσα ΝΗΠ

!ιοιια ι ι!ι!αι·ιι Η ι. ΡΑΙ.03°αιι0!'ΕΒ !ιειιιιιι· και 23. Μινι!

ό. .ι. ει” Πα ιαε!ιι· α!εια ό. νοι·νι·.), ό.ιι·ιιιι!ει· Π!! 'Γγριιιιε -

ς!7 ννειι.). Π? :ιγρ!ιι!ιε - ι? αιε!ιι·!. 246 $ο!ια.ι·ιαα!ι * (23 ιιιο!ιι·!,

96 ι!ιρ!ιιιιει·ιε - ιιι ιιιε!ιι·ι, ιιιο Μιιεει·ιι -- ό!! νοιι.) αα‹ι ό!

!Η›ιε!‹εα!‹ι·ιιιι!ιε - α! ιιιι·ιιι· Με ιιι όαι· ΐοι·νν.).

Μοι·ιαιιτΜε-Βα!Ιοτιιι ει. Ρέιτοτειιιιτ8ε.

νεα σιε !Υοιι!ια νοια Π. Με ειπα 223. Μπι! 1906.

Ζεα! ιιιοτ ειωιιετιιιιω

Η ιιειο!ι θεεο!ι!εο!ιι από Α!ιει·:

ιιιι(Μ.απειι: Ξ Ξ ἐ Ξ .Ξ έ ξ: Ξ ξ ξ ·ἔ!; Ξ Ξ έ

__:__Α_____ ι·ε··»ι·ει·ε>·»··ε>πη··»··εεα

Φσει σοκ: ο Φο Α·

ινειὲιιττιιιιιιιἔε
·~~·=>.:·εε.·α·εε·.επει=

ὅόδ 4Ο? ΜΒ Με 105 182 21 'ια 38 ?θ Ϊ? ό? αν 53 89 Π! 2

- -- -.-.--.--=.-- Μαι-Φεβ'.
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91 Μι «Μι 'Ι'<ιάσειΜΜΒου: 1 Φ Νει.ο1ιετο 811::ιιιιιε ι1οιε νοτο1ηε Μ. Ρο1;οι·ε

-'1'γρ1ι.οιιιιιι.1ι.1,'Ι'γρ1ι.Μιά.45,ΐο1ιτιοι·οοιιι·τοιιο4,'Ι'γρ1ιιιιι ! ΜπΈθτ Αθ1.2τα Βἰθ118τεε' ό: 10' ΜΜ 1905°

ο1ιιιο Βιιιιι:1ιιιιιιιιιις άσοι· Ε'οι·ιιι Ο, Ροι:1ιοιι Ο, Μειιιοι·ιι 59. Βο1ιο.ι·1:ι.ο1ι 15,
Π101ιτ1ιοι·Πι 15, (ΜΜΜ θ. Κοιιο1ι1ιιιετοιι 10. Οτοιι0ϋπο Ι1ιιιικοιι- 1 Τ88θε ο ΠΠ." η Ε: ΒΜΗ18810ιι ἱὶΒειι· Βοιι1ΠιιΕ,ε 11οι·ιτειι;

ειιτ.πϋιιτ1ιιιις 88, 11ι·γιι1ιιο1ιιε 8,θι·1ρρο 10. Κο.αιτι·1ιιι11ιιο1ιο Βιιιι- ω!" 26 ΑΜΠ (Κ'-ἰθἔ8"Ι1ἰΓ"ϊεἱΒ°"8

κοιιοιιπ11ιιι1ιιιι€ 117, ΒιιΙιι· 1,1Βρ111οιιι1εο1ιο 11οιιιιι,ι;Με Ο, Α1ιιιτειι Ο ἔἱοοὶιιιοἱιιιιιιιἑοιι). Κ _ Ί( (1 ε..

θε1οιι1ιι·1ιοιιιιιιΜειιιιιε 1 Ριιι·οιιτ1εοριάοιιιϊωιΟ Βοτι1ει·ιι.ιι1ι1ιοιτ0, ' οι ΙΜ' [Η "Π"Μ (Η. Μο“

ΔιιτΙιι·ιιι θ, Π7άι·ορ1ιο111ο Ο, Ριιοτροπ1Πο1ιοι: 2, Ρ 11ιιιἰο απο οιιαθιθ"Βοΐυ"(ωΒερι1οιιοιιι1ο 13, 1'ιι1ιοι·1ιιι1οεο ι1οι· Μπι οιι 110, '1'ιι1ιοι· ιιΙοιιο επι

ι1ετοι· Οτεειιιο 27, Α11ιο1ιο11ιιιιιιιε ιιπά ο11ι·1ιιιιι ττοιιιιιιιε 12. 1ο- _ _

1ιοιιεεο1ικνϋ.ο1ιοιιιιι1Ατι·ου1ιιε1ιιίιιιιιιιιιι 52, Μιιι·ιιειιιιιε εειιι!ιε ΒΒ, νθΐθ1ΠΒἔ ΜοΠ1ϊ88, ό· θ. ΜΒ! 1905.

Κι·ιιιι1ι1ιο1τοιι Με νοι·ά:ιιιιιιικε1ιιιι.ιιειΙιι 106, '1'οηςο1ιοι·ειιο 41.

 

  

ρΔ1.11.ΊΟΝΟΒΝ δΕ11)Ε1Β. ΔΒ.'1' ννοι·ι1οιι 1ιι άειι Βιιο1ι11811:11ι1ι;ιε νοιι Κ. 1... ΒΙΟΚΕΒ.ιιιτ

Μ. ΡοτοτειΒιιτις, Νονε1η-Ρι·. 14,εονν1ο ιιι ιιΙΙοιι1ιι- ιιιιι1 ιιιιεΙι1.ιιι1.Αιιιιοιιοοιι-Οοιιιρτοιτοιι ιιιιΒοιιοιιιιιιοιι.

 

 

_ οοοοοοοοοοοοο

ΒοινοΒοινο ι ΜΜΜ
Νειτ11ι·11ο1ιο Αι·ει-ιιι-Βιεοιιφιο11ο Μ

1ιο1τιιιιιι1: πω! Πιι Κιιι·1ιο1ι·1οΒ εο1τ 1868.

Αιιεεινοιιόετ ιιιιι 1ιεειοιιι Βι·ίοΙ;; ιιπά άο.ιιοτιιά Με ειιιι2ο .1ιι1ιι· ιι.ιιο1ι Ζιι 118118· Ρ Ο Ο Κ Ε Ν ... Ι Μ Ρ Ρ Η Ν Ο Ε Ν

Κιιι·ειι Πι ιιΙ1οιι 1115.ιιι1ιιι·ιι οιτιρί'ο1ι1ειι εε1τειιε ν1ε1οι· 11ι·ετ11ο1ιειι Αιιτοι·Μ1.ιειι Μή

ΒΙιιιιιι·ιιιιι1, 01ι1ιιτοεο, Ει·1ιτειι1ιιιιημιι Με ΒΜιιο, Πιι1ιιι·1ιι ιιιιτ ι1ιι·οιι Γο1ρ;ε21181Μ1· 17011 Ε”. 00118

ι1οιι,Ηιιιι1- Νοι·νοιι- ιιπά Ρι·ιιιιοιι1εΜειι. Βιιεοι1ονΗιο1ιοι· Κι·ειι1ι1ιοΠειτο. . - -
9 Φ- ΚᾶιιΗἱο1ι ιιι :Μου Αροτ1ιο1τειι. Ό (51)95+4. (ΒΧ'ἔ:θβἔιθῖ_ἰΐ”ὲ€90°) Β

Η . ά ν 1 -Β· 1ι1 "Η ΒΡ'Ξἔ ΜΗ2.Π'(ΐΈ- "ι Π) ΓΙ11εο1ιο1ιειι Κα11ιε-Ροο1ιοιι2ιι2Βιι.50Κορ.

111ιιει·ιι.1- ιιιι‹Ι ιι.1Ιο ιιιοΜι·ιιωι ΒΜοι·- ιιιιι1 1(ιιι·1ιε1ιο1ίο. _ 881 Βοε"ΙΙ111ΒεΠ

(Παπά 116861 Με Βιι1ιιε, οι·ιιιΕΙιι.ειιιι€, 200 Ζἰιιιιιιοι· ιιπά ΝειΙοιιε, ιιιιτ ει.ΙΙοιιι 11111111” 01118111 ΒΜ·15 κ0Ρ·111νθ18θ111ΗΠΒ

ΚοιιιΓοι·2. Ξο1ιιιιιιε;οι· ει·οεισοι· Ρι-ιι·1‹. ν111ι·2ιρ,·ε, ετιιιιΒΐι·οἰε Μάϊ. Κιιι·ιιιιιεἱΙ‹.

+ Νϋ.ο1ιετο81τπιιιιε άεε Βοιιτιειο11οιιϋ.τετ11ο1ιοιι

ΑΠΘ Βοπιιιιει·εροι·ω. Βοιιιιιιοτιοιιιρετε.1.ιιτ άιιτο1ιιιο1ιιι1Μιο1ι 18-22°. οοοο00οο00οοο

 
0- Βιιι1ε-8:ι1εοιι 20. και Με 15. ΟΙαο1ιει·. Θ·

ΡτοοροΙιτο όιιι·‹:1ι άιε ΒΜε-Π1το1:ιιοιι ΒοιιοοΒιιο. 811ι1Νι·ιι1.

1111111Β11Β1111 1111111111 -1118111111. 1 Β τ 1

Μοάετιι ε1ιιιςυι·Πο1ιτοιο Αιιιιιιι1τ ΠΜ· ετ1ικ·οπ11ειο1ιο Πο118μιιιιιιετ11ι. 1111881180 σ1ο1:1ι·. 1 Μ. ΜΡ' Α βο!ΙάΠΡτθΓ., .

ΜοΜΙ:Μοι·, '1'ι·οο1ιοιι-11ο18ε1ιι“-1'οι·1'ει1ιι·οιι; Ψοι·ι118·Ι1ο1ιο ΠΙΠΒ1°811"2111188Π11“01 Μι· 1 Με κ” θ' ' ΜΙ ω' ΗΜΜ' Θωθ!

Πιι. 1111811181 ‹ιιιιιι-ιιιιιιιιι›

...-- Βειάειιιι·π Κ1εε1ιηοι·ι, _1θ15ΖΕ Βιι(ΙΜ8ε1ι·ιι.εεο 4.

  

 

 

 

Μπι·1ειιΙ:Μοι·-Ιί ιιι·ειι. 1 _ κυ1“Μ1"εθε _

Βεεἰτιετ υπό έ1ι·:111ο1ιει· 1.ε1τοι· (75) 6-1_ 4 (Ι"1"· 1111188111· Β1Μ·1

Πι·.Μ€£1. εουΑποκι2Αυε. ΒΑΒ ΝΑΠΗ13ΙΜ.

 

111111 13.11) 11188111ΗΝ.
Βεσοι· νοιιι 16. ΑΡΝΙ Με 1. Νονοπι1σετ.

Ή'ο111ιοι·111ιιιι1ο ε1εειι1ιιι.1ιιι;ε Κοσ1ιειι1:«μιο1Ιοιι(ΒιιΙιοοη, Ρειιιάιιι·, Μειιι1ιι·ιιιιιιειι. Βοο1εΙοτει·, 8ιαΙιΙιι·ιιεεει· (ρ1ιοερ1ιοι·ιιτεοιιΜΙ11ω, 8σ1ο

ιιι11 τοἱο1ιετοιιι Κο1ι1οιιο11ιιτομ1ιιιΜ Μι· Τι·ιιι1ι- ιιπά Βιιάο1ιιιιυιι. Ποι·νοι·ι·ιιμιιι1ε 11οιΙοι·ίο18ο Μι Μιιμιι-Βιιτιιιει·1ιι·ιιιι1ιιιιι€οιι; Ποι·2-,

Ιιο1ιοι·-, 1Ήοι·οιιΜι·ιιιιΜιοιιοιι, Ει·1ιι·ιιιι1ιιιιιμιι Μι· Α1ιιιιιιι8εση;ιιιιο (ΑΜ:1ιιιιιι, Βιιιρ1ιγεειιι). Γο111ο11ι181ιο11, Ζιιο1ιοι·1ιτειιΕ1ιο1τ, ΒΙΜ

ειιο1ιτ, Ρι·ιιιιοιι1ιι·ιιιι1ι1ιοΠοιι. /

·· · · °° ι1ιιι·ιι1ι ι11ιιΥει·ννω1ιιιιθ πω· Κ11τι1η1. Α ίεοΜ11εεο 111ιει·ιι11οΑ - · · ·

1ιιτειιιιι1 ειιπι11ιο!ιιιιΜιιιιιιιιΜΜιτ Μ...ι.,.,,.Μ.κ....,Μ.._Β.,.....,_ 1,:", ",...,........., ν;; ΚιιιιιιιιιιιιΒιιιΙΚιεειιιιιιιι.

__11=511191 Β:: 1..1τι·.:.1

 

,,11οιιοε Κιιι·1ιιιιιιιι· ιϋι· 111ιι€οιι- ιιιι‹1 11ιιι·ιιι1ιι·ιιιι1κ1ιο1τοιι, 1'ιΜειιο1ι€'(ΒιιιΜιιιιιι€ε1ιιιι·οιι πω” 8το11ινοο1ιεε1-Κοιιιιο1Ιο).

ΙΝιι1ιοΒοο, Β11ο1ι1:, 1·1οι·2- ιιπά Ν1οι·οιι1ιι·ιιιι1ιο11οιι, Νοιιι·πιπ:1ιοιι1ο, 11Ιιιε11ιιιι·οιι, Β1ο1ιτι·ο- ιιπά Ημ1το11ιω·ειρ1ο ιιι ιιΙΙοιι Ροτ

4 ιιιειι. Αρι·ιΙ - ΙΙοιοιιι1ιοι·. Ρι·οεροΜο.

Αστειο: 1”. Ο. Ι1ηηιοτ (Βεε1Μετ). - 11ι·. Γ. 11οιι81οι·. (60) 14
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2::ρπ/υπ

Πάιπ'ίω·.εο!πύ.

6'Ιοο!ι'α]

άετ ναι-πωπω Βο

ειππάιοιΙ άετ ΙοΙιπ

];Μισσί

,,Ι?υσήο"

  

 

 

  

  

πωπω. σωμωι
πως "ποστ πιω-ι. ριιι·ρπι·οπ.

“πω-ειππ @πππ άοιποι·Μι·,

ιιπςιΜ.. . . ρ νι·ιι·άάΙοιοπιιξ νωτεΐπ

ιιπ Μι· ι πο πιο .

...Σεπ .··.Μπ ΙΟ Ι θά 8 Θ άθΙ'Μ . Ι'θθ8θ ·· ιι 0ιιειωιι=ω
Βιπι·ι·Ιι:ιπππι. Δ Π· @Μ

 

θεα». θαα]αοο!-ά”θω·αρΙο.

ΝοιιΙτιοοιιοπάει·, πιιπειιιιιιιιι εοιιιιιοοκοιιάει 8γτιιιι.

ν τ , Βιι·οΙιιι πω. ντιπ πΙΙειι ιιπάει·ιι Κι·οοσοτ- ιιπά θιιιψιοοΙτ.Ιιοι·8.

(Π. Ο θ· ρἱοιι Με νοι·ι.ειΙο πω: επωιι θει·ιιοΙιεε, ππςοποιιπιοπ θο

εο!ιιπποΙιει παπά ι·ϋΙΙ'ιςοι"Επει:ΙιπάΈ:Ιι!ιειτ..

° , ° . !.πιιμοι·πιιιιοι· πω». οπο παπά, ο Μ". ΤιιΜΗιιιιωο, πι!"

ΙΓ1όΙΙ(8·ΠΟΠΕΙ1° παπάκι 8οιιιιιΕο!ιοιπωιπάο, 8Κι·οριιιιιοεο, ιιιιιιιοιιιιι.

, Βιι·οΙιιι, Ιιω.τεπππι στις. Ει·ικ·ποΙιποποπ 8-8 ΤοεΙϋΠοΙ, ΚΜ

νθτοΓόΠΠΠ8' 2-Β ΤοεΙϋάοΙ πη;ΙιοΙι. νοι· Μπι· ιιππιιι.ιοΠιιιι· πιι.οΙι άοιιι

  

  

.πάσα/

Ραεύ7/επ

,. -|ΐσΜο"

Β·σιζι|άλ

,, £ωάσ"

ΜΜιππιπ ΡΙιοπρΙιοι·

Μνν0·ιππ. ΎΜιππ.πιει

 
  

  
 

  

 
  

  

ιι 0.6 ει. ¦ _ - Με «Πο πιπ!ιοι·ιςππ

Ίιοςποιπειε ιιιιά ΙΒιιιιοπ, τσιπ οάει· ιιι $νειεπει·. ορσ.'Η-°ιω“ἴ

πιιιιΕ8ω Ροι·ιπ. _-ρ__π -π ι.ιπά επωμπιποποπ

ΡΙιοπρΙιοι- π. Πιο.

π!ιοι·Μπι·οπιώππι·π.Μ.

Παοκ· π. Βη”ηριι·0

ΝΝ" ..Βοοιιο".

  

' νου ιιιὶπάετιι·ει·τιι:οπ ΝιιοΙιπΙιπιιιππεπ Μιά ππινπι·πτ. Βιι·οΙιπ ιπι

9. ππι· ω”, »πππ _ιοάο Ε`ΙπεοΙιει :πιτ ιιππει·οτ Βιι·ιππ νοι·εοποπ Πει.

ΔΙΙοἱπἰἔο Έιδι·ιΙπιπ1επ:

Ρ. Ηοππιπππ-ΕπΒ00ιιο δι Μ., ΜΒΜ οΙιετιι.-ριιιιι·ιιι. ΡιοάιιΜε

ΒασιεΙ (Βοιιννειι) 6Ρι·οοιπασΙι (Βιι.άοπ).

ΜΜΜ· πω! Π!ει·‹ιΐιιι· «Πει ιιΠε ιιοι.9ει·ο Ρτο‹ϊιιλ·Μ Μάιο” @τι ΠΗ_ .4ετ:!επ @πιώ

από /ταπΙσο απ· νεα·/ϊφιιπρ.

  

  

  

δα(/οεο!

.φωσ

,, λ'οεήε“

ώιε!ύ71

. ΜιΜε"

ειπ πποεριιοι·- ιιπά

 

_άνω,| .#ει'επι| Π·':7°άφ/
  

  

  

οπηςιΙ'Εσωπ 8 ό? πι Η Ι ι -Ε· ι -

ιι πω» κ' ΜΜ.<< η σπάει ι:::ι:.1· τιιιι·ι::
@ΠΜ ω Η Μ!!! 1, ηπτΙιωΙεοΙιοε $οΙινοίοΙρι·ιηιπι·πι πω:: ὶπ ΜΜΜ ππά

.Ρ0(=ιθΙΙ Η? ΑΜ.: . 1) Ψ-8Β°ῖι68ιὶοιι°8 Ηυ-ΡΗΡ."" πω. 10% οι·ειιπιποΙι μϋππάωπππι Αι·ποπ ιπ ιιπιιπιπ

Π!! @ά ΒΘεωιχ €οτιιοΙιΙοποι· .Ιοάο1°οι·πι- ΜΝ "κι" ΕωΈἰ88- τω" [ΜΜ' πο!ινι·οϊοΙ.ροι·ποιιιοποτ Ισπιιιγοι- επιΕΙΩοιοι· Ροι·πι.

πωπω. @πω-ι ΜΜΕΙΗΜΠιθ πω!!! Μι ΜΜΜ- Τωεοπο!εωω οιιΙΜΠΙ

1ιΜο ΤιιιΕοποι ..πωπω

 

1 Εκττειοτ. ΤΕιγπιιΡ Τ Η 8 8 εποοΙιπτειτ. Ί`ειεεοππετ. ¦

πω. €οιιοΙι. Βιπίπιιτ νοπ άετ πι". Βειιϋι·άο εμπειι.ττοι.

Πππο!ιάάΙιο!ιοε, ιιιοΙιοι· ινιι·Ιιοπάοε Μιιωι επεοπ:

ΚοιιοΜιπετοπ, Κιπι1Ιπορί- ιιπά Βι·οποπ1πικετπιτπ.

 

Πτ.ει·ειτπι· ιιι Ιιετνοι·ι°πἔ. ΒΙΜτοι·π ΠοιιτειοΙιΙππάε π. Οεεωι·ι·οιοΙι-Πιιςπ.ι·ιιε.

Λετιτ!ἰοιιε θιιτπειιτοπ:

πω. Πι·. Ει·πετ ΡΙποΙιοι· (8Πα88ϋιιηυ.·

Με ννιι·ιιιιπε; Με ..Ροι·τπεπιπ·· πω· ειπε ιιπει·ι·8.εοπεπάε; ινοπιιεΙοιοπ ππι

πιοΙιτ ἔοτπάο παμπ Ιω.ιιιι, άππε Μι· ΚεποΙι1ιιιετοιι ειππ ιπ πιπι,εοπ 'Ι"ιι€οπ ιπ οιποπ

οἰπϊποποπ Κιιιιιι·ι·π νοτννο.πάε1το, πο ινιιι·άοπ Με Απί'ϋ.1Ιο πο ιιιιΙάο, άετ ΒαΙι1οιιιι πο

Ιοιιιωι·, Μ." Με ΕΣι·ποΙιτοοπεπάο Με ΚοιιοΙιιιιιιπεπε, Με ΒΙππκει·άεπ ιιπά άιο άτο

Ιιοπάει Βτπτἱοπππε, νοΙΙειΜπάὶἔ ινοπποιεπ.

Πι·. ΠοάοΙ, Εμ. Βεπιι·Ι;επι·2τ π.. Ι). (Ψείεεειι6πη;):

Νιιοιι άεπι ΠοΙιι·ει.ιιοπ άσε Ροι·ιπππιπ πω· σε ιπιι· ποππ Βι·ννειοπεπ ρΙϋτ2ΙιοΙι,

Με πτ.Ιιιποιο Μι άἰο ι°ωιθ Ιιοι·ι·Ιι‹:Ιιε ΕΜΣ ππι οιποιπ ΑΙροπ-Θιριο1. Πιοπο ΙιειοΙιτ

πτΙιπιι;ι;Κοιτ ΜΙ ιπιι· Ό8Β0ιιἀ8Ι°Β Με, Μι· Μι ιπΐο1Βο Ιει.πωάΙιιι€οι· Βι·οποπιπΙ!ωω.ι·ι·Ιιε

ειπ ιποι·ΙιΙιοΙιοιπ Βιπ Ιιγποιπ Μάο.

Βι·. ΔΠι·οά "Ποτ (Νειιλαιωεπ).· '

ΕιιΗάι·Μετ'Γεω.

Βεεοιιάει·εῇιιοΚειἱΙΙειιάιιιιά
Κει·ειιορ!πειιεο!ι.Απινεπάιιπε

ΜεεεινόιιιιΙιο!ιετΤεει·.

ἔ
=

ε
ά

Ο

(Ο

Φ

Μι

-'=
π!

=

<ι:

Βάσω Πι·Μιοιι ποπι: άο.Ιιιπ, Μ" Με Ροι·ιπεπιπ οιιι ΜΜΜ πι, «Με ιιι ιππ

ιοετοτ Ζω άεπ ππι. Βοοιιτ. πο Βεϊϋι·οΙιτοωπ ΚεποΜιπετοπ ἱπ εἰπεπ πιι€ειάΙιι·ΙιοΙιεπ

ιιπά πι” ππιποι·Ι:Μ.ι·επ Βι·οποπιπΙΕπιπι·Ηι πποι·2πΐπιιι·επ νοι·ιππέ;. Ιο1ι Ιωππο επι·

Ζω ποππ ιι.ιιάοι·οπ πικάπ, ννοΙοΙιοε εἱοιι Με π·ΙειοΙιειι νοι·επεοε ι·ϋΙιπιεπ άϋι·ι”τε.

Πι·. Βι·ιο!ι Β. νοιι ΠιιΜποι· (ΒίαΙε/οΖά, 5'2είοι·ιιι.).·

Πιο άι·πι ιπιτ. Ροι·ιπεπιιι ΜιιιππάεΙιειι Βι·οπο!ιιτιάοπ, άπνοπ πινει πειΚιπάει·ιι,

πι.ΙιΙιεπ ιιι άεπ εοΙικνοι·ιετοπ Ε'οι·ιποπ ιιπά ]εάοειππΙ ει·ινιοε ειππ ΙΙιι·Ρι·άρειι·πι Με νοπ Ν

πππεοποιοΙιποιοι· ινἰτΚιιπ,ς; άπι· πω.ιάιο Ηπετοπτειε ιιιιιιιπ ιιι ινοπιρ;επ 8τι1πάειι πωπω έ

Μ: ιιιιά Με 8οοιιοτιοιι πεπ·πιιιι ειππ Μιά 2π νοι·ι·ιιιεει·π, Με Τειιιποι·πτυι· ΜΙ απ.

καπ-Μάι ππι· άιιι·τ:Ιι Με ΑροιΙιεΙωπ, ποννιο άιιι·οιι ι'ο1ι.ςεπάο Βιιετοπ-Περ6τε: ,

Η. ΒΙοι·πωιιιρίοΙ, ΑροΠιο!ωι·, Ήπι·ειοΙιππ, Μπι·εππΙΙιωνιιΕπ ΠΕΣ. Δά. Μπι·οιπ- ι

ΜΠΕ, ΔροΗιοΙιοι·, Ποπ. ΡιιπΙ 8οοΙιοάο, ΑροΗιοΙιοι·, πω, Κιι]]ιςεη·_ 26_

Β. Βοιιπε!ιοΙεΙη, Ροίοι·εΙιπιΈ, θιιι·Ι Γοι·ι·οιπ, ΠοεΕππ. °

' Ηοι·ποπτεΙΙτ ιπ άοι· Κοιπιπππάππωπ-ΑροΙΙιοΜ Ε. ΤποιιοΙιιιοι·,Βοι·Ιιιι θ. 19,"

8ιγρϊοΙ(Κιιο!!)

Ι.Νει·ιι·ιεεΗπειπιΜπιιοιιιιι.

νεωιηιει

άἱεΜπιεπΙΙεπάεΨἰιΚππεάεε
()οιειτιιιιιεπιιάάετΡιιιειΙεάιιι·ε.

Ι.ιτει·ιι€ιιι·ππι!Ρι·οικιιΙιοετοιι!οε!

ΚΝοι.ι.δο?ιι-ι.υπννισειιΑι=εΝΑΜΚΗΕΙΝ.

8ογάο1ιιτι·πεπο 16. (Μ) 1Ο-2.

-~-2

 



 

Π!

ΡπιοΙιτνοΙΙο Βιιεε. ζ ©©©©©©©©

"ΜισΚυι·Μπε ανω. Η _ - -

Ν!ιιπΜ·ὶι=ττο Ρι·οειρεΜο. Θ

  

  Πτ..ιποε1..ΔοΙε Κιιτειιι;Ιε;ΙΙ

Ι. Νετν6εε υ. ΕτΜΙυπεε

Ξ:ει.-ΠοΜπὐὶ. Με. ΚυπμεΜοπ. Κυρίω. π

  

 

' ΡΕΝειοΝ Πω ΒΑυιε-ΑΝετΑιΤ 'Ι
Μ- Ξε:::Βίε1ά.τ_ '

ί

Κιιτοτί ”ΠειρεΜ'

νετ5οὶ1ἰεὸε1ιε ΗεἰΙΒΒὸετ. ΗεττΙΜπε δεεΜ1όετ. νοΠε Ρεηεὶοτι

Ν νν8Ιιτειιό όεε €ειι12επι ]:ει!πτεε. '

Ϊ Έ η· ἴ Ζ 0εϊεοοϋει! αυτ' ΒΙ19οπ. . Ά

β Ϊ Γ ΡτοερεΙαε σκιά ΑιιεΙ.ιιιιιΕι: ,.

:ΜΜΜ πι. ΤτετιΚο όι1τοΙΗΜ- ή . Βεὸε-ΠἱτεΙαἰοτι. ψ

κ:ΠεΒσε!ενετννει!ωπε.

ι

«επ 6-4. Ι

Ι 

,ΕκουιΜο,οΜ·οΜεο!ιοΕπΙ:ϋπι|υπρεπ,8οι·ορ!τυΠοεο,
Με:Ντάνι·πω!απο"Ρο!μοΚταπΚΙιε!Ισπ,Β!οΜ

 

Βοο-Ι(Μόττ ;_ η .

επαπέο:·διπέ
Μή Νειτνα, ΒΑΙΝεοΙω ΒἱεοιιΙπιΙιιι. 4'/ετ 8τι1Μειι Ι4`ειΙιι·ι νοιι 8τ.Ροτει·εΒιιτε. ΗεττΙἱοΙιοτ,

Βτοἱτοι· Βιι·ο.ιι‹Ι 5Ψω·ειΙωιε, 5[1-νΨει·ετ ΓὶοΙιτοιιννεΙ‹ἰ, Μπεο1υτ ττοοΜπιοι· ΒιιιιάΒοάοιι.

ΚιιτΙιειιε, ΡοΙ18ἱο118Εο, ΜποΠε. Ιωννιι-ΤειιιιἰερΙΒτ:ε, Ρε.τΙκαιιΙει.;οιι ,πιο ΑροτΙιοΙ‹ο πππ ὶ

Σεφ:: ε8ωππ.Ι5οΙιει· ΙΙ5πετιιΜΜεοι·. ΑροτΙιεΚοτ-ΜΒΒΑΖἱι1. ΟττΜάοκο ιιικΙ ΙιιτΙιετἱ

εο!ιο ΚἱτοΙιο. νοηϋ,ζιωι. οἱιιἔοτὶοΙιτοτο

δοάΒτου1ΜάΙ.Βειιιἔοε.

ΔοΙτοποτιιιι1ΙιοΙΙΙιτἰΒΗἱμτο.Το:Ιτιπο11οὶ1ιΒπι·ορει.

 

 

ΒΑΠΗΛΕΙΑ(ΟΒΘΡοετοπθ1οΙσ

θεεεπ_ΡτευοπΚταπΚΜεΙΙοπ
8γρΜΜστνστϋοπντΜουπω·

ΒΜιπιπΜεωυοοπο.Μο.

Ποάοι·πετοΚιιι·ΜΙιοΠο.ΑιιειΚἱὶυΐιοοτωὶΙτ.

(89)θ-4.

 

 

  

  

 

 

 

 

ΨεεεοτΙιο11ειΠετει1τ. ο. Έ:=ΞΗμ
Ψωιιιωι, Βου Μιά 8ϋεεπιιεεει·Β86ετ - ΜὶιιοτεΙΒΜετ, ΚοΒΙοπιεπιιτεΒΜοτ, δοΙι18.πιιπ- Ι Ή κ υ εΞ

Μάοι·, ΒΜπρΠειετουΒΒόετ, ΗεἰεεΙιιΐιΒΜοπ ΟΙιιιτοοΡεοΙιο ΠοιιοΙιοι1 ιιιιτοτ Ηοι:Μι·ιιοΕ Ξ ό: Ε” σα.

Με 2 ΑτωοερΜ1τωμ ννοοΙιεεΙάουοΙιοπ Ρτἱεεεπὶτ2'εοΙ1ο 1Ήιιρισ.οΒι111εοπ. ΕΙοΜτὶεοΙιε Α ἐπί οφ Ε:

Βο!ιε.ιιάΙιιιης ΜΙ; ΒειΙνωιἰεοοΙιοτ, ΐπι·ειιΜοΙιει· ΠΙεΜτὶοὶτΜ. ΒἰροΙπτε εΙοΙαι·ἱεοΙ1ο ΒΜει·. 2 ΞΒ δέ υ

Βιιερο11εΙοπεΒοΜαπάΙππ8·. ΜαεΒο.Βε υπό θμτιιιιιετἱΚ ΠΠ ΙΠικΙω· Μιά Βι·υνειοΙιεοπε. Οοιι- Π: - ω υ υ-ἔ-ἐ

ειιΙτειιπ ίϋτ ΑυεοπΙιτευΒΙΜιοπ ΠΓ. ΚΜΜοΒπἱΜΝΜ ΓτειιοΜταπΒΙΜιεη Π:: Α. Α. Η] ..Η ·τω)Ξ

81ιΜεΕΙ Ρτἱνω-Ποοοιιτ. Με· ΜΜΜ. ΜΜΜ. Ιιιετ.πω.5. Ω ἐ έ” ἔ =·Β

ΝΜιοτο Αω.ιαωτω οττοἱΙεπ: Βου· ΑροτΙιοΙεω· ΔΙιταιιιεοπ, Η ιιηΒοτϋπη;οι· Αρο- [τ] Μ. ΜΒ) μ.. ο >

ΗιοΙιο. ιιιιά άοι· Βοεππω· πιω Ιοἱτεετιιὶο Ατιτ άει· ΨπεεοτὶιεὶΙεπετεΙτ ΕπιΞΙ Ζωη, €.¦ = ω ἔ Ξ>.

ννοεεΚτεεεευεΕγ Ρτοερ. Η Π, Ω. 28, 81. Ροιετε!πιιη, ΜὶττννοοΙι πω! Ρι·οπει€ νοιι < χ. *Σ .υ:1:1:

'7-θ ΠΜ· ΑΒοιιτΙε, νοιπ ό. ΗΜ Πι Ηυπη;οι·Βωτε, εἱ€οποε Ηειιιο. (Μ) 8-8. ω @ο ε = εβ ...Ξ

μ - :ἔ . 8 ο.: ΗΕ.;>

Η Ζ Η > ο ο ι. ._,

· 2 = σε ω5° ἔέ
ΒΘ1. α 5 ἔε ετ,

Α. ' Η ε = ω τ μ.. με; ε
ἔ ..ο :ὅ @Ξ

Μττε:Π ννὶτ ὸἰεΗεττετι Αετετε ΜΗΜιετ,. . · α) Ό ω”ο :Ξ α

ΗΡιιοΒιι1Ν-Ρ11.ιΕΝΗ ι- ΣΞ,ΞΗϋ
... :Π ο Ν... απ* _

(Πει€Ι1 13τ. Μ! Βευετωε1ετθη Β Ξ ΗΕ. Η3;;έ

έ 211 νετοτόι1ετι, ὁἰε εἰοΙι εο!1οιι νἱεΙΒιοΙ1 €ιιτ Βενα·Μπττ Ι1:ιὶ›ει1. € < έ >Εἔώἔἑἔ

κ ν ΓαΒτἰΙ‹ ωωε2. Π. 6-< .Ξ° : ="Έ Με μ
ωοΕυκοκΒ .ο ω.. Ρω.Μ2_ ΡΙ.Μ ωε1Ρ2ιο. Φ Ω Μ. ἔ=Μ

θεπει·ωι1εριπ Μ· μια ΒιιεεΜΜ θεεο!!εοΜΠ Ν. Κ. Ρει·ι·οΙ:ι. Με!ωιι. Ζ @ΓΕ έ; ε

Ν” Μττετι, ὸἱε ΒεἰΙειἔε ἰη Νυππτιετ 14 Ζω ΒΘειοΙπεπ. ΣΞΞἶἔΣΌΞ

ή τ τ _+ ά η έ ΗεεμέΒέ

ε 2 22.2

Αάδαέου νο:: ΚταιιΕοἡρΒο€οτὶυπἐ11Ξ
πε.οΙι Πι·. Ηπα" Η8.πιΒιιι·ε,(ΙΜοτειιιτ άειιτεο!ιο ΜοόΜ- .
ΜΜΜ `ν0οΒο11εώιΠίτ Μ», Μ. πω. νοτ2ἰἱκΙἱοΙιεε ι4κωι ΠΡ8"68ΠΣΞυδ6συσΕσω.Βεο. οεπ., ω"...

ΒοΒου Αοι1ο,Ρο11Ιοι111τ1ε,Ριιτιωκιμοεο. Μ" ·ΜΜΒέ.1ά κι. ΗΓεω ΚΜΜ_

Ζιι ΜΒΜ Πι ιιΙΙειι ΑροΗιεΙ:ου. Πιιετ.οτ ματια Ι."10"ΒΠω ω, α· 20·

Ρι·υ.ιι 6ι'11ιωι,νν. Ο.,17 Μιιὶο, Παπ:: Η 18,

Βοοι·ρο Η'ογοι· & Βο._ Ηειππϋυη; 4. Ω.._18_



Γ”

ΙΙιιιιιιιειιιιιιιιιιιιιιιι ,,Ηιιιιιιιιι" @
νοιι ιιιιε ιιι όιε Μεάι2ιιι ειιιεεΗΠιι·τ:

8αΙιογιει€ιιιι·ο, εαΙιογιεειιι·οε ΝιιΜιιιιι, εεΙιογΠεειιιτοε Ψιειιιιιτ, 8ιιιοΙ,

0τοοεοπιι, Βιιοτειι, Χιιι·οιοι·ιιι, 0ηιιιοι, 8οινοοι, Κα”, Βοιιιιι·μοΙ,

Αοοιιι ετα.

Νθ.Π= ΠΠά Ζω· έιιιεεετΙιοΙιειι Βο!ιωιά

Ιιιιι τΙιειιιιι:ιτιεοΙιετ ιιππ! ιιειιτειΙ

εἱεοΙιει· ΕτΚτειιιΙαιιιι€ειι. ΜΗ!. ειι.ιεεετοι· οιιτΠο ΕιιΙΙιε; ΒιιΙοοι·οο! πιοοΙι νοιι

ερε2ιεΠετ ΚινιτΙ:ιιιιε Μέ ΕτχειρεΙειε ίαοιει, ΕγιιιρΙιωιειιιτιάσπ ιιππ! ε!ατοίιι

!όεειι Βτ0εειιειτιεο!ιικεΙΙιιιι€οκι.

μπω ειεειιτιιΙιετΙπιτεε Ειννοιεερτ5ρειτο.τ πι· ε ιι Β -

Νθι1: Ι: ιι ι ει ιι ε: πι, 88112 Βεεοπιάετε Μπι· ειιοΙι Ζω· τ ε: Ι; 1 ει -

Ι ο τι Ε ι· ιι θ. Ιι ι· ιι τι ε υπό πι· Πεττειοιιιιιι€ ρ σε ι· ο ε Με. ΚτειίιιιΜιτωιττεΙ.

ινα ίεϋτι2ιοι·ειι ιιι Ιιεειετ ΩιιειΙΜιτ Μωμιαιω-μΒοιωι·ο,

ιιι ΒιιΙ:ετατι2 ιιιι‹:ὶ Με Μάικ 2ετίαΙΙειιόε ΤειΒιεττειι, θιιιψισο!, ε:τγει. Μιά

Μαιο.. Βιιιιιιιιιοριιιοι, Ριιοιιιιοειιιι, Μιο'τοιιιιοιιιιι, ΗοκιιιιιοτιιγΙοιιιετι·ιιιιιιιι,

0ιιιοειγιιιιοτριιιιιιιιιι ιιγι!ι·οοιιιοι·. Μο.

η Πωι·ιιιιιι· ιΙιιι·οιι

ΟΙιοπιιεοΙιο ΒιιιιιιΙε νοιι Ηοικ1οιι, ΒιιιΙΒΜτιΙ-Βτοωθιι,

οόετ άετειι νετΙτετετ: @Η 10-6.

Η. ι:ι-ιιιωι,νιι. Π., Με” Ρι·οερ., 8, 81. Ρεϊει·ειιιιι·9.

 

ΜεάιοιτιιεοΙιετνετΙει€νοιιθ801°εΤΙ1Ι81110ιιι1.ειΕΖιΞ.
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σπιτια ΏΜΗ

(Μισο Με Μειρειινοτόειιιιιιιι ιιιιι6ει·ειειισεΗιιιιφε ΡειιιΚι·ιιιιιιιι.

ΝιιτϋτΙἱοΙιοε Βιι;οιιιινιιιιι πιω Ηιοιιιιιοιιὶ‹·ιιιιι, οΙιιιο εοΙιΞἱὰΙΙοΙιο ΝειΙιοιιΜτ

ιιππ; ιιιιοΙι Μι ιιιιιιοι·ιιιΙοιιι θοΙιι·ιιιιοΙι.

Βρ. Ρειιιιιι·οοιι ιιι ι.ο.ιιι1Ι. 0.25 (0ι·ιειιιιιΙριιοΒιιιιε Βιιοιιιιιιιιιι άουτ. ιιι!. Με.

25. 50. 100. 200.

θ. 'Η88ΙιοΙι 4--ι2 ΤιιΙιΙειτ.ειι ννΜιτοπιά Με ΡΜ·

ΚιιιιΙει· ειισ ΗΜΈτε.

  

ΒΒΒΘΠΒ ιιι ιιοΙιτιιειιι.

ΙιιάιΜιτιοιι: ΑΠΘ ὰγειιερτ. Ει·Κι·ειιιΕιιιιι.τειι, θρο:Πιοιιιιι Μι 8τωιτοι·ι·Ιιοο, οιιι·οιι.

ιιιι‹1 ιιοι·ν5εοι· 0ιωιιω, ΗγροτειιιεεΞε, ΑρροιιιΙοειεΙιοιτ, Πι·ιιαΙιΒοεοιιννοτάοιι.

Πι· 8ΙΙιη;!ιιιιιο: Βρ. Ρε.ιιΕκτοοιι. 88.οοιιιι.ι·ιιτ. ιιι ι.ιιιιιιΙ. 0.25 (ΡειιιΒι·οοιι2ιιοΒοτ

Βιιειιιι.ιιιει.) Μπι. ιειΙ «Με. 100. - θ. 2-8 ΤιιιιΙοιιοιι επ πάει· 'Ι'ι·ιιιΙηιοπιοιι.

Ιιι6ιιαιτιοιι: Βι·ιι5.ιιτιιτικεει6ι·υιιςοιι _ιο8·ΙιοΙιοι· Απ, ειρεκιοΙΙ Βιιι·οιιι'ειΙΙ, εοννιο

πι· Κι·ϋ.ΐτιειιιιι.ε ιιιι‹ὶ Ηειιιιιιρ Με Κόι·ρει·,ςοινιοιιιε.

(Μ) 7-8- 0ιιοπιιεο!ιο ΜΜΜ Βιιοιιιιιιιει, Ααοιιιιιι.

Πιιτοιι Με ΑιιιιΝι οικω ιιι ιιοιιο!ιειι. ΑιιεΠιιιι·ιιοιιε ιιιωωι· επί ιι!ιιιιειοιι πι· Υει·ιιηιιιιιι.

Ωσσσσσσφσςφςσφρσοφσρσσσοσσ

Κυτοιι Τερ!Πι-Βπιϋπιυ
ι 11 Β ο 11 πι ο πι,

ιιι ι·εἰ2ειι‹Ιει· [Λεει. ιιιιιιιττειι ἀεε Ρ)ι·2- ιιιιιὶ λΙιτιεΙ;;εΒιωοε. εειι .ΗιΙιι·Ιιιιιιάει·τειι Μ»

Μιιιιιτ.ε πιιά Ιιοι·ιΙΙιιιιτο Ι!θἱ8?ιθ, ιιΙΙιιιΙἱεοΙι-ειιιΙἱιιἱειοΙιο 'Πιοι·ιιιωι (280--46° Ο.) Κατεσ

Μ·ιιιισΙι ι1ιιιιιιιετιιι·οοιιωι Μι.Ιιι·ιιιιιΙ «Με ειιιιιοιι διιΙιι·οε. Διιο!ι Ή'ιιιωτοιιι·οιι. Ποτνοτ

τηοιιά άιιι·οιι πιω πιιιΙΙιοι·τι·οΠ'οιιοιι Ει·ίοΙ€ο ω «και, ΒΙιοιιιιιειΠειιιιιιε, ΜΕΙιιιιιιιιι;οιι,

Ποιιι·ιιΙΒΙοιι, Νοιιι·ειετΙιοιιιο, ΒΙιιιιοιι- Μιά ΝἰιιτιιιιοτΙιτιιιιΒιιιιἔωι; νοιι ειιιει.πε2ειοΙιιιευ-ι·

τοιιοι·Ιιιι·οιιιΙοι· ιΠι·Ιειιιι8· Μι Μιι·οιιικοΙιοιι Εκειιιιιιιιοιι ΜΜΕ ΑΝ; νοιι ΒΜιιιοιισΙοιιι Ετ

ΗιΙ$ο Μι Νε.οΙιΚι·ιιιιΕΙιοιιειι Με 8οιιιιεε- από Η1οΙιννιιιωωι, ιιιιοιι Κιιοοιιωιιιτι1οιιειι,

Μι θοΙοιιιιΜοιΙΙΒΒοΗοιι πιιά Ήιτιπιιιιιιιιιιιι€οιι. 11 ΒΜεειιιειταΙτοιι ιιι” 165 Μιάειιο8ειι.

'Ι'Ιιοι·ιιιι1Ι·. Ποιιο!ιο-, Μοοτϋ5.άοτ, οΜΜι·ιεο!ιε ΜοΙιι.-. Ζωι- ιιιιά νιετ2εΙΙοι1-ΒΜοτ,

ΚοΒΙειιΜιιτεΒΜει·, Μει.εευ.,ε;ε, ΕΣΙοΙατἱοιτϋ.:, ΜεοΙιιιιιοτ1ιοι·ιιρωτιεοΙιοε Ιιιετιιιιτ. «Γιιιη;ο

άι ΠοιιΓοΙοοιιο».

ΑΜ Αιιε!ιΒιιίτο εττΙιοἰΙτ Με Βϋηςοι·ιιιεἱετιιι·ο.ιιιι νοιι ΤορΙιιι-8οιιϋιιιιυ. “Με Με ΜΜ

ιἱεοΙιο ΒΜοι·ιιιεροοτοτω πιιά Με Γιιι·ετ Ο18.ι·γ'εοιιο θϋιοι·ιτιεροοιιοιι.

Ρτοερεοιο ει·ειιιιι άιιιοιι: Βὶτοννττ έ: 0ο. (49ι 4-2.
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Βοοιιοιιοτιιοιιιοιιοιι:

ΒοΒτΒποΒἀοτΒππὺΚταπΚΒοΗωπ

13ιι·.Μειχ.1οεοι;ι1ι.

δ.ΑΙ1Π88'θ.

?ΟΑΜιιΙάς.ιι.5.ίιιι·ιιιςο'Ι'ειίοΙιιΗ.?.-.Βάι.Μ.8.

 

ΧΧΧΧΧΧ νοι·ΙοΕΜΜεΒιιιρϊ'ειιιιιιιιρ_·οιιιεε.μπακοάοι·ω”Μιι€ΙΒιάοεΜενει·ειιιιιιχ :πιοπι·Κι·ει.ιιΕοπρΠοςειιοτικοιι6ι€ειιθεΧΧΧ8'

ΠειΚτειιιιιιιιιιιιιιιιειιιιιιιιιμει

Με8τ.Ριιτοι·ειιιιι·μοι·8ειιιιειι·Ποι·-Υοι·οιιι8.

ΜεικιττιιΙιειηοννεΚγΡετειιΙοΙ‹:,ΙΙ.

Β·οιιετ8ιιόοΜε:ΒοΙ1ειἱΠιΙε,ινωιωι

πισιττειι.πιιι,Ττει.ρ,·Ιιο.Ιιτετι,Κι·ϋοΙιοιι,ννειιιιιοτι,ΒιειιοιιωΙ,Ιπι;ιιιοτοοτα.

ΒειεΕυ.ΒοτΜ;τϋ.8ΙιοΙιν.10ΜεδΠιιι·(ιιιιΒοιιιιτειΒιιιιν.12Με2)μϋΠιιοι.

Μενοι·ινειΙτοιιιιΜ.ΠιειιειεςεπιιάΓι·οἱω.ἔενοιι2-8ΠΜάεεοΙΙιειι

ιιερι·οοΙιοιι.

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Ν

ἔἔΧ8ὅδΧ8Χ8χχ

Δάτοεειοιι νοιι Κτπ.ιιιιοπρΠοεοτιιιιιοιι;

σ. Κ1ιοΙ111, Βο.ιιωι1. Ποιιι.επεοκιιε 28,”. 8.

?πιο Οιιτ.1ιιιι·ιι:ιε Πιο!ιο1ειοιι, Γιιτειρειι

ω” γιιππει ιι. 80, Με. Π.

 
Π.0Βί "Οι". (Ήθη θ Νοε Ιθ05 τ. ΗοΝιι1$28Όοτ Βι·. ΒιιιὶοΗιν ιιιιιιοΙι. ΒιιοΙιάι·ιιοΙτετέι ν.Α.ννιοιιβοοΒο ΚιιιΙι:ιι·ιιιειιιΙιοΐοτΡ1·.ΝΗ.
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ΧΧΧ. 11Ηεωεε. Με ΡΜ1ΒΒΒΒΠΜΒΒ Νει1ε 11ε18ε ω. .ιιω.

ιιιιιιιι:ιειεοοιιιιιειειε
ιιιιτετ εετ Ηεκ1ειετιοιι νοιι

Ρι·ει. Πι·. Σετ! Πεεει. Πι·. 1εεειιιιεε Κι·ειιιιιεε1ε.

1ιιι·ιων( οι·ρειι. . Πἰεε.

ει. επεσε' ει!ειιειεε.

δι. Ρετει·εειιη;.

 

Με ,,5ι. Ρειετεειιι·έετ Μωιειιιιεειιεννοειιεεεειιιιιι· ει·εεεειιιηεεεε ώ- .Δεοιιιιοπιειιτι -Αιιίω·εμ ιιονι1ο ε11ο Σωστε" Έ

$οιιιιεεειιά.-1)ει·ΔεεεεεωεΜηεοΜ ἱει ιιι Βεεε1ειιι1.8 ι1ει.ιιιτ Με εΜετ ειιιε ειιεετ:1ι1ιεεε1ιοε εε ειε Βιιι:εεει·ιε1ιιιιε νοιι Κ. Ε. Νοε"

μι", 4 Κε1.1ει· Με ειι1εε _|ιι1ιι· ιιιο1.Ροεπιιε1ε11ιιιιε;ιιι εεε Μάρω; 1ιι 5τ. Ρειει·εειιι·ι;, Νεειεεχ-Ρτοερεει .ιε 14. ευ ι·ιοετειι. - Με”.

Με ι·ιι20 Μωι‹ ]Δε1)Πεε, 10 Μειτε ιιειειειιιιιειι. 1)ετ1ιι."ι·,1εω εεε ετη” εοννιε ε11εειιΜιε Κεὸεειἰοιι ειεπεε1ιε1ιειι ΜΜεΞΙιιιι οτιεἱι·

Μι· ε: 8ιιιε1€εερε1ιειιεΖεἰ1επ1ιιΡειἰτἰετ2ΟΚορ.οι1ειι45Ρίειι.- ειι ιετ εποε επι εεε ειεΙΙνει·ιτετειι:1ειι ειπε εε Πε ιιι ετεε εεε ει1εε

Αιιτοτειι κνει·ε1ιέπ ΣΒ Βερετετεε:11Βειετει·Οτἰἔἱιιε1ει°τἱεε1:ιι€εεεπότ. ιειιι· Πτ.Ε. Β1εεε181ιι $1.Ρετει·εε., ννεεει1ι Οειτονν, 1 1.ἱιιἰε Ν: 28
-11εϊει^ειτε κνετάειι ιιεεε ειπε Βει:ενοιι 18Πϋ1.ρτοΒοΒειι εοιιοτιττ. ιιι Δι·ιι:ετειι. Βρτεε1ιειιιιιάειι ιεε1ἰοε νοιι4-θ Πεν.ιιι ιο ε Με!

Πιεε1ι: Πι·. ΜΜΜ Γε1ι1ι: Μοι1οιιιε Πει!ιοι1ειι όοι· 'Ι”ιιεειειι1ιεειιενειιι1ιιιιε.- Βει'ει·ιιτε: Η. 1ιειιεει·ι:: Ζει· Βεεε.ιιι1

ειιιε σει ιεριεειιιιεε1ιειι θειι1εεειιιι·ιε. - Βει·Π:1ιι εεει· Με Μειιειιεε1ιεΠΙιο1ιε 'Ι'ειιεεειι εεε νει·ε1ιιε Μ. Ρετει·ε

ειιι·ι:ει· Αει·ειι.ε Π" ι1ιιε.Τεει· 1904. - Ρι·οτοεο11ε Με Με. Αει·ιιειιιεεε εω- θεεε11εο1ιιιι'ι. Μν1ειιι1ιεε1ιει· Αει·ειε

ιιι .1ιι.ι·ιειν (1)οι·ριιι) νειιι 17.-19. Λες. 1904. - 'Ι'ει;εειιιι.εει·ιεεπειι. - Ποι·εε11τειε-Βιι11ει.ιιι 'Μ. Ρετειιεεει·ι:ε. -

Μ. Ρει.ειεειιτ8, εεε 14.(27.)ε1ει.
 

Αιιεειςειι.
ει

.-ζ..-- -

Μειιει·ιιε Με1εεεειι ω· Τιιεει·ειι11ιιειιννειιειιιιε.

νετειιιεεε Μιιτει1ειι€. '

ινοι·;ειιιιζειι ιιι·ι νει·ε1ιι ει. Ρειειεειιι·ιι·ει· Αει·ειε επι

ε. Αρι·ι1 1905.)

νοιι

Όι. ΛΙΕι·οι1ΡΜετ, ει. Ρει.ετεεει8.

 

Μ. 11.1 Νεεει1ειιι εεε Κοοε'ει·1ιε ειιιε, Με ειιιει·

- Με Με ει” ινιεεειι -+ ειιοι·ιιι ιιιινοιεω1ι11.εειι Βοειε

ι·ιιιι8, εὶιιιε°ε ι.εεοι·ετ1εο1ιε εεει· ιιιιει·εεεειιτε, πει· ειιιε

ιιεεε πεσει εερτ1ιιιιετειιεε ΒεειιΙιε1ε εεεειιιετ 1ιεττε -- εε

ω" ειιιε: Βειεε νοιι εινειι“ε1Ιοεειι ροε1ι1νειι ΙΒι·ίε18ειι --.

"Με εε εει·εν1ε2ιι εεε εετ @Με εετ ει·1ε.ιιετειι ιιιιωι

εεεει·ιεεεε Με! εε1ι1εΙτ πιει· ειιιειι ειιτειιικι1Ιειι ΡΙειι.ε ε:

εετ νοτει·ιιιειιεεειιιιι. -

Απ ι1ιεεε Ρει·ιοι1ε εετ εΙ18ειιιειιιειι ΕιιΜειιεεεεεε οεει·

εεει εει1εεπιειι ΕτιιεεΜετιιιι8 εεεεεεετ ειο1ι ειιιιιι ειιιε

ειιιε Ρει·ι.ει1ε εετ νοτειοετ.ιεεεειι Βοειειιιιιε εεε εετ

ιιιοιινιετι.ειι 1ιιειειι.ι.ιοιιεετε!Ιιιεε. Με ειιιε 81ο ιιπι Με

13τειιιειιιεε, ειιιε εεε εεπι1ετειι Ζε εει!ειι, ειιιε ινε· Με

ειε Ρτεεετε ιΠεεει· ειιιε» Ρει·ιοεε ω· Τεεετει11ιείοτ

εεειιιιε εε1τεο1ιτειι ι1ει·ίειι. Ιοειιιιιεε ειει· εειι8εεε εε

ιιιετεειι, εεεε εεε ιιιιιιιο1ιει·Ιει θτειι6ειι ειεεε Βειι:ιιεεειιοε

εεε Τεεετευ11ιιε ειε_1ει:ει: Με; ειιεεε1ι1ιεεεεε1ι ιιι Ζειιι.ι·ε1

ευτορε Με Νοι·ι1ειιιει·ιεε. νετ εεε @εμ νιεΙιτειιι1 ιπι

ννεετειι εεε Οειειι ιιιιεειεε Κειιιιιιειιι.εε εεΙεει εοοεοΗ1

Με νειιι·ετεε εετ Ψιεεειιεεεε1'ι ειιιε πι” εετ ρεε.τιιιε.

εωοειεεε εκει εειιε ιιιι·ειεεειι4ειι 13εεεειοιι εεε Τσεπ

ειιειιε Με ειιιεε «Βείεει·11εεειι» ε1ΜεΙε εεΒιιεεειι. Βε ιεε

Με ετεεε· ιιι Βιιεε1ειιε ιιιιεε ι1ειιι ει·οεεειι ΕεεεεεεΙεεε

”1`ιιεειειι1ιιι ιιι 11ιετερειιΠεεεει· Αεε1εε8 εε ερι·Μειι εε

ινιιετ ειιεε. εε ιιι6ι:ετε Με Επι: ιιιι νειιιιιε επι Νεε1ιε1εεε

ειιτειι, ειΠε ειε Αιιεεεειιιιιι8ειι,‹11ε πει· 81ει11ιιιε εετ_Ε'ε.εε

1ιτει·ειιιτ, Υειιεεει πει $ρε2ιε.1ιε1εε εεε 1ιι- εεε Αιιε1ειι

εεε εεε ειειιε ΒιΓε1ιτιιιιεειι 8εεεεεε, εε εεε: εεε 5ιεπι

ρε1 εεε Βιιειεετινειι ι.ι·ιι8ειι εοΙ1ι.ειι.

Βεεειιιιειοε ιει εεε Με Κοεε'εεεε ΤιιεειειιΙιιι εεε

Ρι1ιι·ει ειιιει· 01μειειιεειιιι1οιιειιΙιιιι εεε Τεεει·εεΙεεειΙΙιιε.

:Με νει· Μπι Ρ1ετιει·ειι εε νεοιιιιιιι επί 1/ιε(10811Γ·

εριειι81ιεεεε νο1ιιιιιειιε ειιιεεειιιιτ «πιο. Πεε Τιιεετευειι,

ινε1εεεε Με ειινετιι1ε, ειιιιιιιιιι ειιιε εειιι 1ιιετὶτιπ Πιτ Εκ

ρειειεειιιε1ιεεειειιι, ενο εε ιιι εετ ΛειειΙιιιιε εεε Ηει·ι·ιι

Μ. Α. 1ληεειιιιιι·οιν νοε Μιι8. ρ1ιετιιι. Κ. 1. Κιιεε

ΙιιιΒ εετεεετε11τ ειιιε. Ζε Με" Πειετε11ιιτιε ειειιειι

ειιεεεεΙιεεεεεε ΚιιΙιιιτειι, ι1ει·ειι ενει·1ιειιιιιι ιιιιοε νοΙΙεοπι

πιειιε·ι· Βι·εεεερΓιιιιε εεε Νεει·ιιιεειιιιιιε ειιιε $τιΙ1ετιιιιε Βε

εειιιιιιειι Μ, ιιι ι1ειιειι ε1εο ΒεετειιειειΙε εεε ιιι·ερι·ϋιιι;!ι

εεειι Νεειεεεειιε εεε Ρι·οειι1ιι.ε εεε ιιιτει·ιεεειει·ειι Βιοε

ινεεεεε1ε εετ ΒεειΙΙειι επι” ειιι Μιιιιιιιιιιιι ιεειιειειτ ειιιε.

Με εετ ρει·εϋιιΙιεεεε Ι.ιεεειιειινει·ειεεειε εεε Ηει·ι·ιι

Με8. ΚτεεΝιι8 ει·εε!τε ιοε εεε Τιιεει·ειι1ιιι ιιι Γει·εεειι

νει·σειιιιιιιι€ειι ειε ρΙιγε1οΙοε1εεεει 1ίοεΙιεε!21εειιιιε ιιι

ΑιιιριιΙΙειι νοιι ειιιιεΙειιι (Με νοιι 1---5 εστι. 1ιιεε1ι, ε.1εο

ιιι εΠιιει· Πιτ εεε Οιεετειιεε ιιτιε Με ΑιιΓεειιιε.1ιι·ιιιι8 Με!

εεει1ειεειι Γεω. 13εε ε1εειΒε Τιιεει·ειι1ιιι κι ειιιε-Νεε

ειιι;εειι. νοιι Ροτεινε1ιιΓετεε ιιτιε εεειωτ ειιιειι ερε:ιεεεεειι

θετιιεει εει· ιιιειιιει· Αιιειεει ιιε.ειι επι ιιιειετειι επ ιν1Μειι

Ηοιιιε ει·ιιιιιειε. (Ι)1εεει· Οειιιεε νετεεεει1ετ ειιιε _ιεεεεε

εεε1 εεε εε Με εεε εεει·εετει·ιειιεεΙιε 1.ε1ιιιιι.τοιιιε ειιιε:

με” εοιιΖειιιιιειτειι 111ειεεεεοιιι11οιι εει·νοι·.)

Ψεεειι Ζε1τιιιιιιιεε1ε ιιιιιεε κε 1εΜει· Με Οεειιιἰε εεε

Τεεετεε1-ιιιε εεει·εεΙιειι, ει Με «Με Με Ατεειτειι εεε

Ιειιτειι .Τεει·ιεειιιε εΙΙιιιεε118 ιιιε1ιι· Παει εεεοιιιιιιειι κι

εεε εποε ειε Βεειι1ιετε εεε Τιειει: σετιιιιειπεε ιιιιιεε Ιοε

εεε εειιιεεΙεειι ΩΓΗΠ11θ ειει· ειιειει·ι.ι·ι. Ιεεεειι. Βεεε εεε

Τεεει·ΙειιΙιιι ειιεε ιιι εετ Τ1ετιιιει1ιιιιι ειι1ειιει. ιεεετ Με

ε1ιι ι1ιεΒιιοει.1εεεεε ΗιεειιιιιιεΙ Ζε εε1ιι, Με 1ειιυιι ειπε

8ειιε ιιοεε εειιι.ε νοιι εετείειιει·ετ Βειτε κ1ετΒε1εει ινειπ1ειι1).

11νεε ειε ννιι·ειιιι8ειι εεε '1'ιιεει·ειι1ιιιε ειιεειι·ιει, εε ε1ιιε

ειεεε1εεε Με ευεεεεΙιεεειισιι εε ειιεειιτειιειι 1ιιιεει1οιιειι

ετιιτ1ιει·ι ιιιοτι1ειι. Πεεει· ετιιιειεε Ει·εοεειιιιιιιεειι εποε

 

Η 1ιι ι1ει·εεΙεειι 8ιικιιιιι; νειιι ό. Αρι·1Ι εει·Ιειιιειε Ηει·ι· Πι·.

Α. ΨΙει1ιιιιιι·οιν εεει· ιεει·ιιρειιι1ει·.1ιε Υει·ειιο1ιε ιιιιι Τε·

εειιειι11ιι σ.ιι ΗιιιιΙει·ιι.

Ό» .
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Όιιττειοιιιιιιε ιιετ εε ιιιιιιε ιειι ιιιτεειιιιε ειιιιιιε 8ειιιιιιιειι,

@επεσε ειιετ ιιιιιιειιιιιειι ευ ιιιιιιιιειι, ιιιιεε ιιιε ιιιιιιτειιιιιειι

8ιοιι°ε ιπι Μεεειιιιετιιιιτειιιιιε ι·ετιιιειιιει ινετιιειι; ιειι Με

ε. Β. _εειι›ει. ι5 Μιιιιετιιιιιιιι Τιιιιοιιιιιιιιι ειιιεειιοιιιιιιειι ιιιιιι

ιιιειιιε ιιιινοιι νετεριιτι, οιι8ιειι·ιι ιιιεεε Βοειε Π. ιπιιι εο

Βιοεε ιει ειε ‹ιιειειιιεε, ινειειιε Βει ειιιιιιιιιε.ιιετ Ιιιιειιιιοιι

επι 8εειιιι‹ιειι Μειιεειιειι ιοιιιεειιε Βτεοιιειιιιιιι€ειι Ιιετνοτ

2ιιτιιιειι ιιιιειειιιιε ιει. Ιιιιτιιτειιϋεε Αρριιιιιιιιοιι ιι·ιτιι ιιι

ειεετ ιιι ιιειι Ιειειειι ινοοιιειι ετεειιιειιειιειι Ατιιειι νοιι

Ηεετιιιιιιιιιι) ιιειιιτιιιοττει, ιιιεοτειιεειι ιιιεει ειοιι Πιτ

ιιιεεεΙι›ε ειιειιεονιει ειιιιιιιτειι ειε εεεειι ειε. Πιε νετειιι:ιιε

ειιιειιιετ Αιιιιειιιιιιιι8, ιιιε νοιι Πιιιιε ιπιιι ιιιιτ ιιιιεεειειιι

ινοτιιειι ειιιιι. ιιιιι Μι ιιιετ ιιιιτ ιπι νοιιιιιετεειιειι ειιιειι

ιιειι: Ι.ιιιιιιε τειειε ιιιιοιι Αρριιιιιιιιοιι νοιι Τιιιιετιιιιιιιιειι.ιιιε

ιπιιι ΤιιιιετιιυιιιιεειΓε ιιιεεειΒειι Βειιιιιιοιιειι πιο "Με εειι

ιιιιτε.ιιετ Ιιιιειιιιοιι νοιι ΤιιΒετιιιιιιιι. Ι)ετ .Ιειιοιι'εοιιειι

Μειιιοιιε ιιετ Ι.ιιιιεειιιιιιιιειοιι ειιιιιιοιι, ινειειιε ιιιι νοτιεειι

8οιιιιιιετ ειιι 8ειιιεεεε Αιιιεειιειι (ιειοιιι εισιιιιιιιι6ε Βει8.τιιι)

_εττεΒιε. ιει ιιι ειιιιοιι νοιι νοτιιιιετειιι ειιιειι ιιπε ειιοτιιι

εειιιιιετιΒε Τεσιιιιιιι εει· Με ιιι ιι·8ειιιι ιιιιιιιιιι€τειοιιοτει

·Αιιιτειιιιιιιιε νετεειιιοεεειι.

8ιιιιιιιιιιιιιε Ιιιιειιιιοιιειι νοιι ειιτερτεειιειιιιειι Τιιιιετιιιιιιιι

ιιοεειι ειιιιι ιιιιετιιιιιιιε ιοιιιεειιε Ετεοιιειιιιιιιιιειι ιιιι ιιιιιετ

ιιιιιϋειιιι Οτιιε.ιιιειιιιιε ιιετνοτειιτιιιειι. ει” ιιιε Βοεειι ιιε

ιι·ιιιι, εο κι ειπε ιιοιοεεειε Πιιιετειιε ειιιεοιιειι ιιετ Επι

ριιιιιιιιι:ιιιιειι ιιεε Μειιειιιιειι ιπιιι ιιετ Τιοτε ιιι ιιοιιειιιιιε

τω: ιιειιιι εεειιιιιιειι Μειιεειιειι τιιιειι ειιιιοιι 10 Μιιιι

ιιι·ιιιιιιιι ειιι 8εινιεεεε ΠιιΒειιεεειι, Ζετεειιιεεειιιιειι,ι ιιεινόεε

ΒειιιΒιιτιιειι ιιετνοτ ιπιιι Ποεειι νοιι 26 Μιιιιετιιιιιιιι ειε

εε Κο ειι ειιετει ιπι ειιιιι ετιιτοιιι και, ειειιετι ιιετειιε εειιι·

ειιεεεερτοοιιειιε Υετειιιιιιιεεεχιιιριοιιιε - Ρ'ιειιει·, Πειιειιιειι.

Βχειιιιρε._ Πιιιιεεειι νειιτειεειι ειιιειι .Ι. Οοιιιιιιοιιι ι)

Ηιιιι‹ι από. Με 10_ιιτειιιιιι, Μεετεειιιιειιιοιιειι 2 Θι·ιιιιιιιι,

-ιειιιιιειω 5 Ειτιιιιιιιι Β οιιιιε ειοιιιιιοΙιε ΒεειιιιτιιοιιιιΒιιιιε
Διιιτεε ννοιιιιιειιιιιιειιε. (8ιιιιιιιιτιιιε !ιιι τω; νοιι 8-4

ιιιιιιιετιιιιιιιι 8ειιιιεειι ιιιιετ, επι ειιι εετεοιιινειιισιιειι

πι 16:ιιειι.) Αιι ιιετ Ιιιιειιιιοιιεειειιε ινετιιειι Ηει2οτεοιιει

τιιιιιΒειι ιιιειιι ιιοιιειειιετι.

. Ειιι Οτειιιιιειιιιιε, νιειιιιιετ ΤιιΒετιιεΙ ειιιιιιι.ιι, εειΒιιιιιειι

.1'ιιιιετιιιιιιιιιιιιειιιιοιι Βτεοιιειιιιιιι€ειι, ινειοιιο Κ ο ο ιι ευ( ιιειι

θειιιι.ιιιιειι ιιετ νετνιειιιιιιιιιτ ιιεε Ρτεεριιτιιιεε ιιι· ιιιιιΒιιο

ειιεειιειι Ζινεειιειι ιιτιιοιιιειι. Αιιεεετ Ριειιετ ιπιιι εοιιειιεειι

ιιιε_ιιι οιιετ "ειεετ εειιινετειι Αιι€ειιιειιιετεοιιειιιιιιιεειι,

ειε ιιιιτειιειιιε ιιιιιιιι ιιετ·ιιιι8εινειιιιιειι Βοειε ρτοροτιιοιιει

ειι .εειιιιιτειιι:ιιειι, ειειιι ιιιιιιι ιιι εεειΒιιειειι ειιιειι Βο

ιιιιιτειιιιιιοιιειι, ειιιειι ε.ιιιιιοιιιιεειιεε ΒιιΒειτει ειιιιιιειιει ιιι

ειιιιιιετ ιιιιιιτετ Ηιρετεειιιιε ιιιιιετιιιιιιι ιιετ ιιιιιετιιιιι6εειι

Ηετιιε ιπιιι επι ιιιεεειιιειι ιιετ-ιιιιι ιιεειειιι. Απ ‹ιιεεειι›ε

εειιιιεεεειι ειιιιι ιιιιιιιι νετειιιτιιι.ε Ττειιεειιιιιιι.ιοιι ιιι Με σε

ιισειιε, νειειετιιιε Ειιιιετιιι.ιοιι νοιι ι.ειιιιοεγιειι Με

εεε Κεριιιετειι ιπιιι Βιιιιιιιιιι νοιι Ριιιτιιιιιιειιετεειιιιι

εεε πιο απ.. ρετιριιετειι Ζοιιε ιιεε Τιιιιει·ιιειε.. Απει

ιοτιιιειιιιειιιιι ιιιεεε Ρτο2εεεε ιιιιιιειιιιιειιιι .ειιιιιιετι ινστ

ιιειι,. εοινοιιι ειι 'ι'ιετειι Με ιιιι Οριετιι,ιιετ ετειειι

Τιιιιετιιιιιιιιιιεεειειετιιιιε. Με ιιιιιιιειιιιε Ετεειιειιιιιιι8ειοτιιι

εει· Ι.ιιιιιιιτειιιιιιοιι ιιιιιιει. ιιιιιιιτιιειι νοιι ιιειιι ιιοιτειιειιιιειι
ιιτειιιιιιιι: Βει ιιιιιετιιιιισε ειιι2ιετιειι ιΚιιοοιιειι ιπιιι 00·

ειιιειι: ΝΒ.' ιιειι ιιιιιιειιιιιιετειειι Οιι_ιειιιειι ιιπ 'Ι'ιιιιετΚιι

ιιιιειιιιιιειι,'ειιετιιει ιιιιιιιιιιιιειι εοειιεεεειι ειιιτιιτ8ιεειιειι

],οιιειιεο.ιιοιιειι ιιευιιιισιιιει. ιιιιιιιι Βιιιριιιιιιιιειιιιειι ιιιιιι, ινε

ιιιε ιιιιιιιιιιιιιεειιειι νετιιιιιιιιιεεε Με εεειιιιιειι - 8ειιινει

ιιι”. Μι ετιιιιιετε.ιιιιι·ιι ‹ιιεεε ιιιιιΒιιοειιεειι ιιιιιιιιιιι:ιι

επι ιετνιετιιιιιτειι Ετεειιει·ιιιιιιεειι ιιει ειεετ ιιιιιιιειι Ρε

ι.ιειιιιιι Με ιιιιιιιιοιιιιιιειι ·ειιι.ιιοιιιιτ Βεινοτιιειιετ $ριιιειι

ιιιι“ειιιιοιι εεεειιειι ιιι .ιιιο.Ιιειι;ιιιε ειιι ειιερειιεε ιιιιιιιτει ιιι

Η ι) Ζιεειιι·. ιιιι- Ί'ιιΒετιιιιιοεε ιπιιι Ηειιιιιιιιειιιεεειι. ει. νιι.

Ηειι 1. «Πειιετ ειιιειι εειιιιιετειοεειι ιιι_ιειιιιοιιειιιοιιιιε ω. Αιτ

ιιιιιετιιιιιιιιε».

Η .Ι. Ο ο ιι τει ο ιι ι ι Ρι εειιιιιε Βικιειιοιεςιε ρωτησε. Ρετιε

ιθ08. ρ. 4ι$8. .

 

τ:

ιιετ Ιιεοοοεοειεεεειιιι ιιειιιιιιι ιιεά ω. Κοιιεεε ει” ο

ιιιεΒιιοειιεοιι-ΤιιιιετΚιιιιιι ιιιιιιιετιε. ·

ΑιιεεετΙι'ιει›ετ ιπιιι 5οιιιιιετειιιιιιιειαειι. ιιεεε ειιιιι ειιι

Αιιεειιινειιειι Με Τιιιιιιιτε-ειιιι ειιι ειιι.τιιετεε Ηοινοτιτοιοτι

εειιιετ ιιιιτει;ειιιιιιεειε ιιιιοιιιεειι ΚοιιιιΒιιτειιοιι ιτοιιετιιι.ιε

του. ι)ιε Βτεοιιειιιιιιι€ειι ειι Ι.ιιριιειιιιιιιιιειι Μι 'Πικετ

ιιιιιιιιιιιιειιιιοιι ιιιιτιιειι ιιιιιειι ιπιιι! εειιιιιι πι· θειιιι8ε 6ο

ιιιι.ιιιιι εειιι.

Βει ιιιιιι8ειιιιιιειιιιυιιειι ιιιιιιειι ινιτ Με ιιιιιιιιιοει.ιεειιοτ

Τιιεετιιιιιιιιτεειιιιοιι ειιιειι ιοιεειιιιε Βτεοιιειιιιιιι€οιι:

Βιιιιιιιετιειι οιιετ ειε ιιιιιιιιιΓεε Πτιιειφειιιιιι. ειιιειιτοοιιειιιι

ιιειι ετιιι·ιι.ιιιιιειι Ι.ιιιιθειιριιι·ιιειι, ινειιετ -- νετειιιτιιιιιιΒ

εει· 8οιιειιιιιιιιιιιιιιιιε, νετειιιιιιτιιιιιε ιιεε Εεεριιιιιιιιε, Ζυ

ιιιι.ιιιιιε ιιετ ΖειιΙ ιπιιι Κοιιεοιιιιιιε ‹ιετ Βιιεεει€ετε.ιιεειιο

ιιιιιι, νεε εειεεειιιιιοιι Με ρι·ιιιιιιεοιι ιιιοιιιιΒειε εειιι

ιιιιιιιι, Αιιιιτειειι ιιει· ριιγειιιιιιιεειιειι Βιεειιειιιιιιιεειι νοιι

Υειιιιειιιιιιιε ιιεε Ι.ιιιιεειιεειιειιεε ιπιιι νοιι Κεεεειιι επι

εοιοιιοιι 8ιειιειι, ιιιε ιιιιιιι νοτιιει··ιιιιτειι Αιιειιιιιιιιιιοιι ιιι1ι.ι

Ρετιιιιεειοιι ειε εεειιιιιι ιιεΓιιιιιιειι Μι. ιινειιετ ιιειιιιαοιιι:ει

ιιιιιιι ιιιοιιι εειιειι ειιιε Ζιιιιιιιιιιιε ιιετ 5ριιιιιιιιιιιειιΒε ιπιιι,

Με ιιτειιιιεοιι ειιειιιιιιιε ιιεεοιιιιετε ιιιειιιιε εειιι ιιι-ιπιιι Με

Αιιιιτειειι νοιι Βιιιιιιιιιι Βει Ρειιειιιειι, ιιιε νοτιιετ ιτοοιιειι

οιιετ ιιιιετιιιιιιρι πιω ιιιιει.ειειι. ιιι ιιιε εεεοιιιιιιεττειι Βι

εειιειιιιιιιιτειι νετεοιιινιιιιιειι Μεσοι· ιιιιιι ειναι· 8ειισιιιιιιοιι τεοιιι

εσιιιιειι. νοιι ει8ειιειι Βεοιιιιοιιιιιιιεειι ετιιιιιετε ιειι ιιιιι:ιι Βει

.εριειεινειεε ιιετ ιοΙ8ειιιιειι: 18 8ι.ιιιιιιειι ιιααιιΤιιιιετιιιιιιιιιιι

ιειιιιοιι ιιοιιειιιιιιετιε ιειι ω ιιει· Ρειιειιιιιι, ειιιειιι 14-ιιιιιι·ι

εεε ιιιιι‹ιιιιιειι, ΤειιιρετειιιτειΜιιιιιιε ιιιιιι ιιετιισεε/ΕττεΒιιιιε

εειιιε 8ειιιιιετιειι ιιι ιιετ θεεειιιι σει ιιιιιιιτιεττειι ιι._Ι.ιιιι

Βειιεριι.ιε. Βεεεειιι πω· ιιοτι ιιιοιιι ειι Μιτου. 2 Βιιιιιιιειι

ερειετ ιιιιιοιιιε Με ιιιειιι ιιιιιιιιιιι8ετ Οιιει Πι. Ρτιι.ιι

ιιειιιιιιιιεει· ιι.ιιι ειειιιιιιιιι τειειιιιειιεε ιιιειει ιειιιετεε

Βιιεεειιι ειιιιιιετιιειιιιι,--νιειειιεε πιτ πιειιιιιοιι ιπιιι νει·ι“οι

Βειι ιιιοιιιιιειι. 6 8ιιιιιιιειι εριιιετ, Βει ιιετ Αιιειιιινιειιε, ει”

νοπι Βιιεεειιι ιιιωιιε ιιειιιε 8ριιτ ιιιειιι· ιιι ιι6τειι.-Βιιιε

ιιιιιιει·ε Ριιιιειιιιιι, 27 .Τ.ιιιι, ω Με ιιετ ιιιιιετιιιιι6εε

Οιιιιι·ιιιιιετ ιιετ Βιιιι:ειιιιιΒιιτιιιιοιι Βει ιιειιι νοΙΙΙιιιιιιιιιειιειι

?ειιιειι νοιι 8ριιιιιιιι εκει ετινιεεειι ινετιιειι ιιοιιιιιο, ετ

ιτειιιε ιιιιε ιιιι.οιι ιιετ 2. ιιιε8ιιοειιεοιιειι ιιιιειιιιοιι ειιιειι

ειιιειι 8ριιιιιιιιιιιιιιειι, ιιει· Βιιιιιιειι ιιι Βειιιιιιιιιιιτ ειιιιιιειι.

Με ΤειιιρετειιιιετειΒετιιιιιι εεειιερι·ιιειιι ιιιιιετ ε5.ιιιιιιοιιειι

ιιιιιιιεειιειι Βτεοιιειιιιιιιεειι ιιετ Τιιιιετιιιιιιιιτειιιιιιειι ιιιε

ετϋεειε Βειι.ειιιιιιιε, ιιε. ειε ειπε ειιιιιιιε ιιιιιιιιιιιιιιινε Βε

ειιιιιιιιιιιιε Βεειειιει. Οεεειιιιιιτιιε Μπι ειπε 'Ι'ειιιρετειιιτ

ειειΒετιιιις νοιι 0,6" ιιιιετ Με εοιιειι8ε 24-ειιιιιιιιΒε Με

ιιιιιιιιιιι ειε ιιεινειεειιιι Πιτ Με νοτιιιιιιιιειιεειιι _ιιιι›ετιιιι

ι6εει· Ηετιιε Βει.τιιοιιιει. Νεειι ιιετ ιιιΙΒειιιειιι ιιεττειιιιειιιιειι

Διιειοιιι. ι·ειιιΒιετι ιιει· ιιτε.ιιιιε ΟτΒιιιιιειιιιιε, .Μετιιιοτειι

ιιιι8εεειι ιιιιιιιιιι ιπι, Δω :Με Τιιιιετιιιιιιιι Με Βιιιιιιιιιιιιε

Γιιιι8ιετε. ιιιειειιεε ιιειι Βιιειιιιιε :ιιι Ρτοιιιιιιιιοιι ιιεε ειμαι.

ιιειιειι Τιιιιετιιιιιοιοιιιιιε ιιιιιτεεε, εοιιιιεε ειιιειι ιιιιιι ω 'Γε

ι›ειιιιιιιιι εκει ειιι Κειι€ειιε με! 'ΓιιΙιετιιει, εειιιιετιι πω!

ιειιιειιιιε ΤιιΒετιιειιιειιιιειι ιειζΒειιιε 'Ι'ιιεοτιε "Με εειι

ι;ετιιιιιεεειι ειπε ιιιιιιΒις ι›ευιιιιειιιειε ιπιιι εοιιει ειιιιιιετ ιιι

ιιειιιειιιιε Τειειιειιε ετιιιιιτειι, ιιιιεε ιιιιιιιιιειι ιιιι ειι8ειιιει

πειι ιιιειιιε, ιτιει:ιιιι Ηετιιε ειιιτιι τειιΒιετειι, εειιτ πιω,
ειιεεειιειιιιιε - Βει ιιιειιι. ι

Μι ιιιιιεε ιιιιτ ιειιιετ νει·εεεειι,.ειιι Με ιιγροιιιεεειιιειιι

ειιεειιειι, ινειειιε Με ιλ(εεειι.ιιετ 'Γιιιιετιιιιιιιιτειι.ιιιιοιι ει·

ιιιιιτειι εοιιειι, ιιιιιι ιιι0οιιι.ε ιιιιτ ειε ριειιειιιειειε ιιιοιειιιΒε Βει:

_νοτιιεΒειι,. ιιοιιιιοιι εε ειι:ιι ιιιετ ιιιιι ειπε Βειιιιιιοιι νοιι

ιιιιιιιιιιοεειιιιιιιιιΞειι ιπιιι εΙΒιιιιιοεειιιιιιιιειιιιειι ιΤιεινειιειι ειιΓ

ιιι`ε Βιιιι. ειιι€ειιιιιιιε Ρτειιιιιιιιιιιιιιιοεειι..ιεμ Η -

ιιι ιιειι ι.ιιιιιιει·ιι, ινειειιε ειιι ετοεεεε ιπιιι Βιιι ιισετιιει

ιειειι Μιιιετιιιι Πιτ Με Βιιιιιιιιιιι ιιετ Ρι·ιιιιειιιιιιειι ιιετ

Ριιιιιιεε ιιεειι2ειι, Με Ι)ειιιεσιιιειιιι, Οεειεττειιιιι ιπιιι. Με

80ιιιιειε ιιιιι· ιιιτειι Ζειιιτειι·ιιειι Βιιιιειοτιειι, νοιιιειιειΙ

ειιιιιειι ιιιιιι Βρεαιειροιιιιιιιιιιιετι ει Με· Ρτεεε ιιετ ρτιιιι

τιεοιιειι Υειιιτειιιιιιιιε ιιεε Τιιιιετιιιιιιιιε π. ‹ιιιιΒιιοειιεειιειι

Ζινεοιτειι ιιειιιιιιιν ιπι ροειιινειι Βιιιιιε μια". Βιε·8ιιιιμ
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ιιιεπ, “πιο πιο πππ πιοποτ πιιιιοποιι Μπι ποτποιι, σο

ιτειιειι 2 Ρπιιιτιο, ιιιιιιι!ισιι οτειειιε πιο Οοιοιιτ!ιοιι!ιειι πιιπ

ιπειιοιιε πιο Πιιεισσετιιειι ποε νοτιο.ιιτοιιε. ιλΙοε ω!

οτειοπ Ρππιιι σοιτιπ'ι, εσ οι πιο Ζοιι! πετ Ριι!!ο.ιιι ποιιειι

οιιι πιοπιισειιεοιιο Τιισοτιιιιιιπιπιοιιιιοποπ οιιιο Βοεοσιοπιιι

πο” ποε Κιειι!ισειιενοτιοπιοε σποτ Κσπιρ!ιΙιο.ιισιιοπ πιο

Ιίσειιισρισε ιιππ πιιιει8ο Ριιοπιποιιιο οιιιιτοιοιι, οιιιο εσ

ιπ!πιπισ.ιο, πο” ιιιεπ ειο σοι ποτ ρτσπποει.ιεοιιειι Ποσο

τοο!ιοιισιιτ!ιοιι οποσ πετ οιιοοιιοιιιοιιπ οπιιιτιι8ειοιι 'Ποσοτ

!ιιι!σεειο!ιο μια τπιιιΕ πιο πιο Βιιιιιειιιι ιιιοιιι σο!ιιειεππ

σειτοοιιιοιι πετ!. Ποπ εποιιοιι ιιοτνστεειιοσοποπ Νεοιισειι '

πιιπ πιιεΤιισοτιτπ!ιπ ιιιιι ιιιιεοτειι εοπιιιιοσοιι ιιιιιιιεο!ιοιι

Ππιετεπσιισιιεετιιοιιισποιι: 'Ι'ιισοτιιιι!ιιι πιτπ ππτ πιο Ετ

ειιιιοπιι8 ιιι οι!ιεπ ιιστιεοτι σοιτοοιιιοι πιιπ νοτ!ιιιιει πιο

οιιιο πστιιιοιι ιιτιιιεειιο νοτινοτιπιι8.

Μο.ιι νοτιοστι ιιι πετ ννοιεο, πο.εε ιιιεπ σει ποιο τω

!ιοιιοιι Ριιιιοιιιοιι ειιιιιιο!ιει οιιιιΒο Τοπο !ιιιιε 9-8-ειιιιιπ

!ιοιι πιο 'Γοιπροι·ο.ιιιι· πω, πιο ποε 'Γοιιιρετοιπτιιιοκιιιιπιιι

πιιπ πιο Τοιπροτειπιοιιηι!ιιππο επ σοειιπιιιιοιι. Ιιι ιιιειιτοτειι

Βιοπιοιι Βοπιεσσ!ειιπε σοειοιιοιι ιιι 8ρειιο!οσιει!ππποπ σει

Ησεριιιι!οτιι πιιπ Κ!ιιιι!ιοπ σποτ 8ροοιο!ρο!ιιιι!ισιιιοπ. ιιι

πεπειι επεροι€ιο Ριιιιο σοσπΓειτοιιιισοτοτ ΒιοΒιισεοιιειοιιπιιο

πιιπ Βοοπιιιοιιιπιιε ο!εειιιιιοπιιτο Ριιιιειιιοπ ιιιιιοοιισιιιιιιοιι

ποτπειι πιιπ ιιι ποποιι πιιτο!ιποο; οποσ πιο Τπσοτιιπ!ιιι

ρτσσο νοτοοιιοιιιιιιοιι πιτπ. Νοε πιο 'Ι'οοιιιιιιτ πετ πιιι

Βιισειιεοιιοιι Ιιι_ιοΙιιιοιιοιι σοιτιιῖι, επ σε8ιιιιιι ιιιεπ ιιιοιει

ιιιιι πετ Ι)σειε νοπ 0,1 Μι!!ιετ. Ιιπ Ρο!! οιιιοτ ρσειιινοιι

Βοοιιιιοιι πιοπετιιο!ι ιιιεπ πιοεοισο Βσειε ιιοοιι ο 'Ι'ο.8οιι

πιιπ ιει ποιιιι πιο 2. !ιοοιιιισιι επι πιοεο!σο Ποειε οιι

ειιιι·Κοτ ιι!ε πιο οτειο. ?ειιιε !ιοιιιο Βοοιιιισιι οιπιτιιι,

ιιιιιιιιιι ιιιεπ ποε ιιιιοΙιειο Μο!, π. ιι. ιιιιοιι ιτιιιιοειοιιε

8)(24 Βιιιιιποιι 0,6 Μπι., ποιιιι ιιιιιι.. ο Μι!!. πιιπ

10 Μι!ι. Ποσοτ 0,01 ιιιιιοπεπππο!ιοιι ιιππ !ιοιιιοπ Βιιιιι,

πο ιιιοτ πιο ισιιιεοιιοτι ι)σεοιι σοιιιιιιιοιι. Λιιοιι οιιι οτι ιππο

ειιιιιοε Βιοιεοτιι πετ Βοεοπ ποτε γει·ιοιι!ι' πο ιιιεπ επι

πιοεοιιι ννοι;ο εισ!ιοτ οιιιο ιοιιιρστιιτο 'Επσετιιπ!ιιιιιιιιιιππι

ιιιι οτιιιο!ιο, ποιο!ιο πιο Βοι·ιιο νσ!!!ιοιππιοιι νοτπππιτο!ιι

πιιτπο. Αιιεεοτποιπ οι πιο εειιτ ποεοιιιιιο!ι πετ ρετοιιι

εοιιο ιίοιιιστ ιιι σοτποιτειοιιιιι;οιι, ποιιιι πιο οιιιο !ιιιτε!ιοιι

οτεοσιοποπο Ατσοιι νοιι ΚοιιΙετ πιιπ Βειιτ') ιισοτ 60

πιιι!ιο ιιιιοιιποιει, ιιιιιιιι σοι πιει οιιιοιιι Βτιιιοι πετ 'Ειισετ

!ιπ!οεοιι, πιο πσει· πιο επ οτπο.τιοιιπο Βοο!‹ιισιι ιιιιοτιιιιοτι

ειιιπ, απ! ποιο ινοΒο πετ ρεγοιιιεσιιοτι Βοοιιιιιπεεππε οιιιο

νσ!ΙΙισιιιιιιοιι οιιιερτοοιιοππο Βοοιιιισιι "οι Ριοσοι· οπο. οποσ

οιιιοτ ιιιιο!ιιισιι νοιι ρσγειο!σΒιετιιοτ Κσοιιεσ.!εισεππε σποτ

οιιιοιιι σισειιοπ 8ιιοιι ιπι; ποτ Ρτονιιοποπο! οιιιιτοιοιι.

Απεεετ ποι· 8πεεεειιοιι εριοιι ιιιοτσοι πιο Ι.οσι!ιιπι επιπι

ιιοιιοτ ιιοτιισεοτ Οοιιιτο πεε Τιισοτιιπισεοιι ιιιιι. Πε οι

πιιιιοτ επ οιιιριο!ι!οιι ειοιε οποσ Ι(σιιιτσ!!ιιιιο!‹ιισιιοιι ιιιιι

ριιγειο!σμιεσιιοτ Νοθι-Ι.ϋεπιιε επ πιοοιιοιι. Με ΒιιιΒιισεο

επι' ποε Βοειοιιοιι νοιι ΤπσοτιιιιΙσεο »πιο ιιιοιτιοε Ετοιοιι

ιοιιε ππτειι πιο Μιιο!ιοιιιιειι εο!οσετ τοιιι ρεγοιιιεσιιοτ

Η.οο!ιιιοιιοιι τιπτ “ειιι” οπεεοτ ιιι Ριι!!οιι νοιι Ηγειοτιο,

πιο ποιιιι ππτοιι οιιποτε ΒιιΒιιιοιπ επ οτποιεοιι' ιει. Κοσ

!οτ πιιπ Βοιιτ ποιεοτι οπεπτποιπισιι ποτο.πι πιο, ποεε

πιο ρεγοιιιεοιι σεπιιιΒιο Ρεοιιποτεο!ιιισιι πισιιι ιισοτπιο

ποσπ σοι ιιοπτομοιιιιεειιοιι Ιτιπινιπποιι σεσσιιοιιιοι ππτπο.

Αιιεεοτ ιιοσετπποιι Κτιιιιιιοιι, σει ποιιοιι ειο Ιιειιιοιι

Ζποο!ι σιιιιοπ, ειιιπ ι!ιιιι.ιιισειιεοσο !ιιιο!ιιιοιιοιι !τοιιιτοιιιπι

οιοτι ιιοο!ι ·νοτιιοτεοΒοπι.;οποτ, ποιιιι οποσ Βετιιιεοτ Ιππο

ιιιορισο πιιπ σοι Ηοτο!οιποιι. Ι£ε πιιτο_ιο πιποτειιιιιιο,

οιιιινο Ηγροτεοιιιιο επ Ι.πιιποιηιοτιιοπ ιιιιι!ππιοτιοιι θιο!πε

εοιι Ιιετνοττπιοιι επ πσ!!οπ σποτ οτι Ι.οπιοιι ιιιιι !ιτο.ιιιιοιπ

Ηετεοιι Ειιρετιιιιοιιιο ιιιιι Βοσπιιιιιτπιιοοιι ποι· Κιιτροτ

ιοτιιροτειπτ πιιπ ποε Β!πιπτιιοιιοε Ε) οιιεπειο!!οιι. Ειιπιιο!ι

οοιιειι οποσ Ερι!ορειε πιιπ εσιιποτο Ηγειοτιο πιο Κοιιιτο.

*) [Πωσ. πω" Γ. πιιπ. Μοπιιιιι Βπ.82. πεπ Β π. ι. «Ποσει·

ιιπο·ιτοοιινοο !ιιιο!ιιισιιεποσοτ σει Ριιιιιιειιιοι·ιι».

Ο Ιποιιιιοτοσ εο!ισιι ειιι' ι·ειιι ρηοσιεο!ιοιιι ινε” σοπιιιοι.

 

 

ιππιιιιιιισιι, ποεοπ πει· Μπι;!ιοιιιιοιι ειιι ρεγοιιιεσιιοιπ

ιλιοΒο ΑπιιιΙΙο ιιοτνστιπτιιιοιι. Δ

Ψ” πιο ι!ιοτοροπιιεο!ιο νοτποιιπιιιιις ποε

'Ι'πσετιιπ!ιιιε σοιτιιιι, εσ ιει εε ρεγοιισ!σειεσιι νοτειιιιιπΙιοιι,

πιι.εε οιτι Ιτιοιποε ιΙππιιοιπ 8οιτοποτ, ιοι!ποιεο Κοο!ι'ε

ροτεσιιιιοιιο 8οιιιι!οτ, ποιιι ιιεπειι πω! ιτοιι σιιοσ, νοιι

ποιο εοισει ειιι επ ιιποιιιετποτ Κτιιι!ιοτ πιο Οοτιιει

επειεσι, πεεε εε οποσ ιιι ο" οτειοιι Ροτιοπε ποτ ει!!ειι

ιισιιοπ Ποειοτπιιιτ οιιιο Μισο επειιοιισεοτ ιι!πιιιοπποτ ιιι

!σ!Βο Βοοοιιιει σοι.

Τσεστοιιεειι !ισιιποιι πιτ πιο Τπσετιτπ!ιιιιιιοτοριο μπεσ

ι ποτιιο επι 2 Οιτπππιιιιεποσοσ ειπιιοιι: Βτειοιιε οιιιιιο!ι

Τπσετιιιι!ιπ ειιιοιι Τει! πετ Τσιιιιιο ποτ ιιιοιιεοιι!ισσειι

Τιισοτιιπ!σεο, ππτοιι ποτειι πιοπετιισ!ιο Βιιιιιιιιτπιιιτ ιιι

1οιι€ειιιιι ειοιοοιιποπ Ι)σεειι πιτ ιπι σοιιο.ιιπε!ιοιι Ιιιπινι>

πιιππι Οιιιπποπιριιππ!ιοιι!τοιι οτιοποοιι. Ζπειιοιιε πιει

πιο πιοποτιιοΙιο Ιοιιιιιο

Ιιππε πετ τεο!ιιιτοιι Ζε!!ρτσ!ιιοτειισιι ιιιι`ιιιιιἔοσοιιιιοιι

0οποσο πιιπ οιιιο νοτειιιτ!τιο ιιι!πιιιιιτ νοιι ποιιιοτιτιοτοιιποιιι

ΒιιιιΙοοεπεσε 2πτ ΡοιΒο°). πιτ ινσι!οιι οποσ οιποτεοιιε

@ποπ πιο ιιι ποιι Βοοιι!οιι ιιιιπ ιιιτοιι Εκοτοιιοπερτσππιι

τοπ οιιιιιε!ιοποιι Τσιιιιιο ειιιιν ιιιιιιιπιιιειοτοιι ") πιιπ

2ποιιοιιε ΟΓ88.110ΙΙ, πιο ποπι πιτο!ιιοιι ΙΒιιιστοιιοιι ιο.ει @σε

οιιιτποιιι ειιιπ, πιο εσπ. ειι!οτοετοιιο Μοιιισπο οιιοιοποιιιοιι

!οεεειι, Με ποτοιι Ποιοι” πιτ ιιι ποτ Οιιιτπτειο σ. Β,

ποε Βιοτ°εσιιο νοτιιιιιτοιι !ιοιιιιοιι.

Πιο ι!ιοτοροπιιει:ιιε Αιιποιιππιιε νοιι Τιισοτιιπιιιι σοι

νοτ ο!!οιιι ι;πιοιι Ετιιιι!ιτπιιοε2πειοππ σποτ σοειιιιιι!ιιιο
τοιοσ!ιοιιο Νο.!ιτπιιιιεκπιπ!ιτ επι· νοτοπεεοιπιιιι€. Ι)οιι 'ιπι-Μ

σοτικοιισιιιιοιι κι ιιι πετ σο!ιιιιιπιο «2ο!ιτοιιπου ιπιιιιιπεε

επι ποιι Οτροπιειιιπε οιοοιι πιιπ ιιισιιι εε εο!ιοιι ιει ποε

ιὶοεπ!ιοι επ εσιιιιο!! επι οιιιιιιιιποτ ισιοοιιποτ Τπσοτιτπ!ιιι

ιιιιοιιιιοιιοιι ειιι Βιιιιιοιι ποε !(ϋτροτοοινιοιιιοε. Ποιπ 'Γπσοτ

ιιπ!ιιι ο·οσιιιιτι πιιιιοτ ειιι ιιοτνστττι.εοπποτ Ποιο ιιι ποιι

Βοποιοι·ιοιι ερο2ιο!ι ιιι πεπ Ριι!!οιι, πο ππτο!ιι ποε ιιγοιο#

ιιιεοιι-πιοοιοιιεο!ιο ΥοτιοΙιτοιι Βοειιιπιισιι ποε ΠΓ5ΡΓιιΠ€τ

!ιοιιοιι ιιστρει·οοπιο!ιιοε ειοιιΒοΓπιιποιι σει πιιπ πιο @στη

Βοιιοτεοιιοιιιπιιοοιι ειιιιισιιπτ σποτ τοετοεειν εοπστπειι

ειιιπ. Ιιι πιιεοι·οιι Ησεριιιιιοτιι ποποοοιι ποτποπ πιτ Ρει!!ο.,

πιο ειιι· Τιισοτιιο!ιιισειιοιιπ!πιιο Βοοιιιιιοι ειιιπ, ειοιε πιιι·

πιο τοπιο ονοε σοει·ιιεεειι !ισιιιιοιι πιιπ ειιι Ψιοποτειπποσοπ

πετ ο!!εοιποιιιοιι Τπσοτιιπ!ιιισοποιειοτπιιε ιιιιιιε πιοπετ
οιιιο πιιοσεοιισπτο Ηειιιο νοπ Οριοι·ιι οιιτ Ρο!πο. Α

Ποιο 'Γπσοτιτπ!ιπ πιο ι!ιοτοροπιιεσιιοε Μιιιοι πιιπ νιο!

Μπι πετ νστπιιτι Βοιιιοο!ιι, πο.εε εε οι8οιιι!ιο!ι οτει ποσο

ιιι Αιιιισιι επ ιι·οιοιι Μισο, πειιιι πιο ιιστιεο Μοιιισπι!ι πετ

ιπσποι·ιιοπ Ριιισιεοοιιιοτοριο σοτοιιε ιιιτο Ατσοιι ποιου

ιιιιιιο, ποεε ιιιεπ πποει ποε '1'πσοτιιπ!ιιι πιο Ι.στσοοτειι ποε

!ι!ιιιιοιιεο!ι-πιοοιοιιεσιιοπ νοτιοιιτοπε οτιιιο. Βροιιοιιειοιι

πιο Βοτεσ πιιπ Μσε!ιοτ, πιο οιιι

οοειοσιειοε Ηοιιειιιιιοιιιιιιιιοτιιι! εοιι νιο!οιι .Μιτου σοσσοσιι

πο, 8εσοιι οσοι· ειι·ιοιο στι, ποοε πιο Ηοι!ειιιιιοιιτοεπ!ιοιο

σοι ποιιοιπ σοεεοτε ειιιπ σει 'Γπσοτππ!ιιισεσοππ!πιιο πιο

σιισο πιοεο!σο πιιπ ποσο πιιπ ιο !οΒιεο!ιοτποιεο ποε πιο

ιιιοιιεοσ-πισ.ειοιιεο!ιο νοτιοιιτοιι πιω πιο 'Γιιοτο.ριο σο

ποιοιιιιοι_ινοτποιι. Βε ιει ιιι ιτιπτ οιιιο νστσοπιιιΒιιιιε πω.

'Ι'ιιοι·οριο πετ 'Επσοτιιιιισεο πιιπ πιειιι ιιπτ ειε 8πττοποι

ποτεο!σειι,ιεο!οπεο πιτ ιιιοιιι_οιιιο εροειιιεοσο '1'ιιοτοριο οτ

ετοιιοιι.·

Με . . .- .ιι

ι) !)ιιε ΕππτοειιΙιπι πιοεοε Ρτοιεεεοε σι·ο.ιιοιιι οσοι· ιιισιιι πιο

«εοιι!οι'οτςτπιιο Νοτσο» ιιιιεοτοτ $ε!ιιιισπερτσισιιοι!ο πιι οιιιο:
τι· π τσο.ιι ιιιιιιπ ε. Β. ιιι ο!ιιοιιι ιι!ιιιιεο!ι οοιιτ !πιι8·ο σοσσο.ο!ι

τοιοιι ιιππ εριιιει· ππτο!ι πω! (Βιιιι·ιπιιιιιι) ειιι· Αιιιορειο εο

!ο.ιιιτιοιι ιιπει.το!ιοιιιοπ Ριι!! πεε Η. Βιιιπιπιιιε επ 5ιο!ιοιι, πιο

ιιιιιιοι· !ισπιριι!ιι ιπιι!ιτιοι·ι οοποοειι παταω, ειιι Ιπιιιιιι!ιιιτοε

!.ιιιιχοιιιςοποσο νοιι οιπιιε ειιιι·ι·οι·οτ Κσιιειετοιιε πιο πσι·ιιιιιι.

Ηιεισ!σ;;ιοοιιο Πιιιοι·επο!ιππε οτιτο.σ ιιιιτ οιιιο ο;οπιεεο νει·

πιοιιιιιιιτ ποι· 8οριο. ιιιιοτεινοσιοι·ιο (Ροτειιιι!ιο!ιο λΙιιιοιιπιιο νοιι

Ηοι·τιι Πι·. 'Ι' ιι τσιι.ιιι.

ι) Βιο νοτεοσιοποιιοιι Υοτειιο!ιο ρ ο ο ε ι ν 'Γιισοτιιιιισεοιιιιιιιιι·

ιιιιιιι επ οι·ιοπ,ςοιι. ιισ!ιοιι ποιιιιιιισιιει ι;!οιοιιιιι!!ε ιιιεοιιιιιιοιι<`>

ιιιεεειιπ οτπι·ιοι·ι ποι·ποιι.

'Ι'πσοτιιπ!ιιιτοο.ιιιισιι οιιιο νοτειιιτ-·

επσ!τοιο!ιοε πιιπ.
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Με !ειτειιι:!επ Πεειειι!ειιιιιι!ιιε πει· ιππι!ειπειι Τιιπει!ιπ

!ιπι!ιει·εριε ειπι! 1) εε!ιι· ιιιιιιιεειπεε 5ιειπει·π ‹!ει· Βοειε

πιιι! ειναι· πιιι· ι!ιιιιιι, ενειιπ πιο νοι!ιειι;ειιεπι!ε Ποειε Κει

ιιει·ιει Βεε!ιιιοιι ειπεπει !ιει.ιε. 2) Ζπι·πε!ιπε!ιειι ιπ ι!ει·

!)οειε, πεε!ιι!επι ειπε ενειιιπε!! νοι·!ιει·;;ε8ειιεειιε Βειι!ιιιοιι

νο!!!ιοιπιπεπ ιι!ιεε!ι!ιιιι,εεπ ιετ. ε) Ηιιιι·ειε!ιειιι!ε Ι!!!0Γνι!"θ

πινιει:!ιειι ι!επ ειππε!πειι Ιπιειιιιοπεπ. 4) Μι38!ιο!ιετεε Υετ

ιπειι!ειι νοιι επ!ιινειεπ Α!!ι;ειπειπιεπ!‹ιιοιιειι επι ι!ιι·επ

ιιιε!ιι· οι!ει· ιιιειιιιιει· επε!επιιειι $γπιριοπιεπ. Μι ειπε νοι

ιιπει·πε!ιεπιιε 'Εππει!ιπ!ιπιιιιιπππιιει εε!ιι· !ειε!ιι ει·πεπιει

πιιπ, επ ινει·ι!επ ιπ πει· Βε!ιιιπι!!ππε πιιι πω! ινιει!ει·

ιιιιιεεειε Ρεπεειι πειιιεε!ιι, πεο!ι ι!ειιεπ πει· πωπω, ιιι!!ε

ει· πιο!ιι εε!ιει!ι ιει, πειι·ϋ!ιπ!ιο!ι ιιπ! ειπε !)οειε ι·ειιΒιετι,

πιο νιε! !ι!ειιιει· ιει π!ε ι!ιε !ισε!ιειε Ποειε πει· νοι!ιειιεε

!ιεπι!επ Βε!ιειιι!!πιιεεειεπρε. Επι Ρειιειιι, πει· πιειιιειε

Μοπιιιε ιιιιι:!ι Απεε!ι!πεε πει· !ει.2ιεπ Βιιιρρε ει!! ι θειιιπ.

πισω πιε!ιτ ι·εεειειι, !ε!. Με Βε!ιει!τ επ πειι·ιιεπι.επ.

)λϊεπιι ε!εο·ι!ε.ε Τιιπει!ιπ!ιπ ειπεπ Ρ!ιιι2 ιπ ποπ Ξεπε

ιοι·ιεπ εειππι!επ !ιιιι, ει! ιει εε ειε! τοπικ επεεεειει,

Ρει.ιεπιειι, πιε ιιπε Βιιπιιιοι·ιειι πιιι! νοιπ Ι.ππι!επΓεπιιιιι!ι

ιιπ Ζπειιιπι!ε πει εοι;ειιιιππιεπ «πιι·ιεο!ιε.ιι!ιε!ιεπ» Ηει!ππι;

επιπε!ιιιε!ιιεπ, Μπι πιιι Απινιιιτειι πιιι! Οπιιιιι!ιο! επ πε

!ιιιπι!ε!π,εοπ‹!ειπ ειε επε!ιδειπε.εε επ ιππει·ιιπ!ιπιειει·επ.

Με !ιοπιιιιιιιιι!ι2ιει·ι !ιε.!›επ »ιιι ι!8.8 ΒεΒιιιπεπ ειπετ Έπ

!ιει!ιπ!ιπ!ιπι· πιιε!ι Ηιιειποριοε ππι! πει ει.ιιι·ιι !ιεινοι·τι·ε

ιεπιιει· Νειεππε επ ινιει!ει!ιο!τειιι Β!ιιιερειειι επ πειι·ειο!ι

πιιι, ιιπε ι!επ νοι!ιει επιζει!!!ιι·τειι (ιιιι!πι!επ. Με !ιοπιιιιιπ

ιιιπειι ειιι ειε πει ιιεπει·πι!επ ππι! ε.ιπππ!ει:πι·ιεε!ιεπ Ρε.ιιειι

τσιπ, επει· ππι ι·ε!ιιιιν. Βε ιει π! πιω !ι-ιο!ιι πει Ρε.ιιειι

τοπ, πιε πππ ιπ 'Ι'ε.8επ πει· θιεεππι!!ιειτ πιε!ιι πεοπιιοΜει

!ιει, ιιι επιεε!ιειι!επ, επ ειε Γιεπει·ιι οι!ει· πιο!ιι:. Βιε 'Πιετ

ιιιοιπειι·ιε ιι!!ειπ ιςεπι1Βι ι!επιι πιο!ιι. ))νεππ ινιι· 37,8"

πει Μππι!ιπεεεππε Με επειε θιι·επεε ι!εε Νοιπιιι!επ ιιππειι

πιεπ, επ ιει πιο Ε'ιιιδε ι!ειπιτ ποε!ι πιειιι. δωσει: ει·ειειιε

ειε!!! ιπιιιι πιτ Βεπιιε Ρε.ιιεπτειι, ι!ει·επ 24-ειιιιιι!!;;ε 'Γεωμε

ι·ιιιπι·επιιι!ιιπι!ε_ επιιει:!ιεπ 85,5 ππι! 37,3 !ιεει, πιο ιι!εο

ιπ ννιι!ι!ιο!ι!ιειι ειπε επει!εεε!ιιι;ε Οπινε !ιεπεπ ππι! ινειιει

ιιιι.ιιπ πιιι!! πει Ι.επτεπ, ι!ειεπ Μεπιπιπιπ πει νο!!!ιοιιιιπειι

ιπιιιεειπ νει·ιιιι!ιεπ νιε!!ειειιι ποε!ι ιιε!”ει· Με 87,8 !ιε,ει,

ιιιιε!ι 8ειιππειι !ισι·ρει·ιιε!ιεπ Βεινεεππεεπ ι!ιε 'Ι'ειπρει·πιπι·

Με 87,6-88 8ε!ιεπ εε!ιεπ. νι!ιιιιι·ειιι! ιιππ ποι:!ι νει· ινε

πιέεπ .!ιι!ιτεπ ι!ιε ι·ιεοιοεε Ε·"οιι!ει·ππε ιιπ!Βεετε!!ι ινιιι·ι!ε,

πει εε!!ιει ιιιιπιιπε!ειπ πιο!ιι Ριεπει· επ ερι·ιιΖεπ,ι!ιιι·Γιοιι πιο!ιι

νει!ιε!ι!επ, ι!πεε ειπε Αιιιιιι!ι! 5ρε2ιε!ιετεπ ιπ πειι !ειπειι

.ιιι!ιι·επ πει ιποπιιιε!επε ειι!ιε!τειιι!επι διιιιπε επι:Γεπιι!ιε -

ειε Απειιιιιει‹ ειπει· ει!ιιινεπ, επει· ιιιο!ιτ ρι·πει·εεεινεπ Έπ

πειιιπ!οεε - Τππει!ιπ!ιπ πιιι ειιιιπεεπιιειιι Ει·Γο!θε ειιΒε

ιιιιπι!ι πεπεπ.

Αιππιι!ετοιιεε!ιε Κι·ιιπ!ιε ειιι! ιπιιπ πει· ι!ιιππ ιιιι:!ιι. ιπ

πει·ιιπ!ιπιειει·επ, ινεπιι ι!ιπειι ιιπεεει·ε νει·πιι!ιπιεεε,ιιιτε!!ε!ιι

πάει· Βι!ι!πππει:,ιει! πιε!ιι ειπε πιπιειε!ιειιπε 8ε!πε!.πεοπιιο!ι

πιιι;; ει·ιπϋι;!ιε!ιεπ. !Ειπε Πε.ιπε, πει πει· ι!ιεεεε πιοιιι ι!ει·

Ρε!! πιιι, !ιιιιιε ιι:!ι πιιι ειπτειιι ΙΕι·ίο!ι;ε ιππει!ιπ!ιπιειειι.

Με ()πιπιεεεεπε πει· ιποιιει·πειι Απεεπεππιιι,ιιιπ ι!!ιει·

'ΕπΒει!ιπ!ιπ, πιο ειε ειο!ι πιιι.ει· πειι 5ρε2ιε!ιετεπ ι!ιεεεε

θεΒιετεε πειεπε!ιιγετε!!ιειειι πεπεπ, ιπϋι:!ιιε ιο!ι ιπ ιο!πεπ

ποπ ινοιτεπ !“οιιππ!ιειεπ: Τιιπει!ιπ!ιπ ιει ειιι Μιι.ιε!, Με

ιπειι !ιππιι€ει· ιπειιιεπ, επιιιει!επ επει· ε.πνιειιι!επ εο!!, ειπ

Μιιιει νοιι ππεε!ιειιεπει·επι ν!!ειι, ι!πι·ι:!ι Μιεεπιππειι :ειι

ινει!ιε ι!ιε!ιι·ει!ιτιετι, ιπ Ζιιιιπιιιι νιε!!ειειιι επ -νεινο!!

!ιοιπιιιπεπ, πιει· πιειιι ιιιε!ιι επ νειι!ι·ειππεπ. Ι·'ι·ει!ιε!ι νει·

!8!18!3 εειιιε Αιιινεπιιππι; ιπε!ιι· π!ε ειπε Ρ ι·ενιιε'εο!ιε

Βρι·ιτεε πιιι! ειπε Ποεεπιππε!!ε Π). -

'Ι !)ιεεε Αιπειι ιετ πιο 8!ιιπε ειιιεε ι!επιπ!6.ε!ιει ει·εε!ιειπεπιιεπ

Βπε!ιεε: ιπ ι!ειιιεε!!›επ ιιο!!επ ι·ο!!ειεπιιιι;ει·ε Ωιιε!!επεπε·ιιπεπ

πω! ειπε Μι.!ιει·ε Βε!ειιο!ιιιιιις πει· Απειειιιεπ πει· 'Ι'ππει!ιπ!ιπ

 

|Βιιι·

Πειει·ειε.

Π. Ι.ειιιιιιιι:ε: Ζπι· Βειιιιιιι!!πιιπ πει· εριι1ειιιιεε!ιεπ θε

!!!0!!8ιίΠιθ. ιΜιιιιε!ιεπει· ιιιειι. ιν. Νικ Π. 1905).

Νιιε!ιιιειπ ειε εριι!ειιιιεε!ιε θειιιε!ιειει·ι·ε ε·εννϋ!ιιι!ιιι!ι πιιι Θει

!οιπε! πιιι! πιιι. Οιιιιτ!ιει·ιιιεπριιπειει·, ιιιο !ιειιι!πιειεςιοεε πιιι

ι!ιε Κορι-Ηιι!εεεεεπιι ιιππ!ιιιει·ι, πε!ιππιιε!ι ινπι·ι!ειι, ιιιιιιεπ νι·ιι·

@Με ειιι πειιεε Μιιιε! ιπ πει· ι. ιι ιπ ιιιι!ππ πιιι.ιο π, Με ειιι.

εε!ιιει!ειι ινει·ι. ει·εο!ιειπι ιιιιεεινιιπάι. Ζι! ινει·ι!επ. Ι.. !ιοιπιπτ κατ'

ιιι·ιιιιι! εε!πει· 45 Β'ι!!!ε επιπ 8ε!ι!ιιεε. ι!ε.εε ιιιιιιι ιιιιι·ε!ι ι·εεε !

ιιιιιεεις πω! !ιιιιιιιι; νιιιει!ει·πο!ιε Βιιιιι!ιπ!ππιιλε -

ιιοιιειι πειι Κι·πιι!ι!ιειπεριοπεεε ειιιεεπιει!ειι @Με πεειιι

ι!πεεεπ ιιππιι. Πιο Ριιπ!ιι!οιι πιιπ! ειιι πεειεπ ιπ πει· ινε” επει

εειπιπ-ι, ιιιι.ιιιι ιιιιιιι ιπ !ιπ!ιει· οι!ει· ι·εε.!ιι.ει· Θειιειι!π8·ε πιιι! πει

ιιιι:!ιι ει·!ιϋ!ιτεπι Κερί' ιιεπιιιι π! πιο ιιιιιιε!!ιιιιε εννιιιε!ιεπ ' πιανει

!)οι·πιοι·ιεΜιεπ πιε !!ο!ι!πειιε! ειπειιεπι. Μι· Βιπετιι:!ι ι:·ε!ιπ,3·ι

πειιι Πιικειιπι:επ πιιι επ ε!ιει·, _ιε πιε!ιι· Με Ι!πιιιι›ιι!ςε8επι! πειιι:

ιι.ιιεεεπ ι!πι·ε!ιςεπομ·επ π·ιι·ιι, »εεε πιιι επ !ειε!ιιει· εεεε!ιιο!ιτ,

ινειιπ άιε Οπει·ει:!ιεπ!ιε! ιε,·εε·επ ι!επ Βιιιιε!ι πειοε,·ειι πιιι! !ιει·ιιιι

εει!ι·ιιε!ιτ νι·ει·ι!ειι. Μερα πιιιιι ειπε Βειι!ιι·εε!ιιε νοπ ε" ει·ιπιιι

ι!ει επι πιε ινιι·πε!ειιιι!ε, επ ιιιιω ιιιιι.ιι πειι Βιιιιειιεει.ειι Ριιιι!ιτ

ιπι· πειι ι·)ιπειιε!ι. Εε !ε!. ι·πιειιιιι ιπ ειιιει· Βιι.ιιιιι: ιιιε!ιι ιπε!ιι·

Με (ιπι !!!ιιε!) 80 π!ε !ιπε!ιετεπε 50 πειιι. επππ!πεεεπ πιιι! ειι:!ι

επι· Ρι!ιε!ιτ ιιι πιιιε!ιειι, πω· ιιιιιει· Κοπιι·ο!!ε ιιεε !ι!ιει·ιι!! !ειοιιι

ιιιιιιπι!!!ιι·επι!επ 9ιειρι·ο!ιιεε πιο υι·ιιε!ιιιιεεεππ8 νοι·ιππε!ιπιειι.

π. πιιι. Με επ 15 !.ιιιιιπε!ριιιι!ιι.ιοπεπ ι.ιειιιιιε!ιι. πω! ιιιι!ιε! ι π ε -

ε εεε πι τ. 400 Οειιι. ΒΧ8ιιιιΜ. ιχενι·οιιιιεπ. Βει 40 Β'ιι!!επ πιιι ι..

πειι Η' ε ι επ εε ! π π π ιιι - π] εεε ι· 'εσπειι ι!ιρ!οεοεειιε ιπι1·ιι

σε!!π!πιιε ι;ει”ιιπι!επ.

Πιιι.ει·πει·ι.ιετ.

Βει·ιοπι πειιι· πιο ννιεεεπει:πει!!ιι:ιιε ιιιιιιιιιειι ι!εε

Υει·ειπε 8!. Ρειει·επιιι·ιιει· Αειιιε ιιπ ι!εε Μπι· !904.

Ζιιεπιπιπειιςεετε!!ι νοιπ ετε!!νει·ιι·ει. 3ε!ιι·ειιιι· Ο. Ποι·ιτ.ι.

)νιιιιι·ειιι! ι!εε .Τπ!ιι·εε 190! !ιιε!τ ι!ει· ι'ει·ειιι 16 π·ιεεειιεο!ιιι!”ι

!ιε!ιε Βιι.:ιιιηςεπ ιιπ, ιιι ινε!ειιεπ νοιι :Η Πιιις!ιει!ει·ιι πιιι! ι πω!.

80 νιιεεειιεε!ιιιιι!ιε!ιε Μιτιει!ππειειι αειιιιι.ε!ιι, Π! Ριιιιειιιειι νει·

εειε!!ι πιιπ νει·ει:!ιιει!ειιε ιιιιι!ιι·οε!ιοριεε!ιε πιιι! ιπι!ιι·ιιε!ιοριεεπε

ι·ιι.ριιι·ιιιε, Αρρει·ειε, Αππι!ιιιιιικειι π. ε πι. ι!ειποιιετι·ιει·ι πιιι·

ι!επ. Πιο ι'οι·ιι·ιι.,ε;ε πιιι! !!!ιτιει!ππιτειι ι·ει·τει!επ ειε!ι Γοιιι·ειιιΙει·
ιπιιεεεπ πιιι άιε ειιι2ειπεπ Πιεπιριιιιειι: ε ι

Ριιι!ιο!οειεε!ιε Απει.οιιιιε.

Ο ο! ιπ ειε (ΗΜ-ιι): πω" !ιιειο!ο,ε,ιεε!ιε Βιιιι!ιειι ειιι ιιεπ 8ε!ι!ειιιι

!ιππι!ιπι·ειποιπεπ ι!εε Μιι.Βειι8 πω! πω: Βε!ιιπιπε ι?Β4. 8ιι.π.).

Πο πι:: Πειιιοπειιπιιιοιι ειιιεε Ρι·!ιπει·ιιιεε νοιι Απεπιγειιιιι άει·

Απ. ιιιεεειιιει·ιειι (765. Βιιεππι;).

ιππει·ε Μει!ιπιπ.

Α!!›ιιι ιι π ε: Πε!ιει· ρι·ιιιιιιι·εε Εππ8·επιιιιι·ειιιοιπ (ΙΜ. Βιιιππιιι).

!ιπ π ι π: !!ειιιοπει.ι·ειιπιι νοιι 4 Ρει. πιιι. Ρει·ιι.ιιιιιιιε ιιιπει·!ιιι

!πειι με!! Βιι.ιπιι€).

Βιιι!ι!ε-ι·π: σειι" ιιιε Βει!ειιιιιιις ι!εε Βιι.ει!!πε ιιειιπιοιιιιιε

Β'ι·ιει!!ϋ.πι!ει· ειε Ει·ι·ει;ει· νοιι Ριιειιιιιοπιε (Τ5 . Β!ΙΖιι!ΙΒ°).

Η ο ιι ε: Πεπει· Ε”!ιιε·ε!!πτειι ιιπ ι!!ιιι·ι·!ιπιεε!ιεπ 8ιπ!ι!!755. ΒιιπιιιιΕ).

Ν' ε ιι τ. ιι !ι ει! ε π: 'Ι' π. ν. 8 ε ιι ι· 6 ι! ε ι· ε Κι·ε.π!ιεπ,ςεεε!ιιοπι.ε
- Η (ΤΠ. Βιιιιιιιης). -

Ο ε ι· ε ε ι π ε: Πεπει· 8ιεπο!ιιιι·ιιιε πω! Ο!ιιπι!ιειιιιοπ ιπι.ει·ιπιιιεπιε

(752. 8ιιιππει .

Νει·νειι!ιι·ιιπ!ι!ιε!ιεπ.

γ: Πεπει· 8ε!ιι·ιιι.- ππ‹! Ζειο!ιεπρι·οπεπ ποπ Θειειεε!ιι·πιι!ιειι

Π68. Βιι2ππε;). _

Β ε π ,ειε : Β!π !ι!ιπιεε!ιει· Γε!! νοιι θγι·ιπε·οιιη·ε!ιε ΠΩ. 8ιτιππ;.3·).

ν ο ε ε: Πεπει· ειιι·οπιει:!ιε ρι·οε·ι·εεεινε Βιι!!ιΞιι·ρει·ιι.!γεε Οὐ!). Βιιι.).

()!ιιι·πι·πιει

Ι) ο πι πι· ο ιν ε ιι ι : Πεπει· θεια νιιι·ισ. σει. Βιιειιπις).

Η ε ι· ε ε ι π ε : πω» Ηιιειποι·ι·!ιοιι!ε!ορει·ιιιιοπεπ (768. Βιι.ιππε).

Ε"ιε!ι: Κεεπιειιεεπε Βειιι·ιιιιε επι· Ηιι·ιιε!ιιι·ιιι·ςιε (768. ιιιιιι

757. ΒιιιιιπΕ). !°

Εεε·πει· Ηπα ιιπιιεπι ι Ε! ε π ι! ε ι· : Βεπιοπειι·πιιοπ ειπεε Β'ε!!εε νιιπ ΟειεοιπγεΙιτιε

@οι πω. ει.ερ!ιγιοιπγεοιιοε ειιιιιπ ιιπιι!εε Πθ1.8ιΜπιι€).

---- :·ιι··:_···-··;ξε·- -···-··· ~~··~; ···· Ω ' · Η εεε
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11] 1011 στι; ιιιιι1 Γι Μ:: Πιι 9191 νοιι Τιι1ιοι·1ιιι1φο ω" Μοτο
ν) 11111 οι·1ο1ει·ο1οιιει· οροι·ιιιινοι· Βιιι1ιιι·ιιιιιις Με 1ιι·ιιιι1ιιιιι

0ι·ιι;ιιιιε 1766. Βιιιιιιιιιι·).

θε1ιιιι·ι.ε-1ι11ΐο ιιιιι1 Ονιιιιο1το1οΒι1ιι.

11 ο1ι1ιιιι· ι: [Μια οιιιιιι·ει ιιιιιιοι·ει ;ηιιιιο1ιο1. Οροι·ει.ι1οιιιιιιιοι.1ιο

άειι (ιιι1ι. Ποιιιοιιιιιι·ιι11οιιειι νοιι Ρι·ο_ιε1ι11οιιο1ιι14οι·ιι)

1757. Βιιιιιιιιι_·).

1.ιιιιιιειι: 11ο1ιοι· ο1ιιιιιι οιιιιι·ιιιιν 1ιο1ιιιιιι1ο1τειι 11511 νοιι ιιιιε·.ιο·

ι.ι·ειςοιιιιτ Βιιι.ι·ιιιιιοιιιιιςι·ιιν1ι11ιΜ ιιι οιιιοιιι ιιιινοι·ιιο1ιι·ιοιι

'11ιι1ισιιιιιιι1ι 1780. Βιιιιιιις).

Κιιιι1οι·1ιι·ιιιι1ι1ιο1τιιιι:

81:1ι ιιι11ι: Πο1ιει· άειι Βιιιιορ1ιιιι·νιικεει1ει1ιε2οιιε Μι· 1ι1ειιιυιι

Κ1ιιι1ει· 1794. $11ιιιιιι;).

Αιιι.τειι1ιι·ιιιι1ι1ις1ιειι:

11158918: Ζω· θιιετιιι1οιι Με Βι:1ιιο1ιιειιιιε, ιιι11 νοι·ειο11ιιιιε

οροι·1ει·ιειι· Ρ1111ο 1762. Β11πιιιιιι·).

1Μιι·ιιο11ιε ιιιιι1 Η ο Μ:: Πε1ιοι· Ρ112ιιι:ιεεειι 1ιι άειι '1'ι·5ιιιοιι

1ιιιιι111ι:1ιειι 1755. 8112ιιιιι;). 1 '

Η ε ι· ιιι ιι ιι ιι ι Βει·1ιι1ιι 111ιει· ι1ιιιι 1ιι1ει·ιιιιιι1οιιει1ειι θρ1ι11ιιι1ιιιο1ο

7 εειι-Κοιιι;τειε ιιι 11ιιιοι·ιι 17158. 81ικιιιι;).

@απο ιι 1 ιι ε: Ζιιι· Αειιο1οΒι1ο άειι Βιι1ι1ο1ιτειιιι·ε 1782. 81ιιιιιις).

Νιιιιοιι-Βιιο1ιειι1ιι·ιιιι1ι1ιο11οιι.

Ηο11ει1: Πειιιοιιετιιιι1οιι νοιι 2 Ριιι1ειι1οιι: 1) 1'ο1ι1οι·1ιιι1ιο

1 Βιι1°111:1ιο, 1ιοι·ι·181ει·τ 11111°01ι Ρει.ι·ιι11'1ιιιιι_ιε1ι11οιιειι; 2) νο11

ετ11ιιι1ιι;ε Βριι1ιιιιιΒ άειι 1ιιιι·ιειι ιιιιτ1 ννειο1ιοιι11ειιιιιιεπε.

1758. 91ιειιιη,;).

Ποι·οο11ιο: Ζιιι· Π1ειιιιιοεο ιιυά Τ1ιοι·ιιρ1ο άειι· Νιιεειι1ιιοε.

1756. 8112ιιιη:).

Ηειιι11ιι·ιιιι1ι1ιο11οιι.

Ρο τοι· εειι: 1)οιιιοιιειι·ιι11οιι νοιι 5 Ριιι1ειι1ειι: 1) Ζννε1 ΠΙοει·ιι

ιιιιι 11ιι1ειιιιι1ιοιι1ιο1 ιιιιι:1ι ιιιιιη,ιε1ιο111.οι· 8οιι1ι1εε. 2) 141911 νοιι

° 11ι11ιιι·ιιι1ιεν1ιιι1οιο Μι· 8ο1ι1οιιιι1ιιιιιι :Ιου Πιιωι·11ρρο,

ό) Νιιιι1ι 1·ιιιεειι 1ιο1ιιιιιι1ε1ιει ιιε1ιο11ιει· 9811 νοιι Ευρω

Μ: Μεεε, 4) 111οιιε ι·ο11οιιε Με 11ιι1ιοιι 01ιι·οιι, 5) Ψειωι·ει·

ιιω:1ι 19ιιιεοιι 1ιε1ιιιιιι1ιι11ει· 195.11 νοιι Ευρω 17155. 81ιιιιιις).

119 ι·εε11ιο: 11ε1ιει· 61ο ιι1ο1ιτο1ι1ι·ιιι·ις1εο1ιο Βε1ιιιιιι11ιιιις άειι

Ηιιιιι1ιι·ο1ιοοε 17155. 81τειιιιις).

Β ο1ι1ο1ο ιιικ1 Πι:1ιο: Πο1ιειι· Μν1ιοιι1ε 1'ιιιι€ο1ιιιιε17θ0. 811:ιιιι;).

Πι·οΙοε1ο:

Κι·ομιι: Βοιιιοιιειι·ιι1.1οιι· ε1ιιοι· Βιι11ιο νοιι 1ιγειοε1ιοριεο1ιοιι

Βι111οι·ιι ιιιι Ρι·ο)οιιιιοιιιιιιρρειι·ειτο 1759. 811.ιιιιι);).

Π1νιιι·εε:

Η ο ι· ιιι ιι ιι ιι : 11ο1ιοι· 1ιν);1οιι1εο1ιο ιιπά ιιιιιιιιιιι·ο νοι·1ι€111ιι1ιιευ ιιιι1

Μειιιι1. 1785 Ηιτιιιιι€).

Ρι·ο1ο1ιο11ε Με 11111. Λοι·11ο1ιιιιοε')

σου Οοεο11εοιιιπτ Ι1ιν1ειιι61εο1ιοτ Αοι·21:ο Μι

.Ιιιιι_1ονν @ωραιο νοιιι 17-19. Απ. 1904.

Ειιε1ε 811ιιιιιιι.

Αιιι Ποιιιιοι·ειιι8 Δου 17. Αιι€ιιει νοιι 10-1 111ιι νοτιιι111ιι€ε.

1. Βι.ιι.ι11.ιι.ι·ηρι·. Ο1ι. Βιι·ϋ1ιιιι1ιοι·).ς ει·ϋ11”ιιοι

Νιιιιιοιι άειι1111ειι1ιιιιιιι1νοι·ινιι1ιιιιιαι1οιι Αει·21οιιιιι·.

_ 2 5τιιι111ιιι ιι ιιι ν. ν.·θιι·ονιιι 814 1ιο1ιιιιιι1οιι Αοι·21οιιιι;

ιιιι 11ιιιιιιιιι ι1ει· 81:ιιι1ι ινι111ιοιιιιιιοιι ιιιιι11ιιι1ιιι Με 1141ιιιιΙ1οι1οι·

ιιιιι ι1ιι·οιι Πιιιιιοιι Ζιι ειιιοιιι Α1ιοιιι1οειισιι ιιι άειι Βιιιιιιιιιιι άειι

8οιιιιιιιιι1ο1ιο.1ιι ι1ει· Β111°ε81°ι11118ιιο ιιιιι Βοιιιιοι·ιιτιιις άειι 19. Αιι

8·ιιιιι οιιι. ·

?ιι Ρι·€ιεε ει Ρ ι·ο1. Ι) ε1ι1ο 1ιοιι·1111ιοιιιιιι1 Με 1ι11ιρ;11εάοι· Με

Αει:21οιιι€οιι ιιιιι1ερι·ιι:1ιι ι1ειιι Βιιι.άι1ιειιρι Πιι· Με 1`ι·ειιιι‹111ο1ιιιιι

1νιιιιεο1ιε ιιιιι1 άιε Βιιι1ειι1ιιιις άειι 11ιιιι1ι Με Αει·21οιιιμιε ιιυε.

Νεο1ιι1ειιι άειι· Ρ-ι·1ιεεε @ι Κο111ι;;ειι ιι;ει1ιιο1ιι, Με ιιι άειι Κι·1οΒ

Βιι2οι;ειι ιιιιι1_ ι1ιιιειι οιιιο 1.ς1ι1ο1ι1ιο1ιο Ηε1ιτι1ιο1ιι· εοιν11ιιεο1ι1:,

1) Βιιι€εςιιιι€οιι ιιιιι 2. Αρι·11 1905. (Π. 11811.)

Μι

ειιι·1ι:1ιτ οι· 11·ι·ιιει· Μπι Βιι1ι1:οι· άειι· Πιι1νοιιι11Μ ιιιν1 @οι Πε1ιιιιι

ι1ιιι· ιιιο11ιιιιιιια:1ιοιι 9511511111 εο1ιιιιιι Πιι.ιι1ιιιιι·ι1ιο 1.1ο1ιοι·1ιιιιιιιιιι€

Με Ηϋι·εει.ιι1οε Φιν ιιιει11:1ιι1εο1ιοιι Κ11ιι11ι Με 8ι1.2ιιιιΒιι1ο1ιιι1 Με.

4. 1) τ. 'Ι' ι· ιι1ι ιιι· ι - .1ιιι:1ειν (0οι·ριιι),1ιοει·11οει Με Ρι·11οοιι

@οι Ποι·ριιιοι· ιιιιιι11:1ιι1εο1ιοιι θ08011801ιΜΕ ιιιι Νιιιιιιιιι ι1οι·ειι11ιοιι

41ο πιιιιι Αιιι·ιιιιιιιΒ· νοι·ειιιιιιιιε1τοιι 9115051· άειι· (πειιο11ιιο1ιιι1ι

11ν111.ιιι11εο1ιει· Αει·21ε, ι1ει·ειι Βι·.εο1ιε1ιιειι ιιι ιιο.8;ι·οςεοι· Αιι2ιι1ι1

Πιι νι·ι·σι1ιι ιιιιι Μπι 19101911 Μιιιοι·1ιι1, ννο1ο1ιοιι (Με 'Γιιι.ιοεοι·ι·1ιιιιιιε

1ι1οιε. ειιι Ζιι1ο1ιιιιι Μ, Μ" 41ο .4οι·ιιοτιιΒ·ο άειι Αοι·21οιι ι1οιι

` Μιιιι1ιιε ιιι ο1ιιειιι Βει111ι1ιι1ε 8·οινοι·ι1οιι Μιά. ινιιε άειι Βοιιι:1ι1ιιεε

ι·οι:1ιι1οι·ι18ε. 1ι·οιιι άειι· Βο1ιννοι·ο 11οι· Ζιι11, Με ι1ιιι·ο1ι άειι Και*

1ιετιιιι11ιοεο1ιινοιειι,ιιιιά ποτε άειι Γοι·18ιιιι,νει-ι ιιο ν1ο1οι· Κο11ε;οιι

9111-0811 Κι·1ιηξεεο1ιιιιιρ1ιιιι, άειι Αοιιιειιιἔ ιι1ιπιι1ιιι1ιοιι.

5. Ρι·1ι.ε ειε Ρι·ο1. υΒ1110! Νιιο1ι ε1ιιοι· Πο1ιοι·ιι11:1ιτ 111ιει·

άιε ιιιι1° ι1οιιι Ιοιπιοιι Αοι·2.1.ε1.1ι.πο ιιιιιι Α1ιιιο1ι1ιιειιο ;ςο1ιιιιςτοιι

11οιιιιιιιιιε1οιιιιιι1ιο11ειι οι·ϋι·ωι·ι. άειι· Ρι·1ιωει άιε 11111' ι1ειιι νοι·ι8·οιι

Αει·2τειιι2ο ε,ιοιν11.1ι1ιο Κοιιιιιι1εε1οιι ιιι Βιιι:1ιειι ι1ει· 11ε1ιιιιιιιιιοιι

1ι·ειςο, 111ιοι· ι1ει·ιιιι Τ11.ι11ι;1ιο1ι. Πι·. Κο11ιιι ιιιι ιι Βιμ ι·οΐοι·1ε:

του Μα!.

θ. Βο1ιι·ε11ιι· Πι·. Βιιαο1ιιιιιιιιι - Μ” νοι·11εεει ο1ιι

νει·2οιο1ιιι1ε άνω· οιιιμι1ιιιι1οιιειι 8ο1ιι·11'ωιι.

1) Αρχεια Βιοιιοι·ιιιιεοκιικι. πανια. 1ιοι·ιιιιεΒ·οπε1ιειι νοιι ι1οιιι

Κιι1ιιετ1. Ιιιιι11ιιιι Ε. Βιιρει·1ιιιοιιιιι1ιιιοι1ιι1ιι. 1311. Χ. 2-5. .

2) Βει·1‹:1ι1; 111ιοι· 1115 'Γ111181ιε11 ι1ιιι· 1νο1ιικι1ιιιο1ιοιι ιιιοι11ιιιι1

εο1ιειι θειιιο11ιιο1ιιι11 111ι· 1901-1902. °

Β) Ηειιο1ι1. 111ιοι· Με Τ11111:1ιο11 άεε Κιιιι1οι1ιοεριιιι1ιι ι1ει· 1ιο11ι

πειι Ο18,ιιι ιιι 111οε1ιιιιι ι'. 1902.

4) Αι·1ιε11οιι άειι· Θεοε11εο1ιει1ι ι·ιιιιε1ει:1ιοι· 01ι1ι·ιιι·Βοιι ιιι Νοε

1ιιιιι 1902-1908.

5) Ρι·οιο1ιο11ο ι1ει· Οιιιιι111εο1ιειι 1ιΙοι1121ιι1εο1ιειι θειιο11εο1ιιι1ι

1908-1904. -

θ) Βεα1ιοιιει:1ιιι1'τε1ιει·1ο1ιτ 111ιοι· Με Τι111ις1ιο11 άειι· θεεε11εο1ιιι1ι

άειι· Αει·Ζω άειι 117ο11ινιι1εο1ιοιι 01οιινοι·ιιειιιιιιιιε 1902.

7) 1)ι·11ιοι· ιιιιι1 νἱει·ιοι· Βοι·ιο1ιι άειι Βνιιιιεε11ετ:1ιειι Βιιιιιιιο

ι·ιιιιιιε 111ι· 1ιιιιιι;ιιιι1ιι·ιιιι1ιε ιιι Ρ111ι11.111ι·ννι 1901-1902.

8ι Πι·. Α. ν. Ρειο1ι1: Ι)1ι·ο1ι1οι· άειι Βιιιιιιιοι·ιιιιιιε οι» 11ιιιι

1999119118 ιιι Ρ1ι1ιιι_111ι·νι·1: 1111112118 111ιει· Με '1'ιι1ιοι·1ιιιΙοεο1ι·«Βο

ιιιιι1 Με Ηο11ε111τ1οιιινεεειι.

9) Ρι·οιιρε1:1: άειι (οιιιο: ι1οιιι Ρι·οιοΚ1οι·ιιιο άεε Κϋιι1ι;ιι

ιιιιι1 ι1ει ΚΒιιιι;1ιι νοιι Ροι·1ιιι.πιι1)ιιι Β1ιιιιιι1ιοιι νοιιι.19.-28. Αιιι·ι1

19013 ιιιιιιι11ιιι1οιιι1ειι 1117. 1ιιιει·ιιιιι1οιιιι1ειι ιιιοι1ιιιιιιεο1ιειι Κοιι

Βι·οειιειι. · -

10) Πι·. Η ι· ιι ει Η 11 ι· ε ο 1ι Μπι ιι ιι ιι: Πιι1ιοι· Με 11'οι·ιιιι1ει·

Μιιιιιιιιιι 1ιο1 άειι· 11ειιιι ιιπτ Βειιιει·1ιιιιιι.ιοιι 111ιοι· Με 1ι15ιιιπιιι1'οι·ιιι

Με) ε1ιιιςοιι 1101101811 ν611ιοι·εο1ιιι1ιειι.

7. Κ ειεε ιι1`111ιι·οι· Β ι·. Ρι'ιι11 - .Τιιι·_1ονν1Ποι·ριιτ):Κιι. ε -

ιιοιι1ιοι·1ι:1ιι.

Β1ιιιιιι1ιιιιιιιι:

 

1191. Κυρ.

551110 νοιιι Χ1'. Αυι·21οιιιι.ιο (Ρεϊ111ιι1) . 908 09

Ζιιιεειι 85

Α ιι ιι ιι· ιι 1ι ο ιι : ώ

.1ιιιι1 1.: Το1οιι;ι·ιιιιιιιι ιιυε Ρει·ιιιιιι :ιιι Πι·. '1'ι·ιι1ιιιι·1. 1 -

.1ιι11 17.: Ριιι·ιο ιιιιι1 ΜΝΗΜΗ . . . . . . . . - 71

Νον. θ: Αιι ι11ο «9ι. Ροτει·ιι1ι. ιιιιιι1. 117οο1ιοιιεο1ιι·111:»

111ι· 1)ι·ιιι:1ι άειι· Ρι·οιο1ιο11ο. . . . . . 145 -

- Ροι·1.1) ς1ιιΕ11ι·. . . . . . . .. . . - - . -· 85 γ

11151 25. Γ11ι· εἱιιειι Κι·_ιιιιΖ πι· Βοοι·ι11ειιιιΒ· (Με δι.ιιι11

1ιιιιιιι1ειι Οι. πιω. ν. Βοο1‹. . . . 1 . . . 25 -

.1ιι1124.:ι1. Ξε1ιι·ειιιι· 1)ι·. Βιιμο1ιιιιιιιιι 11'11ι· νει·

891111ι1ιιΒ Μι· Ρι·οιο1ιο11ει ειο.) . . . . 85 -

Ροι·1ο 11ει111ι·. . . . . . . . . - 25

1)ι·ιιο1ιειιι:1ιοιι 0. ΜΜ.151686ιι . . . . . . . . . 15 85

1ιιιιιιι·ιιιιι 28 1151. 45 Κορ. 11ιιι·1ιιιιι 84 Κορ. . . . 28 79

Βιι1ι1ο 111ι· άειι ιι11.ο1ιιιτειι Αει·2ιοιιιε . · . . . 1599 53 ·

Βιιιιιιιιιι 9311 48

8. Βοετιιιιιιιιιιιε ι1οι·Ζε1τιιιιι1 άσε 0ι·ιοε άεε ιιιιο1ι

ειιοιι Αοτωοιπἔοε.

Ρι·11 εεε: 19ο 11οἔοιι 2 Βιιι1ιιι1ιιιιἔοιι 111ι· άειι ιι1ιο1ιετειι Λειτ

1οιιι.4· νοι·,οιιιο ιιο1τειιιι Με Αι·οιιε1ιιιι·ι;οι· Βιιιι1ιιιιιιιοιι. Με 2. εοι

ιειιε Μι· Βιιι1ει11ι·ο1ιτ1οιι ιιι Κοιιιιιιιιι·ιι.

Πιο νει·ειιιιιιιι1ιιιιἔ οιι1.ιιο1ιειι1ει ιιιο1ι Με ιι11ο1ιει_)111ιι·1νειι 1761·

ειιιιιιιι1ιιιιεεοι·1 Αιειιιι1ιιιι·1.τ Ζιι νν11.1ι1ειι, Με Τοι·ιιι1ιι ννιι·τ1 άιε 2ε11

' νοιιι 10.-15. Αιιειιει. 1›εει1ιιιιιι1. ιιιιτ1 Με) ἔοιιιιιιει·ο Β`1τἱιιιιι); «Μπι

νοι·ειιιιιι1ο 111ιοι·1:ιεεειι.

9. ννιι1ι1οιιι 138 νι·οι·ι1οιι ςενν111ι1ι

1) ιιιιιιι Ρι·11εεε: Ρι· ο 1. 110510, .1ι.ιις1ενν (1)οι·ριιι.).

2) 2ιιιιι νικ Μεεε: 1)ι·. Ο 1ι. 8 τι· 15 1ι ιιι 1ι ο ι· ιι, .1ιιι)ονν (1)οι·ριιτ.).

11) 2ιιιιι 1. ο1ιι·ο111.ι·: Πι·. Θ. ν. Βιιι.ιιο1 ιιι ιιιι ιι , 11111111.

4) 2ιιιιι Π. Βο1ιτο11ιι·: Πι·. Α ιιι1ει·εοιι, .1ιιι·_)ειν (Ποι·ριιι).
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ει ειππ Κεεεει!!ιιι·ει·: Πι·. Με Π', όιιι·ιειν (Ποι·ρει) Με διευ

νει·ι.ιειει· ειιιεε όυι·ε!ι όευ νοι·ειεπό ευ όεειειιιει·ειιόειι

Κο!!εε·ειι ιιι Αι·επευυι·ις.

10)Ι)ι·.11.8ευιιι!όι- Βιμ: Βει·ιουτ. ιιυει· όιε Φε

ι!ει!ιειτ όει· θεεει!εο!ιυιι. επι· Βε!ιππιριυπε όει·

Τυ!ιει·1ιυ!οεε ιπ όευ όι·ει Οεεεεερι·ονιπεεπ.

!!ειιιε Ηει·ι·ευ Χο!!εεειι!

Με νοι·ειιιεπόει· όει· «θεεε!!εουυίι επι· Βευεπιριιιπε· όει· 'Γυ

υει·υυ!οεε ιιι όευ 8 Οειεεεπτον!πιεπ» ει·υιι.ιε ιο!ι ιπιι· Ιυι·ε ΑΜ'

ιπει!ιεειιι!ιειι, ππι 1!ιπεπ ιιυει· Με 'Ι'όιιις!ιειτ όει· θεεε!!εουειτ

ππι !υι·ει· Πευει·ιι!!ιι·ππε Μου Βιε·ε Βει·ιουι. ευ ει·ειεττεπ.

Ιιπ .1ε!ιι·ε 1902 ιιιυε!ιιε Με επω- ίιο!ιιι!!ιοιπιτεε όει· όειπε!ε

!π Ποιι·ιιιι όοιπιει!ιει·επόεπ «θεεε!!εο!ιπιε επι· Βε!πιιιιρΓυυε; όει'Γυ·

υει·ιιυ!οεε ιιι όευ ε Οεεεεερι·ονιπιεπε νοτεο!ι!πεε, π·ε!ε!ιε όει

!ιιπ ιι;ιπαειι, ειει.επε όιεεειπ Βο!ιε!!ιοπιιιεε, εοινιε υ!!επ εοπετ

υοοιι ειου υι!όεπ πιο!!επόευ Βυ!ιε!!ιοπιιιεεε ειπε !εεε.!ε Βπιειεπι

υει·εουειςυπε ευ εουει!'επ υπό όειπεε!υειι ειπ θι!ιππιι·εο!ιι ιπ Αυχε

!εε·ειιυειτειι όει· θεεε!!εοιιυι'ι. ευ ,ςεινιι!ιι·επ. Πεε Ρι·ο_ιε!‹τ ειιιεε

εο1ουεπ Ρι!ιε!εεειυιε ειιιιόιε Μπι Βιεεει· Εο!ιε!!ιοιιιιιεε Μου

1)οι·ρει ειπ. Με !'ει·υ·ει!τιιπε όει· θεεε!!εουε.Γι ιι·ευ·ι.ε ΜΜΜ!"

επ, ου όπε Βιεεει· Βο!ιε!!ιειιιιιεε ενεπιιιε!! ςεπειει εει. εε1!ιει

Με νει·ινε!ιιιπε· ευ ιι!ιει·πευπιειι, υπό νει·!εε·ιε ιιιιου Βιπριεπε·

ειπει· υε_ιευεπόεπ Αυτεε·οι·τ όευ Βια όει· θεεε!!εουειι. νου
!!οι·πει τ ιιιιου Βιμ. Πιε θεπευιιιιευπε όεε Ηει·ι·ιι ι!ιπιειειε

όεε 1ππει·π ευ Μεεει· Πευει·ι'ι!υι·υπε ειι'ο!ειε ιι·ειςεπ Βου!υεε όεε

όευι·εε 1902, υπό πεουόεπι όιεεε!!ιε ε!πεει:ι·οι1επ παπι: ιπεο!ιι.ε όιε

θεεε!!εο!ιεΓι ειο!ι όει·ιιιι' :Με ιιι·οιε!ιιιει·τε Ε'ι!ιε!ειει.πε ποουπιυ!ε

όυι·ε!ιευεε!ιεπ, υπό εεπευει· ευεευει·υειιειι, υιιι εε επι· Βεειιιιι

ιευυε· ιιι Ρετει·ευιιι·ε νοι·πιιετε!!ειι. !)ιεεεε Ρι·οιε!ιτ ευο!ιιε ιπι

πεεεπι.!ιο!ιειι όευ θεόευ!ιευ ευ νει·ινιι·!‹Ιιε!ιεπ, όιιεε όιε ειππ!

πεπ υο!ιε!νει·ειιιε, ευεπεο Με όει· Κοιικι·ο!νει·ειιι π! πω.

ιπϋε!ιευειε Βε!υεευπόιε!ιειε υε!ιεπ εο!!τειι. υπό όπεε ιιε! !πε.ιιει·!ι1'

πε!ιιπε ιει·πεεει·ει· Πιιιει·πε!ιιιιυπεεπ όιε ειιιιιε!υεπ !.ο!ιειι·ει·ειιιε

ευο!ι ΜΜΜ. ιιιιτειιι·εουεπ υπό όιι·ε!ιτ ρι·ευοι·ιιυπε! ι!ιι·ει· Μιτ

ε!ιεόει·κε!ι! ιπιιει.ιιιιιπεπ εο!!τεπ. Με Βεεο!ι!ιιεεε εο!!τειι ι.τειιιιιεε

όεπ ειιι!υυι`ειιόειι νοιειι όει· !ιε!ιεινει·ειιιε υιιό όειιι νοτ.υιπ όει·

Βιιςεει· Οεπιι·ιι!ε “Με” ενει·όειι, υιιό ιπι- Απιιε!ιιιιε οόει· Αυ!ε!ι

πππ;; εο!!τε όιι·ε!‹τ όιε Απευυ! όει· !ιιιιιει·όευ επιεριεο!ιεπ‹!ευ

νοιειι ετε!ιεπόεπ Μιιις!ιεόει· επιεο!ιειόεπό ειππ ΑΜ !!ιυυεο!ι

όεε !!ει·ι·π Πι·. Κ υει!ι - Βενε!, ινε!ε!ιει· |όιιε·!ιεό όεε νει·

ιυε!ιυιιεει·ειε ιει. π·υι·όε όιεεεε ιιι·οιε!ιιιει·ιε Ρι!ιυ!ειειιιι πιιο!ι

Βενε! ειπε,·εεουιε!ιτ. όειπιτ Με όοι·ιιυ·ε θι·ιιρρε νου 1ιιιει·εεεεπ·

ιεπ επ όει· 8πο!ιε πω! όιιιπιτ υε!ιιιιιπε ιιιιιο!ιε, υπό $!ε!!ππιε Με”

πε!ιιιιε. Επόε υ'ευι·ιιει· 1905! Πει' ειιι 5ουι·ειυεπ ευε Βενε! ειπ,

π·εΙουεε όεπ 8τεπόπιιπ!α νει·τι·ε.τ. Με θι·ι!πόιιιιε· νου υ'ι!ιε!επ

εει πιευι ε·ιιυει.ιιις, υ·ειι;επ όει· Μόε!ιου!ιειτ ευ ε·ι·οεεει· Ζει·ερ!ιι

ιει·ιιπει όυ.ιε.ςε επ εο!ι!υιε όιε Βενε!επεει·-θι·ιιρρε ειιιε θι·ι:επι

εειιοπ νει· ιπ ει· Απ όει· Ππτει·ει:ιιτευπεε!ιεεεε πι» ενειιιεε1ιεου

!ιιι!ιει·ιεουε θειπειπόεπ ιιι Βιιεε!ευό, ό. υ. εε εο!!τεπ ππι· ι;!ειου

!ιει·εο!ιτ!ειε 1ιο!ιε!- νει·ειπε επιει.ιει·επ, υπό ειυεεει·όειιι ειπ

Οεπιι·ε!-Κοιιιιιεε, όιιε ευ υι!όεπ εει ειπε 11ε!ει;ιει·ιειι όιεεει· υο

!ιε!-νει·ειπε. 8ειιεπε όει· Εο!ιυ!-νει·ειπε εε! όιε ιπιιπε όει· ειιιε·ε

!ειιιεπεπ Ηιι.ε!ιεόευειιι·Μ;ε επ Με θεπιι·υ!-Κιιυι!ι:εε ιιυευι“ιι!ιι·επ,

πω· Με ιιυι·ιε·επ Βιππε!ιιιιεπ νει·ι!ιεε όει· !.ο!ιυ! -νει·ειπ πιιο!ι επιε

πειπ Βιιπεεεεπ; Με θεπει·ιι!-Κοιπιτεε υευε Με θεεπιπιπι.υειε όει·

!υο!ιε!-νει·ειπε ευ ειπειιι θεπεεπ ευεειιιιπεπεπιεεεεπ, υπό νει·πιόΒε

όει· όπι·ου όιε 1ιο!ιε.!-νει·ειιιε ιπ εειιιε Κεεεε 11ιεεεεπόευ πιπει

πεου Βεόει·ι”όιε νου όευ υο!ιιι!-νει·ειιιεπ ει·ειι·ευτειι ΖιεΙε ευ ιπι·

όει·π Με. Ουε!ειου όει· νει·ινε!τιιπειει·ει όει· θεεε!!εο!ιε!'ε Μουτ

όει·υ!ειπππε·ννει·,όεεε όπτου Με νοιι ι!ιπι ρι·οιε!αιει·ιε Ε'ι!ιε!ειιι

ιπι ειπε Ζει·ερ!ιι.τει·ιιπε· ευ !ιειιιιο!ιι.ειι πότε, εο!ι!πιε ει· όει· ιπευτι

εο!ιεπ ευειιιιιιόεπόειι θεπει·ιι.!νει·εε.πιπι!ιιπε· νετ, ειπετινει!επ Με

Με ευε,εεειυειιειε ?!!ιυ!ετειυι υει θειιε ευ ει.ε!!ειι, ππι Με

νοι·εο!ι!ιι.εε όει· Βενε.!επεει· εεπιιυ όυι·ουευυει·ε.ιειι, !εόιε·!ιο!ι

Με όεπι θεειο!ιτειιυπ!α, όιιι·ο!ι νι·ειεεετεε Βπτεεε·ευ!ιοπιιιιειι

ιιι6ε·Ιιο!ιει επεεεόευπιε Κι·ε!εε όει· !ιε!!.ιεο!ιεπ Ηειιπιιι επι·

Πιιει·υειτ ειπ όευ Ζιε!επ όει· (ιεεε!!εο!ιειιτ !ιει·ευειε!ιεπ ευ !εϋπιιεπ.

Μευι·ει·ε Βιιευπεευ υιιιιόειι όιεεει· Ρι·ιικε ε·εινιόιπει, ειι!εωτ

ειπε Κοιππιιεειοιι πιεόει·εεεειει, όει·επ Ηυτεουιειι ιπ Κιιι·πε

ειπε ευ Γο!εειι-!επ Βεευ!ι.ιιιειι !ιιιιιι:«Νιιο!ι όευ ιιι·ερι·ιιυις!ιο!ιεπ.

!ιει θιιιιιόυπε; όει· θεεε!!εο!ιείε υεειιιιιετεπ Βιετιιτευ !ιόππειι

ιιυεεει·υει!υ Βιε,·ει.'ε !ε!ιεπόε Ρει·εοπεπ ππι· ιπ όει· !νειεε πυ- Με

θεεε!!εε!ιείτ ειπε εειπ, όειεε ειε Βειιι·πε·ε εειπιπε!π υπό όιεεε!

1ιευ ειπεο!ιιο!ιεπ. Πε εεεε!ιειπι: όει· Κοιπιπιεειοπ Μου: ννε!ιι·

εε!ιειιι!ιο!ι, όεεε ππι' όιεεεπι !!ιει:ε όεε 1πτ.ει·εεεε ιιιι· Με 'Γυ

υει·υυ!οεε-Ρι·ιιΒιε ε.υο!ι ιιυι· επι!ει·ιιι. ει: 1ευειιόις εειπ υιιι·ό, Με

π·εππ ειου 1ο!ιε!ε νει·ειιιε υι!όεπ. υ·ε!ε!ιε εε!!ιει: ειιπιπε εουε!ιεπ,

υπό εε!υει πει όεπ Αυ!ειιυειι ιιπό Αι·!ιειτεπ όει· ιιιεπεεπ θεεε!!

εο!ιε.ι'τ. ιπιιερι·εο!ιεπ !ιδιιπεπ. ν!ιευιι ιπεπ ειπει· ιιυει!ιευιιτ όιε

θι·ιιπόυπ8· νου εο!ουεπ Ιπο!ιει!-νει·ειπεπ οόει· Ρ'ι!ιε!επ, - επι

όευ Νειιιιευ !‹οιπυιι εε μι· ιιιουι επ. -·ιιιε Αιιιιιε ιε.εετ. Μιππ,

ιπειπι όιε !ίοιπιπιεειοπ,,ε·ιπε;ε εε Μουτ επι όειπ νοπ Πι·. Κυ ειυ

ι·οι·εεεου!εεεπεπ !Νε ε. Οεε·επ όεπ νει·εο!ι!υε· όεε Ηει·ι·π Πι·.

!·(ιιει!ι, ειπε Απευ! νου Βο!ιε!-νει·ειπειι ευ ει·ιιυόεπ υπό

ειπε Πε!εειει·ιεπ όιεεει· 1ιο!ιε!νει·ειπε ειπ θειιιι·ε!-Κοιπιι:εε ευ

εουυιι“επ. ερι·ιο!ιτ ιο!ιιι·επόεε: 1ιει όει· Βεειει·υιιε· πιιι·ό ειο!ι

εειιιι·ετΙ!ο!ι ειπε εο!ουε νει·ι"πεευπε όιιι·ο!ιεει:επ !πεεεπ, ιπόειπ

ειο!ι ννεόει· ιπ όει· Θεεειεεεεεπιτυ!ιιιιε·, υοοιι ιπ όευ Βιετ.υτεπ

 

ιιιιόει·ει· νει·ειιιε ειπ Αιιε!ειςοιι όει!!ι· ι!ιιόειι 1:ιεει, ιπι θεμε

ιει!, όει· Βιιυπ !ιειιιιι ππι· νει·ννε!ιιιπε·ε-, ι·εειι. Βπε!ιυι!οπεοι·

ειπε ρι·ινιιιει· Θεεε!!εουυΠειι, π·ε!ευε υπιει· όει· Κοιιι.ι·ο!ε όει·

επει·ε!ι·οι·ευπιιπιυπε ετε!ιειι. υπό όει·ειι Α ε!!ειιοπε!πετειιι

όιεεε θεπει·ε!νει·εειιιιπ!υιιε·επ ειπό. Πεε, εεε ει·ι· Πι·. Κ υ ει ιι

νοι·εου!!ιετ, ιει ειπει· ειπ Οι·εειι, πε!ευεε ιιυει· όευ θευετε!νει·

εειιιιιιι!ιιπειεπ ετευι υπό υειπε Αρυε!!ει:ιοπ νου εοιπεπ Ηεπό!υπςεπ

υπό νει·ιιιυιιπεευ ειι!ιιεει. Ηιει·ευ !ιοπιιπι. ιει·πει·, όιεεε Με Κι·ε

ιει·ιιπε·όεε, εεε·επ π·ιι·, :ππι ιπιιιόεετεπ ει·ειεπ Οεπιι·ε!-Κοιπ!εεεε

υπυιόε!ιο!ι ει·εο!ιειιιι. ινε!! εειιιε Βο!ιεόυπε Μπι νοι·υιιιιόευεοιπ.

πιε!ιι· Με ε ι π ε ε Βο!ιε!νει·ειιιε νοι·επεεεεευ ου πω! ευει· ΜΕΝ·

νει·ειπε υι!όειι υ·ει·όειι, !ει ειπε Β'ι·ειςε, όιε ιιοου οι1ειι !ετ υπό

εε !ιιεεεε' Με @Με υπ Με 3 Οετεεερι·ονιιιεευ εεεευεπεπε

θεεε!!εο!ιεί'ε ιιι !!ιι·ει· ιιιειιιεπ Βιιετειιε ςει'ευι·όεπ, π·ευπ πιυπ

όει·επ 0ι·ιευυιεε.ιιοιι νου ειπεπι Ζιι!'ε!! ευ!ι!ιπε·!ις πιε.ουεπ ινο!!τε.

Ηει·ι· Πι·.Κυε!!ι υει·ιει πω! πει εειιιει· Ρι·υροειιιοπ ευ!όε.ε 8ιετυι

όει· Πυι.ει·ειιιιιιιπ ε!ιεεεε υπ ενειιεε!ιεευ-!υιυει·ιεο!ιε θεπιειιιόειι

ιυ Βυεε!επό, - εε ει·εουε!ιιτ. ννεππ υιεπ όιεεεε Βιειιιιι ειπει·

Ρι·ιι!'υπε υιιτει·ιιευι, ν25!!ιι; ιιιι!πι!ι!ιετ.

[Πε Πιιιει·ει.ιιιευπε!ιεεεε πι !ιευιιι ειπ ιιι·ινειει· νει·ειιι ει:

πειιιιειι. ευει· Με ει.εει!ιουεε 0ι·ρεπ όει· ενειιεε!ιεευ-!ιπυει·ιεε!ιεπ

Κιι·ουε ιιυ!ευι'εεεειι. Με Μουτ υπεει· όει· όιι·ε!ιτευ Αυίε!ευτ. υπό

ίιειιυπε· όεε θεπει·ε!!ιοιιειειοι·ιυπιε. υπό ιυι·ε Ηυ!ιε!ιοιιιιιεεε υπτει·

όει· όει· Ρι·ονιυιιυ!!ιοπειετοι·ιειι. Πει θειιει·υ!!ιοπε!ει.οι·ιιιπι

εο!ιε.ότ όεε Ζειιιι·ε!!ιοιιιιιεε. ιιιόειιι εε Με ει·ειε !'νευ!νει·εε.πιιπ

!υπε· υει·υιι: υπό !εἱιετ π. ε. Γ. Κ!υεεπ !!υει· Με Οεπιι·ε.!

Κεπιιιεε εε!ιεπ επ Με θεπει·ε!!ιοπειει.οιιυπι ιιπό όευ Πιπιειει··

όεε 1ππει·π.

Πει· νειειιι επι· Αιιευι!όυιιε· Β!ιπόει· ιιιιό 8ουινεουειουειςει·,

όει· Υει·ειιι επι· νειρόε€υπς όει· Βρι!ερι!!ιει· υπό 1όιοι.επ ιιι

11ιν!ειπό, ευεπεο όει·

!ιευπευ Ζινε!ιενειειπε, Με ευει· ππι· όιε Βει·εου!.ιειιυς επι· ιππ

!ιιι.εειει·υυς νου Μ!ττ.ε!π !ιε!ιευ.

Βειιιιο!ι ει·εουιεπ όει· νοι·εο!ι!εει όεε Ηει·ι·ιι Βι·. Κ υ ε ι!ι ιιε

ιτει!'ε όεε θειιιι·ε!-Κοπιιτεεε υπόυι·ουιιιυι·υει·. υπό όιε Κοιιιιιιιεειου

εο!ι!υε· νοι·, όειι Βενε!επεει·π ιυι·ευ Κοιυιιιιεειοπεεπιπ·υι·ι ειιι·

Ηι·ιιιιόιιπε νοιι 1ο!ιε.!επ Ζννειενει·ειπειι νοι·ευ!ει:ειι, ινε!ευει·

όειιεε!!ιευ ε·ι·οεεε 8ε!!ιειευόιε!ιε!ε υπό εε!ιι· νιε! ι'ι·ειεε νει·Γιι

ιςιιυ8ει·εο!ιτ ι;επιιι!ιι·ι.

!)ιεεει· νοι·εο!ι!ιιις Μ. ιπ όευ ει·εεεπ 'Γυρω όεε Πει 19118

ιιιιο!ι Βενε! ευεεεεπε·επ, υπό Αιιιιιπε· Μπι 1903 πει Με Απε.

ννοι·ι. όει· Βενε!επεει· επι Μεεεε ι!ιπειι ιιυει·ιιιιι.τε!ι.ε Κοπιυιιε

ειοπεε·υιεο!ιτειι ειπ. 1υ όει·εε!υευ πιιι·ό ππι' όιε Βι!όυιιε ειπεε

Οεπιι·ε!!ιοιιιιιεεε νει·ειο!ιι.ει, όειο!ι ε!ειο!ιεειι.ιε Με υ`οι·όει·υυε·

ει·υο!ιεπι όει· νει·υ·υ!ι.υπεει·ιι.ι. ιπ 8.128 εο!!ε ιυεειπιπεπεεεεεπ

εειπ Με !'ει·ιι·ετει·π όει· Πειιρι,εεεε!!εουυίτ ιπ ει" υπό όει·

1·'ιΙιε!ειι. ρι·υεεπιιιιι! πεευ όει· Αυεε!ι! όει· Πιιιτ!ιεόει·. υπε!ουε

όιεεε νει·εου!εόεπευ Θι·υρρειι ι·ερι·ε.εεπειει·επ. Βυειιεο υπ όει·

Απερι·υου υε!υε!ιυ!ι.ειι, ιπ όευ δι.ειυι.επ εο!!ε ιεει.8ε!ε8·τ ενει·όευ,

όεεε 50 πΟι. όει· Μιι.ε!ιεόευειει·υ.εε επ όευ Πυ.ιιρι.νει·ειπ ευ ε·

πιιπ νσει·όεπ, ε!!εε ιιιπιεε ε.υει· ευ ιι·ειει· ΐει·ι'ιιςυπε όει· ιιι

ιι!ειι ευ νει·υ!ειυειι !ιευε. Βει· νει·ινε1τ.υπςει·ετ. Με ειο!ι ιιι

εειιιει· Βιιειιιιε νειυ 20. Βερι.ειπυει· 1908 ποο!ιπιιι!ε πιιι όιεεει·

?τεμ υεεε!ιιιιιιετ υπό Με υεεου!εεεεπ' Γο!εεπόε Αιιειιιυι·ιιιι

εεπ πεου ΒενεΙ ευ ι·!ουιευ: «!ν!ι· !ιευεπ υπε !ιυει·εευεεπ

ιιιιιεεεπ, όεεε ειπ $ωιυι.ειιπιιπ!α, ενε!ουει· όιε Βπιεουειόυιιε·

νοιι Ε'ι·εεεπ επι' ιιι·υπό ρι·οεεπιιιε!ει· Βει·εε!ιιιυπε όει· Αππιιιι

όει· Μιιιιι!ιεόει· ιυ όευ Ρι!ιε.!νει·ειιιειι υπό υπ Ηιιιιρινει·ειπ εουου

ιιυ $ο!ιοεεε όεε νει·ινε!ιιιιιι.:ει·ιιιε ι'εετεειει, όιε ειιιει!ιουε

θεπευιιιιε;υπΒ· εο!ιοπ όεε!ιιι!υ Μουτ ει·!ιε.!ιευ !‹υυπ, πιο!! όει·

νει·ινε!ειιπεει·ε.ι. υ!οε Με Ε'ι·εεειι υπ· όιε Θεπει·υ!νει·ευπιπι!ππε·

νοι·υει·ειτ.ει.

Ι)ιε Βπι.εο!ιειόυιιε !ιε,ε,·ι πει όει· θεπει·υ!νει·εεπιπι!υυε·. ευευεο

Με όιε Μπι όει· ιι!ιεόει· όεε νει·ενε!τπιιεει·ειε όει· θεπει·ει!

νει·ειιιππι!υπε ευετε!ιι.. υπό νι·ιι· !ιευεπ όε!!ιει· όευ Ρυυ!ιτ ευ εε

Γεεει. όιιεε ππι· εεεεπ. όει· νετινυ!τιιιιι.πει·ει εει εευε1ι.επ, Με

1ι!ειπυπε ε!!ει· Β'ι!ιε.!νει·ειπε ευ ειυιιιειι, υπό !ιευε όιεεε!!ιεπ

όπιιπ :Με ε11ειι !όοιινεπ όει· ι!επει·ει!νει·εε.ιπιπ1υπε νοι·ευ!εεεπ.

Θε!υει ννεππ εε ιπϋε·ιιο!ι πειτε, όιε ει.εει!ιο!ιε θειιευπιιε·υπ,ε;

Επι· ειπε θι·ι.ιειιιευιιοιι ιιυ $ιππε όει· Ηει·ι·επ Βενε!επεει· επ

εκροι·ειει·επ, ινιιι·όεπ ειο!ι ρι·ε!ιιιεο!ι εε!ιι· ,ει·οεεε Βο!ιννιει·ιε!ιειι.επ

ει·ε·ευεπ, Με Με 1!ιεε·!ιεόει·ευ!ι! όοο!ι ειπε ε!!_ιό!ιι·!ιε!ι ινεουεε!υόε

εει υπό Μ. πιιιπ πιι- ειπ νει·όοεεεπεε δευτ που! ειι€επ !ι6ιιπε,

εν!ενιε! ΜιιεΙιεόει· εεειι.!ι!τ ννυι·όεπ, υπ ειπ υενοι·ετε!ιεπόεε

ιιυει· μι· !ιειπε ειο!ιει·επ Απ!ιε!τερυπ!ιιε ευ ιιπόεπ ε!πό.

8ο!!επ Με Βερι·ι!.εεπιπυιευ όει· Β"ι!ιε!επ. υ·ε!ε!ιε υΙιτε·Ιιεόει· όεε

νει·ννε!ιιιπε·ει·ειεε ειπό, ευ όευ Βιι:ευπεεπ ειο!ι πεευ Βιμ ιιε

ε·ευεπ, εε ννιιι·όε όεε ειπε ιιπει·ει·!ιε·!ιουε Βε!εετυπε· όει·εε!υεπ

υεόειιτεπ υπό όεπ θεεε!ιιιιιεεεπις νοι·υυεειο!ιι!ιο!ι εευι· !ιοιιιιι!ι·

:ιει·επ υπό ει·εουννει·επ. Βο!!ειι ιιι Βιμ επεεεειε·ε Ρει·εοιιευ

ιπιι όει· Βερι·ιιεεπιεπι υει.ι·υυι. ινει·όεπ, εε ννιιι·ε Με ιπευ

Γει·π ειιιε ιιυει·όιιεειεε Μεεει·ειεε!, Με όει· @πιο νει·ννε!!.υπεε

πι.: εε ειο!ι ετειε επι· !!!ιι·ε ι·εουιιεπ ενικό. όιε 1πτει·εεεειι όει·

Β'ι!ιε!επ ευ νει·τι·ειεπ. Με ει·επτπε!!επ Βερι·εεεπτεπιιιιιτειιε

όει· όει· 1·'ι!ιε!ειι ιιπ νει·ινε.!τιιιιει.υιιεει·πι !ιιιππιεπ ι'ει·πει· όπου ππι·

υει Γκεμπ ιπ Α!‹τιοπ τ.ι·ετεπ, όιε ειου υπο!ι ειιι'όιε !Τι!ιε!επ πεπιε

!ιειι, πει ε!!επ όεπιεπιρ;επ Ρι·ειςειι ε.!ιει·, όιε ερεε!ε!! ππι· Βιμ ευρε

!ιεπ, πιιιεειεπ ειε ιιιιι!ιειν εειπ. Ιιι Βεευε Με όευ Ρυπιιτ όει·

ευειιιιι!ιι·ειιόειι 50 ρΟι. όει· 1όιιι;!ιεόευε!ιι·πειε ειυό Μι· ιιιιου

-- μ) - ~

ει·ειιι επι· Αυευι!όυπε· 'Γευυετυιπιπει·°
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ι1ει·εε11ιεε 1ι1ειιιιιει; Με ιι·111ιεικ ιιιιεε εε ιι1ε1ιι ορροι·ιιιιι Μ,

ε τ. ιι Θ. ε 1: ε ε ε; ε ιιι ε ε ε εεε Γι·ο:ειιινει1ιε1ιιιιεε $εει:ε1εεειι.

11“1ι· ε1ει·1 ςει·ι·ι 1ιει·ε1ι.. ι1ιιι·α1ιθεεε1ιΜ1εοι·ειιιιεε; 50 ρΟι. ΐεε1:ιι

εει.εεε. ε1.·ιει· Μι ιι·ο11εε ειιεει·ε ΝεεΜε18ει·ε 111001 ειε Πει

εειι εε1ιιιιεε. εεε Ρι·ο:εεινει·1ιε1ιιιιε ειιι.νι·εεει· :ιι ει·1ι61ιειι,

ει1ει· :ιι ει·ιιιεει·ιε·εε. Ζιιιιι $ε1ι1ιιεε· Μιι·ι1ε εει· 'Γειιιιιιι εει· Ιιε

ιιε1ι1εεείεεεειιι1ειι θειιει·ε.1νει·εειιιιιι1ειιε; ειιι.>;εεεεειι. ιιεε .<.;ε1ιε

εειι, εε ιιι6ε1ιι.ε ιιεε Βενε1 ἱειιιιιιιε :ε ι11εεει· θειιει·ε1ι·ει·εειιιιιι

Με; ει·εε1ιε1ιιειι.

Πιιε Γ11ιιι.1ετεεει 1ιι- εει· 1·`οι·ιιι. Με εε @Με νοι·Ιιεετ, Μιι·ι1ε

ειιι 0.01ιι..1008 νοιι άει· (1εεει·ε1ι·ει·εειιιιιι1ιιεε· ειιι;ειιοιιιιιιειι,

εεε 1ιε Ι.εεΓε ι1εεεε11ιειι Ο1ιτε1ιειιε ιιεε1ι Ρειει·ε1ιιιι·ε· :ινεο1ιε

Βεειει1ειιες ειιιεεεε1ιιο1ιι. Πιεεε Βεειει1Βιιεε· ειιι. εε1ιι· 1ειιε·ε

εε! ε1ε1ι ενει·ιειι 1ιιεεειι, ειιι·ε 5 Μοειιιε, ιιεε Με ε1ε ειιιιιι ειιι-'

στι. ει·ιι·ιεε εε ε1ε1ι, εεεε εεε Ρειι1ει ε1ειι:1ι Μεεει· :ιιι·11ε1ι

ε·ε1ιειι ιιιιιεει.ε. ινε11 ε1ε1ι ειιιιιειει·ειιι1ε Βε1ιι·ει1ιίε1ι1ει· ειιιιι·ε·

ει:1ιΠε1ιειι 1ιιιιτειι, Με Μι· ιι1ε1ιτ εεε Βει·1ιι. 1ιεττειι, 1ι1ει· :ιι νει·

1ιεεεει·ιι. Βι·ει Εεεε Πει 1904 ειπε Με ειιι. ι11εεει· Αιιεε1εεειι

εειι ειε ι·ειιιε εε1ιοιιιιεεε. εεε ινεεε ειε ειε1ι ειε ενεειι.>;ειι Ρε

ι·ιι.ιςιερ1ιεε εεεε1ιειι, ινε1ε1ιε εειι :ιι ι1ειιι 8ι.ε.ιιιι 1ιιιι:εε·εΚειιιιιιειι

Με. εε νει·ι1εε 8ιε ι1ειιεε11ιεε ιι1ε1ιι: ιιιιεε1ιειι 1ιδιιιιεε, ε·ε1ε1ιε

Βιιιιιιιιε νοιι 1ι1-111ιε εειι Αι·1ιειιιιι 11ιιιειι ειεε1ει, Με νιεΙε Βιι:ειι

εειι ειιι εεε ε1ιεε Ηιιι:ε:ιε1ιεες Βιιε1ινενειειιε18ει εει18 1Μι1°811,

ειιι ι1ιεεε Βι·εεε:ιιεε· άει· Βιετεπειι 1ιιε 1.ε1ιεε :ιι ι·ιιΓειι.

Ηειι· Πι·. Βοεεε ειιι 11ιιιειι νει· ειιιειιι .Ϊε1ιι°ε 11ιιιε11ιιιιε

8ειιιιιε1ιι. νοιι ειπε Ρι·ε1ε1ιτ. ιπι νει·ειιι πιιι εει· Με: ει”

ε1ε Βιι.ειιτοι·1ειιι ιιι θεοι· :ιι 1ιιιιιειι. Πιεεει· Ρ1ειι. ινε1ε1ιει· πιιι.

8ι·εεεειιι Βιι`ει· ι;ει“ει·εει·ι. ινει·ι1ε, εεε εει· ιιι άει· Τετ Αιιεε1ε1ιι

:ε εε1ιιει· νειιΜι·1ι11ε1ιιιιιε Με, Μ. εεεε1ιειιει·1:, 1ιιι νιιεεεετ11ε1ιειι

ειο1ι1 ε·εεεε Μεεεε1ε εε Μ1ιτε1ε.01ι·εεεε Βε1ιΜει·ια1ιειτειι 1ιι€ειι

νοιι νοι·ε 1ιει·ειιι ιιι εει· 11ι·ειξε. Με ειε Κοιιιιειιιιε ει” ιιεε

εεε ρι·ινιι.τε νει·ε1ε ε1ε1ι ειιι· Ει·ι·ε1ε1ιεεε εεε Ζιε1εε νει·ειιιι,ι.;ειι

εο11τειι. ιιεε ειιι εε ιςι·1$εεει Μιτειι ειε Βε1ιΜει·1ι;1ιε1ιειι, Με εειι

17ει·ειε ιιι ειιι· 1ιειεε ειεεεεεειι νοι·εε1ι1εεε εεε Αεεε1ι111ειιε ιιι

1ιειι·ει1 εειιιει· ειΕεεειι ρε1ιειιιιιι·εε Βει1ιε1ιε Πιτ εεε ννει·1ι

ιιιιιε1ιειι 1ιοειιτε. Βιιι11ιε1ι Με· ειιε1ι ειιι ιι;ιεεεεε Νιεει·ει.ι·ε1ιεε

εειιεεε σει, ειε 8οιιιιιιει·1ιο1οε1ε08ει· 1ιεινε1ιιιεεεεε Β1Βειι8ει·

νοτ1ιεεεεε, 11ιιιει:ι Με· εει· θιεεεεεε. θεοι· εο11ε ειιι ειιιιειο

ι·ιειιι ει·1ιει1ιεε, πιιι· εεεειιιρει1ι1εεΙι, ειισ·1ι ννειιιι ι11εεεε θεεειο

ι1ειιι ιιιε1ιι·ει·ε ννει·ετε Με” Με Εεεε 1ι1ιιειιι εείεε1ιε.ιιι Με·

εειι ει·ι11ιε. Λεει Βο1ι1εεε εεε .1ιιιιιεε 1908 ιιεε: ει·611“εει.ε ειο1ι

ε1εε εεεε Δεεε1ε1ιτ. ιεεειιι άει· θι·εί ε1εεειιι. Βεειι:ει· εεε θειεε

8ιεε1ιιεεεεε1ιεί, εεε ειιιεε Πει: αει' εε1εεει Τει·ι·ε1ιι ιιι Αεε

ειο1ιι. εεεΙΙτει εειι εεε νει·ννιι1ιειιεετει ειιε'οι·ι1ει·ιε, ειο1ι ιιεε

ΗΜ: εε:εεε1ιεε, εειι :ε εεεεε1ιε1εειι, οι: ει· ειε1ι ειμαι Μιι·εε.

Πει· (Πει' ιιιο11ιε ειιι.ει· εειι εί1εει1,ςειεε Βει11ιιεεεπεε εειι θι·ειιιι

ειιι! Βει1ειι 1ιει·εεεειι, εεε Με· 1ιει·ε1ι. ιι.εε1ι εοιιει ειιι 1ιε1ιειεε

Βει.εεεεε1ιοειιιιειι :ε :ε18εε. Ζινειιιιιι1 ·ειει1 Μι· ι·ιιεεεειι

εινεεεε, ιιεε 1ιιι1ιεε ειιιεε Ρ1ιιι: 1ιε:ειεΙιεει. εει· ιε εε1ιεεει·

11ε1εε ειε1ι :ιι ι1ειιι εεεεε1ιεεε Ζινεε1‹ε ειΒιιεε ιιιεεετει 1ιοε1ι

θε1ει:ειι, ειιι' ιι·οο1ιειιειιι Βιι.εε1ιοι1εε, ω: εειε 1ιε1ιειι ι'εΙειεειι

Μ· εει· εεινε1ιι;; εοι·ιεε11ιει ειι·ειιιεεεεε Πειιε, ειιι εο1ιεεει·

Β'ει·ιιε1ε1ιτ, νεε ειΠειι 8ε1τεε ννιει1εσ1ιιιτ: ιιιιι·ε1ι ενω ιιεε

επεσε Βοεεεει·1ιεεεεε. εει· ιιιιε1ι Βιιιιεε πεε Πεεε Με ει1"εε,

ε1ε Ρ1ει:. εει· ιιιε1ιι ειιι· ι·ειεε ννε1ι11εϊτ εεε νιι'ιιιι1εειιει: ειε

πω, εοιιι1ει·ιι ειιοΙι ειιι·ειι 1εεεεεεειι11ε1ιε 8ε1ιειι1ιειι. «Με

ιι·ε1ε ινεεε Γει·εειο1ιι., «Με εειι ει·ε.εάιοεειι Αεεε1ιε1ι ειιι' εειι

εο1ιειιειι εε1ιιιεΙ1επι·0ιιιειιεεε Ε`1εεε νειι-ννο1ι1ιε.ιι€ετειιι Βιιι11εεε

ειιι' Με θειιιετ ε" Κι·ιιιι1ιειι :ιι Μι·1ιεε ιιει·ερι·ιε1ιε. Πε εε1ιιιιιι

ιιεε, :ε ε1εεεε Βιι1ιιιιιι1οιιειι εεε Ηει·ι·ιι 1ιιεεειεει··Αι·ειιιτειιι.

Η111ι1ει 1ιει·ιεε:ιι:ιε1ιεε, εει· Με ει·ίε1ιι·ειιει· Γεε1ιιιιειιιι εεε νοιι

ενεεεεε11ε1ιετειιι Νιιτ:ειι Με. Πιεεει· :ε1ει:ι. ει·Μ1.1ιιιι.ε Πει.:

1ιιιι.ιε ιιιιε1ι εε1ιιε νο11ε Β11ΙιειιιιΕ, ειιι εε ιιιε1ιι·, Με ειε Ψεεεει·

νει·ιιοι·8ειιις εει·ε1ι ειπε ιιοι·ιεειεεε ι·ιεεεει1ε Ωεε11ε ιζεειειιει·ι.

:ιι εειιι εειιιειι. Ηει·ι· Αι·ε1ιιιε1ιε ΜΜΕ Με ειε1ι εει· ειοεεειι

1ι1111ιε ιιειει·:οι;ειι, ειπε $1ι1::ε εεε ει·ο_ιε1ιτιει·ιεε Βειιειοι·ιειιιε

ιπι ειιι.ινειΓεε, 1ιει·εο1ιιιει: ειιι 50 Κι·ιι.ε1ιε, ε1ιιε Αε:ε1ι1. Μι1ε1ιε

εε ει·ιιι6ΕΙιε1ιι. ιιεε 8εεετοι·1ειιι ε1ε1ι εε11ιει. ει·1ιε1τεε :ε Ιεεεειι;

Με 1ιιι1ιε ι11εεε 61ι1::ε ιιιιιιιε1ιτεε1ιε, ιιεε ειε Ηει·ι·ειι 1ιεεεειι

πιει ειιεε1ιειι, Με Μι· εεε ιιιιιχεΓε1ιι· ειε εεε;1εε1ιιε 1·Ιει1εει.ι.ιε

εειι1ιειι. Πει· ειιιςε11ε1ιι·ε Κοετεεεεεε1ι1εε· ε1ιει· 1ιειι·11.ει ει.ινε

1%,000 Εεεε!. εεε Μι· 1ιεειτ:ειι ειπ ιιιι ιεεειιεε 81100 Β.ιι1ιε1.

.Νιε1ι13εεεετεινειιιεει· ννει·ειι Μι· :ε Βεε·ιιιε εεε .Ιει1ιι·εε ειιι.εε

Μειεε ιιεε Με. ειιτ.εε1ι1οεεειι. εεει·ε·ιεε1ι ι·οι·:ιι€ε1ιεει νει· ιιι

1ειιι ενο11τειι Μι· ιιι ειειιεεεειι Κι·ειεεε ειιι·ε1ι ρει·εϋιι11ε1ιε νει·

ιιι·ειιι1ιιεε εεε ειιι·ε1ι 1εειιερι·εε1ιεε1ιειε νεε 1ιιει.ιιιιτ.1οεεει ειε

εε11εεεειτειι εεε Ρι·ινειρει·εοεεε ιιι6ις11ε1ιει. ν1ε1Μιιιε1 ιιι Β`οι·ιιι

νοιι Βρειιι1ειι ει·:ιε1ειι, εειι ι1ειιε εεεινεειε ιιιιε εει·, ι1ει·ε1ι Βε

1ιιει.ιιες εεε|Βεεεε ειιι Ηεροι-1ιεΙιειι, ειε νιε11ειο1ιι εε νει·:ιιιε11οιι,

ιιεε: _ιεεειιῖε11ε ιεεε:ε1ιιιιιιι· εειιι εο11ιειι, ι.;ι·εεεει·ε ΜΜ.ε1 εεε

ει; πε ιιιιιε1ιειι, - εε 1ιιιιε1ι εει· Κι·ιες εεε εεε "πιεις εεε,

ιιιιΕεε1οιιιε ιιεε ει·εεεειι 1ιιεεεριιιε1ιεε1ιειε Πι· Κι·ιεεεεννεε1ιε 1ο

ι1ει· Απ, εεε ινεεειι εει· ιιιοεεειι 8οΙιΜει·ιε1ιειιεε. Μ: ι1ειιι Ηειι

ειιι εειι. ν11εεεε1 ιει'ο1ιχε εεε Κι·ιεεεε :ιι 1ειιιιρίεε 1ιε1ιειι, ειεει

ινε11ειι :ει·εεε:ιιιι·ειεε. Πεεε ε1εεεε ειιι· ειε 1ιει·:ι1εεει·ιιεει· Βιι11

"εεε εειιι ιιιεεε, Μ. ιιε.ι.ει·11ε1ι ειιεει· 1ιειιιιιει·· 1νειιεε1ι, εεε ειιι

ε1ιεε1ιιτει· θιι11ειεεε ἱιιι εε _1ε εεε1ι ιι1ε1ιι; Με εειιιιιιε1ε ινε1ιει·

εεεειε 11ιτε1ιεεε1ιε1ττεεε ειιι. εεε εειι Κειιιιιι1 Μιε1ιει ιιιιιιιει·

Με ιιι 1ιεεε1ιειι1εεει· 1νειιιε εε. Ξε1ιι· Μιιιεο1ιεειιινει·ι »Με εε

 ε1ιει·, Μ" ειιο1ι εεεει·ινιιιιε «ειε Πιιιεεειιιιε1ιι νειι 11ιιε·1ιει1ε

1ιειιιιιεειι ιιιε1ιι ιιιε διεε14ειι @πιει εονι·ο1ιΙ 1ιι ιιεε 8ιεεεειι

ιι1ε ειιε1ι επί εειιι 11ιιε1ιειι Βιιιιι1ε. $ειιιιετιι Με νει·Μι1τειιε· εεε

νει·ειιιε ειιο1ι Βιμ. 1ι1ιετι;είε1ιι·ι ω, ειιι. εεε $ειιιιιιε1ιι Με: ιιι

Ποι·ρετ :. Β. Με: εειι: ιιιιέ'ρι·ε1ιει·ι, ιιεε 11οι·ριιτ "Με εοε1ι_ειιι

εε1ιι· ι1ειι1:1σει·ει· Βοι1ειι Πε· ειε Βεειι·ε1ιιιιιιεεε εεε νει·ειιιε, άει·

Βεριιιιι εει· νει·ειιιετει1ε1ιε1ι 1ι1ει· ιιι Ποι·ρετ ειιι εεε 1ιεΜεεειι.

Ιιε .1ιι1ιι·ε 19022 νι·ει·ι1ειι εεε Πει·ρει. ιιιιε1ι Β1ε·ε ιι·ιιιιεΓει·1ει·ι:

1987 Με. 78 Κορ., ιπι .Ιιι1ιι·ε 1908 - 108 ΕΜ., ιιιι εε:ειι

ε1εο ειπε 2100 ΕΜ. Πε ιιιιεει· Κεειτιι11ιεεεειιε εαπ. Θ· 1201.

1ιετιἐιετ. εε ειπε εοιιιιτ 1ιι ει” 8100 Β1ι1.1·ιιε1ιει· 8·εεειιιιιιε1ι.

νεοι· ειι. · · ε

Πεε Γ111ε1ετει.ιιι. εεΜ3.1ιι·ε εινι·ε ε1ε1ι 1ι1Μεεεειι 1ΐ111ε.Ιειι Με

;.ιι·ϋεειε δε11ιετειιι1181ιε1τ, Μι· 1ιε1ιειι Με Α1ιε1ε1ιι, ι1ιιι·ε1ι θε

εε1ιΜ'ιιιοι·άιιεεε· Γεει:ιιεεεεεε, ι1εεε 1εειις11ε1ι ειε ιιιιιιω εει·

οι·ι1ειιι.11ε1ιειι 11ι1ιιι:11ει1εεε1ιι·118·ε εε ειε Ηεερτ8·εεε11εο1ιιιιτ ε1ιε·ε

1111ιι·ι Μιά. ειε εει1ει·ε Ηι8.1ϊιε, ε1ιειιειι Με ειινιι1εε δρεεεειι

εεε διιι'τειιε·ειι 1ι1ε11ιεε :ιιι· Π1ερεειτιοιι ιιεε Γ111ε1νει·ειεε,. εει·

ειιιί ι11εεε 1νε1εε ιε εει· @ιιεε 1ετ εε11ιειιιιιειςε- Μ." :ιι

2ε1ιειι. Βε 1ιεει "Με ιιι εει· Α1ιειο1ιτ. εεε Ηεεριι·ει·ειιιε. Με

Πεινει1τ ειιι ε1ε1ι :ιι ι·ειεεειι ειιι! εεε με” Ειειιε Ιιι εειεε Βοι

ειιιεε181ιειτ :ιι :Μιιε·ειι, εοιιι:1ει·ε Με 1ιιι1›ειι εειι 8·τοεεειι

11νιιιιεειι, εεε 1ετει·εεεε εε εει· 8εε1ιε εεε Κιιιιιρίεε ιιιιτεει·

'Ι'ε1ιει·1ιε1οεε ιιι6ε1ιτε ιπι ι;ειι:ειι Εειιι1ε ειιι εε ιειειιεινεε εειιι.

ι1εεε Μι· ειιι' Ρι·1ιε1ιτε 1ι1ιιενειιιειι 1εϋιιιιιειι, ε·ε1ε1ιε νοιι τ1ιεεειιι

Ιιιιει·εεεε εε:ιιιι18·1: ινιιι·ι1ειι. ·· -

Πιε1ιιιεε1οιι:

Ρι·ιι.εεε πω. Πε1ι1ιι ει·1ιιιιιι118ι ειο1ι ιιιιε1ι εειι ΡΙεεειι εει·

θεεε11εε1ιείι πει· Με ειιο1ιειε Ζει, σε :εεεε1ιετ ιιει·ἴΘε1‹1 8-8.

ειιιιιιιιο11: ε·ειι1ειι εο11 οι1ει· ιειει·1ιιι1ετιει:1ιε 1ι1ε1ιιει·ε Πειει·ιιε1ι

ιι·ιιιιιιι·ειι ;ειι1εετ ινει·ι1ειι. 0 1 ” ·

Πι·. θε1ι ιιιιι1ι.2 Πιε θεεε11εε1ιεΓι. ειιι ειιεεεε11εεε11εε-ειε

θι·ϋιιι1ιιιιε; ε1ι·ιεε 5ειιετοι·1ιιιιιε ἱιιι Αεε·ε, Με Κι·γεεε111εεεεεε

ρειι1ιι, νεε ι1ειιι εεε ε1ε1ι εεε ννε1τει·ε ειιιΜε1ιε1τι "ει, Μαι".

νε.1εεεεειειι1ιε1ιιι . . . . . . Με. Πιι1ιει· εο11ειι :ιιιιε.ε1ιει. εει· ειε

εετιςειι Μ1ι.ι.ε1 εεειιειειε1ι. ινει·ι1ειι.

Πι·. Κ ιιιιρε1 -.1ει·ιειν (Ποι·ρειι ι'ι·εε·ι. σε ειε θεεε11εο1ιει'ε

νει·εεε1ιε ιιεε 111ιει· ειε Ζε1ι1 εει· 8ειιΜεεεεε1ιι.1εειι ιπι @Με

ε1ε1ι ιιε1ιει·ε Πειειι :ιι νει·εε1ιεεεε εεε σε εε ιιιο1ιι ε·ει·ιιιειι

ει·εε1ιειιιε, εο1εεεε ειε θεεεΙ1εε1ιιιι'ι ιιιε1ιτ ιιιι εειι Βεε νεε

8ειιιιι:ει·ιειι @Με 1ιειιεε, ι1ει·ε1ι Βι·οεε1ιει·ειι ε1ε-Βενε11εει·ειια

Με: Με Νει.ιιι· εει· Κι·ειι1ι1ιειι ειιι1 ε1ιει· ειε ιιετιιιεε Βε1ιε.ιιι1·

Ιειιεεε εεε 8ο1ιετ:ιιιιιεει·εςε1ιι εεί:ιι1ι1ει·ειι. Πε.τ1ει·ε1ι Μιι·ι1ε

άειιι θειιειοι·ιειι1ιεε νοι·8·εει·1ιε1τει ενει·εειι εεε εε Μ1ι·ι1ειι ιι.εε1ι

Με θε1ιειι ι·ε1ε1ι1ιε1ιει· ε1ε111εεεειι, ινεεε εεε Ιειει·εεεε εεε·εεει

Μιι·ι1ε Ζεπεεεειιοι1:εε εειειι ιιιο1ι1ι ειιε011ιι11ε1ι εεεες,··1ιε

1ιιι.εεε1τειι 1ιιιιιιει· εει· ειε:ε1ιιε δε1ιειι ε” Πεμ. ·

Ζει Βιιιιιιιι1ιιεε νοιι Πιιτειι 1ιειιιιιε ιιιεε νει·εεε1ιειι ειε ειιι

(Με 1ιειιι1ε 1ε1ιεεεεε Κε11ει;ειι 1ιει·ε.ιι:ιι:ιε1ιειι, ειε ει, ννειιιι

ιιιιε1ι εκει εεεε.εε. εε ε1οε1ι ειιιι14.1ιει·ιιι1ε Βει·ιε1ιιε ιιεε 11ιι·ειιι

1Μι·1ιεεεε1ιι·ειεε ι.εεεεε 1ιεειιιειι, ειε ι·εειιτ Μο1ιιιι; Μιι·ειι.

Πι·. Βε1ιιιι 16 ε: Πιε εεει1ειιεε1ιε ιιεε Μεεεεεε1ιείι.11ε1ιε

8ειω εει· Ρι·ιι.εε ειε 1ι1ε1ιει· ιιοο1ι ιιιε1ιτ ιιι Αεειι·111' εεεοιιιειειι

ινοι·ι1εε. θεεεεε Πιιτειι, (Πε ε11ειιι ννει·ι.ι·ο11 Μιι·ειι, ειπε :ε

εε1ε1ιει. ιιιε1ιε :ε1ιεεεειι11'ειι, Με ε” 1ι1ει11:1εε.1εΜε11ιιεε· ειπε

1ιείει·ιειι Βει·1ε1ιτε ,ε·εειιιιεε ειι:ε ε1ο1ιτ. Πει· Νιιι:ειι, εειι Βι·ο

εε1ι11ι·ειι εε1ιιιε'ειι 1ιόιιιιιειι, 1ε1: ιι1ε1ιι. εε 1εεειιειι ιιεε ειιε1ι Ιιε

ι·ε1ιε ιιι Βι·Μιε;ιιιι€ ε·ε:ο,ι;εε. Β1ε1ιει· ε1ετΙ ειιι· Αι·ιι1ιε1 ιιι ι·ει`

εε1ι1εεειιειι Ζε1ιιιιιε·ειι ιιιι1ι11:1ει·ι ννοιεειι.

ή (Γοι·ιεει:ειιΕ Γε18ι.ι

ί

Τεεεειιεε1ιι·ιε1ιτειι. ι ω ι

_ . . -ι · 1 1

Ρετεοιιει11ε.

-- Ζειιι θε1ιιιι·ι.εΓεεε 8ε1ιιει·11ει.εειει: εεε Κιιιεει·ε

ειε :Με ει·εεει.1ιε1ιειι Ρι·οιεεεοι· εει· Οιιιι·ιιι·ι;1ε εε εει· Πιι1νει·

ειτει διιηενι· (Πει ει), Πι·. Ψνει·ιιει· Ζοει;ε νοιι Μπε

ιεεΝε1,ι11ε ΠΡ11ι·εε ειιιεε Β1ιι·ειι-1ιε11ιε1ιιι·ιιι·

εεε εεε Ησίεε $ειιιει· Κειεει·11ε1ιειι Μιι1εεΜει

νει·11ε1ιεε ειοι·ι1εε, ειιι. Βε1ιιεεειιε 1ιι εε1ιιει· 1ιιε1ιει·1εςειι

θιε11ιιιι€. .

--Ζε Β1ιι·εε-Ιιε1Μι.ι·ιιτειι εεε Πε!" 8ει ιι ει·

1$ειεει·11ε1ιεε Με_ιεετιιι ειπε ει·ιιιιιιιιι: ι1ει··Αι·:ε

Με Α1ι1ιοιιιιιιεεε1ει·ιιιιεεε 1ιε1ιιι Κ11ε1εε1ιει·ι Μ111ιει·1ιοερ1τε1, Ρι·1

νειεεεειιε εει· ιιιι11ιει·-ιιιεε1:1ιιιεε1ιειι Α1αιι1ειιι1ε, Πι·. Ε! ιι ε· ε ιι

11ο τ. 1ι ι ιι εεε εει· ε1τει·ε 0ι·ι11ιιιιιοι· εεε θεειιιειιεννεε1ιειι Με·

ιιεεεετ-Μι1Μι·-Ηοεριιε1ε, Πι·. Ρ ε τε ι· Β ε ι· ε ε 1: 1 ε, -- 1ιειι1ε

ιιειει· Βειειιεειιε ιε εειι νοιι 11ιιιειι εε1ι1ε1εειειι Αειιιιει·ιι.



ι ιιιιειι

··- Βειδι·πει·ι: 2ιι νι·ιι·ι‹ι ιειιειι Βιιιε1.ει·πιειι --'

πιε Οπει·ιιιιιι·: νοιιι Ρεπειιιιοι·ρε. πι. 1ιε.ιιι π ι; "ΝΠ 1· Κε· ι

πειιειιιιοι·ρε, Πι·. 8 τε ι π; νοπ πειεεΝιιιοΙει·Ιίενιιιιει·ιεεεππιε. Πι·. ι

8εοιιο1οιν ιιππ νοιιι Ιίεπειιτειιιξ .Κιιιεει Αιειιιιππει· Π..

Πι·. 8επιιι·π οιν.

-- 1)επι Αι·πι πεε ι·ιοιεε $ι·. ιιοιιειι. πεε Ρι·ιιιπεπ .-ιιεκειιπει·

πππ εειπει· (ιειιιιιιιιιιι 1ιιι·ει· Κειεει·ιιειιειι .Η οι.ειτ πει· Ρι·ιιιεεεειιι

1Σπειειιιε νοιι Οιπεπππι·,ις, Πι·. Ν ι π οιιιι 'Γε ε ιι ι ι; Με πι, ιει.

(ιω- ει. ινιππιιιιιι·οι·πειι Η'. Κιιιεεε νει·ιιεπειι

ινοι·πειι. ι

- 'ι1ει·ε τ. οι·ι› επ: ιι Αιιι 18.7 πρωι ιιι 1Ιοε1‹ιιπ ε" περι-ιιι

ω.2" 5"μπει·:", Πι·. Κ ε.ειιιι ι ι· 5 ιιι ι ιιι. ιπι εε. Ιεεπειιε_ιε1ιι·ε

πιει Β5-_ιππι·ιεει· ιιτειιιοιιει· ·ιειιιιιοπ 2) ιπι Ρι80ιιΘ11

Βιιεεπενιιιιε (15οιιν. Ροιι.ιιιι·ιι) πει· 1ιειιπεειιιιιιειι.ι·πι θι·ιιι·οι·ι ι

οιιιιειιι ιπι Λι1ει· νοιι 32 .ιιιιιι·ειι επι Ριεειανριιιιε. Νεοιι

Απεοιι·ιει·ιιιιε εειιιει· 8ιιιπιειι επ πει· Οπειιιοινει· Πιιινει·ειιιιι

ι. .1. 1898, ννει· πει· Υει·ετοι·πεπε πιε ει·ειειι πε.πι·ε Οιπιιιπιοι· επι

Ρο1τεινεεεπεπ Ποπνει·πειιιειιι.ειειιπεειιειιεποεριτει ιιππ :ιπι Νι- ,

1ιοιειιιοεριπιιι ιπ 0ιιιι.ι·ιιονν, ππι ειειι πειιιπ Με Βιιιιπεεπειεεει·πι ι

ιπ Βιιεεπεινιιιι πιεπει·ιπιεεεεπ, ννο ει· πεπ εειιι· ιιε.ιπ πιε Αι·ει .

ιινιε Με 1ι1ειιεειι πιε Αεπιιιιιε, Με 1.ιεπε πει· Βεν61πει·ππε ει·- ι

ινει·ιι. δ) Απι 22. Αρι·ιι ιιι Οιειιπιιι·,ε πει· Αι·πι επ πει· πενεπι

ιιι.ι·ιεεπειι Απτ.ειιππε πεε ποιιιεειι θοιιν.-Μιιιπεεπειτειιοεριιειε,

1)ι·. .Ι ο π ιι π π Κ ιι ει ιι ιι ο ιν, ιπι 41. 1.επεπειιιιιιε Μι Νεριιιιιιε.

Πει· νει·ειοιπειιε πειιε εειπε ιιιεπιπιιιιεεπε Απεπιιπιιιιιι· :ιιι πει·

Πιιινει·ειιιιι Κεειιιι ει·ιιιιιιειι. ΔΝιι.ειι Βι·ιε.ιιι;ππε πεε Αιει.ει·επεε

ι. ε. 1893 νι·ιιι· ει· Με Κιοπεειιρεππιπι ι·ειριιιοιιιει, πιει .1επι·ε

ειε Ποι·ιειιιι. ιπι Αειι·ε.ειιε.ιιεειιειι θοπνει·πεπιειιι επ πιεπειι.

"Μι ει· ειπε 8τειιε Με ιιεππεεπειιεκι·ει ιιιιπεπιπ. ιπ πεπ :

1ειι1επ .1ειιι·ειι ιιιιιε,ιει·ιε ει· Με Ρει·ειιιιιιει· επι 17ι·ειιπιιι·εεειιειι ·

ιιιιιιπεεπιιιτειι0ερι1ει, ιι·ειειιεε ιιιιπ πιε Βιιιι·ιειιιππρ,· νοπ ι'νει·ιι

ειιιτιεπ ιπι- πιε θειει.εεπι·ιιππεπ νει·πειιιιι. Απεεει·πεπι και· π. .

ιιοειι ειπε επ πει· Ηει1ειιειειι πεε ιιι·ει1ιειιεπ νει·ειιιε Με :ιπι

Αενι ιιπ Ριππειιιιιιπει·. 4ι 1π .1ε.ιιε πιε Αει·ειιπ Οιπε 8ιει ιι

ω" ιιπ 8ειεοιιιιι πιεπιιιειιιιι. 1)ιε Ψειειοι·πειιε πειτε ιπ Μοπι.- 1

ρειιιει· )ιεπιπιπ ειιιπιει·ι πιιπ 1898 ιιπ πει· ιποειιιιιιει· Πιιινει·ει

ιιιι πιε νειιιε ρι·ιιειιυε.ιιπι ει·ιιιιιιειι, ινοι·ιιιιι ειε πιε Αεειειειιιιιι ι

ιιπ πεπι Κι·ιιπιιειιπειιεε ε” π1οειιειιει· Μιππεειιιιιι ιιι)νοειιι·εε- ·

"πεπ ειιιςεειει1ι. ινει·. πιε ειιπειιιιιειιπε Κι·ιιιιιιιιειι ειε εινιιιιιι, .

11ιιιπει·ιιππ ιιιι·ει· 1.ειπεπ ιπι Βιιπειι ιιι ειιειιεπ. οι ιιι ινιειι πει· Ν

πειιιιιιιιιε Ρι·οιεεεοι· πει· ειιρει·ιιιιεπι.ε11ειι Ριιιιιοιοειε πιιπ ι.ειιει· ι

πεε 1.ιιποιειοι·ιιιιιιε επι πιεεεε Γιιειι επ πει· ιπ'ιεπει· 0ιιινει·ε1·

Επι. Πι·. $ιιιιι ιι ει πιω” ν. ΒΔεειι ιπι 88. Βεπεπειειιι·ε.

Νιιοπ Βιιειιιιιιιις πει· 1)οιιιοι·νι·ιιι·πε ι..1. 1882 ιπ ιι·ιειι, ιιπει·

πει Ηιιιιιεεεπιεπεπε πειπει·π πεε Κιιιεει·ε π1ιιιιιιιι ι1ιειι ιιι

Ιπειι1ιο, 14ειιι·ιε ιεποειι πειειι πεεεειι Με ΠΕΒ” ιιιει.ι παπα,

ενο ει· 1889 ιιιιεεπι πππ 1877 Ρι·οιεεεοι· ννιιι·πε. νιε1επε Βιω

ιππις ει· πιε επ εειιιειπ 1ιεπειιεεππε ιιιπειιιιι.ι.ε. Ζιιιςιειειι ιιπιε

ει εειτ νιειειι πιιιιιειι ιπι 8οιιιπιει· ειε Βιιπειιιιι ιιι .ιπι-πωπω

πιε Ρι·ιιιιιε πεε. πειιιε 2επιτειιιιιειι Ρπιιιιιιιιιιοιιειι πειι·ειΤειι

1ιιιιιριεπειιιιεπ πιε Βιιιιιιι·ιιιιιιιιιοπ.

νοιι·ι Κι·ιεεεεεπιιιιιεπιεπει.

-- Με ειε Τιιςεεπ1Μ.1ει· πει·ιεπιειι, πει πει· θεπει·ιιιπενειι

ιιιιι.επιιε;ιε πεε Βοιειι Κι·ειιεεε ?πιει ιν εε ε ι Ι ιε ο π ι ιι υ ιν πιε

Βιιεπιιιινιιοιππιιεειοιι πιινοπ πειιιιεπιιειιιιςι. πιιεε ει· π" Ρω

ιεεεοι· Πι·. ιν. Ζ ο ε ε· ε ν ο ιι ιι ει ιι ι. ε π ι ι ει ιιιιιπε1οι·πει·ι

πεπε, πιε Γπιιιιτιοπεπ ειπεε ειιιι·ιιι·ι.ι·ιεειιειι Κοπ

ειιιιιιιιτειι κι» ιι1ιειπι Ε'ει·ιιειι Οει.ειι ιιι.ι.ιιςειι

Ιπειι1:πι.ιοπεπ πεε Βοτειι Κι·επεεε επ ιιπει·πειιιιιειι.

.... ει” Απειειειιιιιιιιιι ιπ π επ Κιιιιιριειι εειςειι

π ι ε .ι ιι ρ ιι ιι ε ι· ιει πει· Οπετειιι πεε ι.ειιιιειιε 1ιιι·ει· π1ιιιεειιιι

πει· Κειεει·ιπ Α ι ε ιι ιι ιι π ι· ιι ι· ε ο π ο ι· ο ιι· π ει, πιι·ιι;ιει·εππει·

Απε πει· ειιιι·πι·ειεειιειι Απτειιππε; πεε ιιιιιιεπ 111ε,ε,πειειιεπ

Ποεριιιι1ε ιιι 8ι. Ρειειεπιιι·,ς, Πι·. Η ι ε ιι ιι ι· π Β π ω, ε π ιιι

ννιι·ιι1ιεπειι Βι__ειιτει·ιιι πεί'ϋι·πει·ι ινοι·πειι.

- Πει· ιππιιει·ε Αι·ει. πει· ε. ΑιιιιΙειιεπι·ιειιπε Πι·. ι. π ι ε ο ιι -

ιι ο ιι·επι, ινειεπει· ιιι πει· νει·ιπειιιειε νοιιι 25. Μιιι·2 ειε νει·

ει:ποιιειι ςεπιειπει ινπι·πε, ιετ ιιιιειιιτεΒιιειι ννοπ1πεπειιειι ε π

εειιιειπ '1'ι·ιιρρεπτειι Ζπι·1ιειιιιεπειιι·ι.

-- Βιιπε Αρι·11 ειππ πιιπ πειιι Πειιιρι'ει· «Βιι·ειιιιεν» 14 Αεικ1ε,

8 Αποτιιεπει·, θ πιιι·ιιιπει·ιιιιε Βεπνι·εειει·π πιιπ 817 $ε.ιιιιιιι·ε Με

επι 7. Πει επι πειιι Πειιιριει· «'1'εσπισιιιιιεεπειν» ιι·ειιει·ε8 Αει·ειε

Με 5 πιιιιιιπει·ειεε δειιιι·εειει·π Με Ροι·ι. - Α ι·ιππι· ιιι

Οπεεεε ειιιςετι·οιι'επ.

- Νειιει·πιιιιιε Μ. Πι·. νιίο1πειιιιιι Ρειει·εοιι, πει· ιπ

πει· ιειιτειι Ζειι. Οιπιιιιιι.οι· ειιιεε Ε'επι·ιπποεριιειε ιπ .1ιιεοννιιε

ιθοιιν. πεπει.ειιιιοεειε.ιν) ιι·ει, ειππει·ιιιειι ινοι·πειι πππ πει εισιι

 

πειειιε πω· πεπ Κιιεπεεεπειιρ1ε.ιε πει.ιεπειι.

- Με Πι·. Π. πιει εεε νι'1ιιπιινοειοπ επι 7. Αιιιιι ιιιιιιειιι,

ειιιπ ποι·: "με 700 Α ε ι·ει.ε ν ε ι·ειιιιι ιιιειι, ειε ει·εεεε

νοι·πει·ειιιιπ·ρεπ τι·ειι'ειι. Ι)ε.ε Ι.επειι επι! ποι·ι εειιι· ιεπει· εειιι

πιιπ ιιιι'ειςεπεεεεπ ειππ πιο ιιιιι;ειι ει·ιιιιιιι ιι·οιπειι.

Με

- Απι 28. Αιιι·ιι Με ιιπ πεπ ιιιιςεππειι Τ.ιςεπ ειππ πιε ε ι ε ω π

Ριιι·ιιειι νειινιιιι‹1ειει π ιιπ ιιι·επ πει· Κι·ιει·ιει· νοιιι

Κι·ιεεεεεπεπριει.ι πω» π1οιιιεπ ιπ Ειπε ειιιι.ιειιοπειι. ινειεπε

:επι Γειι ιιι ι·ιιχεεειιεπ Απετε.ιιεπ, ιπι $επειτοι·ιιιιι·ι πει· Ο·εεει1·

εειιει'ι πεε ειπε" Κι·ειιεεε πιιπ επι 8ιι·οιπποι·ιε Αεεειιι πιιιει·ε·ε

ιιι·:ιειιι, επιιι '1'ει1 ιιπει· ινειιει· πιιιιιι ιιιι·επ Ηεππιπεοι·ιεπ ιιι

ι.ιι-ιειιιι, Κιιι·ιιιππ, ιιππ ιπειιιιππ πει'πι·ιιει·ι σνιιι·πεπ.

νοιι Πιιινει·ειιέπιεπ πιιπ νει·ειιιεπ.

-ΠιεΚιεινει·ιπεπιειπιεειιεΒιιιιιιερι·ιιιππεε

ιιοιπιπιεειοιι ιει: ιιιιι,ςειιοπεπ ινοι·πεπ. πε ειειι ιιιιι·

πινει Βιιιιιπιπειιιπεπ ,εειπειπει. ιιιιτιεπ.

- Πε ιιι πεπ Κιιιιιιιεπ πει· ιιιιιιιι1.ι·-πιεπιπιπιεοπεπ Αιιεπειιιιε

π1επε;ει ιιπ ιιι·πιιιεπειιι Ρει·εοπιι1ειππει.ιειειιιει.. επ

εοιι, πεπ <<Νοινοειι» επι'οιιιε, πιε Κοιιι”ει·επιι πει· Αιιιιπειιιιε πιο

Απειεπι πεπεπ, σε Ρι·ινετποιειιιεπ επι· (Ιπποτ

εειιιιπιιες πεε ειιιιπιιιεειςειι ιιιιιιιεοιιεπ Ρει·εο

π:ιιε ιιειειιειιιιεπειι.

-- ινε πεπ «Β.πεε. ινεποιποειι>› Με .Με ιιιιι.ε·ειειιι νιιιι·π.

πει πει· πιοιινει·πεπι νοιι Τιιιιιιειι επ πεπ ιιι·ιιιοιιειι Ροιιπειε1ιει'

(ιερι·εννιιιιι) ιο1,ςειιπε ν ο ι· ε ε π ι·ι Η ιιι·ιεεεειι: «1επ πεει.:ιιιε

πιε επι” ιι·ειιει·εε πει· δειιιιιιπ πει· θεεειιεεπει'ι επι· Ψιιπι·ιιιιε·· πει·

νοιπεςεειιιιπιιειι ιιιειιι Βιιιιιιιε·επ επιιιιιιιιτειι Με πει"επ1ε ιππειι

πεπει·, εειειιε πιιιει· ιιειιιει· Βεπιιιιιππε ιιιιιιπιεεειι. Ππιιππιιπι·;ιε·

ιιιει·ι·ιιιι ειιιπ πιε 1)οιιι.οι·ειι Β ο ε ιι ιι ο ιν πιιπ Α ι ε ιι ι ιι επ πειιιιειι·

ιιοπιιεειι, πιιεε ιειι ιπι Ε·'ε.1ιε νοπ Πεπει·ιι·ειιιιις πιεεει· Αποι·πε

ιιππ;; ειε ι·ειεπιινοι·ιιιεπ ιιιε.ειιεπ πιιπ επι ειε ρει·επιιιιειι πιε Βε

ι ειιιιιιιιπιιεειι πεε νει·ετει·ιιιεπ Βοπιιιιεε νοιι ιπ Διινι·ειιπιιπε·, ιιε

1)ι. Βιιεε πο ιν ιει. Ρι·πεεε πει· 8ειιιιοιι επι Ην

Με Πι·. Α. Α1ειιιπ -- Ρι·ιι

πεπ ινει·πε».

ε;ιεπε, Βι·πιεπιιιιιι· Με Βιιππιιρ,·,

. εεε πει· ιιιιιιιιιωιιιει·.ιρεπιιεεπειι 5επι.ιοιι πει· ει·ιιιεπεπ Μπει

πει· Βπεειεεπεπ θεεειιεειιιιιι επι· ινειιι·πιιε,· πει· νοιιιεεε

επιιππειι. (Η. πω.

- Με σε «Βιιεε» ει·ι'επι·ι, εο11 πει· Βεπεπιειιι· πεε «ποιιι

πειε πει· Ριι·οε·οιν-θεεειιεεπειι» Πι·. 1. Ροιιο ιν Μπιτ πεπι θε

ιιππ ι1πει·πεπειι ινει·πειι, πεεε ει· ιιι πειιι Μπιειιείτ πεε «ποιιι

ιππ8·

· πιι1ε», πεεεεπ Αιιεςεπε πειιιιπιιιιιοιι ιιιιιιπιει·ι ινιιι·πε, πιε Εεεε

ιιιιιοπειι πεε Ριι·οι;οιι·-Κοπεςι·εεεεε ιι.πεεπι·ιιιιιιι πει.

 

εριεεωιειεμεεπω.

- Με 0ει·επι·περιπειιιιεπιιιαι Με. ινει‹ιιιε εει1.πειπ

Βειιιιιιι πιεεεε .Ιειιι·εε ιιι 0ιιιιιιεπ Με Οπει·ωιιιεειειι εριπειπιεειι

ιιει·ι·εο1ιε Με επι ιιππιει· ινειιει· ειιιιπι·ειιε1:. πειεπιιει πω, ννιε

Πι·. ιιππ ιιιιιιι ιι ιπ πει· «1)επιεειι. πιεπ. Ψοειιεπεεπι·ιι'ιε πιιπ

ιειιι, ιιπ νει·ιι1ειειι επ πεπ 1°ι·ιιιιει·ειι οπει·εειιιεειεεπεπ Βριπεπιιεπ

«Με ει·οεεε Απεεεειιππςειπιιιςιιειι πιιι Με 8ιει·π1ιειιιιειι

επε. Με επει·εεπιεειεοιιε ιπριπεπιιε ιει ε.ιιεεπειπεππ ειπε :ι.ιιεεε

ε ι·οοπεπε Κιππει·ιιι·ιι.ιιιιπειι, πεπιι νοιι 300 ιΣι·πι·ιιιιιιιειι ιπι

ιιιιοινι12ει· Βεπιι·ιι ειππ ιιπι· 12, ιιιεο ειναι. 4 Ρι·οπειιι, ιιπει· 12

.1ειιιι·ε ιπι. ιπιιιε Απιιιιππιε πει· ιΒιιιπεπιιε ιιπ ιειπει· πιιειι ιιιιιιιοι·

"Με επ ιιοπειιιιιει·ειι. Νιιεπ πεπ ιιιπι.ιιε1ιειι Ηιιι.ειιιιιιε·ειι ειιιπ

ιπι εειιιεειεειιεπ Πεειει·ιιππεπεπιι·ιι Οιιιιειιι ιιι

πει· ιετεεειι Αρι·ιιννοεπε 207 ιιιι·1τιειιιιιιιιι;ειι Με 94 '1'οπεειιι11ε

νοηιιειιοιιιιιιεπ πππ επι 80. πρωι 745 θειιιεπετιιι·ι·επιιιιιιιε ιιι Βε

πεππιππιε ι·ει·πιιεπειι. 1π ιιππ κ Ρι·ε π εε επ ει·ιιι·ιιιιιιι.επ ι·εερ.

ειιιι·ιιειι επ θεπιεπειει·ι·ε νοιπ 1. .1επιιιιι· πιε 15. Αιιιιι 1905 1501

ι·εερ. 797 Ρει·εοπειι. 1)ιινοιι ιιιιπιεπ επι πιε Ρι·ονιιιι Βι·ιιιιπειι

πιιι·ε· ιιι Π), ιιιιιιιιιοπ επι Βει·1ιιι 12 (δ), επι πειι Βεπιει·ιιπαεπε

επι Ροιεπιιιπ 1, επι πεπ 1ιεειει·ιιπιιεπεκιι·ιι 1·`ιε.ιιιιι”πι·ι. 8 ι_2ι.

νοπ πεπ 1501 Βι·ιιι·ιιιιιιππ8επ ιιιιπ 797 'Ι'ιιπεει'ιιιιειι πεε Βιιιιιεε

ιιιιπιειι ε1ιειιι επι πιε Ρι·ονιιιε πεπιεειειι 1-118(752), πω”

πεε ιιπι·ιε·ε Βιιιιιτει;επιει πιω πι” 85 (45ι, εε πειιε νοπ ειιιειι

ειιιπεπιιεειιεπ νει·1ιι·ειιπιιιι· πει· 8επειιε ιπι ιιπ ιι πεπ 8 πεε ιε

Πεπιει ιι ειπε 1$επε εειιι ιιιιιιιι Διιεεει· πιεεειι Μπι ινε:

ιιοειι ειπε ειι.ιι2ε Αππιιιιι νει·πιιοπιιιι·ει· Γιιι1ε ε·επιειπει ννοιπειι.

πιε ειειι ιιπει· πει ιίεπιιιιει·ει· Ρι·ιιιιιιικ Με Γοιεεεπετ11.ππε νοιι

ι.ιιιιι:ειιεπιιιιιιιπιιπε, ιιιιιιειιιε ιιπει· 'Γιιπει·ιιιιιοεε ιιει·επεει.ει1ιειι.

7117 '1'οπεειιιιιε επι 1501 Πι·ιιι·ιιιιιιιιιππειι ει·ςεπειι ιιιεο ειπε

ειει-ιιιειιιειι νοιι 54 Ρι·οιειιι.

- ιπι Β π ε ε ι ε ε ιι ε ιι Η ε ι ε ιι ε ιει πιε 0ει·επι·οεριπιιιιπεπιπ·

ιςιιιε πει·ειιε ιιπ ιειιιι·ειειιειι 0ι·1επ επι'ιιετι·ειειι. Οιιιειειιεπ

1πιτεπ ειιιοιςε, ειιιπ ιπι ειιι·οριι.ιεειιεπ Βιιεε1ε.ππ ιιππ

ιιι Γι ιι π ι επ π νοιιι Αιιι'ιιπει πεε .1ε.1ιι·εε 58 πιιπ νοπ 1·)ι·ιιι·ιιιι

ιιιιιιι;ειι ιιπ πει· εριπειιιιεεπειι 0ει·επι·οεριιιιιιιιιεπιπΒιιιε ιιεπετιιε

ιιει·ι ννοι·πειι, Με εννει·: ιπι πιιιιπει.ι· 4, ιπι Ρεπιπει· 7, ιιπ πι”

27 ιιππ ιπι Αρι·ιι 15 Γιιιιε, πει·ιιπιει· ιιι 8 ι ιιινι·ο μοι 5 πιιπ,

ιιι 1ιοετοιν ειπ Ποπ Με Ιιιιιπ1ιιι_ιε ι, ιιπ Βεππιπ·

εειιειι 1$ιειεε ε" Θοιινει·ιιειπεπιε Ρειι·ιιιεπ θ. ιιι .ι ει· ο·

ε1ιιιν 2 ιιππ ιπ πεπ θοπνει·πειιιειιιε Κιιοριε πππ Ννιειι π

_ιε 18 Ρειιε. 1πε ινει·πειι ιιπει· ε.ιιειι ειπε πειιι ιιειιι. ι1εοπ ε π

1ιιιεειιιιιπ εοιειιε Βιιιι·επιιππε·επ εςειπειπει, επ ιιππ ιιππ

πππ Οιιιειι. ιπ Με ινιιι·ποιι ιιι πειι ιειπιεπ 2 ιιιοπετεπ 60 πιιπ

ι·εριετι·ιει·ι.

1 ,---τ--_..-Α.
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- Π1ονοτννι111ιιπεκΙοεΟΒει·πισά121ιιει111ιερο11-,

τοτε ΜΜΜ Βε1ω.ιιιιτ, Μ” 118.811 Μ111ε11ι1ι1ε Με Κε1εω·11ο1ιοπ

Ιιιε111ιιτε 11:11· 1!κρω·1ιιιοι1ω1-111ετ1121η :Με 0680110918 Μ.6οπιτοι·1ιιππ 1

πι· Αιιϊω11ἔυιη: νοιι Απτἱροει-Ρτ11ρατετοι1 Με 1ιιετ11Με ΒΑΠ·

110111 ?οτι Κειἱεετε Α1εκωιόοι·ε 1. (1ιι Κτοιιετπάτ1 _1εκ1ετ2ο1τ Μ·

ι·ο1Μετ, _102110118 ᾶεπι μη. 1.1ι1ποτωοι·1υω νοιι Αάιιι1ιι1ειτα11ν

1πε11τιι11οι1ευ, ειω11111·επ ΒΧοΚιιιὶν-Κοπιπτἰεεἰοποιι ιιπι! βαπό

εσΙιιιΓτε- 111111 ειΜ1ἱεο1ιειι Αιιετ.ε1τοι1 116οτειιι1Με ο11ο1ει·11- από

ροετνει·ά11ο1111εε ΜΜ.ετ1ει1Μι :ιι ιιι1ιετειιο1ιω1. - Β61 Μι· 16111- 1

Βοεο1ιιιε111ττιε Μιά νω·εω16ιιιις νοιι ο11ο1οι·ε- οιπ! ροετνοι·ι111ο11

ώμο Ο1›_ῇε1‹1οιι, Με Μι· Μεικτοι·1ο1ο1.ι1εο11ου Πιιιω·ειιο1ιυπη; ιικ

τοι·11εεω1, 811111 Με Μεοιι11ω·ου 1111 Ζ1ι·11ιι1ει1· Με Μ1ι11ετοτ1ιιπιε

Με Ιι1ι1ετιι νωπ 28. Πεεοιπϋει· 1004 ΜΒ Νι·. 1066 π11η;οιο11ιοιι ,

1Ιο,1;ε1η 211 1:οοΜιοΜεπ.

111'.

- Με 1:1οιιο.ω128.1ι14οτΚιο.η1κοπ1π άστε Ο1ν11

1ιοερ11.111οτυ Η 1.Ρο1.οι·ε1αυτ;;ε 11ο1τιη; 11.111 80. Αρτ11

ι1. .1. 9800 162 ιτιο111· ει1ε1η ό. 1101111.), Φιτιιιιτοι· 1080 '1'γρ1ιιιε -

(8 ννοιι.). 81? Βγρ11111ε --1'70 ιπο1ιι·), 257 21ο111ιι·1ειο11- 111 πιο11ι·),

1261)1ρ11111ω·1ο - 180 πιο1ιι·), 121 Μο.εοτιι - 16 ννειι.1 11116 40

ΡοοΚωι1€τωι11ε - 11 πω. 11111 111 08Ι' νοι·ιν.).

1

1

==εεεε=εΞ·1226-=
[ωθΒΜ2Π:Ξἑωωωω”Ξ-ἐωω”ἔωω“ἔ=

--Α-- η>ση>πηη>πωηηε=

· 10ΦΙΦ Φ'6

Μ-11-81-1·61ττ6662661=Β
30 2222 -·.=

56144410061821882012717 εν 112117 74666781101

1Ποι·1:ει11τΜε-Βι111οτ11ι Μ. Ροτοι·ε1:11τμ.

11111· Με 1111001111 νωπ 24. Με 2υιιι 30. Αρτ11 1906.

2111111101' 81ετ6οΜ;11ο:

Η ιιειο11 61οεο111οο11τ 11116 ΛΗΘΗ

2) π1ιο11 Μι: '1'οπ1οειιι·ιω.ο1ιοπ:

- '1'γρ11. ΜΜΜ. Θ, '1'γρ11. 111111. 38, Ρ'ο1π1ε τοουτι·οιη 0,'Γγρ1ιιιε

011118 Βοε1:11πιπιιπε Μι· Β'οτπυ 1, Ροο11οιι δ,”13.30ΓΠ65.80118Ι'18.00 27,

01ρ111:1ιστ1ο 21, 0ι·οιιρ 0, Κο1101111118τοΙ1 Β, 01·οπρόσο 11τιιιεοιι

οπωτ11πάιιιης 29, 16ι·γε1ρο11ιε 1, θι·1ρρο ό, Κο.1εττ1ισ.ι11εο1ιο Βικι

1.τοοοιιι211ιισ1οιια 126, Βιι1π 2, 1Βρ16οιπ1εο11ο Μοπἱ11ςἱΒἱ8 0. Α1αιτοτ

θο1οπ11τ1ιοπωε11εωσε Ο, Ριιτο1:111ε ορ16ειιι1οε Ο, Βοτ21ο·ο.π111ιο110.

Αιιτ1ιτωι 0, ΗΪ‹1ι·ορ1ιο1›1ο Ο, Ριιω·ρετε.16ο1ιω· Ο, Ργ11ω1ο από

δορ11οΜ1111ο18, 1'ιι1›οι·1ιιι1οεο Μ: Βου επι 1%, 'Ι'υ1πιτ11ιι1οεο απ·

@τα Ο1·;;ει.πο 88, Α111ο11ο11οιιιι1ε υπό .ο11τ1υπι 11·οπιοιιιι18, Μ·

6οπεεο11υν11ο1ιο ιιικ1Αττορ1111ι 1πι1'ο.ιιτυιτι 62. Μει·ιιεπιι1ε ΜΜΜ 84

Κτυ.ιι1:1ιο1το11 όοε νω·11ευυπ,<.;εΒε.ηε1ε 110, '1'οη;ο1›οτει1ο 84.

 

σ Ν5.ο1ιετο 81ω·ιιιτιε άσε νοτο1ι1ε 81. Ροτοι·ε

1;τιι1·Βοι· Λεπτα Β10ΠΒί188, ό.. 20. 801313. 1905.

0- 1021011860 81Μιιτιε :Με 13ο ιιτεο11οιι 5.1·πτ11ο1ιοπ

Ψοτο11:ε: Μοιιταε, 6. 28. 8ορτ. 1905.

 

κΔΝΝοιποε:ΝΜύΕπ Μια· 1111111111 ω αω13Ποοιωπάι6η 1101( κ. ι.. Β16Κιππωτ

  

  

  

 

ζ Βειτ1οιιο116 Ηε11υιιέ11ιιτο11 Ρ1ιοερ11οτ 1

ΒΗ~ΟΜΝΟΕ
11688611 Ηπιιρτϋεεται1ἀτ1ιεἰ1 τεἱιπε Νιισ1εἰηεἑ1ιιτε Μ, νου 1)τ. 1.ωρι·ἰικε 11ετεεετε11τ.

40 54 14 27 4 :

Ο , Η , Α2 , Ο , Ρ. .

Ει·ρτο1›τ: 6121 Ρ11οερ11ειτιιτἰε, Νειιτειετ1ιευἱε, Παε11ἰτἰε, Β11ιτειτπιιιτ υπό Α1τοτεε1ικνε1ο11ε.

θε1στιιιιε11εεΠκνε1ειιο;;: 4-1!) Ρ111ε:τι ννϋ11τεΠ11όετ Μει111Ζεἰτ. 1 1

81. Ρο1στεΒιιτε,, Νονε1η-Ρτ. 14,εονν1ο 1ιι ο.11οιι 1ιι- ππά επε111ιι‹1. Αιιποιιοω1-0οιυρτο1τω ιιο€οτ1οιι11ποπ.

  

@Με Ρἰ11ε ωτ

11ό1τ 0,05 Οι).

1)τ. Εερτἰηεε. 62, πιο ώ: Ια Τουτ, Ρετἱε.

Ε1·116.1111ο11 111 ει11οτι 1ποεεοτο11 Αρο1:1ιο1εοτι.

  

ΔτισρεαΜοΙσιω8ι·ι· Ι2:·και!2 ΠΠ· Βι·οιο:"Μ·ι:ΗΜι - Μ4κυω

:Ηταν συση·Ν·υΠ ·ὶιι άσο· Ρο·στια·"- ασια! Ι(όσιεΙσει·ρο·π.:;·Μ. -

Βα·οι»6ρόπ Ι1·αιωπ ·ιιιαΙιεαΙσπλ·Νο·Ιο Μ. ω·Φυπη·εω Πωικ·πι

#ημ·Ιπ·οι τσ·συ·αΙι·π. .

(12) 16-10.
 

19Μι ::σΜ‹£ω. 9·ι·Ιαπω οισηΗ/Μησκ, 611 !!'σωεω· ΙΜοΙΜ

ΙΙΒΜ6Μοσω ΛΓοι·ρΙι11οι‹ΙΜ·6σ·‹τΙ πο”. Ισσ··ι·ο·ω·τ·σηπωΙω·

_ αοΙιππη·2- πια! |ι·υσεύριωΙΗΜοιάσο· 11Έο·Λ·-ιισι". Εν! Πι

16 ..«Πσ·π ΡΙΙΠε·ια (Με: Βο·πα!2πιΝ'Ια·Ι χ'ιΉ· ."ω·ΙΜΜπο πια!
ΚΔ ΟοαΠ·θ'οι πι" ΝπΙ:·ω1 .τη υσ·ι·σι·σ·ισ‹Ια·οι.

 

  

'Ι11η· ΜΜΜ Βι·.84σ!.τ Π” .Ϊι›σΙαΙΙι·σσΙὸσ·π. .-1πετ·Ιατιωι!ω·

ΜοΖωσ·Ι 61% Απ”. Βυ·υτισΙι6Μα. .|Νΐσ··Ι·ἱσΜΪεΠ·Δ·0ΠΡ, Μωρ

ρΙιπΖωπε, 1Μϋω·Ι1··ισΖωτ68 Μπέιπσ·π.υ, «ΜΜΜ Ν: ΑΙΜ” σιω

ψη·ωι Ρι'ΙΙΙωι, Μ. αΙι·σκ·π #οάΙ»·21ρπο·"Μ ΜισΙΙ:€ω·Ι »Μιά .
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Βοποποπο
Νιιτι1τ11οπε Απποπ-Βιεεπππο11ο

ποΙιπππι πππ ιπι Κπτποττἱοπ επι 1868.

Απεεινειιποτ ππι. ιιι>ιιιοπι Βι·Γο!,<.; πππ πειπει·ιιπ πω: μπω .ΙιιΙιι·, ππο1ι ππ Μπε

!επι·οπ ἰπ ειΠοπ Ιπιππει·ιι οιπρϊοιιΙεπ εοἱτοπε νιοΙοτ ιιι·ιτΙιοποπ ΑπτοΠιι3.τεπ ιιπ

Βιπιιιι·ιππι, 0ιιιιιτοειι, Ει·Κι·ππΚππποπ ποπ Βιπιιιο, Πιιιπι·ιπ ππι: Ηιι·οπ Ε'οΙροππιπιππ

πω, Ηεπι-, Νοτνοπ~ πππ Ρι·ππππΜποπ, Βπεοπονν'ειο!ιοι· ΚτπιιΜιοΗ πιο.

+- Κ5.ππιοΕι ιιι πΙΙεπ_ΑροτΙιοΙτεπ. -+ (51)25-5.

Ήιπι. πει· ΥπΙεπεπιιπ-Β ιιι)α!!! Βο"089"0 ` Με πει. π. ιιι Μ

ΜΙποτπΙ- πππ πΠο ιποπεπ·ποπ ΒΜιπ·- πππ ΧπτΙσπΙιοΙίο.

Ηι·πιιπ ποιπ Με Βπἱπε, οι·ειΙ:Ιπιππε. 200 Ζιιπιποι· πππ ΗειΙοπε, ππι ισ.ΙΙοπι

Κοπιιοι·ι. 5οπειιιιιζετ ρ;ιοεεοι· ΡπιΙ‹. ινπι·πιβε, πωιεωπ πω. Κιιι·πιππιπ.

ΑΙΜ 8οιιιπιπι·εροι·τε. Βοπιιποι·ιειιι οτειιιιι· ππι·οπωΙιπιιιΙιοπ 18-22°.

σ· Βιιιπε-$ππποπ 20. ιιι Με 15. ΟΙ:ιοπει·. Θ

Ρι·οερεΙπο πιιι·πιι πιο Βππε-Βιι·οιαιοπ Βοποοππο ιιι θϋπιπ·οι.

   

8οιιιΜπιινπιπ. επωπιπωι πω· Μπιο ι>τωιιππ-ννιιπιππ. Ήπι·πεπιποη;.

Ηειιιρτεπιεοπ: Μπι ΒΙ8 ΟΚΐ30ΌΘΡ.

εειι ιΤπιιι·Ιιππποτιοπ ιιοννϋ.ιιιιο ΗΜΙπποΠοπ @πειι Βιι-ππι· ~ .

ι

ι

ι

έτ ὶ

π· π π· πι ο,

εοποπ πππ ο!επιιιπ Μιιιππιππειππε πππ πππ, Νει·νεπ- πππ ΒποΚοπιππτΚιπιπποπ,

Νεπι·πιππεπιε, Μπι”, Επιιιπππποπ ιιιππ· Μι. Ρο!ποπ νοιι Υιπ·ιοτιππποπ. οιιι·οπι

πωπω Ι.ιπποπ πω· Βειοπ!ω πππ Κποοποπ. ινπωω Κπι·ιπιιιοΙ: 0ιππρί- πππ ι·ιοιεε

ιππιιιιω, ωιιππιπωω ιππιπγκηπεεΝι (8 γ ε το ιιι Ι)ι·. Ζ ιι π π ο τ), ΕΜπι·οπιει·ιι

πιο, Πεεεπιιο, ι.πΠιιπι·οπ (48Ο πι. π. π. Μ.) Βοι·ϋΙιπιτο Βιι:ρι·οιιιειιιιπο, Μπι·

ΠοΙιε 'ΓιιιιιιππινπΙπετ. Κιιι·οι·οιιοετοιχ 'ΓΙιεειιει·. Γιεο!ιοι·ει. Ρι··οερεΚιο ειε.

πικαπ πιο Μ!. Βειπνει·πιπΝπιιπ οπου πειε 8ιππιεσππιιιιοΠεεεπεπιι.

 

Πόπη!. ΒιιππΜει ππι. νιΙΙιι δίνεται!. Βι·πτεπ Βιιπποε.

ποιπ Βο!ιονπε. ΙΣι·ειεπ Βππἔοε.

ΗΜει Βοποοι·πιπ. ΠΠ. Ρεπεἱοπ, ,ςεςππἱἱπετ ποπ Κιιιιιιιιιιπειι.
ποιπ ΚΙπιπρρ. Βι·ειεπ Βπιπποε. π

Μπι Ροει. πω. Ροπειοιι νοπ '7-1Ο Μ. Ρι·οεροΜ.

Η6Μ πι: Βιιεειε. Ηιιτιοπ. Ρι>ιπποπ νοπ 5.5Ο-9.5Ο Μ. Ρι·οεπεΙ‹ι.

 

 

  

ΜΦΠιιπισιιπ

ΜΙΝΕΚΑΙΜ'Α88ΒΙΕ

ΙιοΙιοι·- πππ ΗπΙΙοιιΙιΙπποιι

Κι·ππΜιοΠοπ.

Ηι·πιιΙεΙιοἰιοπ πω· Υοι·ππιιιιιιι.τε

θη;:ιιιο, ποπ πΙιιμοιικ πππ πω·

(63) Ι8-2.

πτ ι

. Με: ιιοΙΙοιι ;ειιϋ- ι

.δ τοπ πω· Ρι·πππϋει- .

"ποπ Κοι;,·ιοτιιππ.

Χἱοι·πιι-ι Ιἱπι·ιι!ιΙπεοιι-. Μππ·πιι- ι

ΚτιιιιΜιπιι0ιι.

_

Μιι·ιιιο. |

Πι.ιιιππ.ποιε ΚπιπιιπιειΙΙ

Π 4 μ_Νιιιιιοεςπ. Ειιιοιιιιιιι επιπι·Ι.1.π.;
δροι.- " ' η_ κ

7 ΡιπιοιιινπΙΙππ.ππε,

ιιιιιιο Κπιπιπιπι π.πωπ.

ιΙΙππιτιππο Ρι·οειρεΜε.

  

 

  

' ΡΕΝΒΙΟΝ Μέ ΒπΕΠΕ·ΑΝδΤΑΕΤ ¦

Μ- ετἔ Θ16.°ι:_

Ιίπτοι·ι: ”ΠειρειειΙ”
Υγετεοιιιοπεπε ΗειΙϋπποτ. ΗεπιΠοΙιε δεεπππετ. νοΠε Ρεπειοπ

|- νν2ι!ιτεππ (Με €ειπΖειι ]ειΙιτε5.

κπκἐπῷκώἀώἀκκκκ

ω?) 8-5.

 

ιπ·πΜι2ιειι·ε Μι ιιι

ι Χἑἄἐἀκάάκκκα

κκκ88κκακκκ8

ΜεΚιειιιιιιιιιιιειιειιιιιιιιιιιιιιι

:Με8τ.Ροιοι·εππι·ποι·8ειιππι·ιτοι·-νοι·οιιιε.

 

Πιιιιιιιιι:ιιιι

Μπι!
ΜΗΝ"

Βιι!ιοπη,Ρππππι·,ΒΠιοι·-ιεπεεπππΙιι€εΚοοΙιειι!2πποιιπ,ινοΙιπιε!ιο.πιιτπειΒιοπ

ππεειοι·1ινεοΙιεεΙΚτππΚποιιεππππΟιτΚιιΙ.-Μπι·πιι€οπ.......

Μπκιπιιιιποππιπ.τετιεο!ιοΤπίε!ινπεεπτππππιπτειιιειοπει·ννιι·Ιιππι;.

ΒοπΙιΙο$οι·8ιππΙΜππιιοπ-ρποερποι·πτεεπππΙτι;ς,ιιιιι1Ιιει·ιτοΐϊειιΜ!Αππτπιο...

Κιππιπειιι·ΒπποειιΙιεπΚιεπιιπ8ετπω”ιπιΗιι.πιι...............

Αστειοει·Ιι:ι.Ιιειινοι·πιιεεποπιπςιιπςοπεοννιεΡιοΕιοπικοειοπίτει.Πεπεπ·πΙΙει·ΙιπΙτ.

Ποιι,εοινιο«Μπιπιι·οΙιτοπΒεππι; .·

(71)6-4.νει·ιιιιπιτπι·ιεπω·ι‹.Μιιιιοι·ει!ΜπετΚιεειπ8επδι.Βοι:Μετ.

~π'ζ

  

νοπι 20. Μπι Με Βιιπο Απι;πει π. ο.

Κετιιτισει·ιι,

ΙΙι·. πιει!. Ι·'ι·ΜΙτ. ν. Βοτ8.

ιΒΙἰοπεειπειινει·οιπε
8·επιππ.πποΜε:ΒοΙΙειϋπΙο,Ψο.8ειοτ

 

ΜειΧἰτπὶΙἰειποινεΚχΡοτειιΙοΙ‹,ΙΙ.

νοτΙοΙΜππιΒιπρϊειιΙππι;οιποεΑι·πτοεισποτειποειΜε

Μπιπω·Κι·ειπποπρΠεεεποιυνοππιρ;επθε

ιππιτπ.τωπ,'Ττε;Μ.Ιιτεπ,ΚτποΙωπ,ννειπποπ,ΒιεποπτεΙ,Ιι·ι·ιεπιστοπιο.

ΜπιΕει.8οτΜπρωιν.10Με5ΠΙιτ(ειπΒοππω.€οπν.12Με2)εεϋπποι.

ΠιονοτινπΙιετιππιτΠιεπει.υ.ιζεαπόΕΓειτα88νοπ2-Β[Πιτπιι.εοΠιιιι

πιιορτοοιιοιι.

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ



Ι89

ἔ:Ξ:.3ί 2Μω β

 

ί; 2::ρπ/επ

Β·ε%

  

|Βψι'Ισχ..το!πό.

θΙου!!α|

Με· Μι·Ιω:Δωο Βο

Μποιι θιιηιοοΙ- ειιΜωΗ (Ιου ωιω

τ!! Με!. Μιεεω·- ΦΗ8ΗΜ. τρυπα.

Μ! Μ1,86ΜΟΝ0Μ 0οιω.ιι «ΗΒΗ,

ωιεΠΝς. νΛι·τΙΙ ` Μ. νεται «κι

νοπ” Ι. Μπι. πω! ·ι·Μ ΜΜΜ.

"Ή" .2ἔἱἑπ‹ι- Βοειτοε θυεηεοοΙσοτ1νετ των τηοσοτι1οιι ΤΙιο- ΙΠΟ,;ἱ=ἐῳΠςε·>··Β

" ° ι·ειρΙο, άε·εεευ επτ1τι1ΒουΚι11ϋεο νν1τ·Κιιυε οχ
 

ρ_οι·1ττιοητοΙΙ ιιι1‹1 Κ1ΙΜεοΙι Ι°εετεεετο1Ιτ ὶετ. --

Ψ>ττθϊΙθ: 3ΐέΞ'ΨΣΐωΐ"Ξ,2 ἔ;ἙΡΞ,ΐὲ°-νὅ'ἐῖ32Ἑ, (ἰ2Ξἔ?&?ὲΒἔἔ'ὲ$'°Ἡἔ,.ἱῖζ

__“'-- ΜεοΙιπετ θοτιιο! ΙοεἰεΒοἰτ, ;;Ἀπ:ΙἱοΙιοτ Βοὶ2Ιοεἱ8Κοἰτ ΗΜ· .

ἶοΙιΙοὶιπΙιϋΒτοἀ Ή·0:5ΐι·'ΒΘεΟτΒἰοΙ·Β8Ἑ1ἰΒῆἱ€.. 1 Η. Ι· · , ιπι οπ- υπ ο ο υ οι· παω, πωπω ιο ιπι τι κι επι- σ

ΙΠ(1Παιτ10ΠθΙ1° ιἰὶιιΡη, οΜ·οπΕεο!ιο 8ιΡοπο!ι!Ι56οπ, οΜπιη. Τιι0ιω·αυΠοεο (άετ Κιιο- ,η 2°θ#°

τοΙωη, Π1°ϋεε11 ασ.), οΜ·οπΙεο!ιε 0!επτΜοπ.

π0θάθΙσ' κΐθ1,01.άΙΠΙΠο., Η Ποεοι1 νοπ 2-8 αν. ρω ᾶἱεἱιι ΡιιΙνει· 5.0.5, οτΙει· Πι ννΚεεε- πωπω-ω ΡΠοερΠοτ

Η Ο'

 

 

 

ιὶςοι· βϋειιιιες· ω» εΠιιοπο Βγτι1ρ Με θοεοΙιιιι:ισκευοττΜοηε. 0ΙΓο!'Έμ_Β*η·Κεμπει:

" ω Βοεοιι€Ιοτε ,εεοῇεποιο Απνοι›ᾶιιπεεννοῇεο εὶιι‹1 ΤΜοοοΙ€ειυ- "',:,εΐ,,,,,:Π[Ρ"

Κ,,,ξ,';Εξ',,,'ε;,,,,Ρ ΜΙοεπ ο 0,5. Βει ΠΠεπτΙι6οπ 3 Με! Μ.;;Ιιο11 0,5, εινα ΜΜΜ Πι Πω Β η;ω,ωμοη

ίστπι, ο! ω ω» 'Ι'πϋΙοιτειι. 621088, Γ· Π· ω·

ηοιΙεΙΙ Μελινα” . έ ή έ Δ Π) ι0-7 π.οτΩ υκω›ι·Βυω·ιιω

Π". Θ... Α” Ι ' Ρ Β .ΙΙ π' ( Ω . Ειπ«:πΒιι.€σπαρτο

δ ο υηα: ιι τι ει" οι" ν π. Μ: σ".

Έ. Ηοπτπαππ-!.εΒ00Πο & 00., ΜΒΜ οΗοω.-ρ!ιαττπ. ΡτοάυοΙο

ΒασεΙ (8οΙιυνεΕ2). Οο·ωιασιοΙι (Μιάου). -

ο ο Μ«Μοο· :ικά Πτετιι0«›· Με» κιΠε τσωπεο·ε ΡΝΝΪΜ°#Θ 8ΐΜΜ Θ" ΠΠ. Αε:·22σσι Μ", Με!

[ΜΜΜ ετη· νω·ρυμφ. # !.

“ |'δ Π!

Ξ' ΛΑν α) θ · ε:

έν· χ #είσ20| Μ·%σπυ| ·#?°θ#<9
.°=ιήθ01ΐ:=θ|' η, Ντι μ1ιοερΥιοι·- "Μ

Η ΕΠ ' ·

Μ, ά σ: ..7ϊ'σΜο ·::::τωε::.€:"'"Ρ· ωοω ύ Κ: Α· θ θ ω·ιπΙιωεσΝοε ΒαΙινωΕεΙρι··Μιτει ΡΜ" Μ "ΜΝ "Μ

ῖ0"" Μ' Πω- ό', θ Ο ιιἶΗ 1002ο ση;ΜιωοΙι ΚοΒιιιι11οιι ΑΡΝΙ! Π! "ἐκεῖ"

.ομΠ“"-Ρω Βοεπει·, εστποΗΙοεοτ 1οαοΙ'οτπι- Ξ-';,ΐιΐΒ=τ!,ΐ:Ι=φ,ΐ' 'Ξ8;ἔἔξἶ1ΐἔἑ:' 8οΙικνοτοΙ. 0ω·ιιοΜο ΜΜΜ· - ωιτςΜοωι· Ροι·ι:ι.

. η Μ8Μ2. 8,0", ΜΜ,ζω,, “Μ” ΜΒ' Μπα. ΤΜκοποΝέ ΜΜΜ «

10σΙο ΤΙιΙΒοποΙ ,,Βοο!ιο“.  

'1ΙΞ3ΕΞ@ ἑ ΗΜ πιιπ Ρεπιε1οιι

υποΙι Βι·. ΙΙι·οιιιν. ΗιιιιιΒιιι·Ε,·,1ΙΛτω·ωιιι·: άειιτεοΙιε ΜεόΜιι. ,

ννοοΙιοιιεοΙιι·. 1904, Με 27 ιι. 1θΟἴ› .Μ Ι8),νοι·εἰὶμΙὶοΙιεε ΜΜΜ ,

μέθη Αοηο,Εο111ου11τΙε, Ριιτυπικιι1οεε·. « 'Η 'Η

Χα ΜΒειτ Πι :Μαι ΑρρΙΙιε!ωπ. Μπετει· ;:,ι·ειΙε. ,

- Ν- τ. , , Πή!

·· 0εϊεοευε6 σοὶ ΒΠηοπ. ; σ? :ΕΕΣ-θ ν11Έ·

Υ Α Ν γ ἴ Ρπ·οερε!‹ιε ιιυά ΑιτεΙυιΜι ,

' η Δ. ε··πη8"-ϊ'ΜΗΜ όΠΜΠΉβ Υει·Ιει€ετι 5ἰο ἰΙΙυεττἰοττε

Βειἀε-ΠἱτεΚΙἰοτι.ἴ οπωεπωπ ωποεωπε:Φ:·ίστ.

Μοάοι·π εἱιηςοτἱοΙιτοιε ΑπειΜτ ΗΜ· εοΙιννοι!Μ:!ιο ΙΙοἰ!ὲη·ιιιιιιιεΙὶΙ‹.Μοιεεε8ο,οΙοΧΙι·. -

ΠοΜΜΦΙοτ, Τι·οο!ωπ-ΠοΗΜιιΙ'ϊ-ΐοτΓει!ιι·ι·ιι: Π›ι·πὶὶἔΙἱι·Ιιο ΓιιΜ·ι·ΜΕὶΜιιιιΒειιιἱὶΙΝ άετ ,

Μειι·ΙεπΒΜοι·-Κωτειι. , - έ 7 ·-~ ·· · · -

Βεεἰϊ:ετ Μό ἑἱτΖΗἱοΗει· Ι.εΗετ (75) 0-2. ,

Ου.Μεά.ΕΠΠΑΠΟΚΗΛΠ8. ,

 

  

Μεὸἴξἱιιὶ5οΗετΪΣίτι·ίεέ ΗΜ Οξ·ί01°ε Μι Ι.ε·ἱι›ἑὶὲ;.7

 
  

ωχ»

ΒοεΒοιι οι·ει:Ιιἱοιιειι: . 1ΒοΙιι·Ι›ιιοΙι Μι· ΠαιιτΙει·αιιΜιοιτοπι , ΝΑ"ευεΜνΑπιευκο

ω, 1,480( 30ΒΘΡΠ ώ υΛεοΑκιωΑκκοεϋπκετ

δ. ΑυΠε.€;ο.

7ο Αω›εισε. Ν. τ). ίειι·ΒΙ;;ο ·ωθιΠ Μ. τή. ω». Μ. 8.- Ι

  



;οϋπί9"*Φ!"πίαΒΜ

1ιΜΜΕκπε

@ση9!κτημἙωη1

ΟΗΙΝΑΡΗΒΝΙΝ

θεεο!ιπιεσκΙοεε νωυεΠαΠω νου ΟΜΜπ Μια ΡωεπειΕά!η. ΒωνΜιι·ιεε[ΜΜΜ ΜΕ ΚευοΜιιΜοπ, !Μϊυεπιιι, ΜεπιτΜ από Νειιι·εωΕοπ.

ΑΒΙθΤθθΗΙΝ
θοεοΙιιπει:ΒΙοεπεε Απιἱργτετἱουω, Βεεωι !πΠιιοπιει. Τγρ!ιυε. Κουσ|ιθιυε'τοπ έ:

πιω ΜΜι·Μ.

θΔΕθθΗ]ΝΙΝ
ΗοεοΠιπεοΚΙοεω· ΟΙιἱπἱιιΚϋι·ρει·, ΙιεΗειιά Μιά εοΙ›ιιιω·ιειΙΙΙεπὸ ΜΙ νοι·

εο!ιἰοἀοιιεπ Νευτοεοπ, ω.6εΙΙοεεε Απιὶργτοιἰοιιιτι. πρειἱοΙΙ Μ10ΒΌ0Ππ έ

ΤγρΕισ.ιε, Μ ΜΜΜ: υπό ΜΙάο.

ΜΒ00ΠΙΝΙΝ ωι1οΥι10
θεεειι κΚιιιοιι Βο!οπΚτΙππιππΝεωυο: αφου ν6ΙΙΞεοι· θεεο!ιωεοΙ‹ΙοεἰΒ·- ὅ

ΜΗ. ιιπιά Νοιιιι·ε.ΙΜπ Μ· Μο.εοιι ιιπιά Ηοτε ερε2ἰοΙΙ ὶιιτὶὶιἱοτι Με! :ϊ

εο!ιινοτειεπι Γ8.ΙΙοπ πω! ΙΜ ΒιιτρΗπόΙ1οΙιοιι.

Μιιεκπ :Μπι Μτω·ωυι· εωΙιεπ:ιΙοπι Μπι·ωι ΜΜΜ ΚοεΛειιΙοε ιιπ· Χ'οτ!08υπε.

 

Πιιο1:ιΙ

νοΙΙεΙἑὶΠὸἱ €ετιιοΙ1- υπό

€εεοΗτικιοΐΙοεεε θυεψι

ΚοΙ-Ρτἐρατω, επτΜΠτ

,,ΠομΙωιή εἰπ

?ή > Τ 7 Ϊ_ Μπιτ 90 0/0 Βοϋυπάεπεε,

Πο Κϋτρετ εἱοΙι εΒερειΙ

  

τεκκΙεε. ειΙεο κνἱτΚεειπτεε Ουεψι!εοΙ. ΟΙπιε _ῇεΒΙἱοΙιε Οἰί1- ιιπιά Αετ:ννίτΚιιηΒ;

ννἰτό εεΠ)ετ νου άεπι εωρίἱκιὸΙἰοΒετεη Ρειιἰετι1επ ετη €εποτιππεπ υπό €ιιι

νει·1ι·ει€επ. νοτωἔΙἱυΙιεε ΜΜΜ εεἔεπ ΙΛιπεοπ-Τιι ω·ΒιιΙοεο Με! οΙιι·οιιΙεο!ιο

Ι(Μειι·ι·Ιιο Μι· Αὶπιιιιιεεοτειιιιο. ΙΜι·ιππιΜεορΙΠιιπι Βεἰ 'Ι'γρ!ιπε υπό ΒιιωτΙϋε.

Πιιο$ο.Ι-Ταϋ!οΝοιι ..Βοη6οπί· :ιι θ,Β σκιά Ο,ῦ 8.

νετωπάιπ1€ άει· κσνἰτΚεειπποπ

Βοετωιό1ώΙο όε:$ Κτεοεοω

ιτιἱτ $ειΙἱογΙεὲὶυτε. Ζω· Μι ε -

ε ο τ Ι ὶ ο Η ο ιι ΒεΕπιικΙΙιιηέ

νοιι Μιιιι!ιοΙ- πω! ΩοΙοπΙι

ΙΙΙιοπωιιΠειιιιιε, ΑτΠιι·ΙΗε ε!ο

Ιοι·ιιιω18. Βη·ΜροΜε, ΒγιιητΙιπἀοιιΠΙἱιΙοιι ιιπιά εΙιτοίιιΙϋεοπ Πτ!!8οιιιιυπΙππο!

Ιιιπι€οιι. Εο!αι!ε Εἰτιτεἰϋιπιἔεπ οάετ ΕἱΠΡἰτι5εΠ1τ1ἔ€Π νοκ Ψ Με Ι5 έ εἰπ

οόετ τηεΙιτη1:Με 188ΙΜ1, Με ευ 30 ε ρτο ὸἰε.

  

Ρι·οΜιι πω! Πίοι·Μιιτ Οκτώ

ΟΙιοΜεοΙιο ΡιιϋτἰΙε νο11 ΙΙογι1οιι, ΙωάοΒο1ιΙ-Ι91·οετΙωι,

οτΙετ άετευ νει·ττετετ: (22) 10-5.

Β.0τοΗοτ,ΥΥ.0.,8τοσπγΡυοερ.,8,8τ.ΡοΙοτεϋυτ9.

ΜΝΗΜΗ)
(ΒόΙ1πιθη)

628 Βίοι”. ειιΒιιΙρἱηοε ΚΙἱιικι. Ηοο!ιννκ!ά. θεεοΙιἱἱΜω Μιεςε. - Κτου:Ιιτυππ,

Ρετἀὶπειπἀεϋτιιππ, τΠο εΙ.ΜΙκεπειι ΗΙειιιΒοι·εΜ2Μ1εεω· Βιιτορειε (5 μ. Επι Παπ).

Ιπὰὶἱωιἱοιιοι:: ΒτοΗυνεοΙιεεΙΜταπΚΜεϊτοπι, ΕτΚτ8.υΚυιιςου άεε Ποτιοπιε (ΐετιΙιετε),

άει· Βοϋει·, Με Βω·πιεε, Ζἱι·Ι‹ιιΙειιὶοιιεειϋι·υπαω ετα - Μάο!ίεηυο!!ο, Μι·νοι·

ι·ει€οικΙ ;;τοεεετ θεΙπιΙτ Απ ΚοΙιΙοιιεειιιτειιι Κο.ΙΚ ιιπιά Μει€ιιεεὶκ - ΪιιἀΙΙωΝο

που: ΘἱοΜ, Μωειιστο Ι)ΞωΙιοεο, ο!ιι·‹›ιιἰεοΙιο Κο.ω.ι·τΙιε Με Νἰοτ°επὶ1εοΗειιε,

άει· ΒΙ:ιεο ετα.. Νἰοι·οτιετοἰπ, οΙιτουἱεοΙιο Βει·πι!ακω·ι·Ιιε απο. - Απι!ποεΙυεϋτυππ

ει€1ι·Ι‹ετει· 1·εὶιιοι· Β1εοπεπι1οι·ΙΙπε (πιιπ 0,177 μ. Βἱεειιϋἱοειι·`ι›οιιω Μι Μτοι·).

-- ΙιιάΜΜοπω: ΑπιιειιιΙε, ΟΙιΙοτοεε Με. - ΜιΜηνε!!ο ΙΜ Βι·|παιιΒι1ι1εοιι

άει· Βοερἱι·ο.ιἱοιιε-Οτεππο. - ΝεΙΝτΙΜιε Κο!ι!επεΕυτεΙ:Μετ Η: νοι·εοΙιἰεᾶεπειι

ΑΒετυϊιιτιε;ειι. - ΜοοτΙΗΜετ Με Μ" ε!μοποπ Μο0ΠΗ88ΝΙ (76.ΟΟΟ μ. π.) -

Κε!ΕνεεεεπιπεϊαΙΙ. - 0επιρϊ- πω! εΙοΚΜεοΙιε ΒΜω·. - Μ!ποο!οφεο!ι-ωφεπΠεοϋεε

|πε1Ηιπ - Ζειπάει·-ΙπεΝΙυ1. Ζω1ι·ει!ιποΙΧετε!ω.

Γι·εςιιειι2 26.500 Κιιι·;.;Μτε. 70.000 'Ι'ουι·Μειι.

`Ί..ΠΠ..-..-.........-...-.

Μ?) 8-8.
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ΒεπάετεεΗετ:!·ιεἰ!!:›ειὸ.

ΒΙιμεο.τωιιι,ΒΙειοΙιειιο!ιι,Β!ιοιιι11ειτἱετηιιε.πω.Νει·νεπΜ·8.πΚ

-Ιιεηωιι.Ρι·ωποηΚτπηΒΙιοΙιου,Ηω·2Μ·ευΜιεΙιεπ.

ΝικουΜπιτΜΒ8ερ!οπιύετ.

ΎΠει.εθΓεωΜοοι·ΒειάΜι·ννθιι

ΜΜΜ:Μεειϋι·Ι‹ετοιιΒτει!ιΙομιεΙΙειι,ΙεἱοΙιπι·ει·ὸειιΙἱοΙιοΕἱεειιεϋιιοτΙἱιιεο,ΜΜ

ΙἱεοΙιο(ΠΑιι6ει·εειΙεννεεεει·,Ι.ἱιΙιἱοπεἐ1ιιετΙἱπ;ε.

Νειτἰὶι·ΙἱοΙιοΚοΙιΙοπεΜτο1·εὶοΙιειε8τ.ειΙιΙ-,Μ3ιιοτει!-,ΒοοΙ-“Μ8ττοτπΙ:Μεπ

ΙιοἰΙΚτϋΓιἱω:Μοοι·Ι›Μει·.Ι)πιτιρΓ-,ΗΜεεΙιιΓι-,εΙοΙειτἱεοὶιοννω1"ω1

ΜοΙιιΒΜει·,ιπεἀἰΒο-υιεοΙκιπὶεοΙιεεΙυει1τιιτ.!ιιΜΙειτοι·ἱιιπι.

ΟεετεττεἱοϊιεΜετνοττει

Ι$ωνΜιι·τΙΜ:

 

ζ Αάτοεεοιι νου Κι·πιιΚουρΠοΒοτΙππου;

. 1. Κι·οΙιο. Βο:ιωι1. Ποιιωνιεοκε.ε 23,κε. 8.

. ?του ΟΜΜιτ1ιιο ΜιοΙιε1εοπ,Γετερ.π

σιω.ε πιω μ. 80, π. Π.
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1161111866'1'68 6166, 111111 1611 1161666666, 1111166 66 6111661166,
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1111611666 816 11111 1666611, 661161661·61 6116 Β116 661· 66
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ϋπιοτοποιιππο Βοποπιοπποο ι›οι. ιπ ι›οοπο ππι πιο πω.

ιοΒιο ορτοοιι οτ οιοιι 1865 ιπ οιποτ ποπ 8οιιιοιιιοιοτ πο

1τοι1οιιποιι Νοιι2 (4) πο.ιιιπ οπο, ποοο ποτοοιιιο ιπ ποτ

οπιοοιιιοποποπ ΜοιιτοοιιΙ ποτ Ροιιο οιοιι ννοιιτοππ ποτ οτο1οπ .

Ι.οποποιοιιτο οπιινιοιωιι. Απποτοτοοιτο πιτπτπι οτ οιιοτ οποιι

ειπ, ποοο ειππ πιο Οοιοτοοιο. ποππιοτιο ιπ οροιοτοτ 2οπ ο

πππ ποτ οιο οοιτπππιιτοο Ποιιοι πποπιιποπ ποππ. Βιοοο

Βοιιοπριππο οποιιι οτ ππτοιι ποο Βοιοριοι οιποτ Οοιο.τ.

εοππιπτιο οπ οτιιοτι.οπ, πιο ποππ ποιποτοοιι.ιοοτ 1τι1ιοοπι

Βο1το1οιι οοιπ οοιι, ννοιοιιο ιπ ιιοιποπ Αποοπ 2ο ππνοιι

οιιιππιοοτπ Ρπριιιοιινοτοοιιιποο ποι"11ιιτι; ιιοιιο. Ιπ ιτοιοιιοτ

Απ οτ ο.ιιοτ ποπ 8οιιιο1ιτοιοτ οπιοιοπποπ οιποτ, οιιιοπ οτ

πω. 1)οοο ποτ $οιιιοιιιοιοτ οιοιι οτοι. ιπ ποπ οτοιοπ Ι.ο- 1

ιιοποιοιιτοπ ιιιιποι, οιοο πιοιιι οποοιιοτοπ Μ., οιποτ. οτ ιιι

ποτποοιιιοπ .Ιειιιτο ποοιι οιπ Μπι. ιπ οιποτ οοιιτ οποιιιιιτ

ιιοιιοπ βοοοιιτοιοππο πιοοοτ Βιοτιοτπι οποι οτ, οτ ινοΒο

πιοιιι, οπ οπ1οοιιοιποπ, πιο ποτ Βοιιιοιι1οιοτ _ιοτποιο ιι.ποοιιο

τοπ νοτιτοιππιο. 1)ο.οο οτ ιπ οριι.ιοτοπ .1οιιτοιι οτινοτιιοπ

ντοτποπ ποππ, ποπι οπο ποπ Βοιοριοιοπ ιιοτνοτ, πιο Α. ν.

Οτοοιο 1857 οπί11ι1τι (ο). Μ· οτοιιιιιι πιιτπιιοιι, ποοο οτ

8 τποι πιο Βιιπππο οιποτ Οοιοτποιο ποππιοτιο ποοιιοοιιιοιπ ιιοιιο, πο πιο Ροτιοπιοπ οιπο Κοπιποιοπ ποο ΑπΒοο οτιιι

ιπιοιπο ποιοιιοτ ιτοπτποιιοοιιο Ι.ιποοπιπποιειοπ οτοπ ιιοιιοπ,

οπτοιο.ππ. ιπ οιιοπ 3 Ριιιιοπ ιιιιποιο οιοιι 1τοποι σποτ

οριιι.οτ οιπο 1.ιποοπιτιιιιππε, πιο οιιο Οιιοτοικιοτο ποο 8οιιιοιι1

οιοτοο ιιο.ιιιο.

Ηοοοοτ (π) ορτιοιιι ποπ 1860 ποιιιπ οπο, ποοο πιο

Επιοι;οιιιιιιο ποο οοπιοποιοτο ιτπ οτπιιτνοποιοπ Ι1οιιοπ,·

πππ Μπιτ ιπ οιποτ νοτιιιιοτοοιιοπποπ Ηοιπιπππε ποτ Ειποοπ

ιιιιπππε πο οποιιοπ οοι. Εο ειπε π. Β. πιο Βιιπππ8 ποτ

Ι.ιποο πιο ππι' οιποπ εοννιοοοπ Ρππικι ποττποι νοποιοιιοπ;

πο. πο.: πιο Πο11111111118 οιπ, πππ πιο ποπι.ιοιιιιποιο Ι.ιποοπ

ιποοοο ινπτπο οπο. Βοο Ηιπποτπιο 1ιστιο ππι, επ πω,

ιιππ πππ πιπιοιο οιοιι οιιοττπο.Ιο ποτιπο.ιο Ι.ιποοποπιιοιοπ2,

ινοιοιιο οιοιι ι”οοι; ππι πιο @οποιο οιιιοποτιο. πιοοο πιο

οιπο 8οιιιοιιι νοπ ιιοοιιπιπιιοτ Βιοιτο οιποοιιιοοο πππ ιιιτ οο

πιο ιι·ιοΒιιοιιιτοιι ποο Βιιτπιπιοτιινοτποπο ιιοποιιπι.

ΙΒιιο το οτπ 1(7)τποιπι 18118, οο οοι οοιιννοτ ππ οπι.οοιιοι

ποπ, πο πιοοο Ποιοτοοι οπ8οιιοτοπ οι οποτ πιοιιι, πο τποπ ο

οιπο ππι πιο ΒοοΒοοιιιιιπο ποτ Βιιοτπ πιοιιι νοτιοοοοπ

ποππ. Ππιοτ οοιποπ 8 Ροιιοπιοπ ιιο.ιιοπ ο ειπ Βιιοοιιιιιο

πππ Κοπνπιοιοποπ 8οΙιιιοπ; πιοιιιοποοιοινοπιεοτ ντιιι οτ

π·οιτοτο Ππιοτοποιιππεοπ ποππ πιοοοτ Β.ιοιιιππε ο.ιιινοτιοπ, .

οπο οτ οιοιι ιιιτ ποπ Ζιιοοτπτποπιιοπο πιοοοτ Κτοπιειιοιι

πιιτ ποτ Οοιοτοοι:ο 2011111. οτιτι11τοπ ποππ. - 8οριιπο ξ

Βονιποοπ (8) οιιιοπ 1865 ιπ οοιποτ Βοιαοτπιοοοτιοιιοπ 1

πιο Η ο τπ οτ'οοιιο Τιιοοτιο ποτ Επιο1οιιππο ποτ Οοιοτποιο.

Βιοοο ετ11πποι ποπ ππι πιο Τοιοοοιιο, ποοο πιο ι.ιιιοο οπτ

Ζοιι ποτ Βιιιο1οιιππο ποο 5οιιιοιιιοιοτο ποππ ιπι νιιοοιιοοπ

ιιοπτιποπ ιοι; ποππ οιπο. πιο Οπιοτοοι ιιοτνοττπιοππο

Πτοιιοιιο ποοιοιιτ πππ οιο ππτ ι‹πτοο Ζοιι ππι πιο Ι.ιποο

οιπννιτι-τι, οο ποππ πιοοο ινιτισιπο ποτ ππι πιο οπτ Ζω -

τιιιοτιιιιοιιιιοιιοπ 8οιιιοιιιοπ ποτ 1.ιποο ποοοιιτοπιιι ιιιοιιιοπ.

Ηπα πππ πιο Οοιοτοοι οτποποοππο ιιτοοοιιο ππι, οο »νοτ

ποπ ιπι ινοιιοτοπ ινοοιιοιπιπ ππτοιιοιοιιιιι:ο 8οιιιοιιιοπ ππι

πιο οοιι·ποιο 8οιιιοιιι οιιτςοιοι;οτι, ινοιοιιο πο! πιοοο ννοιοο

νοπ ποτ Οιιοτιιοοιιο πιιτιιοι‹1. Αιο Πτοοοιιο ποτ ι›οοοιιτιο

ιιοποπ 1.ιποοπ1;τ11ιιππο οτι:οππιο Ηοτποτ πιο Βιιοοιιιιιο,

ποιοιιο οποιι Βιοιοιιοοιιιο οιπο Μιοοιιιιπππο ποτ Ζιιιιπο πιτ

ιιιτ Ροιοο ποτ.

8οριιπο Ππνιποοπ οοιιιοι οιποτ, ποοο πιο ποιτ11ιιιο

Βοιιιοιιι πιοιιι οτο1 πιιπ 8οπ·οτποπι οοπποτπ νοπ Απιππο

οπ πιιπ οοιιιιποι ινοτποπ ιοι. - Βιιοποο ιοι. πωπω (ο)

1886 ποτ πιοιιιππο, ποιοο πιο Οπιοτποιο ποππι. οιιπο

ιιοτοπ ιοι.

8πιοιποπ (10) ιποοι ιπ οιποτπ Ατιιιοοι ιιιιοτ επιπτώσ

τοπο Οοιιιτποιο 1872 πιο Ρτοεο, οιι πιο Οοιοτοοιο ποππι.

οποοιιοτοπ, οποτ ιπ ποτ οτοιοπ Ι.οποποροτιοπο οπιοιοπποπ

ιο1, οιιιοπ, πο πιιτπιιοιι Ροιιιο νοπ Βοιιιοιιτοιοτ ποππ 'Γτοιιιτιο

ιιοοιιο.οιιιοι. οοιοπ. -- ιιι Ζοιιοπποτ'ο ιιοιππιιποιι ποτ

Βοοοτπιοπ Αιιοοπιιοιιιτπππο, Αιιοεπιιο 1874, 1ιπποπ πιτ

πιο Αποιοιιιοπ ιιιιοτ πιο Βῖπιοιοιιππο ποο 8οιιιοιιιοιοτο ποππ

 πιοιιι ποιποτι; ποπιοπιιιοιι οοιιοιπι οο πιοιιι οποποτπο:1ιτ,

πιο ποτ 8οιιιοιι1οιοτ ππι· οποοιιοτοπ νοτιτοτπτπι, σποτ. πιο

οτ οτοι ιπ οιινοο ορ11.1οτοτ, ννοππ οποιι ιτπιποτιιιπ ποοιι οοιιτ

ι“τ11ιιοτ Ι.οποποοοιι οπι.οιοιιι:. Ιπ ποτ Τοπ ιιοτποτιει; πιοιπ ποπ

8οιιιοιιι.οιπτ ιπ ποτ Βοοοι οοιιοπ ιιι οοιιτ ιτπιιοτ .Ιποοππ.

οποιοι ποιιτοοιιοιπιιοιι οι οο ιπποοοοιι, ποοο οτ Βοννϋιιπ

ιιοιτ οτοι: ποοιι ποτ θιοιιπτι οπιοιοιιι. $οιιοπ Ατι1: ποτ

ι ποτο.πι ιιιποοινιοοοπ, ποοο Κιπποτ, ινοιοιιο ο.π οοιιιοπωωι

` ιοιποπ, ποππ Αποοοεο ιιιτοτ Αποοιιϋτιοοπ ιπ οιποτ απο”

1 Ι.οιιοποροτιοπο ειπ Ε'τοιοοπ οοιιιιοπ ιιπιιοπ. Βιοοο Βοοποοιι

ιππο ννπτπο νοπ οπποτοπ Απιοτοπ ποιιιπ οτινοιιοττ, ποοο

ποτποπ11ιοιι Βιιοοιιιιιο πππ οπποτο.ττιπο ΒτπτοπιτιιπΒοπ,

ιιοοοπποτο το 8οιιιιποιιιποοιιοπ πππ ποτ Ζιιιιιιο πιο οπι

ιοιιοππ ιι1ιπποο Κοτπριιιοοιιοποπ ποο 8οιιιοιιιοι.πτο Μπετο

1ιοτι ινοτποπ ιτοππι:οπ. Η11οιιοι ννοιιτοοιιοιπιιοιι 1ιπποι; εννι

οοιιοπ ποτ ππνοιιιωτπτποποπ Ετπιιιιτππο ποτ ι.ιποο πππ ποπ

Ετπο.ιιτπποοοιοτπποοπ 8οινιοοοτ ι‹πϋοιιοτποτ Οτοπ.πο οιπ

1 Ζποπτπτποπιιοιπο πω.

Οπνοι (11) ιοππ 1876 ιπ 3 Αποοπ οποια Ριιιιοπι:οπ

θοτοτοοιο. ποππι. πππ οποοοτποτπ πππινοιιοιιιοι1ο Απποιοιιοπ

οιποτ ιο.ιιΒο ιιι›οτοιοπποποιι Ιτιιιο. Απι πιτπππ πιοοοτ Ρπι‹1ιι

οποιιι οτ πιο Βπιοιοιιπιι€ ποτ Οπι.οτοοιο ποππ!. ιοιεοπποτ

ττιποοοπ επ οτιτιοτοπ. Ετ πιει: ινοππ ιιοι οιποπι Ετννοοιιοο

ποπ οιοιι ιπιοιπο οιποτ πιιπ εοπιιοοππ πιπιοτο 8νποοιιιοπ

(οπιιοτοποοο ρπριιιοιτοο) ιιποοοιιιιποι 1ιοιιοπ, ου οπι:ννιοικοιι

οιοιι ιιιπι;οτ ιιιποπ οιπο Ποιοτοιοι, ποτοιι Βιοιιιιοιοοιι: ιστι

ννιιιιτοππ οππιπιιιιι. Βοι οιποτπ ποποοιιοτοποπ Κιππο ιζοππ

ποοοοιιιο 8οοοιιοιιοπ, πππ ποππ τποπ ιιοποπιτι, ποοο πιο

πππ τοσοι οιι ιτοιο.ττιιοιιοοιιο Αποοποποιοι.ιοποπ ιιοΒιοιιοι,

ινιτπ τποπ οιοιι οιποτ ινππποτπ, ποππ τποτι πιοοο Ε)πιπι1π

ποππ οιοιι ιπ ποπ οτοι.οπ Μοποιοπ ποο Ι1οιιοπο οπτινιοικοιπ

οιοιιι. Βιοοο Ιτιιιο ποππ πππ ιιοιιοπ, οιποτ ννοο ποππ

ι›Ιοιι›ι, οιππ:

1) Απιιοοτοποοπ πππ 2) πιοιιι οπτιιοικοοιιοππο .ι.ιποοπ

ιτι1ιιππεοπ. Ιοι: πιοοο Ιτιιιο πππ οποοιιοτοπ, οο ννιτπ πιο

ιτιιιιο Ροτιιο ποτ 1.ιποο ιιοι ποτ ινοιι:οτοπ Επιινιοιιοιππο

`πιοοοτ νοπ ππτοιιοιοιιιι8οπ Ι,ιποοπροτιιοπ πτπ8οιιοπ, πππ

πιτ ιιοιιοπ οιπο νοιιο11ιππιπο Οο.ιοτιιοιο ποππι. νοτ οπο.

Βτοοποπ (12) ιιοοοιιτοιιιι 1876 οιποπ Ροιι νοπ ο".

ιιοιιοπι 8οιιιοιιι.οιοτ, ποτ οιοιι ποππ οιποτ 8ι.ιοιινοτιο1οπιιο

ποτ Ηοτιιιιοπι, πιο, νοτποτοπ Κοροοι πππ ποτ Οπτιιοιι.ιιο

8οιιιιποι ιιοι.ιο, πππ :ποτ οιπιπο Μοποιο ποππ ποτ $1ιοιι

νοτιοιπππο. Πιοοοτ ποπ οι ιιιοοιοτπ νοπ Ιπι.οτοοοο, πιο

πιο Ι.ιποο πιοιιι ιπιτιοτι ποτ, πιο ιπ ποιο ιπι Ατοιιιν Πιτ

Οριιιοιτποι. ιιοοοιιτιοιιοποπ Ε'ο.ιι νοπ Ο το.ο ιο πππ οι τ ο ο ιι -

πι ο π π.

ιπ οιποτ πιοοιιοπι1Βιιοιιοπ οιποτ ιιοοιτοιιοι Ηπιοιι ι π

οοπ (18) 1875 πιο τιιοοιιιιιοοιιο Νο.ιπτ ποτ οοιπτ. ιοππι.

Ετ πιιπ ποπ 8οιιιοιιιοι.οτ ιοοι οιοι.ο νοπ οιποπι οοιιτ οπι

ιοιιοπποπ ιιιοπεοι ποτ Βτποιιιοοπιινιοποιπιιπ ειπ ποπ

5οιιποιπο-, ποιο πππ ποπ οτοιοπ Μοιοι.τοιιιιποπ ιιοΒιοιι.οι.

ποππ ιιοοοπποτο πιο πο.οιι ιιιτπ πιο ιο1οιοτοπ πιο: ιπιπιοτ

οιιι2ιοττ, πππ ιιιτ τοπιιοο πιιοοιοτιιιοοο Αποοοιιοιι Μπιτο

πιω ιοιιιιοιι τπιι ποτ οτοιο ποττποι _ινοιοοοπ ΒοοοιιοιΤοπ

ποπ ποτ ποποοιιιιοτιοπ Βποοοιοο. ιινιο πιο πιιοοεοιιιιποι.οπ

πιιιι;ιοτοπ $οιιποιποοιιιιπο ποοιι Ηπ1οιιιποοπ ιιιτ Μπετο

ιιιιο.ιο οτρπιιιο, οο οπιιοιι πιο οτε-ποπ Μπιιιοπιιπο ιπ πιοοοπι

Ρ'οιι οιιοτοιτιοτιοιιοοιι οοιπ. Πιο Ζιιιιπο ποιοοπ ιιιιπέιε

οοιιιιτιο Εοιτοπ, οιππ οποοιιτοοιιοπ πιιπ οπινοιιοπ οοιιιοι

οιοοιιοιιο. Ιιπ Αποοιιιποο πο.τοπ, ποοο πιο τπιιθο1πτοοιο

ποππι. Βοιιοιτοιοπ ιπ ι“τιιιιοτοτ @οι ιο.οι οιοιο ειπ Κοπντιι

οιοποπ οοιιιιοιι ιιο1ιοπ, ννιιι Ηπιοιιιποοπ ποο ι`οιιιοτ

ιιοΓιο Αιιοοοιιοπ ποτ Ζιιιιπο οπο ποτ ιιιπποτοπ νοτοιιτοι

οιιππο νοπ Κοιοτποι οτιοιιιτοπ. - Αποιι πω” (14) ιοο

οοιιτοιιιι. 1876 οιιιοπ Ι<`οι1 νοπ πορροιοοιιι€οιπ Βοιιιοποιειτ

οποοιπτποπ ττιιι πιοποοιιιο.ιτοτ Επτννιοποιππε ποτ Ζιιιιπο.

Πιο 8οιιποιπο- πππ Εοποιιιιπο ιιοιποτ Κιοιοτ οιππ νιοι

ιτιοιποτ πππ οιοιιοπ ποτππι οποοιιοιποππ ινοιι.οτ νοπ οιπ

οιιποτ, πιο ποττποι. νοπ ποτπ Ζοιιπιιοιοο ποππ ποτ Κοπ

ιιιιοιιο επ νοτι11ποοπ οιο ειππ, πππ ποτ οιπιοπννοιοο, πιο

πο 81ιιοι‹ο πονοπ οιιοοιιτποποιτ ιν11τοπ. νοπ οιποτ Κοπ

οποιο πι ιτοπιπ πιι τοποπ. πο νοτποτ- πππ Ηιπιοτιιιιοπο

--__.-.ο7-- ____> _
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ιιι ειπα· εε!ιιιι·ιειι Κειιι.ε ιιιιειιιιιιιιειιειοεεειι, Με ιιιε!ιι·ιιιε!ι

ειιιεε!ια·ιιι ει. Με νοι·αει·- ιιιια 11ιιιιει·ιιιιαιε αει· Ζιι1ιιιε

ιει ι·ιιιιιι, Με Ρει·ιιε ειιιε εε!ιι!ιειι-ιιι·1ιιιιι1ιειιε, νοιι αει·

ινειεεειι Γει·ιιε εεειιιιαει· Ζ11!ιιιε εειιι· ε1ινι·ειο1ιειια. Βε

1ιει· (16) εε!ι!ιεεει ειε1ι 1880 αει· Ηοι·ιιειεε!ιειι ΤΜΟ

ιιε ειιι, αει εε ι1ιιιι εεΙιιιιεειι ιει, ειιρειιιιιειιιε11 ειι ιιεινει

εειι, αεεε ειε1ι :ιιι Με Αιιεεειιιιιιε!ιε ειιιει· 1ιεειειιειιαειι

('ειει·ιι.ει αιιι·ε!ιειο!ιιιεε Ι.ιιιεειιιιιε.εεειι ειιεε!ι!ιεεεειι, ινειιιι

αιιε Εκρα·ιιιιειιιι.ιει· ιιοε!ι μια; ιιιια αε.ε ννεε!ιειιιιιι

ιιοε!ι εε!ιι· τεμ εει·. 1ει Μια· ειιιιιιε! Με ·ιιιιι€1ιειι αει·

Βι!αιιιι,εεεε!1ειι αει· Ι.ιιιεε ειιιρεετε!!ι, οαα· ειιι” ειιι εε!ιι· ι

εειιιιιιεε Μεεε ειιι·ιιε!ιεεεειιΒειι, εε 1ιειιιι Με Ι.ε1ιει·'ε

Αιιειε1ιι νοιι αει· Βι1αιιιιε; ειεεε Βε!ιιε!ιι.ειει·ε ιιιειιι πιε1ιι·

Με Βεαε εειιι. - Θε!ε2οινε!ιι (16) ερι·ιε!ιι αειι 18<11

αιι!ιιιι ιιεε, αιιεε Με Οειε.ι·ιιειε ειιιιιι!. ειιΒειιοι·ειι εει ιιιια

1ιεεειιι·ειιιι ειιιειι Μ!! νοιι ειιεεεοι·ειιει· ειιιει·. ευιιιι!., ινο

εε!!›ει. Με Μιιι1ει· ιι·ιιιιι·ειια οαα· ειιι`ιιιιεε αει· 8ειιινιιιι€ει·

εε1ιιιιι ειιιε 1ιει!.ιεε ρεγειιιεειιε Βιι·εΒιιιιε αιιιο1ιεειιιεε!ιι

ιιιιι1ε. Ηιει·ειι !ιιιιιριι Ηιι·εε1ι!ιει·ε ειιιε Νοιι2, ιιεε!ι

ινε!ε1ιει· ειιιε Ε'ιιιιι Η Ειιιιιιιιαιιιιεειι αιιτειιιιιεειιι, ιι!ιει·ιιιε

ι·αια 8 Με! ιιοι·ιιιιι!, 8 Με! ιιιιιει· Ε!ι!ειιιρειε; αιε ιιιιι:ει·

Ε!ι!ιιιιιρειε Βε1ιοιειιειι Κιιιαει· 1ιιι1ιειι 8ε1ιιειιιει.ειι·, Με ειιι

αει·ειι ιιιι:1ι1. -- νοιι Α” (17) ιιιειιιι 1888 ιιι εειιιει·

!ιιειιΒιιιιι!-11ιεεειιε.ιιοιι, αεεε Με Ειιιετε!ιιιιιιι ιιεε 8ειιιειιι

ειιιιε ιιι νιε!ει1 Ε'€1!!ειι ιιοι·ιι ιιι Με !ει21ειι Μοιιιιιε ιιεε

ιιιιιιιιιιει·ιιιειι Ι.ε1›ειιε ιιι!!ε, ε!ιιιι1ιτ ιεαοε!ι, αεεε Με ειπε.

ι·ιιειεε 2ειιιι!. ιιι αει· ιιεει·ινιεεειιαειιΜειιι·Ζειι! αει· ?Με ιιι

ειιιει· ειιιι1ειειι Ζειι, ειιεειιιιιιειι πιιι αειι ι11ιι·ιεειι Ζειειιειι

αει· Βιιεειιιιιε ειιτειειιιι. Ετ ιειια ιιι εειιιει· Βιετιειι!ι, ειιι

1ιιεεειια 189 θειειιιει. Ζοιιιι!., ιιι 66,8 ιιΟι. Κοιινιι1ειοιιειι

ιιι ιι·ιι1ιεειει· αιιεειια, ιιι 68,07 ρΟι. ι·!ιεε1ιιιιεε1ιε Ζε!ιιιε,

ιιι 81,70 ρΟι. Βε!ιεαε!ιιιιεεει!αιιιιεειι, ιιι 40 ρΟι. Β!ιεε1ιιιιε

α” ΙΒΜιειιιιιιιιειι.1ιι 811,42ρΩι. ιιιιιι·ειι8)·ιιιρτοιιιε νειι Πιε

ειιιιιε 2ιι ίιιιαειι; ειιι· 87 Ρειιαιτειι 1ιοτειι !ιειιιει·1ει Ζει

ε!ιειι νοιι Β!ιεε!ιιιιε- Ι)ε.εε 8)·ριιι1ιε Βι·1ιιε!ιι.εια· !ιεινοι·ειι

ιιι!`ειι ιιιιειιιιιαε εει, ιιει;ιετι ει· νε!!ειιιιιαι8 ιιιια ιιι!! ιιιε!ιι

ειιεε1ιαι, αεεε Βι·ιι!ιι!ιε !ιειεαιτει·ια ιιιια Β1ιεειιιι.ιε αι ιαειι

ιιιιειει·ειι εειειι. $ι·!ιιε1ιιειιιι ιει ειιι· ειιιε Ε'ο1Βε νειι Βικι

ε!ιιιιε, Μια· ιιιε νοιι Βιιι!ιι!ιε. Βε.ε θεεειιιει! αε.νειι ιιε

!ιιιιιριει Ρε.ιιι·οι (82), αει· $γρ!α!ιε !ιειεαιτει·ιε ιιιια

Βιιιιε1ιιιιε ιαειιι.ιιι2ιει·ι ιιιια Με Β1ιεειιιιιε Με «Με ειιιεεει·ειε

Αιιειι·ειιΒιιιι8» αει· Βιρ!ιι!ιε ειιειε!ιι. Αιιε!ι ιιειε!ι αειι Αιι

Βιι1ιειι Ροιιι·ιιιει·'ε (88) 1ιεο1ιιιε!ιιει ιιιειιι, ινεεε ειιε!ι

«εαπ ειιειιιιιιιιιειι·ειεεε, Οειειεετε. 2οιιιι!. ιιι!ο!Βε νειι

Βιιιιιι!ιε !ιει·εαιτειιιι. Οιιο Βεε!ιει· (84) ιει 1888 ιιι

εειιιει «Αιιει1οιιιιε αει· ιζεειιιιααι ιιιια !ιτειι!ιειι Ι.ιιιεε» αει·

Αιιειειιι, αειεε αει· 8ειιιειιτειει· ιι.ιιιέειιοι·αι ια, νιιοεεεειι

ιιιιε1ι Με ιιιεε1ιειιιεε!ιε Πιεεε!ιε, αιιι·ε!ι ινειε1ιε ιιιιι.ιι ιιιιι

ειιιετειιειι ειι !ειεεειι εειιειΒι ιει, αειι ερι·ιιε!ιε. Α1!ειι!”ε!!ε

ιι11ιαε ειιιε εο!ε!ιε νοιι ιιιιεεειι !ιοιιιιιιειιαε ναιιιι!εεειιιιε

αει· Ει·ιιιιιιιιιιιιεεετειιιιιε ιιιιε ι›εινεεειι 1ιαιιιιειι, αειι 8ειιιε!ιι

εειι· αειι αιιιε1ι Ειει·ιιατιειιιιιε (Κοιιιιιειοιι) !ια·νοι8ει·ιι

ιαιειι διεπει ιιειειιιιι!ι!ι·ιι. Νει·1ι Βεε!‹ει'ε Πει11ι·1ιε!ιειι

ιει αει· 6ε!ιιε!ι1ειιιι ευ αειι !ιοιιεε!ιιιιινειι !ιοιιειιιιιιιοιιε!!ειι

Βιε.ι·ειι ειι ι·εειιιιειι. Με και· εεεειιειι !ιε.1›ειι, 1ιεει.ι·ιιι.

Η ιιιε!ι ι ιιεοιι 1875 Με ι·!ιιιε!ιιιιεε!ιε διιιιιιι· ιιεε θειιιε!ιι

ειιιιε; 1888 ιιεΒιετι ει· ιιιιε!ι Με ιιιιιιιιιιει·ιιιε !Βιιιετε!ιιιιι8

αεεεε11›ειι ιιιια Μια, εε εει ιιοε1ι ιιιειιιιι!ε 1ιει αει· θιειιιιι·ι

ειιι 5ε!ιιε!ιτειιιι· 1ιεοιιεε!ιιετ, ινεε!ιε!1ι ει· ι!ιιι εεε αει Βει!ιε

αει 1111881101°ε11ε11 Βιιιιιιιιιιιειι ειιεεειιειαει. !!ιει·αιιι·‹·!ι Με

ει· ιιι 1111ιαει·ερι·ιιε!ι ειι ι1ιι·εε1ι1ιει·8, αει· 1896 Με

Λιιειε!ιι νει·ιιε!ιτ, αεεε αει· Βε!ιιε!ι1ετει· αιιι·ε!ι ειιιε νοι·

111ιει·8ειιειιαε Βι·1ιι·ιιιι!ιιιιιε αει· 10ιε.!ειι Ιαιιιεε 1ιεαιιιει, ε!εο

ειιιεε1ιοιειι εει. Πιεεε Αιιειε!ιι Η1τεε!ι1›ει·ιι`ε ιιιιαει

αι ειιιει· νειι !3ει·8ει· (18) 1884 εειιιιι.ε1ιιαι Βεο1ιεε!ι

ιιιιιε ειιιε Βιιιι.εε. Πιεεει· Αιιι.οι· ιιιιιι·ι ιιαιιι!ιε!ι ειιιειι Ρε!!

νοιι ιιιειιιιιιιιιιιι ριιρι!!ετιε ρειεενει·ε.ιιε ειιιεε Αιιεεε ιιιια

$ειιιε!ιτειει· ιιειαει· Αιιεειι επι; ειιε αιεεειιι δε!! εε!ι!ιεεει

ει, αιιεε ιιεε Β!ειε!ιεειιιεε Βεετε!ιειι αει ιιιειιιιιι·ιιιιε ρυ

ρι!!. ρει·εεν. ιιιια αεε 8ε!ιισιι1ειιιι·ε αειι Βεινειε αει”ιιι· Ιιε

!”ειτ, αεεε τα ειιιε Α11Ζι1!ι! νοιι Ριι!!ειι Με Βιιιιι·ιε!ιε!ιιιιε

ιιεε 8ι·1ιιε!ιιειιιι·ε ιιι αιε !ε!21811 Μειιε1.ε αεε ιιιιι·ειιιειιιιειι

 

11ε1ιειιε ιιι11ι. ΙΒιιι Α!!8ειιιειιι!ειαειι ιιιια αιιι·ε!ι Βιιεειιιιιε

1ιεαιιιΒιε νει·αιιαει·ιιιι8αι αεε 88 αιιιιιε ιι!ιειι Ριι.ιιειιιαι

!ιοιιιιιε ιιιειιι ιιεειι€εινιεεειι ιιιει·αειι. αοιιιι θεο τι· (19)

Με 1886 Μι· Με Ηοι·ιιει·εε!ιε Αιιειε!ιι νοιι αει· ιιε!ιειι

Βεειειιιιιιε εινιεειιειι ι·1ιε.ε!ιιιιεε1ιειι Ζιιιιιιειι ιιιια Ξε!ιιε!ιι

αει· ειιι; αεε!ι ιει ει· αει· Μειιιιιιιε, αεεε ιιιε!ιι ε.!!ειιι

Β!ιεε1ιιιιε, εειιαει·ιι ιιιιε!ι ειιαει·ε Κοιιετιιιιτιοιιεειιοιιιε1ιειι,

Με ιιιιι.ιι ιιοε!ι ει·ιοιεε1ιειι ιιιιιεεε, αιε Πι·εεειιε ειι _ιειιειι

Βιιαιιιιεεειιιι·ιιιι€ειι αει· Ζιι!ιιιε 80170111, ινιε αει· Ι.ιιιεε εειιι

!ιαιιιιειι.

Νεε!ι ρειιιο1.-ειιειοιιιιεε!ιει· Βεεειιι·ειιιιιιιε ειιιεε Ξε1ιιε1ιι

ειει·ε εριιειιι Βεεε!ιιι (20) 1887 Με Μειιιιιιιε εεε, αε.εε

αει Βι!αιιιιε αεε θειιιε!ιτειει·ε ειιιε ε!ιειιιιεε!ιε ΑΙιει·ειιοιι

αεε εριιιει·ειι Ι.ιιιεειι!ιει·ιιεε ειι θιι·ιιιιαε !ιεεε, νει·ιιιεεειιι

αιιι·ε!ι ι·!ιεε1ιιιιεε1ιε Ειιι111ιι·ιιιιεεειαιιιιις, ινε!ειιε ευ ειιιει·

Ζειι ειιιινιι·1ιιε, Με ιιοε!ι Με εειιιεε 1.ιιιεε Με αειιι ερε

ιει·ειι Κει·ιι 1ιεει.ειια. 1)ιεεε νει·ειιι1ει·ιιιιε, και ειιιε ε11ιιιιι!ι

!ιε1ι ειιιιιειειιαε 8ειιι·ιιιιιιιιιιιιε αει· Βιιιιετειιε ειιι· ΙΓο!ιεε,

νιε!ε!ιε ιιι ειιιει· 8ρε!ι1›ι!αιιιιε ειι·ιεε!ιειι αει· ιι·ιιιιει νοι·

!ιιιιιαειιειι 1.ιιιεειιιιιε.εεε ειιι! αειι ιιιε!ιι ιιιιιι·ειειιειια Μάι

ιχειιειιαειι ειιεεειι ιιεε ειιιεε!ει.ιει·τειι Βοιιιε!ιτειι ιιι!ιι·ιε. Αιιε

αει· ιιια· ειο!ι ειιεειιιιιιεΙιιαειι Οεινι·1ιειιιιεειΒ!ιειι εειι!εεειι ειε1ι

!ιαι·ιιι€ε Μεεεειι ιιιεαει·, ιιιια Με Με ιιιιι.ιι·ειι2ειιαειι Ι.ιιι

εειιεε!ιιε1ιτειι ιιιει·αειι ειιιιι Τει! νοιι ιιιε!ε!ιιι!αι·ειιι Ζει·ιιιι!!

ει8ι·ι!Τειι.

Με! αιεεα· Τ1ιεοι·ιε 1ιειι·ιιι”ι αειι Με εειιιιαιριειιαε

Αεειιε, Με Βιιε.ε!ιιιιε, Με @Με ειιι· 2ειι δειιι!ι!ειε

1ιιιιεε, ιιιια Με ιιιι1ιε εειιιοιιι ειιιειε1ιι ιιιε!ιτ Με! αιεεεε

εε!1ιε εε1ιιιαιεειιιιε Αεειιε, εοιιαει·ιι ει·ει ιιιιο!Βε νοιι

1ίειιιεε!ιιιιιιιριιιιιε ιιι ερειιει·ει· Ζειι, ιιεε ιι!ε0 αει· Ηοι·

ιιει°εειιειι ιιιια Βενιαεειι°εε!ιειι Τιιεει·ιε ιιιαει·ερι·ιε1ιι.

ιπι Οιεεειιεειε ιιι ο1ιι<ὲειιι εε1ι!ιεεει ειε!ι 1889 Ο Με

5ε!ιιιιιιει· (21) αει· 11οι·ιιετ°εε!ιειι 'Ι'1ιεοι·ιε ειι ιιιια

ει·1ι!ιιι·ι ειε!ι Με Βιιι.ει.ε!ιιιιιε αεε 8ε1ιιε1ιτειιιι·εε ειιι ιιι!

Βειιαε Ψειεε. 1ι·εειια ειιιε 8ε!ιιιια!ιε1ι!ιειι, αει·ειι 1111εεειι

ιιεε ιιοειι ιιιιιιε!ιειιιιτ Μ, ινειιιεε!ιειιι!ιειι ειιιε Βται·ιιιι8 ιιι

αει· Ει·ιια1ιι·ιιιιε αει· Ι.ιιιεε, ι·ιιΓι 80ι170!ι! ιιι αει· ειιι·2ειι

ι!ιι·ει· Ειιιιιιι!ιιιιιιι 80!ι011 Βε1ιι!αειειι, Με ιιι αειι ιιιιι!ιτειια

αιεεει· Ζειτ ειιιετε!ιειιαειι 1.ιιιεειιεε!ιιι:Μειι νει·αιιαει·ιιιιεειι

1ιει·νοι·; ειε ει·2ειιιιι νεειιο!ειι, Με νιε!!ειε!ιι ειι!ιιιιι;ε ιιι

αειι 14'ειεει·ιι !ιεεαι, ιιιια αει ερειι:ει·, ινειιιι Με Ριιεει·

εε!ιι·ιιιιιιιιι, 1ιει·ε.ιιεεερι·εεει ινα·αειι, ι·ιε1!ειε1ιι ε.ιιει· ειιιε!ι

νοιι Αιιιιιιιε ειι ειινιεε!ιειι αειιεε!!›ειι !ιε8ειι. Ναι· Με

ιιιιιεει.ειι Ι.ιιιεειιεε1ιιε1ιτειι, ιιε!ε1ιε Με ιιιε1ιι :ιι εε!ιιιιιιι

Μαι ιιεεειιιιειι !ιαιτειι, ιιιια Με αει ινιιιιι·ειια αει Ζειι,

ινε Με εε!ι1ια!ιε!ιε Πι·εεε!ιε ιινιτ!ιτε, θειιι!αειαι, ειιι!ιε!ιαι

ειιιε εο!ειιε ΜειιΞε νειειια!ειι,αεεε ειε ειιιε !ι!ιιιιεε!ι ιι·ειιι

ιιε!ιιιι1›ει·ε 'Ι'ιιιιιιιιι€ ειπειιεειι; ιιιιι· ειε 1ιι!αειι Με Βιετ

ει·!ιιε!ιι. Με Ζειι! αει· ιπι Κειιι νοι!ιειιααιειι νε.ειιο!ειι

ιει ιιιι ε!!Βαιιειιιειι ιιι Βα·ιιι€, ειιι ειιιε αιιιο!ι αειι Βια·

!ιιιιαιιι·ε!ι ειειιιιιιιι·ε 'Γιι11ιιιιιε ειι νει·ιιι·ειιε!ιειι. Λεει, ινειιιι

αει· Κειιι ειιειι ιιιε!ιτ 1ι·ι11ι ιει, ευ !ιειι ει· αυε!ι ειειε ειιιε

Α!ιειε.ιιοιι εειιια· ρ1ιχει!ω!ιεειιειι 15ιεειιεε!ιε!ιειι ει·ιιιι.ειι,

αιε ειειι ειπα· ειιαει·ειιι ιιι ειπα· εινι·εε εε!ιιιεΠει·ειι

5ε1ιιιιιιιρ!”ιιιι€ αε!ιιιιιιειιιιειι. Με ιιιιε!ι ιειιει· 8ε1ιεαι,ι,ιιιιιε,·

ιιειιιιε1ιι!αειε ιιιια αει· 8ειι·11ιιιειι 8ε1ιιειιι ε.ιιι€ε1εεειιε

Οοι·ιιεε!ιε ιει ιιιε!ιι ιιιιειιιιιαε, πιιι ΒΙειε!ιει· 8ε!ιιιε!!ι8

Και ειε!ι 2ιιειιιιιιιιειιειιειειιειι; εε ειι1ειειιειι $ρε!ιειι ιιι

ι!ιι·, Με 1ι!ιιιιεε1ι Με ·Β.ειιει·ε!ιαι» ιιιιρειιιει·ειι. Μ. ιει·ιιει·

Με Νειιιιι!αιιιι,ι; νοιι Γεεει·ιι εεινιεε ιιιε!ιι. εε!ιιιε!1ει· να·

αειι εε1ιι, Με ειπα· ιιοι·ιιιει!ειι νει·ιιιι!ιιιιεεαι, εε 1ιεαιιιει

Με ειιιι!ιει·ε Βε1ιιιιιιιριιιιι8 αεε Κει·ιιεε ειιι ι.ιει·ιιι€ει·εε θα

εειιιινο!ιιιιιειι αει· Ι.ιιιεε. 1)ιεεε Ί'1ιεοιιε ει:ιιιει ειειι ειιι 6

ρετιιο!οειεε1ι-ιιιιετοιιιιεε!ι ιιιιιειειιε!ιιε Βε!ιιειιιετιιι·ε,

(Β'οι·ι.εετιιιιις Παει.)
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(Αιιε ι!ειιι ‹!ειιιεε!ιειι Λ!εκειιι!ετ-Ηιιειιιιε!.)

ει" 8ριι·οο!ιε!ειι!ιειιιιιι! Μ! εε!ιννει·ει· Αιι€ιιιιιε ιιππ!

Κει·:ιιιοιιιε!ϋεει !.γιιιιι!ιειιε!!!ε.

(νοι·!ιιιι!!εε Μιιιει!ιιιιε.)

- νοιι

Πι·. Οεινει!ι! Μοι·ιιε.

 

.Με ιι·ὶε!ιιιεε !3ιιιεεε!ιιιιιε νοιι θρ!!ιοε!ιειειι εε! 8γρ!ιι!ιε

ι!ιιτε!ι 8ε!ιειιτ!ιιιιι ιιιιι! Ηο!!ιιιιιιιιι'), Με !ειετ νοιι

νεΓ80!ι1θι!0Π8ΙΙ Ξειιειι ι›εειιιιιει απο Π), νετειι!εεετ ιιιιε!ι ειι

ιιει· !ιιιτεειι Μιιιε!!ιιιιε ε!ιιεε Ρε!!εε, ι!εεεειι ειιιε!ϋ!ιτ!ιε!ιετε

Βεεε!ιτει!ιιιιιε εειιιιιειο!ιει νει·ϋ!Τειιι!ιε!ιτ ιιιει·ι!ειι Με.

Ε!ιι 29-ιε.!ιι·ιεει· Βιετ!ιτειιει·, ειιεε!ι!ιε!ι ιι!ε!ιτ νειιει·ιεε!ι

Ιιτειι!ι εεινεεειι, ετ!ιτειι!ιι πι!! Βο!ιιιιειεειι ιιι ι!ειι 8ε!ιιι!

τειιι, !ειο!ιτειιι !!!ε!ιει·, Ι.ει!ιεε!ιιιιει·2ειι ιιιιι! !)ιιτε!ι!!!!!ειι

ιιιιιι Βε!ιι ιιεε!ι Με Νοε!ιειι ιπι ε!ιιει· ι·ιιιεε!!ιε!ιειι 1ιι!ε!‹

ιιοιιε!ιι·ειι!ι!ιειι 2ιιει·ι1ιιι!ε. Με !ι!!ιιιεε!ιε !)ιεειιεεε !ειιτει.

ειι!: Αιιε.ειιιιε Βι·ιινιε; Βιιτει·ιιιε ιι!οετοειι; Ριιειιιιιοιιιε

!ει›ιι!ιιι·ιε; Ρ!ειιιιιιιε !!!ιι·ιιιοεε.. Πιε εεκιιωι ει·8ιε!ιι:

8ε!ιινει·ε Αιιειιιιιε ιιι!! !γιιιρ!ιο!ι!ει· Κι1001ιειιιι18.ΓΚ80088ιι8

ι·ειιιοιι; Μεεειι- ιιιι‹1 Βε.τιιι;.ιεεο!ιινϋτε; !ι!ιιιιιι6εε Ρ!ειιι·ιι!ε

ιιιιιι !οΒιι!ει·ριιειιιιιοιιιεε!ιε Ηετι1ε.1)!ε !ιιιιιι:ειι ειιιι! ι1ιιι·ε!ιεειει

νοιι ει·ειιε!εειεειι ιιιι!!ετειι Κιι6τε!ιειι, Με ιιιι!ιι·οε!ιοριευ!ι

ε.ιιε -εριι!ιε!οιι!ειι Ζε!!ειι ιιιιι 2ειιιτε!ειιι Ζει·ίε!! !ιεειε!ιειι

ιιιιε ιιιιιετ!ιε!!ι εετ Ι.χιιιιι!ι!ιε!ιιιειι εε!ειςειι ε!ιιι!. !ιι ‹!ειιι

Ι.ε!ιει·ρεινε!ιε Πεεειιει·ειιοιιε!ιει·ι!ε "ιιι Ζε!!ειιε.ιι·ιηι!ι!ε 11110

ε!Βειιιιιιιι!ιο!ιει· ε!ιτοπιιιιιιιι·ε!ε!ιει· Κετιιι!εεειιετιιτιοιι. νιει

Ριειιιειιι ιιι !.ε!ιει· ιιιιι! 11112. 1ιιι Κιιοο!ιειιιιιει·Κ εεε !!ειιιιιτ ειπε

ετοεεεΑιιΖει!ι! Βριι·οο!ιεετειι; ι!ιεεε!!ιειι ιιι εει·1ιιιςει· ΜειιΒε

ιιιιο!ι ιιι ιιει· ΜΙ181€ι11ειΓ18 εεε Βιιιιιιι!ει·ιιιεε. Με Βριι·οο!ιειε

Κειι Γιιι!ιειι ε!ε!ι ιιιιτ μι; επι Τ1ιιοιιιιι, ιιιο!ιτ Μ!. θειιι!ειιε

νιο!ειι_ Κει·Ιιο!!ιιε!ιε!τι ο‹!ει· Μει!ιγ!ειι!ι!ιιιι. 8ιε ειιιι! 2 Με

Β μ !ιιιιις ιιτιι1 !ιεειε!ιειι Με 3 Με 10 Ψιιιι!ιιιι8ειι. Βιε

ινεο!ιεειι ιι!ε!ιι ιιι Βοιι!!!ιιιι Με: Αεει·.

νοιι άειι Βε!ιιιι·τειιεει·ι·εεετιι ιιιιιει·εο!ιειι!ειι ειο!ι ι!!εεε

ι1ι!Γ0!ι !!ιι·ειι ρ!ιιιιιρει·ειι Με ιιιιι! Με ειιιιιιρίειι-Ειιι!ειι,

νοιι ι!ειι εε! !,ιιεε !ιεο!ιεε!ι1ετειι θριτειι!ιεετειι ι!ι1ΓΩ!ι ι!ιτε

εει·ιιιιδει·ε θι·ϋεεε ιιιιι! ε!ι·ιε!ι!ε!!ε Με ‹!ει·!ιετε θιεετε!ι. Αιιι

ιιιε!ετειι Αε!ιιι!ιε!ι!ιε!ι !ιιι!ιειι ειε ιιιοι·ρ!ιο!οΒιεε!ι ιιι!! ε!εει·

νοιι Μεειιιεεειι8) ιιιιι! !!οει·ι·^') ιε ιιι ειιιειιι Ρε!! ιιιι

Ε!ιει· εε!ιιιιι!ειιειι «Βιιιι·ι!!ε». .

Με ι·ετεε!ιιει!ειιετι!εειι θι·Βειινετειιι!ει·ιιιιεειι ειιιι! !εειιιιιι

ι!ιιιο!ι ειιιε ιιει· 1ιε!εειιιιιειι «Ιιι!ε!ιιιοιιε!ει·ειι!ι!ιε!ιειι» ειιι

!ιει!!ιε!ι ειι ετ!ι!ετειι. Βε!!ιει ιιιειιιι πι” ειιιιιιιιιιιι. ι!εεε

ειιιρι·ιιτιετεε Κει·ειιιοιιι, ειινε ιιι ι!ει· 117ειιιι! εεε Μεειειι

ιι!ειιε ιι!ιετεε!ιειι Μ, ινε!ε!ιεε ι!ιιιιιι !ι!ειιιειεεειι ιιιι Καο

ε!ιειιιιιιιι·!ς ιιιις! ιιι άειι !.γιιιρ!ι!ιε!ιιιειι Δεν Β11"€θΠ ιιιιι!

Ρ!ειιι·ειι εεεειιι ω., εε "Με ινο!ι! Με ειι!ιινει·ε Αιιιιιιιιε,

ιιιε!ιι ε.!ιει· Με ειΒειιιιιιιι!ιε!ιε !.ε!ιετνετειιι1ει·ιιιιε ει·Κ!ειι.

Μόε!ιο!ιει·ινειεε 1ιε!ιειι Με νει·εο!ι!ει!ειιετιιεειι Κι·ε.ιι!ι!ιε!τε

ρτοεεεεε ειπε Βε2ιε!ιιιιιε 2ιιιιι 5ριτοε!ιεειειι!ιείιιιιι!ε.

Ρτο!ο!‹ο!!ε

εεε ό.ειιτεο!ιειι επι!. 1ϊει·ειιιε ειι ει. Ροτει·εΕιιιι·ε.

1585. Βιιιιιιιι; επι Ή. !)εεειιι!ιει· 1001.

Ρειει·ε !ιε!ι ειιιειι νοι·ιι·ειε ἱἱ!›ει· Μοι·ιιιιε ινωι

!ι01!1, ι!ειιι ει· Η Β`1ι!!ε εειιιει· Βεο!ιεε!ιιιιηειι (νοιι ι!ειιειι 4

εεε1οι·!ιειι ιιιιι! 2 ,ε·ειιεεειι ειιιι!) 2ιιιε·ι·ιιιιι!ε !εει, ιιιιι! ι1!ειιιοιι

ειι·ιει·ι Με ιιιει!ει·ιι- ιιιιι! ιιιιΚι·οε!ιοριεε!ιειι Ρι·ερειι·ετε ειιιεε :ιιι

ι!ιεεει· Κι·ειι!ι!ιειι. εεετοι·1ιειιειι Κιιιι1εε.

!)ει.εεε!!ιε, 1 3. Με, !ιοε!ιει·εειε ειι·ορ!ι!εε!ι, πιει· Με” Κ1ιι

ιιει·!ιοεριιειἰ εεε Ρι·ιιιιιειι νοιι ΟΜειι!ιιιιι·,ε ειιιε;ειι·ειειι ιιι!ι ειιιειιι

!1!ιιιειιιι·ενεεει απ! ιιει· ι·εο!ιιειι ε!ε.ιιι!ε! ιιιιι! ν!ε!ειι Ριιι· ιιιε

!!εε!ιειι επι ε!εει εειιιΖειι !ίϋι·ρει· νοιι Ηιι·εε!ιοι·ιι- Με ε!!!ι.5 ιπι.

Θι·ϋεεε. ν!78.1ιι·ειιε εεε 2-ινϋε!ιειιι!!ε!ιειι Αιι!”ειιι!ιει!!.εε ιπι Ηοερ!

ιιι! !ιιιιιιειι ειιιιιζε ιιειιε Ηειειιιοι·ι·!ιε.ἔ!ειι !ιιιιΖιι, ειιιιεε ει!τε

·) 5 ο !ι ει ιι ό. 1 ιι ιι ιιιιι1 Η ο !'!'ιιι ε ιι ιι : θεοι. πιει!. ινοε!ιειιεε!ιι·.

1905, Νι·. 18.

") Β ιι ε ο !ι Η ε πιει!. 1νοε!ιειιεε!ιι·.

11905, Νικ 20.

3) 1!! ε ε! ιι ε ε ο ιι : Πε1ιει· ειιι Β!τει·ερ!ι·!!!ιιιιι. Ζειιτι·ει!!ι!. 1.

Βε!ιιει·. 1908, 130 55, δ. 20!.

Ο Ποει·ι·: Ζειιιι·ει!ιι!. Γ. Βε!αει·ιο!. 1905, Μ. 88, 5. 15.

ιιιιι! Γιεε!ιει·: 1)ειιτ.

!

ινιιι·ι!ειι ι·εεοι·!ι!ει·ι

ε·ι·ιιιιει· Ρ!ειι!ιειι. ε ἰ - ·

2 'Ι'ει.εε νει· ι!ειιι Βιιι10 νει·ε!ιι!‹ι Ρετ. ιιι ειιιειι εριιι!ιιεο!ιειι

Ζιιετε.ιιτ! ιπι-Ι !ιει·ιε απ! επ ειι.ιι:8ιι. Πει· Τσι! Με; εκει ιιπει·

ινιιι·τει ε!ιι.

1)ιε Βε!ιτιοιι ει·,=.:ει.1ι ειιιειι

1νε!!ιιιιεεςι·5εεε !ιιι

ιιιιτει· Π!ιιιει·!εεειιιιε· !ι!ιιιιει·. εε!!ιει· ιιιιι1

!ιεειιιοι·ι·1ιες!εε!ιειι

ιπι εεε (1ε!ιιι·ιιε; !!!!Ιιιιι·ιιι!ιει·1ιε! ινιιι·ειι ιι!ε!ιτ νοι·1ιειιιι!ειι.

νοιι εε!ιετι Με· ι!!ιι·ιιε;ειι Οι·ι;ιιιε Γει.ιιι!ειι ε!ε!ι Ε1ι·εε!ιειιιιιιι€ειι

ειιιει· ε!ιιιιειι Μι!!ιιι·ιιι!ιει·!‹ιι!οεε; ιιιιι ε·ει·ιιιςει.ειι

!ιειι ιιι ι1ει· !ιιιιιεςε ιιιιεεεερι·‹›ε!ιειι: !ι!ει· ρι·.ιει·ει!ιει·ιειι !αι.ειΞε

Βιοιιε!ιιιι!ι!ι·ϋεειι; ιιιιι εο!ε!ιε Πι·ιιεειι

ετιιι·!‹ε !ιι_!ε!‹ι.ὶοιι ιιιιι ετε!!ειιινειεειιι Β!ιιυιιιειι·Μ ιιιι ιιιιι€·ε

εειιτ!ειι Ηεινε!ιε. ι!ει.ιιιι !:ειιιιειι

(11ις'81811 ιιί!'ιε!ει!: ννιιι· Με Βιιιιι:!ι!'ε!!.

Με !)!ιιι·ιιιε ινιιι·ειι ιιιιτ ι1ειιι Ηεεειιιει·!ιιιιι ιιιιι1 ιιιιι ω· Βιιιιο!ι

ινιιιιιὶ νει!ι!ε!ιτ ιιιιι! ει!168 Με ιιι!ιι ι!!ο!ιι: ετε!ιειιι!ειι, !°ι·οεε!ι!εὶο!ι

ιι!ιιι!ιε!ιειι, ει·ειιειι 'Γιι!ιει·!ι-ι!ι! ι1ιιι·ε!ιειειει: ιιιιι _!ει!ειι 'Ριι!ιει·Με!

!ιει·ιιιιι ειι!ι ιιιιι.ιι ειιιειι ι·οιειι 1:10! --ιιιιιε!ει·ιε ιιιι·!

Β1ιιτε:εί'εεεε. Πεεννιεε!ιειι !`ειιι!ειι ε!ε!ι ιιιι Η.ιιιι:!ι!”ε!! ιιοε!ι 8·ι·ϋε

εει·ε Β!ιιιιιιιειι·ιιιε. ε!ιιι!!ε!ι ι1ειιειι ιιι ιιει· Η.ιιιι.. .

Ιιι άειι Πιιε!ιε!ιι εεε !Π!εΚειιε ειι.!ι ιιιιιι 8001118118 ;;ι·όεεετε

Ρειεε!ι!ειι.

!!!ἰ!‹ι·οε!ιοριεε!ι ιιιιι.ει·ειιε!ιε ινιιι·ι!ε:

1. Με 5ιϋε!‹ θε!ιιι·ιι ειιε ιιει· ιιιιε!ιετειι Πιιιεειιιιιιε εεε πρε

ρ!ε!‹ι!ε‹:!ιειι Ηει·ι!εε. !Βε ει·ε;ε!ι ειο!ι ειιιε Βιιοερ!ιιι!ιιιε ιιιτει·ειι

ιια!!ε ιιιιτ Β!ιιιε.ιιετι·ἰιι.ειι Με .!ειι θεϊι!.εεειι.

2. Ε11ιι ειιιειι πιιι.Τιι!ιει·κε!ιι ι1ιΙΝ:!ιεε12!ειι Ρει·ιιοιιειιιιι'ε. ΕΣε ει·

με ε!ε!ι

!ειι. εειι!:ι·ιι!ει· νει·145ειιιιε;, Αιι!ιειι!'ιιιι: νοιι !ξει·ιιειι ειε.:

ιιιιεεει·ι!ειιι _ιει!οε!ι ιιοε!ι 2ινιεε!ιειι ι!ειι '!'ιι!ιει·!‹ε!ιι ειπε ι1Πϊ'ιιεε

!ιι11!τι·ει!οιι εεε Βιιιι1εεειιιιε!ιεε ιιι!ι !0ιιιι!πεΙ!ειι ιιιιι! 1.ειι!ιο

εγτειι ιιε!ιειι επει.ι·1ιει· !ιι_ιε!αιοιι ι!ει· Β!ιιιεει'.ιεεε ιιιι! Β!·ιτε.ιι-ι

τ.ι·1ι.ι:ειι Με εειιεε!!ιειι, :Με ειπε εΚιιι.ε Ρει·ιι.οιιιι!ε.

8 Με Βιι1ε!ε 1!ιιε!‹ε!. !Βε ει·ε·ιι!ι ε!ε!ι ε!ιιε 1!γοε!ι!ε !ιιι.ει·ετ.ι

ιιιι!ιε ιιι!ι !!!ιιιιιιι;ειι ιιιιι Με ι!ει'.ιεεε πιιά ΒιιιιάΔε!!ειιιιιι!ι.1.ιι·

Μπι; κινιεε!ιειι άειι 11ιιε!ιεΠεεει·ιι. Δ

1ιι ιι!!ειι ι!ιεεειι Ρι·!ιρει·ε.ιειι ιν.ιι· ι1ιε !ι!ε!ιιιε!!!;;ε 1ιι!·1!ι.ι·ιιτιοιι

ιιιιι ειιιι·!εετειι ιιιιι ι!!ε !ι!ειιιειι Β!ιιιεεΐεεεε ιιιιι! ιιιιι Με Κιι.ρι!!ει

ι·ειι !ιει·ιιιιι 8ιι8ῇε8ρι·00!ιι3ιι, επ Μ." ιιιιι.ιι άειι Ρι·οιεεε Με ειπε

!·'ει·ι·νιιεειι!!ι!ε !ιειειε!ιιιειι ιιιὶιεειε. Με ειε!!ειιννειεε εε!ιι· Π·ιευ!ι

εκει· ιιιι‹1 Με !ιειι!ιοεγιειι 1ιεει.ιιιιι!, ι.ε!!ε ειι ειιιει· ρι·οι1ιι!ιιἱνειι

Βιιιεεεεωεεεειιιιϋιιειιιιε· ι.=ιεΗι!ιι·ι !ιειι:ε. 5

Έ1!εεε Ρει·ινεεειι!ιιιε ιιιιτει·εο!ιιε! ε!ε!ι ιιι ιιιε!ιιε νοιι ι1ει· :Ρε

ι·1νιιεειι!ιι.ιε,ι!ιε ιιιιε!ι εε! νει·ε‹›!ιἰει!ειιειι !ιι!'ε!ιτ.ιεεειι Ρι·οιεεεειι°νοι·

!ιοιιιιιιτ. διε !ει ιιιιε!ι νει·'!'. Με Ρι·ιιιι!!.ι·ε, Με ω ε!!ειι εο!ε!ιειι τυπι

εε!ιειι Κι·ιιιι!ιιιε!τειι, ινε!ε!ιε ιιιιτ Β!ιιιει·,ειιεε ειιι!ιει·ςε!ιειι, πιο

ε. Β. Με δερειε ιι. ιι..; @πιο ει·ει. εε!ι!ιεεετ ε!ε!ι Με Βι·Κι·ιιιι

!ιιιιιε εν. Ε!ι·ιικε!ε!ιιιιις ι!ει· Ηείει.εεινειιιι! εε!!ιει·. Με Μι Βιιριιιι·ειι

αυτ! Ηιιειιιοι·ι·!ι.ιε!ει-ι €ιι!ιι·ι. Βεννειε: ι!!ε 11!ιιΕΠιι8'01ι είπε Μεμ

ι·ειι Ι)ιιιιιιιιε Με Με Ζε!!ρι·ο!!!”ει·ιι.ιιοιιειι. .

Αιιε!ι 11181°ιιιιιι· ι!ει· 0ιιιιιι· ι!ει·εε!!ιε, ιιει· ι!ιιεε Με 1ἴει·ιιιι!ε.εειιιι:

2.ιι ι!!εεειιι !!Ιοι·ιιιιε !'ι'ει·!!ιο!·!ἱ ιι!ε!ι12 ιιι ειιιειιι Κι·.ιιι!ι!ιε!τεε·ιΕι ειιι

εειιει·ιε Με, Με Με ιιιιιιι0!ιε Αιιιοι·ειι -ειιιιιε!ιιιιειιι ιιιιε!ι ιι!ε!ιι

ιιι ειιιει· !ιεε·!ειιειιι!ειι δερι.!εειειιι!εοάει· ειιιει· τ!ιειιιιιειι.!εο!ιειι

.-111ε!ιι.1οιι οι!ει· ιιι ε!εει· Βιιιιι!!εεο!ιιιιειι,ειιιιι!ει·ιι ιιι άειι '!'ιι!ιει·

!ιε!ιριιιιιειι 88!!ιει·, Με νιιο!ι! Μ! Πε!ιει·,επιιιε εεε !ειειιιειι Σκι

‹!!ιιπιε ιιει· “Γιι!ιει!ιιι!οεε ιιι Με ε!‹ιιιε Μι!!ει·ι.ιιιιετ!ιιιι!οεε ιιι

!ιεεοιιι1ει·ε ιειο!ι!ιο!ιει· Μειιε·ε ε·ειιι!ι1ει. ιιιιι1 ν0ιιι Η1ιιτ.ι·εεοτΜει·ι;

ιι·ετι1ειι ιιιι·! ι1ει.ιιει.ε!ι Με θεϊεεεει·!ςι·ιιιι!ιιιιιε· !ιει·νοι·ι·ιιΓειι.

!)ειι Βει.νειε τω· ι1ιεεε Αιι!ΐιιι.εειιιιε ε!ε!ιτ νει!. ιιι εε!ιιειι

τ'ι·ιι!ιει·ειι !!ιιτει·ειιο!ιιιιι,εειι ἱἱΙιει· 'Ι'ιι!ιει·1ιιι!οεε εεε !:1.ιιε!ιειιιιιπι·1ιε

Με! ι1ει· Μειιιιιε·ι:ιε ιιι!ιετ!ιιι!οει. Π!εεε !ιιι.!ιειι !!ιιιι εεεειει.

ι1ε.εε Με Ί'ιι!ιει!ιε!ε!!'ι ιιιιεεει· Αιιεεεει: νοιι ιιι!!!ει·ειι ιιιιι! επ!.

ιιιι!ιει·ειι Τιι!ιει·κε!ιι ιιοε!ι ειιιε ι!!!'Ειιεε Βιιιι!ιε!!ειι!ιιιι!ιι·ιιιιοιι

ε;ε!ιειι !‹ιιιιιι. ιι. πινει· ιιιε!ιι. !›!οε Με ΙιεριοιιιειιιιιΒιιιε ειιιιιε!ιε

ιιιιιει·!ιιι!οειι ἱιι ι!ειι ιι·ειε!ιειι Βιιε!ιειιιιισ.ι·1ιε!ιειιι.ειι ε!ε!ι ζ008Π«1.

Με ειε ιι. ει. Βε!ι ιι ! τ κε εε!ι!!‹!ει·ι. πω! ειε νετ!. Με Και. εσε

ετειιιιειι Βε!!ιιιιι! Μ! εετ !ιεε!!ειι·ειι !!ι!ειιιιιρ,·ιι.ιε ειιε·ειι·ο!Τειι !ιπ:. ιεοιι

ι!ει·ιι ειιιι!ι ε!εΡεο!ιγιιιειιιιις!ι.!ε εριιιιι!!ε εκτει·ιιιι

ι ιι εε ι· Κ ιι 1ο ε ιι. Με ειε νει!. ιιιι ρει·ιεριιιε!ειι Ζε!!εεινε!ιε ιιει·

ιι!ιιιι 'Γιιιιει·!‹ιι!ϋεειι !ιοιιειει!ει% ιιιιι! ιπι !ει:ιειι Βιιιιι!ε ι!ει·

«'1'ργιιιει Ι1ιπροτοεοκει·ο Οε·1ιεειι 1904» !ιεεε!ιι·!ε!›ειι Μι.

11'!ε εε!ιοιι εεεεε:,. !‹ϋιιιιειι ειιεεει· '!'ιι!ιει·!ιε!ιοκιιιειι

ειιιι!ει·ε '!'οιι!ιιε ειιιειι Μοι·!ι. 1νει·1!ιτι!!! !ιει·νοι·ι·ιιίειι. 8ο !”ειιι1

πω. ιιι ειιιειιι ειιιι!ι·ειι. ιιιι· 8ε!αιοιι εε!ιοιιιιιιειιειι. Μπι· ιιι!

!ει·οε!ιοριεε!ι ιιοε!ι ιι!ε!ιτ ιιιικετειιο!ιτειι Ρε!! Β!ιιιιιιιεειι Μ! ειιιειιι

!ιιι!ινιι1ιιιιιιι. (Με -ειι Ρ!ειιι·οριιειιιιιοιιιε. Βιιι·1ιιοειι ε: ριιι·ιι!ειιιιι.

εεετοι·1ιειι και· ιιιιι! ειιεεει· ε1ιιι€ειι ιιιι!ιει!ειιτειιι!ειι 11118188"

Βι·οιιε!ιἰε!‹!ι·ϋεειι !ιε!ιιετ!ει Ζε!ε!ιειι ειιιει· ιιι!!!ει·ειι 'ΓιιΒει·!‹ιι!οεε

ειι!'ννιεε. 1ι`ει·ιιει· ειι!ι ει· Μ.1'νει·!!ι.ιιεε!ι ε!εει· Αιιειιιιι. ειιιτι·ετειι.

Ψνιε!ιτ!ε Με ειιιε !!ιεροε!ι!οιι ι!ει· !ιετι·ει!ειιι1ειι Μειω

ι1ιιειι ειι Πι·!ιι·ιιιι!ιιιιιιιςειι εεε θεϊεεεεγετειιιε, Με νοε

!ιιιιιι!ειιεειιι ειιιεε !οειιε ιιιιιιοτιε τεε!ει.ειιι!ειε ιιι άειιι θε

!'ειεειιρρει·ε.ι, ιιει· Με Ρε.ιιι!!!ειιιιιι!ει:ε ιιιιεεει·Μ οι!ει· Με

Θεϊεεεινειιι!!ιι·ειι!ι!ιειτ νοιιι νειει· ιι!ιει·Κοιιιιιιειι εειιι !ιειιιι.

ΡΜ· !ετει.ει·εε ερι·εε!ιειι Β Βεο!ιεε!ιτιιιι€ειι εεε 5 νει·Γεεεετε,

»νο εε ειο!ι ιιιιι !(ιιιι!ει· εγρ!ι!!!τἱεε!ιει· Ηει·!ιιιιι!”τ !ι·ιιιι1ε!ιε. Βει

εινειειι νοιι !!ιιιειι, ειε ιιοε!ι ι1ε.ειι θεεε!ιννιειει· ινει·ειι. !ιειιβ

ιι ιιε!ι

Ηει·ι1 νοιι

!!ιιιιει·1ιιιιιρι!ειρρειι, επ άειι· (1ι·ειιιε 2ιιιιι

5ε!ιειι.ε!!ερρειι; ειιι!εε !ι!ε!ιιε ει·ιιι!ε Τιι!ιει·!ιε! Με ι!ει· Οοιινο:ει

ιινει·ειι ε!ιεεε!

!ιει·ιιιιι Μιά εὶε!ι ειπε

!.ε!ιει· ιιιιι! 111112. Αιιι !ιοο!ιΒ·ι·ει

ι·ιιριιιι·1ετω

20ιι!10!ιεΙΣ ιγριεε!ιε !!!!!!ει·ιιι!ιετ!ιε! Με Βιεεειιιε!
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πει· νειει· ιιπ Εεεε ε·ειιιιεπι πει ειιιειπ πω· πει· Θ1°08ενιιιω·

ει·επιιιιιιοπ πεινεεεπ. · 1

.1ιι Βεπιιιι· επι Αειιο1οε:ιε 1ιοιππιε νειι'. ιιι εινιιιιε επινειεπεπ

πεπ Βεεπ1ιειεπ. Θεπ·ππιι1ιοπ ννειπεπ πεπι1ιε1ι εεπ1εειιιε ιιπι

επιεεπε 'νει·ππ1ιπιεεε, ι'ειιεπτε ννο1ιπππιεεπ εποε 1.ιοπι ιιππ

11ιιι'ε..εειιΙεεπιε Νεπι·ιιπε,· πιο Ζπειεππε1-ιοπιιπεπ πεε Η. ινε-ιιι.

πεεειιιι1πιει. 1)ιεεεε ιιεπιι νειι'. πιιι·επιιιιε π1επι πεεπιιι;ι·επ.·

νοπ εοιπεπ 6 Πι11επ ιιιιιι·ειι Σ) Βιιππε ειπεε Απε1ειπει·εο1ιε11ε.

1-ειπ 1ι`ιιι·ει.. Πιεεε 1επτειι ιπ επιπεεππεπ επεεει·επ νει·1ιπ.1ι

πιεεεπ. Βπεπεο πιει· ειπ Κιππ ειιιε πει· ΑιππιιΙεπεπι·ιικιε αυτ.

ειιιιιιι πππ ιεπ1ιε πεπιεε1πεπ πιοπτε επ Κοιπι'οιι πππ Νειιι·ιιιιε·.

Πει· 11πτει·ει·πιεπ εννιεε1ιεπ εειπεπ Απειιπεπ Με πεπεπ πει· ιιπ

ι·ι,ε;επ Αιιιοι·επ ει·1‹1ιιι·ι: ειεπ πειιιιιε. πει.εε νειι'. πε.ε (ιι·οε εειπει·

ιειιιε πει· Ρι·ινετπι·ε.ιιιε επιποπιιπειι πει. ινιι1ιι·εππ πιε πιειειεπ

ιιπιιιεειι Βπιτ.ε1ειποιει·ιε.1 νει·ει·πειτει πιι.πειι, Με ιιειιιι·1ιεπ εποε

εππει·ε Πιιιεπ' ιιπει· πιεεε1πεπ Ρι·επεπιιππτε Με..

- (Απιοι·ει'ει·ετ.)

1)ιε1ιπεειοπ: π _

1.ιιπιπ ι'ι·ιπ.ει. επ ε.ιιοπ επ θει1ιεεεπ, επε πεπεπ εε π1επτ
πωπω 1ιεττε. Ρει·ιι·εε1ιιιιιτιε πεεππ·ειεπει· πει? Ν

Ρειει·ε πετ πιο θει1ι.εεε ιιπι· ιπ πει· Ν:ιε1ιπει·εοπειι: πει·

Ηπιποι·ι·πιιιςιεπ ιιπιει·ειιοιιι.
Π Η οε ι· εοπ ε1ιπ επ π πεπειιπι ειε1ι πιιι· Ρε ι ε ι· ε'εε1ιεπ Απ

εε1ιειιιιπα. πεεε ειε Ριιι·πιιι·ει ειπε εε1ιιιππιιι·ε 1Βιεεπειιιιιιιε·, ειπ

$πιππιοιπ ειπεε ιπι'επτι1ιεειι Ρι·οπεεεεε εει, ινει1επιπειπιεεπεε

Αιιιιι·ετεπ πεοπιιοπιει ινοι·πεπ ιετ.

Η ε ε ι π π: 8ο πω· εε1ιεπ ειππ πει πιιε πε ?Με νοπ Ριιι·πιιι·ε

ειιιιπ1εκ (ποι· Ηπιιιιιππιοι·ι·πεειειιι πιιπ νοπ Ριιι·πιιι·π 1ιππιιιι·ι·1ιε

εποε (ιι.ιιε1ι Ηππ1εππ1ιιιιιππεπι πιειιι. 1886-1887 ιιπι ει· ιπ πει·

Ρειει·επ. πιεπ. 1νοε1ιειιεεπι·ιιτ 18 1(ι·εππεπε·εεειιιε1ιιεπ νει·ιιιιεπι.

1ιειιτ,πιε ιπειειεπ ειπε πεπι Μει·ιεπ-1ι1εππε1επεπιιπεριιπι ετειιιιπεππ.

νοπ πιεεεπ 18 Κι·επ1‹ειι ιι·ιιι·επ 10 εεινιεε ιιεπει·ιιιιιι, ν1ε1Ιειο1ιι.

ιιιιοπ πιε ιιππει·ιι..8επι· νιειε πειτειι Βπι·επιπ11ε, Βεπιπει·2επ ιπ

Μπε1ιε1π πππ θε1επ1ιεπ επειι πιε ει·πεεει·ε Μεπι·2ε1ιΙ. 1)ιε πιει

ετεπ Χι·επιιεπ ιιιει·επ _ιιιε·εππ1ιεπε, πιε 25-_ι111ιι·ιιιε 11Ιεπεε1ιεπ,

νιε1 ιι;ιε1ιι· Μπ.πιιει· Με 1ι'ι·ειιειι. Ειπ ΡΜ! ειιιε Μ.'ε Ρι·ινιιιπι·ε.ιιιε

ποε ειπ ει8·ειιτιιιπ1ιεπεε Απιιιειεπ Με $επνιιππεπ π» Βιοτ

ειΒιιεεε ιπ πει· ιιπι; Ζιιει·ει ινει·επ εε Ει·γιπειππεεπε. 1ιπεεπ

ειοεεε πιε πεππππειιειιει·οεεε, ειε επ επι κι·οεεεε πεπι

πί·1ε.ειει· πε εειεπεπ »Με ποιοι· πεπι Ριπι-:ει·πι·ιιεπε εεπινιιιιπεπ

ειε Ε'1εε1-:ε. Ειι·ει. επι πιιπει·επ 'Γεπιε ννει·επ εε Ηιιιιιοι·ι·1ιπειεπ,

ειε ειοπ πιιι·οπ Ριπςει·πι·ιιοπ πιεπι νει·πιιπει·ιεπ, πιιιιπε1ι·οι,

1ιειι·ι πππ ιιπει· πιε Ηειιιοπει·11ιιοπε πι·οιπιπιειεππ; σε πω· ειι

πει·ι·ιιπε1ει·οεεειι1ιεττειι 1:οπειειιι. ειπ εεπννιιι·ει·οιεε Ζειιιι·ιιιπ,

Με ειειι ιιιειει ιπιτ Βι·ειπππ1ιιεο1ιειι πεπεεπτε. Μπι νει·εο1ιικιιιπειι

πει· Β"ιεεπε ,ε.ιεεε1ιειι ιιι επι ε1ιε1ιι·ιει·πειιιειιιο1πε -- πεεπ ειπι

ι·.ιεπ 'Ι'ε.πεπ ινει·επ εε ιι·έπει· πιιι· Βιγτ1ιεπιπεεπε, πιε πιιππ

εππι·1οε εοπννεππεπ. Με ε·ι·οεεεπ Β`1εεπε ιπιτ εεπινει·ει·οιειπ

Ζεπιι·ιιιιι π1ιεπειι ιπιπιει· πιιιι1ιε1 Με ει·1ιεπεπ. πιιι· πιιεε ειε επ

ΠιιιΓειι,ε.· ιπιπιει· ιιιειιι· εππε.1ιιιιειι, Με εε1ι1ιεεε1ιεπ ειε ειεε1ιπε

πει,ει·οεεει· εοιιινει·2ει· Ριιιι1α πιιο1ι εππι·1οε νει·εοπννιιππ. πιιι·

εεππε νι·ιιι·πε ετννιιε νοπ πεπι' Ρει·πειιεπιε1 ε·εεεπειι, ινιε εε

πει Κοιιιιιειοπε- οπει· 81ιοι·πιιιπ1ιιτιιιιεςεπ επ εειιι ππεριι. ιν εε;

πει·'ε Βε1ιεππι.ιιπε·. πεεε 1πι·γι1ιειπ (Με. ποποειιπι) ιιιιπ Ριπ

πιιι·ιι πεπε ι·ει·ινε.ιιπτ ειππ. ιιππει πιει· ειπε Βεειιιιιειιπἔ.

Ρει.ει·ε επιππτ επειιιιιΙ1ε, πιιεε νει·εε1ιιεπειιει·ιιεε ιιτιο1ο2ι

εεπε Μιιπιειιτε πει π» Ρπι·πιιι·ιι ιπ Βειι·πεπτ 1ιιιιπειι. [Πε Γιε

πει·Ιοειππειι: επι·ιιεπε ε.πει· πιε1ιτ ιπι: Βιειιει·πειτ “πεπ Ιπ

ι`επιιοπ.

Κε ι· πι; πετ επειιιε1ιε πει 'Γιιπει·ππ1ιιεεπ ιποι·ππε πιιιειι1οειιε

1νει1ποιιι ινιεπει·1ιο1τ πεοπεεπιει. ποε1ι ειππ πιεεε ιειιιε ιπι

ιιιιππειι πιοπι εεπι· 1ιιιιιιις. 1)ιε Ηπιιιοππι1ιε, ειε Ρε τε ι· ε ειιιε1ι

ει·ινιιιιπτ. πεπε, ιιιιιεπτε Κ ε ι· πι; επε πει· θι·ιιππε πει· 1)πι·-Ν

πιιι·ε.ει·1ιι·ειππιιππεπ επεε·εεειιιεπεπ ννιεεειι.

_ Ρετει·ε πει.οπι, ι1εεε Ριιι·πιιι·ει επεπ πει ιιππει·επ ιιπ ειο1ι

πιιππι:ειι 1πιειιιιοιιειιι·εππ1ιειιειι, Με Βεπιιι·1ιι.επ, νει·ιοπι ειε.

ειπε εε1τεπε Κοπιπ1ι1ιε.ι.ιοιι πε.ι·επε11ε.

' Κ ει·π ι ε· ιετ πει· Απειε1ιι. πιι.εε πιεεε πει 1ιιίεΙαιοιιε1ιι·εππ

1ιειι.επ επιιι·ειεππεπ. Βιιιτπιιι;επ νοπ πει· Ρπι·πιιι·πει·ιιππε επ

ιι·εππεπ εειειι. Νεπιεπι1ιεπ πει πει· νει·ιοπι πειιϋι·ιεπ πιε Βιο

ι.ππι.ιειι ειιιεο1ιιεπεπ ποιπ επεειιιεε1ιεπ Κι·επιι1ιειτεπι·οεεεε πει·

εεπννει·επ νει·ιοπι Με 1ιιιιιεπ ιιπι πιοι·πιιε ιιιιιειιΙοεπε Με πει·

Ριιι·πιιι·ε. πιειιιε ε·ειιιειιι. ' π

Κ ι· ο π ε· ετιππει·ι. πει·ε.π, πεεε ποιε1ι Ύνεγει·τ πει πει· Έπ

πει·1ιιιιοεε πιε ίιειιιεεε ετεεε ει·ιιι·ειππιεπ πππ πεεε ειε1ι ειε

'Γιιπει·πιιιοεε ι·ε,ε·ιοπιι.ι· 1ιιιιε·ε πεπεε1πεπ ειιεπτειιε. εε ιπιιεειε

ιι1εο επ πει· ι·ει.ιἱοπε.ι· πιιιιι·ετεππεπ 'Γππει·πιι1οεε ιιοοιι πιο ειιι

πει·εε Αε;επε ιιιπειιιι·ειειι. ιιπι ειπε εο1επε Α11πεπιειπειπι·ειι

Μπα. Με πεπ ιποι·πιιε πιιιοπ10επ8, πει·νοι·ειιι·ιιιεπ.

Ρετε ι· ε ιπειπι, πεεε πιεεεε Αεειιε επεπ ιπ πει· ιππινιππε1

1επ 1)ιεποειιιοπ, 11ιιεε ι·εεπ. Α11εοπο1ιειππε πει· ΒΙιει·π ειε. επ

ειιοπεπ εει.

Πε πε πειοπι. πε.εε πιε Τοιιιπε πει· νει·εεπιεπεπειεπ 11ιι1ιι·ο

οι·πεπιειπεπ πι» σε Βιιιιιιπεεπ νειεπιπνοι·ι1ιεπ ι;επιιιοπι νιει·πεπ

146ιιπεπ. Πιιι·ιπ 1ιει;ε ειπε νει·ινε.ππεεπειι πεε ιποι·πιιε ιπεειιιο

επε ννεπιιειιι ιπι: ε.ππει·επ εεπιιιει·επ 1πιεπιιοπειιι·επιιπειτεπ.

Με πιε θε1ειιπειπ_ιεπιιοπεπ εππειι·ιι1'ι. επ ιιπ ειπε Ιπιεπιιοπ

ιιπι. Τειεπιιε εεπι· ινοπ1 ιιιιιε1ιοιι, πει πιε Τειεππεεποι·επ εεπι·

ι·εειει.επι ειππ Με ειε (ιε1ει.ιιιε εεπιιιει· επ ει.ει·ι1ιειει·επ Μ.

Κει·πιπ πιπε1ιπ επι” ειπε εε1ιι· εε1ιειιε Ε'οι·ιπ πει··Ριιι·πιιι·ιι.

επιιπει·1ιεε-πι, πει πει· πιε πιιπιοι·ι·πε.ειεε1ιειι πωπω ιιπ επετε

ι·ειι νει·ιειιι'ε πειιι·οιιεοπ ννει·πεπ. .

Βιι·ε1‹ιοι·: Κει· π ι ε.

5επιειει·: πιω.

Ρι·οιο1ιοι1ε ποε 1011. Λει·11ειεπεε

πει· θεεειιεοπεττ Ι..ινιπππιεεπετ Αει·ειιε ιιι

.1ιιι·πενν (Βοι·πει:1 νοπι 17.-19. Απε. 1804.

Ειειε 8ιιιιιππ.

.ιπι Ποππει·επιπ πεπ 17. Απειιει νοπ 10-1 υπ νοεπιιττεπε.

ιπ'οι·ιεετειιιιι.:1.

θ. Ρι·οι'.1)επιο:«Βει·ιοπιιιπει·πιε'1'ιιιι€πειι πει·

0ιεεε11εο1ιει'1: επι· Βεπιιιππι'ιιπ ε· πει· 1.επι·ε>›.

Ρ ι·ο ι·. Κ. 1)επ ι ο ιιιεεπιε ι'ο1ε·εππε 1πιιιειΙππε·επ ιιπει·

πιε'Ι'Μ.ιε·πειιπει·θεεε11εοπείτιιιι·Βειιιι.πιπιππι.τ

πει· 1.επι·ε ιπ Τ.ιν1εππι'ιιι· πιιε .1επι· 1008.

ιπι .1ιιιιι·ε 1008 πετι·ιιε·επ πιε 1πιππεπιπεπ πει· θεεε11εο1ιπα

%404 πω. 02 Κοπ.. πιο Απεο·ιιπεπ 80488 πω. 06 Κοπ.. πιι

ι›νε1επε ιπιιπιιπε πιι·ιεειιεπ 184 Με Π? Τ.επιπεε ιπιτ. °ιπεια·ε·

επιιιι 64008 Κι·ειι1ιειιιε.ιι·επ νει·ιιι1εε·ι ν:οι·πεπ ειππ. 8οιπιι πει.

_ιεπει· νοπ πει· θεεε11εε1ιιιι'ι νει·πι1ειει.ε 1ιεπι·ιιιιε 41,7 Κοπε1ιεπ

ιιιε·1ιε1ι οπει· 150 πω. 10 Κοπ. πι·ο .1επι· πεποειετ.

Πε πιε 1ιι·1πιιπιεειιε 1.ιιιππεε1ιεεεε _ιιιιιι·1ιοπ 100 πω. ιιπ· _ιεπειι

νοπ πει· (ιεεε11εοιιιιιι νει·πι1εε·ιεπ 11επι·πεεπ πππ. πο πετ πιο

θεεε11εε1ιπιτ. Με ει·ειεπι1ιεπ. 82 πω. 10 Κοπ. επ ιεπεπ ιιιι·ει·

Ρπεε1ιπεε :πιε ειπιιειι 1ιιιιιε1π πιιπε2επιι. 11ιεεε Μιιιε1 ειιοιιι.

ει.. θεεε11εεπιιιπ επι· Βεππιπιιι'ιιπε· πιο· Βεπι·ιι πιιι·ε1ι Μιτ

ε1ιεπεπειιι·πι:ε πππ ιιι εεπιπιειππε π·οιι1ι1ιιιιιιε 8πεππειι ειιι'αιι

ιιι·ιπεεπ. Κε ιιπ πιιπ 1ειπει· πιεπι επ 1ειιιεπεπ. πεεε ειε 111ι·9.°ιε

πιπ·1ιειι πει· θε1πειιιιιιπ1ιιπε;επ ιιπεει·ει θεεε11εε1ιειι ιπ πεπ πιπε

ιεπ .1ιιιιι·επ νιε1 ε·ει·ιπι.ι·ει· ε·εννεεεπ πι Με ο·ιιιιει·. πππ πεεε ειε

Ξειινι·ιειιιι1ιειτεπ, ιπιτ πεπεπ πει· Ππτει·πιιιτ ιιπεει·ει· 11επι·οεοι·ιεπ

επ 1ιπ.ιππι'επ πω, πιιιε1ιεειι. Πε 1ιοιπιπτ ε1εο εποε πε.ι·ειιι πο. πεπ

Βειι·ιεπ πει· 1ιεπι·οεοι·ιεπ πι11ιεει· επ ε·εετιιιτεπ πππ πιιοπ ιι1ιεπ

Βιοιιιιιπεεπ πιε ιιιιεεει·ειε 8πειειιιππειτ ι.ιιε1τεπ ιιι πιεεεπ.

0ο πει ειεπ πει· νει·π·πιιιιπεει·πτ ιιι ει·ετει· [ήπιε ειιε ποιπ·

εειιιπειτειιιεπειοιιιεπ πππ ειιεεε1ι1οεεεπ.νοπι 1. .1πππει· 1004 ιιπ

Με Βεπι·οεοι·ιιιπι Νειιπιι1 επ εο1ι1ιεεεεπ πππ πιε πιιεε1πει. πε

ιιππ1ιεπεπ Κι·ιιπ1ιειι πεο1ι 'Ι'ει·ιινεει ιιπει·πιιι”ιιπι·επ.

Βι·1ειεπι.ει·1; ννιιι·πε ποε πιεεει· 1ππιεεπιιιεε πε.πιιι·ειι, πιιεε πιε

Ζεπ1 πει· Αιιεεπτπιπεπ. ννε1οπε ιπ ιιπεει·επ Τ.επι·οεοι·ιεπ Ππιει·

ιιιιπι'ι πππ Ρι1επε ειιοπεπ,, ιπ πεπ ιειπιεπ .1επι·ειι ειπε επετει

πειιπε 'Γεππειιε .πεπειει πει. Ζιιιιι 1. .1ειιιιπι· 1002 πιιιιεπ ννιι·

106 πεπι·ιιεε ιπ ιιπεει·ει· Οπππι (πιε ππε1ιετε ιιπει·πειππε ει·ι·ειεπιε

πω. εππι 1. .Τειιιιε.ι· 1008 - 184 πππ :ιιπι 1. .1ιιππει· 1004 -

17Τ 11επι·ιιεε. θειιιιει· πει ειεπ σε Ζιιιι1 ποοπ ιι·ειι.ει· νει·ιπιππει·τ.

Με πιιι· ιπιιεεεπ επιιε1ιιπεπ. πεπ-ι ειε ιπ πει· πιιεπετεπ Ζιιιιιιπιι.

Με ιιιι·1ιι: 2ιιπεπιπεπ πω. 11εππ επ πιπεε πιε ιπιιιιετει·ιε11ε

Ε1ιπιπι11ιεππει πιιι· Αιιειε11ιιιιε ειπεε ε πεει ε11επ 1.ιε πι· ιι -

ει·πιεε πω· Ι.ιν1ε.ιιπ. ιιιπ π·ειο1ιε ιιπεει·ε θεεε11εε1ιείτ

εειιοπ ιπι .1επι·ε 1001 πεε1ιε·εεπειιι πετ. ποι·π ειιεετεπτ, ννιι·π εε

επ πει· εγετειιιιιιιεοπεπ Πεπει·νιιεειιπιιε· πει·11επι·πεειι ιπ 1.ιν1εππ

ι“ειι1επ. πππ ειε Απι'ει·ι.ιε·ιιιι.ε πει· Απεειιτειαεπ ιιι ιιπεει·ε πε

πι·οεοι·ιεπ ννιι·π πιιι· ιπιιπςε11ιειι νοι· ειοπ .<ι·ε1ιεπ.

Απε πεπ επεπιε11επ .Τειιι·εεπει·ιεπτεπ πω· ιιπεει·ε πειιι·οεοι·ιεπ.

ινε1οιιε νοπ πεπ νει·ννε1τεππειι Αει·ιτειι Ηει·ι·επ Πι·. Κ επ πει

σει· Μππ1ι. Πι·. 8οοπε1:2 Επι· Νεπιιε.1, 1ιι. Κιινπ11 πε·

0νεππεπ Με Πι·. Ρε11οπ ιιπ 'Ι'ει·ινπει. νοι·π,ε1επι πιιιι·πεπ. ιει

ιο1ι:επποε επ ει·ιιιιιπ1επ:

Ιπ Μππ ιι πεπιππεπ ειοπ ποιπ 1. .1εππει· 1008 17 Κι·ειιι1ιε.

Νειι πιπειιι;εποιπιπεπ ειππ ιιπ [ειιιε πεε 1πιιι·εε 8. εε ι.ι·ιιτεπ

Απε 4, εε νει·π1ιεπεπ εοπιιτ :ιιπι 1. πωπω· 1004 16 Κι·ιιπ1ιε. Με

Νειιιι·ιιΙνει·ππεε.·πιιε 1ιεειειε 15,0 Κοπ. πι·ο Κοπι' πππ 'Με

1ιι Ν ε π π ει πειιιππεπ ειειι εππι 1. πωπω· 1008 - 81 Κι·επ1ιε.

νοπ ιππειι εεπιεπεπ ιι.πε Τ. επιι·πειι 6 ιιππ 1ιιιιπειι πειι 1ιιπππ 4,

επ πιιεε ειιιπ 1. .1επιιιιι· 1004 20 Κι·επ1ιε νει·π1ιεπεπ. Πιο Ναπο

ι·εινει·πι1εε.ιιιπε· 1ιοετειε 18.8 Κοπ. πιο Κι·ιιπι‹επιιιι:.

1π 00εππεπ νι·ει·επ ποιπ 1. .Τειιιιιιι· 1008 56 Κι·επιιε νει·

1ιε.ππειι; εε πεπιεπ πιπειι ιιπ πεπ1'ε ποε .1επι·εε 10, εε ιι·ε.ιεπ

ειιιε 10. εε ειει·πειι 8 Με εε νει·π1ιεπεπ ειιιε :ιιπι 1. .ιιιππει·

1004 ό? Κι·επιιε. Με Νιιιιιι·ε1νει·ππει.ιιιιι€ πιο Κερί πππ Τε;

πειι·ιιε· 14.6 Κοπ.

1π Τει· ινεε τ. πει'πιππεπ ειεπ ποιπ 1. .Τεπιιε.ι· 1008 86 Κιιιπ1ιε;

ιιπ 1πιπιε πεε .Ιππι·εε πειπεπ ιιιππιι 18. ιι·ιι.ιεπ ειπε ε. εκει·

πεπ 10. ιιππ εε πΙιεπειι ιιιιπ 1. .1ειππιιι· 1004 82 Κιεπ1ιε. Βιε

ἔειιιι·εινειπιιεειιπε εεε11ιε ειειι επι' 18,5 Κοπ. πιο Κερί' πππ

ειε.

1πε πειε.ππεπ πεπ ε.1εο ποιπ 1. .1ιιιιιιοι· 1004 ιπι ειι.ιπιεπ 177

πεπι·πεε ιπ πει· Οπιιιιι ιιπεει·ει· θεεε11εεπειι, @με 184 πιιιπ

1. .1επιιιιι· 1008.

8. Πι·. Κει1ιπππιι-Βιπε.: «Βει·ιεπτ πει·, νοιπ 18.

Αει·ειεπεε: ε·εννιι1ι1τεπ Κοπιιπιεειοπ ιπ θεεπεπ

πει·Απιπεεεει·ππε· πει·Ηεπεπιιπεπνει·ππ1τπιεεε.

Μ. Η. Πεε 1ΒιιππιεΙ ιι11ει· Βεειι·εππππειι ιιπ Ηεπιειε πεε Ηεπ

ειιιιπειιινεεεπε ιππεε ειπε Οι·ππππιι; πει· 1)ιπε·ε εειπ. πιε ιιι
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οπο πππ Βιιππ πω· Ιι`τιιπ - ιιιιοΙι ποι· Αοι·πιετοιι ποπ ΒοΙιιιτε

ποι· ΨιεεοπεοΙιοι'ι πι- ΙιοΙιοιι ιιππ θοεπππΙιοιτ πει θοΙιιιτι πππ

Ινοοιιοπιιοιτ ο;πτο.ιιτιοι·τ (Β ι·οπ π ου π ο). Βοεε πει ιιπε επ

Βιιππο Με νοι·Ιιιιπποιιο ΗιΙι'οιιοι·εοπιιΙ εισιι εοιοΙιοτ Αιιι'ι.τοΙιο

ιιποΙι πιοΙιι. Ιιονι·πεετ πππ ιιιιποι·οι·οοιιε εοΙοΙιο Αιιιο·ιιιιο ου οτ

ιιιΙΙοπ πιοΙιτ ιιιιετιιππο πο, Ιπι.ιιιι πιω ιιιοΙιτ ιιι Ζννοιι'οι ποιο

ροπ ντοι·ποπ.

Πιο πιιο·οπΙιΙιοΙ‹ΙιοΙι τιιιιικοπ ΗοΙιιιιππιοπ. π. 'Γ. ιιπο·οπΙιι>;οππ

νοτι:οΙιιΙποπ εοΙιοιι ιΙιτο Αιιι'ο·πιιο ιιι ποτ Πιιι·οΙιι'ιιιιτππε οοιι·ιεεοτ

ΗιΙιοΙοιετιιπεοπ, πιο ιιιοΙιτ οτινιι οΙπο ιπιεεοιιεοΙιιιι'ιΙιοΙιο Βιιειο

ΙιοιΙιοιι, εοπποτπ νιοΙπιοΙιι· ιπ ΑΙιοτ,=;Ιο.ιιΙιοπ πππ νοτιιτιοιΙοπ

ινπτποΙπ, πιο πιο ειοΙι ιιιοιιτ πιιτ ιπ ιιποοΙιιΙποτοιι Κτοιεοπ ποτ

ΒονϋΙΙιοτππο· πιιποπ. ΑΙιοι· ειποΙι πιοιοιιιο·οπ. πιο ιιπετοιοιιοιιπ

εοεοΙιιιΙτ ιιι πιο Ρι·ιικιε τιοτοπ, οι·ΙοΙιιποπ ιπι Κιιιπρί'ο ι2οιτοπ πιο

ΒιπειοΙιτεΙοει,οποιε ποε ο;ι·οεεοιι ΡιιΙιιιιιιιπιε πποι· ινοτποπ ιπι

Κιιιιιιιι'ο Ιιοειι=ιι·τ νοπ ποιπ π.ΙιΙιοι·οοΙιι·ποΙιιοιι Πειιε - επιπ 'Ι'οιΙ

νι·οιΙ ειο ιπ ιΙιτοπ ΒοειτοΙιπποοπ πιοΙιτ Βοιιιιεοππ ΠπιοτειιιΜιιπο:

ΙιοιΙιοπ, 2ιιιπ Τοπ ντοιΙ εε ιΙιποπ ιιπ οοπιιι.οοπποτ Κι·πιι: ΙΙιτοτ

οιοποπ -ΠοΙιοι·ποπ.οπιππ πω. οππΙιοΙι ιιιοιΙ ειο ιιι·ερτἱιπεΙιοΙι

Μπι πιο Γιιιιιοποιι: ιιπΙιοιι οι,οοπο Ετιο.Ιιτιιπο πιιπ ΒοοΙιοοΙιτιιπο

Ι‹τιιιεοιι ιιι νοι·ιινοι·ιοπ.

Ι"νιιΙιι·οππ ΙιοιεριοΙεπ·οιεο πιο Βι·ι`πΙιτιιπο ιιι ποτ Ρτιιιτιε πιιε

Ινιεεοπ πιοε Ατπτοε πιοΙιτι. ιιιιΙιοι·ι ειοΙι πιο ιπιτ ο·οτιπποτ Βιι

πιιπο· ιιπεποειιιττοιο, ιτοιειιε πιοιιι ποεοΙιιιΙτο ΗοΙιιιιπιπο τπιτ _ιο

ποιπ Πολιτ ιΙιτοτ εοΙΙιειετιιιιπιοοιι Τιι.ιιο·ποιι, πιο ειο ιιπ π ο

Ρ“ιι ιιι· π πο· π υπ Κ ππιτοΙΙο οιιειιΙιτ, ιιιοΙιι· ιιππ ιποΙιτ ποπι

'Ι'γριιε ποπ «πΙιοπ Ι'ι'οιιιοε» πππ ιιι:ιιι Ιπιππ. οιιο·οεοΙιιι νοπ οιπι

εοπ ΑιιειιπΙιπιοπ. ειιποπ. πο" _ιο πΙιοι· οιιιο ΗοΙιοιιπιπο πι, ποεπι

ιτοπιποι· ΌΝΙι1ι:Ιι0ιιτ ινιιπ ειο επι· οι·ι'‹ιΙει·οιοΙιοιι Απειιιιπιιοτ ιΙιτοε

Βοι·ιιιοε. ΑιιοΙι πιοιοπιποιι, πιο Ιπιοι·οεεο ιιιιπ ειιιειι ΙΙ”ιΙΙοιι

ιιιι.Ιιοιι, πιο επιιιιΙπιιιεειο·ιι ΑιιοΙιιΙιιππε ειοΙι επ οι·ΙιοΙτοπ πππ ειοΙι

πιιτιπ :π ι'ιιιποι·ιι. νοι·ι'ιιΙΙοιι εοΙιΙιοεεΙιοΙι ‹Ιο‹:Ιι οιιιοτ ι·οοι·οοεινοπ

ιιΙοιπιιιοτρΙιοεο. Μπι ιΙιιιοπ ιοπο Μόε;ΙιοΙιΙιοιτ οπτ Ρπι·ιΙιιΙππιιε

Μπιτ. ιΙιιιοιι Ιιοιπο ΜΜΜ επι· Απτοειιιιο·, Αιιπι·ιεοΙιπιιο· πππ

Ειιτποι·πιιο ιΙιτοτ Κοιιπιπιεεο ππι· νοτιιιςιιιιε ετοΙιιι.

Όιο νοπι κιτ. Αοι·πιοι:ποιο 2π Ροι·ποιιι ποινιιΙιΙιο Κοιιιπιιεοιοιι

επι· Αιιοοι·ιιοικιιποι νοπ νοι·οι:Ιιιποοιι ΙιιποιοιιτΙιοιι οιιιοτ νοτιιοο

εοι·ιιπο ποτ ΗοΙιοιππιοιινοτιιιιιιιιιεεο Με πιιιιοι· ιπι· Βι·ι·οιοΙιιιιιο,·

πιοεοιε ΖιοΙοε 2ντοι θι·πιιπι'οιποι·πιιοοπ ιιιιίειοΙΙοιι ου ιιιιιεεοπ ρο

;ι· ιιπ π.

Η ΗιιΙιοι·οι· πΙΙ,<;οιποιποι· ΒιΙπιιποεειιιιιπ ποτ ΗοΙιιιιιιιιιο.

Σ) ΕτιπϋεΙιοΙιιιπε ποτ ΓοτιΙιιΙπιιιιο Ιιοι·οιτε ρτιιΚιικιοι·οπποι·

ΙιοΙιππιπιοπ ιιππ θι·πιιιιιεειιιοπ οιποτ πιοεοΙΙιοιι Γϋι·ποι·ιιποιι. ιΙιτο

Βιιοιιι·ιιπε εισιιιοιιποιι ΚοπιτοΙΙο.

Η Βο2πε ππι” ποπ οτειοιι ΡιιιιΜ πω. πιο Κοιπιιιιεειοπ οιοΙι

νοιι ποι· Ιτι·οπΙιοιοι·Ιιιιι·Ι‹οιι ιιιιι·οΙιετοιιοιιποι· Βοιιιι·ιιιοιι ιιΙιοι·οοιιο·οπ

ιιιιιεεοιι. Πε πω· ποτ ΡΙιιπ οι·ινοοοιι ιιιιοι·ποπ, πο· εοΙιιιιιοιοιι

Βιιιπποπ πιιποΙιιιι·οιιπο Ρ`ι·πιιοιι πππ ΜιιποΙιοιι. πιο ιπ Κι·ππΙ‹οπ

οπο” πιιπ ΠοΙιιιι·ιοΙιιιιο π·οεοΙιιιΙτ. ειοΙι επι ποιπ [πιππο οπτ

ερι·οοΙιοπποτ 'ΓιιτιοΙτοιι ννιπιποιι ινοΙΙοπ, πιιεεοιιπο ΙιοΙιοιιεει.οΙΙπιι

ποπ 2ιι εοΙιοποπ. Πιο ΠιιιοτΙιι·ιιιιςππο· ιπ ΠοΙιτοι·πΙοπ σποτ Ροειο

ι·οιτοπ που· νοιι Ι‹οπιροτοιιτοπ Ροτεοποπ πιε ιιιιιοΙιτ·ιι ΙιοποιοΙιιιοτ

ινοι·ποιι, ποοΙι Με τοπ Αοι·ιιοιι πππ Ριιειοι·οπ οΙοιοΙι2οιι.ιο; πο·

ιπιιι. ιΔιοι·ποιι. ποεε εοΙοΙιο ΗοΙιπιιιιιιοιι ειιπι 'Ι'οιΙ επι· Ι‹οιπο τοιο

ιοθΙΙι ιιιιποιι, :ππι 'Ι'οιΙ Ιιοι ΑπειιΙιιιπο; ιΙιτοε Βοτιιι”οε ππι' ιιπ

ιιΙιοι·ινιιιπΙιοΙιο Νοιιννιοτιοποιτοιι ειοοεοπ ινιιι·ιιοπ. 8ο ιιιιιεε, οπ

ι.τΙοιοΙι ιπ ΑΙι.-8οΙιιπο.ποιιιιτε οιπ ποι·ιιτιι,ο·οτ ΗοΙιοιππιοιιροειοπ,

ιιπε ρτινιιτοι· Ιπιιιιιιινο ποεοΙιπποπ, εοΙιοιι Ιιιιιοοι·ο Χοπ. ΙιοετοΙιι

πππ οιοοιιιΙιοΙι ππι· ΝιιοΙιοΙιιιιπιιο ιιπτοει, πιο Κοιπιπιεειοιι ποι:Ιι

νοπ Ιιοειιιιιιιιτοιι ιιοι·οοΙιΙιιοοπ ιιι-ι.οιι πιοεοι· ΒιοΙιιιιπο πΙιεοΙιοπ.

οι ινοι·ποιι ποπιπποΙι πιο ππι” ινοιι.οτοιι ιιπε ποπ τοερ. Ηοιιιοιιι

ποπ ετοιιππιοιιπο Ε”ι·ιιιιοιι πο· ποπ ΗοΙιπιιιιιιοπΙιοτπΓ ιιπεποΙιιΙποτ

ινοιποπ ιιιιιεεοιι, νιιοΙιοι πιο ο;οεοιπΙιοΙιο Ροτποι·ιιπο οπο· Βιο

ιιιοπιοι·Ιιιιπιιπε οΙΙοι·πιιιοε ειτοπο οιπο;οΙιιιΙιοιι ιιι·οι·ποπ πιπεε.

Ιπ Βιιι:ΙιειοΙιι επι' πιοεο νοι·ιιιιΙιπιεεο ιιΙιοτ οΙοιιΙ›ι πιο Κοπι

ιιιιεειοπ πιπ επ ιιιοΙιτ Μπεεπιιιιπιοπ ΙιοΓιιτινοττοιι ππ πιιιεεοιι, πιο

ι2οοιι:ποτ ειππ ποπ ιιτιπιτι2ιοι·οπποιι Ηοιιοιιιπιοιι ιπι· Ρπιοιιι- πππ

νοι·ιιπτιιτοι·ιπποεοοιιιΙιΙ ινιιι:Ιι οπ οι·ΙιοΙιοπ πππ πιιι·οΙι ο;οοιοποιο

ΚοπιτοΙΙο πιοεοΙΙιοπ ιιι ιΙιτοι· Ει·ιοΙιι·ππο ει: ππιοι·ετιιι2οιι πππ

ιιπππι·οοοιι, επινιο οιιιο ΑιιπτιεοΙιιιιιι; πππ Βι·ννοιιοι·ιιιιο ιΙιτοι·

Κοππιπιεεο επ οι·ιιιϋ,οπιοΙιοιι.

Με Μιιεεπο.Ιιιποιι π:ιοΙι πιοεοτ ΒιοΙιιπιις ινιιι·οιι :ιι οιπριοΙιΙοιι:

Η Πιο Οτο;οπιεο.ιιοιι ειιιειι το,οοΙπιπεειροπ ΒοτιοΙιιοι·ειπτιππις.

2) Πιο Ειιιι·ιοΙιτπιιο νοπ Βοροιιιιοποιοιι·οοπ.

οι Πιο Ηοι·ειπεεειΙιο οιποι· ιποπιιΙΙιοΙι οι·οοΙιοιποιιποπ ΗοΙιιιιιι

ιποποοιιππο·.

Πιο ΒιπιιιΙιτιιιιο ποτ Βοι·ιοΙιτοιετοιιιιιιο ινιιτπο πιο Ηοιιιιπιιιιο

ππι· ποιπ ιΙιι·οι· οιιιιιιοιι Ετι'πΙιι·ιιιιο π.ιιι·οοοπ πππ πιιοΙοιοΙι πιιε

Βοιινιιεετεοιπ ποτ νοι·οιιι.ννοι·ΙΙιοΙιποιτ ναιιοΙι οι·ΙιπΙιοπ; 2ιιοΙοιαΙι

ννιιτπο ππι οιπ ννοι·ινοΙΙοε Μιιιοι·ιειΙ ιπι· ΒοπτιοιΙπιι;;; ποτ οο

ΙιιιττοιιιΙπιοΙιοιι νοτιιιιιιπιεεο οι·οοιιοιι. Πιο Αι·ιε ποτ Βοι·ιοΙιτοι·

ειπιτιιιπο ιιιιιεειο οιιιο Ιιοπιιοπιο εοιπ; ππι' νοι·οοπι·ιιοιοιοπ Κιιι·ιοιι

ιιιιιεεοπ πιο Νοιιιιοιι επ ιιιιιοΙιοπ εοιπ πππ πΙΙο ΒοτιοΙιτο πιιιεετοιι

ιιπ ειιιειι· Οοπιι·ιιΙετοΙΙο ππειιπιιποιιΙπιιιοπι 0ο πιο Βοτιοιιτοι·επιι.

ιππο ιιΙΙΒοπιοιπ οΙιΙιποιοι·ιεοΙι ι;οιπιιοΙιτ ιτοι·ποιι Ιαιιιπ.Ιοεει ειοΙι

νιιτ ποτ Ηπππ πισω Ιιοιιι·ιοιΙοπ; ποπ ππι' Κοειοπ πω· Βιιιοι·

εοΙιιιιο ποεοΙιπΙΙιοπ Ηοιιιιιπιποπ Ιιοειιο ειοΙι πιιοτ οιιπο ννοικοτοε

πιο ΡιιιοΙιτ ποτ ΒοτιοΙιτοι·εωιοππο ιιπιοι·Ιοο;οιι πππ οε οι·,ι.;πΙιο

πιιε οιιιοπ ινοτινοΙΙοιι νοι·εποιι, ποεεοπ ΑιιείιιΙΙ ιτοιιοι·ο ιπποε

ιιοιιιποπ νοτιιπΙοοεοπ Ιειιιιιιτο.

Βοι· Αοι·ποι.ιιο· ιιιιιειιιο πιο πιοεοιπ νοι·οοΙιΙιιιι; ιιπ πιο Ιπποτ

εοΙιοι'ι Ιιοι·ιι.ιιιι·οιοπ πππ νι·οιιιι πΙοεο ποπεοΙΙιοπ ιπι Ρτιπειρ ιιπ

ιιιπιπιτ, επ νιιιι·ο πιο οιιο:ιοΙΙο Οτιςο.ιιιεο.ιιοπ ποτ Βοι·ιοΙιτοτειιιι.

τππο ιι.ιιειπειι·Ιιοιτοπ. .

Ποτ πιο” νοπ ΒοποτιιιιιπεΙειιτεοπ Ι:οιιιι οιποι· Ι)ιεΙαιεειοιι

πιοΙιτ ιι·οιιοτ ππτοι·Ιιοο;οπ, Ιιιοτ Μ. ππι· ιιπ Ρι·ιιιι·ο πωπω, πιο

ειοΙι εοΙοΙιο πιιτοΙιιιιΙιι·οπ Πιεεοιι. Ζνιιιιτ πι: Ιιοι θτΙΙππππο ποι·

Ι1ι.ο·οοι· ΗοΙιπιπιποπεοΙιιιΙο πιιτιιιιι' Βοπε.οΙιτ ο;οποιππιοπ ντοτποπ

ιιππ ποιο ΒοοΙιτ Βοροιιτιοπεπιιι·οο ιιπιιιιιιιΙιοπ ιει: ειιιτιιτοπιππεειο

ιιιοειοΙιοι·ι. παπι ιο: πιο 3οΙιιπιοι·ιοΙ‹οιι, ρι·πΙτι.ιπιοτοππο ΗοΙιπιπ

πιοπ ιπι· 'ΓοιΙππιιιπο ιιπ ποπεοΙιιοπ :π νοι·οπΙοεεοπ. ιποιεΙ οιιπο

εοεοτιοΙιοΙιοπ Ζννιι.πιι· ιιιοΙιτ 2π ιιιιιεοΙιοπ; ιιιεΙιοεοπποι·ο εποινιιι·

π” ΗοΙιοιιιπιοιι ιιιιτπ ιποπ οΙιπο θοινοι.Ιιι·ιιππι Ιιοεοπποτοι· νοτ

ιοιΙο, πιο θοιιιι.Ιιεπιιιποο τοερ. ΘοΙποπτεοΙιππιππποοπ, Ι‹οπιιι Ζιιι°

'Ι'οιΙππΙιιπο οιπ ΨιοποτΙιοΙιιιικοΙιιιτεοπ ιιοινο,οιοπ Ισιιπποπ. πο ειε

ιιπ ιιΙΙοοιποιποπ Ιοιποτ πω: Βοπιιι·ι“πιε πιιοΙι ννοιοοτΙιιΙπππο

πιοΙιτ οιιιριΙπποιι. Πιο Κοιιιιιιιεειοπ ιππεε οποΙι Ιιιοι· νοπ ερο:ιοΙ

Ιοιι νοι·εοΙιΙοποπ ο.ιιοοιιοπ, οπο Ατποτ.ιιο: πππ Βιιι:οτεοΙιιι.ι'τ πιο

Νπιπ·οιιπιο·Ιιοιτ ποτ ΒοροιιιιοιιεΙιιιι·εο ιπι Ρτιππιρ ιι.ποι·Ιαιιιπτ ιιιιιιοιι.

ΠιιοΙιΙιιιιιοιοοτ νοιι ποπ ΒιιιοοιιΙιοοεππο·οπ ποι· οιιι2οΙποπ Πο

ιιιιιιιιιιο ιινιιτο πιο Ηοι·ο.ιιεεπΙιο οΙιιοι· Ηοιιοπιιποποοιι.ιιιιι:. Ι)ιοπο

Ιεϋπιιτο ιπ εοινιεεοπι θιππο πιο ΒοροιΙιιοιιεΙιιιι·εο οι·εοιποπ, ιπ

ποπι πιο ιπι Ιιιι.ιιι'ο ποε πο.Ιιτοε ΑτιιΙιοΙεοι·ιοπ Ιιτιπο;ι:, πιο ιπ οο

οι.οποιοι· Ινοικο ιιιιοΙιιιοο. οοιιιιτιοΙιιΙπιοΙι - ιιι·ιι.Ιιιιεοπο Ιι'ι·ιιιοοιι

ΙιοΙιιιπποΙπ. Ι)ιιι·οΙι πιο Ζοιιιιποι Ιπιππιοπ ινοιι.οτ οποιο πππ

8τιιπποει'τοεοπ ιπ ππιεΙιι·ιιιοοιιποι· ινοπο ΙιοΙοποΙιτοι. ιιιοτποιι

πππ πιοΙιι επΙοτει Ιπιππτο οἱπ Κοιιιιοκ εοεοΙιπποπ ινοτποπ ιππ

εοΙιοιι ΗοΙιιι.ιιιιποπ πππ Αοτιτοπ. πιο πιο ιιοεπιππιεο Ι.οΙιτοτ ποι·

ιιι·πΙ‹ι.ιεοΙιοπ θοιιιιι·τεΙιιΙι'ο ειοΙι ππι' πιο Ζοιιππο ειιιιιοπ Ιπιπιιιοπ

ιιι ποπ Αππιτποι·πποοπ, πιο ειο ιιπ πιο ππιοτ ιΙιτοι· Απι'ειοΙιτ

ιπι οιιιιοΙιιοπ ΡειΙΙο τ.Μιο;ο Ηοιιιιιπιπο ιιπ ιιτοΙΙοπ ΙιοΙιοπ: πο·

πιιι·οΙι ινιιι·πο οιπο ινιτΙιειιιιιο Βοοιππιιεειιιιο· ποτ ρι·οΙιτιοιοι·οπποπ

ΗοΙιοπιιιιο 2πετειππο Ιιοιπιποπ. ΒιιπΙιοΙι Ιπιπιιιο πιιιιιοΙιο. Ηο·

ιιιιιπιπο, πιο Βιι: πππ ΑιιΙΙ:Μι·ππο· ιιΙιοι· νοτΚοιππιπιεεοιΙιτοτ

Ρι·ιιιιιε Ιιι·οιιοΙιτ, πιοεοΙΙιο τοπ ποτ ΒοΙιι·ιι'τΙοιτ.ιιπε ποι· ΖοΙιιιπο

οτΙιπΙιοπ.

Βιπο εοΙοΙιο Ζοιιιιιι€ ιιιιιεειο ιιι ΙοτιιεοΙιοι·, οετπιεοΙιοι· πππ

ποιιτεοΙιοτ Βρτο.οιιο οτεοΙιοιποπ, ποπ Βοπιιι·ι'πιεεοιι ποπ Βιιπποιι

οιιιορι·οοΙιοππ. Πιοεοι· Πιιιιπο.ππ ιι·ιιι·πο ο.Ιιοτ πιο ροΙιιιπιπτο Βοπο

ποε Πιιιοτιιοιιιποιιε εοΙιτ ΙιοΙιιετοιι. Πιο Ζο.ΙιΙ ποι· ΑΙιιιπποπιοιι

Μπι, ινοιιπ ιιποΙι Αοτειο ειοΙι πιιτο.π ΙιοιοιΙιο:οπ, ιιι ποπ οιπποΙ

ποπ θιι·ιηιροπ ι·οτο.ιιεειοΙιτΙιοΙι @πως εοιπ, ποι· Αιιοπποπιοιιιο

ρι·οιε ιιιιιεε οιπ ιιιοπι·ιο·οι· εοιιι, πππ νιοΙο ΒιοπιρΙοι·ο νιιοτποπ

Ιιοετιπιιπι:οπ Ροτεοιιοπ ρ;το.Ιιε 2π2ιιετοΙΙοπ εοιπ; οπο· οιςποπ Πιτ

πππ πιο οιπο ποτιιι·ιιιοο Ζοιιππο; οιοιι πιιΙιοτ ιιιοΙιτ οι·ΙιιιΙιοπ

Ι‹ϋπιιοιι. ΝιιοΙι νοι·Ιιιιιιιο:οι· Βοεπι·οοΙιπιιο: ιπιτ οιποιπ νοτΙοοοι·

π·ιιι·πο οιπο Βιιιινοπιιοπ νοπ 000 πιο 1000 Επι οι·ι“υι·ποι·ιιοΙι πιο π

ππι οιιιο Ιιν1οιιπιεοΙιο Ζοιιιιπα ποτοιιεπιιο·οΙιοπ πππ πι· πιο

ιιιιιιιιι·ιιιοοιιπο Μπι-κοπο οπ οιοΙιοι·π. Βιο Κοπιιπιεειοπ ενιιοιιπι

πιοΙιτ πιιτιιπ. πο” εοινοΙιΙ ποτ Αοι·2τοιο.ι;, πιο ιι.ποΙι πιο Βιιιοτ·

εοΙιιιι'ι ειοΙι @ποιοι ποιοοιι πω, τπιΜιιΙιοΙιοπ ιιπ ποτ ποιπ!

το” οιποο πιο οοιιιιιιεΙιιΙπιοποπ νοι·ΙιιιΙππιοεο ποε Ι.ιειιποε πιο·

εοιιτΙιοΙι ΐιιτποι·πποιι Βιπι·ιοΙιτππο·, ποτοιι Νιιι:2οπ ιιιοιιτ πω'

Αοιπποπ πιιπ Ηοιιιιιιιιιιοπ. εοπποι·π οποΙι ινοιτοι·οπ Κι·οιεοιι πι·

ιο;ιιιο Ι‹οιιιιιιοπ ιιιιιεε.

[Η ε Ι‹ π ο ε ι ο π : .

Ι)ι·. Β ι ιι το π ι ε - Ροτπιιιι : Αιε Με Ιινιοιιιιο·ειο οτεοΙιοιιιι. πω!

οιιιο ΑπιειοΙιτ ιιΙιοι· πιο ΗοΙιπιπιποπ πιιι·οΙι ΜοΙπορπιοΙιι Μ·

ιπποΙιοΙιετ ιιΙΙιτοιιιοιπ οιπιτοι'ιιιιι·ι πω, ΚοροιιιιοιιεΙεπτεο πω”

ννιιι·ποιι ποιπ.: πιιιποπ.

Πτ. Η ο ι· ε ο Ιι ο Ι πι π. π ιι - Βιιιιιιιπ ι Βιο ΗοΙιοιιιπιοπ οπο Ιππι

οτΙιοΙιοιιι Βιοππο, ποτοιι νοτΙιιΙπππο· ππι· ιπ Βοεοπ πππ δοΙιτοι·

ποπ Ιιοετο.ιιπ. Ιιιιπποπ ντιτ, πιο πιο ιιπε ποτ βιοοεοΙιοιι 50ΜΜ

ΙιοτνιιτεοΙιοπ, ποοοιιιιοι·οιι, ιινοππ ιινιτ τιπ- Γοι·ιΙιιΙπιιποποιοθΙΜΠ

πιιτοΙι Κοπιι·οΙΙο, ΒοοοιιτιοπεΙιιιι·εο ιι. ε. πι. εοτο;οπ. Πιτ πιο Απ·

ετοΙΙππο· πππ Βοεοιιοπιιπο ποτεοΙΙιοιι οτΙιοιιοπ πιτ πππ Ιιοποπ ιιιιοιι

Γοι·ιιοι· πιιι·οιιι', 1ιιιποι νοπ ποτ ΗιαοτεοΙιο.ι'ι. Ινιτ ινοιΙοιι ιιΙιοι· απο

ιιιοΙιι. ει:οΙιοιι ΙιΙοιΙιοπ. εοιιποτιι :παπι Ρι·ο.ποπ οοιιιΙποιοτοτ 8ιιιιιτιο

ννοιιπ οποΙι 2πποιοΙιει; ππι· οιποτ σποτ ενιιοιοπ ιπ ιοποιιι Κτοπιβι

πιο Μ6ο;ΙιοΙιποιο εοΙιοιπ'οιι, ππι ποιπ Ι.πππο οι:: ΗοΙιοπιιιιοπ ιπιιι:

:π εοιπ. Ππι ιιιιοΙι Ιιιοτπιι πιο ιιιιιιοοιι ΜιιτοΙ επ ΙιοεοΙιπποΙΙ

εοΙιΙο.ο;ο ιοΙι τπτ, ποεε ποτ Αοι·ιιοιπο πιο Ιπιτιο.τιτο ππι· θι·ιΙπππιιε

ειιιειι «Ρ ι· ο π ο π ν ο τ ο ι π ε» οτει·οιιτ. _

Ι)ι·. Κο ι Ι πι ο π π : Πιο Βιιιοτι-ιοΙιιι.Π 1ιοεε ειοΙι ειπο·οΙοι;οπ εοιιι,

οιιιοΙι ιπι· ποπ οειιιιεοΙιοπ Τοπ ΗοΙιιιιππιοπ 2π Ιιοεοποποπε 2ιιπ21οιιοι

ιιιιιεεοιι πιο ΒοΙιιιΙοτιπποπ ππ- Νοι·πΙινΙοιιπ πο”, ππι ιιι Βιμ. πποεο·

Ιιιιποι 2ιι ινοι·ποιι, ειιιεεοι· ποτ ο ιπιεοιιοπ ιιποΙι οιιιο ιιιιποιιι:

8ρτποΙιο ιιοπποπ. Πιο ποιποιιετ.ι·ιοι·το ΚοπιτοΙΙΙ:ιιττοπ Ιιοπιοιιοπ εκ

ππι πιο ι·ιοπ.εοΙιοιι ειιιπιιεοΙιοιι Αι·ιποιιΙιοΙσοπιπιοπ. ' _

Ι)τ. Η.ιιτ ιιι ε οπ -ΒΙιοποπ, Γτοοι: ιιπ, οΙι πιο Κοιπιιιιεεπιπ Η

ιιιοΙιτ ιιπ πιποοΙιιιιοεειο ποπ, ποΙιοπ ποπ νοτο·οεοΙιΙοεοποπ ΜιτιοΙπ

ιπι· Ινοικοι·ΙιιΙπππο ποτ Ηοιιοιιιιιιοπ οιποπ ΗοΙιοπιιιιοπ-ΚιιΙοιιποι'

Ιιοι·πιιεοποοΙιοπ πππ ειιιειι· ιιι ποιιιεοΙιοι·, ΙοιιιεοΙιοτ πππ οετιιι·

εοΙιοι· Βιιι·ποιιο. πιο εοΙοΙιοι· Κει.Ιοπποτ πιιιεειιο ιιοΙιοπ Ιιπ1°Ζω:

Βοροιιτιοπ ιι·ιιΙιοτοι· Ιπειτιιιιιιοποπ πππ Αππο.Ιιο νιιοιτοτοτ πω·

εοΙιι·ιττο ποε ΗοΙιοιππιοπινοεοπε ειιιοΙι παπι οιΪοιιο Βιιιιιοι οι”

ΙιιιΙτοιι, πιο ποι· ΠοΙιοιιιιπο επ νοτΙοπιιεοπ Νοτιποπ Πιτ πιο Μωαβ

Βοι·ιοΙιτοτειπιτππο πιοποπ Ιιϋπιιιοπ. ά
[Μ. 'Ι' ι· ιι Ιιιιι·ι-.Ιπι;ιονν (Πο1°ιιοι): να ΙΙ .Ιο.Ιιι·οιι ιι·πιβοπ

ππι ποιιι Αοι·ποιοιπο ιιπ ιιιοοοιιι 0ι·το ποι· ΒοοοιιΙιιεει 86ΐο"'ι



οι Π

ποιο Ρϋι·ποι·πιιο ιιππ Βοιοιιιιιιιι· ποπ Ηοποπιιποιιοιοιιιποο, πιο Μιιιοι

πιιι· Ηοι·πιιοποπο οιιιοο ΗοποπιιιιοπιιοΙοπποι·ο ιπ ποπ μπιμπε

εριοοποπ οπο ποι· Κιιποο πιιοοι·οι· Αοιοιοο·οοοιιοοιιοιι πιιιιοιιινοι·

πω. πιο οοιοιιοι· Ηοποπιιιιοιι-Κιιιοιιποι· πιιπ ι·ιοιιοιοιιι. οιποπ νιο

οοιιιιιοποιι νοι·οπο νοι· τοιιιροιπιοιι Ζοιτοοιιι·ιιιοιι. ιοπ οι·πιππο

πιιι· πιιιιοι· πιο Αιιιι·οπο, πιο οιι πιο ποι· Ηοι·ιιποιο·ιι.πο πιοοοε Κοι

ιοπποιιι, ποι· ιιιοιιιοπ 'ινιοοοιιο ιποπι·οι·ο .πιο ιπιιιιιοπιιοιι οιι

οοπιοποπ πι. ο;οοοιιππι·ι.ιο· οιοιιι?

Οι. α. πιο ιι οι·-.ιιιι·_ιοπ ιΙ)οιροιι: Ι)οι· Ηοπιιιιιιιιοπ-Κο.ιοπποι·

πι: πω· ιιι 2 ποιιι·ςιιιιο·οπ οι·οοιιιοποπ, πιο οποιιο ιππιιιοιι ππι·πο

πιιπ ει·οοοοι· Βοιιπιοι·ιοποιτ. νοι·ιι·ιοποιι, ποιΙ πιο Ηοποιππιοιι

ποπ! ιποιπτοπ, οιοιι ιιιιτ. ποιο ιιιποιιο ποε οι·οιοιι πει.ιιιοειιιιιοο·

ιιοοιιιιοοιι επ πιιι·ιοπ. ιιιιι ποπ Κιιιοιιποι· ιοποι· ι·ιοπιιιιιιιιο ποοποπι

εποππιςιιοπ οπ ιιιοοιιοιι, ιιιιιιο ποι·οοιπο ιιιιοιπιοει οιοοιιιιιοιι ιιι

πι·οι οποι· νιοι· Βρι·ποποπ οι·ιιοποιιιοιι ιιιιιοοοιι. ιιι Βι·π·ποπιιε πιο

ιιοι· 8οιιπιοι·ιοιιοιιοιι ππι·πο νοιι ποιποιοπ .ιππι·οππο·οιι οποοοοιιοιι.

Πι·. 5ο π ιι οιπ οι· Τι·ιιιοι.οπ : Ιοιι ιιιοοιιιο ιιιιοπ ιιοι.=ιοιι πιο

Ρι·οροοιιιοιι ποπ Κοιιοποπ Η ο ι· ο ο π ο ι ιιι ο π π. ποι· Αοι·οιοι.οο

οοιιο οποοπο θοπιιιπππο ιο·ο πιιπ ο ιοι· Ηοπειιιιιποιι ειιι! ποιπ

ι.οππο, πιο 0ιι·ιιππππιζ οιποο ι?ι·οποπνοι·οιιιο ιπειπι;ιιι·ιοι·οιι -

πποορι·οοιιοιι: οιοιοπο, ποπ ιοπ ποι· Αποιοπι οιπ. πιιοιι οιπ οοιοποι·

.νοι·οιπ ιιιιπιπ ιπ ποι· Ι.ππο ι-ιοιιι πιιι·ιιο πιο πωπω ιπι· πιο Βο

ιιοπιιιι“πιιο ποι· ο·ι·οοοοπ οπ πιοοοιιι Ζποοπο οτιοι·ποι·ιιοποπ ιιππι

επι πιο ι)οποι επ ιιιοιοπ πππ ιποιι.οπο. ποιΙ ιοπ ιιποιι ποπ Ζποοιι.

πιο Κι·οιοιππο οοιοποι· ιςοπιΙποιοι· Ηοποπιιιιοπ επι ποιιι Ι.ιι.ιιπο. επι·

Ζοιι. πι» πιιΒοοιοποι πειιι.ο. Ζπ Ηοπιιιιιιιιοιι ιπι· πιιο Ιιο.ιιπνοΙιι

οιπποιι ιιιοιι, πιοιιιοι· πιοιπιιπρι πιιοπ, ιιι οποιοι· Βοιιιο Ροιοοιιοπ

οπο ποιο Ιπιππνοιιι. ι)ιοπο ιπι· ιπιοιι οιπ-ιιι ιιι6ειιοποι ποπ

ιιοι·” - πιιπ οποιοι· ιοι·ιοπιιιιποιι, πιο ποπ Αοι·οιοιι ιιιοΒιιοποι.

επ οιιποπιοι·οιι ιιππ ιπι·οι· Κοπιι·οιιο οπ ιιπιοιοιοΙιοπ,οοιι πποοι·ο

Απιειιιιο οοιιι. πιο Βοπιιιιπιιο· οιποι· ιποιιοιι ιιιοιιιππ ο.ποι· ιιι

ποπι Υοι·ιιοιιι· οπιποποιι Απι. ποπ πιοοοι· Ηοιιοπιιπο ιπ ?πιιπ

νοιι οοιιιιποιοιι Ηοπιιιιιπιοιι. ποιιοπ, ποοπ Αποιοιιι ποοι·νοι·ι·οπ

ποιο, πιο ππποιιιιποιοιι ιιιιιοιοιοιιι. πιιι·οιι, πιιιιο ιοπ ιπι· πομ

οιοποι:. Ιοπ ιιιιιοπιο πιιιιοι· νοι·οοπιιιοοιι. ποοο ποι· Αοι·οι.οιοιι πιο

νοι·οοιιιποο ποι· ιίοιιιιιιιιιοιοπ, ιιοι.ιοποππ Βοοι·ιιππιιιις οιιιοι·

ιιοποπιπιοποοιιππο, Βοι·ιοπιοι·ιιι.ιιιιππο. Βοροιιιιοποπιιιιιο, οπ

ιιιιπιιιτ. πιο θι·ιιπππιιι; οιποιι νοι·οιπιι πππ 8οποπιιπι; νοπ Βο

ποιιιιιιοιι ιπι· ποιι ιπιππ ειιιε ο” οοκοπο.ιιπτοπ ποοιιοι·οπ 8ιο.ιιποπ

οποι· πιιιοππο.

Πι·. Κοιηιοι-.ιπι·ιοπ (ι)οι·ρο.0 πιο ιπι (ιο8·οιιοπιο :ιι Πι·.

Βοπποιποι· πιο Ρι·οροοιι.ιοιι ι)ι·. ποιοοιιοιιιιοππο ιπι·

ποι·οοιιι.ιο·ι πππ πιοπιιιι. οι οι·πιιιι:οπ _ιοιοι οπο ποπ νοι·οοπιοπο

ποπ Βονπιποι·πιιιιοποπιιιπι.οπ οο νιο1ο_ιππιιο Μπποποπ οιιιο πιιιιοι·ο

Βιιπππο·, πο" ποπ! οιπο πιπι·οιοιιοιιπο Αποιιιιι νοιι '1`οιιποπιιιο

ι·ιιιιιοπ ιπι· ιιο1οπο Βοππιιιιιιοπιιπι·εο ιιιοπ ιιπποπ πιιι·ποιι, πιο

π.ποιι πιιοπποι· ποιοιι. πιιιοιι, πιο Βοοοιιποι·ποπ ιιιι·οι· Βοιπιο·

ιπτιειιοιι ειιι ποιο ιιιιππο πιιι οιοπ :π ιιοπιιιοπ. πιο ιιιιιοοι.οιι ιιπι·

ιιιιοι· πιο Νοιπ·οιιπιππιοιι. πππ πιο πιοΒιιοιιιιοιι. οιιιοι· οοιοποιι

Αποπιιππιιο· οπ οπιιιοιιι Βοι·πι ππιποιιιοι·ι. ποι·ποιι.

Πι·. σ. Μ ο γοι· - πιιιιιοπ ιι)οιροι.): ποπ. ποιιι Βοοιοιιοιι ποι·

πιοιιιιιοοιιοπ Αποιοιι ποιοοιι οοποιι ιιιοπιοι·ο ποι· ωιιππω οιο

οοιιοοποι'ιοιιιποοοπ πιιιιοπϋι·ιπο Αποοινοπιιπποιι πιοιιοι· Αιιοιο.ιι

ποπ ιιοι·ποοπ οιιιο: Αποπιιπππε ιπ Ηοπιιιιιιιιοπ-ιποι.ιιιιιοπ ποιοι·

ποιιοπ. 18ο Μπι ππ οι·ποιι.οιι. πο" Φοοο Επιιο ποπ ιιιοπι·οπ

ποι·ποιι, ιο ιιιοπι· πιο νοι·πιιοιιο οποιι ποι· εοπιιποιοιι 0ιοοοιι

ιιοποιο ποοοιι πιοπο Βοι·πιοποπι οοππιπποπ. ι)οοπ ιπι. ιιιιιιιιι οπ

οι·νι·οι·ιοιι. πο.οο οοι·ο.πο πιοεο Κι·πιιο επι ποιιι πιιοιιοπ Ιππιιπο

πιο; οοιπ ποιποπ.

Πι·. Κποιι·ο- πι” ιπι ιπ οποιοι· Ιιιπιο ι.ο.ππιιοπ·οπιιοιιπ

ποπ επ Ηοποπιιιιοπ ιπι· πιιπ ιιιιππ οποοπιιιιποπ πππ ποπ πιοιιποι·

ιιππιιτ. πιιι πιο ιποροιιι.ιοποππιιιο επ ιοιςοιι, πιο ιπιτ. οιοοι·ποι·

8ι.ι·οποο οιπποπο.ιιοπ ποι·ποπ ιπιιοιιοπ. Απο νοιπποπο, Φο ποικι

ποι.οιι Κιποιιοιι οπιιι Ηοιιιιιιιιποιιιιοι·ιιι ποι·ππιπιιοιιοπ, οιιιπ ιπ

Βοπιιιοιιπιππ ιπι· Ζοιι πιο ιπιοοιιιιιοοιι επ ποιοιοπποιι πππ πιιπ

ιοιι ιιιοι· .οιι πο.ιιπο, πο πιοποι· ι:ιοι·πι ποοπ ινοπιοοι· Αοπιιιιιιι

ιιππ Υοι·οι.ι.ιιιππιοιι εοπιοοοι, ποπ πιο οιοιοποπ Βιιππι·ιιιιποπ

ιιιοιιιιοοιιοιοπ. Ποπ ι·1οππιπιιιοιι πιιιιοι·ιιοποπ οιιοιιποο πιιπιιιο ποι·

Βοιιποιι ποι· Βοριιιιιοιιοππιπο πιιππι·οιι Βοιιοιιιιιοι· Βοπιποιιι ποι·

ποπ. πο" πιο ιπι· πιοιιο Ζοιι ποι· Απνι·οιιοιιποιι νοιιι π'οιπο ιιιι·οι·

'.Ι'πιιοποιτ., οοιιοπιι 1οιιιποι· νοιοιιιο ιιιοπιιποιοι· Γι·πποιι ιιιο.ιοι·ιοιι

ιιιοιιοι· οοιιι.οιιι. ποιποπ.

πι. Κοιιιιι οιπ ιι ιιιοΙιι ιοιιι. πο” πιο πιο ποι· Ηοποιππιοπ

ποπιιιοι·ιπποπ οπο οοιιιιποιοπ ιει·οιοοιι ιιι ιιιεπ οιοιι πιοιιι·ι.

Πι·. Κοιιιιιο ιι π ιιοπιποι. ιιοι·, ποι·Αοι·πιοιπο πιιιο·ο πιιπ πω

Απιιιι€ο επ πιο ι.ινιοιππιοοιιο Βιιι.οι·οοιιιι.ιι ποποπ, Μποοππιιιιιοπ.

οπιοιιιοοποππ ποπ Ριοιιοοιιιοποπ ποι· Κοιιιιιιιοοιοπ, πιιι· Β`οι·ιπιι

πως ποι· Ηοποιιιιιιοιι ππι ποιπ 1ιοππο επ ιιοιι`οπ. Απι οιιιοοιπο

Ρπιιιιιο οοιοιι επ ιιοι.οιιοπ: 1) Ηοι·οποπιιπο οιποο 1ιοιιι·πποιιοιι,

2) πιο ππιιπε οιποι· Ζοιιιιιιιι, οι 0ιιιιποιοι·ιοοιιο Βοι·ιοιιιοι·οιοι

πως, π) π)ιπι·ιοιιιιιιιε νοπ ποροιιιιοποπιιι·οοπ.

πιο Υ οι·οοιιιιιιιιιιιι; ποοοπιιοοιιι ποι·οιιπ Φο Ρι·οιιο·

ιιιιιοιι πι. Κ οι ιιιιοπ ιι ο οιιπιιιιοπιιιοιι πππ πιο ιιοιιιιιιιοιιιοιι επ

ιιοιιπιι.ι·οποπ, πιο π'οι·ιππιιοι·ιιιιε ποε Απι.ιιιιιοο νοι·οπιιοπιιιοιι.

Απ οιοιΙο ποπ οιπ ποιι ιιι·ιοΒοοοιιοπριπιπ οποοι;πποοιιοιι

Κοιιιιιιιοοιοποοιιοποο πω. Κ ει ι ιοι·ιοιπ- π οιπ ποιιιι, πιιπ

πι. ιιι ιι ι π - πι” ιιοποπιι. .

οι». π. ν. 11οιιιι-Βοι·ιιι: ΝΒιιθ ρογοιιιιιιι·ιοοιω

ΒΙ')ΜΗ'πιι πω. πιο ιπ πιοιοι Ζοιιιιοιιιιιι 1οιι4, Νο 40 οι·

οοπιοποιι).

π. οπο. Σ.. Κοοιιιοι·-.Τπτ_ιοπ· (Ι)οιροι): Βιπι'ιιιοιι ποι·

Οροι·ο.ιιοιιπποιιοι· ο.πι ποπ ροοτομοι·ο.ιινοιι ιιοι·

ιο π τ. ποιοι ιιι πιοοοι· Ζοιιοοιιιιιι οι·οοιιοιποιι.)

Πιοπποειοπ:

Πι·. Κ ιιοι·ι· ο- οπο: Βοιιιιοοπτ πιοπ ποπ Αιιοιιιπι·ππποπ ποε

ποιτιο;;οιιποιι υπ. Πιο Βοοποπιιοοιιιποοι·ππο ιπι. οπ οιιιιιιοιιιοιι,

πιο οιοιιι: πιο Μϋιιιιοιιποιο, πιο ιΣιιιοοποιπο ποιιιο· επ πιοΙο2ιοι·οιι.

ΣΥιοιιιιο οοι ποι· 8οπιιιο ποι· Βιιι.<;οποιπο νοι· Αοιιιιιιιιιιιο·.

Πι·. ν. Β ιι ο·οι π ο ι·π ι.- ιιιεπ: οι" ποοοιιιιιοιιοιι Μοιιιοιιι,

ποε ιιοοπ ιιιοιιι. οι·πιι.ιιπτ ποιποιι ιοτ πιιπ ποιο ι·ιοιιοιοιιι οιπο

οποποο π·οοοιιιιιοιιο Βοποπι.πιιο ιπι· πιο Ρι·ο,οιιοοο ποι· Οροι·πιιοιι

πο. ιιοποιπι πιιι· πιο ιιιιγοιοιοι;ιοοιι πιιι·ιιιιιΙο Ι.ποο ποι· Ροτιοιιιοιι

πιιιιι·οιιπ ποι· Οροι·ιιιιοιι. Ύ'Υοπιι ιιΙιοι·ο Ριιιιοιιτοιι, πιο ιιοι·οιιιι

ποι ποιιι οοιιιιι;οιοπ Βιιοποπ 8οπινιιιποιοιιιριιπππιιοοπ πιιιιοιι,

ιιιιι οιο.ι·π οιιιιιιιιοιπ Κι·οιιο οιιιπποππιιιο· ιπ Οιιιοι·οιοι·ιιιππι·ποπο

ιιοι.=ιοιι ιιιιιοοοιι, ιπ οιιιοι· ιπιπο, ποι ποι· πιο ι)ι·ιιοπνοιππιτπιοιιο

ιπι Απποπιοιι ιοιιιΙ νοι·π.ιιποι·ι.ο ποιποπ, πο ιπποε πιοοοι· Πιιιοιο.ιιπ

ιπι· ποπ Οροι·ιοι·τοπ νοιι Βοποιιιππο· ποι·ποπ.

Μπι. Η οποιοι· οοιιιιοπει ποπ Κ π οι·ι·ο οιι ιπ Βοοιιιι· οιπ'

πιο Επιιιιοιιιιιπρ; πει Βοοποπιιοοπιιιοοι·ππο. Βιο ετο8οο Ζοπι

ποπ ιπ πιοποι· ποοπ ποοππι·ππιο· ιιιιππιιιιιιοιιοιι παιζει ο.ποοοιιιπι·

:ειιι Οροι·ειιιοποιι, πιο οπιιο ιι·,οοιιπ ποιοπο οοιιππιιοπο Ε'οΙοοπ

ιπι πιο Οροι·ιοι·ιοιι ι·οι·ιοπιοπ, ιιοποιοι, ποοο πιοοο @οπο ποοπ

ποπι ιιοιιιο ποοοπποι·οιι 6οιππι·οιι ιπ οιοπ οοιιιιοποι.

8οιιιιιοο ποι· ι. 8ιιοπιιο·.

8οιιι·οιπι·: Θ. Β τι ο· ο Ι ιιι ο π π.

Νοοιιι·ιοιιιοιι νοιι Κοιιοοοιι απο οιοιι·ι ι`οι·ιιοιι θειου.

Μπι· οι·πιο1ιοπ ίοιοοππο Ζποοιιι·ιιι.:

Απ πιο Βοποιιιιοπ ποι· πι. Ροιοι·οππι·ιςοι·

ινοοποποοιιι·ιιι.

1π Νι·. Τ' Φοοοο .ιοιιι·οοιιο·οο ποι· Ψοοποποοπτιιτ (8. 68-64)

πο: Ρι·οιοποοι· Ζοοιι·ο νοιι Μπιιιοπιιο12Ζποοιιι·ιιιοπ

νοι·ϋποιιιιιοιιιι, πιο οιπ' οιπιι.ιο νοιι πιιι· ιπι Οιιι.οιιοι· 1904 εο

οοπι·ιοποπο ιιππ ιπ Φοοοι· ιΝοοποποοιιιιι'ι οιιοοπι·πιιιο Ρι·ινει.ι

οποιο Βοοπιι ποπιιιοπ. Ρ ι·ο τ. Ζοοεο πιο” πιιι· ιιοι·. ποοο πιο

νοπ πιιι· 8οιιιοοπιοπ Αιιεειιιοιι ιιιιοι· οιιιιοο Ριιιιιιιο ποπ 8ο.πιιιιιο

ποοοιιο ποι· ι·ιιοοιοοποπ Αι·ιιιοο πιιιιιιιι·ιιοπ ιιππ πιιοοιι οοιοπ ιιππ

ποοιι ιοπ πιο '1'ιιιιοι·ιοιι ποπ Βοιοιι Κι·οποοο ιιιοπι οιι_ιοιιιιν ιιο

πιιοιιο ιιππ ιιοι·ιιποοιιο.

ι·ιιοι·οπ πιιι ιοπ ιιι πιο· Κιιι·οο ι”οιιςοπποο ποιποι·ιιοιι:

· 1) Βιιι Ριιπιι.πι·ιοι, ποι· ιιιοιιι. νοπ ι·οι·πποτοιπ επι· νοι·πιι”οπι

ιιοιιιιιιε ιιοιιιιιιιιιιι. Μ, ιοι ποιπο Ζοιτ.ιιιιο·οιιοι·ι·οοροιιποπο. νοιι

ποι· πιιιιι οπιιιοπιιοοπο Βιι-ι.οιι νοι·ιιιπιιοιι πο.ιιιι. Μοιιιο Αποπιποιι

οιπιπιιιοπ οπο ποοριποιιοπ, πιο ιπι πιιι. Ψοι·ι.ι·οιοι·π νοι·οοιιιοπο

ιιοι· 1ποιιιπιιοποιι, ππιοι· πιιποι·οπ ιιποιι ποε Βοιοιι Κι·οποοο,

ιιιιοι· ποε '1'ποπιο. 8οπιιπιοποοοπ ιι;οποπι. Μισο. - πο οι·ποποιι

ποποι· ιιοι· ιιοιπο Αιιοριιιοιιο ο.πι οποοιιιιο Βιοιιιιιςιιοιιι ιπι πιΙι

ιιιιοιι ποι·π πιο ποιοιιοιιιοιι οποιοι, ποιοο πιο ποιι Τοπιποποπ

πιοπι οιιιορι·οοποιι. ΟπιιςΙοιοιι πιιι· οπο: πω: οπιιιιοιιο οποιοι

ιποπιοιπιιιοποιι

πιοπι. επι· νοι·ιιιιιιιιιι; ιιιοπι., οοιιοιιιι. οο πιιι· ποοπ ιι·ιιιιιιοιι, σο ·

ιοπ :ιιιεπ πο ποιο νοι·οοιιοπ πιιιιο, πιο Ρι·ο τ”. Ζ οοο·ο ιιιοιιιι.

Ρι·οι'. Ζοοπο πιο" οιοπ ιιι οοιποι· Βι·πιποι·πιι8 -- πιο

οο ποπ Βιππι·ποπ ιπποπι - Μι οπιοιοιιο _Ποιοιι. ννοποι· πιοιιο

1)ο.ιοιι ιιιο.ιιιιιιοπ, ποιοι: ιοπ πιοιιι.; Πιτ πιο Οποι·πιιι'οοποιι πιιπ

ιπι·ποοριιπιοι· οιιιπ πιο ιοποπιο.ιιιι ιιιοπι ποπ: ι·ιοπτιο. Ρωι.

Ζοοε ο ι·οοιιιιοι. ιιι 0πιιι·πιπ Η Ηοοριιιιιοι· =οοο0 Βο ι. ιο ιι

:που ιοποιε ι·ιοιιιιιιο.ι οιι 4320 Βοιιοιι. ιιιι Αποποι 1904 πιιι·πο Μ;

Βοιι.οποππι ποι· πιοοιοοιι ιιιιιιιιιι·ποοριιπιοι· νοιι 420 ιι.ιιι 620 οι·

ινοιιοι·ι, ποπ οι·ειοπι οιιιο 0300 Βοιιοπ, πο” πιο οιιοιι νοπ

Ρ ι·ο τ. Ζοοιιο οιππ.ιιιιιοιι 2 Βοοοινοποοιιιιιιιοι· ιιοιιιιιιιιιι_

Αιιοοοι·ποπι οιιιοιιοιιοπ ιπι 0ιιιοιιοι· ιπ ποπ εοοοιιοιιπιοιι ιιιοποιι

ι·πιοιιοοιιιοιιποιιιιπππποε 4-5000 @οιπ 10.000) Ποιοι: πι» Ι.ιοιοιιι.

ι·οιπιιιιποιο πιιπ ιιοπυιινοιοοποπιοιι. ιπι οπιιοοπ ιιοιιπι.ο οιιιο

ποε Μιιιιπι·ι·οποοι·ι πιιιιο 0ιιι.οιιοι· ιιιοιιι 6720, πιοΕ ι· οι. Ζ πο πιο

ιιιοιιιι, εοπποι·ιι πο. 14.000 ιιι·ιι.ππο πιιπ νοι·πιιπποιο ιιι οποιοι..

ιιιιιοι·οι·ιπο·οπ. - Νιοιιι. ιιοι·ιιοποιοπιιοι ω” Ρι·οι. Ζοο.οο ιιι

οοιποι· πιοοιιππιιιζ Ιοι·ποι· οπο ειιι ποι· 6οιιιοποπ ιιππ ποοιιιοιιοιι

Βοιιιιιιιιιο ποιιππιιοποπ πιιιιιιι.ι·ιιοοριιιιιοι·, πιιπ, πιο οπιι2ο Βοσπ

ιιππ; οπιπιι·ι'ι. οιπ ιοιιιοποο Βιιπ. - Μο Βιοιιιι€ιοοιι ποι· ιππι

ποπ ιπποπ πιιιιιι ιοπ πιοιιι. ποιιι·ιοιιοιι ιιιιπ ιιοπο ποιο Απεοίπιιι·ω

πιιι· ιιοι·νοι·, ιιιιι επ οοιι;οπ, πιο ιοιοπι πιιιιι οιοπ ο.ιιοιι ειιι πω·

ι·ιπππ νοπ οιιιιιοιιοπ Ζοιιιοιι νοι·οοποιι πω” ιιιιι πο ιποπι· οιιιπ

π'οπιοι· ιιι οιιιοιπ ι·'ι·ινοτιιιιοι οπ οιιι.οοιιπιπιοοιι.

θ) ι·'ι οι. Ζοοπ ο πιι·ιι ιιιιι ιιιιιιιοοιιιπο Οιι_ιοοιινιιιιι ποι ποι·

Βοιιι·ιοιιιιπε ποι· '1'πιιπποιι. ποε. Βοιοπ Κι·οπποπ ι·οι·,

1π ποιιι 0ιιιοιιοι·πι·ιοι ιιοπο ιοπ ιιιιοιι Επι· ποιιιο οιιιιοιτιιιιο Βο

ιιιιοιιιιιιιι ποπ ι:ιοτ.οπ ιιι·οποοιι @ποπ π·οιιοπ. οοπποι·ιι ιιπι· οιιιιοο

ιιοιιιιιιινο ποιτοπ - πιο ο. Β. ποπο ιοι·ριιοπιιιιμπ08ιθΠ 84.88.

ιπιιιι. Μο ροοιιινοπ νοι·πιοποιο ποι· ρι·ινο.ιοπ Ηιιι'οιοιοιιιπο :ιπι

ποιο ΚιιοΒοοοππιιιιιιιιιο ππι·ποιι ποοοιιποιο ιιιι .ιπιιιιοι· 1904 πο

πιο ιιι ποι· '1'ο.οοορι·οοοο ποτνοι·Βοποποιι, πποε οο ιιποιιιιιοοιιι ω.

οοιιοιποπ ππι·ιιο, πιο ιιοοπ οιιιιιιοι επ πιοποι·ποιοιι; οο Ιιοει; πιιι·

ιιιιοπ ιοι·ιι.οιο οοπιιιιιιοι·π :π ποιιοπ. 1οι οπο· (Μ_8 Βοτθ Κω[Μ

οιιιο 1ποιιιπιιοπι πιο οιιοιιιιιοιι Βοοποποοιιιιιι οππιιιοποιι πω. πιιπ

ιιιιοπιιιοπ ποιοιπ πιιπ, πιιπιι ιπι οο ποοπ πιοπι ιιιηιοι·οοπτ, ποιιπ

οιιιιιιο.ι (Τα πιο ιι·οοιοο νοι·πιιιιιιοιιοιι 8οιιπποποοιιοιι πιιιοοπιο·

που πιι .
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Βιεεεε Με Λι1εεειειεεε. ->

1ιιι 8ρεειεΙΙειι ειπε ιο1.εεεεεε: Μἰι ευ!! ιιιιειι Ρ ι· ο Γ. Ζ ο ε ε· ε ε

Αιιε9Π101€ ειε Πι·τε1Ι ιι1ιει· ειε Αιιεειιιιεε ειεει··ιι·ειιιάεε ΛεετιιΙτ

ιιιεΙιτ ειιετε!ιειι. Με ε1ειιιιε, ι1ιιεε εε Με· Ιιειιι νοι·ιιι·ιει!ειι·ειει·

Μεεεειι νει·ιιι·ι;εε 1ιε.ιιιι. ιι·ειιε ιεΙι Με νει·ρΠει.ι;ιιιιι;ε1ιοειεε ειιιεε

Ηοεριι.ε1ε εεεΜιει·ιιά ιιεεεΙιειιεε, ειιεΙι ιεεεε ειε πιιι· εἱε1ιτ νοιε

Ο1ιει·ιιτειε ειιι2ιε11 ιειιρειειΙτ ινοι·ι1ειι ειιιι1. Βει· Ρεεειιε: «Με

εεινιεε πεσει ιιιιτει· Β ΕΜ. 1ιει.ι·ε.εεε», ιει. τΙοε1ι ιιιε1ιτε ιεε1ιι· Με

ε1εε ερει·οκιιιιε.ιιι·ε 8ειι5.τεεεει.

Ρι·ο ι'. Ζε ε εε εεειεΙιι ειιι· ιει·ιιει· ειε Λεειειιι. ιιειει·, ιιιιεε

Με Ειπε Κι·ειιε ειπε 1εειιιιιιιοιι εεε. «άει·εε Τειιε,·1ιείτ εε ιειε

εει·ινει·τ.ιει Μ. ι1εεε ειε 1ιεειε ιε Βεκι·εεΙιτ 1ιοιιιιετ». Πιιιε άει

ει·ι1ε;ε ΛεειεΙιτ 1ιε.εε Μι, εε Με ιειι· ει·ιεεει·1ιε1ι πι, ειε νει·

ιι·ετειι, εοιιιιει·ε ειιι· ε,ιεειιεεει·ι. ι1εεε Με Ι·ιοεριτεΙει εϋι1!ιο1ι νοιι

θ1ιιιιιιιε ινεειε ιε Βειι·ε.ε1ιε 1ιοιιιιιιειι.

Πει· Βιιιε: «(ζιιοιιι1 Βειιι1ιε1ι1ιειτ εἰεά ειιι· Πιιιεε ιι1ιει·»-1ιεεο,ε_·

ειε1ι ειιι· ειιι' εεε 1. Μι!ιτε.ι·1ιοεριιιι1 εεε 9. εειιεειιΙιει·τε Εεεε

ι·εειε εεε Βοιεε Κι·ειιεεε.

Ει·εει. Μεειιιε;ιιιε.

Ο1ιιιι·ιιιιι, εεε 4. Λιιι·1Ι 1905.

Τειεεεεεεει·ιε1ιεεε.

 

Ρει·εοιιε1ιε.

-- Ι)ι·. Α Ι Η· ε ε! Η 6 ε· ε ι· ε τ 51 ε ι, θι·ιΠεε.ιοι· εεε ιιιεεε.ιειι

Ρετει·-Ρε.εΙιιοεριιε1ε, Μ. ειιιιι Ο ιι ε ι· ε. ι· ε τ. ι1 ε ε Η ο ε ρ ι τ ιι 1 ε

άει· νει·ειειει.εε Νεριι ιΙιειεάιιει:ι·ιε1Ιειι ιιι

Β Με ιι 8·ε ειιι. 11 1 τ ννοι·ι1εε εεε ειιι Με 1νειι1 εεεεεοιειιιεε.

- Ι)ειε Βιι·εΙαοι· εεε ε1ιειιιιε.ιεεεεεε-εεεειιεεεεε Ιεειιιιιτε

εε ι1ει Πεινει·ε1τετ Μει·1ιει·ις, Ριοι'. Πι. Β. 8 ε1ιειιιι τ, Μ. ειε

ειιι Βι·ιεεειεεις ειιι εεε Ρεει·ειειιοεεοετειι Η “ω” Βε

ειιι'ιειε Μ εε ιιι1Ιε νει·ΙιεΙιεε ννοι·άειι. ινε1εΙιε ε1Ιε εννει .1εειε

Πε· 1ιει·νει·ι·εεεεεε νει·ειειιειε επι ειε Ε'ει·ι1ει·ιιεε άει· θιιειιιιε

εεε ΡΙιει·ειιι1ιοεεεειε νει·ιεεεεε ννἱι·‹1. Με νει·1εΠιιιιιιι Πε ι; ιε

εεε ΗΒ.ειιεε εεε Λιιεεεεεεεεε, άεπι Με Ριε.ειι1εετεε άει· ιπι

εεεεε εεει·ιεεεεει.1εο1ιεε θεεε11εεεειτ., εοι· Ιε.ιειιοεει· ε!ιειιιι

εεεεε θεεεΙΙεε1ιείτ εεε άει· Μιιιιε-ΗεεεΙΙεεΙιειτ. ειιιςεεϋι·εε.

- Πι·. ΑΙεεε.εά ει· Β.ει1ΙιεΙι Με ειε1ι Με ΡΜ νειιιο

εεει. ΗΜ· θεεει·ι.εει11 Γε εεε Β`ι·ιιιιεε1ιι·εε1ι

1ιειι;ειι εε άει· ειι1ιι.ει-ειειΠειειεε1ιειι ΛΚεάε

ειιε Ιιε.ΜΙιιιει·ι.

- 0ι·εεεενει1ειΙιιιειι·εε:. Πει· Θε. νν1ει11ειιι·

οτε εε Ν. Κ 1 εε εε - εεε ειιεεει·ετειειιιεειεεε Λει·ειεε ω·

1)ι·ειι“εΙιι€1ιειιε-θειιιειεεεεεϊτ. εει·ει!ιει·ε!εει· 8ειιινεειει·ε, Μ.

Ηειει·ιεΙι Λι·ι·οιιεει. εεε 11ι·. ΛΙΙι·ει1 ν. Βειι ινε

ιιεεεειι; εεε ΚοεειιΙιεει.ειι εεε ΗοεριιιιΙε εοι· 81.. Βιι εκμε

1ιεειειεεεεειι 1ιει·ιιιιιειειαει· 5εεννεετει·ε. Με. Η ε ι· ει ε. ε ε ' ε ι ε·

1 ε ι·, ι1εει ΒρειιεΙειετ άει· Λ1εκειιεει·-Ωειεειεεειιειι ε. εεειν.

1)ι·. Α 1. Β ε ε ι· πε ε. ιι ε εεε ειπε Κοιιειι1ιεειεε άει· Με.ιιιιιιιΙιειι

1ιειΙεεετεΙτ, Ι)ι·.ινο1ι1.ΤειεΙε. 1)ει· Ε. ε. Λειιεεει·ι!ειι

Π. ΚΙεε εε -- άεπι Ο1ιει·ει·ει. εεε ΗοεριιεΙε άει· Βιιεεειε

Θειεειεεε1ιεΗ ε. δειιιν., Πι. Κ ει. ι·1 ιν ιι1ιιι ε ι·.

- Βει'ϋι·‹1ει·ι:4Ζιιιιι νιιι·ΙιΙιεεεε Βιε.ειει·ει.-1

άει· ειιεεει·ειε.τειεεειε;ε Λεει. άει· εεε. 1)ι·ειι“ε.1ιι81ιειι-θειιιειιι

εε1ιείτ 1ιει·ιιιιι. 8ειιινεει.ει·ε, Ι)ι·. Ν' ι 1 ε. Β ε ο ιι ιιι ιι ε ε.

-- Σ' ε τ ε τ. οι εε ε: 11 Ιε 8ι.. Ρειει·εεει·ρι εει· ιι·ειρι·ε1ιιιειε

ι·εεεε Λι·ει δ εε1ιιι ι· Ν ιι ει ιιι ε ι· ει ιι ε ε ιιε ε1ιειι νοι!εεεειεε

Ι.ε1ιεεε_ιεει·ε. Πει· 1·Ιιεςεεειιιεεεεε εκειιιιιιιε εεε 1νοΙιιγειειι

εεε ειιι ιιιιι·εε Ζειι: ιιι Βοι·ρετ ειιιι11ει·ι. εεε Λι·ειει·ε‹1 πω» ει·ει

ι. .1. 1889, ννειιε Μι· εεε ειειιι ιιι·εε. εε άει· ιειιιιει·-ιεεειειει

ε011Βιι ΛΚε.ι1ειειε ει·Ιεεει. ινοι·ειιι ει· ειε1ι ειε ιιιιιΚιιεεεει· Αι·ει

ιιιει·εε1εει. ειει1ειΙιεεε. 2) Αιε 11. Με.ι ιιι δι. 1)ει.ει·ει:ιιιι·ε άει·

Ι.εεεεωιεΓιεειει. εεε ΒεεεεεΙι μιοιιν. Τινει) Αι·εεειιι κο ι· -

ιιι Ι ειιι ιπι ΛΙιει· νοιι 48 .1ε.1ιι·εε εε ειιιειιι Ηει·ε1εΜεε. Με

ει·ειΙιειιε Τειιιι1ιειτ ειιι. ει· εεε. 1882 εεεεεεει. Β) 1ιιι Κιι·ειισοι·ι

Βιεε!ιονν1ιε ιιιι 1ιοιιν. ΟΙιει·Κοιν άει· ειιι·τ.ιεε Λιει: Ν11ιοΙει

Με Με 1ιι·ιε1ιι Με 2'?. Ι.εεεεε_]ειει·ε ειιι 1ΠεεΜΗιιιεε. Με

Λι·ει. Γιιιιι.ςιει·ιε ει· ει·ετ εειι ι1ειιι νοιιεεε .1ε.1ιι·ε. 4) Ιιι Μιιεεεειι

ω· Ρι·οιεεεοι· άει· ΡΙιει·ιιιεειε ιιιιιι εεεειι·εεειειι Οιιειιιιε ειιι

άει· ι1οι·ιιιιειι Πεινει·ειιε.ι, ΟΙιει·ιεεάιειιιε.Ιι·επ Πι. Α Ι Η ει ι.

Ηι1εει·, εε εεε Β`ο1εεε νοε Ηε1ιιι·ιιεροριειιιε ιιε Α1ι.ει· νοιι

σε .1ιιιιιειι. Πει· Υειειοι·1ιειιε, ειεε Ιιει·νοι·ι·εεεεεε Λιιιοι·ιιει.

ειιι εειιιειιι θε1ι1ειε, ιιιιιιε ιε 1νει·εεει·ε ειιιιιιει·ι εεε εκει

ειι.ιεει εε ω· ευι·τιεεε Πιιινει·ειιΜ ειε 1)οεεει ιιιιιιι1ιιιει·ι..

18Τ-1 ι”οΙε;ιε ει· ειιιειιι ΗΜ ειε ε.εεεει·οι·εεει11οιιει· Ρι·οιεεεοι·

ιιεειι Ει·1ιιεε·εε, νοιι "ο ει· 1890 Με 0ιτειειιι·ιιιε εε Με ΜΜ

εεειιει· Ηοοιιεειιιι1ε εει·ειεε ινει·εε. ε) Αιιι 6.219. Μει ιιι Με

ιιοι·ι' ε. ΒΙιειε εε «Με Εο1εεε ειιιεε Βειιιεεεετε.11εε δε.ειιει.ει·ει

1)ι·. Η ει·ιιι. Η ε11ιεγ. ι11ι·ιειει·εει1ει· Λεει άει· εε1ιε.εετεε Η ι·

1 ε ιι ιε ε γ ε ι1εο!ιειι Λεειε1ιεε Μι· Θειειιιε- ειιι! Νει·νεε1ιι·ιιιιεε,

Πε Λ1ιει· νοιι 68 .1εει·ειι.

νοιιι Κεἰεςεεειιἱιεὶτειιἰειιει.

- νοε Ρι·υΓ. Πι. Η'. Ζ οει;ε ν. Μ εε πειι ΗεΙ Μ, Με

άιε «Νοι·ε1. Με.» Με, ιιιεεει· '1'εεε Με Νειοει·ιε1ιτ. ειεεειι·οε'εε,

Μ" ει· ειι:1ι ιε Βιιιεει 1Υο1ι1εειε εεειιιιει. 11'ειιιι εε ιιεο!ι εειιιειι

1'ν1ιεεεΙιειι ε·ιιιεε, νι·ΐιι·όε ει· ἰιιι .1ιι11-Μοε:ιι εειἱὶεΚειιΚεετει1

νει·ειιεΙιειι.

Με νοε Πι·. Ποι.1ι1ιει·,ε, ι1ειιι θιιεΐιιι·ει εεε Ηοωιιιᾶἱ

ει:Ιιεε ?ειάΙεεει·ειιε. ει. ειιι 17. Μει ε1ιιε νοιε 22. Λρι·ιι εεε.

τιει·ιε Ροει1:ιιιιε ειεεεεεεεεε. ι·νε1εΙιε ιεεΙι1ει, ειιεε ε11ε81ιετΙει·

εεε Μιειιι·ειιε ινο1ι1ιιιιΓ ειιιιι.

- Ρετ Λεεεειο1ιειιιιε; ιε εεε ΚιιιιιρΓεε ιι:επε ιι

Ο ι ε .Ι ερειι ει· Πει εεει Ρι·οιεεεοι· οτι!. άει· (11ιιι·ιιι·ιειιι εε άει·

Κιεινει· Πιιιι·ει·ειιΜ, Οι. Λ Ι ε κ ιι ιι τι ει· Ρε. νν Ι ο ιν ε 1: ι , ε ε ι·

θι. 1νΙειιιιιιιι·υι·εεε ιν. Κ1εεεε ειιι Βο1ιε·ει·τε ι·ιι

νει·ΙιεΙιεε ιιι·οι·ι1ειι.

-- [Με 1νεἱτει·1ιεειε1ιε ε εεε Βιν1ειιιΠεε1ι ε ιι

Ιιε.ειιι·ει:ιε ειιι' ιιειιι Κι·ιεε·εεειιιιιιρΙειε ιει. ιιι

Β' ι· ε ε ε εε ε τ ε11ι. :Ιιι άιε ΙιινΙειιειεε1ιε 6ι·ι.!ιεΙιε νει·ιι·ειΙειιιιε

εεε «Βοτειι Κι·εεεεε» ιειο1εςε νοιι Πεεε·εΙ ειιι Μιι.ιεΙε ειιι1ι ιιι

άει· Εεεε εἱειιι, ιιιεεεε 1ειειιι·ετι ειιι· Με ειιει 1. .1ιιει ε. Π.

ιιετει·ειειεεε εε 1εϋιιεεε, ινονοε ειε άει· Ηειιιριι·ει·ινε1τιιιιε

ιιιιο1ι εο1ιοιι Μιιιειιιιεε· ἔειι1801ιΕ Με.

-- Βεἰτεεε εεε Μιιιιεεειιιιιεε άει·19εεε1ιοιιιιιιιιιιιΚειιιιε επ 80·

,ι.ιεοι·ι1εει.ινοι·όεε,εεεε ι1εειιιιει·ιεϋι1ετε ιεεάιειειεεΙιε

Ρει·ε ο ε ε! (Λει·ετε, εειι·ιεΙιει·ειε;ε δε1ιινεετει·ε εεε Βιιειιιιι·ε)

άει· νοε εεε Βιεεεεε.1ιενει·ννε1τεεε·εε εε Βεεἱιιιι εεε Κι·ιεεεε

1ε εεε 1Τει·εεε Οετεε ειιι:εεεειεε Βεειιιιιε1ιοΙοεεεε ε ιι ι· ε 1ι

ιι· ι ε ε ιι ε Η ι ιι Η ε ε ι· ε ε ι ε τ. ινει·εε. Βιιι ε·ι·οεεει· 'Ι'ειΙ ιΠεεεε

Ει·εει.ερει·εοεε.1ε πι: 1ιει·ειιε ιιει' εεε Κι·ιεεεεε1ιε.ιιρ1ε.τε ε.1ιεε

ι”ει·ι.ιετ νι·οι·θ.εε.

- Πει· ειιεεει·οι·‹1εειΙιεε ει·εεεε Βεε1ιετι·οιιι νοε ε·ειε τ. ει ε -

Η ι· ε. ε ιι ε ε Π ιι τ. ε ι· ιιι ι Ι 1 Μ. ι· ε νοιε Κι·ιεεεεε!ιεερΙειε ιιιιι1 εοι·

ΜεεεεΙ εε ΡΙε.τε Πιτ ειε εε εεε Μ1ΙιιΜεοεριι.εΙετε 1ιε.τ, άει·

«Νοε. Μ.» εείοΙεε. ειιιεε Κι·ειε νοε Λει·ειεε νει·εεΙε.εετ, Με

1εεε ειιι· Βι·ι·ιειιτιιε8 ειιιει· ρι·ινιιιεε Λ ε ετ.εΙτ ΗΜ· εω

ετεεΚ`ιεεΚε Κι·ιειι·ει· Με Λιιιιε εε Γιιεεεε.

 

8ιει·ιεεεεεεε1εεεεεειτειι.

-1)ἱε Ροετεε νοε Βειιιι1ει·ειεε ιιι εεε ιι·ειιι

Ιιε ιι ε ιι 1. ε ιι ι· ιι ε ε τε. Ι τ ε ιι εοΠεε, ε1εει· εεεεε νει·οι·ι1ειιεε

εεε 1ι!ιειειει·ε άει· νο11ιεευιΜει·ειιε εειο1ιεε. 1ιιιιί'οι·ι: ε ιι ι· ιιι ι ι

Λ ε ι·ε Η ε ε ε ε. εονι·ειι εοΙεΙιε ειιι· νει·ιεςεεε· ετειιειι, 11 ε

εε τ ε: ιινει·εεε.

- Ο ιι ε ι· ιι ε ιι ε ε ε άϋιι'ι.ε ινο1ι1ιιιε ει·ε1εΒιιιάτ εε1ε, ιιι ινεΙε1ιει·

Με 8εεει.ιιε;ει·ειιε ε.εε1ιΓει·ειε Λει·ειε ειιι8·εΠιιιι·τ

ιι·οι‹ιεε Με. 5ειιιιιΙιε1ιε 14 ιιι άιεεειιι Οι·τ ρι·ε1ιιιειει·ειιόε Λει·ειε

Ιιε1ιειι ειιιε1ιε1ι ει·Μιιι·ι, ειιεε ειε ιι ιι θ ο ιι ε ι ιι ε· ε ιι ε ε ε ε ε ε

εεεεεεΙιεεεε Ε'ειει·ιε εε ιιειεε Κι·ε.ει:ε ειιι

ιιι“ιιιιε·ειι ινει·ι1ειι. Ζει· 11ΠεΙειειιιε8· ιε 1ιεεεει·Ιει·ε «πω

εειιι·Ιεε Ε'ε.ΙΙεε Με εε ιιιεεειι Τε.εΘε ιιι @άεπι άει· 1ιειι1ετι

ειιιι1ι.εεειι·Ιιε ειιι εε_ιοει·ιει·εεεει· Λι·ει: 1ιει·ειι. εειε.

- ΙΒιεε ννιειιτιε·ε Εειεειιειιιεεε ειιι εεε

ι1ειιτεεεε Βειεεεεει·ιεει εεΓειΙΙι.. νοιε Ιιε.ιιάε·ει·ιεει

1 ιε Βει·Ιιε ινε.ι· ειε Β. Β'ειιι·ειιι· ω· Απ: Πι. Β. ννε8·ε ε ιι ε -

εειεςτει· 0Πεεεει·ιιει; νοιι Ρι·ιι·ει.εε1ιειιιιιιιε -

εεε ιι εε ΒεΙειιιιις ε ε; εε ειιιει· θε1ιιετι·ειΓε νοιι ΣΟ Μει·1ι

νει·ιιιιει1τ. ινοι·ιιεε. Πι· 1ιιιιιε ειεει· Ρειεοε ιιι άει· ΑεειεΙιτ. ειε

εε ννειιιειι εεε νει· Βειιεεεε εε 1ιεινειιιεε. ιιιιιιιειειΙτ., εεεε

ειεε ιιιι· νει·ιι·ε.ιιιιιε Ρει·εοιι εε ειιιει· εεειεεεειιεεε Κι·ε.ε1:1ιεπ

Ιειι1ε. 1)εε Βειο1ιεεει·ιειιτ ειιι εεε ειιι Με Βεν1ειοε εεε Αιι€ε

Μει;;ιεε εεε Πι·τει1ειιι"Εεεοεεε εεε ειε Βιιε1ιε εε εεε

Ιιεεεεειιοει 11 ιε Βει·1ιιι νει·ινιεεειι. Ιε άει· Βερι·ιιειιιιιιι.ε «πιο

ειιεεεΝιιιι·ε, ειε Βε1ιννειι.ιερειεΙιτ εεε Βιι·ε.Γεεεεεεειιεεεε ειιι

ιιιειιι, Με Με 1ίοι·ιιιειειιε ιεειιιε. ιιιιεεειιιςι. Πεε θεεετε

εε1ιε, εε. εε ειιι· ειιιε ιιεεειιιειε ΟΙ1"εεεει·ιιεε· ειιι Βιι·ει'ε ω

ει·εεε. ειιιε 1ιει“ιι€ιε 01ΐειι1ιει·ιιεε: νοι·. ο1ιεε ειε Βει”ιιε·ιιιε

εεειι ιι·εειιε ειιιει· Βιι:ετεει; ειιιειιει·1ιιε.ιι!ιειι. 1)ιεεε 1ιεειιε πιιι

1ιιιι ειιι·ειι ειπε εει1ει·ε Βει·ιιιερ11ιεΙιι. εεε·ε1ιειι εειε. Πε εε! εε

εεννϋ.8εε, σε εε ιιΜιι. ειιι· ι.ιεινιεεειιιιεΓεεε Λιιειιιιιιιιε· άει· Βε

ι·ιιιερειειιι. εεε Λεεε1ι1εετεε εειιϋι·ιε, εειιιε Ριιιιεει.εε, ι1ειιειι

ειεε εεειιιι· άει· Λιιειετιιιιιιιε ει·ειιτε, εε ινει·εεε. 1'νεειι άει·

Λεει ειε ει·ι“οι·άει·ΙιεΙιε 1νει·ειιιιι.ι· ειιι· ιιετει· νει·Ιει.εεεις άει·

ειεειε εεεει·εε Ρει.ιειιιειι εεεειιἰιεει· εεεοιεεειι Βε1ιννει€ερειειιι

ειιειιι1ιι·εε Κεεεε, εε ιιϋεεε ει· ιε ΛιιειΠιιιιιιι ειιιει· Βειεςειε

;ιεΙιειιεε1ι. ιιιιιιεε, ιειιειιι ει· εειιιει· 1νει·ειιιι€ερειεετ εειειι1ιειιι.

Λιιι:1ι άιε νει·ιιιτειιιιεε ιι·ει.ι·εε· ΒεΙειεἱειιες εει ιιιε1ιι ειιιι·εεΙιτ

εεει·ιιεΙιεε. Με νοι·ιεει.εεε 1ιεεε Με εει·Ιιε1ιειεετιιιμ ιιιεεε.

ιινειιε άει· Αεεε1ι1ε.=.ιιε ειειι εε· νει·ρι1ιειιιει ιιιεΙτ. ειε ιιιισ:1ει·ε

Ρει·εοε εε ινει·ιιεε. ει· εει·ειι Ιετει·εεεεε ινε1ιι·εε1ιιε. Πιεεε

1ιοεετεε ιιιε1ιε εε.ειιιεΙι ιιε1ιειεεεει.ιι ιι·ει·ιιειι. ειιεε ειε εεάει·ειι

εει·εε1ιτιετειι Ιειειεεεειι ενΜειειι·ιιιεε.

 

νοιι 11ιιίνει·ειι€ιιεε εεε νετεἱιιειι.

- Πει· εειιε ε1ι·ει:Ιιε1ιε νει·ειιι ειιι· Βι·ι·Ιειιιιιε.ς·

νοε Βεεειοι·ιεε Μι· Αει·επε ιιι άει· Κι·ιιιι. ι1εεεειι

Βι·ϋιιιιεει; ιιι .1ε1ιε ινε· 1ιει·ειιε ιιιε!εειεε, πειι, Με σει· Ρι·έζ

ειι1ειιι ι1εεεεΙεεε Με «Η. Υνι·ετεειι» ιιιιιτειιτ. ε. Ζ. @εεε 200

ιιι ιεΙιειι ετ, νοε εεεεε 1ιει·ειιε 150 ιιιιεε Μιι€1ιεεεεειιι·ες

(10 1301. _ιε.1ιι·11ειι ειιει· 100 Με. ειειειι1ε.ι)ειεε·εεεε1ι. 1ιε.1ιεε. Αιιι

'1'ε.8ε άει· Βι·ϋι1°ειιεε νει·ι'ιιι;ιε ω· νει·ειε εει·ειι.ε ειιει· ειιι

Βειιι·νει·ειϋεεε Με Βειι·ιιι.ιε ι·οε15,Ο90Βε1., Με ιιιε1ι

εεε εεε 1ΙιιεΙιεεεεειιι·εεεε εεε ι'ιειινιΙΙιεειι Βρειιι1ειι εειιι1ι1ει.
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πω. 001πΙιοποι άεε νειειπε ιιϋπιιοπ ιιποπ Νιιιιωω πω! ' Μοι·τιι11Μπ..Βιι11οτ1η Μ.. Ραο"Ιημνεπ
6Πειιι!ιο1ιο Ιππιτπιιοποπ ινοι·ποπ. Πιι· πιο 8:Πτπιη; πω. Βοικοε ι π

(επί άσπ Νπιποπ Με Βροιιιιω·ε) πιτ οιιιο οιιιιππΙιεο ΖπΙιΙππε νοιι
ποσο πω. Μπι· εἱπο_ῆ51Ιιι·ΙἱοΙιο νοπ 800 πω. επ Μιιωπ, απ· πιο ι ?οι πιο 80018 νοιι] 1. Με Ζω Τ Μ” 1906

5Μ'Εππι.τ εἱπει: Πιιπιιο.ε - 15000 ΕΜ. Με ιιπτ 28. Α ΠΙ ιιι άοι· _ π

οι·ετειι θειιοι·ιιΙνετιιπιιιιπΙιιπε 8·εινιιιιΙτο νοι·ννιι.Ιτπιι8· επ νοτοιιιε Ζ Β Μ ά ο Γ 8 Η Γ ι) ο Ε ΜΙΒ:

ΜοτοΜ απο άειιιι Ρι·Μιόπιιιεπ Οι. Ρ. πω” ε] ο π· (απο

Μοιιιιιιιι) ποινιο .πειι ΠιηςΙιοιιω·ιι άει· νοι·νι·ειΙτιιπε ιοί. 8 ειι·ο- Η “Μ” ΘοΒοΗΙθω"· "Μ Μια:

ι ι ιι ι ιι (θα. Ρετιιι(ιιππι·ε), Ριοι'. Η ι ι· ιι ο ιι ιιι π ιι ιι (0ιιιιι·Κοιν), πειι

.ΜΙιπει·Απι·εωπ Α. ΑΙειιιιι. 1.ΑΝεο!ιπΙοι·, 8..ΤοΙ- . _ _ έ έ' έ έ έ 'έ έ έ έ Ε: έ "; ή θ

28*ΘΕν!έι€1ιι,8.ΝεεειΙ]οιν πιω πω· Αει·επιπ Ν. Κοιι-. Έω"Μο: έ έ! Ξ Ξ Ξ .Ξ Ξ .Ξ Ξ, Ξ Ξ Ξ ἔ Ξ

-Ποι· ιιιυιιιππι·ιχο Ιπιοι·πει.ιιοπιιΙο'Ι'πιιοι·Ιιπ1οιιο- Η να ε. Φ Ξ 'ο Ξ Σ 8 Ξ Ξ 8 8 Ξ ἶ ἶ Ξ

Βιοπει·ωιε νικ! πιιωι· ι1οπι Ριιιι·οιιιιτ πο. Ρι·ειιιιποιιωπ Ι.ιοπ- ' ' ι ¦ | ι ι ι ι ι ι ι ι '=' ω
Έ? πιιιἔιἱοιπ Βιιι°ΘξιΡι'ξἱ8ἰ‹ὲιιιιιι νοιι 8Φιιιιιπιι"Ρέ2ι·ιοτοιιιιιιξ ο β 'ή Φ Ξ 2 Ξ Ξ ἔ δ! Ε' Κ' δ ο

οιι οιιτεεοιπιπ ει· "ειππ το οικι·οοο°.-?. τ. · - - · · · ` Ό
ΒΘΡιιι·έποετιιΜιπποπ. Ζπ ἔοτιιΜεπἀοπ Μπι! Με ΠΜ”. Μ? Μ) 908 18011018) Η 14 80 83 64 56 Μ) 5184 Η θ

τω· . Ιιιιιινοιιιι πιω ι·οπιιι·ι1οΙ ιι;ιιιιι8ΙιΙτ. πιοι·ποπ. ι .· .
Μ Φωτ Κοπει·ειιιι από 2π8·ΙοιοΙι οιιιο'Γπποι·Ιι πΙοπο- Απε· 2) πω!! Μ” ΓοάΦ.Πι-ΒΡΡΘπ'

ε ι. ο Ι Ι π ιι 8 νοι·επειιιΙτιπ νιιοτάεπ,ιπ ιιιοΙοΙιετ πιο ΒιιΜει·ιοΙοειο.άιο ···'Γ1'Ρϋ-0Ν-Πω- δι Τ5'ΡΙΙ. πω· Ή. Ροιιι·ιιι τοππι·ι·οιιιι 3,'Ι'γριιιικ

ριιιιιοΙ. Αππιοιπιπ, πιο 8ι.ιιιωΗι πειι· Τπικιι·Ιιιιιοπο πππ πιο νοι·- οιιιιο Βοετ.ιιπιιιιιιιιμΙοι·Γοι·ιπ0,Ροο!ιοιι 1,Μπ.ιιοτπ40.8οΙιο.ι·Ιπ.οΜ 18,

ει:Ιιιεπεποπ ΚπιιιρίιιιιιιοΙ @πειι πιο 'Ι'ιιποι·ΙιπΙοεο νετεπεοπιιπ!ιοΙιτ. Ν 0ι0ΜΜΗ0 ω» Οι'0ΠΡ Ο. κΘΠωιΜΗΘΠ 6. ΟΙ'0ΠΡωθ ΙΝΠΕΘΠ·

εειιι νι·οι·πειι. - οιιιιΠιιιιιιιης 28. Βι·γιιἱροΙιιε 8,θι·ιρρο ΙΟ. Κει.ιπττΜΙιιιο!ιο Ευπ

ΒΙ. π ι.τοποπωπιιππιι€ 1:20, ΒΑΠ” 1, ΒπιάοιιιιιιοΙιο ΒΙοιιιιη;ιτιιι Ο, ΑΙιιιωτ

- Πιο Η ο ιι π ιιι Με Μ ο ο ι· Κ ι· ει. π Η ο π ιιι π ο ιι Ο ι ν! Ι- ι θοΙοιιΙιτποπιιιΔΜπιππ 0, ΡιιιοΙ.Με εριιΙεπιιοει 1, ΒοταΙιτππΜιοιτ.0.

!ι ο ε π ι ιιι Ι σε τι: 8 τ. Ρ ο τ ο ι· ο Β π τις π ΜΜΜ; επι 7. Μπι Απτ.ιιι·ιικ Ο, Η,Έπι·ορΙιοΒιο Ο, Ρποι·ρει·πΙΠοποι 0, ΡΕ26.ιιιιο πππ

π. .Ι. 0047°(162 πω. ιιΙειιι ι!. πω), Φιτιιιιτοι· 008 'Γγριιιιε - 0 Βοριὶοαιιιιιἱο 10, ιιιιοι·ΙιπΙοιιο πω· Επιι οιι ΠΟ. 'Ι'πΙιει· πΙοιιο επι

(121ινοπ.).809 8γριιιΙιε -152 ιιιιιιιι·), 269 8ο!ισ.ι·Ιιιοπ -- (2 ιιιοιιι0. ποιοι· θι·;;ιιιιο 82. ΔΠιοΙιοΙιπιππιι πππ οΗι·ιπιπ τι·οιποπο ό. Ι.ο

1Ι8ΒιριιιΙιοιιο - 18 πω.), Η!. Μειιιοι·π - Γι' ιιιοΙιι·) πππ 42 ι ποπιιιιο!ιννΜΙιοππό Ατι·οιιΜιι ιιιι'ιιιιιπιιι 08, ΕΙιιτιιιιιιιπιι ιιεπἱΙἱιι Β!.

Ροοιιοπιιι·ιιιι1ιο - π πισω· Με πω.» νοι·ιν.). - Κι·ιιιιιιζιοίτοιι που νω:άεπιιιικειιπποιε 94, 'Ι'οιμΙιοι·οπο 45.
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εΑΉ ΟΠΟΕΣΝ 1Έ15ΠΕΆΒΤ”ινοτποπΉίποτ Βί10!1Ι1πιιδΙπιιΒιιδιιΚ. Ε. ΒΙΟ πω*

ει. Ροιοι·επιιιις, Νονε!ιγ-Ρι·. 14,ποινιο ιιι ιιΙΙοπιπ- πππ ο.πεΙ5.ππ. Απποποοπ-0οιιιριοιτοπ ιιπΒρποιπιποπ.

πι. ΒΑ» κιππιππππ........
ΜΜΜ νοτιι 15. ΑΡΝΙ Με 1. Νονοιτι1:ετ. .

Υ!'.ο!ιΒιιι·ΙΙΙιιιιιο ειπειιΙιπΙ1ιςεΧοσΙιεειΙππιιο!!πιι(ΒιιΙιοση, Ριιιιπιιι·, Μπιιπτπιιποπ. Βοι·Μειει·,8ιπΙιΙνι·πεπει· (ρΙιοερΙιοι·πι·ιιοιιππΝη.ς), 8088

ιιιιι ι·πιοΙιεΕπιπ ΚοιιΙοιιΜπτομ·ο!ιπΠ Πιι· 'ΙΉιιΙι-'ιιιιά ΒιιιΙεΙιπιειι. Ποι·ιοι·ι·πεπιιΜ ΗΜΙοι·ίο!ι;0 πειΜιι€οιι-Ππι·ιιιει·ΜπιιΙιπιι€επ; Ηπι·ι-,

ΙιοΙιοι·-. Μοι·οιι!ιι·κιιΜιειιοπ, Βι·Ιιι·ιιιιιιιιπιμιι πω· Αιιιιιιιιμοι·μιιισ (Αει!ιιιιιι, ΕιιηιΙιχεειιι), Ι·'πιθΙοιιιι8·ΙιιΜ. ΖποΙιοι·1ιι·ππΙιπειτ, Πο!

εποΙιι, Ρι·πποπΕι·ππΧΜΠοιι.

" ' ° °° πω» Με Υει·ννπΗπιιπ πο: Κιιιιηι!. ΑιιίεοΜΜπο Μπι· ιι!!ελιι- ' ' '

ΜΜω·8"=δόα· κωω"Πο" "_ Βοοωοἰ· [ι·890" ""ε'πσω"ω” νοπ'

  

 

τι ι)ζιιι
Η Ο Ν Ο Β Ο Ν Ο . ι ι ρι·π.Μιιιοπεζ Αιἔ©πιθὰΠΒΙιῇἔι·,ειιιεπ

 

Νατι1ι·11οιιο Ατεοτι-Β1εοπςπο11ε · ` . ΚυιΜυεω _

ιιωιιιιιιιι πω! ω Χπι·Ι:Μι·ιοΒ πο” πω. Υ (ΜΝ ΜΙΓιΨΗΠ· ΙΜ”,

Αιιι:επιππόετ Πω πεπιειιι Βι·ΓοΙς πππ ιιππετιιιΙ Με @Με πω. 8.ιιο!ι επ Ηιιπο· - Β Α Β Ν Α Η ΗΒ Ι Μ _

ιιιιιοιι ιιι πΙΙειι Μιπποι·ιι οιιιρϊ'οΙιΙειι επιτειιε ι·ιεΙει·πι·ιιι1ιοπωιΑπιοι·Μ.ιεπ πει ___ Α. Ν. __ Α” π. _. _Α._;;.. ή-. _

Βιπτιιιιιιιιι. 0Μοι·οιιο, Ει·ιιι·ιιιιιιιιιιμωι πω: Βιιιιιιε, ΜΜΜ ιιπτ Πιι·οπ Ι·`οΙ;;ειιιει8ιι· νθι·1ιιε; νοιι Αιιι;ιιει Πιι·ιιοΙιινιιΜ ιιι Ηειι·Ιιιι.

ιΙωι,Νιιιιι-.Νεινεπ- πππ Ρι·ππωιιιιιιωιι, Βιισοπιιιν'ποιιιιι· Κι·ιιιιιιιιειιειο. 1+ κιιπιιισιι ιιι πι” ΑροΗιοΜιι. + ι51)°.25-8. 50ι>πειι.0%οϋιθιι (Με ΜΒΜ ΔΜΜΒιι

ι . - ` ι.ΜΕ·ιτεεισειιοΜ
ι8Επι.1ξιπΙιιπέαΐΒπιιιι) · · -

Πιιιοι·ειΙ· πιιιΙ ιιΙΙο 9ιοι1οι·ιιοιι Βέι!πι·- -ιιιιιιΙ |Επι·Μ!ιοΙΙ'ε. 1 [Μ

0ι·ιιιιιΙ ΗΜπΙ «Με πω”, ει·ειΜπιιεις. Ζιιιιιιιω· ιιπά ΜΜΜ, ιιπτ ιιΙΙπιπ ' ιιι πω· πειιιιπιιοιι πωπω. .

00Πιζ)Π· ἔοωπτἱἔθτ ἔ'”08ἔω Ρωβ· Νψ'έ18% 8'-ΐΙΠΒε'θΞε ]_Ι·Γα· Κι"“ΜΠΡΙΚ (8οι·ιεπιππιηι; νοπ νιι·ι:Ιιυιν'ε .Τπ.Ιιτωεπει·.).
- 8 ω”ΓἘΒΡἑἑἀἙ:882:,Ἐθἔ0ἑ'ϊΙΡἔ'ἙἱΣΙΙΒΨὅΚἔἐΒὲΨΕ 18-92· ' Πιποι· Μιι.ινιι·Ιιππι; πιιιιιι·ειοΙιει· θοΙεΙιττοπ.

ΡιοιρεΜο άιιι·οΙι άιε Βιιιιο-Ι)ιτοΚιιοιι Βοιιοοι;ιιο ιιι Βιιιιτιι·οΙ. Ηθ")°υε€88ει””ι ω" π' "'ΒΙαο”Γ  

Ϊ ιιπά Ο. Ρωιιιοι·.

] 89. .Ιιιιιι·,επιι,ι;. Βει·ιοΜ Επι· πιιιι.Ιππι· 1004.

. 2 ΒΜιάε ώ ΑϋτοιΙππεειιι. Ρτειε Με
πη··Μι · ·· η" τ ή .-7 ·~- "ή ·-- - ··ά- ---- . .Ιιι.Ιιτεο.ιιρ,·πε 46 Μ.

 

 

πτ. πώ' - · Η· Μπι-ι πππ-Π ω? Ρ

© .. ι ) ι Μι·οπεοπ νοπ Κιε.ιιιιοπρΠο8οτιπποπ.

© ?του Β1νιιιο δι1οΧ8111,ΒΒο. οο·ι·ρ., 5.ιιιιιι..

08. Μι. 90.

εΙθάι)Γ0ΠΠΠΠΙ Ι. ΒΠ-ΠΒθ8. Παπ Δι1εΉιοΜ νοπ Ε'ει·ποιι, ΚιιΙΙιπ

.. , _ . ι·ιπεπΒιιππΙ 81, Ω. 20.

ΔοΙτοετο πππ ΙιοΙΙΙιτπίτι€ετο .ΤοιΙπποΙΙο ιιι Βπι·ορπ. ΡΗ”οί11"πμνξ/_Ο_'Ι'|.]_ῇΠῇΘ,ΗΒΠΒΜι16.

(ὶεεειι Ρι·πι.ιοιιιιτειιιΚιιοΜιι. ΕιιιιιιιΜε. οιιι·οιιιεο!ιο ΕιιΜιιιπιιιιποιι. 8οιοριιιιιοπε. (Μ. 18.

8γριιι!ιε ει·ινοι·πειιει· Μπι· οι·ει·Επιιι· πω" πππ πω" Ρο!πεΚι·πιιΚιιιΜειι. πιω. Βπό.τιιΠΙει ΚπνιτιιΙΧεννιτιι, Βκιποριιιιιιιι

Βιιοπιιιπ0πιιιπε ΘΕΟ. ΕΞΗΣ. · ωςΜ κιΠΠΠΠ,3 π_ αλ κι 23_

ΧΙιιι!ει·ιικω Κιιι·ΙιοιιΜίο. ΑιιεΜιιιΓιο οι·τεὶΙτ Ι·`ι·πιι 'Ι'ιιτιιιιτι, Οππι:οκπ.ιι Π. κι:.0.

ω;» 6-5_ (Ηθ ΒΒόενει-"διια"ιε @Χ εοριιω 1Ψ8.3ιιε1.Βιιο. ‹›ο·ι·ρ. 'Ι'ι·ιικοιι·ιι ιιορ.

~ ι |ι κΒ- ·ι
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ΟτοοεοτειΙ υ. ΒυοτεΙ ,, Ηθγόοπ°°

ειπό ιιπει·ιαιιιιιτ Ζυνει·Μεει;;ε ΜεόΠαιπι€πιε €εΒεπ ι.υπ8επ-Τιιυοι·ΒιιΙοεο,

Ρποιιιιι0ιιιο, Βι·οιιι:ιιιΠε υπό Βιιι·οιιιΙ0εο. Με νοπ όεπ :εττυιτεπόεπ Νοἐ

πεπυνιτιιυπΒεπ, όει· θιίιι€Κείι, όοιπ υιιΙεπ (5οτυοιι υπό Πεεοππιειοικ όεε

Κι·εοεοτε υπό -Ουιι]ειικοΙε. ΝἱεπιιιΙε ΚειΖυπΒ όεε Μιι€επε οόει· Βιιι·τυεε.

Κειπ Πυι·οπΓιιΙΙ, Ιιεἱπ Πει;ιεΙεει.τι, Κοιπ Ει·υτεοπεπ. Ξι:ΙΒετ ιπ €ι·οεεεπ Ι)οεεπ

πυεεετει 2ιιιι·όΞΙιοιι. ιπ ποπεπι δι·ειόε ειρρειιιυπιτεοπό. 8οππεΠε Βεεεει·υπε

όεε Αιι€επιειπϋεππόεπε, Ηειιππ8 όεε Ετπἐιιι°υιιεε- υπό Κι·Μιο2υειεπόε.

νει·ιπιπόειυπε νοπ Ηυετεπ υπό Αυεινυτί. ΡιιτΙιιειε οι·ειεπ 5πιόιυιπε ει:ποπ

ιιι ειπι€οπ Μοπιιτεπ υπό”

-1.ειι:Μ πεειιπι|ιετιιειτεε Ειικειεερτόρυτει πι· ειιυ- ι

ο ΙιιιΒιιιιοιι, μπω πεεοπόοτε ειππ ιιιτ ι·οιιιιι!ιιιι Ετ

πιΠιι·ιιιι8 υπό 2υτ Πειι·ι·ειοιιυπέ πω· σε Με Κτιιίιπέιπι·πιιυεΙ. Βιιιοόιιι-ΝΜιι·

Μιεπιοιι ειπό ΜΙΠέ, Μουτ 2ιιιιιϋετεποπ, Βιιι τεεοτυιετυιιι· υπό εει:επ όετ ι

Πιυ!πιε ιπι Πιιι·ιπ ειποπ €τόεεετε·π Ώνιόει·ετ:-ιπό επτεεεεπ Με ιιπόετε Ξ

ΝόπτΚΙγεπ·ιεπ. ζ

Ρι·ο!ιοπ υπό ΙιΠοι·ιιιιιι· «Μιτου

ΟΙιοιιιιεοΙιο ΡιιΜΙΙι νοιι ΙΙογόοιι, ΒιιόοΒου1-Βιοεόου,

οόει° όοι·επ νει·ιι·ετει·: @ΡΗ Ιθ-5.

Η: 0ι·οιΜ, Ν. Ο., 8ι·εόιιγ Ρι·οερ., 8, Μ. Ρετει·ειιιιι·ιι.

 

 

Πι.ιιιεό.Δοιε ΚιιιυιιειιιΙΙ

Ι.Νεινόεε ιι. Ειιιοιιιιιόεειιιιι·Ι.1.Π.

διιοι.-Μιιιιόι. Μ ΚοιιμειΕοιι. ΜΜΕ ω Νιιιιι!!ιοιι.

' ΡΕΝΒΙΟΝ

. Μ- Ξε:ι:έ·:Ε'«ε-16.τ

Κυι·οτί ”ΠειρειιΙ"

7 Μοίιινόιιε ι.Εξω, ό

ιιιιιιο Κ ιιιιιιιιιε υ.ννιιΙό.

ΙΙΙιιειτιεττο Ρι·οερεΜε.

ΜοόιιοΙιιοόε
ό. ΤΜ”.

    

  

υπό ΒΑΒΕ-ΑΝδΓΑΗ '

«κι 8-6. Κ

νοΙΙε Ρεπειοπ

(Με Βιιπιεπ ]οιΙιτεε. “

 

 

νει·εοιιιεόοπε· ΗειΙΜόει·. ΗεττΙιοΙιε ΞεοΜόετ.

' ννόπτεπό

:Ω
Με

Απ·

:νι

  

πιιοΙι ΙΜ. Πι·οιιιν, Πιιιπυυι·ε;,(Πιοι·υτιιι·: όειιιεοΙιο Μοόιιιιι.

Ψοοιιοιιεοιιι·. 1904, .ΝΕ 27 ιι. Ιθθό.Μ Η). νοι·2ιπ;!ιτ:Με ΜιιτεΙ

808011 Αοπο,Ρο11ΙουιΜε, Ρυτυπικυιοεο.

Ζυ ιιιιιιοπ ιιι ιιΙΙε·ιι Αροτιιι·Κο:ι. Πιιετετ ει·ιιτιιι.

ΨΒοιιι·ιιιι Ηοιιιιι·· εθο._ Ηιιιιιιιιιι·ιι 4.
 

- Δ 0εΙεὲοιιειιιιιιΪόιιῇδιῖ

ΡιοερεΜε υπό ΑιιειιιιιιΓι

- . εςιιιιιε ιι. ιι·:ιιιι:ο όυτοΙι Με

- Βᾶόε-ῦἰΓεκτἰο".

 

Μόόοι·ιι ειιιι;ει·ιοΜοτε Αιιει.ιιΙτ απ· εοΙιννοι!ιεο!ιο ΙΙοιΙ"ιιιιιιιεΗΙι. Μιιεειιι:ο, ΒΙΒΗ".

ΜοιιιΜιόοι·, Τι·οοιιοιι-ΠοιεεΙιιΗ-Ψοι·ι'ιιιιι·οιι; Υοι·Μ18·ΙιοΙιο `Πιιιοι·ΜΜπιιπεειιιΗΜΙ- ό"

Μ:ιι·ιοπικιόοι·-Κιιτειι. '

ΒεεΗ:ει· υπό εωιιωιω !.επει·
Πωσ-εμ

Ου. Μεό. ΕΠΠΑΒΟ ΚΠΔΠ8.

 

κοιιιιιιιιιι Μ!! ΠΕΥΝΗΑΠΒΕ -€°"""°” “"°'
~2-~? ιΜπτει·Κυι·ουτ.

Βιιιτιοιι όει· Μπιοιι Βει·Ιιπ-ΚϋΙιι υπό Ι;ϋιιυο-ΗιΙόοεΙιειιυ. Νιιτιιι·υ·ιιι·ιιιο, ΙιοΙιΙευ

ειιιιι·υ'ΓΙιοι·υιιιΙΜόει·, $οΙΜόοι·, 8οΙ-ΙιιιιιιΙιι.ιοιιυιυ, Μοόιοο-ιιιεοΙιιιιιιεοΙιοε Ζειπόειι·

Ιιιεπιιιτ, Βόυτε;ειιΙιε.ιιιυιοι·, ΜοΙΙ:ειι- υπό ΜιιοΙιιιιιι·ιιπετε.Ιτ. Ρτοερειιι.ε υπό Βε

εοΙιτειιιιιπΒ υΒοι·εοπόει Ἐπὶ Με

_ σε») 641.'

 

 

. Κόπι€1ιοΙπο Βο.όενοι·ννειΙτυπε.

ιιιυιιιευι ιιιοει::ιειιιιτικ ε ι

 

ιιιιιιιιιι
Μποτσι νιιιιιιιι

ιιιιιωη·,Ρυπόπτ.Βιιωι·-1οικοιιιιαΙιι€εΚοοΙιειιιε
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"ΜεθΓΙννεαΙιεεΙΚιιιιιΚιιειτοπυπό

Μεικιιι·ιιιιιιόπ_›όι5.ιοπεο!ιεΤει.ίεΙινιιεεοτιιιιιόι

Β90ΠωθΓΜΜΗΜιιιιυθυ_ριιοεριιοι·αι·εειιΜΙιις.ιιιιιιυει·ιι·οΗ'ειι»οιΑπιιιιιύει...

Κ"ΜΗΒοι·πωπω:ιιιΚιεειπΒοτΒιιόει·πυπΗιι.ιιιιό...........

Αει·2ιεειι·πυιτ.6.ιινοι·ιιιεευοόιπι;υπεοπΜΜΜΡι·οιππιΚοειεπίτειιΠευοι·υ1Ιωιιιιιι

που,εοννιε«Μιτουόιι·εΜεπΒοιυε

Π1)8-Β;νει·ννειΗυπεόει·κ.ΜΪΠΩΡΩΠΩἔΟΘΓΚιεεπιβωι&ΒΦα:Με2

ι
Ιιπ Βουτεο!ιοιι ΑΙο1αιιόοι-Η08ΡΜΙ"Μ

ΝιιοΙιννοιιι οι·τΙιειΙτ Νιου· πι· Μ

Ποιο Ρυοςοι· υπό Ρι'ιο;οι·ιιιιιοιι Μ'

ρι·ινΜ:ο Κι·αιιΙιουρόοεο (©8611

νοιι δ!) Οορ.).

Ζωιόυιπ·

Ζιιιιιιιιιιι



   

  

Ώπασ/επ

[Πϊρι'ίο.ιωο!ικό.

Ποο!!α/

ω: πιιι·Ιιεπιπο Βο

ει.επι1τωΙ ω τοιιιι

ι·Ιιε1τιιΙ. ριιηιιιι·ιιιι.

(Ξεπππ άπειοτΙιπι·.

Μπι Ποιοι". που:: ιιπ

πππ ΜτΙ:: Μ” Ι.

Ιιι 0τιςιππιπιιοοιιιι

Β Πι παπι.

ἰἔἄἔ ~ .Λ9ΪΪτϋ©ἱΐπαόι"
Μαιο. θιιηΑΔοι·

βΒιιΜ'Άμ νιιππυι~

ΓΙ$ιΙΜι. αοι·πεπΙο0.

ιιιικ"Η..

νοι·ιπκΙ. Απ”

ΚπΜιι·ιιΙ.πιιιΜπϋ

9ι==·ιω···ι··"· Με Ιιοειτο, ριιΙνοπἴόι·πιἰἔο Δπτἱεορτἰοπιιι. Με

Βι·επτ2 ω, δοποίοι·πιε ἱπ ποπ πιοἱοτοπ ΚΙΜ
Δ _ Και ἱιιι θιοΙιτπποΙι.

  

 

  

 

νοτιθΠα ΑΙιεοΙπω θετποΙιΙοεπςΙιε1τ, Ππ8·ιέ'ιι,επειτ πππ ΒοἱιΙοιιἱςΙμιἱτ.ι ' ° ° . Ήιιιιιιιιοιιοπιιιιιιις, Υει·ιιι·οιιιιιιιιμοιι,Πιι1οι·οοιισιιιιοιμοοπινιιι·ο, Ηιιι·ιι- σ'

Ρ ΙΠάιι(8ΠΟΠα1° =πιι:Έσοιιινιιι·ο πιιπ Μιωωπο, Ηγριηιγοιιιιοι·ΔΝιιο, 0ιιιιοι·ιιιιιιιι, Ι, 2°θάθ

· ί( - θ Ο θ θ.

θ! 2°θά. ν ό . Με Βιι·επριιΙνοι·, (Πωσ, 10% ΟοΙΙοπιπιιι, Βι·ιιππ'ικ!ιο ΔιτοΙ

'ι Μ 8' €τοτ ΠΠΠἔ° ειπε (Η ·οοι·ιπ-Βπιιιιιιιοπ πππ 8ειΙΙιε Η. Μο ΒΜωιω
” »ιωιοπω “Μ ρ ' Σ - οι·μιπιιιο!ιωι

: ΜΜΕΈΝο Μπι. ππι! πποι·μιιιεοπεπι

Ρ!ιοπριιοι·- π. Νιου

ιι!ιοι·ιΕπιιοι·ιι·1ηιππω.

ἱποπ- π. δι·σπιρι·ο

“Η” ..Βοοπο".

.ί ι - η Α ΑΙΙΒεπιπιπο Ριιιιι·ΙΙιππωπ:

πι - Τ ν Ρ. ΗοππιΑππ-!.8800ιι0 δι (Μ. ΜΒΜ οποπ).-ρπειιπ_ Ριοάπιιιο

- · - ν ΒειιιοΙ (8οΙιινοι2) θι·ειιααοΙι (ΒΜππι.

Μιιε£οι· ποιό [Με Μ" Μια· αΙΖε ιιιιικι·ε Ρι·ο‹ΙιιΗε 888,ίΟΗ @ιι ΠΠ. .4οιπσ2οιι _ιπιι€ίε

Μαϊ β·αιι!ω επι· Υει·βιιιιιιιρ.

· ` ω:
,,1ΐουάσ

πο!ιΙπιιιιιΙιιΐιπποι, $ ! |

κήπο ει|7'#β
"πρ, ο .το

- Η'

°:.::·5Τι.::.5ι:9 ,,ΙΡοι.>Λο
. · .ειιιΕΜιοιοε Κι·επιποι Πι :5χι·ιιρ

Δ ΐοι·πι. σιωπή. Μάι επιπιοΙΙ Ντ

Λι·ιιιοιι- ππι! Κπι:οπρι·ικἱε.

 

 

  

Αΐ2ε_Μπ

, ἄσιΜο"
ΦΠ: ρποειπποι·- ππι!

ιι·πιιππΔΜ σε Βινο!εω

ρι·ειρπτιιι. .πιιιιΔΙι Πιπε

ρποι· ιιι "Π". πω!

Λι·εοπ ιπ παΙιε2ιι

οιιιΕιΠοιει· Ροι·ι·ιι.

Αἴείσπο| ·πξ9'·Μ0/

,,πωιι·· ”)?Μ·"
εππιπωπιπποε βοπννοΜπι·πριιι·Μ

νωπει·16εΙιοπεε ΗΒ.-Ρι·πριι·πι Ψ" κ”, οι'Β.Π"κ” ΧώΠΠ(ΗΠΗΠ

Μ” ΜΒΜ Ι.)"ΉΒε τω” πωω: πωπωωι. Οοι·ποπιοικι· ΙοπιπγοΙ
· - π .. Τ” ” ε” °

ει·οι€1 Ιππιι·ππιεπω πω” ιιπ. "ΓωΐΒ2/° ,ί_'ιζξέ:;!ΐ τΤἔοἔ=ἑΒΪ"'·

  
  

 

  

  

  
  

ΜίΠιιι0ιιιι1$ ΕΠΘΡ'Ιι

κιειιιιιιι, πειιι>ιιοτειιιιι ιι πριι ιιιιιιιιιιιι- ΜΜ0 "ιιιιι""ιΤω- ··· ΧοιιιΜ

.°-"ΗΧΈ ι:πιπιιιιιιιιικι ωιιι6οιπιι οι "Η.Β|"Π.”“ 8 Π"""ω"Β Μ”

πι", ιι6ρειπιιιιι ιι ιιιιτορειτγργ πιιι

παπα" γιιρ1ιπιιιιιιιιιιιιτιι π τοιιιιιιιη:ιγιιι- °Η,"Ιο.", Μ"νω."ο Μ” κ. κ

πω» Μπι” οιπο-ι πιοιιοπιι ο ιιι Βιιοαππιιττι,0πε.,Ε.Βιιιιιοπιιιιιιιωι29.

 

 

 

  

Ποκορπ·Επιπο προι:πιπι πρσπποπιπαπ 0Αι-ιΜοτειιι ΜΗΝ: πο ιιο6·παιιιΙο οιι·Βπιοπιε σε πι.ιμοσροιιιιιοο·ι·πειιπιιιιιπ ποπιι_·ιωικπιιπ.

 
  

__Κϋ>Μ93. ἴΕ·ἑ;.ιἰῖ!ῖ.Ι.ἰ.°Σ°
.,Νοποπ Κπι·Ιιιιππ“ πι» Μιι€οπ- πππ Βπι·ιιιΙιτππΒΙιοΙωπ, ΜπεποΜ (ΒπιϊοιτιιπεεΚιιι·επ ιιπι.ει· 8τοΕινοοΙιεοΙ-ΚοπΕτοΙΙο).

ΙΙΙιι!ιοτοε, θιοΜ, Ηοι·ι- πππ ΝΙοτοπιιι·πιιποΗοπ, Νεπι·ποτΙιοπΙο, ΜιιετΙππι·οπ, ΒΙοΙιττο- πππ Ημὶποτποτπρἱο ἱιι ιιΙΙοπ Ροτ

πιεπ. Αρι·ΙΙ - Βσωπιι.ιω·. ΡτοπροΙαο.

Λακκι: Πι·. Ο. Βιηηιοι· ιπωωωι. - Πι·. Π'. ΒοπεΙιπ. (60) 14- 4.

 



ιιιοΙιτ ιζετε:Ιε εεΒειι Ιιειιπ, ιΙε.εε άεπ ΚειιοΙιΙιιιετειι ειεΙι ιιι ειιιιιεειι 'Ι'ει€ειι ιιι ειιιειι

ειιιιιι.οΙιειι κιιΕ8ι°ι°Ιι νει·ννιιπάεΙιε, εε ινιιι·ιΙειι ιΙιε ΑιιΙΙΙΙΙε εο ιιιιΙιΙε, εετ Βι:ΙιΙειιιι εε

. --.'-1._ 7

ιο::ι
Ό·Ό·Ό·Ό·Ό·Ό·Ό·Ό· ·ΌΌ

·ΌΌ·Ό·σσσσσσσσσσσ

ρ ο. πι;

©8449.

θεεειι ειε Μεεεπνειιιιιιιιιιιε πιιιΙει·ειεπι1εΙΒΜεε-Ρειικιειιιιιι.

ΝιιΝΙι·ΙιεΙιεε ΙΙιεεεΝιιιιιι. πιιπ ΜοιιιιισΙιιι·ιιιιι, οΙιιιε ει·ΙιΙΙιΙΙΙι·Ιιε ΠεΙιειιιιΙι·

ΙιιιιιΒι ιιιιοΙι ΜΙ ιΙιιιιει·ιιιΙειιι ΗεΙιι·ιιιιι·Ιι.

Βρ. ΡιιιιΙιι·ειιιι ιιι ειιΙιιιΙ. 0.26 (0ι·ιειιιιιΙριιεΙιιιιις ΒΙιειιιιιιιιι) Μπι. ω. Με.

25. 50. 100. 200.

Β. Τιη;ΙιεΙι

ΒΕ

¦==
=¦='

·-ε ΈἙΒ ¦=¦

  

4--Ι2 'Ι'ειιιΙειτειι ινΜιι·ειιιΙ εεε Εεεειιε ιιι πεΙιιιιειι. Πιτ

ΚιιιιΙει· ιΙιε ΜΜΜ.

··· ε=.ε

ΙιιιΙΙΙιει.ιειι: ΑΙΙε ιΙγειιερε. Πι·Ιιιι·ειιΙιιιπρ,·ειι. ΒρειΙΙΙειιιιι Με 8πειιτοι·ι·Ιιεε. εΙιι·‹ιιι.

πιιά ιιειν3εει· Βιιιι·ι·ιιοε, Ηγρει·επιεειε, ΑριιετἱιΙοεἱεΙιειι, Ι)ι·ιιαΙιΙιεεεΙιννειιΙειι.

ιιιιΙΙππε: Πρ. Ριιιι!ιι·εοιι. εε.ι:ειιιιι·ιιι. ιιι τιιιιιιΙ. 0.25 (ΡιιιιΙιι·εοιιειιοΙιει·

ΙΙΙιειιεπιιι) ε!εει. ιειΙ «Με. 100. - 2-8 'ΓιιΙιΙειι.ειι ειι ιειΙει· Τι·ιπΙεροι·ιιοιι.

ΙππιιιιιΠοιι: Βι·πε!ιιιιιι,ι.ιεε16ι·ιιιι€επ _ιει;!ιοΙιει· Απ, επεπιεΙΙ ΒιιιιοΙιΓε.ΙΙ. εοινιε

ι επι· Κι·Μ”τιςιιιιε ππιΙ ΙΙεπιιιη.: Με Κ6ι·ρει·Βειι·ιειιιε.

0πειιιιεοπε Ρε!ιιιιι ΒΙιεπεπιει, Αιιεπεπ.

Πιιι·εΙι Με ΑπεΙΙιεΙιεπ ιιι Ιιε:ιειιεπ. ΑιιείΙΙΙιι!ιοΙιε ΜΙειιιιιιι επί ΉιιιιεοΙι :ιιι Υει·ΐΠειιιιιι.

·ΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌ

ΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌ

·Ό

-.έΝΌΌ Τ

  

Τι·Πει·ι·ιιι (ΚποΙΙ)

ρ- ΝιιοΙεΙπε. Εισαι.

ΕπιΙιἑὶΙΙ οι·εεπ. ΡΙιοερΙιοι, εΙειεειτ άεπ

ΗεειποεΙοϋιπεεΙιεΗ ε. ΒΙιιιεε ιι.ν:ιι·ιΙ

νοιπ ει:ιιιιιέεΙιετεπ Μεεεπ νειιτειεεπ.

ΤωωΜΜπαωπ

εφωιω Αππιιιιι·ι·ΙιοΙειιπι,

εεει:Ιιιπει:ΙιΙοε, πεπ Αρρεπι από

νειιΙειιιιιπε ίπ Ιιεἰπει Ψεἰεε;

ει·ΙιεΙΙΙιοΙι ιπ ΡιιΙνει· υπό ΤΔΙ:Μιεπ.

  

 

 

Ι.ιιετιιιιιι· ιιπι:Ι Ρι·οΙιεπ ΙιοειειιΙοεΙ

δι οι .ι ι.υοννισειιΑι=ιειε ΑΜ Ι(ΗΕΙΝ.

 

Ειιιτειοτ. Τιιιιιπι `

εε.οοΙιειιετ. ΤεεεεΙιπετ.

εεε. 8·εεειι. ΕιιιϊιιΙιι· νοιι ω· πι". ΒεΙιϋτιΙε εεει.ιι.ιιει.

ΠιιεεΙιε.ιΙΙΙεΙιεε, ειεΙιει· ινιι·ΙιειιιΙεε ΜΜΜ ;;ειςειι:

Κειιειιιιιιετει1, ΚεΙιΙΙιορ1°- πιιά Βτοιιοπιιιικετει·ι·Ιι.

Πιει·ε.τιιι· ιιι Ιιει·νοι·ι·ιι€. ΒΙ5.ττει·ιι ΠειιιεεΙιΙεπάε ιι. Οεεεειι·ειεΙι-Ππεει·πε.

Λει·ιΝΙι:Ιιε Πιιτεοιιιεπ:

ΡΜ!. ΙΙι·. ΙΙι·ιιετ ΡΙεεΙιει·(88ταεεϋπηρ.·

Με ινιι·Ιιιιιι€ Με ..ΡΘΗΠ88ΐιι“ ννε.ι·

ΙΙ'

ειπε ιιΙιει·ιε.εεΙιειιάε; ινειιιηι;ΙειεΙι Ιου

ΙοεΙιει·, τΙιιεε «Με Βι·εειιι·εοΙιειιιΙε άειι ΚειιεΙιιιιιετειιε, Με ΒΙειιιι·ει·άεπ πιιά ιΙΙε άτο

ιιειιιΙε ΕΙι·ετ.ιοΙιιιιιε. νοΙΙετε.ιιιΙιε· ινεε·πεΙεπ.

ΙΜ. ΜΜΜ, ω. Βε2ιτΙιεει·ιτ ε.. Π. (Ψείεεεπϋπι·ω.·

ΝεοΙι άεπι θειιι·ειιιεΙι ιΙεε

¦β))

Ρει·ιιιεειιι πω· εε πω· Ιιειπι ΒιινιιοΙιειι ρΙϋτ2ΙιεΙι,

ι.Ιε ιιτΙιιιιει:ε Μι (Πε Ι'ι·ειε Ιιει·ι·ΙιεΙιε ΕΜ: επι εΙιιειπ ΑΙρεπ-1:Ηρ!εΙ. Πιεεε Ι.ειοΙιτ

ετΙιιπἱςΙιεΙι ίιεΙ ιιιιι· Ιιεεοπάει·ε ειιι',.ιΙει· Μι ιιιιοΙΒ·ε ΙαιιΒήιΙΙιιιι€ει· Βι·οιιεΙιιεΙΙιιιτει·ι·Ιιε

επ ιιιει·ΙιΙΙεΙιειιι ΙΒιιιιιΙιγεεπι Ιειι1ε.

ΙΝ. ΔΙΠειΙ ΠΙΙΙΙε1°(Νειώαιιεειι).·

ΜεΙπ Πι·τΙιειΙ ε·εΙιω!επιπ, Μ” Με Ι°ει·τιιεειιι επι ΜΜΜ πι,

πεει.ει· Ζειι άειι ιπιτ. ΒεεΙιτ εε

εεε ιιι Επι·

εΙϋ.Ιιι·ΙΙεΙιεπ

Ιιειιπε επι·

εει'ιιι·ε!ιτει.ειι ΚειιεΙιΙιιιετεπ ιιι ειιιειι ιιπ

πιιά επ. ιιιιιπει·Ιιιιιιι·επ Βι·οιιεΙιιεΙΙιετει·ι·Ιι ΙΙΙιει·ειιΐϋΙιι·ειι νει·ιιιε.Β. Ιε

Ζειτ Ιιειιι ε.ιιιΙει·εε ΙΙιτιεΙ, ιιιεΙοΙιεε ειοΙι :Με ε·ΙειοΙιειι Ι7οι·2ιιε;εε ι·ϋΙιιιιειι άϋι·ίτε.

ΙΙι·. ΙΙι·ΙεΙι Β. νοιι ΙΙΙιι.τειιει· (Βίο·Ιο/εΙά, διείει·πι.).·

Πιε ό.ι·ει επι Ρει·ιιιεειιι ΙιεΙιε.πάεΙτεπ ΒιοιιοΙιΜάειι, ιΙενοιι "νει ΙιειΚιιιάει·ιι,

εεΙΙιΙιειι ιιι ιΙειι εειιινει·ετειι Ε'οι·ιιιειι πιιά 3ειΙεεπιε.Ι ει·ννιεε εΙοΙι ΙΙιι·Ρτερει·ειτ Με νοιι

επεε;ε2ειοΙιπειει· ινιι·Ιιιιπ

Μι πιιά Με 8εει·ειιοπ Ιιεεε.ιιιι ειοΙι ΜΗ επ νει·ι·ιπι;ει·π, Με 'Ι'ειπρει·ετιιι· Πει απ.

νετΙιειιι` ιιει· ιΙιιι·εΙι ειε ΑροιΙιεΙιειι, εονιιιε ἀιιτεΙι“ΐοΙἔεπιὶε Βιιε·ι·οε-Περ6τε:

Η. ΒΙει·ειΙΙιιιιιΙ'εΙ, ΔιιιπΙιεΙιει·, ΨΗ.ι·εεΙιιιιι, Μιιι·εωΙΙιεινεπε. 186. μι, ΜετοΙ".

ειιιΙΙι, ΑροϋΙιεΙιει·, Ι(Ιειι·. ΡιιιιΙ δεεΙιοιΙε, ΑροτΙιεΙιει·, Με ιιπ ι. εε.Β. ΒεΙιιιεΙιοΙεΙιγ, ΡεΙει·εΙιιιι·8·. (ΜτΙ Ι·"ει·τεΙιι, 8, ά ε Γ

ΙΙΙοεΙιιιιι.

Ηει·ε·εετεΙΙτ ιιι πει· ΙἰοιιιιπιιπιΙιιιιτειι-ΑιιοιΙιεΙιε Ε. 'Ι'ιιεεεΙιιιει·,

3εγάεΙειι·εεεε 16.

Βει·ΙΙιι θ. ΙΙΙ,

(Μ) ΙΟ-8.

  

ΠΕ. ιιειιιι. Οιι6Τ2Ι

Ωοσσσσσσφσσσσσσσσσσσ
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ΌΏΓ  

ε; ιΙει· ετιιι·Ιιε Πιιετειιι·ειι ιιιιΙιιιι ιιι ννειιιιςειι ΒιιιιιτΙειι Ιιει·εἱ$ε ·

Β1ιεε Β1ιιιι. .Πιι·οι:οιιωι 58,". ΙΕ.
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Ρι·ιιιι ΙΙΙιι.ι·ιε ΚιιΙιει·ιτι, θα. 8ιεΙΙΙιοίετι·_

 

Ι·Ιειιε ὰ. ΙΙιιιιιιεεΙιειι ΙΙΙι·εΙιε θ-8, (δ. Ν.

Δ Με; 1906 'Ε. Ηει·ειιεςεΙιει· [Π. Βιι .ι ο!! ΙΝ ιιιιιιε1ι. ΒιιοΙιει·ιιεΙιει·ει ν.Α. ΨιειιοσΙ‹ε ΚιιτΙπιι·ιιιοπΙιοίοι·Ι)ι·.ΙεΙΞ-.
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ε. τετεεεεεεεεε . Με. ~ 6 .

ιιιι1ετ ι!ετ ΠεόειΜιωτι νοιι

Ρτε1. !1τ. !!ετ! !1ε!ι!ε.

]ιιτ!εκν !!Τοτρει!.

!1τ. !ε!ιειιιιεε !!τεεε!ιε!ε.

Πιμε.

!1τ. !!ιιι1ε!ί !!!!ειιιεε!ι.

δι. Ρειετε!:ιιιτρ.

 

!)ΕΞι. Ρειετε!ευτέει· Μα!!ειειεε!ιεννοε!ιεεεε!ιι·ι!1“ ετεε!ιειιιήεόειι

5 ο ε τι ει ε ε ε ό.-1)ε1°Α1101111011191Πηπε1.5 1ετ ιιι Βιιεε1εει1 8 !1ϋ!.Π1τ (Με

_!ε!ιτ. 4 Μ!. 111τόεε !ιε!1ιε _!ε!ιτ ιιιε!.Ροετ:ι1ετε!!ιιιι€;!ιι όοε ειιή.εωε

Σά1111.οτε 20 Μετ!ι_!1!!ιτ!!ε!ι. ΙΟ Μετ!‹ !ιε!!ε!Ξι!ιι·Ι!ε!ι. ΠετΞεεεεε1οεηιτο1ε

!11τόιε Βιιιε!Βεερε!ιειιε Ζε!!ειι ιιι Ρει!ι!ει201(ορ.οόετ4ό !"!ειι.-Ι)ειε

Αι11οτεε ννετι1ετι ΣΒ Βερετετε!ε:118ε!!ιτετ Οτ!ε!εε!εττ!!ιε!:ιη;εεειιι1ι.

- !ζεΐετε.τε ενετι1ειι ιιεε!ι ειπε Βιιι2ε νοιι 16 Με!. ρτο Βοεειι 1ιοιιοτἱτι.

 

_" Μοοιιεεεεεει.ε-Αιι.1ει·Εμ εοιπ1ο ιι.11ε Ξεεετει.ε "Σ

Βἱιιετ πεειιι ει1εεε!ι!!εεε!!ε!ι ειε ειε !1ιιε!ι!ιειιι1!ιιιι€ νοιι Κ. Σ.. Β[ειωι

ιιι δι. Ρε1ετε!ιιιτ8, Νεννε!εγ-Ρι·οετεεΚι .Με 14. Ζι1_τιε!ι1ειι. ~ Κατεπε

02·1111.ε εονν!ε ε!!εειι! ειε Ηει!ε!;ι!οιι !εεεΠε!!ε!ιειι Μἱιιε!!ιιε ειι!ε!ι

τετ πιειι επ (Με επε!!νετ1τε1ειιι1ειιεεεε!εε ΠεΠ1!ιτει·ι όοε @ΜΚ

1ειιι·Ι)ι·. Β.31εεε18 1ιι δι.Ρε!ει·ε!ε.. ννεεεὶ!! Οεττων. 1 Εεεε Μ· 28

ει: τ!ε1ιιειι. Βρτεο!ιειιιικ1εε Μοειειε εεε! Ι~`τε!ιεΒ νοε Β-5 Π!ιτ_

_ε ε! Θ!. Ρειετε!ιετε. εεε 28. Με! (10. Πω!). 

11111811: Πι·. 1117. Τοειεεε!ιενε!ιΧ: Ζει· ?τεμ ε" Οτε!ι!ι!ερειι!ε. -- Πτ. Α. Βεεεε!ιιε: Ζει· Αει1ο!οι;!ε εετ Οειετεειε

εεεεε!ει·!ε. - Ρτε1ο!‹ο!1ιι εεε Χν1.

νειιι 17.-19. Λες. 1904. - Δεεεεπ ειιιε Με Ρι·οιο!ιοΙ!εε εετ θεεε!!εε1ιε1ι. ρ

τι!ειιιεεε Με· θεεε!!εε!ιε!ι. Μν!!1ει1ιεε!ιει· Αετετε :ιιι .Τει·1ειν (Ποτρει!

ι·ε!‹ι!εε!ιει· Αετι1ε εε Με”. -

Ζιιεε!ιτ!!”ι εε Με !1ει1ε!ιι!εε. - Τειχεεεεε!ιτ!ε11ιεε. - 11οι·τε!!!!1τε-Βε!!ει1ε 8ι. Ρετει·ε!ιετιζε. - Αεεε18·εε.

ετεε... ~ξ 

(Απε ω· ε!ι1ι·ει· 1εε1ιεε Κ11ιι!!ι νοε τεστ. ΨεΙ_!ειιι!εουν εε

εετ ει! 1ι.-ιεει!. Α11Μειιι!ε 1ιι δι. Ρετετε!ιει·ις.)

Σετ Ρτιιιιε εετ 0τε!ι!ι1οιιοιι!ε.

νοε

'ΙΝ. 111. Τοειεεε!ιεινε!η,

Αεε!ειεει. εετ Χ!1ε!!ι.

Ιιε .1ε!ιτε 1008 1ιεεε!ιτ!εε Ι.ο!ιε!ιετε εε1εε 1118111000

0ετθτε!ι!0ορειι1ε, ιτε!ι:!ιε. ι!!ε θτιιει!ρι·1εε!ρ!εε υει1ν0τ!ε!!ε

ι1ετ1ι1εε νοε Ο1ιεγεε'). Τει”!!ετΠ. Βιεινε!Ι°),

Ηε!ιε') εεε Κε!εεεετε!ε6) 1ιε!!ιε!ιε!τειιι!, ι1ε!ιο!

ε!ε!εο!ι εεεεε!!!!ιτεε !ει εεε εεεειιεε!ιε!ε!!ε!ι ειιιε Βε

εε!ιειε εε1ιιιε!ε1. Νεο!ι!!ειε 1ο!ι Μ· 1.01111!ιιιτό'εο!ιε

Β·!ει!ιοι!ερτε!ι1!εεε εορτ1!!ι, ειιιε !ε!ι εετ Πεεετεεεεεεε.

ι1εεε ε1ε 1ιε ε·εεεε!!!εεεε νϋ!!!ε· εινεε!ιεεειεεε !ει; .Με

εεε 1ο!! ιε!ε!ι εεετ εεε01.181, ε!ιι!χεε 1ιι εετ Τεο!ιε!!ι σετ

Ορετει!υε Με !ε εετ Νεε!ι!‹ιιτ εε νετεει!ετε. Ε11ιε

1ιετεε Βεει·1ιτε!1ιιιεε εετ εΙε!!ιοι!ε, εεε!ι εετ 1011 εεε!ιε

πιε! ετ!ο!ετε!ε!ι ορετ1ετ!!ιεεε, !!!!ιτε !ε!ι ει!. Ηειι1εο!ιε11!; Με

ετεεε!. Βε!ιε111 ι1ετε!1 Με νετε!ετε ΜΜΜ εεε 1.ε!ετεε

1ιειιε!ε. Ιεο!!ει·εεε εεε Γειι!τε!εε ερετειει:!εεε. 5011110118

εε!εετ Μεει!ιτεεειι”εεε!ι 8ο !ι ει! ετ. Πε1.ετε!ετ!εε εετ!

ΑεεεεεεΜεε οι!ετ νετεε1ι!ε!›εε8 πιεσε Ι(οε!ιετ εεε

!εο!!ετιειι ετεε. νεε!εε!!ε ρετ!ιοεε!.

. ·νο!!ε111ει11Βε Ιεο!!ετιιεε εεε 1Ξει!ετιιεεε εετ ιιε1ετεε

Τεεο!ιε εεε ρτ0068ε. νι18!εει!!ε ρετιιοεε1. Βε!ιε!!ι ι1ετε!ι

:Με Ριιει!ιιε εττο11 εεε!ι Ηε!ιιι. Ε!!εε!!!!ριιε8 εεε 'Γε

ε!!!ιε!ε !ε εεε 5ττοιε!εε!ιιι!!ι εεε Ρ!κε!!οε εεε!ι Ι.ο!ιε

Μετά. ΒετεεΓ Το!!ε11ε εεε νετιιε!ιειιε εετ ο!ιετεε

Η ει... γ ε ε, Μ!. Πιιεεε: ΤΜ ιτεειειεει. ε! 1εεοιιιρ!ειε!γ

ι!ει:εεεεει ιεει.!ε!ε. Βτ1ι.. .1οιιι·ε. 1890.

Ό .1ο!ι· -Βειι ο ν!!!ε: Ττε!ιεειεει ε!ι!ι·ιιτε!εε! ε.. !'εε1ορ!ε

τεει.!ειι!ε!τε. εεε τεειι!!ε.ιε ετ εεε ρει·!'εει!οιιιιειεεετε. 'Ι'!ιεεε εε

Ρει·1ε. 1891.

ε) Β 1 ι! ινε!1, Ι.υειιτι1 Δ.: Α ιεεε!!!!ει1 οροτει!οε Μ· ι!ιε ι·ε!!ε1'

οι' εει1εεεεει1ει1 ιεει.1ε. Μεσοι. 1898.

Π Η Με ε. Β. Β!εε Μει!ιοτΙε εετ Οτε!ι!ι!ορειι1ε. Ζεε1τε1!ι!. !!!τ

Ο!ι1τιιι·ε!ε. 1002. .

Η Κετ.ιε.ε εεε!ε, ει. Βιεε εειιε Οισετει.!οε εετ Ηε!!εες

εετ Βειορ1ειοε!!ε εοεεεε!ιε. Πειιιιο!ιε 1ι!ει1!ε. Ψοο!ιεεεε!ιι·; 1002.

 

ν!!ειιι1ε. Π!ε 1ΙΟΓ110Γθ 1Υεει1 εεε 1ιιεε1εε!!ιεεε!ε Με!

ι!ιιτε!ι ε!εε !1ε!!ιε νετεεε!αετ Κεορ!εϋ.!ιιε 8850!ι!ο85811,

ιτο!ιε! Με εει1101ιΙ1!!011 Με 5ε!ιε!!1τεεεετ εετ Αροεευτεεε

ι1εο!ιεεεετεεεετ!!8 !!!σετε!εεεεετ !ε8ε εεε! ιε!ε!ι εεει!!!ιε.

εεε Γετ!ειι εεε!ι Βετε!ιεε!ιιιεε ι1εεεεεεετεε Βο!ιε!!ετεει1εε

‹1εττ!ι εεε !!8ειιεεειιιιε Ροιηιετ!!!. εεε εεε!! Πετε!ιε11!ιειιε

εεε !εεετεε ι1ετε!ι :Πε εεεεε 1)!ε!τε εετ Βειιε!ιειεε!‹ιι!ε1ετ

ιιι !!1!ιτ6111. νετετ!ι!ιιεε εεε Αιιεεεεεε!ιε!!τε; νετ1ιε.ει1, εετ

1ιι Βεεεε εε! Με εειετε ν!!εεεε ευε!ι ε!εετ ευεοει!ετειι

Βεεε!ιτει!›εεε !ιεεετ!. Ι.ο!ιε!ιετι1 τει. Με ευ!ιεεε1. Με

ΙΞει1εε εετ Ι7ει1εε ιε!1ιε!ει Ηε!1ρ!!εετει·ε εε ‹!!ε !εεετε

Ι1!εε!ιε εεε Οϋετεε!ιεεΚε!ε ιιι !ιε!εει1Βεε. Πειε Με· εεε

Λετοτε ίο!Βειιι1. ε!ιετΖειι€τε 1ε!ι ιε!ε!ι ι1ει·ειι, ε”. ι11εεε

Αι·ι νοε !·'1κε11οε !!ιτειιι 2111001( ‹1ιιτο!ιεεε Με!!! ειιτερτ!ε!ιι,

ε». Με !!ιιιιι εετ !εεετεε 11!11ι·Ιιε εεε Ο1ιει·ετ!ιειι!.ιε!ε νετ

ιεϋ8ε !!ιτετ Ε!εει!ε!!ει 81011 ει!! ι1ειε Ρ!!εειετ εεεειειεεε

!ι·!ε!ι1 εεε!! εεεε νετετ1ι!εΜ. 11101101 Με Γει!εε ειιιε εε

ι·ετιεε!ι!!!ε!ι ινε!ιτεε‹1 εετ ετε1ειι 'Γει;ε εεειεΙιειιι1οιι Ζεεε

εεε Τεε1!!ιε!ε Με εεε Ε'εε1οιι!εε ερετιεει!ειιε εεε!! σε”

εεε!ιεε!ιεε. 1ε Αεεε1τεε!ιτ ι1εεεεε ινετι1ε Μ!! εετ Ι.ο!ιε

!ιιι τι! 'εο!ιεε Ρἰκε1!εεειεει!ιοι1ε ιιιι!.τεε εεε νετ!ε!ιτε. Με

ίο!81. Με Εεεεε εετ Ρεε!ειι ινει·ι1εε εεεειιιειεεεεεεεεεε

εεε εε ε1εεε !εεεεε 8ιε!εεϋ8ε! εεε ντε!ε!ιει· Μετ!γ εε

Γεε!!ει, εετ ειε 61ο εεεερτεεεεεεε 8ο!ιΙε εε!εει Με!. Πει

Κεοτεε εεε 51ε!_ε>.!›ι1εε!ε 1ιεεει!ει.ε!ε!ι εεε σετ Βο!ι!ε, ειι

πει ιεεε !!ιε_!ει1ετεε1ι 1`εειετ ο!!ετ εε!ι!ε1ϊετ ιιιεε!ιεε !‹εεε.

ο!ιεε εεε νετεεεε. τεερε!‹1!νε Με !11'εει!ε εε !ιετϋ!ιτεε.

1ε τ'ε!!εε νοε εορρε!εε!ι!εειε Κτιρ1οτε!ι!ειεεε !ιοιειεεε

ετεεε Β!1ε‹·!ιεΙ Ρει!εε εε! ε!εε 81010 ει! !!ει.εεε. Με..!

εει!1τ!!ε!ι Με 8ρεειιεειε εετ Ρ11001ι8011811 ι·εευ!!ετ!: Με!.

εε ι1ειεε ειε!! Με '1'εει!!‹ε1 εε1ετ ε!ε1ε!ιειε Με εε11ιιι1ειι

εεε εεε 8οτο1ειε ε!εε εγειιεε1τ!εε!ιε 1.8;.;ο !ιε11ιε!ι!11ι.

Πετεεί !‹οιειει ε!ε !εε1ετ Υετεεεε ετεε Βι·τ!‹εε εεε Με

εε!ερτεε!ιεεεε Βε!ε εε!εε.1. νιε!ε!ιεε 1ιι ειινεε 21Με2!ετ!ετ

@εεε εε!εε1ιεε 8εεεεεε!‹ε Κοειιει. Με Με ε. Β. ω!

Βτι1ε!ιεε ετε Πε!ετεεεεε!ιε! εεεε!ι!ε!ιτ. Π!ε Ρε!.!εετεε,

εεε!! ι!!ε εετνσεεε, Με εε ‹!!ε Κι·γρ1οτο1ι!ετεε Μι εεε,

νετι.τεεεε εεε ο!ιεε εεεε!ιτ!ε!ιειιεε νετ1ιεεε εε!ιτ εετ;

ι1ε!ιε1 ιεεεε ειιιε 1ιειεετ εεε Κτεε!ιειι σετεε! ειι1ιεετ!‹

ειιιε ιιιεε!ιεε, Με ΑΜιι!ιι!οε εεε Βε1εεε ε!!ιεε!ι!!;; εο!!.ιε!



το!

το τοοιι!πετοο, οτι οτινοο εο!υετνοτοτουο!που ππι πιο!ιοπο

Μοιεεε στο Βιιοπιουυο οοε $ποπτ.τυπποε!ε οπο! οετ ΖοΒοοτ ;

'π'οετππτε! υοου ιιι!ιοοττε ο.υ!ιοοετ. Με 8ροοιιιιοΒ ποιπεε εο

ετο.τυ εοπο, οεεε Ροτποιιτ επο οπορτπυοοτ, ουυο ποοοου

8ο!ιοιοττειι το υιι!ιου. Βετ τοτε οοτ 8ροιιυιτιιε οπτο τοπο

!που π«ιυττο!πποττ,οοτ νοτ!ιοιπο πο υοου Βοοο.ττ π.τοννοουεοπτ. ·

Ι)πο ουετου Ντππιτε ινοτοοο οοινο!ιο!πο!ι επι 7., 8. Τομ

οοττοτυτ; ινοε οπο ιιοτοτοιι Νουτε πιοττποτ, εο οοτπετυο π

που επε οτιτυποπιτ, εουοοτο !ιιεε οπο, οπο π!ιτο τουτο οπο

πτυυε νοπ! ιιυετιιουτ2ου, νοο εο!!ιετ οοτοπιεο!ποεποου. »νεε

€οινουο!που υοου οτοπ τνοο!ιοιι εποττπ!πτ. ΙΣτετ υοου .ιο

που! οποεοτ Ροτποοο οτποιουο του οου Ροτποιιτου ουποοετο

υου. Α!!ε νου ποπτ ορετποττου Κτοοπτεο !ιουο οι! 2-8

Μουτιτο υοου οοτ Ορετοτπου πιοτοτειιοπιτ; πυτ Ζοετοοο

 

οοτ νοτττοτπ”!πο!ι, εοτνου! Με Με Απποοπυοπουετπιποοο πιο

τω, ιιπε ο.ιιου νοπι $τιιυοριιουτ οοτ ουτουε.ιιε ετποποτοπ- ι

ουευ Ορετοτπου. Ι)πο ορετποττου Τοετππτοπο !πεΒου οοτ οοπο π

Βοοοο οοε Βοτοτοτπιε, οπο Ντιτυου οπο! υποπιτ εποεο2οεοπι ι

οοο υιιιιοι !ιοπυοτυπιετ. πο οοο !·`ο!!εο, ινε οοτ Βοοιεο- ι

εττοιοο υεεοοοοτε @το οι, νοτοποοτ πο!Βοοοοε πτοτο!ποπι

νοτεεεοπιποΒοοοε νοτπεπιτοιι (νου Ρτοποεεοτ Βοινου τι ο

Βοτππουεποπιτποιιιιο: πιο! (πτυοο τοπ!ε οπΒοοοτ, τοππε οπτι

τι τυ'εο!ιοτ Βοουο.ουτοοπτοπι τοπτ οτ ιι!!ο οτ-ττοεο οοε 8ο- ο

τοουεττοοεοε επι οιιτουεο!ιοεποοο, ο». οπο !οτττοτου οοιΪ
τοοπετου οπο Αοεοουυυοο οοε Τοετπ!τοπε υπυοοτιι. Ιυινπε- ο

τοπυ στο Μοτυοοε Βοννου"ε οιιο·οοουο.τ πετ, ινπτο οπο

Ζιιπτυοπτ Μιτου, εε πετ ποοοου οιιτο!ιιιιιε τετεοπο, εοποοο

νοτεου!ιπο πιο Αυτοι το υευτιπτου, ννοιιποετουε πο ιι!που π

Ρτπ!!οο, ινο ποτο!οο τυοοεο!υοπτετ ΙΞ.οτννπουο!οιιο οοε πουπ

ουποε επιοτοιοτποιιε _ποοουπο!!ε υοου ποτοτ οπε Ι·"τυοο οοτ π

Κιιεττοτποο πο Β"το.Βο πτοτυππιτ. Βοπ Αοινοοοιιυε οοτ Βο

ινοιι'εουευ Μοτυοοο τπευποττ Ροτποοτ ππο εου!ποιτοετοο·

Ιπ'ο!!ο εοτυπου!ε; !ιοπ οππυετποοτο νοτπειυπο υποπτιτ. πυπιι οπο

Ριιυ!ττποο οοε Τοετππτεπε νο!!πΒ οτυοπτου. Ιου οοοπτο, οεεε

πο ππιουουου Ρππ!!ου εποο Κοππιτιποοιτπου οοτ Βοινοο'-ι

εο!ιευ Μετπιοοο τυπτ του· Ι.ουουο.το'εο!ιεο οουετ Αο- τ

ινευοιιιιο ποοπιιοε νοτυιιοοοε υοο τοοππιοτΝτιουπτυτ,επου ιιπε

πιπππο!που οτινοπεοο Ιτοπιιιτο.

Ζιιτ Λοπποποοπο οοτ 0ουιτυοτιι 2οοιι!ετπε. π

τνοττττιο, επε!ιο!ποο ππυ νοι·οππι δι. Ροτοτεπιπιπ·ο·οτ Αει·πτο πιο

19. Οππτουοι· ΗΜ!.

 

νου

Ι)τ. Α. Ι,οοουπυε.

 

τ$ου!υεε).

εοινοπι1 υυοεπιοτοο, ινπο πιο ερτπτοι·ου Ι.ο!ιοο οτινοτυου υπιο

υοου οτυΙποπι εοπο υοου. Ετ πιτπ!τ εε πιο ινου! εοπιτ

ινευτεουοπο!ποππ, οτιεε οπο Βπιτιοπιπτπε ιιπε Πτεοο!ιο οοτ Βοο

υπποιιτιο ιιοουεουευ πετ, υοο οπο Αυτιποοπο οοε ετυουννοπεοο

Αιιπττοτοοε οοτ Βυειουπτπε οτουοτ υυε στο !πποο!ποπιπτοπτοοε

Ζυεειτοποουυο.οοοε οποεεε οιπτ του εοπιπουτο·οπεου Ετυπτο.ο

πτιιιιο οετ !.ποεο οτι!. ΙΩ!ιευεο ινπε οπο Βπιειουπτπε του πιο

πϋποπου Ι.ο!ιειι οοο ο:τ!τοιιτοτπο ευτννποπτοπο υοου, υοου

Πιτ Ρτοουπ‹τ επου οποοιτιπ πο Μοτο, οοο οπο οοοετοε Με!

ετετ ερτπτετ ποοοπτεετποτεο. - δευτ πυτοτοεεοιυτ επυο «το

νο!! Β. Βου (28) 1892 επιττοετο!!ποιι ΠυτοτεοοπιιιοΒου. Ετ

ποιπ. οπο !.πυεοο νοιι Κπυοετο ποπ οτετοο Ι.ουοτιε_πιι!ιτε ιιοο

οου Αοοοετοτπο!τ!υτουτοεεεοτ νου Ζοπιιι!τιτ-δοτοτοοτευ πιο

ποοεεοο, οοο !τοτοτοτ οοτ Οτουο οποεοτ ΜεεειιιιΒοο ιο

το!πιτευοου Βου!ππεεεπι. τοπιο νπεπο Αιιτοτοπι οοτ Αοεπουτ

εποο, οοιεε οπο Οοιειτοοτο τουτο. ροετ οποιοι, ιιιιο υννετ

πιο οτετου Με οινοπτοο Ι.ουοοεπειυτο οπιτετοπιτ, ιιυο οιιο!οποπι ι

ο Βοννο οι Α.: Βπο ννεπτοπ·οι· Βεπτι·τιππτ οοτ ο!ιπτιιι·π:,πετ!ιοπι Βο- 1

πιουο!ιιοι; οοε υπουτ υοι·οοεεετποςοοου Ηοοευτι. Αι·ου. τ. ποιο. ι

(Ποτ. ιι. το. πω. - - · π

 

π Βουπουτετο.τε νοτπιποοετο !τοοοου.

` οιιεε νπο!!οποπιτ ποτ Βοννπεεο οιτττοιιτοτπιι επιτετειιοουο Ρο!!ο

ΙζΠΠΠ(22)Μ Ι88θ (Μ. ΜΜΜ' “Με οΜΒΓπωι πω”. νου Ζοοο!οτ-Οτιτοτυοτο τοοουειοπεουο Θιτιιοουτεοουοο ουτο

οιιτππι εποπο εποο, οιιεε οπο Οιιιτο.τιιοτε οοουπ. οπο ροπ·πρπιοτ·

ετοο Βο!ιπουτοο πιεττποτ, εο πετ υοοπι εοποοτι ππποεευιιΒοο

Ιπι τετοιου

Με εινεπτου π.ο!ιοοεπει!ιτ υοττοοτ υεπτο!ποπι οοτ Αοοιιοιτοτπο!

οοτουποεεεοτ ποποπτουτο 0,8 που., το!ο!ποπι οιππεετο οπο Τττ1Βιιο;.

ινουοεπο οπο οετπρυοτετοπι $ουπουτεο υοττποτ, οποεου Πατου

τοεεεοτ υουοο. ινο!ιτοιιο οπο ;;τοεετο νου ππιτο ο;οπτιοεεουο

Οπτιτο.το.οτιι υοου!. οποου Βυτουποοεεετ του 6.8 τυοι. Βοεοεε.

' Βοττπ!πτ οπο Οοτοτειοτο οτποι!που οπο ροτπρυοτετοο Βοπιπο!ιτοπι.

οπο

Οο.το.τοοτει πτπι οτετευ ιιυο το·οπτεο Ι.ουοιιεπουτο οτιτ.ετ.οπιτ,

το τυο εττπεετε Οειτοτοιοτο οπτιοο Ποτουοιοεεοτ νου 5,6 τοπυ.

υεττε. ινοπιτευο οοτ !τ!οποετο Ι.ποεοοοιιτουτοοεεοι· 6,8 τυπο.

υοττυο. Ποτοοε τοπος οιιιεε στο Οειτοτοοτει νπο! Γτππυοτ.

Ζιι πιοτπ1οπτ

επο!ιτπΒου πετ υ!!οιιοπυττε, οιιεε (πιο ππ.!τοπ·οιι οουττοποο Τοπ!ο

οοτ Ι.ποεο !ιοπ πυτοιο τνοο!ιετιιοι οποο τ'οτοπουτοο;.;, ει!ε·ι

εποε νοποιοοοουουυοιο οττ”ουτοο. Ι.οποοτ εποο ινπτ υοου Με

ποτοτ υοου οπουτ πποετοοοο, οποεο Υετοπουτοοε υπο ντου

Ι)πο εο

ευτινοοοτ οοε εποε, οοετ οτιε ο.υοοτε το!εου.

εο πετ εε υοου οου Μοεευοοευ οπουτ οιοοππο!ι, οτιεε

νπεπποποπιτ πιο ποτοποο Ιοουοπι οοτετοοοοο πετ.

τυοοιιτιοτιπιτυο οιιο!ι οιιτ οιιοουοτυο το εουτπτυοο.

οοτο Μτιπ.;!πο!ι!τοπτ ο!ιετ, οιιεε εε οπου οοοι!ποπι Μουτ υπο
ο οπο ροτπο!ιοτετοιι 8ο!ιπουτοο πιουοοπτ, απο νου του· Ετ·πιτπυ

ινοτοου, πετ οπου! υοου Αυεπουττιιυεεετοτυοο ΒοττοπΤεπι

ιι!!ετ Αιιτοτου 2οτπποπττοινοπεου, υπιο ευοοτοτεοπτε εευτ εε

εποε οοο $ουπτπυοτ°εουοο νοτεοουου υοτνοτ, οοεε εε

οπιου 8τιιοο νοτου8εννοπεο οπο ρετππιπιοτοπι 8ουπουτοο ειιτι,

στο νοιι οοτ ΙΕτυουτουεεετϋτουε πιεττοτπ”οο ινοτοου, νιτο!ιοπ

ιιτιετ ο.υου οπο ποοοτεο οπουτ υουοοποπποεετ υποππιοιι. _ποοοου

πο του 8οτπιιι;οτοπο Θιτοοο ιι.1τοτποττ ινοτοου. Αυε οποεοοι

Πιτυοοο πετ εε ντου! εοπιτ ννευτεουο!ο!που, οιιεε απο (Σεπτε

τειοτο τσουπ. πυττουτοτπο ουτετουτ, »του πο. ιιυου τυπτ ο ειε

εοινπτε' Αοεπουτ πτυοτοποετπτυτοτ, οτιεε οπο Βυοουπτπε ου

εοτυοπο υππυτπε πο οπου ποτοτοο Μοοιιτοο οοε ποτιι!οο Ι.ουοοε

οοτετουτ. Πποεοτ Αοεπο!ιτ νου οοτ ποττιιιιτοτποου Εοτετο

υιιο8 οοε 8ουπουτετοτε, ινοοποετοοε πο οοο τοοπετου Ε'οτ!!ευ.

ιιεπετ οιιοπι Ροττεουοτ @Η 1894 το. Αιιου ετ τροπο

οπο Μοτο” εππποε ουοποπεο!ιου Α8ευε επι, Με ο” οπο

νοτο.οοοτυοε πο οοτ Ι.ποεο νοτουτννοττ!που το τυοουοο εοπ.

Ζοο!οποπι ειι.οτ ετ ουοτ, οτιεε ετ, ινοε στο οτετ οιτττοιιτοτπυ

:οτ Ευτινποπτε!οοπτ πτοποποοοοευ Βουπουτετοτο ου!ειοετ, οπουτ

οπο, οπο τνποπιτποπτοπτ ουοποπεουοτ Εποπποεεο, οπο επο!ιοτ

οιπτιιυτοτ νοο οιιτοποο!οτ Βοοοιιτουο εοπο Ι‹6οιιου, πιο εο

ινπεεο Γππ!!ο ουεπιτειετοιι. Ετ ε!ου!ιτ ουετ, οεεε εε οιιεεοτ

οοτυ εοτινοοοτ υοου οοε Ηποοιιττοτουεοπτιοε "το οοιιπειτοπι

Μοτοουτοε οοτ οπποετοεποευ Ι)νεπττο.επο υεοτ1τΓο, οοτ

Βουπουτετοτ ου οτττεοέτου, οοοτ ουοτ εε πουεετο πο Αοτιο

τ.ττιουτ οοτ υοουο.οπιτοτοο τοπυ οποεοπτποου Ζουυποτ-Ουτο

τοοτο τοπυ ποπτο!ο Μοτυοοτο Βουοο, οπο (πιο ΒππουιιΒ οοε

πνοπτοτ οπτοοιτ οτ οπο,

υουτοου εοποο ιιοο ετππτετ επου υποτυοπ :πιο 8ουοουε

!!3ο!ιοορτιιοο, οοιεε στο Οτιτοτοοτο εοοππ. οιιτου Πουοτε.ο

εττοο8ου8 οοτ Αοοοοιοοτιτπου οοετευοπι πτουυο; νποΙ!οπουτ

υοου υοου ποτ τιοοοτο 8τιιττοττοου οοτ Επιιπποεε τοτοποττετ

Αοοοπυοοπιτποπι νου Βποτποεε εοπιι. Ρυττεουετ εο!ι!ποεετ

τυπτ οοτ Βο!ιουρτυοο. οιιεε ινπτ ποοουπο!!ε πιοτοοπιτπετ εποο,

οιιιο!ι οποο!ιουπεουου !5ππιππππεεειιοπιιο Βο!!ε πιο! οοτ 8ουπουτ

ετοτυπποιιοε ευειιοτπτοοοοιι. (τοπιο οπτοοτ πο οποεοοι $ποοε

! επιτποπιτ οπου Κοποε πο εοποοπο Βιιουο ο!ιοτ στο Βο2πο!ιιιιι

;;ευ του Βευοτοτιοε ιιυο εοπυοτ Ετυτοτιπτυτιεου πο οπου

πππιτπΒου Κτοοπτπιοπποο οοε Κοτροτε ποιο εεποετ Οτεο.οο 1888

ειπε. Βτ ποιοι: τ!τεοιοπιε πετ οπουτ (πιο ππ!ιοο!ιπτπε Με εο!ο!ιο.

εοοοετο εε επιιο τυο το οοτ 8ι·!ιοοε!τ!ιοο!ιπτπε οτι !ιππουττοο.
ο !ιεπτποοο οοο οοοοιιοτυοοο Κοιινιι!εποοεο «πωπω, Ρτοπεου).

Αιιοπι πετ πιο Πτετιουο οπουτ πο οου ο!!Βοοιοποου Κιοτοπιποο

ιιοο πιι οοτ οοιουτου !ιοοποετου Ετεουοττοποο8 οοε Ιιτοτροτε

το ευο!ιοο, εοοοετο πο οοτ Ετοππυτουοοετοτυο8 οοτ Ι.ποεο

οιιτου υοπτπΒο Οππποττοοευο!υττπτοπιπο (ινουτεουοπο!ποπι 2ο

ειιποοιου τυπτ Οοτοεετουευο!υτοποοπειι). Ι)πεεε Κτπππορπο

τοππεεετι ποιοι· υοου πο επιιοτ Ζεπτ ετοτττποοου, πο ινοπουετ

οοτ 'ινοο!ιετιιοιενοτο·οοο !ιι οοτ π.ποεο υοου οπο εευτ που
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εειιι·ι· Μ, Μεο !π πεπ 1τι1εεειεπ Ι.εεεπε!ε!!ι·επ, εε!τειι

ι!εε1ι πεπ! Θ. .Τε!!τε. Με 'Γτ!!εππε τι!!! π1εει: ππιπ!ττε1εει·

πω!! πει! ΚιειπρΓει! επι, εεππει·ι! ιπε!ετ ε!ιι!Βε, ε!ε 14 'Γεεε

ερειτει; !π εε!ιεπε!ι Ρει11επ εεε!! ε!ε Με!! επεπιεπ ι!ι!επει·

επι`!ιε!!επ. Ετ !επει!ετ εοπι!ι πεε Απεεεετεπεε!π πετ Οπω

ωστε 2ε!ιπ!. εεεπεε εε!!τ, Με Με Ε!!ιει.εει!πε πει·εε!εει!

πω!! ε!ιειπ!εεεε Ε!π!!!!εεε. Απεε Ρε το τε (25) Με! 1894

τω, πεεε π!ε Βεεε!!!ι!ε Με εεε!νει·ε Ετπεετππεεετετππε !π

π·!ε!ει! Ε'ε!Ιεπ νοπ Βε!!!ι:ετ- επετ Τει.ιι!ετε.ι· επ θιτιιππε

Πεμ, Β!ε.ιιει !επει·ε, πεεε Με εε! Κεεεε!ι!ε εε Μι νοτ

Κοιπιπεππεπ Κιειι!ριε εε! Επι:ετε!!ππι; πεε 8εε!εειειει·ε

ε!πε ετεεεετε Ριε!!ε εμ!ε!επ, Με π!ε Κι·ι!π!ι!ιε!!: εε!εετ. Ετ

ΜΜΜ ε!ε!ι πιιεε! επι π!ε Αι!ι!!εε!ε πεε εεε. !νε!ε!ιεπ

Κετπειετεε εε!

εε! πεπ! ΚτειπρΓε ιιεεε εε!πετ ΕτΓεει·ππε ε!πε Γεει ι!!ε

ιε!ι!εππε Βεε!ε!ιετεεεε!πππε εε!π εε!!επ. Απο!! ετ Μ, Με

Κιι!εε, πει· Απε!ε!ιι, πεεε ππτε!ι Με πιιι!ει·ππε Ι(επι.τε!ι

ιιππ πεε ()!!!ει·πιπε!ιε!ε π!ε Ετ!!!!!ιτππε πετ Ι.!ι!εε εεε!!!

11πεει. ιν!τπ, εε πεεε π!εει νετιι!ε!!τιε Ζι!Επει· ριιιιεε!εε!ε

εε!!επ Μπιει·!ε!ε, εεππετπ νει·ιπ!ππε!·τε Ζπίιι!ιι· ιι‹ιι°ιιιιι!ι·ι·

Βι·πεετπι!εεειεΒ`ε ε1Μι!!ππει - Ε!πε ννε!τετε Ξι!!ι2ε Πιτ

εε!πε Τ!ιεοτ!ε πετ ιπεεΙ!επ!εεεει! Επιετε!!πιιε πεε Βε!·ι!ε!!1

ειε.τεε τω! Ρειετε (215) 1898 !π Με! ΕΜ!ει! νοπ

ι!ι!εινε!!ε!εε1ιειπ 'Γετε!!!εεεετ.

πεε Β!!π ε!πεε ιιπε εετι!εε!ετ Οειετεει εεπιρ!!ε!ετιεπ

Κετπειετε, πετ εππει·ε πεε ε!πεε εεινε!!ι!!!ε!ιεπ 'Γετε!ειετε; 1

επει:ειπ!εεε εεετ πε!ειει! ε!ε π!ε Μετ1τιπε!ε πεε 5εε!ε!!τ

ει.ει·ε ιιπε Ζε!εεειι νοπ Κετπεεετππ!ρίππε. Βε!πε Απε!εει;

!ιιεεειι (36) ιιππ Με Βεειιιιριππε επίθεετε!!ι, πιιεε Με πεε!!ετε

Πτεεε!ιε πεε $τε!ε!!ι:ειετε !π νετεπι1ετππε πεε Ο!!!ει·!ιετρει·

ερ!ιεε!ε ει! επε!!επ εε!, πιιτεε ννε!εεε Με ΤΒι·ι!ε!!τπιι€ει!εεε!ε

εε!! πετ Ι.!ι!εε πει·ετι 8ειιππετι: ινει·πε, πεεε εε επι Τι·ιιεππε

πετ !ει.:ιει·επ !ιοιπιπε, εε πεεε εε ε!εε ε!!ε0 πι!! ε!ι!επ Ντεκ!

!ιει!ει!ει·ετεε.ιιε ειιππε!ι (30). Απε!!

(27) 1!!!!ι·τ 1899 Με! Ε'ε!!ε νοπ _!πνεπ!!ειι! ΤειΜειει·,

ειιιειε.ιιπεπ !ι! Β`0!ιιε νεπ Τετιιπ!ε, επ, !ιεπι!!ε Με !επεε!!

!!!ε!!!ι ιιι!ι 8!εεετεε!ι Με «Πιτ 8ε!!!εειειετ εεετε!αετ!ει!εε!ι»

Β·!!ετιι. επιι·ε.1πε.!ει·. ε!ι!ει! Γι!!! νοπ εε!πει·εε!ι!εετ '1`ει.ει!!ε

!ι!!`ε!εε

2ει!π!. επι! π!ιπιπι: ειιι, πεεε εε! Αεινεεει!!!ε!τ εππετει·

Ηνιιιι!ιειπε νεπ Βεεεε!ι!ε, Με ΟΜειεειε πεε!. επινε!!επ

π!ε ε!πε!εε Αεπεεετπι!ε πεεεε!εεπ !ετ. Βι·ει !π εννε!!ει·

Ι.!π!ε ι!!ιπιπτ ει· Με Πι·εεε!!ε Κτειπρ1`ε επ, ιιππ Μπιτ ιε!!ε

Με Τει!ετεο!!ε!ιιππε πετ Η!ιε.ι:!ι!ι!ε, ι.ε!!ε Με Μ!ε!π!ειε Αεπεεε

ι·ππε Μεεετ !(τεπεεε!!.

!ν!ε εε!ιεπ ει·ιι·ε!!πι, !ει Μ!. Βε!!επ πετ Απε!ε!!ι;, πεεε

1ίι·επιι!!'ε πεε Ε!!!ετιιιπε!ιε!ε Με Πτειιε!ιε πεε 5ε!ι!εετειιι-τε

ε! ε!ι!ετ Αεεειιι!!ππε !!εει· π!ε ππτεε_Κι·επιρ!`ε εενν!τ!ιτει!

νει·ει!πετπιιΒεπ πι! Κιππετεπεε πεε!! ε!ι!π!Μ 1ιετνετεεει (80).

Απειοπ!!εε!ι ετε!εετ Με!! ‹!!ε Β!!ι!ι!πι; νεπ Ηεε!ι·επιπεπ

!ι! πε!! !ίτνε!Μ!!εεετ2ε!!επ. Μετπ-!νε!ειεππι (81) εε

εε1!τε!ετ !ι!! «Ζει!ιτιι!ε!Μι επ .ει!πεπει!!!επεπε» 1900

ε!ι!επ Ριι!! νοπ ιιι!εννε!!ε!!ιε!!:ετ Οπωτπειε πεππ!. εποε

'1'τειιιι!ε (Ρε!ιεε!ιεπ!!!εε) Με !ει πετ Αιιε!εετ, πεεε 1!!τ πεπ

νοτ!!εΒεππεπ Ρε!! π!ε

!νε!εεετ !!ε1”ι!ι;ε !ίειινπ!ε!ε!!ει! ε!ιιε Ι.εε!ιετππε 2ιν!80!!ει1

ΚΜ!! ιιππ Οετι!!ιε!!ε !ιετεε!!!!ει·επ, !νει!εεε Με!! πεπ!! Με

εειτε!Τει!πε $εε!ε!ιι εε!ιιιπι1ει· ιιιιει, !!!ε!!ι. ε!ιπε ιινε!!ετεε

ει! νετινετ!'‹-·π εε!.

Πεε, πιε!ι!ε Ηειτεπ, ε!ππ π!ε Απε!ε!!ιεπ πει· Απι.οτεπ,

!ν!ε !εε ε!ε !π πετ ιι!!ι· 1ι!ει· !π ει. Ρετει·εεπτε επε!ιπι.:

!!ει!ει! !.!ιετε.ιιιτ ι!π18επε!ε!!πει εε1'πιιπεπ !ιεεε. Βτ1επεειι

ε!ε π!!τ ππι! πεεε ε!π!πε ννειι.ε εεετ ιπε!πε ε!Βεπεπ Ητ

!ε!!τι!!!Βεπ πιιπ Βεεειιε!ιιι!ιι€επ π! πει· πεε !πιετεεε!ει·ει!πε!!

πω! Ρτεπεπ !ιπ ιπ!!ι.!ετει! Ι.εεεπεΜιετ,3

ι ε!ε!!ει!.

! Με!ιι·2Μι! πετ Ρε!!!ε Ιὶ!ιεε!ι!ι!ε νετ!!εππεπ πιει· πεπ !νετ

ι πει! Μεε ννεε! !!!εει πιπ!!!π !τειιιιει!, πετ Β!!εε!!!ι!ε εε! πετ

1)ετ ε!πε Μ!! εει ε!!π!εε!! Ϊ

ειιι18.ι·ιιο1. ιπ!τ, επιειιιππειι εε! ε!πετ 85 .Ιεειε Μιεπ Ρει·εειι ϊ ΠΙΠε ω!

νει! ιι·ιει!!εε!ιει! ΚτειπρΓει! Με Με!! !Μιι·ε!πι!··; -, .
ιν!επετεο!ιεπ. Ι!! πω· Κ!ιεε!ι!ι!ε Με εο!εεετ πεεεεεπ Με!!! ι ωϋθι“ιι00ΚΒΜ

Μ! ει· (29) 1910 π!ε Ει!ιετε!!ππεεπι·εεεεε πετ Οειετεειε ·

 

 

ϊ Ρτεεε. Ιεε ει!εε, ππ! πετ Ρι·εεε !!εετ Με Αει!ο!οε!ε πει·

1 Πειει·εετε 2επι!!. πε!!ει·2πιτειειι, 51 Ρει!ει!ιεπ ιι!!ι π!εεει·°

Βιετ!ετιπ πιι1ετεπεει. Ππιετ Μεεεπ 61 Ρει!ειιτει! ειιεε !εε

1 π!!τ $!εεετεε!ι !ι! 42 Ρει!!επ, π. ε. !π 82.3ρΟι.Β1ιεε!ι!ι!ε

εεπε1Μ!ει·επ !ιιιππει!. Νεεε Απεεεεπ πει· Ε!ιετπ 1ιεεειι

νει! ω! 61 Ρει.!επιεπ - 3 νοπ θεειιι·ι ει! εεε!εεει εε

εε!!επ; εε! 4 εε!! πεε Βε!ινετιπεέ,ιει! πεε!! ε!ι!επι ΡΜ! ει!!

πεπ Κερί εε!!!εε!ι! εε!νετπεπ εε!π. Πεεει· Με 2 !ει21ειι

Ρειι!επιει! !νετειι εε!ιιε επειπιιεε!!εε!ιεπ Αιι€εεεπ ει! ετ

ειι1ιεπ. Ππιετ πεπ 42 π!!! Εεεεε!ι!ε εεεει”ιειει! Με

ε!ει!τειι !!εεεπ, πεε!ι Αι!Βεεειι πει· Ε!τει·ιι επετ 11ι!ετε!!ε

τ!ε;ει!, 82 !π πω! ετειεπ Ι.εεεπε!εει·επ επ ιπε!!ι· επει·

ινεπ!εετ ειετ!ιεπ Κτειιιρ1`επ εεΙ!ιτει!. !νειιιι πι!!! εποε

π!ε!πε !!εεεεεειππμ!!ϊει· ε!πε νετ!!!!!!ιιἰεεπιἐ!εε!8 Ι‹!ε!πε

!ει, ει! !εεεε!! Με!! πεπι!ει:ε ειιιε !ετ ιν1εει!Βε Βε!ι!!!εεε

ειιι ετΓΜ!τεπ εεε π”, πεεε !π πετ ετπτ!!ε!ιει!πεπ

ΙΒιι1ετε!!πι!8 ω· θειετιιειε 2ει!ι!!. ε!πε πιι!επεεει·ε Β.ο!!ε

ειιιι!εεετεεεπ. ΙΞε !τει81; ειπε πιιι·, εε Με Ρι!!εεε!ι!ε Με

εε!ε1!ε, επετ Με πι!τε!! Με νετεπ!εεειειι Κτειπρ1”ε, Με

_!ε, ιιπε ιν!τ εεεεεεπ !ιειεει!, Γεει !ιπιπετ νετεει!πεπ ε!ιιι!,

ειι!επεε!!π!π!Βεπ ε!ιιπ, ιιπε ει!πετεπ )νει·ιεπ, εε ε!π ,εε

νν!εεεε ε!!επ!!εε!!εε, ιιπε πεεε ππευ!ιεπιιιεε, επει· ε!ι! ιιιε

ε!ιειι!εεεεε Αεειιε Με Πειιιτεειε 2ειιπ!. εετνεττιιιι.

Μ!! ιππεε εε! Μεεει· θιε!εεεπ!ιε!ι ε!πει· !ιπ .!Μ!ι·ε 1902

νει! Εεεεετ ει·εεε!ει!επεπ Ατεε!ι: αει· Ε'ι·εεε πετ

_ ιει!ι;εεετεπεπ Η!ιεεε!ι;!ε», Βτ!νε!!!ιππε ιιιεπ.

νοπ πετ Ει!ιειεεππις πεε Ποειο!!ιε!ετε ππτε!! Με πεπετ!!πε 1

°Κεπιτε!ιι!επ πεε ί)!!!ει·π!πε!ιι·!ε ειιι Ρειετε ερειετ 1ε!!ει! °
Βεεεετ ππτετεπεειε επι· ΚΙει·ππε πει· Ρτε,εςε, εε εε

ειιιε !ι!ιτεπιει·!π ει·ινετεεπε, ει!! πει· θιεει!ι·ι εποε !!ετ!πε

Η1ιεεε!!!ε ιε!εει, ε!! πεππετ'εε!!επ Κ!ππει·εεερ!ιεΙ !ι!

Βει·ι! 105 Νεπεεεετεπε πιιπ εεε!ετιε ει! εεε!! πεπ! Ζι!ιεεε

26 !.ε!εεει! νοιι Κ!ππετι! εεε πεπ !ει2ιει! Βε!!!νε.ιι€ει·

εε!!ιι!`ιειιιεπε!επ, Νει!εεεετεπει! πιιπ !(!ιιπει·π ε!ε ειιιε

υνθωεΠάοΓΙ.ΜΓ ι Α!ιετ νοπ 4 Μειιιιιεπ. !)!ε πι!ει·εε!ιερὶεε!ιε Πιιιετεπε!!ππε

πετ Ρι!ρμεπ, ιν!ε εποε πει· 5εεεπε!!ιποεεεπ ει·ι;ε.ε ιιι

!ιε!ι!ειιι ε!πε!Βεπ ΡΜ! νετει!πετππε·επ, π!ε πιει! Με τει!!

ε!!!ι!εεεε εε!ιτε πει!ιεπ !ιει!πεπ: εε Γεε!ιε _!επε !ιι·ει!!ι

ΒθΖεπιπκα ΕΒΘΠεο Μ” Ο. Ρ.θοάοΓο" (28) 1000 “Η ι !ιι!!ιε 1ιετετεεεετππιε πετ εεε. Ιτε!ιΓετΜιεπεεεειεει, με

!!ε!!ε νετεππετι!πε πετ Κπετι!ε!πε!!επ, πετ ΚΜ!ιεε!ει;ε

πεπ Β!ρρεπ επι! !ει;!!εεει· Κιιεεεει!εεεινπι!π

Οι!1·'Γ Αι!ί!εΒετπιιε νοπ Οει.εοιπ επ πεπ $!!τπ- Με Βε!ιε!

1πίεΙι;ε πεεεειι Ιεπεπει: Εεεεει· Με

ΙΞπ!ετεπι !ι!!τεπιετ!π ετ!νει·εε!!ετ Βεεεε!ι!ε.

1νεπιι εε πππ ιιπε!! νετε!!!ε ει·εε!!!επε, ει!! ΜΒΜ

Μεεει· Ατεε!ι Με ππε !πι.ετεεε!ετειιπε ειπε εε!!ειι επι!

ε!!ι!8 πι! ει!!;εεεε!πεπ, εε ε!ππ ιν!ι· πει!ιιοεε ει! εεει·ι1!ι

πει.επ Ζινε!!ε!ιι επ πει· ΙΞιι!ειεπε ε!πετ !π!τειπιετ!πεπ

Β!ιεεε!ι!ε !νειι!εετεπε 1!ετεε!!ι!ει. Χππ ετ!πι!ετιι $!ε ε!ι:ε

εεετ, πεεε ππτε!! Η!ι·εε!ιεετε: 8 ε'ε1!ε !ιεπετει!ετε

ε!ππ, !π πει!επ Με Κ!ππει· π!!! $ε!!!εε!;ειει· πετ !νε!ε

1ιειι!επ πεπ πεεε! ππτει· Ε!ι!ειπρε!ε πετ Μπι;!.ει· Βεεετεπ

ΜΚ!! Μ” Η 1900 ΠΠ ·ΟΘΠΉ_ΒΙΌΙᾶΜ [Μ ΑιΙἔθι'ιιΒἱΙΚΠΠὐθ» : ινπτι1ει!, ινεετεππ Με 8 εππει·ει! Κ!ι!πετ πετεε1εειιΜπιτει·,

Με ππτει· ι!ετιπε!ειι νετεε!επ!εεεπ εεεετει! ννπτπειι, 1ιε!ι!ει!

Βεε!εειεεετ !!ιιιτειι. Ηιετεπε 1ε!ετ επει·ει, πεεε πετ

8ε!ι!ε!ιτει.ετ πιο!!! επεεεετεπ νετεειι!ιπε!! !ιει!ι!, Με εεε!

ιεπε, πεεε ιιππ πετ Αεινεεεπεε!ι νοπ Ρι!!ει·!!!!!ε, πει!!!εε!ι

8εε!εεεετετ !ιεπει;ει!ετι ινπτπε. Βε! 1 ιπε!πετ ΡΜ!ει!ιεπ

!!εεεπ Με Απειεεεπ νετ, πεεε πεε εεενετιπεεεπ πιιπ!!

ε!πειπ Ρε!! επί πει! ΚΜ!! !ιι πετ Κ!ππεε!τ εεε!εεει: Βε

ΒΙΕ Α” τ, Η ,ΗΡ Ϊ ΙΙ , ννετπεπ εε!. Α!εε εε!νε! !ι!πεπ 1! !ι·εεεεετε'εε!!επ 8 Ρε!

θ 80 θ “π θ· Μο ι !επ νεπ εεπεει!!τε!ειπ, Με επεε !π ιι!ε!πειι 4 ?ΜΜΜ νει!

π!εετ εειιι.ιεε!ιι!!ειπ 5ε!!!ε!!ιειπτ !!εει ε!ι! ιπεεεειπ!εε!!ετ

Ιπεπ!ι, πειπ!!ε!ι ε!πε ε!ε.ι·!‹ε Ει·ει:!!111ιετππε; νετ. Εεεπεε

νετεε!τ ε!εε Με Βιιε!!ε !π πεπ! εεεπ εεεεετ!εεεπεπ ΡΜ!ε

νεπ Μετ2-!Νε!Βιιππ1. Ι)ειεε ππτε!! Ει·εεε11τιετππε Οι!

ιετε!ει εετνετεει·ι!!ει! ινει·πει! !ωιι!π, !ει επεεετπειπ νοιι

Μ. ν. Ειτε!!! !π Μεε!ιει! εκιιετ!ιπεπιε!! εενν!εεεπ πιει·

πεπ: ει· εε!;Με ι!ειιι!!!ε!! )ιι!!εε Κεπ!ιιεεεπ !π ειπε!! Μ!

εε!τ!Β εεεε1!!εεεει!επ Κεειεπ, επι πεπ! ειπε ε!εειτ!εεεε

Βε!!πιπεεεε! εείεει.!ει; ιι·ιιτπε. Νεε!ιπειπ Με 8ι!ιπιπἔεεε!



Η

ε

ε!τεε 12 8!!ι!!!!υ!ι !!ι8ε!ιιι·1!ιε!!!ιεςε!! !·!·!ι!ι!ι!ιιι ινο!:τ!ε!!· πω,

!ιε!!ιε!!!Γε 8ι.ε!!ι ει!! !!ε!· !!!!ιτετε!ι Ι.!!ιεε!!!!)1ε!ιε ε!!ιε

Οοτ!!εε!ειιτε!·εε! πι!! !ι!!εε!!ιε!!!ει· 1ε!ε!ιιει· 'Γτ!!!ιι!!ιε εεε

!.!!ιεε.

Ψε!ι!ι ιιι!!! Με θειεινεε!ει ειι!!ιι!. ει) !!!!ι!!!ε !!ι!! Β!ιεε!ι!

Με !ιο!!ιρ!!ε!επ !ε!. !01.2!.ε!'ε ε!ιετ ιι!!ε! )Μι!!!·εε!ιε!!ι!!ε!ι

!ιε!! !!!ιε!ι ιι!ε!!ι.·!!!ιτιι!!!ε!!!! νοι!ιο!!ι!ιιτ, ιι·ει!!τε!!!! ω!..

!!ιειε εω!ιιι!. ιι!ι!.!ε!ιοτυ!ι εε!!! !ει!ι!ι, ινοΕε! !!!ε!:!!ει!ι!εε!!ε

!!!ε!!!!ε !ιε!!!!!;ειν!εεε!! ε!!ι!!, εε !!ιιιεε !!!ε!! ει!! (!!!·ι!!!!!

Μεεετ Ε!ινεε!!!ιεεει Με!!! Με Ε!!ι!ιε!!!!!ε !!!ε ει!!

ε!!ε, εο!!!!ετ!ι Με Με! Μεεε!· !ζ!·ει!ι!!!!ε!! ευ !!!!ιι!!8 νοτ

!!ο!!ι!!!ε!ι!!ε!! Κτ!).!ιιρΓε !!!ε Με Πτε!ιε!ιε άει· θετε!εει.!)!!

Μπι; ει!ιεε!ιε!!, ινε!!!εε!ε!!ε εε !!ι!ιεε, !!!ε ει·ιν!εεειι ινοι:!!ε!ι

!ε!, !νε!ε!!ετ Μι!!! !!εε «ε!ιε!ιι!εο!ιε ι!!ιε ιιοε!! !ι!ι!ιε!‹ε.!ι!ιιε

Αεε!ιε» !ε!, Μιε νοιι ε.!ι!!ετε!ι Αιιω!·ει! !!!ε !!!·ε!ιο!ιε !!ε!

Ζο!ι!!!ειι·αιτε!εει ε!ιεεεε!ιε!ι Μα!.

ΑιιΓ θτι!!ιι! Μεεετ Ε!!)ι·Γετ!!!ι;ειι !ω!ιι!!!ε !ε!! ει! Γ!!

εειι!!ε!ι 8ε!ι!!!εεε!ι:

1) Πε!ιι!πιε!.ιι 2ο!ιι!!. ειιι!!! ε!ιεε!ιο!ιε!ι εε!!ι, !ε! Μπιτ !!!

ι!ει· !!!ιε!·ιν!εεε!ι!!ε!ι !!!!ε!ι!·ιε!!! άει· Π!!!) !!ι σε!! ετε!ειι

Ι.εεε!ιε)!ι!!!·ειι ετιινοτρε!ι.

2) !!!ιε.ο!ι!!!ε ερ!ε!! !ιε! ι!ει· Βιιτε!ε!ι!!!ι!; Δεν 0ε!ει°·

2ο!ιι!!. ε!!ιε ιιιι!ειιε!ιετ!ι Βυ!!ε, ε!ιει· Με!!! Με !!!ιεε!!!!!ε

!!!ε εο!ε!ιε, εο!ι!!ε!!ι Με Ουτε!! ε!ο !ιετι·οτεετιι!ε!ιε!ι

!!!·ε!!ιρΓε.

!.!!ετειιι!·:

1) !!οοι·ειι: Με ορει·ει!νε Βε!!ει!Μ!!!ιε !!ει· ιιιιι!!ι·1!ε!ι !!!!!!

Μ!!ιει!!ε!! εει·ε!Γιειι Βιει·Γοι·!ιιε!ι. !'ν!εε!ιε!!ε!ι, Βει·ςιιιε!!!ι

1894.

2) .Ι ιι ε ε; ε ι·, Ε.: Πε!ιε!· 8!ιιιιι· ιιι!!! $!ε!ι!·ορε!·!ιι!ο!ιε!ι. )ϊ'!ειι 1854.

1!)Θι·ε.εΓε, Α. ν.: Πει· 8ε!!!ε!ι!ειεε!·. Α. Γ. θ. Θ!. Ι Α.

22. τ. 88δ.

4) Πει·ε,ε!!ιε: Νοι!ε !!!ιε!· 8ε!ι!ε!!!ειιιιιι·. Α. Γ Ο. Β!1. ΙΙ Α.
1. ρ. 278. Γ

ό) 1) ε ι·εε!!ιε: !!ε!ιει· Με !Βιιιει.ε!ιιι!!8 !!εε Βε!!!ε!ιτε!ει!ιτεε ει!

!!!ε!οε!ει·ιειι !!!ιιεε!!. Α. Γ. Ο. Β!!. Π! Σ, ρεεε. 878.

1!) Ηεεεει·: Γεεει·εε!!!ε!!!ει.!!ει·. Ζιεε!!ι·Γι:. άει· θεεε!!εε!ιιιΓι.

άει· Αει·ι!!ε ει! Υν!ε!ι 1800, Νι·. 28.

7) !!!!ιει·)!ει.ι·σ ε: Β!ε!!ιο!ι·ε ειιι· !!ι ωιιιτεειε !ειι!ε!!ε!!·ε. Νε!!

ιεε !!ι 8° μ. 16 !ι- 082. ‹!εε !!Ορ. Νι·. Μ.

8) 8ο ρ!! ι! ε 1)!! ν!‹!εε ιι: Ζ!!! !.ε!!ι·ε νο!!! Βε!!!‹·!ιιετεειΓ. Ιιι

ειιιΕ.-!)!88ει!.. Ζ!!ι·!ε!ι.

Η) !!! εε!!ει·: Πε !'ει!υ!!)!,;!ε !!!ε !!ι. εει.!.ει·εειε. Α!ι!ιει!. !!'Οε!!!.

'Γ. 1.1!). μ. !!!.

10) 8!!! ο ιιι σε, Μ: Με Κι!!!ι!!!ιε!!ειι εεε Ι1!!ιεε!ιενετε!!ιε ει!!

θι·ιιιι!!!!ι·.;ε νοιι ν. ε! ι·!ιε Γε'ε νο!·!!·5!!.:ε!ι !ιεει·!ιε!!ει.

Βι·ιιιιιιεε!ινι!ε!ε 1872.

11) θ!! ν ε ι: !)ε !'ει!ο!ο!.ι;!ε ρι·ο!ι:ι!)!ε !!εε ε.ιι!ιι·!ιε!εε ιο!ιιι!ε!!·εε

οι! ειι·ει!!!!!!εε. Α!ιιι. !!.'0ειι!. Τ. !.ΧΧιν ρ. 55.

12) Βι·εεε·ειι, Η.: Ε!!! Γι!!! νοιι ρει·ι.!ε!!ε!ι! 8ε!!!ε!ιιεεε!ιι·

1!ξεε!!8ξει:!ειιιι!ιες Με !.!!ιεε. )ν!ειι. !!!ε!!. )νοε!!ε!!εε!ι!·!Γ!.

Π”. ‹.

18) Η ιι ιο !ι ! ιι ε ο ιι: !!ιιρει·Γεει. ιε!ι!!! πω! !!ι!!ιε!!ειι· (ΜΙει1°8.!:1.

' Τι·ει!ιε:ιε!!ο!ι Μ' ι!!ε ρι!!!ιο!. 80ο. 'Γ. ΧΧ!!! ρ. 235. Ιω!!

εετ. ό. Μιιι·ε!!. ρ. 8815.

11) )νε!εε: 8ε!ι!ε!!!ειει· ει!!! ιιι8.11βε!!!8!!.6 Ε!ι!.ννιε!!ε!ιι!ις άει·

Ζ!!!!!!ε. Μει!ιοι·ιι!ι!!!ε!ι, ρ. 808.

15) !Δε!ιε!·: !(ει·ιιετειι·ετι.!ε;ε '!'ι·!!!›!ι!ιε !!ε!· Ε!!!εε εεε!! νετ·

!ετειιιι;; !!ιι·ει· Κιιρεε!, !ιε!ιει !!επιει·!!!ιιι!;ειι !!!ιει· Με Πιπ

ε!ε!ι!!!!εεννε!εε άει· ετε!ιο!!!!!·ε!ι Κει·ιι- !!!!!! $ε!ι!ε!ι!ειει·ε

!!!ιε!·!ι!ι!ιρι. Α. Γ. Ο. Τ. ΧΧ)'! 1. μ. 283.

113) Θει!εεο ιν ε 1! 1: Πε !'ε!!!!!ο).ς!ε Μ) !!ι εειι!ι!·ιιοιε. Βεε!ιε!!

!!”()ρ!!ι!!!ι!ιιι. ρ. 152.

17) Α τι!. ν.: Ζει· Ρει!!ο!ο;!ε (Με 8ε!ι!ε!!ιετε!·εε 8.1). Ζ!!τ!ε!!.

18) βει·)ζε1·, 15.; Με!!ι!)!·ε!ικ ριιρ!!!!ιι·!ε ρει·εει·ει·ιι!ιε ε!!ιεε Α!!

εεἔ8!ἰ. 8ε!!!ε!ιι:εωι· !ιε!!!ει· Αι!):ε!ι. !ί!!!!. Μ. Γ. Α. ΧΧ!!,

ρ. .

18) 5ιο!·ν, .Τ. Η.: Ζο!ιιι!!ιι·εειει·!ιειειι!! !!ε!ι!ε! ιιιιι!Γο!·ιιιει!οιι.

Ορ!ιι!ιε!!!ι. Βεν!ειν. νει. ν. Νι·. 60, ρ. 277.

20) Βεεε!!ιι: Ε!!! Π!! νοιι ει!!τε!ι!ι·ι.ε!!! !!!!!! ιιι!!!!·εε!!ορ!εε!!

ιιιιιει·ει!ε!ι!ε!ιι $ε!ι!ε!ιιειει· ε!!!εε Β!·ινεε!ιεειιε!ι. Α. Γ. Α.

Με!! 1. ρ. 71.

21) 8ε!!!ι·ιι!ει·: Ο. Ζει· ρει!ιο!. Αιιειο!ιι!ε ει!!! Ρει:!ιο!ςε!ιεεε

εεε 8ι·1ι!ε!!τε!ει·εε. Α. Γ. Ο. ΧΧΧν 8. ρ. 147.

28) Κ ιι ιι ιι, Ο. Θ.: νετε!!)!!!ιε; !!εε 8ε!ι!ε!ιιετειι·εε !!ι ε!!ιει· Γει

ιιι!!!ε. !ν!ειι. !!!!!ι. Ψοε!!ε!ιεε!ιι·!!'τ .1ε!ιι·8·. Π. Ν!·. Ε), ρ. 49.

28) Π ιι !ι. Β.: Βοιι.ι·!!εε ει!! Κειιιιττι!εε σει· θειεν. ω!!!) Α. Μ).

ΧΧΧ)'ΙΙ 4. ρ. 2ι)---:38.
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Γ!!!

224) Ρ ιι ι·ι.ει!!ι ε ι·: 0.ιε!!!ει!εε!!ετ !!ε!!!·!ιε ειιι· !.ε!!ι·ε άειι

$ε!ι!ε!!!.ε!.ιιι·ε. Ζειιιτ!!ι!!.. Γ. Αι!).)·1!!!. 1804. Μαρκ

225) Ρετει·ε. Α.: Πε!ιει· Με Βιιτε!ε!!ιι!ιε· εεε 5ε!!!ε!!ι.ει.ειι·ε.

Α Γ. Ο. Χ!. ε).

80) !)ει·εε!!ιε: Ί'εω.ιι!ε ιι. Βυι!·1)!!!!!!!ις. Βου!! 1808.

θ?) !!Γε Με ιι !!!) Με!. 8.: )νε!τει·ε !!!).!!ε νο!! _!!!νειι!!ειιι Τ!»

τ.ε!ειει·, ι!. ε. νε. !)ε!ιι·εεε ειιι· Αιι!;ει!!!ε!!!!!. !!επ 88, ρ. -13.

28) Β·1εετε!ικ·ε οι!ιτει!!ι!ο!ιο!ι!!!, 1900. . Υ

29) Β!! !ι τ: ΙΕ!!! !!ε!τι·εε; ειιι· Ρει!ιιι!οειε !!!!!! Τ!!ε!·.ιρ!ε ι:1εε

$ε!!!ε!!τε!ει·ε. 1)ειιιεε!ιε πιω!. )νοε!ιειιεε!ιι·!!'ε Νι·. 144.

30) 5ε!ιϋ!ι, Ψ.: [Με ειπε!! Κι·11ιιιρΓε 1ιει!ν!!·)!!ε!ι νει·ειι!!ει·ι!!ι

;ειι !!!! Κ!!ι‹!εε!ιιιεε. Ζειιιτ!!ι!!.. Γ. Αι!;!ι!!. 1000 ΧΠ.

31) 1!!ει·ε- )νε!ε·ει!!!! ι: Πε!ιε!· ε!!ιε!ι Γε!! νο!! 8ε!ι!ο!!!εω!·

!ιε! '!'ι·ειι!ιιε. Ζειιει·1!ιε. Γ. Αιι!;!ι!!. 1900.

519.) Ριιι·ι·ο ε: (Με. !!ε!)!!οιιι. 188! ρ. 584.

33) !·'οιιι·ιι!ει·. Α.: νοι·1εε!ι!ιςε!ι !!!ιει· 8νρ!!. !ιε!·ει!. ιιιι·-.1ε.

34) Βεε!κει·. (Νεο: Ζει· Α!ιειο!ιι!ε άει· ).;εειι!!!!ε!ι !!!!!! Μπι!!

!!ε!ι Ι.!!ιεε. 1888.

85) Κ!!!!. Πο!ιετε!ι1. Γ. Α. ΧΧΧ!Χ. δ. 387 Π. 358.

80) Ι!ι!!!ειιι.

Α1°!)ι)!!.(!!ι Ντ. Σ!!!)Ο οι ι· ! ε ε ιι ά ε: !!ι! ει·ειειι Τε!! Μεεει·

εο!! εε !ιε!εεε!ι:

ειιι' Βε!ιε 101 Ζε!!ε 1 νοιι ο!ιε!ι !!!ι!!ε: .Ιε!ι ι· ε.

:ο » π) » 10 » » » Βιιι.τ!εε!!!ιιι,ε;.

ε » » » 18 :ο » ι·εε!ιτε: Ε!!ιεε!ιΓεεει· ιι.

Ρ!·ο!ο!!ο!!ε εεε )!!!!. Λει·ι!ε!εεεε

αει· Οεεε11εε1ιεΓε Μν!ειιΜεε1ιετ Αει·εω ιιι'

1ιιιχ)ενν (13οι·ρετ) νοιι! 17-18. Αιιε. 1904.

Ζινε!!ε 8!!ιιι!ι!).

Α!!! 1)ο!ι!ιετε!ε!; Με!! Π. Αι!ειιετ !!!!! 3 οι!!! Νεο!!!!ι!!;τ.ιεε.

1. Οι: .1. !!!ενει·-.1ιιι·)ενν !!)οι·ρει); ..!!!ε 11)·);!ε!ιε σ!"

8ε!ιννειιεει·εε1ιιι!'! ιιι!!! Με 11'ιιε!ιε!!!ιε!!εε··. (Βι·εε!ιε!!ιι !!ι !!!εεε!·

ν!Γεε!ιε!ιεε!ι!·1Γε).

Πιε!!!ιεε!οιι.

!)ι·. Κε!!!!ιειιι τι- Β!,<;!ι. !!ι! Ρ!·!!ιε!ρ ιιιιιεε !ε!! Γιιειιά!,<.ςε Ζιι

ε!!!ιιιιιιι!ιε1ι.ιιεεει·ιι ει! Με!! Αιιε!”!!!!ι·ιι!ιε;ε!ι εεε Κο!!ε!ξε!ι Η ε ε· ε τ.

Μ! άει· Γ!!!!τε!ι!!ε θεε!ε!!!.εριι!!!!ι !!ει·εε!!ιε!ι Με .-1!ιει·!:ε!!!ιι!!ιπ

άει· Βε!ιννε!ιε·ει·εε!!ει!'τ ιιι!!! Με !Ψοε!ιε!ι!ιε!!εε Με ρ !ι ν ε ι ο 1ο -

ε;!εε !ιε Ζ!ιει!ιιι!!ε !ε!. Με νοι·!ιε!·ε!!!!!!Β άει· !!!ει!!ε!ιε!ι !!ι

_!!ι!ιεε!ι .!ει.!!!·ε!ι !!!ι· !!!!·ε !ιει!!!!·1!!:!ιε Βεει!!!ι!ιιιι!ιε !!ι !!επ! νοιι!

Κιι!!εεε!ι Σ!! ε ν ε ι· !!ει·ε·ε!επτε!ι 8!!ι!ιε !!!ιτει!!!ε!;ι ιιιε!!!ει· Αιιε!ε!!!

Με!! !!ε!!ιει· Ι)!ε!‹!ιεε!ο!ι. Μ! !ε! ει·Γι·ειι!!ε!ι ι)ι:!εάε1° ει! !!ει·ειι,

!!ε.εε (Με !!!ιε!·ι!ι!!εε!8ε 8ε!!!ι!ιε!ι Με! !ιεεεε!ιε!ιι1ει· θι·εν!!!!ι56.ι. ει!

!ιε!Ἑ!ΣιιιρΓε!ι !ε!, Με Με Ε”ι·ιι.!ιε!ι εε!·ει!!εε!! ειιι· 'Γ!ι!:ο!ιι!ιοεε ει·

ε!ειτ.

!!!ι !νοε!ιε!ι!ιειτ Με!. !!ιε!!ιει·Αιιε!!;!!! Με!! Με 8πε!ιε ετ), Μιεε

ε!!ιε 1) ! ε τ! :ι !!! ιι ιι ιι ε; ε ιν ο !ι ιι ω θν!ιι!ιιιετ!!!! ν!ε!!ε!ε!ι!. Με!!!

ει.!ιεε!ιι·ειο!ιε ει·εε!ιε!!ιειι !!ϋ!ι!ιτε. Μ!!· εε!ιε!!ιι. εε εννεε!ειιι€!εε!ε.

Μιεε !!!ει· Με ε·εννο!!!ιτε !.ε!ιε!ιει!νε!εε ιιιϋε!!ε!ιετ !ιε!!! ιν!ε!!ετ εε

ειε.ιιετ νν'8Ι'‹!€, ινο!ιε! Πιιι!ιει·,εε!ιε!ι, 8!!ιε!ι !!!!!! )ν1ε:!ει·ει!Γεεε!!ει!

Με!!! ο!ιιιε Ι!!:ι!ιερ!·!!ε!ι!ιιι!ι!!!ε εοι· !!ι !!ο!εεο!π !!ο!ιιιιιειιι1ε!ι πω

!!ιι!ε!ιιι· νει· Με!! !ε;ε!ιε!ι Με!! !!!!!! ει!!! Μεεε 1νε!εε ε!ιιε Με!!!

ε!!ιεε!!ιειι 1!ιΜν!‹!!!ι!!ιι εε!!ιεινε!·εεειισ!!!ε!! ε!ι.ε;ερε.εει:ε θν!ιιιιιι.ετικ

ει·ε!ε!τ ννει·!!ειι !‹ειιιι. !ε!! ι!ιιιεε !ιεειι·ε!!ειι, !1ειεε Με!!! Αι!Γ

ετε!ιε!ι ‹!ε!·1!νϋε!ι!ιει·!!ι Με!! ω. 7-5) 'Ι'ιιε·ε!ι Με θν!ι!!ιεεε!!!

!!!! Βε!:ι. Με ενε!ι!αετ !!ο!ι!.τε!ιιι!!ε!ει·). ;.ςε.εε!ι!!!ιει·ε·εετε!!!: ινει·ι1ε!!

!!!ιι·Γ. !!ι! Θεε·ε!ιι.ε!! ;;!ειι!ιε !ε!!. Μιεε Με !)ιιι!!ει·ε·ε!ιε!ι ε!!ιειι

;;!!!ιει!!;ε!ι Ε)!!ιΓ!ιιεε ειιιΓ Με Α!!!;ειιιε!!ι!ιε!!ιι!!ε!ι, Με!! Αρρει!;

ιι. ε. νν. !!ε.τ !!!!!! Με Η!·!!ο!ιι!ι8 ινεεε!ιτ.!!ε!ι Γει·ι!ει·τ. )νε!ι!ι Μπι·

Με !νϋε!ι!ιει·!!ι ε!ε!ι!! ιιι!!! !ε!!. εε!ιννιιε!!ει!ι Ηει·ιε!! Μι!!ε,<!;ι., ει)

νν!ιά ι!ιε.!ι ε!ε !!!ε Μπι!!! !ιε!!ε!ι!!ε!!ι ιιι!!εεε!ι ιιι!!! !!ιτε!!ι ρετ!ιο!ο

!;!εε!ιε!ι Ζι!ειειιιι!ε Βεε!ιιιιι!ιε ι.!·ιι€ειι ιιι!!εεε!ι. !)!ε θι·ι·ιιιιτ!Γοι·ι1ε

τ!ι!ιε; !ε!; ιι!!!!!ι·1!ε!! εεερ!!εο!ιε!· )'ει·!ιιιι!': !ιπ Μεεει· ε!ε!ιε!· ει!!!

4. Τες!! ει·ιν!εεειι, ει! νν!ι·‹! Αιι!ε!.ε!ιειι ιιι!!! !!!ιι!ιε!·Β·ε!ιειι !ιε

ι!!ι·1!ε!!ει· ει·εε!ιε!ιιε!ι Με Με θν!!!!ιε.ει!Κ.

Μ. ν. Η ιι οι· ι·ε-Ι!!!;!ι ινε!ει !!ει·ειιΓ Με. τ!εεε ιν!!.!ιι·ε!ι!! ι1ει·

8ε!ινιε!!ιεει·εε!ιε.!`ι Με Ζε!ιε!ι εε!·!!ε!!ε!ε!ι!!.ε·! ννει·ι!ε!ι ιιι!ιεεειι, ει!!

!!ε!ιε!ι Με Ρε!·!ο!!ε εο!ιε!. ε!!ιειιιι·ετε!ι ρ!!ε.ετε; ει!! !!!εεε Ζε!ι εε!,

!ιεεο!ι!!ει·ε !!ι Με!! ει·ετε!ι 8 Μο!ιεεε!ι άει· Βε!ιννειι ε!·εε!ιε.!!, νει·

ε!ε!ιε!!;εε νει·!ιε!!ειι ιι!ι‹1 8ε!ιο!ι!ι!ιε· εε!)οιε!ι. ε. ,εει·ε!!ε μ!

ὲ!εεε!ι 'Ι'ο.8·ε!ι Με Νε!ειιιιΕ ω!!! Α!ιοι·ι ει!!! ε!ιεεεειι νοι·1ιει!ι

ειι !ε!.. ' ε

Ρ!·οΓ. Ι)ε!ι!ο··1ε!. ι!ει· Αιιε!ε!ι!, Με" Με Βι·εε!ι!ε!!“ιιιιε ὰε!·

Βειι!ε!!‹!εε!‹ε!ι, Με Με!! άει· Θε!)ιιι·τ ι·εε!ιτ !ε!ιε·ε, ο!! !!!!· εεε

_ῷ~εἑ°__τΕ!_ξ:ῖ7~ ·



“Με !.ε!ιειι ιιε.ο!ιΙι!ει!ιτ, ινο!ι! Μιι·ε!ι ευ·εε!ιιιιττεε!ε·ε. ιιιοιιιιτε- 1

“Με τ'οι·τε·εεετετε αι·ιιιυιιετιεο!ιε Πε!ιυυε·ευ ει!ιυετΙε !ιεειυ!!υεειτ

νει·!ι!ιτετ υυε ενο!ι! ειιο!ι ε_·ε!ιε!!τ ιε·ει·υευ Βιιιιιι. !)ιε θγιυιιεετ!!ι.

Με ιιι εε!ιι· ειιιι“εε!ιευ ιι!ιτινευ Βεινεειιιιιι·ειι: Βε!ιεΙιιιιιτςειι Με

ΟΙιει·ΙΙΒι·ρει·ε ιιυε ι!ει· !ιοι·ιευυτε!ευ ΒϋεΚειι!ιι,εε, Ιιεετε!ιευ !τε.υυ.

Μ". ευε!ι Ι›ε! υἰε!ιτ ευ!ιινιιυε;ει·ευ Κι·ευ!Ιευ, ινευυ ειε !ευ20 ·

ιιυά !ιουεευιιευτ ι!υιε!ιεετΙ!!ιι·τ νν!ι·‹!. ευ ειπεν υειιτ!ιο!ι Ιιειιιει!‹

Ιιει·ευ Κι·ιΙΙ'τιςιιυε ι!ει· Βευε!ιιιιιιεΚυ!υτιιι· ιιυε ειιιει· Βεεεει·ιιυε·

(Με ιι!ιιιοι·ιιι ιιιιεε·ετ!ε!ιυιειι Βειιιο!ιτοι·ιιι. Ι

Πι·. .Τ. Μεγει·: [Πε Ινυε!ιειιοι!εε·ει·ιυ άιιι·τ' ιιυι· ιιιιτει· Αυτ

ειε!ιτ άεε Αι·ειεε Με ε·γιυυειετ!εο!ιευ Πευυιιεευ Μι· Ινδο!ιιιει!υ ·

!ε!τευ. ι!ει· Ζιιετειιι! ι!εε Ηει·2ευε. Ι!ει· ειεευτιεο!ιε νει·!ιιιι!' άειι !

Ινοε!ιευ!ιεττεε ειπε νοιιι Αι·2τ νοι· Αυνσευάιιυε· (!ει· θγιιιυεετ!!: Ι

Ζιι Ιιεετιιιιιυειι. ΗειιυτεΙΙ.ο!ι!!Ι:Ιι Μπιτ! Με ε·ι·ιιιυπετιεο!ιευ ΠεΙιιιιι- ι

εευ τω· ΨΙ?ϋε!ιυει·ιιιυευ ευιυτε!ι!ειιευ·ει·τ. Με υ·ιι!ιι·ειιι! ι!ει· Ϊ

Βε!ιινευε·ει·εε!ιεττ ιιι Μεεει· Βιο!ιτιιιιε ι!ιι·ευ Κ6ηιει· εε!ιου πε

ΙΙΙΙΙΒΜ !1τιΙιευ. Πιε Αιιετ!!!ιι·ιιιιαειι Ιιεποεευ ε!ε!ι υυιιιειιτ!!ε!ι ευ!

Με ενι·ειτε Ηιτ!ίτε ι!ει· $υ!ιιιι·ιιυε·ει·εο!ιυττ. Ιιι άειι ει·ετειι Β!ουιι- η

τευ Ι›εεε!ιιευ Με υιε!ετευ Β'ι·ιιιιευ !!ιι·ειι Ζιιετευ·! υοε!ι ινευυ;.

Ι)ιε Βετ!ευτυυε ι!ει· Πειιετι·ιιετἰυυετει·ιυιιιε σε· Με Μϋε;!!ε!ιΚε!τ

Με ΑΙιοι·τεε ιετ ιιυιιυτεε!ιτΙιιιι· ιιυά υιυεε εε! Βιιιυτ'ε!ι!υιιε εγυι- ι

ιιιιεΙιεο!ιει··Πε!ιυυε·ευ υιιι·ο!ιιιιιε Ιιειι.εΙιτετ ινει·ι!ειι. Πει· Υοι·πιιε .
Μ? ν0Ι'Εεεο!ι!εεευευ !ιν,ε!ειι!εε!ιειι Μεεει·εεε!ιι εεεευ!!Ιιει· ι!ειιι Ι

νοιι κ ιι ε τ υ ει· ιιυά Κ ε! Ιιιι ευ ιι ε!ιιρετιι!ιι·τευ τ'ι·Ι!!ιευ Αυτ`- ι

ετε!ιευ Μι· Ινεε!ιυει·ιυυευ. Ιιει·υ!ιτ τω! Μπι Πιιιετευσ!. Μουσε Ιιει

ι!ιεεειυ νει·!'ιι.!ιι·ευ Με ετευ!ι!υ!ιτευ !!ιιε!ιε!υ άεε Βεο!τευ!ια!ειιε

νου! ε;ε!ιΙιτ, εεετ υοο!ι ιιιο!ιτ άειιι Πι·ιιο!ι ι!ει· ιιιιτ !!ιιιειι ι·υ!ιευ

ι!ευ Ειυιτεινε!ι!ε ειιεςεεετι·ιτ ινει·‹!ευ, ινε!ε!ιει· Ιιιι! υυ!ι·εο!ιτει·

!!ιι!τιιυε: υεε ΚΒι·ρει·ε !ειεΙιτ ειπε Βε!ιινετε!ιιιιιε· ἀει·εε!!›ειι υιι.ε!ι

ειε!ι Με!ιειι !τειιυ.

Π. Πι·. Κει!ιυευιι- ει” ...ΙΙι·οιυ που Κ!!ιιιιι!ιτει·ἱιιιιι···

(Ηι·εο!ιειυτ ιιι ά!εεει·.Ι'Ιίοο!ιευεε!ιι·ιτ'ι).

Πιε!ιιιεειου:

Ρι·οι'. Κεεε!ει· ει·ινε!ιυτ Με ενειιει·ευ Βε!εε; ΜΗΝ. Μιεε

Με ΚΙιιιιεετει·Ιιιιιι !‹ε!υε Οι·ευ:ε ιιυ- Ινιιε!ιετυιιι ι·εερ. ν!ε!!ειο!ιτ

εοι.ι·ιιι· Βιιτετε!ιιιυρ; ‹!ει· Μγοιυε ε!ιε!εΙιτ, Ε! Ρ!ι!!ε: 1) Πειι Τετο

εο!ιευ ΡΜ!. ἰυ υ·ε!ε!ιειιι Ιιι-ιι ειιιει· θ5-βτ!ιι·ιεειι ε!ιι !!ι·οιιι ευτ- ι

ι“ει·ιιτ ινει·υειι ιιιιιεετε. υειο!ιτ!ειιι νοι· 11 .Τει!ιι·ειι Ιιειι! ε Ονει·ιευ

ευττ'ει·ιιτ ινοι·ι!ευ ννετειι. 2ι ΙΜυευ νου !!ιιιι εε!Ιιετ !ιευ!ιιι.οΙιτε

τευ Ρε!! Με! ειιιει· 5Χ1-Μ!ιι·ιε;ευ. Με !!ιυ νεεεευ !υ !ετιτει· Ζειτ

ειο!ι ι·εεε!ι νει·ρ,·ι·ϋεεει·ιιυευ ΑΙιι!οιιιειιε !ιουευ!τ!ει·τε; Με νει·

ει·ϋεεειιιιιι.ς νει· Μιι·ε!ι ειο Μγυιιι νου άειι· θι·δεεε εΙυεε Ιιιι ·

8. Ποιιιιτ εε!ιυ·ιιιιεει·ειι Πτει·υε !ιει·νοι·εει·υΓευ.

Πι. ΚειΙιιιειι ιι: 35 Πι!!ε νου Ιιεειι·ιει·τειι Ρι·ειιιευ ε!ιιι! ιιι

ι!ειιι νοι·εεΙ›ι·εο!ιτειι Μετει·ιε! νοι·!ιειι‹!ευ. Ιιι ειυειιι Ρε!! ινιιι·

άειι νου Κε!!ιυ ιι ιι ιι ιιιιι· Με Ονει·ιειι ευττ'ει·ιιτ, υειε!ι εἰιιειιι

δευτ ιιιιιεετε Με Μγουιοτοιιιιε υ.ιιεεει”!!!ιι·τ ινει·‹!ευ. Βει!ιιει· Με

εε Μιι·ευ,τ!ει· νει·Ι›ι·ειτετευ Μειυιιυε. Μι.εε άεε Κ!!ιιιε!‹ιει·!ιιυι

εΙυευ !ιευιυιευ‹!ειι Ε!ιιιτ!υεε αυτ' Με υ!γοιιιε ειιιεΙΙΙιε, ειιτεεε;ειι·

ιιιτι·ετειι.

Π!. Πι·. δ. Η εγει·- .Τιιι·_ῇειν !!)οι·ρει!! τ! ε ιιι ο ιι ετι·!ει·ι

!! ι!ευ ιιι ε· ο ιιι :ι.τ ϋεε υ Π τει·ιι ε ειιιει· Ιιιι έ!. Μοιιειτ ειι·ενιτ!ειι

ΕΜΠ, ι!ει· ινεεειι !ιοο!ι,ιςι·ει!!ι.;ει· Βεεο!ιιιιει·ι!ειι ι!ει· Ριιτιειιτιιι

‹!ιιι·ε!ι ευρι·ε.νεα!υει!ε Αιυυιιτετιοιι ευτΙ'ει·υτ ινοι‹!ειι ινει·. Πει·

!!υ!ιιειι Κευτε Με Ι!τει·ιιε !ει,ε; Μι· εεεεετε, τιιετ ιιιιιιιιιε!ιορτ'ει·οεεε

λ!γοιιι!ιιιοτευ ευ. υιε!ο!ιει· ιιιτι·ει!!εειιιευιιιι· ευτυ·ιε!‹ε!τ άειι

Πτει·ιιε υιιο!ι !ιιιιτειι ι·ει:!ιτε νει·άι·ευετ !ιε.ττε. Με! ιιυτει· Με

Ροι·τιο !ιει·ε.Ιιε;ει·ιιοετ πω· ιιυά Με !ιι!ειιιε Βει:!ιειι τεετ ι.ι·ευε

ευει;ετϋ!!τ !ιεττε.

2) Β'ει·υει· Με ι·εο!ιτεε!τ!;.ιε. ειιιειι Β' ϋτιι ε. νου υει· (έι·ϋεεε

ι!εε 7. Μοιιιιτε ειι ι.!ιε!τευό.ε. ΤιιΙ›ε ειιιει· Γι·ειι. Ι›ε!

υ·ε!εΙιει· Με ε!ε!ιει·ε !)!ε.ειιοεε ιι!ει· !4'ϋτιιε ινει· εειτ ετννει. 2 Μο

ιι:ιτειι ε!ι,εεετοι·Ιιευ) νοι· άειι· Ορει·ιιτιου ιιἰε!ιτ !ιιιττε εεετε!!τ ινει·

άειι !τϋυιιευ. Νοε!ι ιν!Ι!ιι·ειιό ι!ει· Αιιεεε!ιε.!ιιυι.ε άθΒι2ΠΙΠ ει·οεεειι

Τε!! !υτι·ε!!,·;ειυειιι!ιι· ευτυ·ιτ:!τε!τειι, Τιιιιιοι·ε πω· ε!ιι θνει·ιιι!

Κγετοιυ νει·ιιιιιτετ νεοιάειι.

Βε!ι!ε Ει·ειιιευ ε!ιι‹! ι·εε!ιτἱουε!οε εειιεεειι.

δ) Ινιιι·ι!ευ Β Β'Ιτ!!ε νοιι «υιιεεευ εΙιοι·τιο ιι» ι·οι·ςε!ειζο

!ιυ ει·ετευ Ρε!! Ιιεετιιυό Ηγυι·ειιιιιιοε; Με Μινι 1,0 οιιι. !ιιιι,<.ςε

Ιι`Ι5τιιε πει· ετε.ι·Κ ιυιι2ει·ιετι. ιυι Βει·ειε!ι ι!ει· ριιιυειι·ευ Ρ!ιιοευ

τιιι·ευ!ε.8ε τ'ιιυι!ευ ε!ο!ι Μ!!”ιιεε !!ε.ε!ιε Β!ιιτει·ἔἱιεεε ιιυτει· ι!ευι

Ο!ιοιἱου. Ιιι Ιιε!άειι ευάει·ευ, ε!ιευτε!!ε Ηγυι·ιιιυιιιοε ειι!'ννειεευ

άειι ΓΙι!!ειι ειυό Με Ηειιιιε.τυιιιε Ιιει·ε!τε ι!ειιτ!ιε!ι ιιιΙιει·ϋε εε

ετε!τετ. Η ε!υειιι Μεεει· Πτ!!ε ινε.ι· εε!ιυιι νοι· ι!ει· Βυττει·υιιιιι.;

άεε Βιεε Με ιιιιιτυιεεε!!ε!ιε Πιεςιιοεε ευ! ειι!ιε!ιοι·ιε!εε τιιΙιει·οεεε

Ηευιιιτοιιι εεετε!!τ ννοιι!ειι.

Βυτ;.;ειςειι Βι·ειιεε. ινε!ο!ιει· εκεεεε!νεε Ιν:ιε!ιετιιιιι ἀεε

Ο!ιοι·ἱυυ ιιυε 'Γιιιιε Με. ννε!ε!ιει· ΑΙιετει·Ιιευ άεε Ε”ϋτιιε, εε

!ιιιυι!!ει·ε Β!!‹!ιιυε ω” Ηγι!ι·πιιιιι!οε, Βετειιι!ου άεε !Μεε, Βε

εοι·ρτιου Ι!ει· ειυυἰοτ!εε!ιειι Β'!ϋεε!ρ;!‹ειτ ιιυε! ι:!ευιιι·ε!ι Ιιευ!ιι,ετε

Γιι.!τευ!ι!!τ!υιι,ε· Με Πτ!ι!ει·ιιυε· ι!!εεει· νει·τι.ιιτ!ει·ιιυι.>;ευ ευιιιιιιιυτ,

ι;!ιιιι!ιτ Μεγει· ειπε ο »ιιυε ι·ε Ηγάι·ειυιιιοεΙιι!υιιιι€. !‹ουεε!ιυ

τινε Βι·υει!ιιυυεεειει·ιιυε· Με· ΓΙιτυ!ειι Β)ι!ιιι!!ευ Με ννε!ιι·εο!ιειυ!ιοΙιε

Πτειιο!ιε ε.ιιιιε!ιιιιευ ιιι ιυ!!εεειι. Έυϊο!ε·ε Μεεει· !9ι·υει.!ιι·ιιυ ε

ετϋι·υυε; !ειετετ Με Ο!ιοι·!ου ι!ειυ Πι·ιιο!ι εεε Β!ιιτεε ιυ υευ ε

τ'ιτεεευ ι!ει· ιιι!ιττει!!ε!ιευ Ρ!ε2ειιτειι·ευ!εε·ε Μουτ Βευ!!εευιΙευ

Ινιι!ει·ετιιυι!, ιιιι‹! σου ειυπε!υειι θετεεε!ιεπιι·υευ ειιιερι·εο!ιευι!.

.ΜΜΜ-Ζ9-Ε-Η.- Μ. .

Ι ΗγροτΙιεεε ν!ε!!ειο!ιτ Ζιι ετΙιτιευ ιιιιετιιυι!ε εε!ιι.

; Με!! ειιιετιττειι.

; υυεεεε!ι!ε!ιτει· !!ιιιιι! Πιι· !!ιι!ιε!! ιιυιχει·ιοΙιτετ ννοι·ι!ειι ιετ ιιπτ!

 

!ιοιιι·ιιτ ε: ευ οιι·ειιιυεει·ιρτειι 'Ηι·ο·ιι!ιειιυ!!·!ιιυ;ι·ειι. -- Με ιιοεΙι

ιιιε!ιτ ιιιιεεετ'Ι!!ιι·τε ιιι!!ιι·οε!ιοριεε!ιε Πιιτει·ειιο!ιιιιι8· ΙΙιιι·ττε Μεεε

Με ειιΙιε!ιο

ι·ιιι!ε τυΙιει·ϋεε ΗειιιετοιυΙι!!ι!ιιυε· ιετ υ·εΙιι·ευ!ιεΙυ!ιο!ι Με! !ιιτυ!!εει·

Με ευε;ειιυιιιιιιειι Με, - νιε!!ε!ε!ιτ ιυ άει· Με!ιι·ευ!ι! Με !!'ε!!ε

νου υιιεεει! υΙιοι·ι.ιου. !)ιε Β υειιιοιιειι·ιει·τευ Ρι·ερει·ε.τε ι·!!!ιι·ευ

νοιι Ε'ιι!!ειι !ιεικ ινε!ε!ιε ιιιιιει!ι:ι!!ι ειιιεε .Τυ!ιιεε ειιι· ΒεοΙιεο!ι

τω; !αιιιιειι. ε .

ΙΑιιτοι·ετει·υτ).

Π!. Πι·. Βιιτ!ι-Β!ε·ει: ..Ζιιι· υι·τ!!!Με!!ειι Β!!ειιιιτ!οιι Μι·

θει·ι·!ε·ε. ανω !υ Μεεει· Ζειτεο!ιι·Ιιτ ει·εο!ιειιιειι).

Πιε!ευεειου:

Πι·. ν. Κ ιι οι· ι·ε- ?Λευ !‹οιιετε.τἱει·τ.

ΙΙΙιει· !εε!υε ρει·εϋιι!!ε!ιειι Βι·τε!ιι·ιιιιεειι

!ιιειι·ιιιιιειιτ 2ιιι' Ι)!!υτυτ!οιι ι·ει·Γ!!;ι που ι!ε.!ιει· ε!εευτ!!ε!ι

ευ νο!Ιετιιιι‹!!ι;ευ νει·ιιι·τει!ιιυε ι!εεεε!Ιιειι ιιυΙιει·εο!ιτΙατ ιετ.

Πε.ε Β ο ε ε ι ' εε!ιε !ιιετι·ιιιιιευτ !ιετ εειυε ε;ε.υκ τε ε τ ε Ιιι τ! ι '

!‹ιιτιου οιι· Με Ρε!!ε, ινε εε! νοΙ!ετειιι!ιε ε;εεε!ι!οε

ε ε ιι ε ιιι Μιιττει·ιυιιιιυ, Με. ιιο‹:!ι ι· ο ι· !ι ει υ τ! ε ιι ει· Ο ει· ν ιι: ,

ειιιε εο!ι!ειιιιιτς·ε !Σιιτ!ιιυυιιυε· 2ιιι· Βετιιιιια άεε ιιιιιττει·Ιιε!ιειι

!.εΙιειιε ιιιΜι!ει·τ ω. [Μεεε Πι.!!ε εἱιι<! υιιε ιυ υειι εε!ι ενει·ε ιι

Μ" Μι· Χ'οι·τι·ΜεΙ!!!θ

υιἱτ τ!ειιι Β ο ε ε ι ° ευ!ιειι

πι·

·ΙΙΙΙι! εε!ιιι·ει·ετειι !:'υι·ιυειι ι!ει·ΙΣ!ΙΙιι.ιιιρειε εεε·ε!ιειι.

!υ Μεεευ Ζυετειιι!ειι ι!!!ι·ι°τε άεε Ιυειι·ιιιιιευτ - Ιιεεουάει·ε ι!ειι

ι Κο!!εε;ειι ιιιιτ ι!ειιι Βιιυάε, Με ΙΙΙιει· !‹ ε! υε Α εε ιετε υ κ, τζε

εε!ιινεἰἔε ι!ειιυ εἰυ Κι·ειι!ιευ!ιειιιε νει·Γ!!ι:ςειι. ιιυεο!ιετΖΙιε.ι·ε !!!ειιετε

!ε!ετ.ευ ιιυά ΙΙιυειι ει·ιυοιε!!ε!ιευ. ιιοο!ι ιιιιιυε!ιεε, εουετ ν!ε!!ειο!ιτ

ι·ει·Ιοι·ειι€ε!ιειιάεε ιιιιιττετ!!ο!ιεε Μεεε ευ ι·εττειι.

.!ετ!εε Ιυετι·ιιιιιειιτ, ιιιιε!ι άεε !ιει·ιιι!οεεετε, Με (Με ενειι:!ιε

Κο!ρευι·ι·ιιτει·. !ιειυυ Ιιει ιιιο!ιτ ειιο!ιεειιιεεεει· Αυινευι!ιιυτι ΠΠ·

Μευ ἀειι!‹ε υιιι· ννε.ε ε!!εε Μιτου Με Ζιιιιε·ε !υ

που! υοε!ι τιι.ε!ιο!ι ε.ιιεει·ιεΙιτετ ννιι·ι!, ιΙ1:ιιι ι!ειι!ιε ευ Με Πτει·ιιε

ι·ιιριιιι·ευ, Με άιιι·ε!ι Μετι·ειιι·γεε νει·ιιι·ειιο!ιι. ινοι·ι!ευ ειυι! -

εΙ›ειι Μεεεε ρ;!!τ ιιυε!ι τϋι·'ε Βοε ε! ' ετ·!ιε Ιυε!ι·ιιιιιευτ Ιιει ιι!ε!ιτ

τ`ιιο!ιεειιιεεεει· ΑιιετΊι!ιι·ιιυ,ι; Με· Π!!ετετ!οιι, Με! ιιιο!ιτ ι·ιε!ιτιεει·

Αιιειν:ι.!ι! άει· Γε!!ε.

Με Ι!ετι·ειιι·γεε, Με Οει·νικιιιο!ειουευ ιιε.ο!ι ιιυε ι· εεε υ.

Με !)!!ει!.ιιτ!0ιι ιιεο!ι Βοεεἱ, ι!ει· νεις!υιι!ε Κιι!εετεο!ιυιττ ετα.

Ιιιι!ιειι ι!ιι·ε @Με υι·υε!εε 1ιιΜ!ιετΙοιι, "Με Μι· ιιυε ιιιιιιιει·

νοιιι Ρι·ιιι2ιρ υ·ει·ι!ευ !ειιειι !ε.εεειι ιιι!ιεεειι, ι! ειε Πιι· ‹!ε ιι Ρ ε !!

Ιιεετε ιι υ‹! κιιις!ειε!ι εο!ιοιιευι!ετε νει·ίτι!ιι·ειι ευπ

ιι·ειιι!ειι. - Α!ε ειιι Ε'ε!ι!ει· ινιτι·ε εε ευ Ιιε2ε!ι:!ιυευ, ινευυ _ἱε

ιιιιιιιι! ειιι· Βιιι!ειτυυπ βετ Β'ι·ι!!ιε·εΙιιιι·τ άειι Βοεει ιν1ι!ι!ειι

νν!ιι·ι!ε, !ι!ει· !‹ιιιιιε ιιι ει·ειει· @Με Με Μετι·ειιι·γεε ιιι Μεεε;

εΙιευεο ιι·ΙΙι·ε εε ειιι Ρε!ι!ει·. Ι›ε! Ρ!ιιοειιτε υι·:ιεν!ε. άευ Β ο ε ει αιι

κι·ειιάειι ευ ινο!!ειι. Μετι·ευι·γεε οι!ει· Ινευάιιυε ευ!" άειι Ρυεε

Με ειιιι! !ι!ει· Με πι· Ζω εινεε!τευτεριει:Ιιευάετευ Μιιεευε!ιιιιευ.

Βει _ιευευ Γε.!!ευ εε!ινσει·ετει·. ΒΙι!ευιρειε ιιΙιει· Με Ιου ιιιιτ'ιιυε·ε

ε ΙΙ ι 2 2 ι ε ι· τ ε ιιιδο!ιτε !ε!ιτ ετιιτι. ι!ει· οττ ν!ε!ε 8τιιιι‹!ειι ειτ'οι·ι!ει·ιι

ι!ευ Πι!ετιιτιοιι Ι!ιιι·ε!ι ι!ευ Κο!ρευι·γιιιει· - του !ιιιΙιε Μουτ

εε!ιευ 18-24 8τυιιυευ Με Μετι·ειιι·γεε ο!ιυε Ιιετι·ιει!!τ·;ευι!ειι

Ηι·τ'ο!ε ιιιιεεειΙ!!ιι·τ ιιυε Βοεε!'εε!ιε !ιιετι·ιιυιευτ ειιινειι‹!ειι

οι!ει· ιιυτιιι!ιε!ι !ιεΙ›ει· ιιου!ι. ννευυ ε!ιιε ΠεΙιει·ι'υ!ιι·ιιιι,ε·_ ιιι Με

!(!!υ!!ι ιοϋε!ιε!ι !ετ,‹!ευ ι·ε.ειιιιι!ειι Κιιιεει·εωιιιιττ ειιιετιι!ιι·ειι.

Πι·. Κε!! ιιι ιι ιι υ ινιι·Γτ Με Γτεςε ειιτ'. ο!) νι·ο!ι! ΙΙΙιει·Ιιειιυτ

ειιι ΒεάΙΙι·τιιιε ιιιιε!ι Μι· Βοεει 'εο!ιειι !!Ιετ!ιοι!ε ειιυι Ζινεο!Ιε

εο!ιυε!!ει· Ι)ι!ετιιτιοιι ι·οι·!ιεε·ε? Πυεει· Μιιτει!ε! ει·,ςιεΙιτ !ει!ευ

τε!!ε υιε!ιτ. ι!εεε Μι· ο!ιι;ιε Αυινεοι!ιιιιε άεε Βοεε!'εο!ιευ Ιιι

ετι·ιιυιειιτεε άειι υι·ετ!ιε!ιειι Αιιτ'ιεε!ιευ, Με ευ υυε !ιει·εοε·ετι·ετειι,

υιοΙιτ ,ε·ευ!!ιει. !ιιι.ττειι. Ιιιι ΠεΙιι·ιεειι !!ι.εετ ε!ε!ι Ιιε2ΙΙι.;!!εΙι ι!ει·

ΙΩ!ι!ειυρειε ε!υε νει·ς!ε!ε!ιειιάε Βτει!ετ!!ι εο!ινικει· ιιιιτ'ετε!!ευ.

8ε!ιειιιτ εε ι!υο!ι, Μιεε Με Β)!ι!υιιιυε!ε υιιε!ι Ηευτιε!κειτ ιιυε

νει·!ε.ιιτ εε!ιι· νει·εο!ι!ευευ ειιτ'τι·ετε ιιυά Βτετιετι!ιευ ιιυε νει·

ευ!ιιευειιειι !ί!ιιιι!‹ειι Μι!ιει· ιι!ο!ιτ αυτ Ζιι νει·ινει·τειι Μου. Βτε!ιτ

εε _ιετπτ τω. Μιεε Μι· εἰυ!ι.ι·ε Πι!!ε νοιι !Β!ι!ευιρειε !!!ιει!ιευυτ

Με Με Βοεε!'εο!ιε Μετ!ιιιτ!ε ιιι Ε'ι·ιιις·ε !κοιυιιιευ, ευ υιιιεε Με

νοιι Πι·. ν. Κ υοι·ι·ε ιιιε!ιι·τεο!ι Ιιετοιιτε !Μυεο!ιι·τιυ!ιιιυε.·. Μεεε

ειυε ,ςεΙΙΙιτε Ηειιι! ειιι· Αιιινειιυιιυς άεε Βοεε!' εε!ιειι Ιυετι·ιι

υιευτεε εε!ιϋι·ε, τω· Με ιι!!ε·ε ιιιε!ιιε Αιιινευιιιιυς εε!ιι· Με

ΙΙειν!ε!ιτ τε!!ειι. Με ευ ε!ε!ι ειιιτεο!ιειε νει·ινειιι!ιιιιε άεε Κο!

ρευι·γυτει·ε. ι!ει· νιε!ει·!ει ΙυΜ!ιυτ!ουειι ι;ευ!ιετ, ιετ υεε!ιε.!Ι› Βε

εοιιτ!ει·ε ι!ευ Κο!!εεςειι Μ! ι!ευι Ιυε.ιιι!ε ννει·ιιι Ζιι ευιρτ'ε!ι!ειι.

Ι'νε.ε Με ΒιιιτΙΙΙιι·ιιυις· Μι· θιιιυιιι!!ι!υεε ιυ ‹!ευ Οει·ι·ικ τι·!!!'τ. ευ

Πι!ιι·τ ιυευ Με Ζευτεε ευ ιιυε Η!ιιτει·!ιιιιιρτ. ιυι!ε!ιι υιιιιι νοι·!ιει·

Με !ΐι·ειιι ε.ιιτ' Με 8ε!τε άεε !ιιιιι!!!ο!ιειι !τϋο!‹ειιε !ειςει·τ. ννι›Ι›ε!

άεε Κου! ειιι ινευ!ε εΙινι·ειο!ιτ ιιυά εἱε!ι ιιεοΙι!ιει· νι·ἰει!ει· ε!ιιετε!!τ.

Βιιι(]ΝεΙιε!εο!ιυιιι·νοι·τε!! ιετ ευ! Μεεε Ψνειεε !ειο!ιτ ευ νει·

ιιιει ευ.

Πι·. Η ιι τ !ι ιιιειυτ, ει· εε!,ο!ιυε ειΒευε !!ι·τ'ε.!ιι·ιιυε;ευ Ιιιι Η ο ε ε ι

εε!ιειι νει·τιιΙιτευ ευ Ιιεειτ2ειι, Ιιεεεε!ιιυ;τ, ε!ο!ι ειυ Πι·τε!! ιιυε

άειι Ιιιιει·ετυι·ειιεευειι ιιυε! ε!ι;ευευ ΒεοΙιεε!ιτυυ,ε;ευ ιιιιτ ειιάει·ειι

Μετ!ιο‹!ευ ευ Ιιι!ι!ειι. Ινευυ ειυε εο!ιυε!!ε Πι!ε.τετΙου εστω εεε,

!ιε!τε ει· ειε ιιιιτ ι!ειιι Βιι!!οιι. ενειιτυε!! ι!ευι τεετειι, ευειςειί!!ιττ,

ευ· εο!ιουειιυει·, νι·οι·ευ!' εε! άειι· !Β!ι!ειυρειεΙιε!ιευι!!υυε θε

νι!ε!ιτ ευ !εε;ευ εει. Ιιι ω· Κ!!υἱ!ε εε! Μι· νιιεΙυε.!ε Κε!εει·

εο!ιυιιτ οι!ει· Με τἰετειι θει·ν!ΧΙυειειοιιευ ιιε.ο!ι ΠΙΙΙιι·εε'επ

ι!ειιι !!‹ιεει”εε!ιειι Υει·τ'ε!ιι·ειι νιιι·ειιε!ι:!ιειι. δι:!ιινει·ε Με
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·ιιοι·ειπο. π·ο1οιιοε ειππ πιιεεοιιιιοεοιιοιι ιπιι ποι· Βοιιπππιπποι νοπ

. οοιπιοοιιοιι Ψο1ι‹οιιι·πιοιι.

-,..μ.--.Α....π._.4...

ιοιπππο;οπ ππι ποιπ πιοιι·οιιι·ι·ιιιοι· ειππ ππι· ιιποιι οοιιιιο11οπι

Ζπεο 1ιοοιιποιιιοτ νι·οι·ποιι. Αιιιιιιπποι· ποι· οοιιιιο11οιι Βιιιιιιιιπιιπε

ιιοι Βιιιιιιιιρειο. πιο ιι ιι ιι ι· ο ο ο π , Β π ιιι ιπ π. Α. ειππ Γιοεςποι· ποι·

Πιιπιο.ιιοιι πιιοιι Βιιοοι. - Επι:οι·οι·ππποι·ιιπιιοπ ειππ ιιποιι Απ- ι

ιιιοππιιιιε ποιο Βιιιιοπο οοιιοιι. Νιιι·ιι 11 ιι ιι το ο ο π οι·ιοιοιιιοι·ο 1

πιο πιτ. πιο ιιπιιιιοιιιιιοιο ινοιιππιιιι, πποιι ποιο πιο Μοιι·οιιι·γοο

πι· Βοοο1ι1οππιειιπε ποι· ιΞοιιιιι·ι Μι Ιππιικοιι. Ηοιιο- ιιιιπ Νιοι·οπ

ιιιιιιιιιοιι ππιππ·οιιποπ.

πιο Πιιπι:οιοι·οπ ππι ι· ι ο1οπ ιιι·πιιπιιοπ. ππι ιιι·οιιοι·οπ Κπρ·

ποπ, θιιιιιιιιιι·ιπι.:οιι οι·εοιιινοι·οιι πιο Κοιιιι·πι1ο ποο οιοποιιπιοιι ι

· οο11οπ ιιοιιοπ ιιιποοιο.Μπιιοιπιιιιιποε. -- (Ποπιπποιι·πιιοπ ποι· Κοιιιπο.ππ'οοιιοπ Κοιροιι

ι·γιιιοι·οοπιιο).

ν. Πι·. Βι·οιιιιοπιιιι-Μιιπιι: 11οιιοι· πιο Βιιιιινιοιιο

1ιιπε ποε Μοιιιοιππιπ·οοοιιο ιιι 11ινιιιιιπ.

1)ει οο ιιι ποι· πιο" Ζοιι πιει· επ Επππο ειπ Βιιππιιο·οοιιιιιοπ

οπι· Βι:ιππιιιιπο· ποε ιποπιπιπιοοιιοπ ινιοιιοπε νπι1οιιιππιο ιοιιιιο. ι

επ οι·ιιιο1ιοπ ππι· πποοι· ιιιοπιοιπιοοιιοο Ροι·οοπιιι πποεοιιιιοοε1ιοιι `

ειπε Ποιιιοοιιιιιππ θι>1οιιι·ιο Αοι·οι.ο. πιο ιιιι·ο Αιιοιιι1πιιπι; ππι'

Ππινοι·οιιιιιοπ οτιππο·ι 1ιπιιοπ, οπο οε ιπ ποι· π1τοπ Ζοιι οοιιι·

11ιθιιιΕθ- Πο.9Θεοπ πιιππιοιοπ οιοιι ποι· ιιι·πιιιοιιοπ Βοιιπππιιιπιια

ι21οιοιιπ·ιο ιπ Ποιιιοοιιιπιιπ, επιιιι·οιοΙιο ΟοιοιΙιοιιο πππ Μϋποιιο.

Πει· πιο π1ιοι·. πιοιοιι ποπ ιζο1οιιι·ιοιι Αοι·πι.οιι, ειππ πιπιιι ιπιι ποι·

θιιιι·ιιι·Β·ιο ποι'πεοιοπ. οτι ιιιιποιο οιοιι ειπ πιοποιοο Ηοιιροι·οοππ1

νιιιιπποπ πππ ιιιιοεοι·ο οποιοι 1ιοοοιιιιιτιοιο. Πιο ππι πιοπι·ιι:- !

ε1οιι-ειο1ιοπποπ.ιπ πιοεοπι Ροι·οοιιο.1 ινοι·οιι 1) πιο οπο. Βπποι·,

πιο ιπποι·ιιπιπ ιιιι·οι· Βοποοιπιιοπ ποπ Βοποιοποιοιι ποο Πιιπι·εο1ιποιποπ. Βο1ιι·πριιιιιριο οοιποπ. επι· Αποι· ιποοοπ ιιππ πιιο °

οιιι·οπιοοιιο θοοοιιπ·ιιι·ο ιιοιιπιιποιιι πιιι·ι'ιοιι. Ειπ ιιιιιιοι·οε Αιι- ι

εο1ιπ ιιι ποι· ωοοοιιοοιιπΓι ο:οποοοοπ οι πιο Βιιι·ιιιοι·ι>, 1νιιιιππι·Ζω

 

οποι· Οιιιι·ιιι·οοιι. πιο ιποπιιιιι ποι· Βοιιπππιιιπο· ι'ι·ιοοιιοι· πωπ

ποπ ιιοοοιιιιιιιο·ιοπ πιιπ πιο οπο. ι‹ιοιπο Οιιιιιιι·ο·ιο ιιιιιοπ; πιο

ε(οΙοοιιιοιιιοι·οπ ππιοι· ιιιποπ ιιπιοι·πιιιιιποι·οπ οποιι ι;ιι6εοοι·ο Οροι·ο

ιπιπο. 1ιιιιιοι·ο Βιοιιιιπε ππιοι· ιιιποπ- ππιιπιοπ πιο εο1οιιι·ιοπ

ινιιππιιι·οιο οιπ. πιο ιιιι·ο Αιιειιιιπιιποι ππι' οιιιοιπ Οοιιοο·ιπιπ πιο1111'8ι0πιπ οι·1ιπ1ι.οπ 1ιο.ιιοπ. Ειπε π. Αι·ι. νοπ Μοπιπιππιροι·οο- ι

ποιι πιΙποιοιι πιο ινοπποι·ιιι·οιο, πιο Ζπ·ιοοιιοπ ποπ Βιιι·ιιιοι·οιι

1ιιιπο°οιοιιι·ιοιιΑοι·οιοπ οιοιιοππ. οιοιι Οιιιιιιοιοιι. ι1ροι·πιοιιι·ο.

πιοιιιῖ ιιππ Βι·ιιοιιο‹·ιιποιποι ιιιιιιπιοιι.

ρι·πιιιιοοιιο Αιιοπι1πιιπο: οι·ιιπιιοπ, θα ππι' Πιιινοι·οιιιιιοπ οιιιπιοι·ι.

018 0ιιοποιο Βιιιι:ο ππΓ ποι· ι.οιιοι· ποι· 1ι1οιιιιιιιπιποι·οιιποιι οιιπο

ιοπ π) πιο νι·ιιιιιιοιιοπ ι::ο1οιιι·ιοιι Αοι·2ιο. πιο ππι' Ππιι·οι·οιιιιιοιι

οιιιπιοι·ι πππ ρι·οιιιονιοι·ι ιιπιιοιι.

Πιο οι·οιοιι Αοι·πιο ιιι ποπ οπιιιοοιιοιι Ρι·ονιιιιοπ ιπι 18. ππιιι·

ιιιιιιποι·ι πιοι·οιι 1ιοοιιοι. πιπιιι·εοιιοιπιιο1ι θοιοι.1ιο1ιο πππ Μπποιιο.

π·ο1οιιο οιο1ι ι·οι·2ιιο·οινοἰεο ππι: ποι· ιπιιοι·π ιιιοπιπιπ 1ιοι'πεοιοιι. :
ιιιι·ο Βο1ιοππιιιιιε ππι· ιπιπ 'Ι'οιΙ οιιπο ι·πι.ιοποιι, πιιποι·οι·εοιιο π

πιο". νι·ο.ιιπιοιι οπο, ποι· Βιοιιιπποι· ποι· ποπ εοπιιιοο. οιιπο νι·πιι

ποι·1ιοιιο νοι·οι·ππππεοπ πππ Κιιι·οπ Μ. Αιιι ποιπ ιιιιοιιοπ ι.πππο

απο οο ινιιιιι·οιιπ ποι· Οιποποιιοι·ι·οοιιπιι πιει ππι· Ρι·ιοοιοι·-Αοι·2ιο

πω] ιιοποπ ιιιποιι οιπο οπιιιι·οιοιιο Κιποοο νοπ 1οιιιοοιιοπ ι·οοπ.

πιο πιο π·ιποι·οιιιπιιιοιοπ Μιιιοι οπ

ινοιιιπιοιι. ιιι ποπ Βιιιπιοπ πω· οο ππι ποι· πιοπι2ιπ ννοιι.1ιοοεοι·

πιο ππι πειπ ιιιιιιιιοπ 1ιπππο Βοοιοιιι: ιπ ιιιιιοπ ινιπιιιοιοπ οιο1ι

ποι· 'Γιιοι·πριο πιο οπιι1ι·οιοιιοπ Μιιποιιο, πιο οππι Τοπ ι·οοιιι. πιο

οοποο1ιοιιιιοιιο Βιιοπιοιιι 1ιοιι·ιι=ιιοιι. βιο 1ιιιιιιο1ιειι·οπιπιπ ππι

πιπιιι·οοιιοιπιιοιι ιιπ 1ποπιιο ποι· πιιιιι·ιιιιπποι·ιο πιο νο1ι‹επιοπι2ιπ

οιπι·1ι ιιοοιππποοι. Πιιι·οιι πιο Βιιιιιιιιι·ππο ποι· Βοιοι·ιπιιιιοπ ιιιιιιι·πο

ππο Βιιππ ιιι ιιιιι·οοοιοι· Ζει: ιιιιιιοι·ιιιοιι; ιπιτ ποπι νοι·εο1ιννιπποπ

11'πο ποιο 1ιιοπιπιππ1ινοοοπ ιιι ποπ ιιπιιοι·ιι Βιιιπιοπ 1.ινιιιιιπο

πιιιιοιι·ιπ'ι, εο π·πι·οιι πιο νοι·1ιιιιιπιοοο ποποιι ιιι Βιμ ποπι·

πιιπ1ιοιι.

Πιο Ο πι» π τι: ο π ι·οεπ. 15ο ιιι ι ο ι· ο 1ιιιποιοπ οιποπ πιοεοπι

1ιοιιοπ Βοειπππιοι1 ποο ιποπιοιππ1ινοοοπο Ιιινιπππο. 8ιο ννοιοιι

ι'ι·ιι1ιοοιιιο· ιπ Βιι;ει πποιιι.ι·οιιοπ πππ ιιιιποι.οπ οιπο Ζππι'ι ιπιι

οιποιπ 5οιιι·ο.ι;οπ, "πιο πι:ε ποπι .ιπιιι·ο 1494 ετειιιπιι.ο. 8οιιοπ

ο οπο ποπι πω» 1860 πιιπ οιποο ειππιιοοιιοπ Οιιιι·ιιι·ο·οιι ιπ Βιμ

Βι·ιιιιιιιιπιιπε οιιιοπ. π.. π·πι·οπ ιιιι·οι· πω· 1ιιοιειοι· ιπποι·ιιο11ι ποι·

Βιοπι, ποι·οιι Αιπι πι» Νωπιιιο πποεοι·ιιιιιιι ποι· Βιοιπτ οιποιι θο

Ιπι .Το1ιι·ο 178-1 π·πι·πο πιο Ζιιιιι'τ ιιπι'ιιο

1ιο1ιοπ, ιιπ ππιιιιο 1821 πινω· π·ιοποι· 1ιοι·ο;οοι.οι1ι5, ιιιιι.ι:ο ποιοι· πππ,

πει πιο ιποπιπιπιοοιιοπ νοι·ιιιιιιπιοοο νοπ θι·πππ απο ειππ νοι·ιιπ

ποι·ι ιιιιιιοιι. οιποπ οιιπο ππποι·π Οιιιιι·ιιιιιοι· εοννοπποπ. ιπι

ππ1ιι·ο 1868 πιιιι·πο πιο Ζωα νοιιοι.ιιππιι.ι ε.πιοο1ϋει.

Ποιιοι· πιο Απι'ι·οοιιιοι·1ιο.ιιιιπο ποι· ιο·οποππιοιι 0ι·ππππιιιοπ

πιιιιιιιιοπ πιο 1›οι·οιιο ποποππιοπ Α ροι:ιι ο π ο π - Η ο ι·ι·οπ,

πιο1οιιο οπο οιποπι ιιιιι·ο·οι·ιποιοιοι·, οιποιπ Βο.ιοπιιοπο πππ οιποπι

Βο1ιι·οιιιι· 1ιοειππποπ ιιππ ιπιι Ηιποποιο1ιππιο· ποι· θιοπι-Ρ1ιγοιοι

πιο Βιιιιιιιιπιι πππ π1ιο πιοπικιποιοπιςοιοεοπιιοιιοπ ιιοεοι·ι.ποπ.

ι Πιοοο 0ι·ο;ππιοιιιιπιι ω. επιπιιεοιιοπ Μοπιπιππ.1ινοεοπο ινιιι·ι1ο

π.ιιι·ιι πιιοιιποι· Ει·ο1ιοι·ιιιιε ποε ιιοπποο πιιι·οιι Βιιοε1πππιπ1 πιιιιι·ο

1710 πιω εοιιπποι·ι, νιο1ιποιιι· ιιοοιι ιιπ πιιιιι·ο 1785 πιιι·ο1ι οιιιοπ

Πιιιιο ποι· Κιιιοοι·ιιι Αππο πποιιιπππι: πππ ιιοοιιιιιο·ι: πππ ιιοειιιιιπ

πιο ιπι· Ειπιιιιιι·πποι ποι· πιωιιιπ1ιοι·οο1ιπιτιι-νοι·ιοοεππι: ιπ Ειν

1ε.ππ ιπι .1οιιι·ο 1783; εοιιποιπ ννιιι·πο πιιο Βιππι-Μοπιοιποιποοοπ

ποπι Βοιοιιο-Βιοπιοιππ1-Κοι1οειιιπι ιπ πι. `Ροιοι·ε1οπτ8· ππιοι·ιιο

οι· πω.

νοπ πππ ειπ πιιιοειοπ π1ιο Αοι·οιο. πιο ιπ ι.ινιοπο ιιι·ιιιιιι

οιοι·οπ π·οιιιοπ. ιιιιο Αιιοοιο, πιο οιο επι· Ρι·πιιιε ιιοι·οοιιιιι;τοπ,

ποπι Βοιοιιε-Μοπικιιιπ1-Κο11οπ·ιπιπ ιπ πι. Ροιοι·ειιιιι·ς νοι·οιοιιοπ

ιιππ οιι:ιι νοι· πιοεοιιι Κοιιοιςιππι οιποτ Ρι·ιιιιιιιο,· ππιοινιιοτιοιι.

Νποιι Ειπιιιιιι·ιιπιο ποι· ιιοποιι ο ο π ν ο ι· πιο ιιι ο π τ ο - πιο πι

ο ι π 8.1- ν ο ι· π: π ι ι π π ι: ιπι ππιιι·ο 1797 ιιιιιιι·ποιι ο.11ο Μοπιιιπιιι

π ι'ιιιιΙιιιοποπ πιοοοι· Βοιιϋι·πο ιιιιοι·ιι·ποοιι. Ι)ιο 1.ινιπππιοοιιο 11ο

· πιπιιιοινοι·π·πιιιιιιο. πιο πρπιιο6επιι γπροοπ, οποιοοι·πποι ιπιιιοΙοι

Όποιο νοπι 19. .1ιιιιιιιιι· 1797, ποοιο.ππ οπο ποπι Ιιιοροιιωι·, ποπι

Οροι·πιοιιι· ιιιιπ ποπι Αοοοιιο1ιοπ1· ιιιιπ νοι·ιι1ιο1ι ιπ πιοοοπι.Βο

οιπππο πιο επιπ ππιιι·ο 1869, ιπ ινο1οιιοιπ οιο ιιι <<πποπιοιππ1

Αιιιοιιππι;»ποι·£ιοιιι·οι·ιιοιιιοιιιο-Βοοιοι·ππι; ιιιιιιιοποπιιι ννιιι·πο πππ

Δ πιο Ροοιοιι ποο Οροιπιοιιιο πππ ποο Αοοοποιιοπιο ο.πιι:οιισιιοπ

9ιο ιιπικοπ οιπο απτο 1 π·ιιι·ποιι. Πιο Μοιιιοιιιο.1-Αιιιοιιιιπο 1ιοοιοιιι εοιιποιπ. πιιο (ιπι

ιιιοροιιιοι· πππ οοιιιοιπ θοιιιιιοπ, οονιιο ποιιι οιππιππ.οοιιςοπ Ριιιιι·

ιιιιι2οπιοιι ιπι ριιπι·πιο.2οπι.ιοοιιο Αποο1οποπιιοιιοπ.

Ποτ επιι2ο νοι·ιι·πο· ιιι οιιιοιιοο, οοινιο πιο πιιποι·π .-11ιοοιιπιιιο

πω· πιο Βπιινιοιιοιιιπε ποο Μοπιιιιιο.1υνοοοιιο ιπ 1.ινΙπππ ειππ

' πιιποπι·ιιοιιι. ιιι ιποιιιοπι 1νοι·1-ιο «πιο Αοι·ει;ο ιπν1ιιππε νοιι π”

ποι· ιιπιιιοιιοο1ιοπ Ηοιοιιιοιιοπ πππ ποι· Αιιιιιο1ιιιπο ποι· 11ιιιιιο1ιο- η

ιιιοοιοι· ιιιιι·ιο ιιιιοιι πιο 'ι'ιιιιοικοιτ ποι· θοιοιιιο1ιοπ πιο Αοι·πιο ι

πω. ινοπποιι ππι· ιιπε ποπ ο·οιοιιι·ιοιι Αοι·»:ιοπ π, οο

ινπι·οιι οπιο1ιο ι›οι·οιτο ι`ι·ιιιι2οιιιε ιπ Βιμ. πποιιι.ι·οποπ. ποοιι ππι·

ιιιι·ο Απ2πιι1 οιπο οιοι·ιππο πππ ππι· πιο Νπιιιοιι οιποοιποι· ειππ

ιιπο ι›οιιιιππι. 8ο οι·1ιπιιοπ ππι· πιιι·οιι ποιο Βιοποοιιο Βοιιιιιπιιιιο1ι

ντιπ ποι· Βιιιοι.οπ2 οιιιοπ εο1οιιι·ιοπ Αι·οιοο Β ι·π πο ιπ πι” ιπι

ω” 1287 Κοππιιιιε. Ει·οι οοιι; ποι· Μιι.ιο ποο16..1ο.ιιι·ιιιιπποι·ιε

ποοικιι·1ιιοπ ππι· οιπο ι'οι·ιιιιιιι'οιιπο Βοιιιο ο·ο1οιιι·ιοι· Αοι·πιο ιιι

1.ινιο.ιιπ. πιο οοιιι· ι,ιοοοιιιιτ2τ πιειι·οιι πιιπ ειππ 8.ποιι πιι- ππο πιο·

πιιιιιενι·οοοπ ιπιοι·οοειοιιοιι. Αιιοιι Μ οπ ι ο ι π ο. 1 ιι ο π πι ι ο ππι:

0ο ιιι Βιμ ιιιιιιοοιιιε εοι;οποπ: οπο ποιπ Ειππο ποπ 14. .Ιιιιιι·

ιιιιιιποι·ι:ο πιιπ ·οιπ 8ιππιιιι·οι. Νπιποπο «Οοι·πο» οι·π·ιιιιπι.

Νιιοιι ποπι Πιιιοι·ε:ιιιο·ο ποο Οι·ποπεοιο8.Ιοο (15θ2) ιιπ1ιπι πιο

ιιι·2ιιιο1ιο Κπποι πππ πιιο 1ιιι·πιοιππιννοοοπ ιιι 11ινιο.ππ οιιιοπ

ιιιιιιο1·οπ Αιιι'οοιιννιιπο. Ιιπ .1πιιι·ο 1885 νι·ιιι·πο ποο 1ιποπιειιιο.1

ννοοοπ πιο Βιιςπ ειπει· ποποπ Πιιι·οιιοιοιιι ππιοι·οοεοπ. Ιιπ Βιοποι.ο

ποι· Βιιιπι ποιοιιποιι ποπ κινοι ι›οοιοι1ιο Ποπιοι - πιο 1ιοιποιι

Β ι π π ι.-Ρ1ι γ οιοι , πιο1οιιο ιπι νοι·οιιι ππι ποπ πιοι Α ρ ο -

ιιι ο ιι ο π - Η ο ι· ι· ο π πιιο εππκο Μοπιοιπιιιννοεοπ απ ποοοι·ιοοπ

ιιπιιοιι. Ειπε ιιι·οιιιοιιο 'Ι'ο.ιιο οιιιοιιοι·ιο πιιιιιπιο πιοιιι, ο.ιιο1ι

πιιο Ιποιιιιιι. ποι· Ποπ ειιι·πιο πω· ιπι 17. .ιο.ιιι·ιιιιπποι·τ ιιοοιι

πιι·ιιι. 1ιοιιπιιπι. Ειπ Β ι ι ι ο ι· ο ο ιι π. Η ο - Α ι· ο τ ινπι·πο ιπι

1ιιιιι·ο 1742 πιιο·οοιοιιι. πππ ποιπ Βοπιιι·ιιιιοοο ειπ Επιιπ-Ριιγοιοιο

ιι ι· ο τ ο πιιο·οιιο1ιοπ.

. Ζιιιιι.ι·ο ο·οιιιιοιι 1ιοι.ιο.

ἶ πιο 40 Οι. πππ 5πιιιιιιο1ιι·ποιο.

π·ιππο εοιι 1788 πιιι·οιι πιο νοπ πω· Κι·οπο ππ;;οοιι·1ιιοπ Κι·ο ι ο°- `

πιιοοι.οπ Ζοιιοπ »ο επι· θοΒοπννοι·ι».

(Αιιιοι·οιοι·ο.ιι

Απι' Απ ω” ποιο Ρι·ιι.οοο Μ”. Ποιιιο 1ιοοοιιιιοπιι

πιο ιιοοοιιοοιιο.ιι: Ηοι·ι·π Πι·. Βι·οπ π οοιι π ππι· Βι·πιπ,ςιιοιιιιπιι

ποε Πι·ιισιιοο οοιιιοι· Αι·ιιοιι. ιι1ιοι· πιο Αοι·2 ιο Ιοινιοπι1ι

πππ πιο ποοοιιιοιιιο ποε 1ιιοπικιιιο1ννοοοιιοιπ

Β ι νιο.π π, οπο ποι· Κποοο ποι· θοοοιιοοιιοιι 200 πω. επ πο·

πιιιι€οιι.

ιιι`οτιοοιιιιπις Μπι).

Αποιιιιι οπο ποπ Ρι·οιοιιοιιοπ

ποτ ποοοιιοοιιιιιι ρι·ιιιιιιοοιιοι· Αοι·2ιο 2ιι ι.ιιπιπ.

πι. 8οιιιοοι. 11ιθ4).

1. πι: ιι πιπιιπιπ. ιιπ οιο11ι οιπο Βτιιιιιι·ιπο Ρπιιοιιιιπ π”.

πιο νοι· ο ππιιι·οπ ειπ οιποπι ιιιοιιοι·ιιοιι Ρι·ιιπιι ι·πιιοιιι ποτ

8μιι.ιοι· 2οιο;ιοιι ποπ Απιιι·οιιιιιπιιϊω

ππ ιιοιποπ Φιιππο, ιπι ποτ 1ιπ1ιοπ Πιιιιι ιιππ ππι ι·οοιιιοπ ©1811·

1ιοο:οιιο·οιοπιι. Αιιι.ιοπιιιιοιιιιοιι ιιιτ ιιιιοι· ποι· ι·οοιιιοπ Τι1ιιποοιι1

Πιοπο νοι·ιιππποπ. ιπι Αποοιιιιιεε ει.ππιο Ποιποιιο1το.ιιοπ ορι·ιοιιι

8. ιι1ιοι· ιποιιεοιιο Κποοιιοιιοι·ιιι·οπιιπποοπ. - Ρι· ιοοιποιι Η

ι.νοιοι πιιι·ππι ιιιπ, πποο ππο Αιιι'ι.ι·οιοιι οιιιοε οιιιι·οποπιιιιιοπ

Ρι·ιπι5.ι·οποιοιο ιιι επ ιιιιιιιοπι .οιιπο Βοοοιιιιιπο; νοι·πιοπο.

9. 8οιιιππιιιπο.ιιπ οιο11ι παο Κιππ ιπιι.1ιπγιιιπιοιιιι

ιιππ ιιι πο ι· οειιοο ο ιο νοπ ποιο οι· οοιιοπ οιιιπιπ.ι, ππι 4ι- Μ·

κοιιιιιοι· 19073, ποιποιιοιι·ιοι·ι Μοτο. Πο πι οιπο πιιππι1οιιπο πο·

εοι·ιιπιο· ιιι ι‹οποιιιιιοι·οιι. Ι)ιο Βοιιιιππιππι; 1ιοοιπππ ιπ ποι· Μι·

ι·οιο1ιιιιιο νοπ 'Ι'ιιγι·οοιπιπ (65 Τοιιιοιτοιι οπ 11%).

ο. ο” ιιι ο ιι ιπ οπ π οιοιιι οιπο 4π_ιοιιιι,πο. οοιι θ ιιιοοιιοπ

ιιι·ππιιο 1ι'ι·πιι νοι·. ιπ ποιοπ Αιιιιοιποπ 1ιπι‹ο οιπ Τιιιποι· ο"

ιιιιιιοιι ιοι. πιο 1ιοειοιιοιι πιιοιιπιιοιιο '1'οπιροι·πιιιι·ειο1291'υπω

πι” ιαπιιωπι επι Νιοι·011°

ι π ιι ο ι· ιι π ι ο ο ο »πιο ππι·οιι οριι.ιοι·ο Ππιοι·οιιοιιιιπποπ ΖΟΝΟΜ

ιοι·ιιοι πππ πιο 1)ιππιιοεο οποοοι· Ζπιοιιο1 ο;οοοιοι:.
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4. Ρι·ιοάιιοι·ι; ειο1ιτ οιιι 14-ιιιοπο.ιΙιοιιοε Κιιιά νοι·. Με ι

ιιπ Αιιιι;ιιει ιοοε ιιιιιοι· Γιοιιοι:οιεοιιοιιιιιιιι.κοιι ειιι Ρο Ι ι οπι ν·

οιιιιε οι·πι·υ.πιιι ιυιι·; ειι€οπιιιιοΙιιιοιι 1ιοειοιιι οιιιο ΡιιΓθ88 άοι

πιιιοι·οιι Βιιι.ι·οπιιιΜοιι. - Ο ιι ι·ιειιιιπι Μπιτ. άιο Ρι·οι,ςποεο 1

Επι· εοιιι· 2ινοιιοΙιιο.ιι.; ιιι Ε`ι·ιιε,ο ιιιιιπο ιιοι άοι· Βοιιιιιιάιιιιι€ άιο

Τι·ιιιιερΙοπιο.ιιοιι άοι·οοιιιιιιιιιοπ Μιιειιοιιι πιιι' ιζοειιιιιιο. 11ιοάιιο

ιετ άει· Απειοιιι, άιιεε οιιιοιπ οροι·ιιιινοιι Βιιιο;ι·ιιι' οιπο ειιι.ι·ιιοπάο

ΒοιιιιιιάΙιιιιο· πιιι Βιιάοι·π ιιιιά Μπεειι€ο νοι·ιιοι·ι:οιιοπ εοιιιο. -

οι οι: οι· ο πιιι ιπ οιιιι€οιι πιιιιοιεοιιννοι·οπ ?οποπ πιιι Βι·ι'οιο;

οιοιιιι·ιειοι·ι.

1εοιι ι· ο νι άοπιοιιειι·ιοι·ι οιιιοπ ΠΠ νοιι Χ ο ι· ο ά ο ι· ιπ ο.

ριΒιιι οιι ι;οειι πι (1·`ι·ιι2 Β. Με Πιιοιι). Βιιιο ι.:οιιιιιιο

Βοεοιιιοιιιππε άοε 1·`ιιιιοε ιει ιιιιιτιοι·ιν·οιιο ιιι άοι «5ι. Ροιοι·ε

ιιιιι·οιοι· Μοά. ινεεε. ιιι Νι·. 48, 1904 οι·ειιιιιοιιοιι.

ι· οι! ο ι· ιιι ιι πιο πι ο ιι το ε ιι πι (Αιιάι·οι Αιννιοι‹ απο Νιοάοι·

Βιιι·ιιι.ιιι. Ροιιοιιι. ιει 18 .1οιιιι·ο πι. ιιπά ιοιάοι. επι άοιιι 1.). Ιιε

1ιοπιιιιιιιι·ο ειιι άει· Κι·ιιπιιιιοιι. Ζιιοι·ει 2οιι;τοιι ειοιι πιιι θοειοιιι,

εριιιοι· ιιπ άοιι Η5.ιιάοπ Γιοοιιο. οεπ °'/σ .Ιοιιι·οιι ιι·ιιιιοιι άιο

Αιιιςοιι. Βιιιο13οειοιιιιαιιπι; άοε Ριιιιοιιιοπ οι·ε;ιοιιι, άοεε πιιι·

άιο Βιιιιι άοε Κοιιιοε, Ηιιιεοε, άοι· Βοποοεοιιοπ άοι· Ππιοτει·ιιιο Τ

Μιά άοτΗιιιιάι·ιιοεοπ νοπ Ριοιποιιιιοτπιιςοπ ιιπά Τοιοεπο·ιοΚιιιειοιι

οι·Βιιι'ιοπ ειιιά. Πιιι άιο Απεοπ. Μιιιιά ιιιιά Νιιεο ιει άιο Ηιιιιι

Ζοεροπιιι ιιπά ιιιιι·ιιιΒ. Απ ιποιιι·οι·οπ 8ιο1ιοιιιιπάοιι ειοιι Ι‹ιοιπο

Ηο.πωιι€ιοιιιο. Αιι άοιι Αποοιι ιει Νο.ι·ιιοποιαι·οριιιιιι πιιά Μπ

άιιι·οειε άοι· πιιιοι·οιι 1.ιάοι· νοιιιιιιιάοπ. Πιο ιι·οιιιο (οιιιοπ πιει

'Γι·ιιι›πιι8οπ ιιιιά θοιάεειιιΙάπποοιι. - 1' ι·ιε ο ιιι ο. ιι ιι ιι·οιει. οιιι

άιο εισαι: $οιιοπιιοιι άοι· ιπ Βοάο ειοιιοπάοιι Αιιοιιιιοιι πιιι ιιιιά

οι·ννιιιιιιτ. άιιεε οιιι” άοιπ άιοειιιιιι·ιεοιι Ποτιιιιιιοιοεοιι-Κοπιμοεε

2 Ε':ιιιο άοιιιοιιειι·ιοι·ι ινιιι·άοιι.

Τ. .1. θοιάιιοτι.ς άοιιιοπετι·ιοι·ι άιο πιιι» άοε επι 8. Αρι·ιι

νοι·οοειοιιιοιι Β`ιιιιοε. Πιο Πιιιοιειιοιιιιιι€ ιιιιιο νιιιιιιι ιιιιτιο

άιο 1)ιοΒιιοεο πιιι 11οιιιιιι. πιιο ειοιιοτ εοειοιιι. Βιο πιο πιιι

οιιιο "ιιπ ιιιιεεοηςοινιιιιιιιιοιιο δι·6εεο οι·ιοιοιιι; άιο Μο.εεο ειπ

Ρι·ιι.ρει·ιιι.ι ιιοιι·ιιιιοιι 28:20:12 οιιι. ιιι οιιιοπι Βιοιοιιοπ ?οιιιο

ν ιι· οι.. Με ννιιι·οπ άιο Βιιι·οιιιιιοεεοι· πιιι ιιιιιιοάοιιιοπά

;ςι·ι1εεοι·. -- Β ο ιι ιιι ιι ιι ιιι οι π π “πιο πιιι. άο.εε άιο Βοιιινοιιιιιις

ιιιιοι· άοε ΒοοριιΙιι. άιο οι· ιιοι 11οιιεοιιοιι ι“οειετοΙΙιο, οιιι οιιιοιιι

Βιιιιιιιιοιπ Ι›οι·πιιι ιιιιιιο.

8. 1ε ο ιι ι·ο γτ άοιιιοπειι·ιοτι. οιπο Ριιιιοπιιπ πιιι Οο1οιιο ιιι

άοε Ριειιιοιιιιι1οιιε άοι· Βοιιιιιι. 1ιοι·οοιιιο πει οιιιοιι

Βιιι·οιιιποεεοι· νοιι 4-6 Ρ. 1). πιιι! 1ιοιι·ι ιιιιιοπ ιιιιεεοπ νοπ άοι·

Ρο.ριιιο. 1)ιιε οριιιιιιιιιποειιοριεο1ιο Βιιά οιιιερι·ιοιιι @που τω·

Αιιιιιιάιιιιες οι οιιι πι. 7 άοε Ηιιοιιιιοιιοπ Απ” (1896).

θ. Η ο γ ά πι οι ιι π άοιιιοπει.ι·ιοι·τ οιποπ 82-_ιιιιιτιεοπ Ροιιοπιοιι,

άοι· νοι· 6 .1οιιι·οπ ιιιιοε, ιιιιοι· πιο θοποι·ι·ιιοο 8·οιιιιιιι ιιιιιιοιι

ννι11 ιιιιά νιοιιιισιι ειιοειιιεοιι 1ιοιιιιιιάοιτ ινοιάοιι ιιπ. 1π άοι·

Βιιιιο άοε Ροιιιε ιιιιάοπ ειο1ι πιοιιι·οι·ο ροι·ιιιι·οιιιι·ιιιο Ι1ιιιι;1ιοιιο

Βιι·ιιιι8ο, άιο εειι. 8 1ι1οιιιιιοιι ιιοετοιιοιι εοιιοιι. Ποτ. Ριιιιοπι

ννιι·ά πιιι. 1ιιιιιιοιιοιιοπ ιιιιά .Τοάιιιιιι ιιοιιιιπάοιι. - Νεοιι Ρι·ιεε

ιιιιιπ π ιιιιιιάο1τ εε ειοιι πιοιιι ιιπι οιιιο Οεινοι·πιιιε ενριιιιιιιοιι,

ννο1οιιο άιιι·οιι θιιιιιιιιοιιιιοιοιι ιιοάιιιμ Υιι'11'(1, άοι·οιι νοι·άοι·οι·

'Ι'οιι Μπι ει.οι.ε ιςοεοιιιι·ιιι·ιε :οτι:ιιΙοιι πι. Ποπ. ιιοεοπ ιιιοιει.

ιιιιοιιτιεο ιιιοεοπικιιι·ο νοι·. 1ιιοεο εοιιιποιε1οεο νοι·ιιο.ι·ιιιπε

ιιιιιοι·ιιιιιιι άοε θοι·ριιε οονοτιιοειιιιι ροιιιε άιιι·ι“ιο ννοιιι ειιι' Βιω

Εοιιιιππιιπειιιιιοιοπ ςΡιιιο1ιοιιιιιοιι) ιιιι·ιιο1ωπιιιιιι·οπ εοιιι. Πιοεο

11οιιιΙάο ειιιά τιιοιιιιιιάπποειιιιιι€.

1ιιι Αιιεοιιιπεε ιιπ άιο Ποιιιοιιειι·ιιιιοπ οπι.ιηιιππι. ειοιι οιιιο

Ποιιιιι.το. ινιιιιτοπά ννοΙο1ιοι· νοι·εοιιιοάοπο Κοιιοε;οπ ιιιιιοιι ιπι:οι·

οποια οι·οοιιοιιιοπάο Ε'ιιιιο νοπ Ι.ιιοε ιιιιιιιιοιιοπ. Βοεοπάοτε

1ιοι·νση;οιιοιιοπ απ ιινοτάοπ νοι·άιοπι Γο18οιιάοι· ΠΜ: Ρτιεε

πι ιι ιι ιι εειι οιποπ Ροι.ιοπιοιι, άει· εισιι ννο8οιι 1'νει·ιοπ ιιπ άοπ ι

1ι`ιιεεοπ νοιειοι1ιο. Πε κοψω ειο1ι, άπεε οε ειοιι ιιιπ 0ο ιιά ν

1οπι πιο Μια 1ιιιιιάο1ι.ο, άιο ειιι' άοιι Ποιιοι·μιιιςειοΙιοπ ιιπά

Βοιιοπιιϋ.οιιοπ άοε Ζοιιοπ ειιεεοπ ιιιιά ιιπιοι· οιποι· εροιιιιεο1ιοπ

Βοιιιιιιά1ιιιιε ιιιιειιοιιιοπ.

10. 1ο ο ιι ι·ο γι. άοιποπειι·ιοτι. οιιιοπ Ριιιιοιιιοιι, άοιιι οι· άιο

τοοιιιο Οιιιιιο. ιινοι;οιι Ο ιιι το! ειιι·ιιοπι Β11".ξΟΨΕ111θι ιιιιιιο.

1)οι· εειι πιο άιιι·οιι Με Αιιιιι·οιοιι οιποι· Βιιιιιιιιιπεριιιιι1ιο Βο

ιιιοτιιιοιιεικοι·ι. Αιι8οιιιι1ιοι‹1ιο1ι ιιοπιππι. ποπ άιε 0ιιιιιιι ννιοάοι·

ιιιιιιιιιιιιοιι. οπεο1ιοιιιοπά πιιι οιποιιι 'Ι'ιιιιιοι·ι·οπιάιν. ιιπ Αιι

εοιιιιιεε ιιπ άιο Κιοπιιοπνοι·ειοιΙππι; πιει 1. οιιιο Ριιοι.οικιπριιιο

άοε Ρειιιοιιιοιι. άιο νειι· άοι· Οροι·ιι.ιιοιι ειιι8οιοιιιει ιινοι·άοπ ιινιιι·,

ιιπά πιιιιι·οειιοριεοιιο 8οιιπιιιο άιιι·οιι άοπ Βιιιιιιιε πιιι οιιιοπι

'Ι'οιι άοε 'Ι'ιιιιιοι·ε. Ποτ πιιι ννιτά άοπιιιιιο1ιετ ιιι οιποι· εροιιει.

Ζοιιεοιιι·ιιι ι;οιιιιιι ιιοεοιιι·ιοιιοπ ννοι·άοιι.

11. Ρι· ι ε ε ιιι ιι ιι ιι ιιοι·ιοιιιοτ ιιι;ιοι·

πορνο ιιιιι.οιιιο-επάειιιοιιοει. Ποτ οιιι. 1:'ιιιιοιιι (Αιι

άιοι Βιιιιιοιι) ειιιιιιιιιι ειπε Νιοάοι·-Βοιιιιιι οπο ιει εοιι οιννιι

2 .1ιιιιι·οπ πο”. Βοι'ιιιιοπ ειιιά: Βιιι·π, 1ιπιοι·οκιτοιιιιτο.ιοπ.

Νιιι.οε; νι·οιιιςοι· άιο οιιοι·οιι Βιιιιι:οιιιιιιιιοπ. Αιιε8οερι·οοιιοιιο

Αιιιιειιιοειο. Αιιιςοπιιι·ιιιιοιι ιιιιά ννιιιιροι·π ιπιιιιιι.

12. Οιιι·ιετιιιπι ι·οιοι·ιοιι: άιο Κιο.πιιοπιζοεοιιιοιιτο οιιιοε

1ι'ιιιιοε νοιι Μοπιπειιιε ιιοιιιει, άιο οι· οιιι οιιιο 1πιοιιιιοπ άιιι·οιι

1ιιιιιιοππο.Βοοιιιοιι ππι·ιιοιιιιιιιιοπ ιιι6οιιιο. Ποτ Επι! - οε πεπ

ιιο1ι. ειοιι ιιπι οιπ Κιπά -- ιιπ άειάιιι·οιι ιιιιοτοεεειιι, άεεε οι· ιπ

άοιι οι·ιιιοιι 94 8ι.ιιιιάοπ πιιι ο Βοιιιιιιοιι“ιάειοιι ιιιιά ιιοιιοιι Τοιιι

οιποπ ιιοιιοπ ΓΑΠ νοιι

- .1ιιιιι·οπ οιιιοιι ιιιιιιιιοιιοιι Επι!.

_ _ . 7 χ ειιιιπιπι :Με Βιιι2ιιιι ιιιιά ιετ εοιι. 12 .Ιιιιιι·οιι

θ. 1εοΙι τω” άοιιιοιιειι·ιοι·ι. οιιιοπ ειι·οιιοπ Ρειιι νοπ λο°

. ιιιοιπο Κιι6ιοιιοιι, νι·οπιοοι· πιιι' άοτι οιιοι·οπ Βιιι.ι·οιιιιιιιιοπ.

 

; Μιά, »πιο οε νοιι

 

ποιειιιιιιοιι οιιιεοιειο ιιιιά ιιι άοιι οι·ιιιοπ '1"οι;οιι 1ιοιιιο ιιιιει;ο

ερι·οοιιοιιοιι οοι·οιιι·ιι1οιι Ηι·οοιιοιπιιιιοιοιι οι·ιιοιιποιι Ιιοεε.

123. Ο ο Ι ά ιι οι;; ιιοι·ιοιιι.οι ιιιιοι· οιιιοπ Ροοιι ο ιι ι ειιι , άει·

ιιιιιοτ άοπι Βιιάο άοι· Ριιι·ριιι·ει ιιιιιιιοι·ι·ιιιιιτιοα, πιιι Βιιιιιιι·οοιιοιι

ιιιιά Βιιιτιιιιι·π νοι·ιιοι ιιιιά ιιι άι·οι 'Γιιἔοιι κιιιπ Επι” ιιιιιι·ιο.

Με ιιοιπάοΙιο ειοιι πιιι άοπ νοιι Η οιιιο ιιιιά Κιιροει ιιοεοιιι·ιο

@οποπ εο8. αεοιινι·πιοοιι 'Μάο. - Βιο ιιοι·τ εειι νου ιιιοιιιοιοιι

Ρ ι· ι ε ε ιιι ιι ιι ιι ινιιιιιτ νοπ· νοι·

ιι·οοιιεοιιιιιοοιι ιπιι. Μοιιιιιε ιπο.οιιιοειιε ΨοιΙιιοιιι. ?Με ιιεε

1 οιπο Ποιιοι·ιςιιπι-;ειοιιιι Ζινιεοιιοιι άοι· οι·ιι·ιιιιπτοιι Γοι·ιιι ιιπά άοι

ι.νριεοιιοπ 'νο.ιιοιιι νοι·ει ,εοεοιιοπ.

11. Ρι·ιεειιιο.ιιιι πιιπ οιιιοπ ποιιοιι ΠΠ νοπ Ι.ιορι·οι

ι.ιιιιοι·οειι ιιιιι. @ιο ἐ57-ιιιιιι·. Ριιιιοιιιιπ ιΚοι·ει.ο ΠεάιεοιιΚο)

ιιι πιο” ινοιιπ

Απι' άοιιι θοειοιιι. άοιι Πιιιοι·οΧιι·οιπιιΜοιι ιιιιά άοιι Νιιι.οε

Αιι

ι.;οιιιιι·ιιιιοπ οι·ιιιιιιοπ, άιο ινιιιιροι·π ω· Πιιτοι·ιιάοτ ειιιά ιιιιε8ο

τιιιιοπ, άιοιοιιιςοιι άοι· Οιιοι·ιιάοι· οιιιιιιιοιι.

15. Βιιτιιιι ιιι ο ιιοι·ιοιιιοι ιιιιοι· οιποπ Ρειιιοπι.οιι πιιι: Αεοιιοε.

Πιο 11οιιοι· ινιιι· ιιιοιιι ιιιιειιιιιειοιι, άπο Ηοι·ε ιιοτιιιιι.ι; Πιιι·οιι

ιιιιιο. Ειπο Ριιιιιιιιοπ Γάι·άοι·ιο Με πω· ειιιιιιιιιποιοιιιοι· οιιιο

ει81ιοιι: 2ιι Τομ, ινοι·ιιιιι ιιι άοι· Νο.ιιοιεοεοπά οιιιο θοεοιιινπιει

ι'οειΒοειοιιι ινοι·ιιοπ ι:οπιιιο. Αιιι ιιιιο1ιειοιι '1'οιο;ο απο ρ16ι.2ιισιι

πιο.

ι άοι Βιιιιιιε ειπ, ποιοιιάοιιι εισιι άει· Ριιιιοπι. παπι νοι·ιιοι ι;ειπ2

. "οιιι ο,οιιιιιιι ιιο.ιιο πιιά ιιιιιιιοι·ειοειιιιι.ιοιι ινιιι·.

ι οτἔειι› οιιι Κιιι·πιποιιι άοε Νοι2οε. - Ζοοριι'οι ιιιιιι άοε

Πιο $οιιι.ιοιι

Ηοι·ιιπιιοοιιοιι άοε Κι·ιιπιιοπ πιιοιι άοι· Ρπιιιιιιοπ ινοΒοπ άει· νοι·

ειιι.ι·ιιιοιι 1πιι.περιποιιιιιιιιιιιο άοε ι.χοεοιιννιιοιιιοιι Ηοιοοιιε πι» άιο

ιιιιιιιιιτοιιιιιι·ο '1°οάοειιτειι.οιιο. ν. (Ποτ εοιιιιοεει ειοιι ιιιπι ιιπ.

Βετο π ιπο οι·ννιάοι·ι., 112188 εοιποι· ΜοιιιιιπΒ· ιιιιοιι Πι·ιιι:ια

εοιιννοιιιιιι€οιι ιιπ Ηοι1ι.εεενειοιιι, άιο ειιιπ 'Ι'υάο ιιιι.ι.ιοιι ι'ιιιιι·οιι

Μιιιιιοιιι άιιι·οιι άπο Απιοι:οπ οιποι· 11οιιιιιιπάο νοι·ιιιιιοι ινοτάοπ

εοιοιι. - ν. 1ιιι·οι. ερι·ιοιιι ειοιι ιιπ ο.ι18·οπιοιποπ 8οιςοιι άιο

_Ριιπιιιιοιι οπο ιιιιά οοιιιι·ινοιιιοι Ι›οεοιιάοι·ε ιιι Β1ιιιοπ, ννιο άοιπ

. νοι·1ιοΒοπάοιι, άιο ιιι·οιιο 19ι·ϋιι'πιιιιις. @ιο 1°ιιιι1‹ιιοπ ι;οινιιιιιι·ο

1ιοιιιο Βιιιειοιιι ιιι άοε νιίοεοιι άοε Κιο.ιιιιιιοιπεριοεοεεοε. (Μιά

1ιοι·ε πιιι: άιο Ρπιιιιιιοιι ιπ άοιι Πι.ιιοιι πι: ιιιοποιοιι, ιπ ινο1

οιιοιι Ατ.οι.ποτ. ιιοετοΙιτ ιιιιά Βι·ιοιοιιιοτπιιε ι.:οεοιιιιι1οιι ιινοι·άοπ

εοιι. Νιιοιι Αποιοιιι. νοπ Βιοιιοι·τ. ινιι·ά ιιοι Ριοπιο.οικεπάιιιοπ

νιοι ιιι νιο1 ριιπιιιιοι·ι. 8 ι.ι·ειιι ιιι ο ποιο άιο ιιιιιιιιοο Απννοπ

@πιο άοι· Ριιιιιιι.ιοπ άοι· εοτϋεοιι Ηοτιι·ο.οιιεπάιιι.ο ιπι· ετιιι.ιιιιιιι.,

ννιιιιι·οπά θοιάιιοι·ις ειο πιιι· ιιοι Βοιιοπεοοιιιιιι· ο.ιιεοινοπάε

ιιν18εθι.ι οιιι.

18. 1 ει: ιι ι·ονι ερι·ιοιιι. ιιπ Απεοιιιιιεε ιιπ εοιπο εννοι εοι1ιει

ιιοοιιιιοιιιοιοιι πιιπ ιιπ νοι·οιπ άοιιιοιιειι·ιοι·τοπ ?Μο ιιιιοι· άιο

8ινιπριοιιιο ιιπά άοιι νοι·1πιιι άοε Χοι·οάοι·ιιιο. ρι8ιιιοιι

ι.οεππι. Νιιοιιάοιιι άοε Κτοπιιιιοιιειιιιά άιιι·οιι Κοιιιοει ιπι

.1ιιιιιο 1870 οιιπι οι·ειοιιπιο.ι ιιοεοιιι·ιοιιοπ ιινοι·άοπ ννοι·, ειπά ιπι

1ιο.ιιιο άοι· .1ιι.ιιι·ο ιιι άοε εοεπιιιιοπ 1'νοιι.ιιιοι·οι.ιιι· πιιι· 146

Ριιιιο πιοάοι·ιςοιοι;ι: ννοι·άοιι. ιΝιιοιι οιποι· Ζπεοπιιποποι.οιιιιιιιι·

Αάτιο.πε). Πιιεοι·ο Κοππιπιεεο νοιι άοπ ιιιιιιιεοιιοιι 13ι·ειιιιοι

ιιιιπιςοπ άοι· Κι·ο.ιιιιιιοιι ειπά ιιπεεοι· άιιι·οιι Κει.ροοι ιιοεοιιάοι·ε

άπι·οιι Η πιιπ εοι“ϋι·άοι·ι ννοι··ιοιι. [πιο 1ινοεοπ άοε Χοι·οάοι·ιιιιι

μιιιιιιοπι.οειιιιι ιιπ. άιιεοι;οπ ιιοοιι ιιιιιιι€ ιπ Πιιιιιιοι ι;οιιιιιιι.

ινιιιιι·οιιά νοπ άοι· οιποπ 6οιιο άοπι Βιιιιιπεε άοε 5οπιιοιιιιοιιιε

οιιιο 11οιιο 1ιοι άοι· Επιειοιιιιιη.>; άοι· Κιιιιιιιιιοιι: 2ιι€88111'01:1ιοιι

ειιιιιοι·οι· 8οιι.ο ιιοετι·ιιιοιι. Ιπι.οι·οοειιπι. Μ.

οε, άιιεε (ιιιιοιι Α άι·ιιιιι) ιπ ΙΟ ρΟι. άοι· Ειιιιο Οοιιειι.πΒιιιιιιιιιιι,

άοι· ιΒιι.οι·π ιιιι.οιιι;οννιοεοιι ννοιάοιι ιιοπιιιο.

(Β'οι·ιεοτειιπ,<; πάει.)

Ζιιεοιιιιιι ειιι άιο ΒοάιιΜιοιι.

1Νιι· ιινοι·άοπ πιιι άιο νοι·ϋι1'οιιιΙιοιιιιιιο· ι'οιιςοπάοι· Ζ ιι ε ο ιι ι· ι Γι

οι·ειιοιιτ:

Ποπ Ηοι·ι·οιι Κο11οι;οιι πιιι· ι'ι·οιιπάιιο1ιοιι Βοποιιιιιιιπ·.

νοιι άοι· Κοπιιιιιεειοιι άοι· 11οειιιιιιοτ'Ι'ιιοι·ιιιιοιι

` ιιεοιιοπθοεοιιεοιιιιΜ.

Ιιι άοι· 8ιιιιιπι; άοι· ΜοεΚιιιιοι· 'Ι'1ιοινιροπτιεοιιοιι θοεοιιεοιιιιι'ι:

νοιιι 1. Ποιοιιιιιοι· 1904 ιιιο1ιοπ άιο Ηοι·ι·οπ Ρ1ι. ΒΙ ιι πιο ιι

ιιιιιι ιιιιά .1.Βι·οπετοιιι οιιιοπ νοι·ιι·οχ «Πο1ιοι· άιο

ι·ειιιοιιο1ιο 0ι·οοιιιειιι;ιοπ άοι· ΗοιΙεοι·ιιπιρι·ιι
ιιι ιι ο ιιι). 1π άοι· ιιπ άιοεοιι ?οιιιοπ ειοιι πιιεοιιιιοεεοπάοπ

Πιειεπεειοιι ει.οιιιε άοι· νοι·ειι2οιιάο άει· θοεο1ιεοιιοιτ. Ρι·οι'. Η'.

1). 8 οιι οι· ινιπ ε ιι ν, ιιι-ιιι Αιιιι·ιιιι· οιιιο εροειοιΙο Η οιιι ιιι ι ε·

ειοπ ειιι· οιΙιεοιιιι;οιι Βι·ϋι·ιοι·ιιιις άει· άιιι·οιι άιο νοιιι·ιι.εοπάοπ

ιιιιι€ονι·οι·ιοιιοπ Ρι·ειιοιι εοινιο ειιι· Βοοι·ιιοιιιιιιι; άοι· πιιι άοε

 

"ι ι'ι·ιιιιιιιει·1ιοειιιι ι'ι*ι·ιιιεοιι 19%, Νι·. Β.

 



Ηειιεει·ιιιιιιιειιιιιιιιιιιιις ιιει ιιιι'ειιιιοιιειιι·ιιιιιιιιειιειι ει·ειειιειι Βε>

ειιιιιιιε ειι ινιιιιιειι.

Ι)ει· Βεειιιιιιι ιιει· Κοιιιιιιιεειοιι ιετ ιζει;ειιινιιιιιε ω ειιιιει·:

Α. ι. ιι ιι ε: ο ιν οι (νοι·ειιπειιιιει·). Η. 1. ο ε ιν ε ιι ιιι ει ι οιιι·ιι'ι

ιιιιιι·ει·), ι·ιι. Β ι ιι πιε ιι ιιι ει ι. .ι. Βι·οιι ειειιι. ιν. Πι·ενει·

πιιά Β. Β ε; ι ε ινοι·ιι·ειει· ιι. ιιιιιιιιιιι·. Ηεεειιεειι.), Η. Ο ι·ιι ιι ε ι·

ιιιιιιι πι, Β. Κιιιιοι, Α. Κιεεει, ιν. ΒιοΙιεοιιε.ιιοι'ΓΝει·-°

ι.ι·ετει· ιι.ιιιιιιιιι ι'. ι(ιιιιιει·ιιι·ει.ιιιιιιειιειι), Β. Β ιι ιι ιι ουν, ιν. 8ο- ι

ι·ε ιι ι ιι ινει·ιιειει· ο. οιιιι·ιιι·,ε. θεεειιεειιιιι'ι), Θ. 8 ο Ι οινι ε ιν,

Ρι·ι. 'ι'εοιι ει·ννιιιειιν.

Με Κοιιιιιιιεειοιι ιετ ειοιι ι.νοιιι ιιεννιιειιι. Με:: ιιιε Ι.ϋειιιιι:

ιιει· ιιιι· ι.ιεετειιιειι Αιιι'Βιιιιο ιιιιι· ιιιιιιιι ειι'οιει·ει·ιιειεεειιιι εειιι

ιιιιιιιι. ννειιιι ειιιε ρ;ειιιειιιειιιιιε .ιι-κει ιιει· νιειειι ιιιι ,=.ιιιιιιειι

ι·ιιεειεοιιειι Βειοιιε ινιτιιειιιιειι Κοιιεε·ειι ειιιιιιιιιιιε. Με 8ει·ιιιιι- .

ιιιε·ι·ιιιιιε ιει ιιει·ειιε ιιι Με Π. Πειειιιιιιιιιι ιιιι·εε Βεετειιειιε Βε

ιι·ειειι ιιιιιι τιιε ερε2ιιιεοιιειι Βειιιιιιιιιιιιιεειιιετιιοιιειι ιιει· ιιιι'ειι

ιιοιιειιιιιιιιιιιειιειι ειιιιι ιιειιιιιιιιιι;ε εο ιιιιε;ειιιειιι νει·ιιτειιει πιιά ι

Κοιιεςειι ινοιιι 2ινειιοιε- ; 0ΜοΙ"είεω"3"·ιιιιιιιιιειιοιι, ιιιιεε ιιιιεει·ε ι·ιιεειεειιειι· -

οιιιιε ιιιιει· υιιιιιιιιειειι·ιιεε. ειιιεοΒιιι;ιεεε Μειειιιιι νει·ιιιι;ειι.

Εε ιει εοιιιιι: ιπι ιιει· Ζειι. ιιιεεεε Μιιιει·ιιιι 2ιι ειοιιτειι. ενετε

ιιιιιιιεοιι ιιι οειιι·ιιειιειι. ιιι·ιιιεειι ειι ιιειειιοιιιειι ιιιιιι ιιιε 8ει·ιιιιι- .

ιιιει·εριε ιιι ιιιε ειιιιιε ινι‹·ιιιιε,·ειι. ιι·ιεεειιεοιιιιιιιιοιιειι Βιιιιιιειι _

ειι ιειιιιειι, (ει. Πιεεειιειι ιιιι·ει· ιιιιι ιιιιιι ινιειιει· ειι:ιι ειιιετειιειι

ιιειι ιιΙιεεει·ι”οι,<;ε 2ο ει·ιιιει·ειι πιιά ε·ιειειι2ειιιιι; άειι νει·ειιι:ιι :ιι

ιιιιιοιιοιι ιιει θει·ιιιιιιιιειοριε ιιιιιι ιιιι·ει· Γοι·ιεειιι·ειιειιιιειι Ειπ

ινιοιιειιιιιε ιιιιιοιι ι·ιιιιοιιειιε Οη:ειιιεε.ιιοιι ιιει· θει·ιιιιιιιιιι·ειει- `

ιιιιιε, Βει·ιιιιιρι·ϋι'ιιιιιι· πιιά Ξει·ιιιιιειικειιιιιιιιιι ιιι Βιιεειιιιιιι άειι

Βοιιειι πι ειιιιειι.

Ύνειιιι€ιειοιι Με ιιιειιει· Βεειιιιιιιιειιε ιιιιιι ιειιννειεε ιιι ιιει·

Ρεισιιιιτει·ειιιι· ιιιειιει·ιςοιε,ειε Μειει·ιιιι. ιιει.ι·ει'ιειιιι ιιιε Βετο

ιει, εο ννιι·ιι ιιεεεειι ιιιιε·επειιι.ει. εειιιε Βειιειιιυιιι; Με 211 ειιιειιι

ι.ιειι·ιεεειι θι·ιιιιε ιιιιι·οιι άειι Πιιιειιιιι‹ι 8·εεειιιιιιιιει·ι, άε.εε _ιε‹ιει·

Αυτοι· Με εειιιειιι ειιχειιειι Ριιιιιε ι·οι·ιιιιιΒ πιιά ερε2ιειιε Ζιειε

νει·ιοιιςιε, ινοιιιιι·ι·ιι ειε ι·`οι·εειιιιιιεεει·ιιειιιιιεεε ε. Β. ει·ιιειιιιειιε

Ψιιιειερι·ιιοιιο ιιιιιννειεειι.

ιΥειιιι Με ιιιιεει·ε

Ρι·ιιι;ειι ιιει· Βοιοιιιει·ιιιιιε ιιιιειιεειειειι, ιιιιιι ενω· ιιιιοιι ιιειιι

νοιι ιιει· Κοιιιιιιιεειοιι ιιι Αιιεειι·ιιτ ι.>ιειιοιιιιιιειιειι ειιιιιειιιἰειιειι

Ριοει·ιιιιιιιι :ιιι ιιειιι ννειιει·ιι Αιιειιιιιι ιειιιιιιιειιιιιειι εεινιιιι

ινι6.ι·ειι. εο ιιϋιιιιτειι ιιιεεε Ει·ιιι.·;ι-·ιι ειιιει· πινει· ιιιοιιι. ι·ιιεειιειι.

ιιιιει· ιιιιι”ιιι· ιιιιι·οιιειιε ιιειι·ιε‹ιιεειιιιειι ιιιιιι ιι·ιεεειιεειιιιι'ιιιοιι ιιε

ε·ιιιιιιιειειι ι.ϋειιιι8· ειιι,ι.ιερειιεειιειι. Ειιι εοιειιεε νοι·πειιειι ιει

ιει2τ ιι·ει·ιιιιε ιιεεοιιιιει·ε ινιιιιεειιειιειι·ειι, νι·ο ειι:ιι ιιι ιιι-ι· ιιιεει

εοιιειι θεεεΙιεοιιιιιι άειι Ηιιεισειι ιιιιοιι ιιοιιεε;ιιιιει· Αιιιειι εο

εσιιιι.ι·ι ιιιιιι·ιιιει·ι ιιιιι. ι

Μειιι·ει·ε Κοιιιιιιιεειοιιειιιιι€ιιειιει· ιιιιιιειι ειοιι ιιειει ειιιιιιι·ι

πει' θι·ιιιιιι ειεειιει· πιιά ιι·ειιιιιει· Βεοοιιειιιιιιιεειι Με ει·ιιιιιιιε

ιιιιιιιιιιιιιι.: ειιιιιςει· ιιιιειιιιοιιειιι·ιιιιιιιιειιειι - (Ν. Ι)ι·ε χ· ει· -

Βει·οιιιειειιιε ιιει· Πιριιιιιει·ιε. Β. Βιι·ιε - ιιει· Βιιιιι·ιιιιιιιιι.

Η. Κο. ιι ει - ιιει· ι)νεειιιειιε πιιά ιιεε θειειιιιιιιειιιιιο.ιιειιιιιε,

Η. Ι. ο ει ιν ε ιι τ. ιι ιιι - ιιεε Βιιοιιι”ιιιιειιειιει·ε, Β. Β ιι ιι ιι ο ιν -

άειι Ει·νειιιειε. θ.

- ειιιι€ει· Ριιειρει·ειειιιιιιιιιιιιιιιι·ειι ιιιιιι ιν. 6ει·ειι ι ιι - ιιει·

Βιιιριινιο- από Βιιεριοιιη·ιιοεειι) ειιιει· ιιιειιιιιιιιειιιιιεεειιιιειι Βο

ιιι·ιιειιιιιιε ιιι ιιιιιει·ειειιειι ιιιιιι ιιιιοιι Αι.ιεοιιιιιεε ιιει· νοιει·ιιοιιειι

ιιι άειι Βεριειιιτειι ι·ει·ειιιι,ε·ιειι Βιι2ιιιιιι·ειι ιιει· Μοειιε.ιιει 'ι`ιιει·ιι

Ιιειιιιεοιιειι ιιιιι ιιει· ειιιι·ιιι·ιςιεειιειι, ριιιιιιιιι·ιεειιειι, αειιιιι·ιειιιιιι`

“ιιι-ενιιιιει‹οιο,ε·ιεοιιειι ιιιι‹ι ιιιιιιιει·ιοιοΒιει:ιιειι θεεειιεειιιιιι Με

Βει”ει·ειιιειι ιιιιιιιιιι·ειειι. Πιο Ρι·οςι·ιιιιιιιιε Πιτ ‹ιιε ιιιιιιι`ιιεειι

οιιιιιειιιιοιιειι ι3εοιιεειιιιιιι€ειι ειιιιι ιιει·ειιε Γειιιι.ιιιεειειιε.

Ιιιο_ιειιιι;ειι Ηει·ι·ειι Κοιιειιειι, ινοιοιιε ιιιι ιιει· ιχειι.ειιιεειιιοιι

Αιιιοιι ειοιι ιιι ιιειειιιςειι ιζειιειιιιειι, ιι·ει·ιιειι ιιιοι·ιιιιι οι·ιεειιειιει

ει·ειιοιιι,ιιιιιιειιειι πε ννοιιειι. οιι ειε ιιι ιιειι Βεριειιιιειι νει·ειιιις

ιειι Βιιιιιιιι.ιειι Με ιίοι·ι·ειει·ειιιειι ιιιιι'πιιιιειειι οιιιι· ‹ιειιιι›ειι·ειι. `

Κοιιιιιιιεειοιιειιιιιειιειιε ιιιι·ε ιΣι·ιιειιιιιιε·ειι Ζει· νι·ι·ιιιιιιιιιε :ιι

ετοιιειι ιι·ιιιιεειιειι; εειιιειι·ει·ι-ιιιιιιιιιοιι νι·ειιιειι ειιιιιιιιοιιο Αιιιοι·- ε

ι·οοιιιε ιιιιιιιιρειιιειει ιιιειιιοιι ιιιιτι Με ιιει.ιειι. Μειιιιιειιιιρι ιιειιι

Αιιιοι· ι·ειοιιι·ιιιει·ι ννει·ιιειι. ·

Βιε Κοιιιιιιιεειοιι @ποιιι ιιοιι`ειι ιιι ιιιιι·ιειι, ω” ιιιε Ηειι·ειι

Κοιιοι;ειι ιιει·ειι ω" ινει·‹ιειι ιιιιε ρειεϋιιιιειιειι Ι·)ι·ιιιιιι·ιιιιεειι

ιιιιιιιιιειιειι πιιά ιιει· εειιιειιιεειιιειι Αι·ι›ειι ειοιι ειιιιιεειιιιεεεειι.

Πιιι _ιεειιι·ιιε Αιιειιιιιιιιο. ιπ·ιι·ειΤειιιι ιιιε ειιι;ει·εριειι Β'ι·ιιιιειι.

ιιιιι Υειειιιιιιιιιις ιιει· νοιι ω· Κοιιιιιιιιειοιι ε.ιιε.ε·ειιι·ιιειιειειι

Ρι·οει·ιιιιιιιιο εοινιε άσε νοι·ιι·ιιιμ>ε ιιει· Ιιειι·ειι Ριι. Η” ιιιειι

ιιι ει ιιιι‹ι σ. Βι·οιιε ιει ιι νι·οιιε ιιιιιιι ειι·ιι :ιιι άειι 8οιιι·ιιι.

ιιιιιι·ει· ιιει· Κοιιιιιιιεειοιι Η. @ο ων ε ιι ι ιι ιιι ιιιοειιιιιι, ι.εοιιι

ιειι·ειιι 10) ιι·ειι‹ιειι.

 

. . . . . ο ιν ι· ο ι ε ιι ε ι·
ιιιει·ιιιιιε, εινειι”ειεοιιιιε νοιι ιιιοεεειιι ιινιεεειιεειιιιιιιιειιειι ινει·ι.ε ι Μ" 8 Η '

ι·ιιεειεειιοιι Κοιιεε;ειι, Με εισιι ιιιι· «Με .

 

θιιιιιει·ιιιιιιιιι ιιιιιι οι. 8οιονι·ιονν·

.ιιει· ριινειιιο·ιιιειιιειιιει.ιεειιειι Γιιιιιιιι.ιιι ιιει·εειιιειι

 

-- “ι`__ζε-_ῷ___-. ________ά_______ Δ

Μο
 

Τεεεειιειειιι·ιοιιτειι.

Ρει·εοιιιιιιιι.

- Πει· Ρι οιεεεοι· ιιει· Οιιιι·ιιι·πιε :ιιι ιιει· ιιιιιιιιιι··ιιιειιιιιιιι

εειιειι Αι‹ιι‹ιειιιιε, Αιιιιιιειιιιιιει· Πι·. Μ. 8 ιι ιι ιι οτι ιι . ιιιιιι·ιιε

ιιιεεει· 'ι'ιιε;ειιιιιι Βιιι·ειιιιιιτςιιειι (Με ιιονιιι Οοιιεεε

οι' Βιιι·ι:ςοοιιε οι' Βάι ιι ιιιιι·ι;ιι ;.ιεννιιιιιι, ιιιιε ιιιι .ιιιιιι

σ. .Τ. εειιι 400-_ιιιιιι·ιιεεε Βεειειιειι ι'ειειι.

- Ρι·οιεεεοι· Πι·. Η ι· ιι ε ι ν. Ιιενιιε ιι ιιι Ηει·ιιιι ιει. 2ιιιιι

οι·ιιειιιιιοιιειι ιιιιιι:ι ιετιε ιιει· Κοιιιειιειιειι θε

εει ιεειιιιι'ι ιιει· ινιεεειιεειιιιιιειι ειι Πρειιιιι εε

ιι·ιιιιιι ννοι·‹ιειι. Πιε 8οι·ιει:ιε ι·ει;ιιι εοιειιιιιιιιιιιι Πρειιιιειιειε κι

ειπε νοιιε Αιιιιιιειιιιε ιιιιι ιιι·ει Κιεεεειι: ειιιει· ιιιιιιιι·ιιιειοι·ιεοιι

ιιιειιιειιιιεοιιειι. ιιιιι·ειιιιιιιεοιι-ιιιιιιιιειιιιιιιεοιιειι ιιιιιι ιιιετοι·ιεειι-ε.ι·

--- Πει· ιιιιεεει·οι·ιιειιιιιοιιε Ρι·οι`εεεοτ ιιει· -Αιιςειιιιειιιιιιιιιιε ειιι

ιιει· Ο.ιεεειιει· Πιιινει·ειιιιι Πι·. Οι ο ι ο ιν ι ιι Με 2 ιι ιιι ο ι· ιι ο ιι ι

ιιοιιειι Ρι·οιεεεοι· ει·ιιιιιιιιι. ινοι·ιιειι.

- Πει· Κοιιειιιιιιιιι πιιά Ηοιιοι·ει·ρι·οιεεεοι· άειι Κιιιιιεειιειι

ιιιειιιιιιε ιιει· θι·οεειιιι·ει.ιιι Η ε ι ο ιι ε Ρο. νν ι ο νν ιι ιι ιιιιτι :ιιιε

εει·οι·ιιειιιιιι·ιιε Ρι·οι'εεεοι· ιιει· ιινιιιιιιοιοειε ειισ ινειιιιιοιιειι ιιιε

ιιι2ιιιιεοιιειι ιιιειιιιιι Πι. Η ιι ιιιοιι ι ιι ε ιιι ιιι πο? ειιςειιεε ιΒι·

ειιοιιειι νοιιι ι)οει.ειι ειιιεε Κοιιειιιιιιιιιειι Μ" ιιι

ιι ιεοιιοιι ιιιειιιιιιε ειιιιιοιιειι ννοι·ιιειι.

- ω» Οιιει·ιιι·ιι ιιεε δι. δοιιιιιιιιεειιοεριιε.ιε οι» Ιι·ι·ειιιιιι€ε

ιιι νιιιιι·εειιιιιι. Πι·. 5ειιιιιι.εειι ιι ι Κο ιν, ιει :πιο εκει τοι·

Ηειιιιιιειιιιι ιιιι· θειειεε

ι ι·ιιιι ιι ο (ιπι ι)οι·ιε 'Ι' ι.νοτιιιι ει·ιιιιιιιιι ννοι·ιιειι.

- Οιιιειιει·ειιειιιιιιιε·ειι: ιιει· δι. Αιιιιειιοι·ειειι

Ι. Κ ιιιεεε - ιιειιι ιιιιειιει·ιε ιιεε ν'ει·ινιιιιιιιικει·ει.εε ιιεε Αενιε

εεε Ριιιικειι Ρει.ει· νοιι Οιιιειιιιιιια, ννιι·ιιι. 8ιεειιει·ιιι.ι Πι·.

.Ηειιιιιοιι 8τιιοικον. Πει· ει.ννιι‹ιιιιιιιοι·‹ιω ιιι.

Κ ι οι ε εε -ι·ιειιι Ρι·οιεεεοι· ιιεε ιιιιιιιεοιιειι Ιιιιιιιιιι.ε ‹ιει·Ηι·οεε

ιιιι·ειιιι Η ει ε ιι ε. Ρο ιν ι ο νν ιι ει, «Με. Βιιιιιιει·ιιι Πι·. Η ι -

ο ιι αει Α ιιι ιι ιι ε; ε ιν, Ι.ειιει· ιιει· ιιιει·ειρειιτιεοιιειι ΑοιειιιιιιΕ

ιιεε ιιιετιιιιιε.

-- Βείοι·ιιει·ι: ευ ινιι·ιιιιοιιειι 8ιειιιιει·ε.ιειι -

ιιει· Ρι·οι'εεεοι· ιιεε ιιιιιιιεειιειι ιιιειιι.ιιι.ε ιιει· θιοεειιιι·ειιιι Η ε -

ιε ιι ε Ρ ιι ε· ι ο ιν ιι ει, Πι. Ρ ο ι ι· ο ιν. ιιιιιι ιιει· ετειιν. ιιι-Μπι

ιιει· Με. Πιειιιιιιιειιιειτε;ειιιειιιει:ιιιιιι οιιι·ιιιιιει·ειςει· 8ειιινεειει·ιι

Πι·. ?ι·ιι ιι ιι. Ζ ιι ιιι $ιιιιιιει·ιι.ι - ιιει· ιιιιεεει·οιειιιι. Λεει.

ω· Ι)τειι“ειιιειιειιε-Θειιιοιιιεειιειι ιιιιι·ιιιιιει·πιιζετ Βοιιινεειειιι. Πι·.

ιν ι ι ιι. Β ε ο ιι ιιι ιι ιι ιι. ινιι`ιειιειιιοιιε Μιιι.ειιιιιιε ενειιειι ιιοε

Βιιιοιιιειι1ει·ε ι›ει σ. ΜΜΜ. Μιιτειι. ιιι ο" νοι·ιεειι .Νϊι.

- νε ι·ειοι·ιιειι: ιι Αιιι πι. Με :ιι Βενει ιιει· ιιοιιι€ε

ιιειρι·ε.ιιιιιιοι·ειιιιε Δω Πι·. Η ε ι ιιι ε.ιι ιι 8 ο ειι ι ιι ιπι Διι.ει·

νοιι ιιιιιιεειι ΒΤ .ιιιιιι·ειι. Πει· Ηιιιεεεειιιειιειιε εισ.ιιιιιιιε ουε Βει

ιιιιιιι ιιιιιι ιιιιιιε εειιιε ιιιειιιπιιιιεειιε Αιιειιιιιιιιιιις :ιιι ιιει· Ποι·ρειιει·

Πιιινετειιιι.ι ει·ιιιιιιειι, ιιπ ιι·ειοιιει· ει· νοιι 1εεο-ειο ειιιιιιει·ι.ε.

Νιιοιι Βιιιιιιιιιιιιε εεε Αι·ιιει·ιιιιεε ιιεεε ει· εισιι ειε ρι·ιιιιιιεειιει·

Αι·ει. ιιι Βενιιι ιιιειιει·. 2ι Αιιι 22. Μπι ιιι Κε.ειιιι ιιει· ιι·ιιιιετε

Ρι·οι'εεεοι· ιιει· Αιιιιιοιιιιε Πι·. Αιοπιιιε Β'οι·ι.ιιιιιιιονν ιπι

56. Ι.ειιειιε_ιιιιιιε. Νεειιιιειιι ει· ιπι ιιει· Ι'ειει·ειιιιιΒει ιιιιινει·ειιιιι

Νιιιιιι·ινιεεειιεοιιιι.Γιειι ει.ιιιιιετι ιιιιιι ιπι .Ι. Με σε" Κιιι·ειιε ιιι

ιιιιεοινιει·ι.

ιι›ιιιε. ι'ιιιιι.ιιει·ι:ο οι ειιιε Βειιιε νοιι .ιιιιιιι·ειι ειε Βιιιιοι·:ιιιι. πω!

Ριοεειιιοι· ιιειιιι ι.ειιι·ει.ιιιιι ιιει· Αιιιιιοιιιιε ιιιιιι Ριιγειοιοι.ειε ιιπ

‹ιει· Ρειει·ειιιιι·ςει· Πιιιι·ει·ειιιιι. Ηιει·ιιιιι' ιι·ιιιιιιει.ε ει· ειοιι άεπι

Βιιιιιιιιιιι ιιει· Μειιιιιιι ιιιιιι ιιιοιι. ιιιιειι Ειιιιιιιιιιιιε· ιιει· Ποιιιοι·

ννιιι·ιιε ιιπ πιει ιιιιιιιιιι-ιιιετιιειιιιεοιιειι -Αιιιιιιειιιιε ιιιι .ιιιιιι·ε Ι884

Σ'ιιι·ιεειιιιςειι ιιιιει· Αιιε.ιοιιιιε ιιιιιι Ηιειοιορ,ιε ιιιι ιιει· Ρειει·εο.

Πιιιι·ει·ειιιιι, Με ει· ιιιι α. 1881 ειιιιι ιιιιεεει·οι·‹ιειιιιιειιειι Ρι·ο

ιεεεοι· ιιει· Αιιιιιοιιιιε ιιι ιιει· ιιιειιιιιιιιεειιειι Γιιιιιιιιιιι: ιιει· Ποι

νει·ειιιι.ι Κεεειιι ει·ιιιιιιιιι. ννιιι·ιιε. Ζιιιιειιιιιοιιιιε κι·ειιιιιιιιιιωιι
ι :νεος ιιιιι ιπι νοι·ιεειι .ιιιιιι·ο εειιιε ι.ειιι·ιιιιιε·ιιειι. ιιιιι2ιικειιειι.

ι 5ειιιο ειιιιιιειοιιειι Αι·ι:ειτειι νει·ϋιι`ειιιιιειιιε ει· ιιι νει·εειιιειιειιοιι

ι·ιιεειεειιειι Ζοιιεοιιιιι`ιειι οιιιι ιιι ,,Ριιιι€ειεΔι·οιιινι·. ιιι ιει2ιει·ειιι

ειεοιιιειι ιιιιειι ει-ιιιιε Αι·ιιειτ .,Πειιει· Με Βειιι·εεοι·ριιοιι ιιιιιι ειε

. ιιιειοιοιιιιεειιε διιιιιιιιιι· ιιει· ι)ιιιιιιιιιιι·ιιιιοιιειι“. δι ιιι Βιοειιιιιι

ιιει· ιι·ειρι·ιιιιι.ιειετειιιιε Λεει. ινι. (ιιτοιιιοιν ιπι 39. 1.ειιειιε·

_ιιιιιι·ε ιιιιειι ει·ει νιειιιιιιιι·ιςει· ιιι·2ιιιειιει· 'Ηι.ιιΒιιειι. -1)Αιιι ι..ιιιιιι

ιι. Μ. Μι' εειιιεπι ιιιιιε Βιιειιι·ιειιειει ιιει εισαι” Πι·. .ι ο

ιι ιι ιι ιι Ι. ιι ιι ιιι ιι ιι ιι, ι5εειι.εει· ιιιιιι ι.ειιει· Με ιιειιιιιιιιτειι Βοοει

ι ιοι·ιιιιιιε ει" ιιειιι ,,ιΥειεεειι Ηιι·εοιι" ιιει Πι·εειιειι. Πει νει·ετοι·

ιιειιε. ιιει· 1880 ιιι Βι·ειιιειι Βειιοι·ειι ννο.ι·, ιιιιιιε εειιιειιιιιιι.οι·ιιιιιι

Με ιιιειιιειι Αιιιιιιιιιειι :ιι ειιιειιι ιιιειιιιιι νοιι ιΥειιιιει·ιιιιιιιι

: ιιειι μειιιιιιιιιι, ιιι ινειειιειιι Ριιιιιιιιιειι εεε ιιιιειι δνειιιειιειι ιιει

ιιιιιιι ειιοιιιειι. Πι·. Ι.ιιιιιιιιι ιι ιι ιιιιι ιιιιειι ι·ει·εειιιε‹ιειιε ιιιειιι

Ζιιιιεοιιε $ειιι·ιιιειι νειϋιιειιιιιοιιι; επι ιιοιιιιιιιιιειιι.ειι ιει ω"

Βιιοιι; Με ιιιιιιειιεοιιε Βιιιι.ιιιιεειιιιιις Με θι·ιιιιιιιιιςε ε.ιιει·

ιίι·ιιιιιιιιειιειι°'.
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νετε Κτιεεεεειιιιιι1εάιετιετ.

- 11ειιι Με( άεε δειιι(.ιιιεινεεειιε άετ 1. ΜΜιάεε1ιιιτιεε1ιετι

Αι·ιιιεε εεά ειεΙ1ν. Ηιιιιιιτε1ιει' άεε 8ειιιιά.τεννεεειιε 1ιειιιι 01ιει·

1ιειιιιιιειιάιει·ειιάειι ε11ετ “με Περιι.ιι ερετιει·ειιάειι Ιιειιά- ιιεά

$εεειι·ειι1ιτειιε, θειιιιιετ (ιεεετιι11εετεειιτ Γ ε ά ε ι· 'Ι' ι· ε ε ε ιν,

Μ. Πιτ Αιιεεειο1ιεειιι.τ ιε άεε Κεειρ('ειι εεεειι άιε .1ε.ρεεει· άει·

117ειεεε Αά1ετετάειι ιιιιι $ε1ιιι·ει·ι.ετιι Α11ετ

1ιεε1ιει νει·1ιε1ιειι ιινει·άειι.

-- [Με Βνειι€εΙιεε1ιε ?ε1ά1ε2ετει:(: 1ιειιιιάει ειε1ι.

ννιε Πι·. ν. Βε1ιιετιιε ιι ιι εεε '1`εε1ιε.1ειιιιιιι ειιιετ άειιι 11. Με

ιιιιι.ιειιιι, εεε1ι ιιιιιιιετ ιιι θιιιιιει·1ιε1ιιι, ινε εε 1ιετειι. ιει, 130

νετννιιιιάετε ε.ειειιιιε1ιιιιειι. Με Βιιιι·ιε1ιτειιε άεε 1.εεετει:ιε ιιι

'Ι'εε1ιιι1ειιτειι Μιά ιιι Βιιε (ετιιεεεειει. 1'ειιι 1ιεεε.ι·ειτ ιει ειιιε

Ε'1ιειτε ιιάε Κ ε1ε τι ε ε ιιιιι. 5 Νειιιιι6.ι·ειι ειιά 5 Θειιιτετε

ννει.τεε ιιιιι.ετ Ιιειιειιε 11τ. Βιε τι ε1ι°ε ιιιιά άεε άεετεε1ιειι

Βτε1ιεει·ειεε Πι·. 8 ε ιι εε Γε τ ειιιε 10. Ατιιιεε1ιοτρε εει.τεεεει.τειι.

- Με άετ «Νετά1ιν. ΖΙε.» νειι 2εειειιάιε·ετ θειιε ιιιιητε

Με Μιά, ιιπ άειι δι.εάιετεεάειι άετ Μεάιειε άετ

.Τετιεννετ (1)ετρειετ)

Ηιιιιιι εεά ΝιΚε1ειιΒει·άειι1ιε(εεε Ρειιεε), ινε1ε1ιε

1ιειάε εεεειιινάττις επι θιτεάι1ιεεριειι1 ιιι Βιετι ιιιιιε ειιιά, τετ

ειε ιιιιι άειι θε1ι1ιιε1ιτιε1άετε νεε 'Τε.τεε1ιιιεεε, ι^νειεει.τειι ιιεά

Ι.ιεε_ιιιιι 1ιειιιι νει·1ιιεάειι νετινιιιιάειει· ιιιι ι“ειεάΙιε1ιειι 1ι'εεετ

1ιενιιιεεειιε 'Γιιιιι“ει·1ιειε Μιά Βε11ιεινετΙεεεεεει.>; άετ Η ιιιιιιιτ

ει·άεε 117. Κ1ε.εεε νει·Ιιειιειι ννετάειι.

- 1)ιι.ε Βεεειεε1ιε 1ιεεε.ι·ετι, ειε θεεε1ιεειτ άεε

θτεεε1ιετεεεε νεε Πεεεεε-1)ε.τιιιειεάι, 1ιιιι εειιιε Τειιε;1κειτ ΜΗ'

άειι νετάει·εε Ρεειιιετιειι άετ τεεειεε1ιειι Ττερεεε ιιι θεάειε

άεε εεεειιιιειι. Αιι άετ Με” άεε 1ιεπετετιε ετεεε άετ Ο1ιιι·ιιτε·

Ε”. Κ ε ε ε νι· ε ι· ε ει, άετ ειε1ι εε1ιειι ιιι άετ ε1ιιιιεειεε1ιειι Βετε

ρει.ι.τεε ειε Ορετειειιτ 1ιετνει·ιτετειι εετ.

- Νιιε1ι ιε1εε;τερ1ιιεε1ιεε Νεε1ιτιε1ιιειι εεε Νεεεεε1τι, ννει·άειι

8 εεε1ι άετ Ιετ2τειι θεεεε1ι1εε1ιι. ε ει 'Γ ε ε ε ιι ι ιιι ιι ε ε ι ε τι -

εεε ιτειιειιιιιιειιε τεεειεε1ιε Αετιιε 1ιεάιεςιιιιε;ε1εε

ίι·ειεε1εεεειι. Βιε 1ιιι.1ιειι Με 28. Μει 1ιετειιε ι1ιτε Ηειιιιτειεε εε

εετι·ετειι.

- Με ιε1εετερ1ιιεειι ιτειεε1άει ινιτά, ειι.1ιειειι άιε .1ερειιει·

ειιε1ιάιε1ιειάειι τε εειεειιεε Ηεεριιε1εε1ιιΕΓε «Οτε1>›

Μιά «Κεεετε ειε» εεε, άε. ειε νετιιιιιτειειι, άε.εε ειε Με

Κειιιριε εετει11ιτεεεννεεειι ειιιά. 1)ιεεε 8εΙιιι1“ε ινετάειι ιιιιε1ι $εεεεε

ι.ι·ε1ιτεε1ιι..

Πιιινετειι15.ι: .1ε1ιειιιιεε.

 

- Αεε ΒενεΙ Μ. άετ άει·ιι€ε δε.ει(Μεει·ει. 1)τ. ιν. Πει· 4

άεεεε1ιι1άάιεεει·'Γε.,εε :Με ε1τεινειι 1)ιεεει.ειιι1ιε

τιιι'ετι ινετάεε.

- Δω 22. Με ειιιά πι' ειεειιι εεε·1ιεε1ιεε Βε1ιιι1'ε ε. ε ε

Ρει·ιΑι·ι1ιετιεθεεεεε ειεςει.τεΠεε:άεε εεε2ε

Ρετεεεε.1 άεε άει·ιιε·ειι Μετιιιε1ιεεριιεΙε Με

άειιι θεετει·ει Πι·. Ο1ιεε_ι ε ειε ο ιν Μι άετ ΒιιιΜε, 11 ιε άειιι

Ηεεειιιι1 νει·ρι1εμε ΟΗιειει·ε, ιιιειιι· Με 100 εεεεεειιε Αιιιιιε

ιιετι:ε εεά ειιιε ετεεεε Ζε1ι1 νεε Με.ττεεειι, άετεε ννειιάεε

πιεσε "Με ετεεε εε1ιει1ι. ειιιά. Πετει· άεε Αετεεεε 1ιειεεά ειιιε

εεε1ι άετ 11ε.τιιιεετει 1)ι·. Ο ε ε τ ιι ε ν (εεε ΜΜΜ.

- Πετ Ηεερι1ιενε11ιιιιι.ε1ιτιειε άεε Βειεε Κτειιεεε Βειιιι.ιει·

ν. Κ ε ιι ι'ιιιιιιιιι Με εεε '1"εειιιιιι ι:ειεετερ1ιιεε1ι επι άιε Βετ

Ιεεεειιε: άεε άετ 0άεεεεει· 8ειιιτει.ε1το1ειιιιε ειιιτειιϋ-·

τειιάειι Αι·2τεε Β_ι ιι ε ε ε ε ιν ειιειιι;εεεε1ιι, ννει1 άιεεει· Απε ;

ειιεεε1ιε1ι ειιιειι άεειει·ει1ιειετειιάεε Βιιιι1εεε εε( ιιτιε Ρετεειιιι.1

εεειι1ιε, θε1άετ άεε Βετεε Κι·εεεεε νετεε1ι1εεάει·ε Μιά ιιιι

Αει·ειενει·ειιι νετ1εεεεεεε ε;ε1ιεΙιεε 1ιιι1ιε, ννε1ε1ιε εεε Αεεε1ιειι

άεε Βετειι Κι·ειι:εε εεεεάιμειι. Με Βιιε1τιιτιν1ιειιιιιιιεειεε εετ

άει·ιιει'1ιιιι εεεε1ι1εεεεε, άειι Απε Βιεεεεενν (ειιιιε νει·1ιε

τιιτε εετιε1ιιΙιε1ιε Πιιιετειιε1ιειιε Μιά Ζειιεεενετ1ιετι ε. ε ε ά ε ει

1)ιειιετ εε ειιτ1ε.εεειι.

8ιειιάεεειιεε1εεετιιιειτειά.

- [Με ιει 1·1ιε1ι1ιε1: πεί άειι Ζε ετννει·ιειιάειι Αεε1ιτιιε1ι άετ

01ιε1ετε. εε εειινειιάιεε 13ι1άειιρ,· νειι θειιιιιιιε- Βιιε1ιιι

τιν1τειιιιιιιεειειιεε ιε άειι Βιιιάτεε Μιά ειιιάειιι 1ιιιιιάε ι

ιετ ιε 11”τιι,ε,·ε εεετε11τ, άει άιε ετιιά(ιεε1ιειι θειιιιιιιιιιε1- Μιά άιε

Βειιάεε1ιε.ιιεε.τειε Με: ιι1ιετε11 ειεΙι ννειιτετε ειε άιεεειι Κειιιιε

ειεεεε ιει1:ειιε1ιιιιεε, εε 1ειιιτε άιε ΑΙΙει·1ιϋε1ιετ 1ιεειάτι,ετεε

Βε,ε·ε1ε Πιτ άιε εεεεεεεειιετεε Κειιιιιιιεειειιειι νειιι Αιιιςιιει 1908

ιιι Κτει"ι 1ι1ει1ιεε. 1)ιεεε ννει,εετεε

ιιιε1ιι·('εε1ιειι Κειιι1ι1τιειι ε·είιι1ιι·ι. ο Ιιιι.ι. άεε Βτε.άι1ιεερτ. νοε

8ε.ι·ειειν άειιι επιά(:ιεε1ιετι ΒιιειιΜεετει Πι·. 1νεεει· ει» ειεε

εε1ε1ιε νι7ειιτει·ειιιτ εεε άειιι 1)ιεεει ειι(:1εεεειι Μιά ε1ιεεεε εετ

άετ Βεειι.ιιτειιι·π Πτ. Ι. Α. 1) ιιιιττι_ι ενν ειιιε νετειι1εεετι ειε

εε1ιειι, εειιιειι 1)ιεεει ιε άετ θε. Ρετετειιιιτπετ θεενετιιειιιεειε

Ιιε.ιιάεε1ιειε :ιι 1ιιιιεάιι.τειι, άε ετ εε ιιιε1ιτ επ ιιιειτ1ιε1ι Με, ιε

ειιιετ εεε1ι άεε ε1ιιεεε Βει.τε1ε εεεειιιιιιεεεεεει2τειι θεενετιιε

ιιιεετε-Βεειτε.ιεΚειιιιειεειεε ιιιιτεεει·1ιειιειι.

άετ Αει·ετε εετ 1ιετειι.ε εε ι

 

-19ιε1ιειιάεε1ιειτειιτειε άεε 8ε1ε1ιεάειιι εε1ιειι

Κτει εεε (θιειιν. ιάζιετ1ιε) 1ιιι.1ιειι ινει;ειι ιιι1ιεττε1ιτειι νετ1ιε1

κει:ιε άεε 1ιειιάεε1ιιιιι.εειει.εε @εεε ειε ά ε τι Ι) ι ε ιι ε τ η ιι ι τ -

Με”. 1111ιεεεε 1ιιι1ιετι ε11ε1ιεεάεε1ιεΗεετετε άεε Νε

ιινεε1ιεεετε1ιιεεεεε Κι·ειεεε (θειιν. ννετειιεειι), ιιιιι

Αιιειιε1ιιιιε ειιιεε ειεειιζειι, ιΙιτειι τι ε ε ε 1ιι ε ά ε· ε τι ο ιιι ει ε τι.

ννει1 άεε 1.ιι.εάεε1ιιιιιεειιιτ εει ειεε Αιι2ειεε άεε 1ιειιά1ιεερτ

ιιιειιιιε άειι Ι)τ. Ρ. 11"ε1ιτ ε· εεε άειε Πιειιει ειιτ1εεεεε εετ.

- Πετ Ιιε1ιεειιτε ειιιετι1ιειιιεε1ιε Κτεεεε 0ιιτιιει;ιε εε11,

άειιι ,,1ιετ1. Τεεεε1.“ ειιι'ε1ιτε. ειε Κεριιιι1 νειι 10 14ι11ιε τι ειι

Πε11ετ (ιιιιεΙι άεει Κιιτεε τι;εεειι 90 Μι11ιεεειι Βιι1ιε1) ,ετεερεε

άετ 1ιε1ιειι, άεεεεε Ζιιιεεε 211 Ρειιειειιεε Πιτ Ρι·ειεεεε

τεε νετνι·ειιάτ ινετάειι εε11ειι, ινεΙειιε 1‹ι·ειι1τ1ιειιε1ιε11ιει· ι1ιτε

Ι.ε1ιττειις1ιειι εει'ιτε1ιεε ειιιεεεε.

Υετεειιιεάειιε Μιιτειιιιιι€ειι.

- Με 8 “Με ιιιιειι Με. εεεε1ι!εεεειι, εετ Βι·ιιιιιετιιιιιτ εε

εεε 17. Αιιτι1 1906, άεε Τες, Μι ινεΙε1ιειιι (Με Α1Ιετ1ιϋε1ιτε

ειιιε ιι1ιετ άιε θιε.ιι1ιεεεάειάιιιιι.τ ει·ι'ε1ε·ι.ε, εεε Μιιιε1ε άετ

Βιεάι: ειε Βειιεεει·ιιιιιι νειι 00-80 Βειτ.ειι Πιτ Βθε

ιι ε τι ν ε 1 ε ε ε ε ε τ ε τι ο1ιιιε Πειετεε1ιιεά άεε θιειι1ιεεε1ιε1ιεεει.

ιιιεεεε εε ετιιιιάειι ειιά εε άιεεεει Ζιιτεε1τ εεε άειιι Βεεει·νε1ιε

Με άετ Βιεάτ Με πε 100.000 ΗΜ. εε εει.εειιιιιειι. Πε εε11 εει

άιε Α11ετ1ιϋε1ιειε Βτ1εεεειε ιιεε1ιεεεεε1ιτ νι·ετάειι, άειιι ρτε_ιε1‹

τιεττεε θεεε.ιετιιιιιι άειι Νιιιιιειι: ,,8εεειετιειιι άεε Τ1ιτειιτειιτετε

ἔεειΪιι·εινιι.εεΙι Α 1 ει: ει Ν ι ιι ε Ι (η ε ινι ιεε ε· ειιει,ε;ιιεε εε

ετ εε.

Μ Β ε ιι ι ε; ε ιι - Κ ε. τ ε Ι ε ε. Αιι1ε.εε1ιε1ι άεε 2ε1ιειε.1ιτιιτεε θε

άεε1ιτεεεε τω( 1ν.Βϋει;ιτειι'ε 1ιιιι άιε Β1ε1ιτι·ιειτΜε-θεεε11εε1ιε(τ

,,Βιιιι1ιεε“ εε Βετ1ιιι ειιιεε 100 Βειιειι “ετεεε ι11ιιεττιι·ι.ετι

Β ε ιι ι; ει· ε τι - Κ ε τ ει ε ε: 1ιετεεεςε,ι.τε1ιεε, άετ ειιιε ει·εε1ιϋριεεάε

11εεει·ειειιι. @εετ ιιιιετ άε.ε εεεεειιιιιε Εεεεεειι-1ιιεττειιιεεεετιειιι

ιιιιι. ε11ειι εειιιειι Ηιιι('ε- Μιά Νεεειιε.ρρετειειι άετ ιιιεάετιιειι

ΒΒιιητεετεε1ιει1τ. Πει· Κεεε1εε Μ. άετ ειιιιε.εςτειειιετε, άειι εε

.Με άιεεειιι Θε1ιιειε εκει, ιιεά ειιι1ιε1ι. ειιεεει· άετ εεεειε1Ιειι.

άειι ΑρρετεΙεε Βειινιάιιιειειι Κετιι1εε;-Α1ιτ.ει1εεε ιιιιι. νιε1εε Αε

1ιιιάειιεεε ειιιε ιιι Ιειειιι ιεεε1ιε1ιει·, ιιιετι·ιι1α.ινει· Β'ετιιι @ειιι

ειιιε ειιιιιι1ιτειιάε Α1ι1ιειιά1ειιε·, άιε εε _ιεάειιι Ατι(.ε 1ειε1ιιιιιεε1ιι,

εετ. άετ ετιι('ειι€τειο1ιειι 14ειετιε «Με νει·ιτειιτ :ιι ννετάειι.

Πιο ,,δειιιιεε“ εειιάει ιιτει1ιε1ιεε 1ειετεεεεετεε άειι Κειιι1εις

επι ννιιεεε1ι ,ετειιε εε. Μ'

- Με (ιιεειι.ιιιιεειιι άετ 1ίτε.ε1τειιιε άειιι εινι1

1ιεεειι.ιι.1ετε Θε. Ρεεετε1ιετεε 1ιειτιιιτ Με 14. Με

ά. Π. 9557 (90 νειι. ε1ειε ά. νετε.), άιι.ι·ιιιιτετ 951 Τνε1ιιιε -

(17 ννειι.). 874 Βνειιι1ιε- (5 ιιιε1ιτ). 262 $ε1ιε.τ1ε.ε1ι - (3 ιιιε1ιτι.

1181)ιρ1ιιΙιετιε - (0 ννεε.ι, 141 Μεεει·ιι - (10 ιιιε1ιτ) ειιά 40

Ρεεεειι1τι·εε1τε - (Σ) ννεε. Με ιιι άετ νει·νν.).

1Ποττε.1ιτιι.τε-Βε11εειε Μ.. Ρει:ετεειιτεε.

Ρετ άιε 1(νεε1ιε νειιι 8. Με πει 14. Με 1906.

Ζε.1ι1άετ Βιετ1ιειιι11ε:

1) ιιεε1ι θεεε1ι1εε1ιτ εεά Α1(.ετ:

,,..,....,.εεεεεεεεεεεεεε
__Δ__εεεεεεεεεεεεεε

ι-τειιιιιεεεεεεεεεε
εεεε:εεεεεε:ε=

4068018%1041201421418248158 7449 492.19 60

2) ειι.ε1ι άειι 'Εεάεεετεεε1ιεε:

-'1'νιι1ι.ετει.ειάι. Ο, 'Ι'νρ1ι. ειιά.3(ι,11`ε1ιτιε τεεει·ι·ειιε 2, '1'νρ1ιιιε

ειιιιε Βεεειιιιιιιιιιιιτ άετΓει·ιιι0, Ρεε1τειι 2, Πεεετιι 59, Βε1ιετ1ε.ε1ι 10

Πιιι1ιι:1ιετιε 11, Οτειιιι 0, Κειιε1ι1ιεει.ειι ε, Οτεερεεε 1.ιιιιιτειι
ι ειιι.ιιιιιιάειι;ς 34, Πι· ειρε1εε 4, Θτιιιρε Π, 1(εω.ττ1ιε1ιεε1ιε Εεε

ε·ειιειιτειιεάειιε 108, εετ 1, Βριάειιιιεε1ιε Μειιιιητιτιε 0. Α1(ε1.ει

θε1ειι1τι·1ιεεειετιειεεε Ο, Ριι.τει.ιΒιε εριάειιιιεε Ο, Βοιε1ττειι1ι1ιει(.0.

Αιιι:1ιτε.τ 0, Η άι·ερ1ιε1ιιε θ, Ριιετρετε1ιιε1ιετ Ο, Ργειιιιε Μιά

θερειεε.ειειε 14, ιι1ιει·1τεΙεεε άετ 1ιειιιι;ειι 91, '1'ιι1ιετ1ιε1εεε ειι

άετετ Οτετεεε 19, Α11εε1ιε1ιειιιεε ειιά Βε1ιι·ιειιι ιτειιιειιε ε. Μ·

1ιεεεεε1ιννεε1ιεεεάΔει·εε1ιιε ιείειιιιειιι ΤΟ, Πετε.ειιιεε εειιι1ιε 20.

Κτειι1:1ιειιεε άεε νει·άεεεεεε1ιειιιι1ε 87, 'Ι'εη.τε1ιετειιε 87.
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· 11επιπΙπΙποΙιε ΑΙΙπάοιπιπ

    

κι· · πιπποποπ1π .ιππππ μια· πιτιπιπ ιεπιιππιπιππιππέ «Με. π; πιοκππω.τή

' 8τ. Ροιοι·πΙιπτιι, ΝονεΙιγ-Ρι·. 14,ειοννΙο Ιπ π.ΙΙοπΙπ- πππ ππεΙΙΙπτΙ. Απποποοπ-ΟοιπρΙοὶτοπ ππποποιπιποπ.
 

  

ό.12..1ιιΙΙ1892. Π” 'ο

· ΑΙιπποπιιο π. ΙνιεεειιποΙιπ.Ποπι. Αρι·ΙΙ 1893 π. 8..ιπ1ι1898. Μ' 80Β“"0"ποΜ”'

 

οποποπο
Νειτι11·Ι1οπο Απποπ-Βιεεπππο1Ιο

ΙιοΙΙπππΕ πππ Ιπι Κπι·Ιιο1ι·1οΙι ποΙΙ 18611.

Απαππ·οπάοτ πππ Ι›επτ.επι ΙΒι·ΓοΙΒ πππ σΙπιιοι·πό Με πειππει .ΙειΙ1ι·, πποΙι επ Ηπε

Ιιπι·επ ιπ πΙΙοπ ΙπππτΙοι·π οιπρΓοΙιΙεπ εοὶιεπε νΙοΙει ει·ιιΙΙιοΙιεπ Απτοι·ΙΙΙΙ.ωπ ΙΜ

ΒΙπΙειι·πιπΙ, ΟΙιΙοι·οεο, ΕτΙιτππΙιππποπ «Με ΒΙπΙοε, ΙππΙπι·Ιπ ππι ΙΙιτοπ Ε'οΙεειππΙΙΙπ·

άοπ,ΙΙππΙ-,Νπνοπ- πππ ΡτπποπΙοΙποπ, Βπεοπσιν"επΙιοι· Κι·ππΚΙιοΙΙ πω.

Θ ΚππΙΙΙοΙι ιιι ιιΙΙεπ ΑρπΙΙιεΙωπ. Θ (51)25-'7.

(Μπι. πω· νιιΙππεππο.-ΒιιΙιπ)

81111 ΒΙΙΙΙΒθ111Ιο :πε π. π. π. π.

ΜΙποι·π1- ππι! πω ιποπ1οι·ποπ ΒΜπι·- πω! 1ίπι·ποΙιοΙΤο.

Ηι·πιιιΙ Ι1ΜοΙ (Με Μή”, ειπι1ΙΙππιπ8, 200 ΖΙπιιπει· πππ ΙππΙοπε, ιπιτ πΙΙοιπ

Κοιπΐοι·Ι. $πΙιιιΙΙ.1εοπ @σποτ ΡπιΙ‹. Ψπι·ιΙππ, πιπιιΙιίι·οιε Μάι. Κπι·ιπππΙΙΙ.

ΑΙΜ 8οιπιππτεροι·τε. Βοπιιποι·ωιιι οι·πτιιι· άπτοΙιεοΙιπΙα.ΙΙπΙι 18-22°.

-Φ Βπάε-$πίπππ 20. Μ Με 15. ΟΚιοΙιπι·. +

1 Ρι·οεφεΚΙε όιιτοΙι Με Βιιπε-1)ιτοΙαιοπ Βοποει.ιιιο ιπ 8ϋπιιτοΙ.
    

  

πποΙι Οι. ΙΙι·ππιν, ΗπιιιΙιιιη.ι,1Ιπποι·πιιιι: ι1οιιιποΙιο 11εά121π.

νν0οΙιοιιει:Ιιι·. 1904,.ΝΙ 27 π. 1905 Ν 18Ι.νοι·πΙΙΙ,ςΙιοΙιεπ ΜΜΜ

πεπειι Αοπο, ΡοΙ11οπΙΙτιε, ΡιπππΙππΙοεο.

Ζπ ΙιπΙιοπ ιιι π.ΙΙεπ Αρ0ΙΙιε1;Θιι. ΙΙΙιιετοι· ι;τετιπ.

Βοοι·πιι Ηιηιιι· & Πο._ ΗειιπΙιπι·π Δ..

 

ΑΝ8Φω..·π ιπιιι ννωιΜπι ΒΑιππιππ

1| 1 Ο
ΙΙ)ΙπππΙΙιππι πω· ΙΐτπππϋεὶποΙιοπ ΙΙεπιπι·πππ.

ΒΔΟΕ-8ΛΙ8ΟΝ.

!ιι πετ ΑιιετιιΙΙ Ι-'ΙΟΗΥ, τΙει· ΙιοετοΙππει·ιοΙιτετειι Ιπ πππ: Επτοριι, εἰπ‹1

νο1·Ιιππ‹:Ιεπ ΒΜετ πππ ΠοπεΙιεπ πω· ΗεΙΙππἔ νοπ Μπἔεπ-, ΙπεΙ:ιετ-. Παππ

171250Π·. ΗπτπεπΙ:-, Ροι18. τα υπό ππεΙοι·επ Κι·πιιΙιΙιεΙιεπ.

- Τέι€ΙιοΙι νοπι 15. πι Με Ζιιιπ 80. Ξεριοπιπετ ΤΙιεπτετ ππ‹:Ι Οοποεττε Ιπι

(Ξειειπο. ΜιιεΙΙι Ιπι Ρπι·Ι:.1πεεεοπΙιΙπεκτε, (Ξειετ21ιππιπτ Πιτ Πεπιεπ. ΒρΙεΙ-. Β τω

επΙο πππ ΒΙΙΙππάε. ΑΙΙε ΕιεεπΙππΙιπΙΙπΙοπ εΙπ‹Ι ιπἱι νιεΗΥ νοτπππεΙεπ. πωπ

τειοΙι. Περπττοπιεπτ ΑΙΙΙετ.

(62) 1?-?›.

  

 

 

  

εοΙιπ πι1τΖΙιπποέΡποάπππππε θει.εοπτ·π:$πεππάπ

..οιππιιιι
ιπιιιοπ

Β τ το Ιι ι: Ι›επ εοινϋΙιπΙἱοΙιοι· νει·ει.ορπιπις. 1ιοΙππι·ΙεΙποπ. Με πιιιΙπερΙΙποΙιεπ ΜΙιτοΙ

Ιετπππππιιιποι·εππε; πει ΑΙοπΙο πω: νοι·άπιιιιπςπΙπππο.Ιε, νει·ειορ1'ππις πει

ΒαΙινιππ;;οτεπ πππ Με π." Βι·πιπ. ΒΙΙΙΙππάοπ. πππ ςοςεπ ΘπΙΙοπεΙ.οιιι.

Θεννϋ]Πι"ωιθ 008” ιιι Ρι|Ιππ: 2 ΡιΙΙοπ πο.οΙι Μπι Βεεεπ πάει· επι· ΝποΙιι να

ΗιιπρΙ-ΠοροΙ.: 62, Με πιο πι. 'Μπι. Ρπι·Ιπ.

ΐ Βερο8 Μι σιΠεπ .ΔροΙΙιεΙσοιι πια! Πι·ομτιωιΜιπάόπιιρεσι.

Ι

Ι

Ι

Ι

ι

Ι

ι

Ι
ι

Ι

(32) 12-Τ.

 

π·π."'Ι'τΙιιΙι--
ΙιπΙΙοΕπι·ΙΙ1οΙΙιε,ΒΙΙΙΙ:Ιιπω!πΙΙοΒοι·Ιοπίι·1ιωΙι;οΙΙΙΙΙΙοι·ΙΙΙΙποι·πΙπ·ΙΙπποτπππ15.ΙΙΙπΙ

ππππου.ΥοΙΙ-πππ8οΙικΙπιιπΙιιισΙοε(Ι6-18°Ηπππ780πππ.

Ψ88881°118118Π5138111111ΒΘ10ΠΘΙ1811(ΝΙει1ετ65τεττειοΙι).

ιιππω·ΒΙΙιΙΙιπΙιππΙπτΙοπΡπιω·ΙιπΙ:Ιι.:Ξ8Ιππποππω·8ΙΙΙΙΙιπΙιπνοπΙ1Ποποπ11'οι·πΙ.ιΠοι·ι·Ι1πΙιο,νοππΙΙοπ$επιπππ·οποπ11πωΕπεσειιιειιιπιπ«ΗποΙιϋπιιΙππΛΙροιιΙΙΙΙπι·ι

ΝΙπποι·ϋπτοι·ι·οΗ:Ιιει(]47θΜοιει·Μπι·ποιπΜπει·ο).ΑππποποιοΙιποιοΥοι·π11ο8·ιιιιππω!

ειπα·Ιιοιπ!οι·Ι:πΙιΙοπΙοι·ΙΙππΠΜΜΜΜεπποι·Ιαιππωπνοι·2ΙΙι;οπω·ποπΙΙΙιοι·80

ΜΜΜΙιοπωΙιοπτΙοπΑππΙειΙΙ,ιιικνπΙοΙιοτπποΙιΚι·ππΙιο.«Ποππι·οΙπει·ΙιΙΙπιπϋποποπ

Κω·ΙιοΙΙΙΙι·1'επ,ΑιιΙππΙιιποππι1ειι.

Βο!χ·όιιιοάσο·8αί.<ιυπασκ.ΕΕ.πω. >

(ΜεΙιειΙΙιεπ.1ππΙπππΙπι$εριετπΙιει·ΙιεπειιτοπποΒι·ιπϋ.ππΞεππιιΙπι·Κοετυπό1.οπιει?

ΙΙ'πειποτ-ππποΙοΙιΙτΙεπΙιπΚπι·επ,ΙΙπππππο,θοι·ΕπΡεοΙιο11πτ.Βι·ϋπ'πιιιι

8ριοεοΙΙΙΙιοΙιεΙπππ1 1..1ππΙτ.5ιςΙΙωΙιΡι·οιπειιπποπ-Κοππει·ι,σ11ι·οΙΙΙοΤο1οπΙιοιινοι·Μιιππππ·Μ!.ΙΙ'Ιοπ.Ριο
προΜ:ιιινοπ1επι1πτοΙιΜ»Κπι·-ΙππροΚΙΙοιιπω'νοιΙπππππιι·ι·πιΠε2ιι2088.ΙΝ1Ε.ΝΙΙΙιει·ο ΑιππιππΙΙοετωιΙσπ:Μ.Μ.ΙΙΙΙιιιοι·,Κπι·πι·πΙ,έ.Μ.ΙΙ'πΙππΙκΒι·Ιιππ.ΒΙποπτΙΙΙΙπιοικ

ΒιιοΙιΙιππτΙΙππε; νοπ Κ. Ιι. ΙΙΙι:Ιιι>ι·.

8ι. ΡειΙοι·ιΙΙιπι·ε. ΝοινεΙιγ Ρι·οιππ.. Ντ. 14.

8οοΙιοπ ει·ποΙιΙπποπ :

Μ. Ε. Μοτἰτπ.

11οΙιοι· Ιιπποπερτοπποεοπ .

2. ΑπίΙππο, δι. Ροι.οι·πΙι. 1905. Ρι·οιε Τό Κ.

11.-ρω θ. Φ. Μορυιιιπ.,

Γ.ιιπππιπΙΙ πριν”. π·τριικοπιπ·π ο6ιποοιπ·π

«Ρουσιπ» π «Ι το Ροοοιππκπ.πο 1827 τοπυ

θ προποπππππΙπ :ΜΜΜ

Σ. πιπιππιο, 01113. 1905 π. π·Επε. Τό ποπ.

 

   



Με:

 

ἐ(ί?2ίίζ ΡΓ02©άλ,2ϋεάε”
Μοτο. σωμω·Λ

Ιιι·Ερπτ8.1, ν""Μ:Ρ

.8ξαα/επ

[Ωῷι'!σχ.:υΙπύ.

6'Ιοο!!α|

Μ: Μι·ΙιεΔωο Βο

εωιπΙΙοἱΙ τ!" ΙοΠαι

«ΜΜΜ. ριπριιτοα.

 

" πιιΒοετοπ2© 1ιο.ΗΒα:·οε, νο111:οφ.:ποπ πιι8$Ροίεοε“Ἐἄὲεἔϊὲἱἐῖ"`- Ρ1ιοερ!ιο:οΜε5εε :Μ 26010 ΡΙιοεΡΙιοτ. Ι“Έ'ΐ5%”··ιΐ

νο1στΘΠθ: Ρι·οιγΙΙιι ἱἱΒετιτἰΗ`τ Με ἰἱΒτἱεοι1 οι·ἔειιἱεοΙιου από υ.ιι- τ

 
οτ€ειιιἰεοΙιειι ·ΡΙιοερΙιοι·νοτΒὶπᾶιιυἔου ΜΜΜ εοΙοε ευφο

εοΜπιεω νω-κ"Μ, εοὶιιωι θεΙιεΙτ ιπι ΜΜΜ τεεοι·Μετ

Μιι·επι ΡΙιοερΙιοι· κατά εεὶπιε νϋΙΙὶεο ΠπεοΜἀ!ἱοΙιΙ‹οἱτ

ΙΠ(ΠΚ8τ10ΠΘ1·Ε ἩἱἔοΒἙὶΙὲ,Βἔἑ'ιΕἔἑΗΕἔ:Σε, ΒΜεο, Νοιιτοεοπ, Ηγιπιπ·Ιο, Απεξ

ο Με, 0ποΜεκἱε.ιιιι‹Ι ΒιιεοιΙον'εοΜ ΚπιπΚΒοΗ. Ν -

Ρσεύ//σπ νΘΡΟΓσΠΠΠε= π!1;ι1°=ω1:..5:ετ·θε96Π ἱἐιἶοεἔυ8ἶἙΐ0ἔθὶίἑἄΙ-ζ1Ιὲἔἔ -ν###

Η ΙΙοΙι 5 Το.ϋΙοττοιι. Π'

Α, 2ικάσ ΡΜϋνωΗυπ ΐ"ΝΜ"π (ΠὶεοοἔεΙιΑΙτ 2,80/ο), Βεεοπάοι·ε ειιη;οιεΙΒ·ι ΜΙ 0Μοτοεοπ 1,0 20θάθ

 

 

 

 

,ϊ Μ. Χι· ΠΜ Απιιοσπἱε. Μ·

Β0ηιιοιι18ΙΘ Με ΡΦ·οΕνΙό·τιπΜ ω·οοπαωπι (Βτοπιι€εωιΙκ 40/0 οημιπἱεοΙι εοΒυπάοι1), Βοπουάοι·ε ὶικΗ- Κ'°ἔ=ἔ€!ι" 88.τη

Μιι'8Β'°`Ρ°""· ΖΗΝ: ΙΜ Νοιιτοεοπ. “πιιι· ο! οίγηΙο

ννω οι·ειωΙιειι Με” ΟτηςΙππΙρεοΒιιηςειι νοιι 25, ω. 100, 250 μ. α!" Οειττοιιε "πω" "ΗΜ"

ε). 100 ΤαϋιιΙειο €ι 025 μ. ιιι νοτοτάυοπ. ω' “Μ""ω.'

- ` ΑΙΙοἱπἱἔο Γ:ιΒι·ΠιιΜου:

Έ. Ηοππτεππ·Μ1 Βοο!18 δι Μ. ΗΕ:τιΚ ο!)επι.-ρ!)ειττη. ΡτοάιΜε -

5. Ζ. ΒασεΖ (8οΙιννοΜ). Θ:·επααοΙι (Β:ιιΜπ).

Πίτι8ι'εο· ιωι‹ὶ .Εί2σ·υ·αΜισ· ω” αΠε «απεεο·ε Ρ4·υάπΧ·τε ΜεΙιεπ οϊοπ ΗΕ. Αεο·4Με:ι ρπ1Μ· .

||ξ| Μιά &απ|το πο· 7”ριψηφ.,, |ί'οΜε
 

. .,πυσ|π>"
ν°Εἔ=ἑΏΙἑἙ=== #|),0| ,άε|όγη/ ]»!!θΠθ| Μ υιιοε»ωπ- "Η

Η οπΜΙτΙ εε ΕΝνοΙεεΟοΗΠ100Κεπάοτ ε ε

τι; τ. Ε. ΗιεΙ1ΡΙιοεΜπι» ια-ωοω σε "παρά/Ι ΡΊ1ΐξ“ω ξ:σιση, @ή
ΡΟΗ” ω? ΚΥΜ· Μ' γ > Αι·εοιι Μι πικαπ

"π_ποι.-Ρω θ ); εγιιΙΙιεΗεοΙπω ΞΩ!υν0ίοΙΡΝΕΡΩΓΔί ω" Πω!" ΜΗ"

4,! Ή.Ε888ι.Ιϋ81Πο"88 Ηα_Ρ"η.."Ε Ψ!! 10% 01·8ΔΜεοΙ1 Κοϋπιιώ·ΙΙΒΜ 8 “
ιωωω, ΕΩΝ10ΠΙ0$8Γ 3οαο!οι·ιιι- Μι” “ΜΙ” Ημνθω5' τω" Μωπΐ ΜΙινοΓοΙ.ΒοποΜΙοθετ ΙιτΜΙιγοΙ

οτεατι. ρω" [Ιιειωωθηω ΜΒΜ Μ. ωεω. Τ"η;"ωπωω οιιιΜΗι

Ι00/ο 'Ι'ΜεειιοΙ ,,ΒοοΙιο°·.
  

  

Μ αποι·7:ιιουι£ υω·ΜψΙ. Παωτοο8Μ8όΜωπ, Βο.8υπ

Μοτο: 0σουάΙω·8 Μό ίΐύει·πώΙω2ασφαι. Ισα ΓυΜπ

ω” Μ«082α·1ια, ΤαϋΜτύωσ, "”απο ποιά θααο.
  

 

πωωεπίιιο πιποεπ:άετ:Φύτζ
ΠΠ· Ακη, Μ: Ιιοἰτειψοπ Μ!!!

Η ΜΒΜοάοι·π εἱυρςετἱοΙιωιο ΑιιεωΙτ ΠΠΜΒπούἱ50Ι10ΙΠ0ἱΙ8ὶ111ιι88ὶἱΕ. Μεεεε8ο,0!0ΈΜπ Μοὶιι Ρι·οιιυό.

ο Μα Τι·οο!ωπ-ΠοΙεεΙιιΠ-Υοι·Ι"Μιι·ου· Υ'οι·ιϋ8 ΙοΙιο πΙοτετϋῶπιιιι8ειιιἱΙΙοΙ οι· - - · ·

ΜετἱειιΒειὰἔτ-Κιιτειι. 9 ει" νσεΙΙΙιετιι!ιωΙοτ $μειω!ιεΙ

ΒεεΝιετ από 5ι·ιτ!Μτετ· !.εἱτει· (75) 6-4. Πι ΒοιιιεοΜωιά. Βοεπιοι· ω!» Αι1ΜειΠ,

Πι·. Μακ!. Ε Ο Η Α Η Ο Κ Η Α Η θ. (00Μ2"°ω)Η)

Με ιιἰοΜ: εΒΒεπεἰμ πι εοἰποτ ΒιιτΙο.

Μ" υπό αν. ινε;.;οιι ν·εὶτοι·οπ Πικετ

πιο!ιωοιπε κι Μι

ΚΠΝΙΒΜΒΒΕ8 ΕΑΒ 0ΕΥΝΗΑΙΙ8Ε Μ.Με:7::ω::119.ττ:μο:::;
ο!ιοι· εἱοΙ: ιιιηςοΐΜιι· εΙοἱοΙιιιιΒεεὶρ; Βιο

 

 

Βτιιιἱοπ άετ Μπἱου ΒετΙἱη-ΚϋΙι1 από Ι.ϋΙιι1ο-ΗὶΙ‹ὶεεΙ1ςἱι11. Νατιιι·ικ·ετπιε, Βο!ιΙου· : ωη;"Π ΜΝΗΜΗ Μ80ΖἰἱθΓθΠ' ω” (Η.

ειιιτρ ΤΙιω·ωεΙΒΜει·, 8οΙΜάοι·, 8οΙ-ΙιιΙιειΙειτρτἰιιπιι, Μωιοο-ωεοΜωΞεο!ιοε Ζειιιάω·- (ΜΜΒ ΜΗ” ΗΠ1(0ΠΠΠ6Π ΠΜ ΜΒΒΠ8
Ιππετιιιιτ. Βϋιιφειι!ω.ιπωοτ, ΜοΙΙωτι- σκιά Μι!οΙΜιιτεπεωΙτ. Ρι·οερεΜε ιιυά Βε- ρωπΪ0Π "Βοω” ΜΜ, 0αθττθη Μιά

1. Ο. 8422 ΜΜη5. Βυάο!!“Ποοεο ΒοτΙὶπ 8Υ£

 

ιοΙιτρὶΒιιιι8 ϋΒοτεει1‹Ιω Γτεἰ Με " ' 0 ν

σο) «με ΚοινἔΙιοΙιε·°Βε.ἀενοι·ωειΙτυη8·. ·   

.--ι;;-μ-Δ__



Μ»!

~π~

θ 10 ς5πΙιοχΙππιιτοποι·πχΙεπτετ). Μπι Με Βιιπποι·ΙΙοιιοπ ΜΜΜ πε

Β Ι ποποι:ι·ε επιιειι€ πει ΜΙοπ ποσο Ει·ΙιΜιιιππ ιιιιίιτειεπόεπ

ι·ΙιοιιιιιιιΠπο!ιοιι πππ ιιοιιι·ιιΙπιποΙιοιι 8οιιιιιοι·ποιι, ποι ΠοΙοιι!ιι·Ιιοιιιιιιιϋπιιιιιπ,

Πιιο!ιοΙι·ΙιοιιιιιοΗπιπιιπ πππ Ιοοιιιιι.π. νοπ οιποι· Μιεοπιιππι πιιπ ,ςΙοιι:Ιιεπ

ΤειΙοπ απο πππ ΟΙινεποΙ ίπ πω· ΠεΣπεΙ τοπΗΜι 2 πιΜ ν. Με Ι ΚΜΐοε:

Ιοι"ΓοΙ νοΙΙ ιπ πιο Η:ιιιιι ο” ετΚτοπΗτοπ Κοτρει·τοιΙο ειππιιτειοεπ. - ΒΜιτ

οι πιιεεετοιοοπτ!ιοπ ΜΙΠΒ.

Ο Βοι πορΠπο!ιοιι Ει·πι·πιιιιιιπποιι βεριιΚοπιιε,

ο Ριιετρει·πΙρτοποεεεπ - οιιΜι ρι·ορΙιγ!πΚιιεοπ

πιο δεοιιτιεπ -, ποοΙιπι·πιτιε, Μιι:οι·Μιά ετα.) Με Ι.6ειιππ πω· ιιιίι·ιπο

ιιοποπ πιιπ ι·οΜιιΙοιι Απινεποιιπε, Με .,Πιιειιοπιιιιιι (ΜΜΜ ποπι Εἰπτοἰπεπ.

- Ζιιι· Ψιιιι€ΙΒΜιπιιιΙΙιιιιπ ιιι Ρ`οι·πι νοιι ΤΜ:Ιεπτεπ πιο. (Η) ΙΙ-8.

5ιΙοετρι·πρπι·πι Μι· - ΒἰΠἱΒοε ΜΜΜ

ΗΒΗ) ο Αιι€επ- υπό 0ο- μ ΑθΟΙΙΙ. ΑπππΠιοϋΙιιιιιι

εοπΙεοΙιτεΚι·ππΜιειιεπ , πεποποει·ε νοπ ιπτειιεινετει· πω! Ιππ.<πει·ετ πω

 

θοιιοι·ι·ιιδο. ι Κιιπε Με ΚοιιΜπ.

Ρι·ο!ιοιι πιιπ Μιοι·π3ιιτ οιιι·Μι

ΟΙιοιιιιποΙιο ΡοοιιΙι νοιι ΙΙογιΙοιι, ΒοιΙοοοιιΙ-Βτοποοιι,

οποι· πετεπ Χ·'ει·ιι·ειει°:

Η. 0ι·οποι, Ν. Ο., 8ι·οιΙογ Νικο., 8, Μ. Ροιοι·οοιιι·ο.

 

Ρι·ιιοιιινοΙΙο πω»,

ιιιιιΙιο Κιιι·Ιιπιιπ ιι.ινιιιο.

Ν! ποι ι·ιοι·ιε Ρι·οοροιιτο.

-ΙΡι·ιοοιιοιιιοιΙο
' Ι. ΤιιίΠ.

ΠθΜθΙΠΒ ιιιοιυιοιιιι. ο
Πο πωπω-ιο 8 οπι·ιιιιιι οιιοπ·ι·ιι π» ορ·Ιιιιοπιι ποοοπο·ι··Ιι (στο ιο ιιο 60 πππ), οπο”,

πιιιπποπ·π ιιιικι›·ι·ιιοπ, οιιποπ γιπποποπ πω. οοοροποπποικ·π 6οιιιιοπεπ ιιο.ιιοπ·Επιι. “σοπ

ιιιοπ ιπι οπποπ ·ι·ο.ιιιιιιο Ροοοιιι οιποι·οιιπο 6ο:Πιο ιιοιιγπιι.ιιιιιοπο .τιιοιιοπ!

ποιπο οππ·ι·οιιιιιπποπ ποπο.ιιοππποπ 6οπ·ποποιο (ποπι επ .ιιοιιιιιιιι ·ι·οιιιικο πεπερ

  

Έδι.ιιιοιΙ.ιοιε ΚιιιοιιειοΙ
ο Ι. Νοινοεο ιι. Ει·οο!ιιιιπε ι Μπι!. ιιι

δριιι.-Μιιιιο!. οι Πιιομειιιιιι. !ιιρίωι ο. Μιιιι!!!ιιι

  

ο·ι·πο.ιιιιι), ιιιικο·ικο. ·ι·επερπ προ.πιιππ πριιιοπιιο·ι·οπ οοιπο! ιιοποπιιιιοπ πω, ποιπο κροπιιιιοο- .

"και 6οπ4ιπποπ. Β·ι·ο ιιοποππιπιιο·ιιοπ ο·ιπ·ι·ποι·πιιοπ, πο·ι·οροπ πωιοι·οπ πο. ΟΙΙΒΙΧΜΠΕΒΗΧ'Β

ποποοππιπ·π ποΒοπθΒἱ8Χ°ω Φ. πιιπ 0ππινι·οριππι, πεοιπιπ ροοπροο·ι·ροποπππα·π Μπομπ ιιο ι

τριιππποπ. Οποιοι!! ΡΘΒΪΠΜΈ γιιρ·Βπιιοπιπ π οπκοιιιιιιιιπιπ ορτοπποιιιιι, πρππιιπποπιππ ιιπ

οπππ·ι·οριπκπ ιιπο·ιπι ιιιιιιιο οι οιιοπποπ ο·ι·ιππιπ 6ο.ιι·Ιιοιιιι, σκοπο ?θ% πιιιοποροπποπιπ ιι

ο·ι·οπικιιιι·ιι γιιγπιποπιπ; ο πι) πιιιιιο.ιι·Β 6ο.ιι·Επιππ σκοπο 90% πι:·Βιι·ο 601Π:ΒΗΧ.Β ιιιοι·.ππ οιπ 4

ιιπ.ιιειιιι·ι·οπ πι. ορπππιπο.ιιιιιιο πορο·ι·ιιοο προππ (στο, 4°Χ'δ ιιο θ-·ι·π π·ποπποιε·ιο, ποπ τοπ

ποπ·π ιιοπο.ιιιιοπιιι οιιπιι·ι·ορπιιι·ο :ιεπεπιπ.

Υ πο.ο·π πιο πο ποιο Ροοοιιο ιιιιπιο·ι·οπ .ιιιιιπο 3-4 ποϋο.ιιιιιπιπ οπιιπι·οιιιιι. ποοινιο.

ποροποιιποπιιι,ιπ 6ο.ιιοπιιιιιπ ιι 0κργικοπππιπ πιιοιοιιιιι:ποπππιππ ιιοπιιππο·ι·οπιι, ·ι·ιιιο·ι·πο

οπιιιιιοιοιιιπππ ιιππι:.π·ι·ποι·ο Μιοι·ιι! (Ι·ι·ο6ιιι :απο ο·ι·ιιιιο·ι·π ποποιιπιιπ οπο» ογιιιοο·ι·ποπ

πω!! πειιοοιπ·τοκπ πι. :ιοποόππιιι·π γοροπιιιοπιπιπ, Ι'οιιιιο·ι·οιιοποοποο οοιιιοοι·ιιο οοριιΒιιι

σ» ·ι·χοορκι.ιιοποποι οπιιπ.ιιοοιι ιι·Ιπιπιο γοιροππο.·ι·π πιο Κριιιιιιγ ο6ιπειιοοι·γπππιπ οππο·ι·ο

οιπ, προππγιιιοο·τποπιιο Με .πιιι ορωιππτο πιιπ πο.ιιοοοο·ι·οπ·ι·οιιιιππι·ο ιιιιιιοοιι, οπιειιοιιιειο

πρι·ποικπιοιιιιιιιιι πο ΚΡΗΠ.Β πιιπ .ιιοποπιιιι ιι ιιοπιιιιο.ιοιιιιιιι·π πι, οοποριιιοππο ποο.ιιο.ι·οπρι

π·ι·ιιιιιπ οιιοιιιπ ιπιιιιιιπ ιιπ πωπω” ππο.ρι·ποπιιι·ι,.

ο γο·ι·ροιιο·ι·πο π πορποπο.πο:ιπποε ο6οργιιοιιππιο οπποτοριπ Φροϋγο·ι·π 60||ΒΙΠΒΧ'Β

οιιπποιιροποπιιοικ·π ιιιιτρο.·ι·ιι, κοι·ορι.ιπ πο πο οπ.τιππιι οιιποιιιι· ιι·Ιιοι·ποιιγ Ο6ιιιοο·τιιγ, ο.

ιιο·ι·οιιγ Προ.π.τιοιιιο Ο6ιιιοοιιπο ο6ριιπιοοποπ σε ι·ορπιιππ·ιι πριιοπιποπο ιιο πο·ππ·ι. ,ιιο6ριιιπ·ικ

πιοιιπιιι·π - ποποιιπ οογιιιοοι·ιιιιοπιιο ο·ι·οι·ο πε.ιιιικοι·ο τγποππειτο ιιιιιιιι π ·ι·Ιιιιι·ιι οπιιο·ι·π

απ» προικιιοπροποπποπ ιιιιδοππ Φπιοπιιπ ποιιοιιιιιιι·π πεποποπ. ΠΟΓΗ6ΒΙΟΠ[ΠΧ'Β ποι ρποπππ·ι··Β

Π'ΒΤ'Β, Β(ΠΠΠΟΤΒΙθ ΠΒ1[θθ'Ι'ΒΤΚΒ Β'Β ΒΒ)ΠΙωκΒΠζθΜ'Ε Π ΟΟΒΡθΠΟΠΕ0ΠΈ .ΠθηΒΒΕΠ.

Β'Ιι ΗΒΚΠΙΤΒ Ο ΠθθΈρΒ,'[ΒΒΠΙΠΧΈ 6.'ΙΠΒΕΠΧ'Β |ΠΙ[8Χ'Β9 ΕΟΤΟΡΗΠ ΗΒ.)[ΙΤΩΠ ΠΟ'-!ΤΠ

πι. πιιππιιιπ οοιιικιι. π» ιιοιιοιιιο ποι·π6πιοιιιιιιι·π - "00-Πιι"Μ!" .ιοπ·ιιιιιιι ιιοιιοι·ιι·ιο

06ιιιοοιιη· ι·οηιοπιιι ιιοιιο6πιιιπ μιροιιπποπιιι, ιιο·ι·οοπιπ οπιιοι··ι·π ποοπιιοτππιπ·ο Μπιο

!ΗΧΈ οπο, ·ιππιοιιοι·ο, πομπο”, πο ιιοποπιιιιιιτο ιιοπγι·ιι1

ΙΙριωιιιιιιιιιισ: ΙΙο;ιρο6ποπ όροιπιορπ π πππ” Ο-οπ πιιιοπιιιοιο·ι·οπ Προπιιοπιοπι

6οιιππο·ι·πο. Ποιποροποπο.πιπ π ιιιιοποπιο ποποοιιι (ο·ι··ι› Β το Νο. οπποι·οιιπο πιιπ 100 Μό.

ποπ:ποπεππο) οιιρεογιο·ι·οπ οι Οοππο·ι·οπο.ιιο -- Προπιιοπιο Οοπ>ιο·ι·οποποοκοι·ο Ο-πο

6ορπ6πι οι ι·γ6ορκγ.ιιεποπο, ο ·ι·πιιιιιο ιιριιιιιιποιο·ι·οπ οι Ο.-Πο·ιορ6γρι··Ιι. ιιοπ·ι·ορο

«Ηοι-ιοο Βροππ» - Ηοποκιπ πρ. 40 (στι, 10-5 ποπ.).
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ιιιο οι Ριιιιιιιι

Βιιιππιιιιιιιι!

'Όυ“1ΞΝ. ν11:ε.
 

 

νοτΙπιιἔοιι διο ιΙΙιιεττιοττε:

ΡτοιεΙιοιιτΜιτε ἔτπτἰε οπο!

ίτοιπΙ4ο.

Ιπι 0οιιτ.ποιιοιι ΑΙοιο.πποι·-ΗοιιριτοΙ πιιπ!

ΝιιοΙιινοιο οι·τΙιοι1τ. πω πιιι· Ζοιτοιοιιιιι

Ποιο Ρποποι· ιιπιά ΡποΒοι·ιιιιιοπ Η: οι.,

ρι·ινοτο Κτπιιποποποπο ωςοποπ ΖΜι!ιιιη:

νοιι 50 Οσοι.

Μι·οοποπ νοιι Κι·ιιιιΙιοπριιομι·ιπποπ:

Π. Κι·οΙιπ. Βο.ιιιιιιι. Ποποπιιοοκππ 28,1:Β. 8.

?πιο Οπτιιιιιι·ιπο Μιοιιο1ποπ, Γπι·πρ.Π

σπαει "πιιπ ιι. 80, πο. Π.

Ποπ ΔάεΙΙιει‹1 νοιι Ε'ει·ποπ, Κ8ΐΙιπ

ι·ιιιοπιιο.πΜ 81. Θ). 20.

Ρι·ιιιιοθι'11ιιοπ,Ν.0.,17 Μιιιο,Βο.ιιο Η 16_

ιι. Ι8.

1Σιικ1ιπι11π ΚονσπΙΙ:οννιω, Βιιιιιιορππππ

απ! ιιο.ιιοπο, ιι. πο. πο. 28.

 

?πιο Τιιι·εππ, Οιιποοκοπ 21. πιι.6.

8οριιιο 1ΝΤπαΙιο1.Βοο. οο·ι·ρ. 'Ι"γπι:οπ·π πειι. η

 

ξ  

πω" :ο ποπι πιο ΡτοπροΙιτ πω: «3ποειιοτιιιιιι Τιοιιοοιιοιι» ω.

 
~π~

πω. ποιοι. οπο., 28 Ποπ 1906 ι·. Βοι·ιιιιιιςοοοι· Πι·. ΒιιιιοΗ νν ιιιιιιο1ι. ΒιιοΙιοι·ιιοΙιοτοι ν.Α.ΨιοιιοοΙιο Κοτιιιιι·ιιιοιιιιοίοι·Ρι·..Ν16.
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ΧΧΧ. .υιυυε1ινε. ΒΤ. Νει1ε 1`ο1εε ω. .1ε1ιτε.

11111111111111Ι11 1111111111111Β111
υυτετ σετ Κεσε1τ11ου νου ε

Ρτοι°. 11τ. 11ετ1 11ε1ι1ο.

]ιττ1ενν (1)οτρυ11.

11τ. 1ο1ιειιιυεε 11τειυυ1ιει1ε.

Π1,ε:-ι.

11τ. Μουτ 1Νειυειο1ι.

51. Ρετετεευτε.

 
  

1)1ε,,$τ.Ρε1ετε1›ιιτεετ Μεσ1ε1υ1ετ:1ιεννοο11ευεο1ιτ11τ“ ετεε1ιε1υ1]εσευ

5 οτι υ ε 1) ε τι σ..-1)ετ Α'1πετιιιει:ιιευτ.ηττε1ε 1ει 1τι Βι:ιειι1ευσ. 8 1181. Π1τ Με

_¦ε1ιτ, 4 111)1.111τ σειε 1ιει11›ε _]ε1ιτ 1ιιο1.Ροετειιετε11ιιυε;1τι σευ ευσ,ετευ

ΒΕυι1επ12Ο Μετ1τ 1111ιτ11ε11, 10 Μειτ1τ 1ιτι11:15.1ιτ11ε1ι. Πετ1"ε:1.1ου τε1.

111τ 1111: Βιυε18εερε1τευεΖε11ευ 1υΡει111ε12ΟΚορ. οσετ=1Β Ρίευ.- ευ

Αι11οτευ ννετσετι 2ἴ› Βερειτει1ει1π11,εε11ιτετ Οτ1ειυει1ειττ11τε1ιι1εεεευσι.

11'1ιουυευ1ευ1ε-διιίετεεε ποτν1ε ο.11ε Σωστε” 'Σ

Β111ετ πιειιι ειιεεε1ι11εεε11ε1ι ευ άιε Βιιε111ιειιισ1ιιυε νου Ε.1.. Β101:ετ

1τι $τ. Ρε1ετεϋι1τ8,ΝεννεΕν-Ρι·οερε1α.Νέ 14.211 τιο1ιτευ. - πω"

011113” εοννἱε ει11εωι1ι:11ε Κεσε1α1ου Βε:11811ε1ιευ Μ111ε11ιιυ ευ1:ι11

1ετ ττιευ ευ 1ίευ ε1ε11νετιτειευσευ εε ε ο τι 11 Πε ΠΙ 1ι τετι σευ εσε1:

ιει1τ1)τ.Ε. Β1.εεε1,8 1τι 51. Ρε1ετεΒ., ννειεε111 Οε1τονν, 1 1.1τι1ε .ινε 28

:11ε1=τετε ει:ε.τεεε_τω εεττ $ετεετεε198ε1-.ε1°οείν-εεε Με» ετ ττε1"=τ-.Ρετεευετ·τιεε·ιΜο·τεε Με Ετεεεε νοιι Ρ>-5 [σε

111 Μ- 

81. Ρε1ετε1ιιιτε, σου 4. (17.) .1ιιιι1.

Ιυτια11: Πι·. Βετυι 1.6ιιυεν1ει: Κιιεεε-ι1ι1ιιιι·ε1εο1ιε 11ττε1ιτιιυτ.τευ νοιυ τ11881801ι-]υρευ1801ιευ Κτ1εττε. - Οετ'εΙε: Ρε

ι·1οτ11εε1ιε Γει1ιιιιευ11τευιις 11111 θε11ευε1ε1υευ. - Ρι·ο1ο1το11ε στ” Χν1. Αετι1ετεεεε σετ θεεε11εε1ιεΗ Μν111υσ1εε1ιετ

Αετετε ιιι σιιτ1ειν (1)οι·ρε1) νουι 17.-1$1. Αιιε. 1804. - 111ι1ε11ιιυ8ευ ειτε σει· θεεε11εε1ιετι ρι·ε1ι11εε1ιετ Αετ21ε

:τι Β11τε. - Τιητεευε.ε1ιτ1ε1ι1ευ.- 11οτιιι111Με-Βυ11ε11υ 81. Ρεεετε1:ιιτττε. -- Αυεε18ειι.

11τ1εεε-ε1ι1τιιτε1εο1ιε Ετ1ε1ιτιιιιεευ νοιυ τιιεε1εε1ι

1ερειι1εε1ιευ 11τιεεε,

νει·ιτεττ. ττε1ιιι11ειι 111 σετ 11ιιυ111ιισ1εο1ιευ Αει·:ιετ.τεεε11εε1ιεΓι ιιι

Ηε1ε1υςΐοι·ε επι 119. .Πιιιιιτιι· 1905.

νου

Πι·. Ι1εττιτ 1.6ιιιισν1ε1.

1Ηε1ε1ιιτςΓοτε.1

θσε1ε1ι υει.ε1ισευι σ1ε 1›1ιιι18ε 1ΐε1ισ1·1 1τυ Γετιιευ θειου

11ε80υΙ1ευ1ιτι118, 1ι1ε11 σετ 1·`1υυ1εε1ιε Υετε1υ πι· Ρ11εΒε

νετννιιυσετετ ιιιισ 1ττευ1τετ Κτ1εεετ εε Π” εε1υε Ρ111ε1ιι,

υεε1ι Κτ111ιευ ειιτ 1.1ιισετιιυε σετ $ε1ιτεο1ιευ σεε Κτ1εεεε

1ιε12ι11ττιεευ ιιυσ Βεεε1ι1οεε στι1ιετ, εο1υι1σ Με ιυ0811ε1ι ε1υε

Απι1ιιι1ειυε νου 40 Βειτευ 2ιιιυ 11τ1εεεεε1ιευρ1τι12ε ευτυ

εευσευ.

Με Αιιετ11ετιιυε σετ ΑτυΒιι1ευε πετ τυ11ν1ε1ευ Βε1ιιν1ε

τ181‹ε11ευ ι·ετ1‹υι1ρΓ1. Βετ Εττ18ευ, σ1ε ε1ε1ι 1υ ε11ετ Θε

εε1ιιν1υσ181ιε11. ειιΓστευΒιευ, ννετευ υ1ε1ιι. ινευ18ε, υοε1ι

ινετευ ε1ε1ε1ο1ιτευ 1)εειυιινοτιευ. 111ιιυ 1ιε1.1ε 1ι1ετ ]8.

ιυ11. Βετε ευσετευ Γει1ιτοτευ Ζιι τεε1ιυευ Με 1υ εεννϋ1ιυ11

τ1ιευ Ι11111ευ, σε ιυευ τι σεττ ειπετ ευσετευ 1τ11τυετ1εε1ιετι

νετ1ιε111.ιι1εεευ ιιιισ 1ιε1 ευσετετ 1.ε1›ευεννε1εε Με 1ι1οτ σευ

νετεο1ι1εσευετι18ειειι Πε1ιεττεεε1ιιιυ8ευ ευεεεεειει εε1υ

1τουιι1ε, ιιυσ σε εε εινε11ε11ιε11 εεττ, ου ιυευ 1ο σετ Νει1ιε

σεε Κτ1εεεεο1ιευρ1ει1.2εε θε1εεευ1ιε1ι 1ιε1›ειι ινστσε σ1ε

1τοττειε Ζιι ετΒευεευ οσετ Αττ11ιε1 ευειιεε1ιτι11ευ, σετειι

Νο1ινειιτ1ητ1τε11 1ι1ετ υ1τ1ι1 νοτειιετιιεε1ιειι ινιιτ, ευ 851111 εε

κιτ νετειιε1ιευ, ε1ε111υ ε11ε 1ίετ1ιε11ιτι1εεε 1ι1ιιε1υ2υσειιΚευ. Με

2011 εο111ε _1εσοε1ι Μιτου, σεεε ν1ε1εε τιιισετε 1ιειιε εε1τι

τυ11εεευ; ν1ε1ε υο1.ννευσ1Βε $εε1ιετι »νεται σοτ1 Μουτ. ευ

ειιεε1ιε1Τευ, ετισετε νν1εσετ, σ1ε ευ θε1ιοιε ετευσετι, νετ

ετϋεεεττευ σ1ε Αυεεε.1ιευ 1τιίο1Βε σει· Ζιι Κτ1εεεεε1ι.ευ Μου

1ι1υευΓεεεε1ιτευ1ιιευ Ρτε1εε.

Με Ατυ1ιυ1τιυε, ινε1ε1ιε ειεε Γο1Βευσειι Ρετεοιιευ Βε

ετιιτισ: 4 Αετ21ευ, 13τ. Βιιυε1ιετε, Βτ.81ευ1›ϋε1‹,

ιυεσ. Μο. Ευτο11ι ιιιισ Πυιετ2ε1ε1ιιιετεπι Με

Ο1ιε1ε.τετ, σεττι 1ιιιετισευτευ, Ι.ειιιυευι. 811.11 ο11, 6 8ε1ιινε

ε1ετυ ιιυσ 7 Βευ1111τευ, τε1ε1ε επι 4. Με1 1804 ειτε Ηε1

ε11181οτε ευ ι1υσ 1ιιυ81ε Με 115, .Μαι ευ 11ιτειυ Βεε11ιυ

1..Π-_η.. ·ι-.1.0 - -μ---.. ..

 

εξ

τυιιυεεοτ1ε, Οιιιι1εε1ιιι11υ 1τι σετ Με.υσεε1ιστε1, 280 1117ετετ

ε11σ11ε1ι του Ο1ιετ1υυ Βε1εεειι, ευ. Με Τε1181τε11 σεε 1.11.

Ζετε1ιεε σεεεΙυε1 σ11τ1”τε 1η σετ Ηευρ1εεε1ιε εε1τειιυτ εε1υ,

ινεεε1ιει1ε 1ε1ι ιυ1τ ετΓειι1›ε υιιτ σ1ε ΕτΜιτιιιιεευ ευΓ σειυ

Οε1ι1ετε σετ Κτ1εεεο111τιιτ81ε Ζιι ετιντι1ιυειι, σ1ε 1ε1ι νευ

τευσ ιυε1τιετ 'Ι'111181τε1τ ειυ Ι.ε2ετετιε εεεετυυιε11; 1ιε1›ε.

1τυ Κτευ1ιευ1ιευεε Ιιετιετι Με ειππ 27. Ν‹›νετυ1›ετ, ντο

1ο1ι ειτε θιιυιεε1ιιι11ιι ε1ιτε1ε1:ε, 240 Ρε11ευτετι Αιι1'υε1ιτυε

εεΓιιιισευ υυσ εινετ 18 ΟΓ1121ετε ιιυσ 281 8ο1σε1ευ. νου

σ1εεειι 1111011011 -10 1τυ Ι.ε2ετει1ε, πιεσε Ο1ιετ1ι1υ ενει1τιι1εττ

ινετευ 128 ιιιισ Βεειιυσ πιτ Ατιυεε ευτ11ε1ιεε1τε1ιτ145,

εεε1οτ1ιειι νν1ιτευ 36.

Με τε1υ τυεσ121υ1εο1ιευ 11'511Ιε 1ιε1τιι,ι;ευ 30, σενου 3

'1'νρ1ιιιε11111ε, σ1ε 111ιτ18ευ 1ιε1τεΓευ 1ε1ο1ιτε Βετιυειστιιυεειι,

Βτουε1ι1ι1σειι, Β1ιευτυε1.1επιιιε ιι. ε. π. 84 ΡΟτ. σετ Βο1

σε1ευ ιν_ιιτευ ειπετ 30 .1ε1ιτευ. Με Ζε1ιΙ σετ Κτειι1τειι

Εεεε Βεττιιε 4408, σ1ε 1ισε1ιετ.ε Αυ2ε1ι1 Ρε11ειιτευ ρτο

'Με 86. Με σιιτε1ιεε1ιυ11111ε1ιε Βε1εΒιιυε ρτο 'Με 41,2.

Βἰε Μ ο ττε11111ι ετεε1ιε1υτ ν1ε11ε1ε1ιτ1ιοε1ι, σσε1ι τυιιεε

1ι1ετ σετ Πιυετευσ 1υ Βε1τεε1ι1 εεεο;τευ ινετσειι, σειεε ιν1τ,

εο1ευΒε σετ Βε.ιιυι εε εεε1ε1.1ετε, Με νετινε18εττευ, νετ

2ινε11ε1τε, εε1ιινετ Ζιι 1ιε1ιε.υσε1τισε 111111ε ευΓειιυε1ιτυευ, μι

εε 1`ευσετι εε11›ε1 ετετ1ιευσε Ρε11ειιτευ 1ιε1 ιιυε ε1υε Ρτε1

ε113.1τε.

Νιου σετυ σειι1εε1ι-ίτευεϋε1εε1ιευ Κτ1εττε νοιι 1870--1871,

ινε σεε 1τευεσε1εε1ιε Ο1ιτιεεεροιτ:,εννε1ιτ νοιι 11 τυτυ. ΚεΠ

1›ετ ε1ε1ι σεττι σει11εε1ιευ Ζ11τισιιε.σε18εινε1ιτ νου 13,8 υιτυ.

Κυ.11υετ Βεσευτευσ συετ1εεευ 2ε1ετε, ννυτσευ σ1ε ειιτορ111

εε1ιευ Αττυοευ ιι11ιυτ11ι11ε1ι υι11 1ε1υ1τε11ετ18ευ θεινε1ιτειι

εεινε11υε1. 1·ἱ1υ1ε1›1ιεΓιεε 1υ1ετεεεε 111τ σ1ε ν171τ1τιιυεευ

σ1εεετ Θεννε1ιτε τυει:1ιτε ε1ε1ι εε11ευσ ιιιισ εεε σειι Α111ι183

ευ 2111ι1τε101ιευ υιισ ε1υεε1ιετισειι Πυτετευε1ιιιυ8ευ').

1)11ειυρευ11εε1τ,ν.Βετευιευυ, Κοε1ιετ. Βτυυε

ιι. ε. 1ιε.1ιευ σ1ε Κι·1εεεε1ι1τιιι·ς1ε πι". τυε1ιτετευ ννετι.νο11ειι Ατ

1ιε11ειι 11111' σ1εεευι θεε1ειε 1ιετε1ε1ιεττ.

Ν” ννε.τ σει· Ζινεο1τ σετ νεττυ1ιισει·ιιυ8 άεε θεινε1ιι·1ιε.111ιει·ε?

Ηε.υσε11ε εε 81011 Μεεε σετιιιυ, σ1ε ,ετσεειε 'Ι'ι·ε11“ε1ε1ιετ1τε1τ, σ1ε

τσεει.ε θεεε1ιιν1υσ181ιε1ι ιιυά 1ν1ι·1ιιιιιε σεε Βε1ιιιεεεε ιιι ετ

ε1ιευ οσετ 1111101ι1811 ιι1ο1ι τιιιε1ι 1ιιιιιιευ1111τε θεε1ε1ιτεριιιι1ειε

Βε11ειισ? ν. Ο ο1ετ ιιυσ 501ι181'11111Β' 1:111τειι ιιυε σει·111ιει·

ιιιι1”, σε" 1εικιει·ει υ1τ1ιτ σει· 11111 κατ. 1



Πτι ΙΙυτουΚτιουο Μου οοε ΙειυΙτοΙΙΙιτητο οΙεννοΙιτ πιο οτ

εΙου ΜοΙο ιυ ετοεεοτοτ ΑυεοοΙιιιυτιο 2υτ Αυινουοιιυε ιιυιΙ

ιιυ τ.;οΒουιιτοττΙΒου τυεεὶεοΙι-_ιορουΙεοΙιου ΚτΙοοο ειτιο ου!

ΙιοΙοευ $οὶτου ιυτοτοεεουΙο Βοτ›Ι›οοΙιΙυιιΒοιι ΙΙΙιοτ Φο ΙΥΙτ

ΙτυοΒου οοεεοΙΙιου ιτοτυοοΙιτ ινοτοου. Με τυεεΙεοΙιο Αιτυοο

Ιου εοΒουινοττΙο πιΙΙ ΟοντοΙιτοιι νου 7,5 οπο. Κο.ΙΙΙιετ οο

ννειιΪυοτ, Φο ΚυοοΙιι πιο ΝΞοΙτοΙτυοιιιοΙυ νοτεοΙιου. Με

οιΙιτΙνοιι Ττυρρου οοτΙοροιι1εοΙιοτι Αττυοο εΙτιο τυΙτ 6,6 οπο.

ΙτοΙιοιΙΒου ΘοινοΙιτου Ι›οννοΙΪιιοΙ, Φο ΚυοοΙιι ΒΙεΙοΙιΓοΙΙε

ιυΙΙε ΝιοΙτοΙιτιουτοΙυ νοτεοΙιου. Με Βοεετνο εοΙΙ ΟοινοΙιτο

νου εοντο.ε ετϋεεοτοπι ΚοΙΙοετ ιιυο ΚυρΓετΙιοΙ(ΙοιοοΙοτι Κυ

ΒοΙυ ΙιοΙιου. Αυεεοτοουι ΙιοΙΙ:ειι »το θοΙοεουΙιοιτ ὶυ οιυι

Βου ΡοΙΙου Φο ννιτυυυΒου νου θοντοΙιτου οΙ.ννοε 8τοεεο

του Κο.ΙΙΙιοτε (ου. ΙΟ πιω. Βοτοου?), ντοιυιτ Φο Ιιι υοτ

ΜουοεοΙιυτοι οοΙιΙτιιοΙι οροτΙοτου‹Ιου ΟΙιυιιευεουΙιοτοου οο

ννυΙΤυοτ Μιτου, ευ ΙιοοΙιο.οΙιτου. Κοιυο υοτ ΙΙΙΙυτιιΙοτι ινοτ

νου άετ ΒοεοΙιοΙΙουΙιοιτ, Φιεε ειοΙι ουυοΙιιυευ Ιιοεεο, οε

εεΙου Βυιυ-ΒυτυΙουοοΙυ υοτ Αυινουουυε εοΚοιυιιιου.

Βοι ΑττΙΙΙοτιοΙτοιυρίου, Φο ιιι Φοεοιυ ΚτιοΒο τυΙΙουτοτ

νου ουτεοΙιοΜουιιοτ ΒοοουΙυυο Μιτου, Ι›οιιυΙοΙου Φο .Ιο

ρουοτ οΙε Ρτο]οΙ‹ΙΙΙο Ιιο.υριευοΙιΙιοΙι 8οΙιτουιιοΙΙε ουά ουεεοτ

οουι ουοΙι ΒτΙεουτοτουοιου. Με $οΙιτορυοΙΙε, ννοΙοΙιο εο

ντοΙιΙ ιο άετ Ευα Με ουοΙι Ιιει ΒοτΙΙΙιτυυο νου Οοεου

ετουτΙου οιτρΙοοΙοτου Ιτουυου, εοΙιΙευοοτυ Ιιοι άετ ΙΞιφΙοεΙου

ΙΙιτου ΙυΙιοΙΙ ΙιΙυο.υε, ΙιοετοΙιουο ουε αποτο 260 Ι‹Ιοιιιου

τυυΙΙου ΒΙοιΙουοεΙιι νου απο ΙΙ υιιυ. ιιυ ΠυτοΙιτυοεεοτ.

8ο οιοτΙιοΙι υυτΙ υυεοΙιυΙΦε Φο ΙεΙοιυοτι ΙΙΙ7οΙΙτου, ιτοΙοΙιο

ΙΜ οιυετ 5οΙιτορυοΙΙοιηι1οεΙου οτεουΒΙ: ιινοτοου, ουοΙι ετ

εοΙιοιυου τυοΒου, εο ετ:Ιιντοτ Ιτουυου Φο Ινυυοοτι υοοο

Φεεευ ΡτοιοΙΙΙΙΙου εοιυ, Φο εΙο 8οινοΙιυΙιοΙι οΙΙο @ψευ

εοΙιοίτου οοιεου, ινοΙοΙιο Φο ΒοεοΙιοοιουυΒου @του Φο

οΙΙου ΒΙοΙΚυεοΙυ 2οιοιου. ΒρτουοετοοΙτο νου θτουοΙου

υυο 8οΙιι·ουυοΙΙε ειυο ΙιουΙΙε ιυ ΙΙιτου ΙνιτΙουυθου νοτΙιουΒ

ιιἰενοΙΙοτ Με Φο θοινοΙιτ- υπο 8οΙιτο.ρυοΙΙΙ:ιιοεΙυ εοΙοετ.

Ρετ Απο ΙιεΙ υοτ Ρ'τουΙ ΙεοΙ: άευ ετετου ΨοτΙιο.υο ου.

Ελ· οΙΙεΙυ Ιετ εοτυιτ ιυ οοτ Εεεε Φο εοΙιινοτεΙοτι Ψυυ‹Ι

εοΙιοοου ευ ΙιοοοεοΙιτου, ντοΙοΙιε εοο!ειοΙι οοοτ ιιυ νοτΙουΙ”

εΙυὶεοτ ΞΙυυτΙου οου Το‹Ι ΙιοτοοιΓϋΙιτου. ΠυουυεΙΙΒο ευε

εοτο ΠυιεΙουτΙο “που ιοιΙοοΙι Φιευ Ι›οΙ Φοεοε ΙυτοτοεεουΙο
ΒΙυΦυπι του οτεοΙιινοτου. Ποτ ΑΜΙ. ΙιοΙ οιιιοτυ Ι.ο2οτοΙ.τ

υοτ οινοΙΙ.οτι Ι.ιυΙο - ουά Ι›οΙ οιυεπι εοΙοΙιου ΙιοΓιιυοου

»Ντ υιιε ·- Ιιοι οτετ υοοΙι οΙυιιτου ΤοΒου θοΙοοοιιΙιοιΙ Φο

νοτουυουιι8ου ευ εοΙιου; Φο τοεοΙι οιυιτοτουΙΙου εοΙουυ

οΙάτου νοτουιΙοτυιιΒου νοτοοοΙτου εοΙιου νιοΙο ΙυΙοτοεεουΙο

ΕιυεοΙΙιοΙτου, Φο τιυτ ιιι άευ οτετου Βτιιιιοου ΙιοοΙιοοΙιτεΙ

ενοτοου Ιτουυοιι, υπο νου άουου Φο ΚτοιιΙτουοοεοΙιιοΙιτο

ΦιΙιοτ ο.υοΙι Μουτ ου νοτιυοΙοου υοτ. 8ο νοτουοοτΙ. εΙοΙι

ε. Β. Φο ΕΙυεου8ε- υυ‹Ι ΑυεεειιοεοΙΙιιιιυε ‹1οτ ΡτοιοΙτιιΙο

Πι οοτ ΗουΙ ΦιτοΙι Φο ΒΙοεΙΜΜι υοτ οοευιιΙΙου Θοινοοο,

ΒΙυΙυυΒου νοτοοοΙτου ΚυοοΙιουΙιτυοΙιο, οΙΙτυοΙιΙΙοΙι Φυμ

ΙτοΙουο Ι.5ιΙΙιτυυυοου εΙυο "Βου άετ υυειοΙιοτου ΑυετοΙιου

υοτ ΡοτιουΙου Μουτ του εοΙοΙιου ευ υυΙοτεοΙιοΙοοιι, Φο

εΙοιοΙι οΙυττοτου; υοοΙι πιοΙιτ Ιου Φεεοε υοιοτΙιοΙι ΙιοΙ

Βιοτυυεου οοε 8ουεοτΙυυιε άετ ΡοΙΙ.

Κουτιτου υυυ ιυ οιιιοτυ Ι.οοοτοττ οοτ "Φτου ΜιιΙο Φο

Ροι.ιουιου Με ευτ νοΙΙΙΒοτι ΗοιΙουο νοτοΙοιοου, εο "Με

Φοεοε υοιυτΙιοΙι εοινοΙιΙ Πιτ Δου Απ: Με οου Ρο.Ι.Ιοιιτου

ουεεοτει. οϋυεΙιο. ΑΙιοτ πιοΙετουε οτΙιο.ΙΙ Φιε Ι,οοοτοΙΙ όευ

ΒοίοΙιΙ ευ ονοΙουιοτου, Φο ΡουιουΙου ινοτοου ο.υάοτειι

ΙΙοιιοου υΙ›οτοοΙ›ου υυιΙ εοντοΙιΙ ΙυποτοεευυΙο οΙε υιιΙτΙοτο

ΡοιΙΙο νοτεοΙιτνΙυοου ου! ιπιπιοτ. ΝοουτΙοΙιΙου ΙΙΙιοτ Φοεε

ΡοΙιουΙου εΙυ‹ι εο ευτ Με υιο ιυοΙιτ ου ετΙιοΙτου. 5ο

κνυτοευ ϋοοτ 60 ρΟΙ. υιιεοτοτ ΡοτιοιιΙου υοοο ΟΙιοτΙιιυ

ονοΙΙιιιεττ, οΙιο κΙουυιτινο ΗοιΙυυΒ οιυεοττοτου νετ. Οο

ουΙαιουου, ινοΙοΙιο νιοΙοε ΙυτοτεεεοιυΙο ΙιοΙΙου υειοΙιινοιεου

Ιτουυου, Ι‹ουυτοιι Με ειπ” οιυιεο Αυευο.Ιιυιου ουε τυοΙιτοτου

Οτυυοοιι Ιοιοοτ υιοΙιτ ουεεοΙϋΙιτΙ. πετάω. Μι ουεεοτοετυ

:Με ΚτουΙτουΙιουε Ιτοιυου Βουι€ουορροτοτ Ιιοεοεε, ευ Ιτουυ

του ουοΙι τιιοΙιΙ. Φο ΙΙΙιτΙτυιιοου σοτ ΓοιυΙτοΙΙΙιτΙΒου θο

ννοΙιτο ουΓ Με ΚυοοΙιουεγει.οτυ υΙΙΙιετ ετυοιοττ ινοτοου.

Ποιοι υτιο υοοο Μιτου »Ντ οΙΙοτοΙυεε το άετ Εεεε, Φωτ

Με

ουι· ΖυνοτΚουιιυοιιΙιοιΙ υιιο οοπι ΙοοΙιοΙΙου ΙιιΙοτοεεο, Φι.ε

υοτ ΟΙιοτοτει. οοε ΕνουεοΙΙεοΙιου ΡοΙοΙοεοτοττοε Μ. νοιι

8ουΙοτυοιιυ υυε υοτ! υυεοτοτ ΤΙΜΒΙτοΙτ οτινιοε, Δου

ευεεεεειιιΙιτιοΙου ΒουτΒουουροτοτ Φοεοε Ι.ΜοτοΙΙοε :ιι

Ι›ουυΙεου.

Πυι Φο ΑτΙιοΙΙ ιο (Ιου ΡεΙεΙΙο2οτοΙΙ.ου ευ οτΙοΙοΙιΙοτιι

ουά :Ιου Ροτιουτου του ιυοιιοΙιοτ εοΙιτυοτοΙιοΠου Ποιοτ

ειιοΙιιιυθ ου νοτεοΙιουου, τυΙιεετο _ιο‹1οτ ΡοτΙουΙ; Ιιοι υοτ

ΕυΙΙοεευυι.; οιυο Ιτυτοο ΚτουΙτουεοεοΙιιοΙιτ.ο ΙΙΙ›οτ Φο Βο

εοΙιυΙΙουΙιοΙΙ: εοΙυετ Μιάου εοινἰο ΙΙΙιοτ Φο Βο!ιο.υοΙιιυιο

οοτεοΙΙιου οτΙιο.ΙΙου. νου άευ ΡοΙΙουΙου, ινοΙοΙιο Φτου

ρίιυοου, ιινοτου ΙοιιΙοτ ΙιοοΙιετ ινοτιιοο ποιο οιυοτ οετοτΙΙΒου

ΒεεοΙιτοΙΙιυυο νετεοΙιειι.

Πιο οΙΙΒοιυειυου ΙΙΗτΙουυοοιι Με ίοΙυΚο!Ιοτιοου θο

ινοΙιτοε, ου ννοΙοΙιοε ειοΙι εοινοΙιΙ Ιυ ΙιοευΒ :ιοί Φο ΑΦΜ

(105 Ε'ΕΙΙΙο) Με Φο ΑΝ. ΙΙοτ νοτινυυουυοου Με 8τοεετε

Ιυτοτεεεο ΜΜΜ, ειυιΙ εοινοΙιυΙΙου Βοτιυε. 8οΙοει οι

εοΙιινοτου νοτινυιιουυΒου ντοτοου Φο ΒοΙιτυοτυου οΙτ Με

υιιοοεΙευτευο ουεοΒοοου. ΠΙυΞεο νοττνυυοοι.ο ”εοΙ›ου ου, υπο

οοεοΙιοοΙΒτοιι ΚοτροτΙ.οΙΙο Φο Ευιρίιυουυε οιυοτ ΖυοΙΙιιιιο

8οτιοΙιτ ου Ιιιιοου, ουοοτο Νικου ΒοΒΙουΙιτ, οΙυου 5οΙιΙοε

οοοτ εἱυοιι 8Ιοεε οτυο.ΙΙου ευ Ιιυοου. ΗουΙΙΒ, Ιιοεουοοτε

οοΙ ΙλΙυυοου άετ ννοιοΙιτοΙΙο, ινυττΙου ειο ετετ ου! ΙΙιτο

ΙΝυιιιΙου ουΓιυετΙτεοιυ, Με ειο ΒΙυτ Φοεεου εοΙιου. ΒοΙιινοτο

υιιο Ιο.υεινιοτυτο 8οΙιτυοτεου Ιιιυ8οΒου ΙιοΙ.Ι:ου Φο Ρουοιι

του εοΙΙιετνετειουοΙιοΙι Ιιοι ΒΙοιιΙιχεου-ΡτοΚουτου οετ

οΙ›οτοιι ουά υυτοτου ΕκττειυΙΙοτευ. ΒοΙ σου ετοτΙτοιι

ΒοΙιτυοτεου, ινοΙοΙιο οιυιΒο Ροκιοιιιοτι οοι υυοοοουτουοοιι

ννυυοου άετ ΨοΙοΙιΙοΙΙο οιυοίουοου, ιυυεε που! Φο ιιι

ΦνΙΦιοΙΙο ΕπιυυυοΙΙεΙιΙκοιτ. του ιο ΒοττοοΙπ 8οεο8ου που

άευ. Με ιυοιεΙου Ρο.ιιουΙου, νσοΙοΙιο ΒοεοΙιοοΙευυΒου οετ

Ι.υυοοιι οτΙΙΙΙου Ιιοττου, 8οΙιου ου, Πιτ εΙυο Ζει: :Με Βο

υιυεετεεΙυ νοιΙοτου ευ Ιιοοοιι. Νο.οΙιοοιυ εΙο ευ εΙοΙι Βο

Ιτουιιυου ο·ο.του, νοτιτιοοΙιτου εΙο ΒΙοΙοΙιντοΙιΙ, οΙ›ουεο Με

Φο ΡοιιουΙου ΦΠ. ΒουοΙιεοΙιοεεοιι, τυοΙιτοτο ΙΙΙΙοτετιιιιιι

ΥοτΙιουΦιυυΙα ευ εοΙιου. ΙΞε Ιτοτυου ΙΙοΙερΙοΙο τω, Με

8οΙοοΙου, ινουυΒΙοΙοΙι νοτννυΙΙΙΙΘΙ, ννοΙτοτ ππι Κουιρί τοι!

τιοΙιτυοιι Ι‹ουυΙου. νου εοΙοΙιου Ε'οΙΙοιι οι!! Ιου ερουιοΙΙ

οιιιου 8οΙοο.Ι.ου οτινιιΙΙιυου, υοτ, οΙιεΙοιοΙι οτ οιυου Βετο

υοΙΙετΙοΙι Με Βοιυ ετΙιο.ΙΙ:ου Μοτο υπο τΙοτ ΠιιτοτΙτιοΙοτ

@του οΙυο ΟοντοΙιτΙΙυεοΙ ΓτοιΙΙΙυτιοττ Μαιου ποτ, ΦΙΜ

ινοΙιΙ Φο ΚτοΙΙ. οοεοεε τΙου Κοιυρί Ιοτι.ουεοΙ.2ου.

Βοι $οΙιυεεννυυιΙοιι επι Κορίο νοτΙοτ ‹Ιοτ ΡοΙΙοιιΙ οι·

ινοΙιυΙΙου Φιε ΒοινιιεεΙεοΙιι. ΡοτΙουτ.οιι Με 8οΙιυεεινυιιοοιι

ιο υοτ ΙνἱτοοΙεουΙο υιι‹Ι υιΙΙ Ι.οΙιπιιιιιοοιι ΙτΙυ8Ιου ΜΙΓ

ιιοοτ ΙΙιτο ΙΙΙΙΙΙοεΙΒΙιοιτ Φο οΙ›οτ 8οΙιιιιοτοοιι. νοτυοΙιυιε

ιιιοεειο ΒΙΙΙΟΚΙΙοΙι ΦιτΙ ιιιου υτοΙιΙ Φο 8οΙΦιτου ιιοιιιιοιι.

ινοΙοΙιο ιιυτ ‹Ιυτ‹:Ιι οιυο ΚυεοΙ νοτινυιιοου ινοτου.ΙΙΙ

ιυοΙιτοτο Ε'οΙΙο νοτΙΙοιιιου, »το ΦοεοΙοο Ροτεου άευ ΜΙ·

Ιευτιοοιι νου εοευτ 4 θοετοΙιτΚΙ18οΙΠ ουεοοεοΙ.2τ ποτ. Ε8

Ιτοτυου ουοΙι ?Με νοτ, ντο εΙυ ουά ΦοεοΙΙιο Ροτεου εο

ινοΙιΙ νου ΘοινοΙιτΚυεοΙιι υιιο 8οΙιτορτιοΙΙε Με νου Μπουτ

ΙτυοοΙυ υυιΙ Οτουυτοιι νοτινυυιΙεΙ ινοτοου ποτ. νετιι·υιι

@που ουτοΙι 3οΙιτορυοΙΙε Ιουοου ειοΙι Ιιοι υυε, ιτυιιοοτ·

Ιιο.τοτυ·οιεο, υοτ Ιυ 26 ΠΙΙου. οΙιοΙοιοΙι Φο 5οΙοοιοιι

ουοοοου, Φιεε εοινοΙιΙ Ιιοι Ι.ιοο_Ιου οΙε 8οΙιοοΙιο οιιι Ιοτιιι·

ΙΙοΙιοτ ΒοΙιτορυοΙΙτοΒου ετοΙτεοΓυυοου ΙιοΙΙο.

Με 1+'οτιυ ουά θτοεεο οοτ Ι·)ΙυεοΙιυεεοΙΙιιυυε Μη: ο

ινοεειιΙΙιοΙιοτυ θτοοο ιΙονου ου, οιποτ ινοΙοΙιοτυ Μοτο

Φιε ΡτοιοΙττΙΙ άευ Κοτροτ ΜΙΒ. ΟοεοΙιιοΙιτ Φοε ιο τεοΙιΙοοΙ

ΙΙΙΙΙυΙτοΙ,εο Ιετ Φο ΕΙυεοΙιυεεοΙΤυυυε ἔοννΙΙΙιυΙΙοΙι τυπο @ο

ευτερτιοΙιτ Ιυ άετ θτοεεο οοιιι ΚοΙιΙιοτ Με Ρτο]οΙτι.ΙΙε. Πιο

Αυεοου8εοΠυυυΒ Ιετ Ιιιοτοοι, ινοιιυ εεε ΡΓθ]θΙίω πιο"

ουΓ ΚιιοοΙιου εοετοεεου Μ, υοτ ΕΙυεου,οεοΙΙ'υυυε @οι

οΙοιυΙΙοΙι ΒΙειοΙι, ινοΙοΙιο ιυ ΓτιεοΙιευ ?Μου εοννοΙιυΙιοΙι ΙεΙοιιιοτ

εοιτι Φ1τίτο Με Φο ΑυεΒουοεοΕυυυε. Μο.ιιοΙιτυοΙ Ιει08

νοΙΙΙε υυυιο8ΙιοΙι, Φο Ειυ- υυεΙ Αυεεο.ιιοεοΕυυυονοΠ

οιυουοοτ ευ υυτοτεοΙιοΙοου. Ποτ ΑΜΙ οι υοοιι ουεεοΙιΙιοεε·

Που ουί Φο οιεευου Αυοοοου οοε ΡυΙἱουτου ουοουΙοεου.

ΤτΙΙΙ"Ι Φο Κυο,οΙ οου Κοτροτ Ιιι ερΙΙ2οτυ ΨΙυΙ:0ιι80
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Ψθ1'ι!011 άιο ΕΜ- ιιιιά .ειιεεε!ιιιεεά!Τιιιιιιεειι ιιιιι εε ει·ϋεεοι·,

@ο !ι!οΜοι· άει· ννιιι!ιο! Μ.

Πε εε, Με εε!ιοιι οικΜιιιι, εε!1›ει Μ ίι·ιεε!ιοιι ΡΜ1οιι

1ιειι!!,ε· εε!ικοι· ιει, Με · 15ιιι- ιιιιά Αιιεεειιεεϋι1°ιιιιιι€ειι νοιι·

ειιιιιιιάοι· ειι ιιιιιοι·εο!ιοιάοιι, εε ιιιιιεε άιεε ιιειιιτΙιο!ι ιιιιι εο

εε!ικιοτιεοι· εοιιι, κοιιιι άιο ννιιιιάειι εο!ιοιι ειιΒοΓειι€ειι

!ιε.1ιοιι ειι 1ιοι!ειι. Βει άειι ιιιοιει.ειι ιιιιεοι·οι· Ρετιειιιειι πιιι

Ψιιιιάειι άοι· Ψοιο!ιτει!ο κει·οιι άιο νιίιιιιάειι ε!εΜ!ι ι.ιτοεε

οάοι· Με ΑιιερειιεεϋΠιιιιιιε κει· ειικειε εισεεοι·, Ιιε! ειιι1εοιι

ιιιιι· κει· ειε !‹!οἰιιει· Με άιο Βιιι€ειιεεϋ11ιιιιιι€. 05 νει·

εο!ιιοάειιε Μιετειιάο ειιι άιο θιι·1$εεο άει· 1Νιιιιάειι ΜΒιι!οι·

του, Κοιιιιτειι κιτ ιιΜ!ιτ ΐοειειο!!ειι.

Μι θεεειιεετε ιιι άοιιι, κειε ε. Β. Μι Βιιτειι!αιοΒε Βοοε

εισιιιοι κιιι·άο, άε.εε ιιιιιιι!ιο!ι Οοκο1ιτ!ιιιεε!ιι !ιειι!ιες Μ άειι

κειο!ιοιι 'Γει!ειι ειιτϋεΙιεο1ι!ιεΙιειι κει·οιι, Κοιιιιιοιι κιτ !ιιοι·

ειιι· 6 άοι·ειιιιι.ιε ΡΜ!ο ε.ιιιτε!ιειι. Μ, 5ενοι· άιο Κιιεε!

άειι Κάι·ρει· Με, άει· Μειιιο! άοι·εο!!ιοιι ιιιιε ιι·εοιιά οιιιοπι

θι·ιιιιάε 1ιοεο!ιεά181, εο !ιοιιιι εοκο!ι! Με Ρ!ιιιΒιιιιεε- Με

ΑιιεεειιεεϋΠιιιιιιε νοιι 1ιειι·1ιο1ιι!ιε!ιοι· θιι6εεο κοι·άειι.

Πεεεε!!ιο Μ!. πιιι άει· Αιιεεειιεεϋ!ΐιιιιιιε άει ΡΜ, κοιιιι

άιο Κιι€ε! Κιιοε1ιειι ιι·ε!ιιιιι·ιοι·ι Πει. 8ο κιιτάο 1ιε!εριο!ε

κειεο ειιι Πιιιει·ιιι·ιιι οιιιο 5)(5 ειιι. Βιοεεε Αιιεεειι€εά!1

ιιιιιιε !ιεο1ιεο!ιι.οι.

Βοἱ οΜιεειι Ρει!ειιιειι κετειι, εο 2ιι εε.,εειι, ιιιε!ιτοτο

Ε1ιι€ειιεεϋ1ΤιιιιιιΒοιι ειιειιιτο!ιοιι, εο ε. Β. κει·οιι ιιιο!ιτει·ε

5ο!άιιιοιι κΜιτοιιά άοε Ζιο!ειιε νοιι ειιιει· Κιιιιο! ε:οιτο!Τειι

κοιάοιι, κο!ε!ιο ειιοτει άοε !ιιι!ιειι Πιιιοι·ετιιι ιιιιά άει·ειιί

άιο Βι·ιιει. άιιτο!ιάι·ειιε. Ιιι οΜοιιι ειιάει·ειι Ε'ιι!Ιο κιοάοι·

ειπε άιο Κιιειο! άιιτε1ι 1ιο!άο ΟΒοι·εε!ιοιι!‹ε!. Ι)ιεεε ειι

Ιωιιιιι!!21οιιοιι Βο!ιιιεεκιιιιάειι 1ιει!τειι ιιι οΜιεοιι 1Νοε!ιοιι,

ΙιιΓε1αιοιι εο!ισι·τε ειι άοιι Βο1ιειι1ιοιτειι.

Πιο άιιτε!ι άοε ιιιοάοι·ιιε !”ειιι!τε!ι1ιι·ιεο θεκε1ιι· νοι·ιιι·

εεε!ιτειι ννιιιιάειι 1ι!ιιιοιι Μι ε!!ιςοιιιοιιιειι κοιιι€. Πιοε Ιιε

ι·ιι!ι!; ιιο.ιιιτ!1ο!ι ειιΓ άει ιιιι1ιοάοιιτοιιάειι Ηο.ιιιικιιιιάε ιιτιά

άειιι οτιεοιι $ο!ιιιεε!τειιο!. Βο!1ιει 1ιοιΙιεειοιιοιι άει· ει·οεεοιι

θο!”εεεο Μιιιιοιι άιο ειιεεοτοιι Β!ιιιιιιιεετι ιιιι!ιοάειιιοιιά εοΜ.

Ιιι Ι.ιεοιειι κει Με Μ άει· Εεεε, 2 Με» 2ιι εο!ιοιι, κο

άιο ε”. !!ιε.οε. «ω. ιιιιά 1οιιι. !1ιάιοι·ι κετειι, ιιιιά ιιι ιιιι

εοτειιι !.ε.2ειτοιι κιιτάο οιιι ΡΜιοιιι. !ιο!ιε.ιιάε!ι, Ιιε! κο!ε!ιοιιι

ιιει·1ι οιποι· Ξε!ιιιεεκιιιιάο Μ άει· Ε!11ιοΒοιι1ιειιεο, Με Κιιιιο!

ειιι Αιιειιι·γειιιε άει· ιπι. ειιιιιιΜ. νοι·ιιιεεε!ιι Πειτε.

Βου ΡΜ! ιει ιιι Κάπο Γο!εειιάει:

Πιιιει·οΠιιιοι·. ?θ .1ιι1ιι·ε Μι. ΑΜΒ. ειιι 18 Αιιε,·ιιει. νει·ινιιιιάοι

ειιι 18. ΑιιΒιιει Με !ιιιιεοι· Βιιιι“ει·ιιιιιι€, ,ε!ε!ε!ιεειιιε άιιι·ε!ι 8

(ιεκε!ι1°!ιιι80!ΙΙ. Βιιιεειι€εϋΠιιιιιιε :ιιι άει· 1ιιιιοιιεο!ιο άει· 1ιιι!ιοιι

Ε!!1ιορ,ιοιι1ιοιι,ε·ε. ΑιιερμιιιεεϋΠιιιιιιε ειιι ιιιιεεοιοιι ιιιιιει·οιι '1"οιΙο

άοε !!ιι!ιοιι Ο1ιοτειι·ιιιεε Βειάο ννιιιιάοιι οι!ιεειιιιιι·οεε θεεε!ικιι!ει:

ιιι άει· 11!!1ιο,εειι!ιειιεε; άοιιι1Μ!ιεε Βιιιι·οιι ϋ!ιει· άει· Απ. εειι.

ΒιιάΜΙριι!ε ΐιι!ιΙ!ιει·. Αιιι ι·εε1ιιειι Ο1ιει·ιιι·ιιιο, 5 ειιι. νοιι οΜειιάοι·

ειιιίειιιι, 2 οι·1ιεοιιει·οεεε πιιπ Κι·ιιετειι 1ιεάεεΒιο 1νιιιιάειι: ιιιι

άει· νοι·άοι·εο!ιο άοε ι·οο!ιι:ειι ΟΙιει·εο!ιειι!ιο!ε, 15 ειιι. νοιι οἱιιιιιιάει·

ειιιι'ει·ιιι, 9 1ιο!ιιιειιι;ι·οεεε ειιι·ι,εε 99ιιιιάοιι. 11ι·ε!ιιιιι· άοε !Μ!‹ειι

ΚεάΜε ειιι! άει· ΠΜ. ιιι Πιι·ειιι ο!ιει·ειι Πι·ιττε!. Αιιι 24. ΑιιΒιιετ

εειι: ιι!ϋιε!ιε!ι ιιι άει· Νεο!ιι 1ιε!ιιιιο Β!ιιιιιιιε Με άει· θε!ιιιεε

κιιιιάο ιιι άει· ΒΙ!!ιοεειι1ιειιςο. Ιι ι ,εε ι ιι ι· ιι ο ι· ι. 1ιι·εε!ι. Αιιοιι

ι·γειιιεειιε!ι νοιι άει· θι·6εεο ειιιοε θειιιεοειοε; άιο Αι·ιοι!ε κιι·ά

ρει·Μ!ιοι· ιιιιά πειτε! ιιιιιοι·1ιιιιιάειι. ΡΜ. ετει·!‹ ειι,<.ιιε ι·ι!ΐοιι.

18. Βεΐιι. ΚοιινιιΙοεε. Με Ζιι·1ιιι!ιιιιοιι ιιι άει· Ηιιιιά ε·ιιτ.1ξ·ιι!ιιιιι·

!ιοιιεο ιά!οι·ι.

. Νιιιιιιιο!ιτ εο!ιοΜι εε ειιι·1ι ειι άοιι Βο!ι.οιι!ιειτειι :ιι εο

Ιιάτειι, άε.εε ιιεο!ι ννιιιιάειι ειιι άειι 15κτιειιιιιε.ιοιι νει·ιι!ιι

ιιιιι€οιι ειιι” άειιι 8ε!ι!εο!ιιιίο!άο ο1ιιιι·οτειι.

117:3.!ιι·οιιά ιιι Γτιι1ιοτειι Κιιοεοιι ιεε!ιι; !ι€ιιι!`ιε Β!ιιιιιιιἔοιι

νοι!ιο.ιιιοιι, Αιιοιιτγειιιοιι άε.ΒοΒοιι εε!ιειι κετοιι, εε ιειάεε

νοι·1ιο.!τιιιε Μ ειιιοιιι ιιιοάει·ιιειι ΚιιιοΒο άεε ειιιεεεειιεο

εοιειο ιιιιά ιιιιιιιιιο!ιι· ΜΙΒ; ιιιιιιι Μ άοιι κειιοτ νοιιι Κι·ιοεε

εο!ιειιρ!ετεο οιιι!”ει·ιιι 1ιο1οεειιοιι 1.εεει·εττοιι @Με ιιιτει·εε

ειιιιιο Αιιοιιτγειιιε1ΜΙο. Βοι Μιιοι·ειι Β!ιιιιιιιΒειι ιιι άει·

Βι·ιιει- ιιιιά Βειιε!ι!ιά!ιΙε ι.;εειει!ιοιι ε!ο!ι άιο νει·1ιε!ιιιιεεο

ειιάοι·ε. Ηιετ Ειιιάοιι ειε1ι 1ιειιιο ΗΜάειιιιεεο Μι· άοε ίι·οιειι

Α1ι!!ιιεε άοε Β!ιιιοε. Ιιιι Πιιιιιεε!ιοιι Ι.ειει·οιι κει· Β!ιιιιιιιε

Μ Με Βι·ιιει!ισ1ιΙο ειπε! ιιιιά Β!ιιιιιιιε Μ άιο Βιιιιο1ι!ιά!ι!ε

οιιιιιιε! Πιεεε!ιο άοε '!'οάοε.

 

Με άιιι·τ:1ι. 8ε1ιι·ιηιιιοΙ!ε νει·ιιι·εεο1ιιοιικιιιιάειι, κο!ε1ιε ιιι

άει· Βοε·ο! εο!ιιιιει·ε!ιείτ εΜά, ιιιιιει·εε1ιοιάειι ειο!ι νοιι άοε

ννιιιιάειι άοε Γειιι!ιε.!15τιεοιι θιεκε!ιτοε ίοι·ιιοι· άειάιιτε!ι,

άεεε ειε 1ιεάοιιτειιά Βι·ϋεεοτ (1ιο!ιιιοιιει·οεε), εοκιο ιιι άειι

ιιιειετοιι ΡΜ!οιι ΜΜιοτι εΜά. Νιο!ιιι εο11οιι !ιοιιιιιιοιι ιιιιι!

Ηρ!ο ννιιιιάειι νετ ιιιιά 1ι!οι!ιοιι Κιιεο!ιι ειιτϋε!‹. 5ο !ιειτο

ειιι βο!άει, κο!ο!ιετ Μ !ιε,εοι:ιάει· Βιο!!ιιιιε νοιι οιιιοπι ι11ιει·

Μπι ειρ!οάιετοιιάειι 8ε!ιτεριιε!!εειι·ο11ειι κιιτάο, ιιιεΙιτ κο

ιιιεει· Με 22 ννιιιιάειι ειιι Κάτρει·. ·

Με άιιτο!ι Βρι·ειι€ει!!ε!ιο νοιι· θι·ιιιιειετι ιιιιά Βο!ιτεριιο!!

1ιιι!εειι νοι·ιιτειιιο!ιτειι Βοεο!ιιιάιΒιιιι€ειι άει· Ψοιε1ιιοι!ε εο

!ιάτιοιι ειι άειι εε!ικοτειοιι 1.9.ε1οιιειι, άιο ιιιο.τι θο!οΒειι

1ιοιι !ιο.ιιο ειι εο!ιοιι. 8ο !ιο.ιιε Ιιε! οιιιοπι Βο!άε.ιοτι οΜ

θι·ειιοτειιερ!ιιιοι· Με 1Νοιο!ιιο!!ο τω άοε εειιΖειι !ιιι!τειι

Ατιιιοε ιιιιά άει· 1ιει!1ιοιι Βι·ιιει: ιιιιί8οι·ιεεειι. Με ννιιιιάειι

κει·ειι ει.Μ!ιοιιά, πιιι εειιι€τειιϋεειι Ε'ειΖοιι εεΠι!Ιτ. Ηιοτ

Μάιο ιε!ι ειιι θτειιειειιετάε1ι νοιι 2)(1ι:ιιι. ΟΙ'(158θ,

κε!ε!ιοε, ιιεο!ιάειιι εε 8ετοιιιιιι ιιιιά Ρειιιε άιιι·ε!ι!ιο!ιι·ι

!ιειιο, ι·εο!ιι: Με Μ άειι !ιιι1ιειι Ο1ιετεο!ιοιι!ιε! ειιιιιοι!ι·ιιιι

εειι κει·,εοϊιιιιάειι. Αιιεεετάειιι κει· Μι ιιι άει· Εεεε ιιιι1 Α ιιιιιοιι

άοιιι!ιο!ιο Βτειιάκιιιιάοιι·ειι εο!ιοιι, άιο άιιιιο!ι ε!!ι!ιοιιάο

Μοτο.!!ιο!!ο νοιι ιιι άει· Νει!ιο Κιερ!ει·ιοιι θτειιετοιι νοι·ιιτ

ειιο!ιτ κετοιι. Μ. Με Οτε.ιιετοιιειι!ε!ιο Βεινά!ιιι!ιο!ι άιο Μάο

1ιει·ιι!ιτειι, ειιιά άιο ννιιιιάοιι ειει·!‹ 1ιιίΜιετι, ιιιιά άει· οιιι

ιιεε Ρε!! νοιι 'Γετειιιιε, κο1ε!ιετ ιιι ιιιιεοτειιι Κιε.ιι1ιοιι!ιιιιιεο

νοι·1ιειιι, 1ιετι·ιιί οιιιοπ νοιι οιιιοπ· θι·ιιιιιειε νοι·κιιιιάο1οιι

Ρειιιοιιτειι.

Πιοεο νοικιιιιάιιιιεοιι κετειι ιοάοε!ι ε!ιιο!ι!ιο!ιοικοιεο

εο!ιοιι. Βοι ιιιιε κιιτάοιι ειιι· 9 ι!οτετιιΒο ειιιιε !›ε!ιειιάο!ι.

ιθο!ι!ιιεε ΜΒΜ.

Ρει·ιοάιεε!ιο Ροιιειιειι1!ιιιιιιιι Ιιε! θε11οιιειοιιιοιι.

Αιιε 85 εγειοιιιιιι!εο!ιειι Κοιιιιιε!ι·εοιι. ιειΙε πιιι Ι!ποι·ιιε, ιο!!ε

"κι θει!!οιιετοιιιοιι ε.ιιε!ι ο!ιιιο Ι!ιιοι·ιιε *), ειιε!ιτο ιο!ι οιιι ε!!ειε

ιιιοιιιοε Β11ά Μι· άιο Ζιιεειιιιιιειιεεωιιιις άοε Κοι:οε Επι! νοι·!ιειι

άοιιοιι θιι11οιιετε!ιιοιι ιιιι!'ειιει.ε!!οιι. !)ιιε Ηε.ιηιιοι·εο1ιιι!ε, άιιεε

ά!οεοι· Κω εε!ιι· ιει.ττοιο!ι Μι., και· !ειιι.ιει !ιο!ε8.ιιιιτ.. Βιιι ιιοιιοι·

Με· κει· άει· !ε'ετιι·οιο!ιτιιιιι 1ιοι μοι·ιιιιιειιι θε1ιΜιο Μι 'Ι'ι·οο!ιοιι

ειι1ιετειιε ιιιιά ειιιιεο ιιιιάοι·ο Βι·ι.τε!ιιιιεεο.

Αιιιΐε.1!ειι ιιιιιεειο εε Μιει·, άιιεε ιιιιε!ι άει· Βοειιιιάε Μειιεε!ι

6 Με 10 ιιθι. άει· Τι·οε!ιοιιειι1ιειιι.ιιε άοε Κοιιοε ειι νει·εο!Ηιιει·ειι

Γειτοιι Μι Κοτ ειιιΙοει·ι, κε.!ιι·οιιι! εε!!ιει Ιιε! εκεὶι'ο!!υεοιιι νοι·

1ιιιιιάοιιεειιι νοιι θει!Ιειιειοιιιοιι ιιι Αιιειιο!ιιτιεΗι11οιι ιιιιι· 2-4 ρθι.

νει·εοιΠιει·ο Β`οιτο ιιι άει· Τι·οο!ιοιιειι!ιετειιε άοε Κάτω οιιι!ιιι1ι.οιι

ειιιά. Νοε!ι ιιιε!ι1° ιιιιιεε εε ε.1ιει· :ιιιά“ε.11οιι, άεεε άιοεο Αιιιι1γεοιι

πιιι ιιιοάι·ιιζειιι Ε`οιιΙιεΕιιιιάο πειι!ιε!ι Κο1ι!ιιιιιιΜ.11οιι ιιιι;οιιιοιιι

ιιΜιο ειο1ιοιι. Λεει· ι;ει·εάε άιεεο Βοι'ιιιιάε ιι6ιιιιειι άει.ειι 1ιο!ιι·ιι

που, ιιι άιο Βοιιι·ι.οι!ιιιι.ε άει· Αιιε16ειιιιε; άει· Κο!Μειι οΜειι

ιιοιιειι Βιιι1ι!ιο!ι ιιι εε!ιε!ιοιι. 11Πε κιι· εε1ιοιι κοι·άειι, @Με εε

νει· άοε Κο!!!ιειιΠ4.Ι1οιι ιιιοὶετ κειιιεε Ρι·οάι·οιιιε!ιεεε ειιι; οι·

!ι6!ιιοι· Γοιιιιιιειιιιιιιιιιε, κο!ο!ιειι Μ άει· Κο111: μια 1ιεεοιιάοι·ε

οι·!ιϋ!ιιο Γειινοτεο1ιΙοιιάοι·ιιιιε ιο!ι;ι.

1)1εε εε!! πιιι; οιιιι8·οιι ειι.!ι!ειιιιιεεει;οιι ΝιιΜικε1εειι 1ιο!εει.

κει·άοιι. ?πιο δ. ειιι!οοι·τ Κω: πιιι 15,45 ΜΧ.. 'Ει·οο1ιειιειι1ιει.ειιε

ιιιιά 18.59 ρω. νοι·εο!!'1ιει·ειι Ε'ειι.οιι ιιι άιεεει·'1'ι·οε1ιοιιειι1ιειιιιιε.

Βε! Β'ι·ειιι Χ. ειιιά άιο 1ιοι.ι·ο!ϊειιάοιι Ζε!ι1οιι 28,99 ιιθι. ιιιιά

15,18 ρΟι. ΙΜ 1ιειάοιι Ρι·ειιοιι Με Με !)ιεε·ιιοεε θ·ε!!ειιειειιιο

ε·οε!ε!ιοι·ι. Βοιάε Γιιιιιοιι Ιιειι.οιι ιιιε!ιι· Με 14 'Βιμ νει· ιιιιά

ιιιε!ιι· Με 14 '1"εε·ε ιι:ιε!ι ά!εεειι Βείιιιιάοιι !ιοΜο Κο!!!ιοιι άιιι·ε!ι

ειιιιιε.ε!ιοιι. Πιο Βι·ιςο1ιιιιεεε !εϋιιιιοιι Με εΙ!εοιιιε1ιι οι·ιοιιιιοι·οιιά

Με! θε.!!οιιετο!ιιοιι εο!ιοιι.

1ιιι .Ιιι!ιι·ο 1902 κιιι·άο Ιιε! οιποι· Ρι·ιι.ιι Ε. ιιιιιοι· ιι·Ιειο!ιοιι Βο

άιιιΒιιιιιι·οιι άιο Κοι.ειιο.!γεο ιιιιεεοΠιιιι·ι: ιιιιά 17,82 ρΟι. ·'Γι·ε>

ε!ιοιιειι!ιειειιε ιιιιά 19,48 ρΟι.. νοι·εειΠιε.ι·ο Β'ειιε ιιι άιοεοι· 'Γιο

ε1ιοιιειι1ιετιιιιε Βιοίιιιιάειι. Ιιιι .!ιι.1ιι·ε 1901 κει· 9 'Ι'ιιο·ο νει·

Βιιιτι·ιιι. άει· Κο!!!ε 1ιοἰ ά!εεει· ?πιιι ιιιιιοτειιε!ιι: κοι·δοιι πιιι.

άοε! Βο!'ιιιιάε νοιι 14,0θ ρθι.. Τι·οο!ιειιειι!ιετε.ιιπ ιιιιά 18,96 ιιθι.

νοι·εο!Ηιει·ειι 1ι"ειιοιι Μ άει· 'Ι'ι·οο!ιειιειι!ιειιιιι2. Πιι,ε·ε!'ε!ιι· Πι .1ε1ιι·

ειινοι· και· άει· !οιειο Αιι!'εΙΙ νοι·ΙιιιιΈοιι. Ιιι άιοεοιιι Β`Μ!ε κει·

Μεο 9 'Ι'ιιε·ο νει· Πιιιιι·ιιι άει· Κο!ι!ι ιιοο!ι ιιιε!ιι.ε νοιι Ρι·οάι·ο

ιιιειι ιιι άει· Αιιιι!γεε ειι οι!‹οιιιιειι. Ιε!ι ιιιιιεε ερειτει· άειι·ειιΕ

ειιι·ιιο!ι!ιοιιιιιιοιι.

") ν1Ποιιοι· !ι1ιιι!εε!ιο ·νΨοε!ιοιιεε!ιι·ιι'ι 1904, Νι·. 99.
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1ιιι .1εΙιι·ε 1903 πω· εινειιιι:ι1 άει· Κω 7 'Ι`Ι›.Β·ε νει· άεπι

Κο111Ιειιεε11 ειιε1γε1ει·ε εν0Π10ιι. Βε1Β'ι·ε.ιι 8.ει·ςεΙι ει· 21,38 ρ0ε.

'Ι'ι·οε1ΙειιειιΙιεεειιε ιιι1ε 21.88 νει·εεἰεΙιει·ειι Β'εεεειι ιιι άει· '1'ι·οε1κειι

ειιΙιεΙειΙιε ιιιι‹1 ΙιεΙ 11'ι·ιιιι 11. 12,21 ρΟε. Τι·οεΙ‹ειιειιΙιεεειιι ιιιἱε

14,33 ιι0ε. νει·εε1εΙιει·ειι 1εεεεειι Πι άει· '1'ι·‹ιε1‹ειιειιεεεε.ιιε. Α1εο

ειπε 1ιἱει· 1εε ιιοεΙι ιι1ε1ιεε νοιι Ρι·οει·οτιιειι Ιιειιιει·ΙΙΙιει·.

Ιιι ε1ιιειιι ειιΙΙει·ειι 11'ιι1Ιε θ Τε” νει· 1411ιιει·ιτε άει· ΚοΙΙΙΙ κι

Με Β11‹1 ε1τι ν1$111ε ιιιιεει·εε. Βε ιι·ε.ι·ειι 1ιειιε12ει· Ηει11επεεε1τι

1‹ο111Ιειι ειιε);εει·εεειι ιιιι‹1 πινει· νει· 10 '1'ει).ςειι Ι1ιε1ε12εε. Ι)1εΚοε

ιιιιτετειιε1ιιιιις ειΒεΙι 23,08 ρΟε. '1'ιεε1ΙειιειιΙιεεειιε ιιι1ε 11,69 ΜΗ.

νει·εε1εΙιειι·ειι ΓεεΙειι Ιιι άει· Τι·οε1€ειιειιΙιεεειιε.

?πιιι Χ. 1ιε.εεε Ο11εοΙιει· 1902 Με 111111 1903 1ίοΙ11Ιειιιεε.1Ιε, Ιιε1

ενε1εΙιειι εεεεε 11‹εει·ιιε ε1ιιει·ειε Με θει11ειιειειιιε εεε εειιι Κοε

ειιιεεεινεεεΙιειι ενιιι·ι1ειι. Πειιιι κι·εεειι εν1εΙΙει· Κο111εειι ειιι 21.

ιιιι‹1 81. .1ιιΙἱ ιιιιε ειιι 2. ΑιιΒιιεε ε1ιι ιιιικ1 Ιι11εΙιειι ι1ει·ιιειεΙι 1ιιιιεε

Ζειε Με. Πει· Ποτ. νοιιι 27. .1ιιΙΙ ννιιι·‹1ε ειιε1γειει·ε ιιιι‹1 ει·,=.ςειΙι

16,88 ρΟτ. Τι·οεΙιειιειιΙιευιιιε ιιιΙε 6,48 Με. νει·εε1εΙιει·ειι 1εεεεειι

Ιιι άει· 'Ι'ι·οο1ΙειιειιΙιεεειιι.

Αι1ι 'Με νετ ε1ιιειιι Κο1111ειιεει.11 ιινιιι·ι1ε ΙιεΙ ?Με Η. εποικ

εἱει·ε ιιιι‹1 10,94 μα. Τι·οε1Ιειιει1ΙιεΙειιε ιιι1ε 15,5 :Με νει·εειε

Ι›ειι·ειι 1εεεεειι Ιιι άει· Τι·οε1‹ειιειιΙιεεειιιπ ει·Ιιπι1εειι. ΠΙι·εΙ‹ε 1111011

άει· Κο111‹ σεε 1ιι τ11εεειιι ενω εοε,·ειιιιιιιιεει· εε1ιο11εεΙιει·

$ειι1ι1 ειιι.

νοιιι Τε; άει· Κο111ι εε1Ιιεε 11εε;Ι Ιιε1 ?πιο θ. ε1ιιε Αιιε1)·εε

ιιι1ε17,80 ρ0ε. 'Ι'ι·οεΚειιειιΙιετειιε ιιιιι1 26,85 ρΟε. ι·ετεε1εΙ11ιι·ειι

1εεεεειι 1ιι άει· Τι·οεΙΙειιειιΙιεεειι2 νοι·. Βε ννιιι· ‹11εε ω· πινεΙΙε

Τε; ε1ιιετ Κο111ερειεΙοι1ε. ιιι ενεΙε1ιει· 8 '1"ει,·;ε ι·εεεΙιιι11εε18

εεε;11ε1ι ε1ιιε Κο111Ιε.ι1ειι11 ιιιιεει·ειΙ. 8 Ί'ειειε ιιειεΙι θε1ι1ιιεε τ1ιεεει·

Ρει·1οτ1ε ει·8ε.Ιι τ1ει·Κοε 9,86 ιι0ε. '1'1°οε1Ιει18ΙΙΙιεΙΜι2 ιιιι:1 4,06 ρ0ε.

νει·εε1εΙιει·ε Ρεεεε ιιι άει· Τι·οε1‹ειιειιΙιεεειι2. $Ιε νει·ΙΙει·ε ε1ιιΙ;.;ε

ενσε1ιειι ειι.ι·ιιεε1ι εἰιιειι ι.ει·οεεειι 8εε1ιι. άει· Ιιε1 11οιιεεηΙιειιε

τ'οι·ει;εεεεεεειιι ΑΙ1ενΙΜετ:1ιε11 εεε Κεεεε ρ;εειιιι‹1ει1 ννιιι·ι1ε Με

ννε1ιι·ει·1ιειιι1ιεΙι 111ιιεει·ε Ζε1ε ειιι· Πιιι·εΙιινειιεετιιιιε εεε 1.)ει·ιιιεε

Ιιειι6Ι18ε 1ιειεεε. Πει 14 111οιιιιεε ερ1ιε.ει· ει·);:1εΙιε τ11ε Κουιιιε1γεε

11,82 ρΟε. Τι·οοΙ4ειιειιΙιεεειιε ιιιΙε 10,23 ρΟε. νει·εε1εΙιει·ειι Β'εεεειι

Ιιι άει· Τι·οε1εειιειιΙιεεειι2. εΙεο ε1ιιειι ιιοι·ιιι:ι1ειι ΒεειιιιΙΙ.

1.175.1ιτειιό εεης11εΙι ε1ιιει·εεειιι1ει· Κο111Ιειι ιιιιΙ1 11‹εει·ιιε ενιιι·ι1ε

ΙιεΙ ?πιιι Β._ιιιι Κοε 27,78 ρω. Τι·οε1ΙειιειιΙιεεειι2 ιιιἱε 40,96 ρθε.

νεεεε1εΙιει·ειι Γεεεειι εεειιιιι1ειι.

Βε ει·ϋι·τ1ε ε1ε1ι -τΙει·ιικε1ι ε1εο ιιιι,εεεεΙιι· εεε Β11ι1 ει·1ςεΙιειι,

Μ" Με ευ 7 'Ι'ιη.ςειι νει· Βε,εΙιιιι Ι1ει·θε.11ειιεεε1ιιΚο111: ε1ιιε

ιιι1εε1ει·ε θεεεεοι·ι·1ιοε ΙιεεεεΙιΙ, εεεε τ1ε.ιιιι ρ16εε11ο1ι Με Ρι·οει·οιιι

εεε Κο111-ιειιεεΙΙε ιιιι,εεεεΙιι· ειιι ε. '1'ε,εςε νοι· άει· Κο111‹ 1111· ε1

Μ” 'Γιι.,ι;ε ε1ιιε ΙΙΙιετιιιε.εεψε 1εεεεειιιεεειιΒιιιι,ε,· ε1ιιει·111, Μ”

ειιι· Ζε1ε εεε Κο111Ιειιειι11ε εε1Ιιεε ‹11ε Ρεεεικει·εε1ιΙειιτ1ει·ιιιις εἰ

ιιειι Ηδ1ιεριιι11·ΙΙ ει·ι·ε1ε1ιε από άει.εε ιιειεΙι ει·εο1ει·ε1ε1ιει· θει11ειι

εεε1ιι1Ιο111Ι Με ε1ιιε ΙΙΙιειιιιεεε1ρε Γεεεπιιεεειιειιιιε ιιοι·ιιιε1ει·

1εεεεΙιειιεΙιε.1ε εο11ςειι Ιιειιιι.

Πεεε 111εεει· νει·1ειιε ιιι ι1ειι ΑΙιεεειιάειι άει· ε1ιιεεΙιιειι Τει;ε

ιι1εΙιε εποε ιιιιΙ1 ειιι· ιι:ιεΙι άεπι $1εΙιειιιε. νετ1Ιει1εε. 2ε1εεειΙιει·

Με οΙιειι εεΙιοιι ει·ινε.1ιιιεε 14'ι·ειι Ε). 1ιιι .1ι11ιι·ε 1903 ιιιιιι·Ι1ε 4

Μοιιεε.ε ιιειο1ι άεπι 1εεειειι Αιιειι1Ιε ιιιι‹1 9 'Γεω νει· ε1ιιειιι ευε

ιιεΙιιιιεενε1εε Ιιεεειεςειι Αιιεει1Ιε ιν1εάει·ιιιιι Κοε ιιιιιει·ειιεΙιε ιιιιι1

ει·επΙι 14,47 ιι(1ε. '1'ι·οε11ετιειιΙιεεειι2 ιιι1ε 8,40 ρΟε. νει·εε11'Ιπιι·ειι

1·'εεεειι ιιι άει· 'Γτοε1ΙειιειιΙιεεειιι2. Πε 1εε ε1ιεε ιιειΙιε2ι1 άει· Με

ι1ι·ιε.>;ετε 1εεεε).ςεΙιε.1ε, ννε1ε1ιειι 1εΙι ἱ1Ιιει·1ιειιιρε Ιιε1 Αιιιι·εεειιΙιεΙε

νοιι θε11ειιεεειιιειι ΙιεοΙιεεΙιεεεε. ΗΙει· εε1ιε1ιιε ε1εο άει· ΙιϋΙιει·ε

Ηι·εά άει· Ηεεει81:ε1ε εεε Κο111ωιιεεΙ1εε ε1ιι νει·111.ιι€ει·εεε ιιιιι1

ι·ει·εεεει·11εεε Ρι·οετοιιιει1εεεε1ιιιιι Ιιεεεεεειι ειε 1ιε.Ιιειι. θει·εν1ε Ιιι

ι11εεετιι Γε.11ε 1ιεεεε ιεΙι ω· ΙΙΙε Αιιει1γεε ιιιι‹1 εεε 1ο1‹ε.Ιειι Βε

ειιιιι1 Ιι1ιι ι1ει· Ρε.τ1ειι ε1ιι ε1ιιειι ιιιιιιι1εεεΙΙιε.ι· Ιιενοι·εεεΙιειιάειι Κο11ΙΙ

ειιτ'ε.11 ε.ιιεε1ΙΙΙιιε1ε,·ε, ινει· ε.Ιιει· ιιειεΙι ειιι1);ειι '1'ει;;ειι ειιεεειιεεΙιε,

Μ" ει· ιι1ε1ιε ε1ιιετ:ι.Ι, ιιιι‹1 1ιεεεε εεΙιοιι ει·1:1ει·ε, άει· Αιι1εΙΙ

ΙΙε.ιιιε _1εεεε ιι1εΙιε, Μι ιιι11εεεε ιιι1εΙι εεεειιεεΙιε Ιιε.Ιιειι, Με

εεΙιειιιΙιε.ι· νετερε.τεε Με ΚοΙΙΙΙ νει·εεει·Βε ιιεεΙι1εε.ιιι.

1Πεεει· ε·ειιι2ε νει·18.ιιε Ιιει1ε.ι·ε ιιοεΙι ειιι€ε1ιειικ1ει· ΒεοΙιε.ε1ιΙΙ11ιε.

Ποε1ι εἱιι‹1 Με Βεειιιιι1ε 1ει1ειιεε.11ε εε 1ιιεει·εεεε.ιιε, Ι1ειεε ε1ιιε

νοι·111.ιι11ε;ε Μ1εεεΙΙιιιιε; πι1ι· ειιι Ρ1ειε2 εε1ιιειι,

Βιιι1 Νειιειιε.1ιι·, ΒΙιε1ιιρι·ειιεεειι.

Ο ε ε ε 1 ε.

Ρωιωωιω εεε 11111. Λει·ιΙεΙεςιεε

αει· Οιεεε11εεΙιεεε Μν1ειιΙ11εεΙιετ Αει·ιεε ειι

1ιιι·,_Ιενν (Βοι·ρεε) νσω 17-19. Απε. 1904.

Ζενε11ε 811ιιιιιε.

Αιιι Ποιιιιετεεεε, άεπι 17. ΑιιΒιιεε επι 8 ΠΙιτ Νε.εΙιιιι1εεεεε.

(Ροτεεεεειιιις).

91. 1. 111 ε γ ε ι·-.1ιιήειν (1)οι·ρε.ε): Η ε Ι› ε ι·

εεΙιε Μεεεεεε.

ΝειεΙι11ειιι νοι·ει·εεειιι1ει· 1891 ιιι 5Ι.0ε141ιο1ιιι ε1ε1ι 4 νεοεΙιειι

ιιι1ε ΜΗΚΗ. Μεεεεεε ΙιεεεΙιεειι€ε 1ιεεεε, Ισει·ιεΙιεεεε ει· Με άεπι

εγιιε1Ιο1οε1

Αει·εεεεεε Ιιι 1νειι‹1ειι 1992 ΙΙΙιει· Με ει·ετειι Βι·εκ1ιι·ιιιιε·ειι.

_)ϋτι,ε·εε ιν1εεει·ιιιι1 ΙεΙιΙιειεεε ΠεΙιε.εεειι νει·ειιΙεεεε Με.

Με Αιιε1ειιιιιιες άει· 'Ι'εεΙιιι11Ι Μ. ιι1εΙιε 1ε1εΙιε. Βε1 Α«11ιιοε1εε1.ε

ιιιιτ1 εε1ιι· εετεΠειι ΒιιιιεΙιι1εεΙΙειι 1εε ‹Ι1ε ΑιιεεϋΙιι·ιιιιες άει· “Α8

ειι.ε;ε εε εεΙιεν1ει·1ε. Ι1εεε ‹1Ιεεε 1ίοιιιρ11Ιαι.11οιιειι εει·.ιι1επιι :Με

Κοιιει·ε1ιιι111‹ειἱοιιειι πιιειιεεΙιειι ε1ιισ1. Με αεε1ειιετε ΟΙι_)ε1Ιεε 1111·

Με Βε1ιειισ11ιικι,ε ε1ιι‹1 ειι Ιιεεειε1ι.ιιειι 1.) εΙιι·οιιΙεεΙιε ιιεΙν1ρετ1ε.

1ει·1Ι1·Ιιτι1ιιιιιεειι. ιιιιΙει· 111ιεΙιεεει1ι,ε·,ιιιια εεε ΒιιΙιεει·οειιιιιιε.

ιιε1·110:ι1118, Ιιε1 ενεΙεΙιειι ε11ιιιεΙιΙΙ,εε 1)εΙιιιιιιιε άει· ΑεΙιεε1οπε11

κ1ιιι·ε1ι Μεεεειαε ιιιιεει· 1‹ιιιιεεειιεει· Αιιερε.ιιιιιιιιε τ1ειεεΙΙιειι ζι·τ

ει

ννεΙεΙιειι Ι:Πεει· ειιε,ε·εεεΙι1οεεειι ννει·ι1ειι1:ειιιι. ιιιιι1 ειιιΙΙ1εΙι 4.)

ΜεΙε νν1ικ1; Β.) εοι·ρ1‹1ε Βιτειιά·ιεε ρειι·ειιιιετι·1ι1εε1ιει· Νε.ειιι·,

ιιιιι:ει1ΙΙΒειιτΙε 1ιινο1ιιε1οιι εεε Πεει·ιιε.

ΟΙιιιε εεε Με 11'ιι·1ειιιιεειιιε1εε άει· 11εεεεεε(Ι1εεϋι·εει·ιιιιε άεε

1.γιιιρΙιεει·οιιιεε, ννεεΙιεεΙιι‹1ε Ηγρει·18.πι1ε1ει·ιιιιε ιι. Αιιειιιἱε1ετιιιη;)

εενν1ε ι11ε Βιιι2.ε1Ιιε1εειι άει· Τεε1ιιι11: ιιεΙιει· εἰιιειιἔε1ιειι, εν1ιπ1

Με Ι11ε εε σεε ΙιεοΙιεεΙιΙεεε εροιιεε.ιιε 116ειιιις ρει·1ιοιιε.ι1ετ Λά

1ιε.ειοιιειι (ε1ε·ειιε ΒεοΙιεοΙιειιιιε: νο111Ιοιιιιιιειιε 11ϋειιτιες ε1ιιει· αε

ΙεςειιεΙ1εΙι ειιιει· 11γοιιιο1οιιιιε ιιεεΙι εικει·ε.)ιει·1εοιιεεΙει· 8ειε1νοτ

εοι·,ςιιιι€ Ιιι είε ΒειιεΙιενιιιιεε ειιζειιεΙιτειι θει·ν1ιι) 1ι1ιιεενν1εεειι,

ννεΙε1ιε Με ει·εω1ει·ε1εΙιε ΒεΙιειιιι11ιιιιε; εει·εεΙΙιειι 11ιιι·εΙι ‹11ε Μπε

εεἔε νο11ειιε ειι ετ1ΙΙ:1.ι·ειι 1ιιιεεειιισ1ε Με.

Α1ε εε11ειιεΙΙιτ111επι11οιιειι 1981111211 ει·ιιι·εΙ.Ιιπιε Β1ιιεει·εϋεεε: εει·ιιετ

8ε.1ρ1ιι,ειιιεειι, Ιιει ινεΙεΙιειι σΙει· τ1ει·εΙι ι11ε ΙιεεεεΙιετικ1ε Ρει·1εε1

ριιιι:1ι1ε νει·ιιι·επε1ιεε Βε1ιι1ιει·ι εεε ειιι·ε1ι Πεεεει.<..κε ε;ΙΙιιεΙΙ: Βε

ειιι11ιιεεε ινει·άειι Με". 1)εεε1ιι ‹11εεειι Β`εΙΙειι Με ε.ιιεεει·εεε νει·

ε1εΙιε εεΙιεεειι 1εε, Ιιι·ε.ιιεΙιε 11ειιιιι Ιιεευιιεετε Ιιει·νοη;ε1ιοΙιειι ιιι

ενει·11ειι. ΒεΙ 11γοιιιΙι11ειιιιε 1εε πι21ει.ιιωι ιιιε.εειει·ε ινοι·ι1ειι, Πι

νι·ε1ε1ιειι Με 1ιιει·ειιιι1ι·ε1 ε1ε1ι ειιειν1εΙΙε1ιιεε 1ιίγοιιι Ιιε1 εε1ιιειιι

νοι·11ι·1ιιρ;ειι εεεειι Με Ρει·1εοιιειιιιι 1εΙι1ιιιεεε 8ε1ιιιιει·πειι νει·ιιι·

81101119. Βε εε1ι1ειι, Με ινειιιι 1ιι ἀἰεεειι Γε.ΙΙειι ΙΙιιι·ε1ι Ι11ε Παε

εε<,ςε Με ΙΒιιενν1ε1ΙεΙιιιιε άει· Κιιο1Ιειι ιιιιεει· Με Ρει·1Ιειιειιιιι εε

εϋι·ι1ετε ινοι·ι1ειι ενει·. (.Ιε1εε;ειιε11εΙι ενιιι·Ι1ε ιιι ε‹:Ιινν1ει·ἰε·ειι ?€11

Ιειι Με 11εεεεεε εΙιιιΒ·ε Τεεε Ιιε1ιιιεε 51ε1ιει·ιιιι,ε εεε Ριι1ρεε1οιιε

Ιιεει1ιιεεε, «Με ιιι ε11ιι.;;ιιοετ1εε1ιειι Ζννεε1Ιειι ;.;εϋΙιτ. - Με ε.Ιιεο

Ιιιεε Κοιιει·ε1ιιτ111εεε1οιι ε;ε1εειι: 1ΐιεΙιε1·, νετεε.ε1ιε ε.ιιε ΕΠεει·, Πει·

ι·οε1Ι511.

Με Βι·ε'ιι1ιι·ιιιι,ςειι Ιιεἱ 111ιιιΙιεΙειιιιε; Ι11εεει· Αιι2ε1;;ειι Με θε

,εειιειιιε1εειι 811111 εοΙεςειικ1ε: 131ιιτι·ιεε νοιι νοι·ΙΙΙιει·;;ε1ιειιι1ειιι Πε

Ι›ει· 1εε εε1ιι· εε1εειι ΙιεοΙιιι.ε1ιεεε ινοι·άειι. Βει·εεειι 1ιγ011·ορ1εεΙιει·

1εοΙΙΙΙΙε1 οΙ1ει· ΒιιεΙεει·ιιιι; νοιι Ηγι1ι·οεε1ρ1ιιε1ειάειι ει·εο1εΙε

ε1ιι1,εειιιει1 οΙιιιε εεε εει·1ιιειεΙειι ΝιιεΙιεε11. 1)ειιιει·ιιεε θε1ιει.411

εποε; εεε Νει·νειιεγετειιιε, Με ε1ιιικειιι1ει·ε1 Με ειε 11εεεεεε

ειιι·ΙΙεΙ‹ΒεΙ'ΙΙΙιι·ε ιι·ει·τ1ειι ιιιιιεεεε, 1εε ιι1ε1ιε και· Κειιιιειι1εε εεε 17οι·

ει·εεειιΙ1ειι ε·ε1Ιοιιιιιιειι.

Με 111ι·εο1εε ε1ιιι1 ΙιεΙ ,εεΙ1ιι111ι,εει· ΠιιτεΙιεΙΙΙιτιιιι,ε, εει·11ιιεεεεε

Και· σει ΙΙΙιει·ι·ε.εεΙιειιά, - ειΙιει· ιιι1ι·. Ιιε1 εει·ειιρ;ει· ΒεεεΙιι·ετι

Ι‹ιιιιε· εει·εεΙΙιειι Με οΙιειι ιιιιιει·ειιεεεε 1ιιΙ11ΙΙιι11οιιεςεΙι1εε. .1ει1ε

ΜεΙΙιοι1ε Με 11ιι·ε Μιεεει·εοΙεε ειιτ'ιιιινε1εειι; εε1Ι1εε Με ερει·ιιε1νε

Βεεε1ε1;ςιιιι,ε,· άει· 11"εΙαειι ρεΙν1ρει·1ι. Ρι·οεεεεε εει.ι·ιι.ιι11ει·ε 1ιε1ιιειι

κα”. 1)εΙιει· 1εε ε1εεε ΜεεΙιο‹1ε ειιι·εΙιειιε Ιιει·εεΙιε1εε ιιιιτ1 νει·

ι1ιειιε ιιι ι1ει· εγιιεΙΙ. ΤΙιει·εριε επιιει·ιιι1εε ΒΙΙι·);ει·ι·εεΙιε.

Με ν1ε1ΙΙιε1ι ,εεε,ειι Με Μεεεεεε εεϋΙιεε ε.Ιιεε.1118·ε 1ίι·11.1ΙΙ 1εε

ιιΙ‹ι1ιι ιιιινετεεειιεΙιεΙι. 1)1ε11εΙΙιοΙΙε 1εε εεΙιι· 2ε1ετειιΙιειιτ1, ιιιΙ1Ιιε

νο11, ρΙιγε1εε1ι ειιεει·ειι€ειιε; Με 'Γεο1ιιι1Ι‹ ειιι·εΙιειιε ιι1εΙιε 1ειεΙιε

2ιι ει·ιισει·1σειι; Με Αιιννει1ειιιιε ὶιι ΕεεεΙιει1εεΙιει· Η11ιε1εΙιε ιι1ε1ιι.

ο1ιιιε Βει1ειι11ειι. νοιι ν1ε1ειι Ηιε1εειι ιν1ι·‹1 Με 1ιιι111Ιε.ειοιι ν1εΙ

Ιιι·ε1εει· 1ςεεεεΙ1ε: Βιει·1ΙΙιεε, 1)γειιιειιοτ1ιοε, Ρι·ο1ειρεε, ε.Ιεε Ναι·

Ιιειι; ει·1εεΙιει·ε ειιε:ϋιι‹11ΙεΙιε Ρι·οιεεεε Ι11ιτεειι ιι1εΙιε ιιιΙε ιιι Βε

1ιειιι11ιιιιε εειιοιιιιιιειι ννει·σΙειι, νσειιιι Με Μεε1ιοΙ1ε ιι1εΙιε 1ιι111εε

1‹ι·ε‹Ι1ε εεΙιι·ε.ε1ιε ννει·άειι εο11. ΟΙιιιε εεε ‹11ε 111εει·ε.ειιι· ειιιιιι

);ε1ιειι, νν1ι·‹1 ειιι· ει·νυεΙιιιε. εεεε Β ιι ιιι ιιι, Ρ ι·1 ε ε ε 1ι, 9 0112. ιι ε ε,

1ίοεε ιιιε.ιι ιι ιιιιτ1 ν1εΙε ειιεει·ε ε1εΙι Ιιι ιι1εΙιε ιιιιἔἰἱιιεεἱεει·

11εε1εε ΙΙΙιει· Με 11εεεεεε ιιιιεειιτεεΙιειι.

ΠεΙιει· Με νοιι 'Ι' Ιι ιι ι· ε Β ε· ε ιι ε ε ειιιρεο1ι1ειιειι εγιιιιιεεε1εε1ιειι

Βεννεειιιι€ειι εοινιε Με 0εετιιεΙιεΙιιιιιε·ειι ννιΙΙ 1'οι·ει·εε,··ειιι1ει·

ιι1εΙιε ιιεεειΙειι, ννειΙ ι11εεε ειιι· ιιιιεε1· Δεε1εεειιε ε1ιιεε ε,·εεεΙι1ε1ε

πειι (ιΙγιιιιιεεεειι ευεεεεΙΙΙιι·ε ενει·Ι1ειι 11ϋιιιιειι ιιιι‹1 1181101· 1‹εἱιιετ

οΙι)ε1ιε1νειι ΝεεΙιιιι·1Ιειιιι ιιιιεει·ιο;;ειι ννει·ι1ειι 11οιιιιεειι. 1)1εΜεΙιι·

28.111 άει· ειιιρεοιι1ειιειιΐ1εΙιιιιι€ειι εε1ιειιιε ΙΙιεοι·εε1εο1ι ιιιι‹Ι ρι·ε1:

ε1εεΙι ναετΙ1οε επ εεὶιι. νοι·ει·εεειιΙ1ει· εει1ι ιιιε1ιι·εειεΙι 11ι·εοΙε;ε ΙιεΙ

ειιιι1‹ειοιιεΙ1ει· Αιιιειιοι·ι·Ιιοε Ιιε1 ΑιιννεειΙ1ιιιιε νοιι ει) 1:"ιιεεΙιειι ειι

ιιιι‹1 Βεεεε1ιειι, Ιι) Πιιεει·εεΙιειι1ΙεΙΙιειι€ειι ιιιιι1 8ει·εεΙΙειι (Ιιε1 εε

1171άει·εεει.ιιάεΙιεικεειιιιεςειι), ε) ΟΙιει·εε1ιειιΙ‹εΙι·οΙ1ιιιιι;, ε) Βιιιιιρε

το11ιιιιε, ε) 1.ειι‹1ειιΙιιιε1ιιιιιε ιιικΙ Κι·ειιιΙιειιιΙΙΙερειιιι,ε.

Αιιεεει· Ι11εεειι Ηεενεςιιιιεειι 1‹ειιι ιιιιι· ιιοεΙι ειιι· Αιιυνειιι1ιτιιΒ·

«Κιι1ε1ε11ιιιι€ ιιιι‹1 Κιι1εεεΙι1ιιεε ιιιιεει· 11*Μει·εειιιιε». Βε1 Ι11εεετ

ι11θ

ει· ιιει·εϋιι11εΙι ιιιιε ‹11εεει· εεΙιοιι άειιιαΙε ν1ε1εεεΙι ειιεεεε1ιν1εεετι

1Ι1εΙΙιοΙ1ε εειιιειε1ιε 1ιειεεε. ΝεΙιειι ιιιεΙιι·ει·ειι ιιιιΙιεει·1εά18·ειιάειι ΗΘ·

ειιΙΙεεειι 1ωιιιιιε 11Ιιει· ιζ11ιιεεΙρ,ιε Βι·Ι'ο1):ςε Βε1 Β Ιε:11Ιειι εΙιι·οιι.

Ρε1ν1ιιει·11οιιιι1ε. 2 1ε2111ειι 1·1:ΙΙι·εει· Β.ει.ι·ονει·ε1ο πιιι! ε1ιιειιι 1Τ8118

ι Ο1ΙΙ°ι)Ι1. Ρε.ι·ιιιιιεει·1ι.1ε Ιιει·1εΙιεεε ινει·εειι.

1ιεΙΙι ε1ιιει· 11'ι·Ιεε νοιι 12 .1ε.Ιιι·ειι νοιι νει·Ι.ι·Μειιι1ειιι ιιιιΙ1 εε1ιιοι1

ΑεεΙειειιεειι ε1ιιε ε·ι·ϋεεει·ε Ζει.1ι1 εεε1ειιεεει· ?Με ιιι1ε Μειεεπ,ς·ε

ΙιεΙιειιιΙ1ε1ε ννοι·Ι1ειι ε1ιιι1, εεΙιε1ιιε εε αετεεΙιιίει·ΙΙ,ε;ε ι11ε ρει·εδτε

1ιεΙιειι Βι·εεΙιι·ιιιιε;ειι ιιι1εειιτε11ειι 1ιΙιει· Ι1ιεεε Μεε1ιοι1ε, ινε1ι:11ε

ΝειεΙιεειιι ιιιιιι Μπεν·

όεε

Β1ιιΙ1εε·ενι·εΙιεε. εει·ειιρι·ενΜΙει·ειιι1εε θγιιιρεοπι άει· 5ε1ιιιιει·π Με;

2.) 1)1εΙο1ιε.ε1οιιειι άει· Ι1εε1Ιετιοι·;;ειιε 1ιιειιΙι.ςε εεε εΙιι·οιι. Ρε1νι
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Πεπιιιιε ιπιιεε πει· αεειι·εειιιε Κιιι·ρει· ειιι' πεπ Ηειιιιιιει·π Με

πεπ Ηειιιειι πεε ιπι Κπιε ιιειιιιει·ιεπ Βειιιεε ιππειι. Μειιι·ιεειιε

Πι·ι'ειειε πιεεει· ι1εππιιεειι πει ιιιειιι επ νετειιειεπ ?ειιεπ νειι

Ρι·ειιιρεπε ι·εειι πενι·ιεεειι, πεεε ππι·ειι «Με Βειονει.επιιιζεπ ειιιε

ιεππειιε πιιιπειειιιεππει πεε πι. ιει·ιιιοι· επι. πει· Βριιιπιιιειεπ

ειε. νει·ιιιιιιιεει π·ιι·π, ιι·ειειιε ιιι·ειιιιιιιιε ιιπι πιο ει·εειιιιιιιιεπ

ιιιιιειιιιιϋεειι Βιειιιειιιε πεε Βεειιειιπεπειιε ννιι·ιιι. ι)ιι.ιιει· ινεππει

νοι·ιι·εεεπιιει· πιεεε Βειεεειιιιρειι, ιιπ ινιι·ιιειιιιιει· ειιιπ ειε πιιε

ι·ιειιιιειι επιριειιιεπε «ιἰιιειιειι» ιιιιιειιειειιερεππππε·, Με ειε

πειιιι Ζιιι·ιιει‹ιιιιιιεπ νεπ ι)ειι·ιιιεεεειι ιιιιειιπιει·ι ιι·ιι·πι πιειιι ιιπ

ι:ει·ιι »οι Βι·εεπιεπιιιιΕεεπειειιπεπ πει· 0ι·εςειιε πεε Βεειιειιπε

πεπε επ.

ι Α ιιιοι·ι·ε Γε ι·ειι.

Πιειιιιεειειι:

Πι·. Κειιιιιειιπ-ιιιιιιι. Πε ιει ιπ πιεεειπ ιζι·ειεε πειιιιιιπι,

πιιεε ιοπ πειει.ιειιιιιεπ εειιι· πεεππι·ιιειιιιεπ πεε;ειι πιε 1ιεεεεεε

ορρειιιει·ι πεπε; _ιεπεειι πιει· σε εειιει·Γε ?ει·ιπ ιιιειιιει· ιπ πει·

« Ρει. πιει!. Χνει·ιιεπεειιι·ιι“ι» ριιπιιιιει·ιειι Πιει‹ιιεειειιεπειιιειιιιιιιε·ειι

πει·νεηςει·ιιιεπ πιιι·ειι πιε ?ει·ιιι. ιπ νι·ειιιιιει· ιιι _ιειιει· Βιικιιπιε

πει· Βιιεεει· ιιι·ειιιειιειι θεεειιεειιειι πιε ιιιεεεεεε ειιιριεπιειι ποι·

πεπ νειι. πεπιι ειιι ιιιιιαει· Κειιειι·ε ι" πιει πειιι·ειι800 ?ι·ειιειι

ιιιεεειει·ι ιιιιπ ιιπ ννεεεπιιιειιεπ πειεπι, πιιεε πει· ιιι·ι”οιε νει·

ειιιιιιειι νειιι, εε ιιιιιιε ιοπ πιιειι επ εειιιιιι·ι”ειει· Ορρεειιιεπ νει·

ιιιιιειιιει. ινεεειιιιιειι ιιιιιπει· ιιεππιε ιιιειπε Βιειιππεπεπιιιε εειιι

επι ειπειιι Αειιιιειεεε,ειε Ηει·ι· ι(ειιεεε ινειπειι πειιπι ιπιι

εειιειιει· Ρι·εειειει·ιιιιιι· πει· Ιππιιιιιιιεπειι πεπ ιιιιι Ηιπινειε ω·

πιε πειιιιιι·ειι, ιπι· ι;εννιεεε ?Με σε εγπιιιιειοειεειιε ιιιιεεεεε

ειιιριιιιιι.

Ηει·ι·π ιίειιεεεπ ιι1εγει· πιιιι ιιεππ ιοπ νειιειιπε πειειιιπιιιεπ,

πιειιιι ει· πιιε επεπ πιιι·ιε,ςιε, Με εειιι· πεε πεπιει πει· εγιιιιιιο

ιεειεειιειι ιιιεεεεε·ε ειεπ ειιιεειιι·ε.ιιιιι. ινεπιι σε Ιππιιιιιιιειιειι

ιιι ιιι·ιι.ιεειιει· Βι·ιειιι·ππι.: εεειειιιει ννει·πεπ. Ιπε πιειπι ιιπι· ειε

Ρεινιρει·ιιεπιιιε ιπ ιιιι·επ ?οιεεειιειιιππειι ειε Οπ_ιειιι πει· εεε.

Βιιιεεεε·ε ιιπι·ιε, Με πιετπει πει! πιεεε Βειιιιππιιιπιςεπιειπεπε

ειε πιιπειιιιειι ιπεειιειιιεεπε Βειιιιιιπιιιιιε· πεεειειιιιει ννειπειι, ιπ

πειιι πιεπι Βεειιιιιιιεεππε,· πει· Βιιιι- πιιπ ιιι·ιπριιε2ιτιεπιπιιειι,

ειε νιειπιειιι ειιιιεειιε ιιειιιιππε· ειινειι;ει· Απιιεειειιειι ειιιει·

ειι·επι πιιπ ει·ι·ειειιι νι·ει·πεπ ιιιι.πιι. ινεπιι ειιιε Ηγπειιειεεε ειε

ιιιιιεεεεε εε ιι:ιιιπιιιιπι,ννιε πω· Κειιεεε Μεγει· πεειι εειιιει·

ιιεπιιεεπ ιιιιιειιπιιε πιεεεε ιιπ. εε ιιππιι πιιιπ πι. Α. ιι. ιιιεπιε

πιιιζει;ειι ειιιιι·ειιπειι, εειπει ννειιιι ιπε.ιι ιιππει·ει· Αιιειειιι ιει.

Πει· πιιεεπι·ειιειι πππ σε Κι·ιιιιιιοει€ιιειι ειιι πιεεειιι θεπιει,

ιπιιεε ιιπει· πιιειιπιπιειιιιι·ιι πειιιιιιιρΓι ννει·πεπ. πε πι ιιπει·ειιε

ιιιιιιιιε ειπε <<ιἰΞιει·ειεει‹επι2ιιππιιπε_» ιιι·πιιπιεεε ιιπ· ιεπ,επεπ

ει·ππε ιιιεεεεεειιιιι·ειι. Με Οεριιοι·ιιιε ιει επει· ειε ιεειιει·ιε ιπι·

ιιι·ιιιιιιιιιιε· ιιιιεεειει εειιεπ ιιιιπ πεπιιι·ι ιιειιιει· ιοιιειεπ Βειιιιππ

ιιιπι.ι·. Με ιιιιιιιιι;ε 1)ιεε·πεεε ιιππιι ιιπι· ειιι ειπε νει·ινεειιεειιιπε

ιιιιι ιιιπειιοπειιειι Βεπιιιει·2ειι ειιι” ιιγειει·ιεειιει· Βεειε ειιι·ιιειι

εειιιπι·ι ινετπεπ πππ νιειε, νιειιειεπι_πιε ιπειειειι ?ι·ειιιειι' πιε

ιπιι Μεεεεεε πειιιιιιπειι ννει·πειι, ιιιιιεειεπ ειιζεπιιιεπ πεπ Νεπ

ι·ειοι.τειι ιιπει·π·ιεεειι ννει·πειι. ι)εεε ε". πιπεεεεε ε·ειεςειιιιιειι

ειιιε ιιιιεπιε Ηγειει·ιε ιιιιιιιιιεει ιιιιιιειιειι Με νει·εεπιιιπιιιει·π

ιιεπι1, πι ειπε Απειειιι, πιο ιιι πει· Βιι.ιειει· ιιι·ειιιειιεπ θεεειι

εειιιιιι εειιειιε πει· ιιει·ι·ειι διο ιι ε ι ε π· ε ιι ι, Η επ π π Γε ι πι

ιιιιπ Βεπιιειι Βεειειιειιιις ι;ειιιιιπεπ πει, Με Με πω· ιιπι

ιιιιιιεπεειειιιιπε ιιπι. ειιειπ ιιι·ιιει πει·ιιειιειειιιιει ινει·πεπ πιιιεε.

ιιει.ιειιιιπει· εοιειιειι ει:ιιινειεπ 8ειιιιπιιιιιπι:επ, πιε ιπ ιιι·ειιιι ιπι

ειι.ειιιιειι νει·ιιειιιιπειι, ιιιι.ππ πει· Νπι2επ πει· ι.τγιιιιιιει. Μεεεεεε

ιιπι· εεπι ι.ιει·ιιιις εειπ, πιεεειπε ιιεππ πειΒειιειιπιιιιιε· νειι ?ι·επειι

ιι·οιιι ειε ειιιπεπι·ιιεπ πεεειεππει π·ει·πειι, εειπει ννεπιι ιπι· ιιιει·

πππ πε ειιιιιιιιι ειε εεννιεεει· Νπιπεπ ιιιεπι επεεειιι·οειιεπ πει·

πειι ιιεππ.

Πι·. Ο. Βι·ειιιπ-Βιι.ιε: Αιε θιιιι·ιιι·ι; ιιιι.ππ ιοπ πεπ ινει·ι

εγιιει:ειεςιεεπει· πιεεειιρ·,ε ειε εειειιει· ιιιειιι πειιι·ιειιεπ, ειιειπ

εε ρειεειει·ι Β·ιιι· ιιιεπι εειι.ειι. πεεε ?ειιε νοπ ειιι·επιεειιει· Απ·

ιιεππιειιιε Β·ι·πιιι€οιεςιεειι πιειεειει·ι ινει·πειι. Μεπ ιιιιιιπιε ειπ

ινεππεπ, Με ιιιει· πιειιι πιε ιιπειιιεπε. εοππει·π πει· ιιιιεεπ πιιι

επεειιειει·εππε Αι·πι επ πεεεπιιιπιεεπ ιει. ιΞε πι επει· Ογιιε

ιιειειςεπ ννιε Οιιιιιιι·Βεπ εεπειι ιεπεε πειιειππι, πεεε πιο ειιι·ειιι

εεπε Αιιιιεππιειιιε πππ πιε Αππειιει·ιιι·επιιιιπςεπ ιπιι ειιι·ειιιεεπει·

Ρεινιρει·ιιεπιι.ιε θα πιεε·ποειιεειιε Βειιινιει·ιΒιιειιειι πει·ειιειι

ιιιιππειι ι πιο ιερεςι·ε.ειιιεειιεπ Βεειειιιιπςειι ειιιπ εε ιιιπιειε, πεεε

Με εππε ινειιει·εε ει·ι‹ιει·ιιειι πι, ειιπειιι ειππ ιπι πειπε Οιιζειιε

ειιι;ιειειι ει·ιιι·ειιιιι. Ηεπιιει· ιεππ πει '75 ει·ιιιιιιειεειεειιεπ

Ιιερει·ειειιιιεπ 48 ιπει πεπ Ψιιιππι'ει·ιεειε ιιιιιει·ιιι·ε.ιιιιι. Αππειε

Αιιιοι·ειι πειιεπιιιειι ιιπ ιιιιι,ειιειιιιειι πει· εειιιιππει·ειι ιπιειιιιοιι

πεε ννιιιιιιεε νοπ πει· ει·ιιι·επιιιειι '1'ιιπε ειπε (Βιιι·πεπει.

ινε εειιειι ειππιει πεε Πιιιι.ιειιειιιιε, ειπ ι(ειειειπ ιιιι.ιιε πεπ

ινιιι·πι ρει·ιπι·ιει·ι. πιει· ιπ «κι '1'ππε ε·ειειιι;ι ιιππ πειιε πιει·

ειπε ειιιι€ε Βιιιιιιιιπιιπιι; ιιει·νει·;ιετιιιεπ. Νεεπ Οιεπεε πε

ειειιειι Βεαιειιιιιιιςεπ Ζινιεειιειι πεπ Ει·πιρππειιιπειι πει· Αππειιε

πππ πεε ννιιι·ιιιεε, εεπιιεε ιιιιι:ιι ειιι πιεεεπι Χ'νεεε ειιι Οι·Βειι

πιιε ειιπει·ε ιειιειει·επ ιιειιιι. Απειι Δπιειιιπιι· πει· ει·ιιι·ειιιιιεπ

Αιιιιεππιιι ειι πιε θειιιιειιεπ ιιιιιιπ ππιειι Ζειι·ιιπε ιιι Βεεεπινει·

πεπ Με πειπιι επ ιι·ι·ιιιιιιει·π νει·επιεεειιιιις εεπειι. πιο ειιιιιειι

Βιιιι:επιιπιι€ειι πειπει· θι·ιι·ιιιιε ειιιπ ιειειιιει· ιιιιεειιιεππει· ιιι

ιιιιιιεπ, επε;ιειεπ ιιπεπ πε ?ειιιει· ρε.εειει·επ. Βιιι ειιιεειιιεει·

Ργεεειριιιιι πι ειι εειιννει· νοπ ειπειπ ρει·ιιγρπιιιιεεπεπ Βιιειιπει
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ιιι ιιπιειεειιειπεπ. ειιει·πιπεςε ι‹ειιιιιιεπ πιεεε ιιιει· πιοπι ιπ βε

ιι·εειιι. πε ειε πιεπι ιιιεεειει·ι ιιιιει·πειι. .πιιι· ιιεπεπ ιιι Βιι:ε ιιπ

ιίι·ιιιιιιεππειιεε πππ ιιι πει· Ρι·ινιι.ιιιιιιιιιι πει· Ηει·ι·ιι- Πι·. ν.

Βει·ιι·πιειιπ ιιι πεπ ιειειειι .ιιιιιι·ειι ειπε ,ε;ειιεε ιιειιιε νειι

ειιι·ειιιεειιεπ Αρρεππιειιιπεπ ρ;ειιεπι, ειε ειιιιιιιιοιεειεειι, ε. Γ.

εειιι· ιεπειε ιιιεεειει·ι ιιι·ει·πειι π·ιιι·ειι ε. Τειι ιιι··ει·επ ειε Με

ερειιει·ι ιι·οι·πειι) ·- επιιε ιιι-τσιπ. Με εειιι·μειιεπ ποε επιπ

ιιειι Νιιι·ιιιιιιι·ιεειεεε πι·εειιιε Ηειιιιιιι>;. πε ιιιεπι·ειι ειειι ειειιε

πιε ειιιε, ινε πιιι· νει·ειιιεεειιιιες πεπειι σε θι;πειιειεςεπ

επ ιιοιιεπιιιει·επ πππ ιιιιιςειιειιι·ι. Επι Ζιιειιιπιπεπει·πειιεπ πειπει·

Βιιεειειιειειι εεπιιιει πειπε νει· πιιιιιιι;ειιειιιπειι Πιιιει·επειιπιιεειι,

πππ πιο Ρειιιεπιιππεπ ενεπιιιειι νει· ιιππιιι:επ Ορει·ειιειιειι

επει· ιεπεννιει·ιεεπ. νι·ιπειιιειιεπ Με ε;ειειιι·ιιοπεπ Πεεεεεε

ιιιιι·επ. Με ?ι·ππεπ πεπειι εππεπιπ πιε Νειειιπις ειιε Βεεειιιιτει·

πεπ ιπι Πιιιει·ιειπε επι πιε θειιιιειιεπ επ πεειειιεπι ννεπει· νιειε

?ιιιιε νοπ επι·επιεειιει· Αρπεππιειιιε πεπ Θγπειιοιοεειι Μ?

ειιοιιειι. Πει·ειιε ει·ιι·ιεπιειειι πιιε Ροειιιιει. πιιεε πει· θγπει:ειεςε,

επε ει· 2ιι ιιιεεειειειι πεειπιιι. ειεπ πιιι·ιιπει· πιει· εειιι ιιιιιεε,

πεεε σε Αρμειιπικ εεειιππ ει, εεπ·ιε πει· Οιιιι·ιιι·ιι·. πειιει· ει·

οιν·ι·ιει·ι, ειεπ πω· πεπ Ζιιειειιπ ε" θεπιιειιιειι πεπειι ιιιι“ει·

ιπιει·ειι ιπιιεε.

Πι·. Μεγει·: Ι).ιε ι)ι·ιει·ιιεπ πει· Πεεεεεε ιει εειιπιεπεει·.

πιε Βειιιειπι,ε;ιιειι ππι:ειιειιιιπειι πω. Σε ιει εειιννει· ειειι πιε

'1'εεππιιι ιειιιειιειι πεεπ Βεεειιι·ειπππςεπ επιιιειΒιιεπ. Απε πιι

νιιιειι ιιιιιιειιιιππειι ιιιιιιιεπει· ιιοιιεεςεπ ιιεπε ιεπειι'επι·επ. πιιιιε

πιε ιιιεεεεεε ιιι πει· Τει εειι”ι· ι·ει·εειιιεπεπ, ειι ιιιειιι ι.ιειιιι;;

ειιεεειιιπι·ι ιι·ιι·π πε πει επε·ιιι· ειππιει ειιι Βιιειιιιιππ ιπιι· πιιε

νοπ ειπειιι. ιι·ειιιειι μια ιιιπε·ειι. Λεει ειιεε·ειιπιε νει·ιιι.ιιι·ειι

εε εςεεειιιιπει·ι, πεεε πιεεε Μεεειιιζε νοπ ιπεειπιπειει·ιεειιεπ

Μειιιρπιειιεπεπ ι‹ιιιιιπ ιιπιει·εειιιεπειι ινει·πεπ ιιεππιει

[Πε Αππειειεπεπ πιιιιειι πιειιι πεε ειιιιιι:ε 2ιι πεεειιιε;ειιπε

Ρι·επιιιιι πει· ειιι·επιεειιειι Ρεινιρει·ιιεπιιιε. ι)ιεεε ειιιπ ιιιιεεειι

ιιπι πιιι· πιιι·ειι Πειιπιιιιε επ πεεειιιι.=;επ. ΑΜ' πιε ππι·επιεεπεπ

Υει·ιιιιπει·ππε;επ πεε Βιιπεει·εει.ιιιιι πππ πει· πιππεπειινεπιιι·ειι

35ιι·πιε ινιιιιι _ιεπεειι πιι·ειιι πιε Μεεεει.>;ε. Πεπει· πιε ει·ιιειιε

Βιιι·ειιιι·ιιπιι; νειι Απιιει.ειειιεπ ιιεπε ιπι εειιι· ινεπιιι· πει·ειιιιιιεπε

Βι·ιιιπι·ιιιιπεπ. νι'επιι ιπειι πει περιιι·ειεπιιεπ Με Με .ειιι

πειιιι ειιιπιιιιεπ 'ι`ι·ειιιιειι νειι Απιιιι.ειειιεπ ιιιιιι·ιεεε ιιι ιιειει·ε

5επιειιιειι, Απιπειιιιε πεε ι·"ει·ιιειιεπιπ νοπ πει· πίπειιιιιει·ιε πει·

ι)ει·ιιιινιιππ πππ ειιιιιιεπε νει·ιειειιιιι.ι·ειι ειιιειεπειι, εε νει·ιιει·ι

ιιιεπ πεπ ιιπι, πιεεε ιιιειιιεπε ειιιιιιι·εππεπ.

Νει·νεεειι Ρπιιεπιιιιιιεπ ππιειι ιΙειεειιιιε εεεειιεπει επ ιιεπειι,

ι;ιεππε ιοπ ιιιειιι ιιιι·ειιιεπ επ ιιιιιεεεπ. ειιι ?ειιι ιει πιιι· ιπ

ιιιεει·ι· Ηιιιειειιι ειιι· [πιει εειει:ι ινειπειι. εε ιιιιππειιε ειειι ππι

ειιιε Ηγειει·ιεε, ιιπ ννειεπει· ιιειεπ ειιιιε;επ Βιιεπεεεπ πιε ιιεε

εεεε επι.:επι·εειιειι ννιιιπε, πε πει·νπεε· Βειεπιιιι; ιιεπειειιει·ι

ιι·ει·πειι πιιιεειε. Βιεεε 1πειιειιιιιι πει ιιπει· πιειιι πει·ιιιιι, ειε_πιε

ιπι· νοπ ειιπει·ει· θειιε ιιι πει· ?ιιι,ειε πει· Πιει·πε ειιειιι·ιιιει·ι

ινπι·πε. πεπ Απειιπειι πιεεει· Ριιιιειιιιπ νει·ιιιει.ε ιοπ ιιειπ θε

ινιεπι πειεπιειςειι. Νει·νεεε εειιεπ ιιιεπι ιιιεεειει·ι νι·ει·πεπ -

πεππ ινει·πειι πει ειιιιιςει· νει·ειειιι εειιιιιιιπιε ιΒι·ιειιι·ιιπαεπ νει-

ιιιιεπεπ ινει·πεπ.

ι)ιε ιὶειειιι· πει· ιιιιπεεπειειιιιι;ιειι ιιεεεεεε ειιιει· Α ρεππιιι

ιει πιειιι εεπι· ιιιιιιειιεςειιπ. Νιιι· επ πιιςεινϋπιιιιεπει· ιειιιιιιι

ιιεπ ιει σε Αρρειιπικ ιιπει·ιιεπρι πει· νειε,ιπειιι ει·ι·ειειιπει·. Βοι

ειιε Αρρεππιειιιπειι ιιιιππιειι _ιεπεειι ιιεπιπ ινεε ειιπει·εε ειε πεε

πιω πει· Ργεεειριπιι ι·οι·ιιιιιεειιεπ - πππ πειιιι Ηει·ιπε;ειεπ

νει·πιιειιι επι ιΒιιει· ιει πιε ιιιιιεεεεε ειι·ειιε νει·ποιεπ.

Πι·. Βι· επ ιιι ιιιιιειιι πει·ιι.ιιι ιιπιιιιει·ιιεπιπ, πε.εε ει· πιε ειιι·επι

εειιειι ?ειιε ιι·ειιιειπι ιιιιπε, πει πειιεπ ει· ειπε νει·νι·εειιεειιιπε

ιπι· ιιιειιι εειιειι ει·ιιιει·ι. ·

ιπι Ρι·οι'. Πι·. κ ε ε ει ε ι·-.ιιιι·_ιειν (Οει·ριιι): ιιι γ ε πι ιι π π

Η ε ι·ε. ιιιιε.ιιπειιι·ιιιι πιεπι ει·ιιειιειι).

Βεπιπεε πει· ιι. Βιιιιιιπιι·.

Βειιι·ειει·: Θ. Ε π ε ε ι ιιι ε. ιι π.

πιιιιειιιιππειι

εεε πει· θεεει1εο1ιε.ίι: ρι·ειιιιεεπει· Αει·ειε

επ πω..

Βιι.επιιε νειιι 21. Αιιι·ιι ιεε4·ι.

ι. Πι·. 'Ι' π ε ε π ε ι· 8 ε π νν ε. ι· ι ε ειειιι ε) ειπειι Ριι.ιιεπιειι ιιιιι

Η ε ιπ ι ε ιι· ο ιιπ ι ε ιι π ε π ιι ε ι·ει·(?ειιι).Πει·15-_ιειιι·ι,ε;ε Ρει.

ιει ιιπ Απε. 1908 ει·ιιι·επιιι. πει ειει·ιιε Κε ι'εειιιιιει·ιεπ Με :πινει

Ιεπ ιΣι·πι·εειιειι ι;ειιππι. Με ειπιε;ειι ι οεπεπ ειππ πιε Κι·επιι

ιιειιεει·εειιειπππε;ειι ι;εεειιννιιππεπ πππ πει Ρετ. ειειι νιιοπι πε

°) Ι)ει· Βεπειιιιεπ ειιεεεειιιςεπ επι 26. Αρι·ιι 1905.

Ώ
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Με. Εεεε Νει·εειΙιει· ιι·ιειΙει· ετιιι·Κε ΚερΕεεΙιιιιει·εεε. ΠερρεΙ

εεΙιεε, ειιιι·Ιιει· 8εΙιινΙειΙεΙ, εΙεΙι:ε ΠειΙ ειιεΙι ΙΒι·Ιιι·εεΙιεε εει·ε

Ιιι·ιιΙειι θΙιει·εΙιεει·ε. Ιιι ίι·ΙΙΙιετειι .ΙεΙιι·εε εεΙΙ Ρετ.. ε·εειιιιιΙ

ε;ειεεεεε Με; εΙεε Αεε.ιιιεεεε Ιε Βεει·εΙϊ ιΙει· ΒΙΙει·ε εΙεΙιτ.

ει·ΙιεΙιΙιεΙι.

Ρετ. εΙεΙιτ ινοΙιΙεεε5.ΙΙιι·ι εεε. εειιιειιι ΑΙΙει· ειιιερι·εεΙιεειΙ εετ

ινΙεΙιεΙΙ. Ιιεεεει·ε ΖεΙεΙιεε Ιιει·ειΙΙιει·ει· Εεεε τεΙιΙεε. νει·Ι.ι·επειι

ιΙει· Ιιειιιει·Ια, ιΙεεε Ρετ. εΙιεε ειιιε 8εΙιιιιΙει·Ιιιιι· ειιι·εΙιεεειεεΙιτ,

ιιιιεεει·ιΙειιι ιιιεΙιι·ει·ε Ι'νεεΙιειι Κ. δ. εεΙι·ιιιιΙιειι ΜΙ. Πει· Κειιί

εεΙιιεει·ε Ιιετ ιΙε.ιιεεΙι Εεεε ειιΙ'ε:εΙιει·ι, ιΙει· ΒεΙιννιιιἀεΙ Μ. Β·ει·Ιε

αει· ι;εινοι·ιΙεε; σ” ειιυε σει·εΙιεΙΙειι·-εεεΜ.ΙεεΙιε θιιεε Με. εἱεΙι

ΙιειΙειιτεειΙ εεΙιεεεει·ι..

$ Ι.. ρι·εεε.: ιΙειιιΙΙεΙιε ΠειεΙειι·ερΙιΙε ιΙει· ΙΙιιΙιειι ΒεΙιε άετ

Με", ΙΙΙιι·ΙΙΙιιι·ε ΖιιεΙιιιεεεε εει·εεΙΙιεε; ΐεΓΙΙΙΙΙίωιθ ΗΜ 9.°εΙν

ΒεεΙιιΙ‹›ε όει· ε.τι·ορΙιΙεεΙιεε ΒεΙιε ιεΙ58,·ΙΙεΙι, ‹ΙοεΙι άειιΙΙΙεΙι Ιιει·εΙι

“ειππ εεεεεΙΙΙιει· όει· ι·εεΙιιειι ΞεΙιε. ΙΙΙε2εεεεεεριιιιε ιι·ειεΙιε

ιιεεΙι ΙιεΙιε ιιε. θειιιιιεεεεεεΙ Ιιειάει·εεΙτε ιιοι·ιεεΙ, ΙιεΙ εεε Μιο

ιιειΙειι όει· 8ΙΙιειιιΙιΙΙ.ειΙει· Ιιιιεεει. εΙεΙι ιΙει· ι·εεΙικε Αι·νΙιεει·ρεΙ

ΙΙΙιει· εεε ΙΙεΙιεε. 8ιΙιεειΙιε.εεει· ΙιειιΙει·εεΙιε ,πετ Ιιεννει;ΙΙεΙι;

ΙειεΙιΙε ΗγειιεειΙιεειε ιΙει· ΙΙιιΙιεε ΡΙιει·νεεεειτ.ε, τΙΙε ΙΙΙιι·ιεεε

ΘεΙιΙι·εεετιιεε. Με ΑιιεεεΙιιεε ιΙει· Με Αιιε;ειιιιιι18ΙιεΙ νει·εει·

εεετΙειι. ιιΙΙε ιιοι·ιιιεΙ. ΝειεΙι ιΙει· ΠειετεεεΙιιιιιε Ι)ι·. Ζινιιιε

ιιι ε ε ε'ε ΙΙε.ετ ιιε ινεεεειΙΙεΙιειι νει: 1) ΙΒιιι Ννετε;ειιιε εεεΙΙ·

Ιειοι·Ιιιε. Σ) ΡιιρΙΙΙεε - ινεΙΙ. ειπει·. εεε. 8) ΗγοεϊΙΙΗΜΟΡω

ιεεεΙΙ'εετε. 6,0 Β _ΙειΙει·εεΙιε. 4)- ΑΙ‹Ι‹οιιιοιΙιιιΙοεεεει·εεε εειιΙ.

σε". δ) Πεε Ιιἱιι‹›Ι‹ιιΙει·ε ΒεΙιειι Ιει ιΙιιι·εΙι εΙεε εΙε·εεει·ιΙεε

Ι)ιεΙερΙε ε·εεΙ6ι·ι: Ιιι 4 ει. ΑΙιειεεε εΙειεΙιεεειΙ€ε Ι)εεεεΙ

ΙιΙΙιΙει·, ννεΙεΙιε ΙιεΙ ΑεεεΙιει·ιιεε; επί' ΣΟ" νειεεΙιειεΙεεε, ιιιιιΙ Με

8" νει·εεΙιιεοΙεειι ΙιΙεΙΙιειι; ΙιεΙ εεεΙι εεΙιει·ειιι Ηει·εεΙιειεειεε

ιι·ει:ειι ι.τεΙΙΙΙ ι·ειε ΠορεεΙΙιΙΙιΙει· ειπ' (ννε,εεε αει· Κεενει·ι.εεεε

Ρει·εεεΙ; ΙεΙεΙιτε θειεινει·τεΙιεννεεεεεεε εἰεεε εεΙιιεεεΙιεεεεε

ΜεΙιτεε Ιε άιεεεε ΙΈειΙ'ει·ειιεεεε νοιε Αιιεε Με εε εε. 20° τοπι

εει·εΙ _ΙειΙει·εεΙτε νοε όει· ΠΙΙιεΙΙΙιιιε ΙΙε‹Ιει·ε ιιιεΙιτε εε ιΙΙεεειε

ΖεεεεειΙε. Βει·εεεεε νει·εεΙιιιιεΙεεε Με ει·ϋεεει·ειε ΑΙιειε.ιιεε

(Μ. 2 ει.) «Πε ΒερεεΙΙιΙΙιΙει· ιιιιιι εΙιειι ι·εεΙιτε ιιε ΒΙΙεΙιίεΙιΙε, Μ·

Ιιει· ιΙΙε εεεειι.πε ιιιιι:Ι ΙειεΙιτ. εεεΙι ΙιεΙιε εεει·εΙιτε ΚερΐΙιε.Ιιιιιιε

εεε Ρετ. Ιε ιΙειιι ι·ει:Ιιιεε ΙιΙειεεε 'ΓειΙε εεε ΒΙΙεΙιΙεΙιΙεε εκεΙιεε

ιΙΙε ΠερρεΙΙιΙΙιΙει· ιιιεΙει. εειιΙει·εεΙιε εεε ιιι εει·ιιιι.εεει Ι·ΙΙΙΙιεεεΙι

ειιιεεε νοε εΙεεειΙει·. εεε ι·εεΙιτε ΙιΙΙ Ιιει·, ε.Ιε εεε ΙιεΙιε.

Με 8εΙιεεε.Ιιετειιιε Ι'εΙιΙΕ ιιιεΙετ, πι· ΜΙιιεΙΙΙιιιε Με ιιιιιΙ ιιιιεΙι

ΙΙιιΙιιε ινΙιεΙιετ Με 8εΙιεεεΙετεεε. εεεΙι ιιιιιειι ειιεΙι Με ΗεΙιεε

ιΙΙετεεε, ιιειΙ ειπει· ετεΙιτ εεε ε." ι·εεΙιτε ΒιΙ‹Ι εΙειΙι·Ι

ε; ει· Με εεε ΙΙεΙιε, Ιιιιειει· ιι ιι ε;εΙιι·ε πει. εεε εειιε ΙΙιιΙιε

ιιιιτεε ιιεΙε·ι. εΙεΙι εΙϋτεΙΙεΙι εεε ι·εεΙικε ΒΙΙτΙ ιΙειιι

ΙιιιΙιειι ε ε, ε·ΙΙ.Ιιι·εετΙ εε εεεετ ἱειιιιει· Με εει·ιιΙΙεΙ ειεΙιι».

ΝιιεΙι Ηει·ι·ιι [Τε. Ζ νν Ι ιι ε·ιιιιιε ιι εἰιιιΙ ι·ΙΙεεε ΒορεεΙΙιΙΙιΙει· επι

εΙιεετεε ειιι·εΙι εΙεε ΙΙιιΙιεεΙΙΙιεε ΑΙιειι:ειιερει·εεε εεε εΙιιε

ι·εοΙιτεεΙΙιε·ε Ί'ι·εεΙιΙεει·Ιερει·εεε εε ει·Ι‹ΙεΙι·εε εεε τΙιιι·εΙι Με ΑΙ‹·

Ι‹οειεεειΙοεερει·εεε ι·εοΙιιε εΙιεε 8εΙιἰεΙ‹Ιει· ει·εεε. ΟρΙιτΙιεΙειοε

ΙιοεΙεεΙι ΙΙειΙετ ειεΙι εΙιιε ειει·Ιιε ΒετΙιετειι·εΙ εεε εεε Ηεί'εεεε ιιε

ι.ΙεΙιΙει: ΙΙιι·ει· ει·εΙειι ΑιιεΙιι·εΙτιιιη;εε οΙιειι ιιιιιΙ ιιετειι νοε άετ

ΡεριΙΙε ιηιιιεε, εεε ιΙΙε Βιιειει·ειι·εΙΓειι νει·όεεΙιειι ειπε 'Ι'εΙΙ

Γειεει·ε Αι·Ιει·Ιειι. ΙΙΙεεει· ΒεϊιιιιιΙ Ιετ. ειιι·εΙι ειετΙ:ΙιιιΙιΙΒε Νει·νειι

Γεεει·ε εεεΙι ΙΝ. Ζ ιν Ι ιι ειιιιιε ε ιιι ει·Ι‹Ιϋ.ι·ειι.

Πεε Βοιιιεει·,ε'εεΙιε Βνιερτειιι Ιει ΙιεΙ ιΙειε Ρε.ι. εεΙιι· ειιιι·Ι:

ΜΙ·ΙΕεεεεεε, όει· (Με: εοεΙι άειιιΙιεΙι εει·εΙιεΙΙιιι·-ειεΙαιεεΙι.

Αιιιιιιε εεει· ΙιιτεεΙΙειιετι·ειεοι· όει· οΙιετειι ΙΒιιτι·ειεΙτ. ίεΙιΙΙ. ΠΙε

Βρι·ειεΙιε Ιει εει·ιεειΙ; Ρε.ΙεΙΙειι·ι·εΙΙετε εεειεΙιζετε; ΙιεΙε Ι·`ιιεε

Ι‹Ιοιιιιε: 8εεεΙΙιΙΙΙΙΙΙ.Ι ΙΙΙιει·ειΙΙ ιιει·ειεΙ (ιιιιεεει· ιΙει· ΙΙιιΙιειι ΡΜ.

ι·νιιιιεειτε). εΙι·ςειιιΙε Ρετεεεε όει· Βιιιι·ειιιΙιε.Ιεε. ΙειεΙΙιε;εεε αυτ.

Ι)8.ΙΙιε 8εΙιιιιΙει·Ιιιιι· ιιιΙΙ. .Ι. Κ. είπε εε ννειη;εΙιεεεε Βεεεετιιιιις

ετειεΙτ Με, εε ειιιιιει νει·τι·εε·ειιάει· ειιιεε Ιιει·εεΙιει· Ιιιει.ΙεεΙιειι

Ρι·εεεεε, ΙιειιρεεεεΙιΙΙεΙι ιιι όει· ΙιΙειει·ειι 8εΙιειΙεΙει·ιιΙιε εεε ιΙει·

ιιιιτΙ.Ιει·εε εε. Αιε ιιιεἱειειι ννεΙιι·εεΙιεΙεΙΙεΙι εεΙιεΙιιΙ. ΙΙιιιι ειιι

εεεεΙιιιειιΙεε·ΙΙ.Ιει·Ιιει· Ρι·εεεεε, νι·εεε ει· ε.ιιεΙι ειιι Βι·ει·ΙΡΓειιεειιι

«Με ΒιιΙΙιιιε εΙεΙιι ειιεεεΙιΙΙεεεεε Ιαιεε. Με ειιεε,εΙιΙΙιΙει:εε Κι·ειιιΙ·Ι·

ΙιειιεΙιιΙεει· ειιιεε ΙιιιΙΙιει·ειι Ρι·εεεεεεε εεε ειιιεε Ιιε.εεΙειι εΙει

εΙιειι ειεΙι Με Ιι·ειρρε.ει. εεε ιιιιι· ινειιιι ιιιιιιι εεε Βε.ειειι εεε

Ρε·ιάειιε νει·ίεΙεεε Ιεειιιι, Ιει ειιιε ειεΙιει·ε Πιιτει·εεΙιειειιιιε· επιε

πω.

Ιιι άετ ΙΙΙΙΙεοΙιειιει· πιει!. ΝοεΙιε, Νι·. Ι8. 1808, Ιε εειιι ΑΜΙ”

ΙιεΙ εΙιει·«ΜΙει·εΙεε ορΙιτΙιεΙειερΙε;;ιεεεε, ΙΙΙΙιι·τ 8 ε Ιι Ι ε ο Ι ε ι· «Με

νοι·Ιιοειιεεε ειιιι·ΜιεΙΙ.ιεει· Νει·νεεί:ιεει·ε ιιι ιΙει· Βειιιιε Με ΖειεΙιειι

Με ειεε εεεεΙιοι·εεε ΒετινΙεΙΙΙιιεεεεεΙιε·ε.εΙιε εεε Νει·νεεεγειειεε

εε. νοι·ιτε.εεεεει· ει·ινΙΙΙιιιι ιιιεε ειπ, οΙιεε ΒεΙιΙϋεεε ιε ιΙειιι

νειΙιεεεεεεε ΙΙειΙΙ ειεΙιειι ειι ινοΙΙειι.

ε) νοτιι·εεεεεει· ιΙεειοεειι·ιει·τ εἰεε 8ειιιιεΙιιειι· νοε Η Ι Ιι ι·ε

ιι Ιι ο το ει·ερΙιιεε, ννεΙεΙιε ει· ιιιΙτ ιΙειιι Αρρει·ιιι ιΙει· ΙΞ'Ιι·πιιι

Ι.ειιε-ννειεΙει· Ιιει·ιςεετεΙΙΙ Ιιε.Ι..

Πιο ΗΙΙει·εεΙιοτεει·ε.εΙιΙεε ετεΙΙειι ει·ετεεε ΒεεΙΙΙεερι·ερε.ι·ε.ιε

ιιι επει·Ιιει· νει·ει·ϋεεει·εεε ω, εεε ει.νεΙιεεε Βιιεεεειιιω·Ιιε

ηιιετεεΙιεΙΝε ίεει·ειεΙε εεε εεΙΙιοΙοε·ΙεοΙιε) ιε εεΙιννε.εΙιει· νει·

ε;ι·ϋεεετιιιι€.

(Αιιιοι·εϊει·ετ.)

2. Πι·. νοεε ιετ. ιιι όει· Ι.εεε ειιιεε εΙιεΙΙεΙιεε ΙΙ`εΙΙ (Π)

νειειιεεεΙΙεε.

νοι·τι·ε,ε;εεεει· εεειοεεει·Ιει·ι: εΙεε ΡετΙειιτἱε, Με ενεΙεΙιει· ιιι"

Ζιιεε.ειειεειι·εΙΙ"εε ειιιει· ιειει·Ιιι·ειιιεΙΙειι Βι·ΙΙι·ιιεΒιιιιε ιεἱτ εΙι;ιει·

ΟΙιι·εεειΙιι·εεΙιιιεε· πε ειπει· ΡεΙιΙειε.εεεεε ε·εΙΙΙΙΙιι·ε ει". ΠΙε εεε.

58 .ΤεΙιι·ε εΙιε 'Πε ΙΙΙΙιιεΙι ει·εεΙιεΙει. ιιι όει· ΑιεΙιιιΙε.εε εεε Χταπ

ΙιεεΙιειιεεε πει ΙΙιιΙιεειιιιςει· Β'εειεΙΙερει·εΙνεε, ΖεεεειιεΙ.ι·εεΜε

ι:Ιει·εεΙΙιεε 3Ιειτε εεε εΙιεεεεΙεΙιει· $τ.ΙειιεεεεεΙε.Ιιιιιιιεπ ΟΙειεΙι

πειτε: Ιιεει.εΙιτ. εεε .Ιε.Ιιι·εε εΙεε ΒΙτει·ιιιιις εεε εεει ΙΙεΙιεε ΟΙιι·

εεε ΒΙιιΙ.ιιεςειι εεε εεειεεΙΙιεε. Πεε 0Ιιι· Ιετ νεΙΙΙιειειιιεε επιε

ε·είΙΙΙΙΙ. νοε εἰεειιι ΡεΙνρειι. εεε εεειιτειι εεε ΙιεΙ Βει·ΙΙΙιι·ιιιιε·

ΙιεΙ'Ιιε·ετ ΙιΙιιιει. ΙΙΙεΙιε Κειεει·εεεΙεεενει·Μ.ειΙε ινιιι·ιΙεε ι·ειεεΙι

άει·εΙιεΙιιιετ. Πεε ΑΙτει· όει· ΡετΙεειΙε πει ιΙΙεεετε Ιετετει·ειι

Ε'εΙιτιιιε ειιεειεειεε νει·ΙεΙτετεε ειιι· ΑεεεΙιιιιε ειεεε Κει·εΙιιειιιε

τΙει· 8εΙιΜεΙΙιεειε. ΒΙεε Ορει·ιιιιοε ινιιι·ιΙε ιιΙι,ςεΙεΙιετ. Με .Γε.Ιιι·

τΙει·ειιΙ' ει·εεΙιΙεε Ριιιιεετἱιι ινΙειΙει·, ε·εειιιι ιιι τΙειιιεεΙΙιεε Ζε

επειιιΙε, εΙιιιε Ιιι όει· ΖννΙεεΙιειι2εΙΙ. ΙαιεΙιεΙαιεεΙιει· ε·εινει·ιΙειι 2ιι

εειε. Ιιεεε ειεΙι _Ιετει. Με ΟΙιι·ιζεεεΙιινιιΙετ ιιετει· ΙιεΙεεεεΙει· 3 Τε.ει·ε

εεεει·ιιεει· ΒΙιιΙ.ιιεε· εΙιτ.ι·εεεε. ΠΙε ειΙΙιι·εεΙιεεΙεεΙιε Πιιιει·ειι

εΙιιιιιε· ει·ινΙεε πει· ΒΙειΙεπεινεΙ›ε - εεε ε·εννϋΙιιιΙιεΙιε ΒΙΙιΙ ειιιεε

ΟΙιι·ρεΙνρεε. Πε εεειεεε εΙεο ΙιεΙε ΖεεειιιιιιεεΙιεεε εινιεεΙιειι

όει· ΓεεΙε.ΙΙεΙΙΙ.Ιιιιιιιε,ε·, εοινιε άετ ΟΙιι·ειτει·ιιες ειιιει·εεΙΙ.ε από

όει· ΖεεςεεειτορΙιιε εεε τΙει· ΒιιιειεΙιεειΙΙΙΙΙιειιιεε· εεεει·ει·εειτ.ε.

ΙΒΙεεε ειι·ειτειι ειιεΙιεΙιεε ΙΙ'εΙΙ Ιιιιιιιε ν. ΙειιΙει· ιιιεΙιτ νοι·ειεΙΙειι,

ννεΙΙ ‹ΙΙε Ρειιεειιε ειεΙιε ει·εεΙιΙειιειι ινει·. σε ει· ΙΙΙεε ΚτειιιΙ:

ΙιεΙιεΙιΙΙΙΙ Μ· εΙεε ΒιιΙΙιει·ρει·εΙνεε εε ΙιεΙι.ειι Ιιει·εεΙιτ.Ιετ. ιιιτ,

εεε ειι εει:εεΙιειεεε, ειιιεε ει· εεε Νει·νεεει·ετεε ΙΙΙιει·Ιε.εεεε.

(ΑιιΙοι·εΙΙει·ει).

Πι·. ΠεεεεΙετειειεΙ.ειειετ,άΙε νειιΙ)ι·. ΘεΙινι·ει·ι.ε ειι

Ι.τεΙ"ΙΙΙιι·τειι ΙΙ'ΙεεΙιειι Ιε εει· ΠειεεΙιιιεε εεε ΗεΙιιιει·νεε εεΙειι ννοΙιΙ

εΙεΙιτε εειΙει·εε, Με ΡΙε.ειιεε νοιι ιεει·ΙΙΙιεΙΙ.Ιε·ειι Νει·νεεΙ'εεει·ιι.

Με εΙε Με θεειιι·ιεεεειιιε.ΙΙε μη· ιιΙεΙιι. εεΙΙ:ειι νοι·ΙΙΙΙιιιειι, οΙιτιε

ιιι ειιιε·ιιοεΙΙεεΙιειι $εΙιΙΙΙεεεε ειι ΙιετεεΙιΙ.ιεεε.

Πι·. ΖινΙει; ιειιιι ε: Ιει εεεεεΙ.εε ΓεΙΙε ΙιειιιΙεΙΙ.ε εε ειεΙι

εΙεΙιτ. ιιιιι _ιεεε νοιι Πι·. ΙΙΙ εε ά ε Ι ετεει ιιι ι.πειεειει.εε ΡΙεεεεε,

εειιιΙει·ιι εει ειιι ειι·εΙΙιεεε ΑιιεεεΙιειι ιιε θεΙιἰει:ε όει· ει·ειειι

ΑιιεΙιι·εΙτιιιιε· ιΙει· ΒειιεεΙιε·εΐεεεε. - Πἱεεεε ΡΙιεεειεεε, εΙεἰεΙι

Ι'ιιΙΙε εειΙΙΙιε;ι τΙιιι·εΙι ερει·ΙιεΙιε, εεε τΙει· ΡειεΙρει·ιεεε εει·ειετΙει·ι.ε,

ιιιει·ΙιΙιεΙιιι.ιε Νει·νεείεεει·ε Ιε όει· ΝεΙιε ιΙει· ΡερΙΙΙιι. εει.Ιεει, Με·

ειειι είε ΙιεΙ Ηνρει·εειε νει·, ΙιΙΙΙ._τειι εΙιει· ιεΙτ Νειιι·ΙΠε ερτ.

ιιΙεΙιΙ.ε ιιι Με.

Ιε νει·ΙΙεεειιιΙεει ΙΙ'εΙΙε εεΙ Με ΒειεΙΙΙΙ:ιιες εεε Ν. Ιι·εεΙιΙεε

ι·ιε εννειΙ'εΙΙιεΙτ, σε ΑΙιειιεεεεΙεΙιειειιε ε.ΙΙει·ιΙΙεεε εΙεΙιει· νει·

ΙιειιιΙειι.

Με Με Ι3ειεΙΙΙ;.:ιιεε ειιεΙι :ιειΙει·ει· Αιιε·εειιιιιεΙιεΙε ινει·ιΙε ι·ΙΙε

Ί'ετεεεΙιε ερι·εεΙιειι, ιΙειεε ΙιΙει· ιΙΙε ΠερρεΙΙιΙΙάει· ιιΙεΙιτ εει·ειΙΙεΙ

εε ειιιεεεει· ετεΙιειι, εεεεει·ιι εΙεΙι ε” εΙιιε ΒΙΙιΙ Ι.ιεΐει· Με εεε

ιιιιιΙειε ΙιεΙιειΙετ.

ΡΜ. ΙιεΙιε εΙεΙι εεΙιεΙιιΙιιιι· ,·.κεΙιεεεει·ι, εεειι εεΙιι ΒΙιεΙι εεΙ

ίι·ειει· ε;εινει·ιΙειι. Με Ι)ορρεΙΙιΙΙάει· ινει·ειι Με ΒΟ";;ΙεΙεΙιεειιιις,

εινιεεΙιεε 90" εεε Θ" Εεεε ειιιε νει·εΙει;;ιιες εειεεΙΙιειι ει.ε.ι.ε;

νοιι θ" ννιιι·ιΙειι εἰε εΙνεη.εεετ.

ΚΥΜ ιΙΙε ΕοΙιεΙιεε.τΙοε εειι·ΙΙΙΙ, ευ ιεεεεε ε" $Ιιε - ιιε εε

ειεΙι οΙΙ'ειιΙιει· ιιιιι Κει·ιιΙ€ΙΙιιιιιιες ΙιειιιΙεΙε-Ιε Με θεΙιΙεΙιτ. ιιετει·

εεε νΙει·Ιιιι;;εΙιι εεε ιΙειιι Αειιε.ειΙιιειιιε $γΙνιΙ νει·Ιει;ι ννει·εεε.

Πι·. Ε ε. Η ε Ιι ιν ε. ι· ε Ιιειεει ιΙΙε ε·ι·εεεε τΙιε,ε;ιιεειΙεεΙιε 8εΙιιινΙε

ι·Ι[.·;Ιιειι Μ· εεε Β'.ιΙΙ ΙΙ. ΙΒΙεει·εεπε εει εεε νετΙιε.εεεεεειιι

εΙεεε 'Γιιιιιει·ε ιιε ΙΙιιΙ‹ειι (Με. ω· νοε εεττ. Με κει· ΒεΙιΜεΙ

Ιιειειε ειιι·εΙιεεννεεΙιεεε. Με Βι·ΙΙΙΙιι·ιιιιε· Μι· εεε ε·εεεε 8νιεριο

ιιιειιΙιΙΙΙΙ ε.ιιει·ειοΙιειιε, ε.ιιιΙει·ετεειιε εει·εεΙιε ιΙει· ΗιΙΙΙετειι‹Ι εεε

Ρι·‹ιεεεεεε ,ι.>;εε;ειι ειπε εεΙεΙιε Αεεε.Ιιιεε. ΨεεΙιεεΙειΙε Λεμε

ιιιιιεΙιεΙΙ5.Ιιειιιεςειι ειιεΙειεΙι ειπ Ηειειει.ι·ερΙιΙε εεε Ζιιιιεε ΙΙΙΙ.ειειι

εεΙεεεεΙΙιεΙι ειιί εεει·ΙΙιεεΙιει· θι·ιιιιιΙΙεκε νετ. Βεεεει· Μ”

εΙιιειι εεΙεΙιειι Ε'εΙΙ. όει· ειπει· ΒιιΙΙενΙεε.ιιι·ε εεε ΘεΙνειεΙεειΙειι

ειιι·ΙιεΙΙΒ·Ιιις, εεΙΙιετ ΙιεοΙιε.εΙιτει.

Ψεε εεε Ε'εΙΙ Ι Ιιετι·ΙΙΙΙ, :ιο εει Με νει·ιιιιιιιιεε· εΙεει· Ιιει·ειΙΙ

ιιιιεε Εεεε εεΙιι· νει·ΙοεΙιεειΙ, εειΙει·ει·εειτε εεΙιε ιΙει· Ι(ιιειΙιε εο

ε;ει· ιιιεΙιι ιΙει·εεεΙι εεε. εε ιΙιιεε εἱε 'Ι'ιιιιιοι· νιεΙΙειεΙιε ιΙοεΙι

ινεΙιι·εεΙιεΙεΙΙεΙιει· ει·εεΙιεΙεεε ειιιτω. Ιιι ειιιει· ω- Ιει.ει.εε Νιιιιι

ιιιει·ε εεε 8εΙιιιιιιΙ ι'εεΙιειι .Ιε.Ιιι·ΙιΙιεΙιει· ΙΙειΙε ειεΙι ειπε ειπε

ΑΙιΙιεειΙΙιιεε εΙιει· Ιιει·ειΙΙΙ. Ι.ιιεε, Με Βεεεει· ειιιρίεΙιΙειι :ιι

ειἰΙεεειι 8·ΙειιΙπ.

Ι)ι·. ν. ε ει· Μ ΙΙ ΙιΙειι ϊτεει°Βι·. ν ε εε. σε ιιι εειεειε Γε.ΙΙε

εεΙιειι όει· ΒιιιιιιιιεεειΙΙεΙιιεεεε· ειιεΙι ειεε ΒειεΙΙΙΒ·ιιες ιΙει· Μια.

ιι·ερεειιιε εεε ε:εεεε-εΙειιΙο-ιεεετοιεειιε νει·Ιιεεε? ΙΙΙε ινε.ι·ε άΙεε

ιιιτει·εεεειιτ Ιε ΒεεΙιεΙεΙιτ. εε? Με ιεεεει·ιιε Αεεεεειιεε·. εεεΙι

όει· Ιιει εεε Ιειιει·νετΙοε εεε ΚεΙιΙΙιερΓεε ειιι· εεε Ι'ειι·ιιε. ιιΙεΙιτ.

εΙιει· ιΙει· Αεεεεεει·Ιιιε Ιιι Β`τεΒε ΜΜΜ.

Με ΙΤι·εεε Με νει·εεΙει.

Πι·. Τε. ΒεΙι εεε” ερι·ΙεΙιτ. εΙεΙι εοεΙιιιιεΙε Ι'ϋι· ειε ιιι εει

εειε ?Με νσεΙιι·εεΙιειεΙιεΙιε ΠΙεεεεεε-Ιιεεε Με. Με Ιιει·ειι.ε ει;

ιιινεεΙΙΙιιιε εΙεε ννιεΙιτ.Ιεε Βιετεε ει·ίεΙιι·ειι ΙιεΙιε. Πεε νοι·Ιιοιιι

ιιιειι νοε Ηετειε.ει·ερΙιΙε ιΙει· Ζεεε·ε Με εεει·ιεΙεεΙιει· Βεειε, ννιε

ειε ε. Β. ε.ιιοΙι νοε ΒειειιΙι ΙιεΙ ΒΙεΙΙΙιΙιιειιιιε· ΙιεεεΙιτΙεεειι

νι·οι·‹Ιειι, Ιιεειι·εΙιε ει· Ιιειεεεννε8·ε.



τι

Πι·. 126. 8οιιννιιτε ιιοιιιοτι‹τ οτι άου ΑυεΙυεειιυι.ςοιι Πι·. ν.

Η ιιιι ι ο ιι'ε, άυεε ιιι 8 νου Ο ο ιν ο το ιιοεσιιι·ιοιιοιιοιι ΓιιιΙου

νου Βιιειετιιιυοτου Μι.ιιιυυυι; άοε θιιυυιουε ιιυ‹ι Βιιιιιιιιουυιιοε

ΜΕ ι1οτεοιιιου $οιιο ιιοετουιι. Πιοε ειιτιιοιιο ιιι θυυετου ιιοτ

Ιιιυοινιιτιου όσοι· Κοιιιιιοριιυυειιοιυ ιιυι·οιι ιιοιι Αοοοεεοτιυε.

Πι·. Π. Βου ο υ το ι ο τ ιιο.τ τοι τω· ιιιιτιου Βοειοιιτιο·υυε άοε

Γοιιοε Ι Ννετοιουιυε, Ιυτουτιουε:ιτιοτυ υιιιι ιτοετοιι.;οτιο Ροιοιιοτ

τοιιο1ο εοτυυοοιι υυ‹ι ιιεε-ιι νοι·τι·ει;τουσιου, οι› ιιιο υιυιτιριο

$ιιιοτοεο ιιιιτ'οι·ουτιιιι-άιο,ςυοετιεοιι οιιεευεοιιιιοοεοιι εοι?

Πι·. το. Βου πει· το: Πιο Βτοιοοι·υιιε ιιοτ Βοιιοκο ειιι υυ

ιιοάουτουιι, Με Ιυτοιιτιουευιττοι·υ υιοιιτ ιιιιτ Βιοιιοτιιοιτ υιιοιιευ

ννοιεου: οι· @ουτε ιιο.ιιοτ ιιιιιιτιριο 8ι‹ιοτοεο υιιεεοιιιιοεεου ευ

ιυιιεεου.

Πι·. Ζ ννι υ ο υιιιυ υ: Ποτ νοι·ιιυυιιουο Ννετοειιιιιε εειι οιιι

ευοετιεοιι υιοιιτ ν·οι·ννοι·τιιο.τ, ε». οι· ιιιοι· νοι·ιιιυτιιοιι εποικ

τοιι εοι.

Πιοε εοι ιιοι Ηγροτοριο, ου ιιοτ Ρετ. ιοισιοτ, υιοιιτε Αιιιι"ο.ι

Ιουιιοε.

8. Πι·. Μ. Η ιτεοιιιιοτἔ ιιουιουεττιοιτοιυιρ;ο νου ιιιυι ευ

ιτοτ'οττιςιο 1ιοιιιεΒου, τι. ε. ιιιι·ιιιρ;ο ιιιιιειιεοιιο Πιιτετοιιιιυιτου

νου Κτουιιιιοιτειιιιιιοι·υ:

1) Ζυοτετ.οιυο ετιιιιι νοι·ιιιοικτο Βε.ιιιουιιιυεο υιιτ οιιιοιυ ιιοοτ

ππι;; ροΙνρϋεου 'Ι'υιυοτ υυι ιιου ΒιιιεουιιειΙε υιιιι άιο ιιοιιιοιι

«που εο1ι5τιιτου Νιοτου.Πιοεο τουτου Βνοτουοριιτοεοιυ ονειιευιι

ουτε.ττοτου Α1τοτεεοιιιιιιυρίυιοτου.

2) Ψητά οιυ ινριεοιιοτ Κορι οιιιοι· ιιιιτ Ι.ιορι·ο. ιυιιοτο-υιοοτοεο.

ΒοιιοΜτου ιιοιιιουειτιοττ ιιιιτ υιοοτιοι·τοι· Νοεουεριτιο υυιι Πισο

τιιτιουου ου ιιοτ Ειρρουεοιιιοιυιιιουτ.

Θ) Βυιιιιοιι ννιι·τι ου άει· Ηουιι οιυοε Ριιειιτοιιιε τι” Κυιοιιιιυτ

ιιιιοτ οιιι· Κυιοεοιιοιιιο ιιεε Χουτιιουιυ. Βουοι·ο.ιιευτιιυι τιιιιοι·οειιυι

οι ρ1ιιυιιυι ιιοερτοοιιου. Ποε Χιιυτιιουι ιιιιτ εοιιιου Νιιιυου -

ιιο.υτιιοε ιιοιεετ εοιιι - νου ω· νοιεοιιιοάου υιιουοιοι·του εοΙιιοιι

ιι"υτιιο ιιοτ ιτιοιυου ιιιιοιιοιι ιιι οιιοτ ιιιιοτ ιιοτ Ηιιυτ ,=.>;οΙοετουου

ιιιοιυοιι υπο τϋεεοτου '1'υυιοι·ου -- Χουτιιοιυο ιιιιιυιιιιι οιιοι·

τυιιοτοειιιιι. ιο ιιοοιιιιτου Χευτιιοιυο 1ιουιυιου :Με νοι·οιυεο1το

οιιι ιιιυοι·ου Αιιιτουινιυιιο1 ιιιιιιιιςοι· νοτ. Πο.ε ρευοτο.ιιειοττο

Χιιυτιιοιιι νοττοιιτ ειοιι εο. Μ" ου άου $τι·οοιιεοιτου άιο Χιώτ

οιιου ιιιτιου ιιυιι ευ οου Βουιτοεοιτευ - σ" νοΙο. ιιιιιυιιε ιιιι‹ι

ριε.υτιι. οιιιο -- άιο τιιιι“ιιεου ιιοοιιιεου Ιυιιιτι·ιιτο. Πιιε ιςουοι·ιι

Ιιειοττο ιιυτιιουι νοητοεοΙιεοιιοιιοτ ειιιιι τουτο; πιιι ΙΙιτοτυε,

οιυοτ οιεουεττιΒου Οιττιιοεο Μι· Ι.οιιοτ, οιιοτ άει· ΒιιυοιιεροιοιιοΙ

ιιτιιεο (Πιιιιιοτοει, ιιοοιι οιιιο ιιιινου άιο Ρεοιιιιοιιυυιιιοιιιο (Π τιτ

ι·ιοτ) ιιοι Πιιιιιοιοε ιιιετοιοειεοιι ευ τι·ουυοιι. Βοι άει· ιιιετοιο

Βιεοιιοιι Βοιιιιυιιιιιυε ιιιοεοτ 'Ι'ιιιυοτου ιιιιτ Οειιιιυιιιειιυτο ιιυιιοτ

ιυιιυ οιυο ιιιοιιτο Βοεοιιννιιιετιιτο Ιυιιιιτειιου υιιτ ειιτουει·τιο υιο

ιιιιιιοτριιοειοττου Β'οτιεοιιου, ιιου εο;οιιιιιιυτου Χειιτιιοιυ:οιιου:

Πουιιιοοτεττιοο Ζοιιου ιυιτ οιυοιιι οτιοτ ιυοιιτοτου Κοτυου ιιυ‹ι

εοιιινοτιου ειιι Πτι ευ ιιοειοιιουιιου 8οιιοιιοιι. Αιιτοιιοιιιοιιιιυιι

ιιιυο ιετ ιιιοτιιοι ιιυιςοοι ιιοτ, »νοιι Αιιι. Με Γοττ. οιιτι·οιιιοι·τ.

Πιο Μουιε.ιςο ιιιι‹ι Με ιιοτοι;τειιυιιι ειιιτι νοιι οιυοιυ 18-ιιιιιτιεου

.1υυςου ι.;οινουυου, άοεεοιι Ηειιιιιιε κινοτιι;ιιοτι. υυιι ιιυουτννιοικοιτ

πετ. Βοιιιο Ηιιυτ ιιιιοτιεοιι, ευ ιιου Βιιουιιοιτου ιιυιι Κυιου

(8τι·οοιιεοιτο) Κυιιτοιιου, ευ κιου νοιιιο υιιιυυε ιιυιι ρΙυιιτυο

ροτιυιιι ειιιιυεο Χευτιιιιιυετοεο. Πιο Ιιοιιοι· ιιιιοι·τοςτ ιιυι εννοι

Γιυκοτ «Ιου Βιρροιιιιοιτου, ιιιι·ο Οιιοιιιιιοιιο οτι›ειε ιιιιτοιιευτιιιιου.

ΟιιΙΙουιιιι·Ιιετοιι“ο ιπι Ηο.τυο; Ριιτ. ειιι;; οιυ ιιυιοι·Βτεοιιοιυυυοοιι

οιυοε Δεοιτοε. Χιιυτιιοιυο ιιιιιτου ειοιι ιυ οιυουι .1υιιι·ο, ιιιιοτυε

ιυ οιυοιιι ψ .Ιειιι· ουτινιοι:οιτ.

ΒοοιιιςΙιοιι ιιοτ ΛοιιοΙοειο €ιοιιτ οε οιυο ιιιου8ο νου 'Ι'ιιοοι·ιοιι:

1) Ποτε Βιιιτ Χιιυι1ιοΙοειυειιιεοιιοι· οιιτιιιιιτο ιι`οττ ιιυιι θιιοΙο

ετοιιτιιι, ιιεε οιιιο υιιιειτοιο (Ω υ ι υ τι υ πω”.

οι Ιιιιοτιιε ιετ υιοιιτ Πτειιοιιο. εουιιοτυ Οσοιιοοτ ιιυτοιι οιοιοιιιιοι

τιεοΧειυτιιοιυο ιιι ιιου (ιιοιιουινοΒου - Με υυιιοιιυυυτου Πτειιο!ιοιι

ουτετοιιο άιο Χοιιτιιοιιιιιτοεο (Κ ο ρ ο ε ι, Η οι ι ο με τι ο). νιοι

Ιοιοιιτ αυτου οιιι ι·οιεου‹ιοε Ρι·ιυειρ ιυ ιιου θοινοτειιιιεειςιιοιτου.

(Οιιυιιιιιιιτιι).

θ) ιιιι·ι›ιιοιιιωιι (Κ τι ιι υ ο τ) ιιιιιι _θουιτοιιιττττ, Χιιυτιιουιο _ιιινο

ιιιιο, - οι στ, Πο ιιι ο υ) ιτιοιοιι2οιτιεοε νοτιιουιιουεοιυ ιιυιιο

τοτ ιιουτουιιο.ιοτ ΓοιιΙοτ - Ζινοτοννυοιιε, ιυιιιιιιιιοι· Ηιιιιιιιιε

(οι. «Ιου ιυιτεοτοιιτου Μι!).

4) 'Ι' ο υ τ ο υ: Ε.ιυο Θοεοιιτνιιιετ ιυι διυυο άει· Ο ο ιι υ ιι οι υι

εο1ιου 'Ι'ιιοοτιο ε.υε οιυιιινουιιιου Κοιιιιοιι. Αοιιυιιοιι νν οι -

ο ο ν οι·'ε Μοιυυυο: αυτ ροι·ειετ. ουιιιι·νουιιιου Βιιιιιοςοινοιιε

τοιΙου.

51 'Ι' οιιι -Ε'Ιο ιιι ιιι ι υ ο: Αυε υιοιιτ ιιοικευυιου Πτειιοιιου

ιιιιυυ Με Ζοιιο ιυ Γοττ οιιοτ Χυυιιιοιυτοττιοιιου ιιιιοτιι;οιιου.

θ) Νιι.οιι Η υ υ υ οιιιιιιοιι (υιοιιτ ιιιι€ουιοιυ ιιοοορτιοιτ) ειιιιι άιο

Χυιιιιιουιο Βιουιιιιο;ε8οεοιιινιιιετο οιιιιο ΖοιΙουιιιιτιυυε ιιι μιτ

ιοτυιιοι·του Ιινιυριιεριιιτοιι ω· Ηιιυτ.

τΑυτοι·οτ'οι·οτ.)

τι. Ζ. Βοιιι·οτιι.ι·: Β. Κ τ τι ο οτ _ιιιιι.

-....-_ή

-το

Τοεοοιιοοιιτιοιιτου.

Ροτεοτιοιιοι.

- Ποιυ Γτιιιιοτου ιτιτοι·ου Οιιιι·υτο·ου ιιεε Μ. Ροτοτειι. ΝιιιοΙιιι

ΚιυσιοτιιυεριιιιΙε, οιιιο. Βιιιιιτετοτ Πι·. Υιοτοι· 8ο_νοτιυ.

ννοιοιιοτ νοι· Κυτιοιυ υειοιι 8Οιιιιιι·ιτςοιυ Πιουετ ιιυ άιοεοιιι Ηοε

Βιιιιι ειιι οιιτιιοε Ει·ειιοιιου νοι·υιιεοιιιοιιοτ ινιιι·‹ιο, ιετ τω» (ιο

ο ι ιυ το τ ε τ ιι οι ΑΙΙοτιιϋοιιετ νοτΙιοιιου ινοι·‹ιου.

- Πιο ιιιοειΒο Βιιεειεοιιο Οιιιι·ιιτειεοιιο Ριτσ

€ονν-ΘοεοΙΙεοιιυίτ ιιιιτ ιυ ιιιτοι·.Τειιι·οενοι·εειιιυιιιιιιο· ιιου

ΡτοΕοεεοτ Δ. Ποτεοιι ιιιι‹ο νν νουι Ρυετουτιιιετιτυτιιι Ριι.ι·ιε

υυιιΠΠτ. Βοτεοιιιιονν ευ Βιιτουυιιτειιοτιοτυ εο

τνιτ τ.

- Ποτ ιιοιτουιιτο Πιτοιττοτ άοε Ιυετιτιιτε οι» οκροτιιιιουτοιιο

Τιιοτοριο ιυ Γτιιυιιτυι·τ ο.!Ηιιιυ, τω. Πι·. Ρυ ιιι Βιιτιιοιι,

ιετ νου ιιοτ Αουιιουιιο ιιο ιιιοιιοοιυο ιιι Ρειι·ιε πιιι

οιιιεννιιττιεου ιιιιτοιιοτιο οτυιιυυτ ννοι·ιιου.

- Ποτ εοιιου νοτ ιιιιιι.τοτοτ Κοιτ ειιυι Ρι·ιτει‹ιουτου ιιοι·

15τ Ροτοτειιιιτ8·οι· ετιιιιτιεοιιου Ηοεριιυιιιοιιι

υιιεειου Βοννιιιιιτο 8τοιιινοι·οτάυοιο Πι·. Μ. Ροττιιυιιο

ννιτεοιι ιετ ιυ ιιιοεοιυ Αιυιοιιοετιιιιιττ ινοτιιου.

- Ποτ Κοτρεοιιιι·υτε ιιεε Π'. ειιιιτιεοιιοιι Αι·

υι οο Κο τμ ε ιιιιιι Κουειιιτουτ άοε ινιιιιιιιιιιινιιεεεοιιου Μιιιιιιι·

ιιοεριτο.ιε. οιιι!. $ι.ιιο.τει·ειτ Πι·. Β ειιι τνιι ονν, ιετ ιιοτ οτε τ

ιτοιιοιυυιου 8τοιιιιυιτ ουτΙιοιιου ινοτιιου.

- ΖυυιθοιιιιΙιοιι άοε Κυι·ειιοι·θοιινοι·υοιυουτε

Μοιιιοιυειιυεροιιτοτε ιετ ιιοτ ιιιειιοτιιτο Ροιοιιιοτ ιιτοιε

ιιτ2τ Πι·. Βεουιοιι στν οι·υιιυυτ ννοτιιοιι.

- Ποτ Κουειι1το.ιιτ άοε 8τ. .ΟΙουιιοεριιοΙε, Απε άοε Αι·

ιυουιιε.υεοε :οιιι Ηοτιττοιιτιιιεε άοε Ζοειιτεινιτεοιι Ν ι ιι ο ι οι Α Ιο

ιι ο υ ο τ ο ιν ι τ ε ο ιι ιιυτι ουεεοτοτοιιυϋ.εειΒοτ Αι·υτ τοι ιιοι· ιι.υιιιιι

ιετοτιεοιιου Ηοιιο.ιιετοΙτ ‹ιοι· Ηοιι. Πι·οιτ'ειτιςιιοιτε-θοιιιοιυεοιιειτ

ιιο.τιιιιιοτει8οι· $οιιινοετοι·υ, πω. 5ιιιιιτει·ιιτ Πι·. Κ ο ι ιι ν ε ο ιι,

ιετ :οιιι κουειιιτιιυτου Πιτ Νοι·νουιιτουιι ιιοιτου

ιι ο ι ιυ 8 τ. Ο ι ο ειιι ο ε υ ι τοι οτυουυτ ινοι·τιου, υυτοτ Βοιτιε

ευη ιυ ιιου ιιιιτιιτοιι νοιι ιιιιιι ιιοΚΙοιιιοτου $τοιιιιυεου.

-Αιε Γτινιιττιοεουτ Πιτ Οιιιι·υτΒιο ευ ιιοτ

'Γοιυειτοτ Η υινο τε ι τιιτ ιιυτ ειοιι εει· θτιιιιιιιτοτ ιιοι· πιστ

τ.)ιο·ου οιιιτυτοιεοιιου Κιιυιιι Πι·. ιν. Ποιιτουιγεειοιν ιιε

ι ιτιοττ. .

- ν οι·ετοτιιου: 1) Αιιι 22. Μυι ιυ Βτ. Ροτοτειιιιτ8· άοτ

Βοπιτιιευτετ Μι· Ηουρτρειειενοτννυιτυυε 8τυοτει·ο.τ Πτ. .ι υ ι ι ιι ε

Ε" ο ι· ο ιι ιυ ι υ, π» Δια-ι· νου 70 .Ιοιιτου. Ποτ νοι·ετοι·ιιουο ετουιιιιιο

Με ιιου Οετεοορτονιυ2ου, ιιοτιο εοιυο υιοιιιυιιιιεοιιο ΑυειιιιιιυυΒι

ιιιιοτ ου ιιοτ ιτιοτιιιιο-οιιιτιιι·ιτιεοιιου Αιτιι.άοιιιιο ιιι ει. Ροιοτειιυτο·

οι·ιιο.ιτοιι. ειιι ινοιοιιοτ οι· ι..1.1862 ιιου Κιιτευε ιιιιεοινιοι·το. νου

εοιυοτ ι“ιιετ 45-_ιτι.ιιτιοοιι ιιτιττιιοιιου τιιιιΒιιοιι ιιι Πι. Ροιοι·ειιιιτε

οιιιιιιιιτ ιιοτ Βιι6εετο 'Ι'οιι ε.υι εοιιιου Πιουετ ιιυ Ηοιι·οεεοι·τ. 2)

Αιιι 27. τω ευ Ροιτοννυ ιιοτ Ατετ οιιι άοιιιιτου Ιυετιτιιτ Πιτ

ειιοιιεο Ρι·ιι.ιιιοιυ, 8τοιειτει·ειτ Πι·. Β τι ιιιιτιι ΙΙ ο ν ο τ, ιυι 71. Πο

ιιοιιειοιιι·ο. Ζυ Κει·οιου-Ρ8.ετοι·ετ ιιοι ντουκ Με 5οιιυ οιιιοε ιυτιιοιι

εοιιου Ρτοιιι,ςοτε οοιιοτου, Μισο· ιιοτΗιυοοεοιιιοιιουο 1854 άιο Ποτ

ριιτοι· Πυινοι·ειτοτ. ου ννοιοιιοι· οι· ιιιιτ Πυιοι·ιιι·οοιιυιιις Με 1850 Μο

τιιιιιυ ετιιιιιοττο ιιυιι ιιοτ Κοτροτιιτιου αΙιινοιιιυ.» ιιιιΕοιιϋττο. Που

Ποιττοι·ιτι·υά οι·ιευειτο οι· ιιιιιιιι.ιιτο 1881 Με οιοννιιτυο οιυοε Δοοοιι

οιιοιιτε ιιιι υιτοιιεττοι οιιιιου “Με ιυ Ποι·ρειτ. Βοιυο ρτιιιιτιεοιιο

'Γιι.τιΒιιοιτ ιιο;ςιιυυ Με Δεειετουτ ου Μι· ενυιι.ιιοιοι.τιεοιιοιι

κιιιιιιι ιυ Ποι·ροτ, εοτιτο ιιιιυυ εοιιιο 8ιυιιιου ιυ Βοτ1ιυ, Η”,

Ριιιιε υιιιι ινιου τοι·τ υυ‹ι ινυι·‹ιο υιιοιι άει· Βιιοιιιτοιιτ ιιιιε ιιουι

Αυειιιυιιο 1864 Δια οιιι ιιοιυ θιιτοτιιοιιηιιοιι ιιοτ Θτοεειιιτετιιι

Η ο Ι ο υ ο Ρ ε. ιν ι ο ιν υ ιι ιιιι θουν. Ροιτοννιι (Κιιτιοινιαι). νου

ιιοττ ειοιιο1το οτ18'70 υιιοιι Ρο1τιιννο. πιο», ννο οτ ειοιι Με Ετιιιιου

σποτ ιιιοοοι·ιιοεε υυιι εειι 1875 ευοιι Με .Ματ οιιι ιιττΙιοιιου ?ιυιι

ιοιιιιυετιτιιτ τ'ιιυΒιοι·το. 8) Ιυ Οιιιιι·ιιονν άει· Βουιιεοιιιιίτευτοτ Δυο

ιιοιιι Κιτοιιιιοττ'ο Τετευοινιιυ Μουν. Οιιο.ι·ιιοινι Πι·. 8 τ ο ρ ιι τι. τι

Π οιιι] ιι ιιονν ιιιι Αιτοι· νου 53 .Ιο.ιιτου. 0ιιεοιιου ιιοτ νοτετοτ

ιιοιιο 25 .ιιι.ιιι·ο Με Ατετ ιιιτητ Βοτνοεου, εο ιιιι.τ οτ ιιοοιι εοιιιο

Γτου ιιιιτ ιιτοι Κιιιιιοτιι μια ιυιττοιιοε ιιιυτοι·ιεεεου. 4)1υ Ριο

τιεοτειι ιιοτ ιιοι·τιεο ι'ι·οιμι·ο.ιιτιυιοι·ουιιο Ατετ ΑΙοιιιιυιιοτ

οι ι· ο. τι στν ε ι: ι οιιι 155. Ποιιοιιειειιτο υοοιι Β7-ιιι.ιιι·ιοοτ ιιτιιτιιοιιοι·

Τετιιτιιοιι. Πι· ιετ νου εοιιιοιυ τι·ιιιιοι·ου Πιουοι· Ιυειιειι οι·ιιιοι·
ιιοτ ινοτάου. ο

νοτιι Κτιοεεεειυιτέιτει:ιιοιιοι.

- Πιοεοτ 'Νεο ρυεειοι·ιο ω· Οιιοι·ει·ετ του Βοιου Κτοιιε

ωστε» ιιοιιιιυυτιιοιι Οιιοι'ιιτετ ιιεε Πινιιιυάιεο1ιοιι Πεευτοττε ιυι

τοι υου -Οετοιι), Οι. ιν ιι ι τ ο ι· ν. Ο ο τ τ ι υ τ; ο υ , υιιτ εοιιιοτ

0ουιο.ιιιιιιν νοιυ Κι·ιο8ειιοιιουριετιιο ιιουιιιιουιι, «Πο ειωτ .Ιιιι·ιειν



(11ετρε.ι). 1ν1ε Με «Νοτά1. 2ε11ιιιια» ετ1111ιτ1, 1ιε1 Πι·. ν. Οε1·

ιι π εε ιι ειιιειι Πι·1ειι1ι επί άτει 11οιιειε ε;ειιοιιιιιιειι.

Με
εξ

' ειιιιιάειι πω, εε1ιι 1.

1
- Απε 11ενει1 πετ πεπετά1ιιε·ε άει· άτιτι1ι.τε 1ι·ε1ρι·ε.1α121ε- Ξ

τειιάε Αι·21.1)τ.1ι.Ηπιιάε11π ειιιιι ε1τι1νεπ 111ειιετ

ε1π1ιετιι1'επ ννοτάεπ πιιά Μ.: ε1ε1ι πιιε1ι Οιιιε1‹ 2ιι 1ιεεε1ιεπ.

- 11ει· Βενε1εε1ιε ΒιιιιΜιιεπτπ Πι·. 111. Ηε1άειιεε1ι Με.

ννε1ε1ιετ νετ 1ιιιτιειπ Με Β1π1ιετιιΓιιιιι>·ροι·άει· :επι ε.1α1ι·ειι Π1επει

ετ1ιτι11ειι 1ιιιιτε, 1ει, Με Με «Βεν. Ζις.»1ιϋι·ι. αυτ' 11τ2111ε1ιε

Ππτετειιε1ιιιιιιτ 1ι1ιι 2ιιι·11ε1€,εεε1ε11τ. ινοτάειι.

- Ιιι ]8.13811180118(1811ι.1ιε:ειι80118.11. ι;ει·ετειι ε1πά ιι:ιε1ι άετ θετι

.1. 1867 επί άεπι «1.1νε1εεεπ Η1τεε1ιε εεε

ετϋπάει.εε ειιιιε.ιοι·1ιιιιι ειπε 1ιεεε1ιειάειιειι Αι11επεεπ επ ε1τιετ

ιππετει·ε·11111ιτεπ Ηε11τιπετει11 νοπ 1νε1ιι·πΐ επ ιπε.ε1ιειι ιιτιά άἱεεεε

ιιι ετετει· 111Με εε1πεπι Γε1πεπ Β11ε1‹ 111ι·Με Κι·ε.π1ιεπ. εε1τιετ

4 εε1ιετίε1πιιιε·ειι 1)1επιιοεε πιιά εε1πετ ε·εεε1ι1ε1τι.επ 1πά1ν1άππ1ιε1ε

εε1ι1ε.ε1ιτ 1ιε1 Τειιε1ι1ιπε 1ο1εεπτ1ε 111 ει ι·ἰ π ω; ι· ε τε: 1) Πι·. Βε ι·- 1

ε·1ιι ε νν 1 τ. π. ε ιι 1ι ιι τ ε. Ο1ιει·ιιι·ιτ νοπι Ρεπεετεε1ι111«Ν11το1ε1 1»;

21 Πι·. Κ ο ιι ε τ. Η ε τε ο ,ε , Ο1ιετιιτει: νοιπ Κι·επεετ «1)ιπ1ιτι

1)ετιε1ιο1»; 8) Βτ. Α 1 ε κ. Α ιι· τ ο τ ο ιν, νοιπ Πιι1επεε1ι111«Οτε1»;

4) Πι·. Ε.ά. Β ε 1ι π πι πι ε τ. νοπι Ρειιι:ετεε1ιι11' :Αρτειι1π»; ό) Πι·.

Α 1 ε τι. 11 ο 1ι ο ά ε., νοιπ Κτειι2ει· <‹1ν1ε.ά1ιιι1ι· Μοιιοιπτιε1ι».

- 11ετ ε1π1ιετιι1ειιε Ρετπειιεε1ιε Αι·ει Πι·. Ε. 81ιιι:επ1ε,

ενε1ε1ιετ 1ιε1ιπΓε Ρι·111πιιε· εε1πει· '1'ε.πε·11ε1ι1ιε1τ :πει ε1α1νειι

1)1επει Με 1)11πε1ιιιτι.τετ Μ111ι11ι·1ιοερ11ε.1 ε.1ι1«ιιπτιιεπά1ει·ι. πετ, πιτ

_ιειετ. επάε·111ι1ε· νοιπ 11111ιει·ά1επετ 1ιει”ι·ε1τ ινοτάεπ.

--11ε1ιετ άἰε ε1ι1τιιτε·ιεε1ιε θεεε1ι1ε1τ11ε1ι1ω1ι

άει· .1ε.ιιε.πει·. Με @Με τπτ Με τιιεε1εε1ιεπ Βεε1ειιιε νοιι

1ιεεοιιάει·ετιι 1πι.ει·εεεε Μ, πει ε1π 1ιετιιτ'επετ Βιιε1ινετετεπά1ε·ει·,

Βτ. Γ ι·εά ει·11τ '1'τει· εε, άετ 1ιε11ιπτει. άεε επι;11εε1ιεπ Κε

π1ιξε, εε1π Πιιε11 ε.1ιιτεεε1ιεπ. 'Ι' ι·ε νεε Με ε1ε1ι εε11ιει 1ι1ιτ:11ε1ι

ε1πε Ζε111ειι€ ιιι Με” ε.ιιίιςε1ιε.1ιεπ πιιά 1ει. ιιεε1ι εε1ιιετ Απ

ιεε1ιε ετειιιιιπι εεινεεειι 111›ει· πεπ (Νεά, ιιι άειιι ε1ε1ι Με .Ιερε

πει· άειι 8ιεπάριιιι1ιτ άετ ειιι·ορ1ι1εε1ιεπ 11άεά121ιι πιιά Ο1ι1τιιτι.τ1ε

ιιι ε18επ ε·επιιιε1ιτ 1ιπ1ιειι. 1Βε εε1 εε1ιινετ. άεπ ννιιπάει·1ιει·επ

Ροτεεε1ιτΜ άει· .1ε.ιιιιπετ 1π άει· 51τει.11ε1ιετι Οι·εε.ιι1εει.1οπ 111τ

Κτ1ειτε2ινεε1‹ε 111ιει·1ιειιρι. επ 1ιεετε11επ. Με άει· Ρτο1ι1επιε.

Με άειι θε1ιι·ετ1τειι Με Κι·ιεεεε ιπ επτειιΜεε1ιειι 1ιεπάει·ιι εε· 1

1ι11άετ 1πι.1ιεπ. εε1επ νοπ άειι.1ερειιει·π ε·ε1ϋει οάετ άοε1ι ετΐο1Β- 1

τε1ε1ι ιιι Απε;ι·111° ε·επειιιιπειι ινοτάειι. Επς11εε1ιε '1'ι·ιιιιρεπ ττ11.τειι

πι1ι νιε1ειι Βεε11ιιιιπππετεπ ιιι ε1πειι Κτ1ε8· Με, νοιι άειιεπ ειπε

ιιι εε1π εε1ι1επε, άεεε Με ΙΟ ν. Η. 1ίτε.πΚε 1ιε.1ιεπ ιπ11εει.επ, `

άεπιι ε1ε 1ιε1‹1ιπιειι ε1ε ιιι άετ Τετ.. Με .1ε.ριι.πετ εε1επ πεπ: επ- 1 Μ)! ρ ὶ ΒΧ Ι Μη! 8 κ. Ρ οι οτε ι) Η η; Β ικ"ΠΙΚ ω” Η· Μ”

1'τ1εάεπ τπ11 ε1ιιεπι Ρι·ο2επι επ Κι·ειπ1‹επ. ιιπά Με 1ιε1ι11ιιιεπ ε.πε1ι

ιν1τ1τ11ε1ι π1ε1ιι. πιε1ιι·. 1)ετ .Ιππιιιιετ νετειπ1ιε·ε π11ε 111εεπεε1ιε.ι”ιειι .

ε1πεε Ο1ι1ι·ιιτεεπ ἰπ ε1ε1ι. ιιε.ιπεπι11ε1ι1ιεε1ι:ε ετ ιιπειιά11ε1ιε θεάπ1ά .

ππά ππεπά11ε1ιε Ζει·11ιε1ι.

81επάεεεπεε1εεεπ1ιε1τεπ.

·- Με Αετι1ε άεε 11εε1τιιπει· θεπνει·ιιειπειιι.ε 1ιε1ιεπ εἱε1ι,νι·1ε

Με 1άπε1αι.ιιετ Με” «Βιιεε. ΜΜΜ» ει·1'111ιτι. εο11άει·1 εε 1ι

νετεί11ε1ιιετ.1π άεπ Α πεετιιιιά ιιπ ιι·ειειι, Με

ειπει· νοπ 11ιπεπ ινεεεπ Ψει-τει·ιιπε·. επ πεπ ιιιιε1ι ι1επι 11ε,ε1ε

τπιιε ιιι άει· Βε1ιπιιά1ιιιιε νει·άειιι1ιτε. ντιπ άειιι Πιιιί'ειι€ε άεε

11εττ1ε1ιεε 1τειππ ιπτιπ ε1ε1ι ε1ιιεπ Βεετ111ιιιεε1ιεπ,π·επτι ιιιε.ιι

1ι6ι·τ, άεεε άεε Βειιετοι·1ιιιιι πι1τ εε1τιεπ 12 1)ερεπάεπεετι άειι

ε;1ε1ε1ι2ειτ.1εειι Αιι1'ειιι.1ιε1τ νοπ σε. 8500 Ρετεοιιεπ εεει.ειτ.τει

ππά ε.ιιεεει·άειιι Ο1ιεΓει·ετ 1π άεπιεε11ιεπ4 Ο1›ει·:1ι·ιι.ε, 3 Αεειετ.ειιι

11τει.ε, ε1πΗ1111εει·21: πιιά ε1ιιε 111111ε11τ211ιι @Με ε1πά.Πε 1111ιτ1. ΕΏι

1ιοιπτπεπ εο11 ἰπ ιπππε1ιειι .Τε.1ιτειι 111ιετ Τ00,ΟΟΟ Πειτε 1ιεττεετεπ

1ιτι1ιειι. Ντε νει·1πιιιετ, ιν1ι·ά Με 1.ε1ιιιιιιιι'εο1ιε 1πει1ιιιτ. Με

εἰπειι παπι νοπ ειναι. 8 111111οιιεπ 11ε.τ1τ ι·ερτ51εειιι1ει·1, ιιι πιι

νετειιάει·1ει· Γοτιπ Γοτιε·ε1“ι11ιττ ννει·άειι, Με εε1πε 2 ε.1ιεετεπ

8ϋ1ιπε 11ιτ ιιιεά. 8ι.ιιάιππι 1ιεεπάει 1ιε1ιειι ππά Με Απειε1ι: εε11ι

ε111ιιά1ε· 111ιει·ιιε1ιπιεπ 1τϋππειι. Φ

νετεε1ι1εάεπε Μ111ε11ιιπεετι.

- Πει· ιιι Τ11ε1ι (Ρι·επεεεπι νετει.οι·1›επε Ατ21;,°δειι1ι.Μιετειι

Πι·. θε 1ι ιι ι· τ ε1ε Με ε1ιι Κερ1τε1 νοιι 25Ο,0ί)(1 11ε.ι·1: ιεει.ει.ιιιεπ- 1

ιει·1εο1ι 1ι1πτει·11ιεεεπ. Με άει· Βεει1ιιιιιιιιιι€, άε.εε νοιι άεπ Ζιιιεειι

άεεεε11ιεπ ::1ιιε1'ι·ειε Πει·1ε1ιειι ε.ιι λάεά121ιι ε1.ιιι:11ε- ι

ι· ε π ά ε Ε' τ τι ιι ε ιι ε·ειν111ιι·τ ννετάειι.

- Αιιι 26. 11Μίιιιιά 1ι1ει· Με Βι·1$11πιιπιι; άεε ειεάτι

εε1ιειι 1(1πάει·1ιοερ1ι.ε.1ε "ιπι Απάειι1ιεπ επ ά1ε

1ιε1118·ε 1ζι·ϋππιιε· 11ιι·ετ Κιι1εετ1ιε1ιειι Μαιε

ε111ιειι Με”. Πει: πειιε 1·1οερ1ιτι1 πι: ιιεε1ι άεπι Ρ2.ν111οιι·

ενειειιι επι (:1το88ειι 8ππιεοπ_ιεινεε1ιεπ Ρτοερε1ιι ει·1ιεπι. πιιά

νει·1ἱ1ιτιἰὶ1›ει·4ΟΟΒειιειι 1π 18 θε1ι1ι.πάειι. Π" 1ιεεω;ιιά1 ε 1)1ειιει

ρει·εοπε1 1ιεετε1ιτ. ειπε 250 Ρετεοπεπ. Πιο Κοετειι άεε εποε πιιά

άει· 1πιιετεπ 1Σ1ιιτ1ε1ιιιιπε 1ιε1ε.ιι1ειι ε1ε1ι επί Ι,ΤΟΟ.ΟΟθ 11.111.

Β!.

-111ε θεειιιιιιι.ιε1ι1άει·Κι·ειιι1ιεπ1ιι άειι ΦΗΜΙ

ά. .1. 9588 181 ιιιεΙιι· ε1ε1π ά. πω.), άετιιπτετ 1980 'Ι'νρ1ιπε -

121 ννεπ.). 874 άνρ1ι111ε- 10 ιιιε1ιι·), 277 8ε1ιε.ι·1ε.ε1ι -(15 πιε1ιτι,

1151)1ρ1ιι1ιετ1ε -13 ινειι.1, 133 11ε.εετπ -18 πεπ.) πιιά ΒΤ

· Ροε1τεπ1ττειι1τε - 13 ινειι. Με ιιι άετ νοι·ιν.).

.-τ--τ.-.

ιτιεπι. νοιπ .1π1ιτε 19011 οι· ειι1ε1ει·ιεπ ΒεπιιΜε1τοπιιπ1εείοιιεπ επι· ἶ
€

Βε1‹11ιιιρ1`ιιπι.τ άετ Ο1ιο1ετε 1ε11ειιπε1ιιπεπ. εἰπετ εάπιιπ1εττετινεπ

Βερι·εεεε.11ε ιιπτετιωι·επ ννετάεπ εο111ε.

- 1)ετ Ρι·1νε1άοεεπι 1111· ιι11ι.2επιε1πε Ριιτ1ιο1ιιε1ε επ άετ Οάεε

επει· Πιι1νει·ε11111 Πι·. 1. ε ο 'Ι' τι ι· τι ε ε ε νν 1 τ ε ε 1ι 1ε1. άπτε1ι νετ

111ι;ιιιιε· άεε 1ίιιι·υ.ιοι·ε άεε Ο11εεεεετ 1ιε1ιτ1ιεε1ι·1‹ε ειπε ρο1111εε1ιεπ

θι·11ιιάειι ε ε 1 π ε ε 1εθ111”δ1111.θ ε ε ιι Πι ο 1ι ε ιι ιι·οτάεπ.

- Ηεπετε1 Κ οννιι1 ε πι. άει· 1ιε1τιι.ππι11ε1ι ννε,ε;επ 111881111Ιιά

1ιιπε άεε Αι·πεε δ ε.1ι ιι εε ο ιν ιιπιετ θει1ε1ιι. εεει.ε11: ινιιτάε.

πω. ε1ε1ι άει· πε.1ιε 1ιενοι·ειε1ιειιάειι τιοε1ιπιε11εεπ Ψετ1ιεπά1ιιπι.ς· ι

1

εε1ιιεε Ρτοιεεεεε άιιι·ε1ιΒε11ιετπιοι·ά επτεοε·ειι. 111τ1ιει. .

ε1ε1ιε.ιιι 18. ΜΜ 1π ειιιεπι Η0τε1 επί άει· $τε.τ1οιι θιι11τε;

ιν1τεε 1ι1 άετ 1ν1ιιάι1‹ειι·1‹εε-1€ιι1ιπ ετεε1ιοεεεπ. ΑπΓινιε ιι1εάτ1

χει· 8ιπ1ε Με Βεε1ιτε1ιεινπεε1εε1π ά1εεεε 11επιιεε, άει· άοε1ι επι

νετεπιινοι·ι1ιε1ιεε Απιι 1ιε111ε1άετε. ειειιιά. 1ιεννε1ει.ειπ του Μπι

επιτεεἰε1ι1ε άεε 'Γοάεε εεεε1ιι·1ε1ιεπετ πιιά 1π άετ «Νοε. ν11ι·.»

ι·ει·ϋ11επι11ε1ιιετ Βι·1ε1', 1π ννε1ε1ιειτι ετ εε1ιι ι·ο1ιεε νετίε1ιι·ειι εε

ε” Π". 8 Μ) Η "ο "Ι (|ΠΓωΗΠΒ ΜΒΜ ΐϋτ 80Μωωὶἱοι| Μ” "Μ 1 011118Β01$1.1ιιιιιιιιιιεάε1°Ρ0τιιιθ,Ρο0110ιι Β,11ε.εει·π40.8ε1ιει·1ε.ε1ι Η.

ε1ε1ι ιιι ει11ειπ Ει·πει Με ε1π ιιπεε1ιιι1ά1,ε·εε Ορϊετ άετ Ρι·εεεε

1ι1πε1ε11ι, Με ε1ε1ι 1ιε1‹επιιι11ε1ι 1ιει άειπ 1τε1επτεε1ιεπάειι 11ττε11

άεε 11111ι11τεει·ιε1ιτε ιι1ε1ιι 1ιει·ιι1ι1ε;τε πιιά ιιιιι. 11ιτειιι νει·1ειιιτειι

πιιε1ι Α1ιιιάππε άει· ειπρϋι·επάειι Ηεινε.1τιετ Κ ο ινει1εινε ε.ιιε1ι

εε1ι11εεε11ε1ι Βι·ίο1ιτ 1ιιι.1τε.

- Πτ. .Το1ιεπ ιι 1ιε1ιιπειιιι. άεεεειι Α1ι1ε1ιεπ Μι· ιιι άετ

νοτ1ιτεπ Ντ. πιε1άειειι, ιτε11ϋτι. ιιι άειι νι·επ1,εειι Αετ2τεπ, άεπεπ

εε 1ιεεε1ι1εάεπ ε·ενι·εεεπ Μ, άιιι·ε1ι 11ιτε 11ι·πι1ιε1ιε '1'111ιε1ιειι ε1π

τοεεεε νει·πι6ιςεπ επ ει·ννετ1ιειι. Ε1π νετπιϋςειι ε1ιει·, Με

ί
1

111οττε111:Μ:ε-Βιι11ετιιι 81.. Ρετει·ε1ιιιτεε.

τπτ Με Ψοε1ιε νοιπ 15. Με ειιιπ 21. Μει1 111015.

Ζε1ι1άετ Βιετ1ιε18.11ε:

1) ιι:ιε1ι θεεε1ι1εε1ιι πιιά Α1ιετ:

.φωπ28Π.έέέΞέέέέΞέέέ·έε

'==›ἔ>ἔἔ#'ἔ>ἔἔἔἔἔἔἔ=
-.._ωἐ.- Η

Έ Μ "ΗΜ·1°·8··ωἶἶἶἶ11ἶ1ἶἶ1ΞΞ

ετ~ε:εεεεεεεεεέ

461.824 785 14(11011δ01814 2116-1111 6047 5184104

Σ) πεε1ι άειι '1'οι1εεπτεε.ε1ιεπ:

-'1';·ρ1ι.ειιεπι.1ι.6,'1'γρ1ι.ε1ιά.82,Ρ'ε1ιι·1ει·εειιττεπεΟ,Τγρ1ιπε

111ρ1ι11ιετ1ε 20, Οι·οπρ Ο. Κειιε1ι1ιιιετεπ 11. Οι·οιιρϋεε Ι.ιιιιεεπ·

ειιιι11ιιάιιπι.τ 23. 11ι·γε1ιιε1ιιε 11,(1ι·ιρρε Τ, Κε.ι.εττ1ιε.11εε1ιε Ευπ

,εεπεπιε11πάιιιιι.τ 91, 11π1ιτ Ο. Βρ1άειπ1εε1ιε 1ι1επιιι€1τ1ε Ο. Α1ιτιιτετ

θε1επ1τι·1ιεπιιιιιι1ειιιπε Ο, Ρει·οιιτ1ε ερ1άειιι1ι·ε Ο, Βοτι1τι·επ111ιε1 ι: Ο,

τ Απτ.1ιτε.ιτ Ο, Η άι·ορ1ιο1ι1ε Ο, Ριιετρετε11ὶε1ιετ 1, Ρν15.ιιι1ε πιιά

ι Βερι1εεειιι1ε 18,
ιι1ιει·1‹π1οεε άει· 1.ιιιι ειι '78, Τιι1ιει·1ιπ1οεε ειπ

άετετ Οι·,<τειιε 19, Α11το1ιο11ειπιιε πιιά ε11τ1ιιιιι 1ι·επιεπε 1. Κε

ι 1ιεπεεε1ιιν11ε1ιε πιιά Ατι·οιι1ιιιι 1ιιΓεπιιιιιι 415, 1άπτεειιιιιε εεπ111ε 89.

ι·. Με πιε.ιι ιι εε 1ι1πτει·111εετ - εε ιν1τά πιά' 8 1ι11111οιιειι ι

Μετ1ι(Βειτειι 411111. 11π1ιε1)εεεε1ιε.ι.ετ -,ά11ι·ίτε Με 1ι1ι·1ι·ει.ε ειιιετ 1

νει·1ιε1ι.πιεεπιεεε1ιτ ιι1ε1ιτ 1επειε1ιι·ιεεπ 11ι·ετ11ε1ιειι Ρτειι1ε ντο1ι1

ε1πε1ις άεε1ε1ιεπ.άειιπ1)τ. 11 ε1ιιιιε. ιι ιι 1ετ ιιει· 45.Τε1ιτε ε.111ιτενι·οι·- -

άεπ πιιά πετ π1ο1ιτ ε1ιιιιιπ1. νο11ε 25 .1ε1ιι·ε Με ε.τ2111ε1ιε Ρτειιιε

ειιεςε111π.Ο1ιιιε 1ι1ει· Με ννιεεεπεε1ιε1111ε1ιειι Βεάειι1ιεπ. Με εεεεπ

Πε Βε1ιειιά1ιιιιεειιιε11ιοάε ει·1ιο1ιειι ιτοι·άειι, :ιιι 1ιει·111ιτειι. ινο1

1επ επι· Με '1'ει.εεε1ιε 1ωιιειειιιει·επ. Μ" Ινδ.11111δ1111 εε νει·

ή.-3/ ...- ε” Μ!. _ξ-...-. Δ

Κι·ε.ιι1ι1ιε1τειι άεε νει·άειιιιιικε1αιπε1ε θ!). '1'οη;ε1ιοι·επε 811.

¦- Δ4-ε..- »έεἰ!



ΜΙ .

~~

ἐΑΝΝΟΝ()ΒΝ δΒΒΕΒ. ΑΒ'1' νεετάοιι ιιι άετ Βι10Ι1Π8.11άΙ11ι18 νοιι Κ. Ε. Β10ΚΒΒ. 11ιΈ

Μ. ΡοιοτεΙιιιτα_ ΝονεΚγ-Ρι·. 14,εοννιο ιιι ιι!Ιοιιιιι- ιιιι‹1 ιιιιεΗιιιι1.Αιιιιοιιοοιι-ΠοιιιριοιτοιιΒιι8οιιοιιιιιιοιι.
 

  

ι ΒειτιοτιοΙΙο Ι·ΙοΠιπι€ άιιτοΙι ΡΙιοερΙιοτ

Ν ¦ ι . ' ι (ια!ε ΡιΠε ετιτ

Ο ΜΗ θ,θΒ Πι·.).

άι.:εεειι ΗειιιρτΙιεεωιιιΜιειΙ τειιιε: ΝιιἐΙεὶτιεὲὶιιτε ω, νοιι·Ι)τ. Ι.ε:ρτιιισε ΙιετΒεετε!Ιτ.

04ο! Ηειι. ΑΖ14. οιιι, Ρα.

ν ΕτρτοΙιτ: 'κι ΡΙιοεριιειτιιτίε, ΝειιταετἙιειιἱε, ΗειεΙιιτιε, ΒΙιιτειτιιιιιτ οιιι! ΑΙιετεε!ινγειειιο.

  

θειιτειιάιεετιινειειιιι8: 4-10 ΡιΙΙετι νν€1Ιιτετιό άετ ΜειιιΙ2ειτ.φ

Πι. Ι.ερτιιισα 62, Με ειε Μι Τόιιτ, Ρειι·ιε.

Ει·Ιι5.1τΙιοΙι ιιι ει.ΙΙοτι Τοειεεοτοτι ΑροτΙιοΚοτι. ω) "-7·
  

ω; ιιι» κιεεΙΝοιιιι
Βε16οι· νοπι 15. Αρι·11 Με 1. ΝονοιιιΙιετ.

ΨοΙΝιοι·ΙΙΙιιιιω ειεειιιιιιΙιιςμι ΚοοΙιωΙιηιιοΙΙοιι(ΒΜεοοιγ,Ριιιιάιιι·, ΜιιαΙιτιιιιιιοιι, ΒοοΕΙεωι·,ΒιιιιιΙΜιειιοι· (ΒιιοιιιιΙιοι·ιι.ι·εοιιΙιΜιι€). ΜΝ

ιιπι ι·οιοΙιει1οιιι ΙίοΙιΙοιιεΗιιι·ηωΙιεΗ τω· Τι·ιιιΙι· Μιά ΒΒάθΕΠΠΣΠ. Ποι·τοι·ι·ιιΒοιισΙο ΠοΙΙοι·ίοΙι;ο ΙιειΠιι€οιι- ει·πιει·Ικι·κιιΕιιιι€ειι; Παω,

ΙιοΙιοι·-, Νιοι·οιιΕι·κιιΕΙιεΙιειι, ΙΜετιιιικιιιι8οιι Μι· Αιιιιιιιιιςεσηςιιιιο (Α8Πιιιιιι, Βιιιριιγεειιι). ΡοττΙοιΜ8ΜΗ, ΖιιοΙιοι·Ιιι·ωιΙι!ιοιτ. Μοι

ιιιιοΜ, ΡτειιιοιιΙιτιιιιΕΙιοιΙοιι. Ρ ° ·

·· · · ·· ιι ιιιιιν ιι ιι κιιιι. ιιιιιιιι οι» ιιΑ- · · ·
ι!οτειιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιιΠιιιιιιιιινιιιιιιτ ΜΊ.ΣΞ.....ἐ.ι;'ιΧΞ8ιἔΞἔι.."Β..ωΓιέ'ι. ίι·:;;::ι "ΣέέιώιέιΜΐ.. Κιιτιιιιιιιιι Μ! Κιιιιιιιιιιιιι.

 

1 ΙιοΙιοιιειροειΙΙἱοιιΣ

Η Ο Ν Ο Η Ο Ν Ο ΗΜ· ΑΜΙ, Μι· Ιιιιιι·ειωιι ΜΗ!

Νατι1ι·11οιιο Δι·σοτι-Βιεωιςιιο11ο Μ8”ΠΉ””ά'

 

ΙιοΜιιιΜ ιιιι‹Ι Μι Κιιι·Ιιοιι·ιοΙι Μή! Ι85ϋ.

Αιιρ;εινωιιιιιιτ ιιιιι Ιιειιωιιι Ει·τ'οΙ;: ιιιι‹Ι Μιιιει·ιιά Με @πιο .Ιιιιιι·, ιιιιο!ι ειιι Ηειιιε- ω ΜΝΗΜΗ. (1 ΒΘειωθι. Θωθ!. ΔΠ"ΗΠ

Καπο" ιιι ιιΙΙοιι Μιτιάει·ιι οιιιρΓοΙιΙειι ειιιίτειιε ι·ιεΙοι· 5ι·ιτΙιοΙιειι Αιιτοι·ι1Μειι Μι θὸᾶ('#,ω"ῦθ!) '

Βιιιιει·ιιιιιι. ΟιιΙστοεο. Ει·Κι·ωιΚιιτηιοιι Με ΒΜεο, Με!ιιτΜ ιιιιτ ιΙιτειι ΉιΙςειιιετ$1ιι- ι" "Μ" ω)εω1ώμ Η “Μ” ΒΙΒΗ.

άειι,Ηευι-.Νοι·νειι- ιιιιιι Γτευειι!ειιιοιι. Βιιεοάσιν'ω!ιει· Κι·πιιΜιεΗ στα. "Με Πω θ” Μ,Β,8Π «ΜΟΝΗ ΠΠω._

+ ΚΒιιιιιοΙι ιιι ιι!!ειι ΑροτΙιειωιι. -σ (51)25-8. ΠωΙΒΜΜ ΜΟΗ Μ”

ς8τειι. άετ ΉιΙιιυεΔιια-ΒιιΙιιι) Ότι οτειιτι, εο!ιάετι Λι·ιι,

536 Μ. ϋ. ά. Μ. . ειιετὲιισξειι,ι·ιιιιιεειι ΟΙιιιι·ειΙ‹τοι·ιι, ινώ

Πιιιυι·ιιΙ- ιιιιιι ιιΙΙο ιιιοι1ιιι·ιιωι ΒΜοι·- ιιιιιΙ κ111°ΒΜι0"ο. οιιοι· εἱοΙι ιιιιιζει"Μιι· ε;ΙοιοΙιιιι5.εεψ Μ·

Ηι·ιιιιιΙ ΙΝιωΙ Με Βιιἱιιε. οι·ειΜεπιιιι;, 200 Ζιιιιιιιοι· ιιιιιι ΗειΙοιιε, ιιιιτ ιιΙΙοιιι τοιΙιμοτι Ιαιιιιι,ιιι ιιει-ιο2ιιοι·οιι. «Μπι άει

κ0ιιιΓοι·Ε. 5οΙιιιι.ιιιςοι· ιζι·οεεοι· Ρειι·Ι‹. ννιιι·Ζιμ, ετιιιιΙιΐι·οἱε Μία. Κιιι·ιιιιιιιιΚ. 6ιιι·οΙι ιιοΙιεε ΒιιιΒοιιιιιιειι από ΙιεΙιοιιιι

ΑΠε $οιιιπιει·εροι·ιε. ΒοιιιιιιοτωιιιρεΜτιιι· όιιτοΙιεο!ιιιιΜΜι Ι8-22°. ροειτιοιι Βιιι!ιοτειι ΜΝ. ΟΙΤει·τειι ιιπι!

ὡ- Βειάε-5Μεοπι 20. Μπι Με 15. ΟΙαοΙιοι. + 1. 0.6422 Ιιοι'Βι·τΙ.Βιιάιι!ΐΜοεεε Βει·Ηιι 88%'.

Ρι·οιηιοΜ.ε άιιι·οΙι όιο ΒΜε-Πιι·οΜιοιι Κοιιοοι;ιιο ιιι θϋάιιι·οΙ.
   

ά ή ή τή Με δοΙιιιετοι·,

ΡΜω!ινοιιθ Μ", ρι·ακτιεοΙιει· Αι·ιτ ιιιιά ΙιιιιιιΙιοι· ειιιεε

ιιιι.Ιιο Κιιι·Ιιιιιιε ιι.ννειΙά. κ11ΓΗ8Η8θ8

ιΙΙιιιιΜει·ιε Ρι·οερολιτε. .ι (Μάικ Ιευταειιι. ΠΜ.) ε:έ

8ι.ι.ἶι'1ῖ!ιϊἰῖῖιῖ;ιἱΙἔΞΕ'.':Βέ2°"°"·!·"·Μωιισιιιοιιι Ρ ΑΨ Ν ΑΗ Ι Μ' ·
ω. ΠιιυτοΙεισιι. Ε ΤΜ”. Έ!"

 

  

  

 

 

Αάτοιιεειιι νοιι Κι·ιι.ιιΙιοιιρΒοΒοιιιιιιοιιΞ

?του Β1νιιιε διιο1τιιιιι, Βιιο. οο·ηι., Β.ιιιιιι.
68, π. 96. ι

Υ Χ‹ 0$ωθοϋπο ω" ""Πο"· ΕΠ” ΒΙιι.ιι, Πιιτοιιοπειε 58,κιι. 16.

Ρι·οερωμε ιιιιι1 Δι1Μ;ιηια Πω ΕΜΗ: ΒιιΕιοπι, θα. 8ι.ιΙΙΙιοΓιιι.π_

ει·8.1ιει ιι. Γι·ιιιιΙεο άιιι·οΙι Με Πισω 6.ΡιιιιιιιιοΙιοιι Κιι·ο!ιο 8-8,Ω. 19.
Κ . Πε1·16 Ψιτι!Ποιηγι·.Οοιπιιοπ ιιορ. ιι Πει;

22 ΒειΟε-ΠἰτεΜἱοιι.

ε)

_! πιω-οποιο! μ. μ. 4. πι. Π.σ ι 'Τ. Κι·οΙιιι, Βο.ιιωιι. Ποιιι.επεοκιι.ε 28,κιι. 8.

- Ρ ?Με ΟεπΙιιιι·ιιιο ΠιοΙιο1εοιι, Γειταιρειι

ο Ι σπαει "Με μ. 80, ειιι. Π.

Μοόετιι οιιιερι·ιοΙιτοτο Αιιει.ιιΙτ Πιτ εοΙιννοΜεο!ιο ΠοΙΙ"ιιιιιωιΙΙΙωΠιι88ιιςο,οΙ6Μι·. ` ΡΗ" ΔάθΠπω γω! Εο"Θα ΚΜΜ”

 

ΙΛιιιωω Τ κ _Η 'Η' ΐ _ · .ϊ . τ η" Ι . Δ μ _ · ΤΐΙ18ΙΙΙΙΒΙ181 81, 20: ·Μ:ίΓιε"ΒΒιι121-.1ξ·ιι:Εοι:ιιι ο ιπι ιι ι Μι Μιτου, Μπι ι: Μπι Πιιιοι·ειιΝ:ιιιιΒειιιιιωΙ Μι Ν ΡτειιιοξΠ1Βιιι,νν.Ο._17Βιιιιο,ΗωιιιΝ18,

Βοεἱτιει· οιπ! 5ι·ιτ!ιοιιει· @Μπι (κι 6-6 ' Σ' ά Ή Κ Π! 'τ Β _
οι. ιιι-ισ. ε τι υ Α Η ο κκ Α με. κ' " 0ι:ιιι ἔιιιιἔ-ιἶΐι. ἔἔΉ ιδἴ'“'θ""""'

..Δι



 

_ω.....| .2ψα/υπ

  

 

` Η |θι:ρε'ίο.ι·..το!πθ.

.912°θ#° £'Ιου!!α_|

Μι· ννἰΗΙΒΜ1Μ Βο

η"... Ο · ο ΈμιφιξΙΙ Μι· 8:32"

Η ' " _ .· ¦ δ . Η Η .

;..ἑ“ἔ..... 5_γητΓιοτιεοΜοε·- ΒοΗννοίοΙρτε.οε.τετ πω; Η) ο..€.:::: 7....:·.:... οτεειο. 8·εΙουΠάοηθω ΒοϊινποἴοΙ. 4:°.ἔἔἐ:.τ.°.::·:.·

υ"""°'°""'° Βταιιπο. ᾶἱοΚεγτιιρϋεο, μοι·μοΙι- ιι. μοεοΙιτπει:ΗΙοεο. ιιπμἱῖτωε ΡΙΠεεωΙΜτ. Μ'

νοι·τωο= ::.:2:.:.::2”.:.:ει τ;2.«::.:.::.::2.::.:ι·τ:...·:·.::.2:;:.ττ.:;: -
ιΙοτη ωὶΙἀο, ῇιιοΜεὶ2- ΜτΙ εο!ιωετ2Ιϊπάω·πό.Μ.εει εἱο!ι ΙοἰοΙιτ

Μ: ῖνεεεοτ πΙ:ΜιεοΙιου πιω ΠεοΙιτ "Μ". Με Χ'ΗεοΙιο.

° . ° . 19Ιαουι ι·οἰπ ω!" 20% 8σιΙΒε (εοΐοι·ιψε ΑΒιιεΙιιιιε Με .ΜΒ

1Π(ΙΙΒ(ΠΠΠιθΙ1° ΜΜΜ. ά;ιε Νεεεουε πιω άει· ΙιιΗΝτιιιἱοιη; ΡΝσο·Μ·ιισ πω!'ζ---'- ικ.-ιω."ω (εοίοι·ιπω ἱιιοΚετἰΙΙετιιἱο κνε.-κωιω; ρωωΝΜι·ε 7

9 ' Βει·πιιιτοεεη Με: 8ι·πΝω (ΒἰιιτεὶΒιιπς ·ωὶι ει·ϋποτ ΒοΗ'ε. Η
"Μ Μι. 18τ.ιιΜε Βιι.ά. νοΙΙΒΙΚΙΜΗ88 ΕἰΜεἱΒυΙι;ς Μι ΤΙιἱεοιιο!ιιιιι Η π°θἀθ

ριιτιι01, ΜΜΜ Σ. ΤΙιΙΒεποΙεἱητεἰΒυπΞ. Πι 2 Τ8.ΒοΗ ΗοἰΙιιιιε);

Α, 20°άσπ νθ1=0ΗὶΠΠΠἔ: Γαυ-ιιοετο.:ΑΜια εγιιΜοΙοεἰεοΙιειι ΑΗοΚτἰοπεπιι·ἰε:ΒοιιΙο-, ° ω1αυιι-ωΡιιωμιου

Ρ‹ω·σι- πω! ΡεΜπιούΜ2€ε, Βα·Ιπωωα:σ·οιάα8ι·, Με 10-20°|ο υ:Πε::έ- ὶῖὲἰιἑ=ἰΐε·°
 

Δ 0.5 μ·

 

ΜΗ,ω$ω ...ω 'Ι'Ι:ΜπεποΙνε.εϊιιεΙτ.μπρουε Με: 8ιιΡροεΙτοι·ἱοιι Θ. 0,80; ΒΙι.οτι- ο¦8-Πῇ!ο"0Π|

ΜἱΙἱεεω' πω... »ωεωωω (Ε!πΡε1Μ111εο11 Με ΤΜεοιιοΙ, ΟΙιΙοι·οτ`ιιι·ιιι Β 10.0. Μ! επον·ε:==ΜΜιοπ

Βρἰι·. οΜπυ!ιοτ 40,θ): ΠηχωΣρε!(ρυ1°οάο1·Ιθ"/α 8κΠκ) ΟΜ·ενι

Μ·ιιοΜΜΜωο. (Με ΙΟ-20°/0 Βρἰτἰτιιε); ΙΜπου·π "Μ, Ηπε- Θ". .._ 8Γ°Μ°Γ°._

- υιο:·ι·Ιιο-$ιΙειι ετα. ω”. ..ΒοοΜ°°.

Αιιοι.[η-ήκι»ι·ιιωηιοπ.

Ρ. ΗοΠπιεππ-|.8ΜοΠε & Με., ΜΒΜ οΜεπτι.-ρΙιετω. ΡτοόυΜε.

' - ΒσιωΙ (ΒοΙιννοἰ2) 6Η·ε·οι:ασΙι (Βεάεπ).

ΠΙ:ι."ει· ποιά ].ι!‹·σ·‹ι!ιι›· Μκι· Μία ιι›ικει·σ 1·.-0.ι..ι-ω ΜΜΜ άσοι ΠΠ. Αοτ:Μπ _στ«Ηκ ο

η· .ικά /ι·ιυιλ·ο :να νω·/π.Ι.Μ. #

,,πωω - παω· 

:ζἱ'‹_?-Ξἐ:ζ° ..ΐαβοεο!εραρ Αΐά·υ| ##|#|'°| 5329:
' ' ΜΑΜ εε ι:...-ω...

Μπι». ΜοιΙστο η· 'ξ;°" ( δ ω... Π",
"ιπιιι :Με Επισ- π σ' 'Ί ΜΜ.' “Π · ε'

-··-Μ-»·-- υ (ΜΜΟ 1. Μ” #1 Μ.: .::2·....·π
οιιηέΜτειοε Κι·οοεοΩ Πι Ηχι·ιηι- κπΉ`ωΦτ¦ὺι$ιἰυΠΘ$ ΙΙπ..ΡηΡω·μ1. ό!" "πω" ΡΟΗ"

Α Γω·πι. Μ8πω εΠο!ι ερι·ιωΙΙ Μι· Μωω”· μ""ΜικΜ' Μά0ω!”Ι"° ΜΗ "ΜΙΑ εω-..... τω” ΠΜ". ε “

"ΗΜ ;ςι·ιΜι Ιπωτυιπεπιι· ΜΜΜ ω.  Λυ·πιωι- πω! Κ"ιοπρι·ωιΜ.  

Μιιιι·ι·ιιι·πιπ Μποντ.

ποκειωπ πρ: ΛΗΘΗ!" ΡΑΧΗΤΒ, ΝΑ- 0οι:ορωοκκο »κι ραΜρεκπιοΤι. ι

ΧΕ!!0ΠΠ, ΗΕΒΡΑΠΤΕΗΙΠ ιι :ηπα ποοιιο:4- 0)"""0 "ρ""".”Π"'· "' “ρω”

ι:ιπικοεοπε. .ιι Μαιο ει". ο εποιοικι.ικι οσοτοπκ!οικι οπιι6οοτιι οι Υ λ ρ

πω. ο6ρε:αιω ιι πιπομπγργ εω

""'""π Υ"Β"""ω"""σ " ΐο""8"”'°` σω:ιεοπ 6οεπιιετκο Ματ. Ν. Η.

πω!! ΜΡ'"Υ'0 ""=ΤΟ.Υ °Ρθλ°"'"- ω. Μοοπιικτι,0πε.,Β.Βοκοοωοκκεπ29.

  

Ποκορπ·Μιπο προσιπ·ι. προππουιιε·π ΒΜ|λΤΟΤΕΗΒ ΒλΥθΡΒ ιο ιτυ6$ικαι1Ιο ὸιὡκπεπἱπ απ, πεπο6ροκιποοπιεππωεπ ι1ομ·Ε.πκιιιιιι.

ή... .Νε ., .-- π.. -.ι ...
··

|·_.
· .

% $ειιαΙοτἱιιιιι >τ<

--.Νειιω ΚιιΝπωιε·· Μάι· Μαιεωι- πω! Π:ιτπιΕι·ωιΕΙιο!του, ΜΜειιοΜ (Βιιιΐο1.1ιιιιμΚιιι·ειι ...πω- ΗτοΙΤινεοΙιεοΙ-ΚοιιΜ·οΙΙε).

ΒΜΒοτοε, (Μπιτ, ΙΙοτι- πιω ΝΙοι·οιιΒι·εωΙιοψηι, ΝοιιτιιεΗιοπΙο, Μ88ΐΚιιτοιμ ΕΙοΜτο- πω! ΗΜι·οΜοτομΙο Μ: «Ποπ Γοτ

πιει1. Αρι·Π - Πο2οΜΒ01°. ΡτοερεΜο. Δ

Αοι:ετε; ΙΝ. Ο. Βημα (Βοώι2οι·). - Πι·. Ρ. Πωι;;Ιοτ.

Μ. Ε. Σειρρ:τ'ε

  

«Κ» 14-Β.
  



 

Ο

  

ψειιιιμιεςιΒιιιιισιι[Με Δ

ΖιΜΜΕΜι:ε Γ. .
Ω κιπιιιικι=ιιιιτωνι.

ευἐκικικ
α· ΕιιΙΙ:ΜετΙοε (Πάπια. εΙειι:Ιιε Ηοιιιι·ιι·ιιιιιιι: Με Ιεικιει·εε Μι Πε!ιοι·ιι.

ιιιΠιιειιιει. Τγριιιιε. ΚειιοΜιιιειειι. Μει!ειι·ιει ιιιιά Νειιτειιιι!ε.

ΥἈ!.!ΠΠ!.
Ειιοι·ςιει:Ιιεε ιιιιά άιιὶιεἰ ι·ειεΙοεοε ΑιιΔιορθουιι·ι. Αιιιιιιγειει·ιουιιι. Αιιιιιιοιι

ι·ιιεΗιειιιοιιιιι ιιιιά 8ιοπιειοιιιοιιπι: ι'ει·ιιοι· @Με ΜΜεΙ @με 8ωικι·ΔιιΚιιοιΙ.

νειιοουεεειεκ

ΕιιιΙιε.Ιτειιά με 0,2 με ι·οιιιοε Υει!ιάο!.° ειιιιιίειιΙοιι ειοΙι άετ ειοιιετοιι Πο

ειει·ιιιιιι ΙιειΙΒοι·. Ιϋειιιι ειο!ι εοΐοι·τ ιιιι Μιι€οιι.

·· σ» 4- 4

Μιιειοι· ιιοΙ›ω Μιι·ι~πωι· ειοΙ:ιοιι άειι Ηοιι·ειι .ες-ιιιεπ ιιι›ειοιιΙοε ειιι νοι·ιιικιιιιι;.

Αιικνειιάιιιιε

ΜεεεινόιιιιΙιεΙιει·Τοει·.

  

ΕιιΠέτΕπει·Τακ.

Βεεοιιάει·ειιιοΙιειι!!ειιάιιιιά

Κει·ειιοριειειιει:ιι.

Παπάκι·ιιιιάΡι·οικιιΙωεωιιΙοε!

 
 

νετειιιιεΕ

άἱεΒιιι€εάΙΙειιάεΨἰτικιιιιεάεε
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δίγριοΙ(ΚιιοΙΙ)
ΠΙοτἱιιοεΗεωιιοαΜιαιιιι.

  

Οοι.αι·ιιιιιειιιιάάετΡΙιιΔΙε:ΐιιιι·ε.

-1~

8 8 ι Εκττεια. ΤΙιγιιιι

________ζ..-.-._ εειοοικιτειτ. Ίειεεσιιιιει·.

' ει”. μετά. Ειιιι'ιιιιτ νοιι άετ 1·ιιεε. Βοιι6ι·άο εεει.8.τιω.

 

ΠιιεοΜιάΙὶοΙιοε, εισΙιοι· ννιι·Ι‹οιιάεε ΜΜΜ ;;ειςειι:

ΚοιιοΜιιιετοιι, ΚοιιΙκορΤ- ιιυά ΒτοιιοΜεικεται·ι·ιι.

Μιει·ιιιιιι· ιιι Ιιει·νοι·ινιε··. ΒΙΜτει·ιι ΠειιιεοΙιΙιιιι‹ὶε ιι. Οοετοι1·ειοιι-ΙΤιιςτι.ι·ιιε.

Λει·ιτ!ιοιιε θιιτειοι·ιιειι:

Ι'ι·οί. !!ι·. Ει·ιιει Ι·'Ιεειιοι·(524·αεεΙιιιι·ω:

Με Ένιι·Ιιιιιιι; Με ..ἱ'0ι°ὶΙιε8ἱιι·° Μαι· ειιιε Μει·ι·ιιεοΙιειιάε; ινειιιιρ_·ΙειοΙι Μι

ιιιιάιι: "Μάο ειι8·οιι Ιιιιιιιι, άειεε Με ΙίειιοΙιΙιιιετειι ειοΙι ιιι ειιιιεειι'Γιιμιι ιιι οιιιειι

ιιιιι“ιιοΙιειι Κιιιιιι·ι·Ιι νει·ινιιιιάο1τε, εο ινιιτάοιι Μ: Αιιι“ι1ΙΙο εο ιιιιΙάει, άετ Βο!ιΙειιιι εο

ΙοοΚει·, άιιεε άιι.ε Βι·ει:Ιιι·οοΜπάο (Με ΚοιιοΜιιιετειιε, Με ΒΙιιιικει·άειι ιιιιά Με άτο

ιιοιιάο Βι·ει.ιοΚιιιιε:. νοΙΙει.ϋ.ιιάιι; ινο,ιηιοΙειι.

Πι·. ΜΜΜ, ΕΞΙ. ΒοιιτΙιειιι·π ει. Π. (Ψείεεειι6ιιο·ω:

Νειοιι άειιι θειιι·ειιιοιι Με Ροι·τιιεειιι και· εε πιιι· Βοιιιι Βι·ννιιοΙιειι ρΙϋΜΙιοΙι,

ιΙε ιιιιιιιιοτο Μι Με ι'ι·ειε ιιειι·ιάιοΙιε Μια ειιι εάιιειιι ΑΙρειι-θιρίοΙ. Πωσ Ι.ειοΙιΙ.

 

ἴι 
ι ιι ι ι ι

  

άι·ΚιιΙ.-$τόι·ιιιι€οιι......

οι·ιιιιιάιιιι·οιιεοΙιει·ννιι·Κιιιιι;.

ιιιιι1Μι·ιι·οΙΙ'ειιΜιΑιιιιιιιιιο...

Κιεειιιςει·ΒΜει·ιιιιιιΗει.ιιε..............

Αστειοειι·ΙιειΙιειινοι2ιιαεΒοάιιιςιιιι

οΚοοΙιεεΙΖάιιεΙιε,ιΜ:ΙτάιεΙαι.ιιιιτωωσ
,ι:ειιιεονιιεΡιοΙιειιΚοειειιιτειΠεΙιεικιΙΙειιιιΜι νει·ννει!τιιιιιεάετκ...ινιωωιιυεσω-Κιεειιι€επδι.Βοοκ!ετ

:Μιιιιι,ςΚοιτ ιπι ιιιιι· Ιιεεοιιάει·ε ειιιΓ, άετ Μι ιιιΐο1ι.το ιιιιιωΜιι·ίΒοι·Βι·οιιοΙιιεΙΙιιιιαι·Πιο

ιπι ιιιοι·ΒΙἱ‹:Ιιειιι Βιιιριιγεεπι Μάο.

Πι·. Αιί'ι·οά ΜἱΠΙοι· (Νειι!ιαιιεεοι): .ο

Ποιά Πι·τιιοιΙ εο!ιι άειιἱιι, άειεε Με Ροι·ιιιιεειιι ειιι ΜΜΜ ω, Με ιιι Ηιι·- έ. ω

ιοειει· Ζω άευ ιιιιτ. Βάσια εο εοΐϋι·οΙιτοτειι Κειιοιιιιιιετοιι ιιι ειιιε·ιι ιιιι€εΓΜιι·ΙιοΙιειι = ἔ εἰ:

Μιά Βια ιιιιιιιοι·ΗΒιιι·ειι Βι·οιιοΙιἰΩ.ΙΒΜιι.Ι·ι·Ιι ιιΒετπι1ϊϋΙ1ι·ειι νοιιιιιιι8·. ΙοΙι Ιιισιιιιο ειιι· 2 3Ξ

Ζω Μιά ιιιιάθι·οε Μιιωι. ινοΙοιιοε ω» Με εΙοιο!ιοιι νοι·2ιιμε τιιιιιιιοιι άἰὶι·ϊτε. "ΞΞΞ

ΙΜ. πιω Ε. νοιι ΜΜαιιοι· (Β£ο·Ιι:/οΖ‹ϊ_ διειει·ιιι.): @έξ ε

Με Με ιιιιτ Ροι·ιιιεειιι ΙιοΙιειιάοΙτειι Βι·οιιοΙιιτιάειι, άιι.νοιι :πει ΙιειΚιιιάοι·ιι. @ῇ Σ;

ι:ΗιΙιοιι ιιι άευ εοΙιινοι·ετοιι Ε'οι·ιιιοιι ιιιιά _ιοάοειιι8.Ι ετινιοε ειοΙι ΙΙιτΤ.)τά.ρειι·ετ Με νοιι ·.τι_ξε.ἔι .Έ

ιιιεςοιοιοιιιιετοι· ινιι·Κιιιιε; ω- ετιι.Πιο Πιιετοιιι·ειε ιιειΙιιιι ιιι ενειιι€ειιΒιιιιιάειι Ιιει·ειτι- Ξ ”Ξ°Ξ°_ἔΞ

.ιιι ιιιιά Με δεοι·οτιοιι Βο.ι.τει.ιιιι ω.» ΜΗ 2ιι νοι·τιιιεςει·ιι. Με Τειιιιιοι·ιι.Ιτιπ Μ! Μ. Ξἔ. θ; Β·

ικά-Μάι πιιι· άιιι·οιι Με ΑροιΒειιοιι, εοινιε άιιι·οιι ί'οΙΒιοιιάο Βιι€ι·οε-Περ61ε: ἐ° ἔ›>Ξ Ξ

Π. ΒἱοτεΜΠιιιρΙοΙ, ΛιιοΠιο!ιοι·, ”'ιιι·εοιιιιι1, Μειι·εειιΙΙιονιιεΙιε 138. Μ!. Μιι.ι·οιιι- Β 3;Ξ- ζ

ΜΜΕ, ΛροΗιοΙιει·, Ποπ. ?ειιι 8οοΒοάο, ΑροΗιοΙιοι·. ΙΙιιιιιι, ΚειΙΙιειτ. 26. Ρ·°"

Β. 8οιιιιε!ιοΙεΙη, Ροιοι·ειιιιη;, Πιτ! Ι·`οι·ι·οἱιι, ΠοεΠιιιιι.

Μ8$!ΝΒΕΝ

ιὶοι·ε;εετεΙΙ€ ιιι άετ Κοιιιιιιιιιιάειιτοιι-ΑροτιιοΙιε Ε. ΤιιοεοΙιιιοι·,ΒοτΙιιι Ο. Η,

εάγιιεΙειι·εεεε 16. (ω) ]0-.ι_

τ

 

ΝΑΤυΒΙ.ΙΟΙΙΒ· Πιο @ιιοΙΙοιι ΒοΙιά- έ

ιιιιΝειωι.Μιεειιιι "θ" Μ" Ρ'"""”" Β

  

εο!ιοιι Ποε·ιοι·ιιιιι;.

Μου Μαι ειοΙι ιιοι· Νεο!ιιιιιιιιιιιι€οιι ιιιιά ισοιοιοΙιιιο @Με Μο @ιιοΙΙο.

Υ!0ΗΥοι€ιιεετιιιε

νι0ΗΥιιιιιιιιιιιιιιιε

νιοιιιι ιιοι>ιτιιι

ιιιιιιιιιιιι

Μπι!
ιιι€ιεειιι

Βιιιιοση,Ριιιιάιιι·.ειιι".

εοννιοάιιτι:ΙιάιτεΙιτειιΒειιι,ε;

(Π)6-6.

  

Μιιιὡτιιιιιιοιιι

Βιιιάαιοτοι·8$ειιΙΙιι·ιιιιιιοιι--ρ

Κιεειιι8·οι·ΒιιάσειιΙα

πω.

Νιοι·ιιιι-, Ηιιι·ιιΒΙιιεοιι-, Μπιμπ

Κι·ιιιιΜιοΠοιι.

 
~

  

  

Αάτοεεειι νοιι Κι·ο.ιιικοιιρΠοεοτιιιτιοιι:

Δ1οιιιιι:1ι·ιι Χ8επτί11οΜηΗ.ΒοπΜΒ0ΚΒ8

Π. ε. 61, Με. 82.

Β'ι·ε.ιι Ε. Δ. Βοεοε1οννε1κησ.. Ει·ιοΙει!

ΡοτειιΙοΙ: Η Ιθ,·Ωιι. θ.

?πιο Μιάου. Β.ιεεω·, με Ρτιιιιιιο. Οπι

ι μπει! Πε·ι·ε τοάιοκιι8 ιιροοπ., ιι. .Η 18.

ι κά. 28, γ οιπο-Κωιπεκιιιιε ιιοο·ι·8..

  

Ι.ο!ιοι·- ιιιιά (ΜΙΙοιιΜιιεοιι

Κι·ε.ιιΜιοιωιι.

  

Κι·ειιΜιοΠοιι άετ δ'ιιι·άιιιιιιιιικε

θημιιιο, Με ΜειΒ·οιιε ιιιιά άοι·

ΙΜι·ιιιο. ΜΒ Ι8-3.
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Βοεπεπ· .Ιο‹ΙοΓοι·ιποι·επΙπ.

Ιω Οεπτειιοπ μετποΜοε,

Κεἱιπίτεἱ. ππΒἰίτἱΒ εοΠ:ετ

Μή ἱππετἱἱοΠετ Πεττεἰ

οπππ,ή.ς ἔτοεεετ Ποεεπ

Με ΒειττπππΙἰεερτὶΚιιω.

5οπιπετι- πππ ΒΙπΙεΙἰΙΙειι‹3, ..πω ι·εΞΖεπεΙ. ΙςεΕπ ΕΚ2επι ετ2ειι€επά. ΚτἐὶΓτὶ

εφε Ποεοὸ‹›τπιιε, ετπἰπεπτ επειι·οο!επειιπ πππ! ερἰτπε¦ΒἰΙὸεπό. Βρο2ΠΠιππι

ω.. πΙσπε οι·ιιι·πε, ἱπϊιπ·Ιι·ἱ;;ο, ιπωπειιιΙοιι ΕΜεπιιωι, Ψοι·Ι›ι·οπιιπιιΒ·οπ. Βρειτ

επτπετ Υετϋι·ειιιοπ, (πω. ΜΠἱΒ πι άει· Αιτκκ·επόππε.

Β1°11118'εοΙ1ε Χοτο1°οι·π:ι-Ρεετ6.

Η θι·οοποῶπΙ

  

(20) Π-θ.

..ΗομΙοπ·· Μ

πἰοΙπ πω· ΒεννϋπττεεΙοε

Απ1ΕπΙιΙΒΜΜιπι, εοπάετπ

ειποΙι Ηρο2ΙΙΙΙιππι,· Μή

πω.. 2πϋετΚιιΙόεεπ Ιπ

ῖεΚτἱοπεΚτπι1Ηιεἱτεπ ω

ΠειρΜο ΗοἰΙιιπ;; τοπ Ριιοπιιιππἰο πω. Βτοπεπο-, Μεεει·π-,

τπετἱο-Ρποιιτποπἰε) άπτοΙ1 πωπω Ποεοπ €ι·εοεωτειΙ: 10 Με

  

Ι.πϊτκνεΒε.

ΙπΠπεπιπ-, Βἱρπ

15 8 μτο απ. πι 4 Ροττἰτ›πεπ, ΜΗ Κἰπὸετπ Τει,<;εε‹Ιοεἱε 1 Με 6 8.

Ρι·οποπ ππ‹Ι Πίοι·Μπι· πιιι·οΙι

ΟΙ1ο1πὶεοΙ1ο ΡπϋτὶΚ νοιι Ηογιὶοπ, ΒπάοΒοπΙ-Βτοεάο11,

οόει· πω... νετττε1οτ: ·

Π. (Μπι, Ν. θ., 8τοι!πγ Ρτοερ., Β, 8ὶ. Ρεϊστεϋπη;.

 

.θΏθθδδθθΌΌΟΌΌδθδδδΪδθΏθθθ

πω."
(Μισο απο Μηοπνοτιπιππππ νσἱἀετεπιπσεἱ5πὶπω ΡσπκτοεΙὶπ.

ΧΜΠι·ΙΙα!ιοε Ππωεὶἱι·πιπ πππ ΜοιιιιιοΜοππι, Μπα: ω.ιπππ-ιω ΧπΜπιπϊι·

Ι«ππ8· αποΙι ΙΜ πιιιιιπ·πσ1οιιι ΗΜιι·πιιι:π.

Βρ. ΡπιιΙο·εοιι Ιιι ΜΒΜ. 0.25 (ΟτἱεἰππΙρποΡιιιη; ΒΙιι·ιιο.ππι) άεπι. ΜΙ. άσε.

95. 50. 100. 5200.

Β. 'ΗΒ·ΙΙεΙι 4-12. 'ΗΜειτ.επ ννϋ.Ιιι·οπεΙ .άεε_ Βεεοπε επ ποΙιπιοπ.

Κἱιιὰετ (Πο ΗΜΙΈΒΣ .

Π. Η. Ρ.

  

Επι·

. ζ π

ΙπἀἱΜιτἱοπ: ΑΙΜ ιΙδ·ει›ερτ. Βι·πι·ππΒιιιφειι. Βρο2ἱΗοπτπ Βεἰ $ωπϊοι·1·που, Μιτου.

πππ ιιοι·ν3εοι· Ππιτι·Ιιοε, Ηγροτειπεεἰε, ΑρρετἱιΙοεἰρΚοΙτ. Πι·ποΒΒοεο!ιννοτάοιι.

Π” 8Επωἱππο: Πρ. ΡππΒι·οοιι. εποοΕπιι·ειτ. ἱπ $πΒιιΙφ 0.26 (Ρπιιπι·οοπιιιο!ωι·

ΒΙιειιπιππ) πειιι. ΜΙ ποε. 100. - Β. 2-8 Ί'πϋΙεπεπ επ ῆεἀοι· 'ΓιἱπΙιροι·τἱοιι.

ΙπἀΙΜιτἱοιι: Ει·πΜιτιιιη.τεετϋτιτπςεπ _ἱοςΙἰ‹·Ιιει· ΑΝ, ερε2ἱεΙΙ Τ)πι·οΜεΙΙ, ε.οπ·ίο

ιπι· Κι·πΠ1;;ιιιι,ς πππ Ηοϋπιη; Με Κϋι·;›οι·ἔοινὶοΙιτε.

(Μ) 74% 0ποπιΕεοπο ΜΒΜ Βποπαππι, πωπω..

Οπτοπ απο ΑποΐποΚοπ :π Ιππἱεπεπ. Αωιππωω Ι.Ηετπϊπτ επί ΝΙππεοπ Ζω· Υ'ετΓιηπππ.

!0ΩθθσθΨσσθθ#έθθΩάΩθθθέθθθ

ΏθθθθθθΟθθθθΟθθθ

θ·

θ

Οθ

ΗΕ ΡΈέ$Ε"ΈΗ
πποΙι Βι·. Βτοππ, Ηε.πιππι·ε, (Μτει·πιιιι·: πειιΙεοΙιο Μοᾶἰ2ἱπ.

ΥνοοΙιοπεοΙ›ι·. 1904. Μ θ? π. 1905 Ντ ΙΒ).νοι·2ΜΙΠοΙιοε ΜΜΜ

Βεἔοι1 Αοπο,Ρο111οπ11τ1ε, ΡιιτππκιιΙοεο.

Ζπ ΜΜΜ ἱπ πΙΙειι ΑροιΙιεΚει›. Μπετοι· 8τειπε.

- -. Μοτεισ "Μουτ .& [μι. Μπ3ιναι Φ

Βεπι.ιΝεπ οοοεΝτεΝνεπειω
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(82) 2-Ι. Ρι·οΐ. Π:: δ. Ηἱι·ειι:ΙιΙ1οτε, θεΙι. Μπά.-Βειτ. νοι·εὶ1Ζειιὸετ.

.θθθΟθθθθθθθθθΌθθ99θθ.

3οάΒτοιπΜπΙ.ΙΕππποε.

Δο1τοετοπππΙιοἰΠτἐϊτἱἔεω.ΤοαΙππο11οἱιιΒιιι·οχπι..-

ι

ΒΑΠΠΑΕΙ..(ΟΒΘτοετοΓτοιοΙ1)

θο;;επΡτεποπΚτππΚποΗοπ.ΕκεπιΜο,απο"πωπΕπτιππ:Ιππποπ,8οττηπιπΙοσε 8γρΜΜαπ·ινοτποποτσε!επ·ετεπ·Μοι·Μπιτππππει·επΡο!ποΚι·ιπΚποΙ1οπ,«πππ

Μππιππϋεπιπεπω.ειο.

ΧΧΧΧΧΧΧΧ

#κκκκκκκκ

Πἱοεοτ Ν: ΙὶοΒοπ πινω ΡτοεροΚτε Μπι· «ΤειππεΗππ πο! Ππιπ·πόοπ π.. Μιάου.» πππ -

«Λπὶἰπππτἱεοποε Απποποϊ :Με «π. ΒἱΜΕοΗιοΙ‹ οἱπεε Μι2οε.» ω.

δ! . ... Σ!

ε: ω κ
χ .Ξ >3:έ·π:: Χ

Φ ...ό*6.°._. Χ

Φο-"δο
Ε ·-<βω..=

α: "°έω.^=> Χ

χ=.-> .€έΞ:.:ο 8

Φ "”'Ἐο .δι
χ=»Β·-==μ..σ· χ
8©Βε -'ἑ°ε;ἔΡ-!=

τσ1.χ..-.""ΦΡξ χ

= ΒΟ*3.Ξι::

Χ_επεπεΞΞ...·.χ

Χτ·:ΞΕ·ΞΞέε.€ σκ
χΐπω:-.=€82 χ

χἔωω°ἔ€ω5ΐ"' χ

6ιε$$ω33€πε κ
. «ο -

χ=ΦἔεΞ,εὲ.. χ
ΦἐΟ<εΜιΩἔΝΧἔ=ἔΒ8=ἔἔ: Χ

χεε'86Ξ·%ΐ9..Β Χ

.8;..·εω-===.:° 8π? Β- θ;

χ δ.
πχἔΦ-ΞἑΜπἐ δ(

Χ= Μέτ: Χ
..Δ ΗὲΜΞἔ.

Χ :η 228%:εκ

Χ ===.·ε>ωσ
χ ω Ξ·Ξ.ξέ...εεχ

Φ °ε;ιοπάΠα

ῇ °° σεε“

@©@©©©©©

ἐ°Σ5

ΒΙοσΙοι·πιποκιππωωιω.ΑπεΙεϋπίωΜπι.

ω;»(π...άπεΒεπενετνσε!Ιππε.

 

888888

ΧΧΧΧ

ί
  

π... πσΒΕΠικ. * Η 7Ιἱἔ.ι:›ι 1905 Η ....-.6εω... Πι·. ιπε1πεκν είπω. ΙὶιιοΒπι·ποΙ‹ἑι·εΙ κ·.Α.ἩΊοιιεοΙ‹ο ΚπτΙπιι·ῖποπΙιοΐοι· τ. 15.



ΧΧΧ. .ιιιιιιιιιιιιι. ει. ιιιιιιιιιιιι

ΜΒΒΙΠΙΝΜΒΒ ιιιιιιιιιιιιιιι
ειπετ πετ ΠεόειΚιιοπ νοπ

ει·ιιι. Πι·. ιειιι Πειιιε.
1ιιι·ιενν Π)οι·ρειιι.

Πι·. !ειιειιιιεε Κι·ειιιιιιιειε.

Πι·. Βιιιιειι' ιΝιιπειειι.

δι. Ρειει·ειιιιης.

 
 

Πιε,,5τ.Ρειειειειι-ι·εει· ΜΜΜπιεειιειΝοειιεπεειιτιίι“ ει·εοΙιειπήει:Ιεπ ζ' Δ'εειιιιεπιειιεμΔηι“ωεεε πριν” ..Με Πιεεεεξε ά

$οιιπ ει ω” ό.-Πει· Μιειιιιυπιειιιιηιτειιι ΒΕ ιιι Βιι"1ειιι|. 8 πω. Πιι· άεε

πω, @ΚΠΕ πιτ :Με ιιιιιικ: ]ειιι· ιποι.Ροει:ιιειειιυπε;ιπ πειι επάειιειι

Σιδιιιι.0Πιθθ Ματια ιιιιιιιωι, ΙΟ ΜΜΕ ιιειιΒιέιιι·ιιοιι. ΠετίιιεεΝιο11ε :Με

ιιιι·όιε Βιιιιιιεεερειιεπε ΖειΙεπ ιπΡειιι:ιει20Κορ.οάετ45Ρίεπ.- επ

Αιιιοτεπ ινετιιειι 25 $ερειειειιιιιπειιιι·ετ Οτι€ιπε.!ει·τιΚειειιεεεειιιιι.

-Κείει·ειιε ννει·ειειι πειειι Μπι $ειτ:ε νοιι Ιθ ΗΜ. ρι·ο Βοεειι ιιοποτιι·ι.

Ν 23
  

δι. Ρειει·ειιιιι·8, άειι 1ι.(24.).Ιιιιιι.

ειπετ πιιιπ ειιεεειιιιεεειιοιι επ ειε ΒιιειιιιεπόΙιιπε νοπ Κ.1ι. Με1εει·

ιπ Ξι. Ρειει·εϋιιι·ε, Νεννειιγ-Ρι·οερεΚι Μ: Μ, επι ι·ιειιιεπ. - Παπαε

ει·ιιιιιε εοννιε ει!ειιιιι άιε Πεάειιιιοπ ιιειιιΒιιειιειι ΜιιτειΙιιπ επ Ιιιι

τετ πιειι επ πειι ειεΙινει·ιι·ειεπάεπ εεε Μι Πε Πι Ιιτειι ει.: π ετιιιιι

ιειιι·Ι)ι·. Ε. ΒΙεεειΒ ἰπ 5ι. Ρειει·ειε., εεειΙι Οειτονν, 1 Ι.ιιιιε Ν» 28

:ιι ι·ιειιτειι. Βρτεειιετιιπάεπ Μοπτε8 ιιπά Ρι·ειιειΕ νοπ 8-5 ΗΜ.

Ι.90δ.
  

1ιιιιιιιι: Πι·. Βειιιι Ι.6ιιιιιινιει: Κτιεπε-ειιιι·ιιι·ριει·Ιιε Βι·ίειιι·ιιιιι;επ νοπι ι·ιιεειεειι-_ιερειιιεειιειι Κι·ιει;ε. ($ειιιιιεε.) -

Ρι·ει.οιιοιΙε Με Με. Αει·ετει.εςεε πει· θεεεΙΙιιειιει'ι. Ιιινιι3.ιιάιεειιει· Αει·ετε επ .Τιιι·ιειν (Ποι·ρει) νοιιι 17.--1θ. Απ·

παει. Ιθ04. - Αιιειιιε απο πειι Ρτειο!ιοΙΙειι άειι· θεεεΙΙεειιειτ ρι·ε.ιιιιεσϊιει· Αει·:ι.ε ιιι ΜΜΜ. (8ειιιιιειι.) -

ΧΧΗ. ΙζειιΒιιεεε ιιι ιιιιιει·ε Μετιιιιιι ιιι Ψιεεεε.πειι. - Τεχεειιεειιι·ιεΜειι. -- Ποι·τειιιΜε-ΒιιΙΙετιιι 8ι:. Ρειει·ε

ευη”. - Απεειςειι.

 

Κι·ιεεε-ειιιι·ιιι·ειεειιε Ει·ιειιι·ιιιιεειι νοιιι ι·ιιεειεειι

· ιερειιιεειιειι Κι·ιεεε_
νεων”. εειιειιεπ ιιι πεϊιιιιιπιε.ιιιιιεεΙιειι Αει:ιεεεεεΙιεειιιιι'ι επ

.. Πειειιιι;ι“ειε επι 99. 1ιιιιιιε.ι· 1905.

νοιι

Πι·. Βειιιι Ι.ιιιιιιε

ιΗεΙειιιι;Γοι·ε.ι

ιθειιιιιεε). '

Βεσιιιι Με ιι·ε.ι' πιιιιι νειεειιιειιεπε.ιιι€ε Ι.ιιειοπεπ Με

ρει·ιριιειειι εοινοιιΙ Με ειιειι εεε εειιιι·ειειι Νει·νειιεγειεπιε.

νοιι ρετιιιΙιειειι Νει·νειι, πειειιε Ιιιιιιειτ πει·ειι, Ειπε ειειι Ι.ιιι

ειεε εεε ι·ιειιιιε ιπεειιιειιε πιιι εε πει πιο ι·οιιειιιιιιιι8ει πιο

ιοιιεειιει· επι! εειιειιι1ει· Ι.ε.ιιπιιιιιε ειεε Αι·πιεε. Ρειιιει·

Γειιιιειι ειεΙι Ι.ιιιιιπιιιι€ειι εεε Νει·νιιε ιιιιιει·ιε, Με ειιειι

οιιιο Ι.ιιιιιπιιιιε εεε ΡΙειιιιε εεει·ειιε. Ιιιι Ιειειει·ειι Γειιε

εεεειιιιει·ε, ινε εε μι. πιο νοΙΙειειιιιι€ε Ι.ιιιιιιιιιιιε εεε

ιιειιιεε ιιεειειιιι, πειι ι1ειιιιιειιε ΒεεεειιιιιΒ επι. Κεειιι ει

ΒιιιιιιιιιιιιεΙι πει ιιι 2 Ριιιιιειι Με ΒιΙ‹ι ιειιιει· Νειιι·ιιιιιειι.

Μειιιει·ε Τε8ε Με ιιεπι 8ειιιιεεε ειιιει.ειιιιιεπ ιπι θει.ιιειε

σει· ειίιειει·ιειι Νεινειι ιιιεΙιι· παει· πειιι€ει· ιιείιιΒε Βειιπιει·

2ειι νοιι ιπιει·πιιιι.ιειειιι1επι ΟΙιει·ειιιει· ιιπά ειειΒει·ιεπ ειεε

ι›ει ΒεπεΒιιιιεειι εεε ειΠειει·ιειι Κειρεττειιεε. Πιο Νεπ

ιΙειι πει·ειι ιιι ι1ειι νι7ειι·ιιιειιειι ιιειεεειι, ειιιιιειιεεειιεεειιε

'Εειιε νοιι Ρι·οιεΙιιιΙειι ινει·επ ιιιειιι; νοι·ιιιιιιιιειι.

Πει· ειπε Β'ιιιι ιιειι·ει' ειιιεπ Κεριιιιιι, ω ειπε Οιιιιιιειιιιεεπ

ιιιιςει ειπε Με νιι'ιιιιε ει·ιιιιΙιειι ιιιιι.ιε. Με ει· Με Κι·ιιιιιιεπ

ιιιιιιειιιιιιςεπεπιιιιειι πετάει, πιει· Με Ένειιιε ε·εεειιινοΙΙεπ ιιπά

ιιειιιιει., ιιυε άειι εειιιειι εοιιιιεπει·ιιεεειι Νιιιιιιειι Με Ειιει.

Ειπε ειπε ΨοεΙιε ερει.ει· ειεΙΙιειι ειειι ειε.ι·Ιιε Νει·νειιεειιπιεπειι

επι, εοιι·ειιι άειι $ειιειιιιει ιιιιιιιιιι', Με πειι Με:: Μεεε, πειι

πει·ειι Με Πι·ιιειι επί άειι Νει·νιιε ιεειιιιιιιιειιε μι:: ιιεειιιιο:ιει·ε

ιιιιειιειν. Πιε ιινιιπι:ιειι ιιειιτειι ιιιιιιιειι Ι4ιιι·ιειιι, πιε Πανεπ

ει·ιιιιιει·εειι ιιιιιιιιιιειι εε, οιιιιε ι;ΙειειιννοιιΙ ν6ιΙιε ειιιιιιιιιιι·ειι.

Πει· ενιιειιε εκει ιιειι·ει ειιιεπ Κεριιιιιι, πει· ειιιε Βειιι·εριιειι

ιιιι,εεΙ ιιιιι·ειι Με νιίεάε ει·ιιεΙιεπ Ιιει.ιε. Με Κιι€ει, ννεΙειιε ειειι

ειπετ πει· Ηεπι. ιιειιιιιιιειι ιιιιιιι·, πω· επι ιιειιι νει·ιιειιεριιιιΜε

ιιει·ειιιιεεποπιιπεπ νιιετιιειι. Πει· Ριιιιειιι εεΙιεπι ειπε 1 ννοειιε

ιι:ιειι Μι· νει·ινιιπιιιιιη; εειιινει·ε Νεινεπεειιιιιειεειι ιιιι Πιιτει···

ιειιειιιιει ιιπά Μεεε. Πιεεε ννει·επ 2ειω·ειεε εε ιιιτειιειν, :Μπι

νιειξ

_ιιει· Ριιιιειιι, ειε "εεε", τειιιιετει· Μεεε, ι'ειιιιιιειι ιιειι1ιε. Με

ιιιιιιιιΙεπ ιιειΙιειι εποε πιει· ιιι ιιιιι·εει· Ζειι, πιο Βειιιιιειπειι πειι

ιιιειι νιεΙΙειειιι ειιιιςει·ιιιεεεειι ευ. Νιιοιι 10-ιιιιιιιιειιι Αυι'ειιι

ιιιιιιε Ιιιι Κι·ιιιιιιεπιιιιιιιιε ιειειε ΡΜ. τιεειι Βιιιορε ει» Βιιιει·οιι

άειι ειιι·ιεειι ινιιιιάεπ ειιεςειιειιιιε Ιει“ειιιιοιι ιιι νοιι! Με Πι·

επειιε ειππ Νειιι·ιιιιιεπ ιιιιιιιι-ιειιειι Π.

Με ειΙειι Ρειιειιι.ειι, ννεΙοιιε κι ιιι πει· Εεεε πει· επ

ιιεοιιεοΜειι, πειειι ειε πιιι Μιειεπειι ιιει· Ψιι·ιιειει4.ιιΙε ππε

εεε Βιιειιεπιπει·ιιε πιο εεεειιει·ιιεινειιεετεπ. Πιε ιπειει.ειι

ιιει·εειιιειι, ιιιιιεε, Ιπιιιιιπε Ιιειιιε, ινε.ιειι _ιειιι ππε Πιι·

εΠε Ζειι επ Με 8οιιιιιετιεπειεπει· ΒείεεεεΙι. Ιιιιε ειιιειΒε

Βειιιιιιπ εειιιειι επι ιιιιΜιεει· Τα! επ εειιι, ι1ει· ειε νοιι

ειιιειιι ειιεΙνοιιεπ Πιιεειιι εει”ιειειι εοιΙιε.

Πιε ιιιοιιειιιειι θεπειιι·ιιιι8ειιι ειιι·ειιιιοιιι·επ ιιπτ Βι·εεειει·

Ι.ειειιιι8Ι‹ειι εροπειεεε Κιιοειιειιιειιε. Ειπε Οοιπιπειιο πιε

‹ιιιιιεε εριπειιε ιιοιιιιιε ιιιιιιι ι”τιιΙιει· Μεεε επιτειΤειι, πειι

πιειιι· κι πιιι Βιεεειει· ννε.ιιι·εοιιειεΙιειιιιειτ επειιιιειιιπειι,

ιιεεε ιιει Ι.ιιιιιιιιιιιΒεπ ιιει:Ιι 8ειιιιεεειι ιιι Με ννιιυειειιιιε

εει:ιινετε Ι.ιιειοιιειι ειεε ΚιιοΙιεπιπετΙιε εεειεπιιειι. νει·ινιιιι

ιιιιιιεειι εεε Βιιειιειιιπει·Ιιε πετάω ιιι ιι Ριιιιειι ιιεοεεειι

πω. νοιι ιιιεεειι εειι·ει 1 άειι Ηειειειι, 7 πειι Βι·ιιειι;ειΙ

ιιπά Ι πειι Ι.ιιπιΙιειιειΙ εεε Βι1εΙιεπιιιε.ι·Ιιε. Ιιι άειι ιπειειειι

Πι.ι!ειι πω· Με Βι1ει:ειιιιιιιι·ιι ιιι ιι·οιιιειει· Βιειιιιιιιε επισπ

εοιιιιιιι.ειι. Πει Ιιειιιεπι πει ειπε Πείοι·ιιιιιιιι πει· νι7ιι·ΙιεΙ

ειιιιΙε επ ρειριειειι. ΑΙΙε πιο νετΙιείειι Με! ιιι 2-20

'Ι'ει;ειι. Αιι Ιιειιιειπ ιιιεεει Ρειιε11ιεπ πετάω ορετε.ιινε

Βιιιει·ιιΐε νοιεειιοιπιπειι. Κιιιιιιει· εεετ επί θι·ιιικι εοι

πει· Ει·ιειιι·ιιιι€επ ιιυε ιιειιι Βιιι·ειιιιιιεεε ιι. ε., ιιε.εε πω:

ιιειιιιι ιο ειιιειι πι· Ορει·ιιιιοιι εεειΒιιειειι πειι Μεεε Με.

Πειιιι Ιειειιιε Ι.ιιειοπειι Ιιειιειι εποε ενειιειεε ιιπά ιιει πειι

εεΙιπει·ει·ειι πω; ειπε Ορει·ει.ιειι Ιιειιιειι πειι. Πιε ετικε

ιειι ΑιιεειοΙιτειι Πιι· Με (ιιεΙιιιι_;ειι ειιιεε ερειειινειι Ειπ

ει·ιΠεε Με ειιιε ιιιιι·ειι Κιιοειιεπεριιιιει νει·ιιι·εεεΙιι.ε Κοπι

ρι·εεειοιι ω ιιιιεεεευτεπεεπ νει·ειιιιει·ιιιιεειι ιιι εεε Με

ειιιιε, εεετ εει άειι πειιειι θεινειιτειι εεΙιειιιι ειεε ειιεπεο

εεΙιειι νοι·ειιιιοιιιιιιειι πιε ειπε Κοιιιριεεειοιι εποε Βιε

τιιιιε οιιιιε εειιινει·ει·ε Ι.ιιιιιετιιιιε εεε ΒιιεΙιεπιπει·Ιιε.

Ειιειιεο πιο ειε ΒιιειιεππιετΙιειιιειοπειι ινει·επ Με άιε

θειιιιιιεεΙ:Μειι νοιι εειιινει·ει· ΒεεειιειΤειιιιειι. Πιο πιειειειι

Ρειιειιι.ειι πει·ειι πιειιι· εεετ πειιι€ει· νει·ινιι·τι ιιπά ερε

ιιιιεειι. Βιιιε Βειιιιιιε Απεπιιιεεε πω· ιιιιιιει πειι επ ει·

-Πῖιειιπιιιπιε ΒεοΒιιειιιιιιιιιεπ ινιιι·ιιεπ ιιιιειι ιιιι Βιιι·ειιιιι·ιεςε

εειιιιιειιι, π. Πι νοιι Β"Ιοειιειιιιιιι π, 'Γ. ΒιιιιιιεΙ Με

Δ. Ψιειιιις.

ετιιειιιιι ιιειιιιιιν,
υιειν. σε εποε.

Ιιιι 84 Με

εεεε" -τζ=



σε· πει-θε

"-,.ρ. .Ο ° νε"υ

Με

!ιε!ισιι, Ι.ινσεειιιιιΒ ιιιις!ι άετ ΑΒειιιιιά, ιιι15 ιτε!σιισιιι άετ

Ρετιειιι ιιστινιιιιάσι ινοτάσιι νετ,

ιιιιΒε!τειιιιι Β!ιεΒ.

-!ιι άσε Ρε!!ειι,. ινε εισ!ι άετ $ο!ιιιεε1τειιιι! ιιι άετ Νά!ιε

άετ Ζσιιιτε!ινιιιάιιιι8οιι Βσιιι.ιιά, Βεειιιιιάστι ειιε8σρτιιειε

Ηστάεγιιιριοιιιε. Αιισ!ι 1‹οιιιιτσιι Βσι 8σιιιιεεινιιιιάσιι ιπι

!ιιιιιστειι Τει!ε άσε Κοριεε 8ειιετϋτιιιι€σιι !-:οιιετιιιιετι ινστ

άειι. Βσι 2 Ρει.· πιά: 5ο!ιι1εεσιι άιιτε!ι Με ΒιιτιιΒσιτι ινσ

τσιι άιε Βιιιιριοττισ τσσ!ιι ιιιιΒσάειιτσιιά.

Ι)σι· ειπε, Βει άσιιι άισ Κιιι;σ1 ιιιι Κοριε :ιιι·ιισ!ιεσΒ!ισΒσιι

ννε.τ, !τιιιεισ ιιιιτ ιιΒει: Κοριεο!ιιιιει·2ειι. Πει· εινειιε. άετ εοννο!ιΙ
άιε ΒιιιΒιιιι€ε- Με ΑιιεΒιιιιεεϋΠιιιιιιΕ (ΒειάσιιιΒετ ετοεει, εισΒειι

στη. νοιι σιιιιιτιάει· σιιιΓστιιι, ιιι άετ ειππ !ιιιτιε, πει· στιν"

ετιιιιιρί ιιιιά ερει!ιιει:1ι, Β.Βστ ν!ι!!ιε ιιιοΒι!. Βει "νει ε.ιιάστειι

Ριιιιειιισιι, απο άετ 8σ!ιιιεε1τιιιιιιι άιε πιοιοτιεο!ιετιι Βει;ιοιισιι

ιιιιιι;ιετι !ιετισ, ινιιτσιι άισ Κιιοο!ιειι!ειειοιιειι ιιιιΒσάσιιισιιά. Πει·_

ειπε νοιι ι!ιιιετι !ιιιιιε ιιΒστ άετ !ιιι!τειι ιιιοιοι·ιεε!ιειι Βει;ιοιι ειπε

ειστε. 1 Χ 05 επι. ετοεεσ !λιιιιιάε ι!ισιτισ Αιιεςειι8εάάτιιιιιω.

Ωω· Ρειιετιι, ινε1σιιστ ειπε νσ!!ειιιιιάιεστσσ!ιιεεειι.ιεσ Βιι!ιιιιιιιι

ω! Αρ1ιεεισ ωιμε, νει·ειειιά ιι.11σε, .εεε ιιιετι ιιι ι!ιιιι ερτεει

ιιιιά !ισ11ι.ιιά εισ!ι ιπι εστι σε εισιιι!ιο!ι νοιι!. Ποτ :πειτε Ρει.ισιιι.

ινσ!ε!ιστ ειιιε Βσιιιιεεννιιιι ε άιιτε!ι άσε Ρω-ιειει-0ωηιιωιωιι άσε _

8ειιιιάσ1ε ετΒιι!τειι !ιετιε (άιε ννιιιιάειιετΒεειιε·ι·οεε, 15 επι. νοιι

ειιιιιιιάσι· σιιιιστιιι), εσιιι;ιε σιιισ !εισιιιε Βιι!ιιιιιιιι ;!!.08 τσε!ιΒειι

Ατιιιεε.· Νεσ!ι νστ!ειιι' ειπει· ινοε!ισ, ιιι ννε!σΒετ τι σιιιε άειιι

!ιειισ Βεεεστιιιιε· ειιιιτσιτεισιι πετ. ννιιι·άε Ρετ. εσιιι· ιιιιΒιιιιάις

ιιιιά ττιιιεεισ ιιι ειιι Πι!!ιι!.τ!ττειι!τειι!ιειιε ιιΒει·εσιιιιιτι πετάω.

1)ισ .Κιιοοιισιι1άειοιισιι ινιι.τειι ισάοε!ι ιιισ1ιτ ιιιιιιιστ εο ιπι

εο!ιιι!άιε ιιιε ιιιστ. 8ο 1τειιισιι Ε'ει!!ε νετ, ιιι άστιειι εισιι

Ιπιρτσεειοιισιι ιιιιά Ρτε!αιιτσ_τι άειι ΒσΒιιάε!!τιιοο1ισιι ιιι

ετοεεειά Αιιεάε!ιτιιιιιε ιιιιά τιιιι εσιιινστειι Ηιειοιιετι άσε θε

!ιιτιιε ιειιιάσιι. Βιιεε εο1σιισ Ειι!!ε!ειει νστ1ιεισιι, Βτειισιιι

!τειιτιι ετινιιιιιιι. 2ιι ινστάσιι.

Αιιεεετ $σΒιιεεΒσεοΒιιάιΒιιιιεειι άιιτε!ι θσιτσιιτ!ειιΒε!ιι

!τειιισιι σ.ιισ1ι εο1σιιε άιιτειι 8σιιτεριισ!!!τιιεε!τι νετ. Βσι

ιιιιε1ιιιιιτάειι. άτει ΒσΒειιάσ!ι, νοιι ινε!ο!ισιι ειιιστ,ι Βει άστε

άιε Κιιεε! ιιιε θισιιιτιι ειιιεσάτιιιιεσιι απ, Με! σιιάσισ; άιε

Μάσι ιιιιάστσιι εσιιεεειι. ·

πετ ειπε νοιι άιεεειι ννιι.ι· 12 Τάχει νοτ!ιστ άιιι·σιι ειιι 8σΒι·ειρ

ιισι!··νετινιιιιάστ ινοτάσιι ιιιιά 1ιοιιιιιε ιιι άετττειιιιιιριειι ιιιιά

ιιρει!ιιεο!ιειι Ζιιειειιάσ, ιιι υνεισ1ιειιι ει· τω» Βει'ιιιιά, ιιισ!ιι.ε εσ

τιιιιιετσε ιιΒει· άσιι.Βσι·Βιιιιρ; Βσι·ιο1ιιειι._ ΑΜ' άετ (ιτειι2.σ αινι

εσ1ισιι Βε!ισιτε! ιιιιά Βιιιισι·ιτο τ, 7 στη. νοιι σιιιιιιιάστ ειιι1'στιιι, .

2 Βο1ιιισιιιςι·οεεσι Βιισι· εσεετιι σι·σιιάε νιιιιιιάειι. Ποτ άετιιιιτστ!ισ

"Με Κιιοσ1ιειι ιτε!ιιιιι·ιστι. Κσ!ιιε Μι!ιιιιιιιιεσιι. Βει άετ Ί'ι·σμτι.

ιιιιιιοιι ·ινιιτάσ 1τοιιει.ε.ιισττ, άιιεε άετ !ιιιοο1ιστι ιιι· άετ @που

Αιιεάσιιιιιιιιιιι άσε Βσ!ιιιεε!‹ιιιιε!ε εστερ!ιιιετι νει: ιιιιά άεεε θε·

ιιΠ·ιιειιΒετειιε 1ιει·ιιιιετιιιιιι: Πει· Ρειισιιτ ει·!ιο!ιε εισ!ι τεο!ιι Βε!ά.

ιτιιι·άε εισιιιισιι ιιτιά ιιιιιιιισι· τιιιά ιιι!ι!ιε ω! ν1$!!ιε εισειιιιά, ει·

!τιιιειε ιιιιτ ιιΒετ θεειά!ιιεειάι·ιιιι€ειι ιΗσιιιιάτιορειει.

Πει· ιιιισιισ Μ!! 1ισιι·ε.Ι σιτιστι Βο!άιιισιι, άετ 4 'Ι'ειεσ νοτ!ιστ
άιιτσ1ι ειπ 8σ1ιτεριισ!ι ινστινιιιιάει ινοι·άσιι νετ. Ηιει·Βει ννιιτ ει·

εσιτι!!ειι ιιιιά σειιι ειπε !.ιι!ιιιιιιιι,ε; άσε τεσιιτειι Βσιιιεε ιιτιά

Αττιιεε (στ ιιοιιιιιε ιιισ!ιι Με Ζεισ1ιειι άσε

Ηιεις:!ι>!1ιιΒεικοιι άετ Μιττε!!ιιιιε, 20 ειπ. νοιι άετ Νιιεειιιινιιτπει,

ειπε Βο!ιιιειιέτοεεσ !ιΥιιιιάε ιπι-ι. ιιιια!σιο!ιιιιιιεει σιι Βιιιιάετιι;

ιιιε! νι51!ιςσ]ι.άιιιιιιιιιε· άσοι ι·εσ!ιισιι Βσιιισιι, άιε ευνσε!ισ!ι!τειτ

άσε τεε1ιισιι·Α_ι·ιιιεε_ετννπε Βσεσιιτιιιι1ττ. Βει Ττεριιιισ.ιιοιι άσε

8ειιΕάειε πετάει ιιι άετ Ι.ιι.ιιιιιιιι ειιι:ει·ιιε σιιι άετ Ηιιιιτινιιιιάε

σιιιερτες!ιειιάσε ·τιιιιάσε Ι.σε1ι τςει”ιιιιάειι;. άιε Ιιειιιιιιιι ιιιιετιιιι

ιιι ιι;ι·οεεε Αιιεάειιιιιιιιιτ εσι·ερ1ιιτει·ι... Ιιι άετ Πάτα ειιι ει·Βεσιι

,ει·οεεσε σοιι; Βιιιτιιιιις. Πισ Βε!ιι·εριιε!!!τιιεε! κει· ειινιι. 2 στη.

ιιιιι·ιστ άετ· ννιιιιάσ Βε!εΒετι. Ησι1ιιιη;ενετ1ε.ιιι,σ.ιιιιιειιιζ. Νιιε!ι

Β-ινιιιιιισιπ!ισ!ισιιι Αιιισιιτ!ιε!Φε ιιτι Κιιετι!τειι!ιιιιιεε !ιοιιιιισΡει.

οΒιιε 8ιιισ!ι·εε!ιε_τι. · ι

.δι!ζειιηιΒιιιιειι8ετ νετιισισιι εσιΒεινστειιιιιά!ιττ!ι> Βο!ιιιεεε

ιιιε θειάφι;; Υ-οινάειι θ Γιι!!σιι,· ινε!σιιε ιιι ιιιιεστε Βε!ιειιά

!ιιιι&_!ιειιιειι,- σιιάει.ε ιιιιτ-ειιιστιάά!ιοιι ιιιιά άισεστ Βσιτιιι

ειιισιιζ-8ο!άειειι, άετ ιιιισ1ι_σιιιεπι_Βειιι!εε ιιι άειι Ποιοτ

τω; ειι_-Βερειεεωτ1ι. !ισιι-άσιι ιιιιτιεσιι νετάιετιειι2 Βε

εοιιάστειετνιι!ιιιι ειι.ινστάσικ.- :Βει άειιι_ σιτιστι ινιιτ· .άιε

Πεινε!ιτ!τιι€σ!. άιιτι;:!ι άιε. ι€εσιιισ !νειιεσ 1ιιιισιιι ιιιιά ε!εισ!ι

!ιιιιιστ άεπι-!ιιι1τετι;0ιιιιε ιιστειιεεεεειιεθιι. Βειιιι ειιιειιειι

!"31°= άιε _.Κ11εσι.- Βειιιι !ιιιι:ειι ΝεεειιιιιιΒσ1 σιιι8εάτιιιι8ειι

ιιιιά σε στη. .Με νοιι εάετ.Νεο!τειιετιιΒε ιιετειιεεεειιιι€ειι.

Βειάσ. Ράιισιιτειι-_-στ1ιο!_ιειι -εισ!ι-·τεο!ιι· Βσ.1ά. ε

.Βιισεάιάειοιισιιάστ Βιιιτειιιιτιιι.ειι Βσιτιιιιι- εε ινιιτειιιι.!!σ

ΠεΒετΒιιιι€ε νοιι ειιιιιισ!ιειι Ρτε!ιιιιτειι ειι άσιι εσ!ιινστεισιι

8ρ!ιι€στΒτιισ!ισιιειι]ΒεοΒιιοιιιειι. 'ΙΜ ιν-ιτ !τειιισιι σιάστιστι

Βάιιιάστιερρετεν Βσεσεεσιι, εο Μακάι ιιιιτ Βάσιιει ινειιιΒε

1·'ά!!σ ιιιιι Χ-ειτιι!ι!σιι ιιιιιετειισ!ιι. !ι'σεειι άετ σιιοτιιισιι

ιιι άσε ιιισιεισιι Εε.!!σιι

Κι·ειι2εει τιιεσιισιιι. ·

. !εισιιισιι θγπιιιιοιιισ, ινσ!σ!ιε άιε Ρειισιιισιι εειειστι.

 

 

θεεο!ιινιιιάιε!ισιι άετ Κιιι;ει ιιιιά άσε-1”σιιισιι ιζιιιιΒστε

1τσιιιιισ ιιιιιιι Βει βοιιιιεεινιιιιάσιι ιιιεροιιειάεσ Κιισειισιι, Με άιε

Βιιιρ1ιι·εσιι, ιιιιτ «Ι.οο!ιεο!ιάεεε» ετιιιι!ισιι. Ζινει άετάτιιεσ

Πι!ισ-1τετιισιιιιιτ ΒσοΒιισιιιιιιιε: Με ειιιε Με! ιιιιι ειιιεπι

Ι.οσιιεσιιιιεε ιιι άστ ιιιιιστειι Εριιι!ιχεσ άσε Βιιάιιιε, άσε

"σιτε Με! ιιι άετ ιιιιιετσιι Εριρ!ιγεσ άετ ΤιΒιιι. (Ηειοιισ

Βσιιιιιάε ινιιτάειι ιετιιστ ιιι_2 Ριι!!ειι Βσι 8σιιι1εεσιι άυτειι

άισ 8σεριι!ιι ιιιιιι άιε Βιρρειι ΒσοΒιισιιτει. Νιιτ ειιι Εοσ1ι

ιπι Κιιοοιιετι εειεισ άσιι Με, άσιι άιε Κιιεσ! εσιιοιιιιιιετι

!ιιιιισ.

Βει 1)ιεριιγεσιιεσιιιιεεειι νει· άιε ινιτ1τιιιιε άετ Κιι€ει

νσειι ετιιειστ. Ιιι ειιιιιιειι Ε'ιι!!σιι νετ άετ Κιιοοιισιι ει!1ετ

άιιιιιε ιιιιΒεάειιισιιά εετερ!ιιιετι, ιιι άειι ιιιειεισιι Ρει!!σιι

!ιιιιεε8σιι νετ άιε Ε'τεΚιιιτ νοιι άετ εο!ιιιστειειι Βεεειιει

ισιιιισιι. Μι στιιιιιστε ιιιιο!ι ερσεισ!! ειιισιστ άετε.τιι€ειι Ρει1ε.

Βεε ειιιε Με! !ιε.ιιάσ!ισ σε εισ!ι ιιιε ειιισ Ξσ!ιιιεεννιιιιάσ

ιπι ΟΒστιιτττισ, νο σιιιε εσιιινετε $ρ!ιιιστιτε1τιιιτ Βσεισ.τιά,

ιπι ειι·ειισιι Ριι!!σ ντιπ Βει σιιιετ Βιι!ιΒιετ1τιι!αιιτ άσε

Γετιιιιτ σιιισ 8τοεεσ Μσιιεσ νοιι Βρ1ιιιετιι ιιι άιε ινσιε!ιστι

Τσι!ε ειιιεσάτιιιι€σιι. ινιιιιτειιά άσε ΑιιΓειιι!ιε!ισε ιπι Καπι

!τειιιιιιιιεε ινιιτάσ άιε Απ. Γειά. ιιττοάιετι ιιιιά ιιιιιεει:ε.

81εισ1ι ιιιιι.στιιιι.!Β άσε Ροιιρετι'εσ!ισιι Βιιιιάεε ιιιιιετΒιιιιάστι

ινστάειι. ι)ιεεσ $ρ!ιιιετιτει!τιιιτειι ειιτ.ειειιιάσιι εοντο!ι! Βσι

8σιιι1εεειι Με άετ Νιι!ισ ιιιε ιιιιε άετ Ε'ετιιε. ΟΒ άετ ΑΒ

ειιιιιά πι” άιε Βεεε1ιειΤειι!ισιι άετ 8ρ!ιι.τετιιιιε ειιισιι Εω

ιιιιεε ιιειιε, 1ιεεε ω» ε1υε ιιιιεστσιι -!ιιι!1σιι »Με Βειιτιισι

Ισά. ιιιε 1Νιτ!ιιιτιεειι άετ 8σ!ιτειιιισ!!ε αυτ” άισ-Πιεριιγεσ

κάτω Βιεινει!ειι ειισ!ι τεσιιι: εσ1ινιστ, 8ειιισιιιι!ισ!ι εΒετ

ινιιτειι άιε Κιιοο!ισιι!ιιειοιιειι !εισιιιστστ ω. Σε εεεο1ιει!ι

εε1Βει, άιι.εε άιε Κιιεσ1 ιιιιτ σιιιε Αιιε!ιά!ι!ιιιιε ιπι Κιιοσ1ισιι

νστιιτεεσιιισ, οιιπο άειεε άιε Κοιιιιιιιιιιει άσε Κιιοσιισιιε

άιιάιιι·σ!ι ειιι8ε!ιοΒειι ννιιτάε. Νιιτ2 Αιτιριιιε.ιιοιισιι ιιιιιτάσιι

ειιεθειιιιιτι; ·άιε ειιισ· ινσεσιι Ζετεε!ιτιισιτετιιιιε άεε;ΟΒει·

εειισιι1ιε!ε, άιε εινειισ°ιΘεεσιι (επρεπε άσε ΠιιιετεοΒειι!ω!ε.

Με άιε 0σισιι!ιεε!ιιιάιΒιιιι8ειι Βειτιιιι, εο και· ι!ιτ_νστ!ε.ιιι

ει1ιιειι€, ινσάστ Ατιιιτοιοπιισιι ιιοε!ι ιιεεε!τιιοιιειι ννιιτάειι

νοτιισιιοπιιιιειι. _

Πάεε άιε ννιτ!ιιιιιεσιι άσε ιειτι!‹ιι1ιΒι·ιἔσιι θεινε!ιτεε ιιυ

πιω ειιιά, !ιιιΒειι ιιιτ εσ1ιοιι ιιι Βεειι8 επι !!ιιιιιάειι άετ

ννειο!ιιει!ε ετιιιιιτσιι, άισεσ Βιεειιεσιιιιιι πιά ω" νισ1

!ειοΒι ιιι Με· 1ιά!ιετειιι θτεάσ ιισι Βτιιει- ιιιιά Βιιιισ!ιινιιιι

άσιι ιιστνοτ. ιιιτ ισάστ· νστιτιιιιάστιιιιε άσε !ζειιΒετε

Θενιιε!ιτσ ιει ειιε!ι άιε - ΡτοΒιιοεσ νοιι Ειιιι8σιιεειιιιεεσιι

Βεεεστ 8σινοτάειι. 8ο.ινιιτιάστιε πιω εεε 1870 άιιτι1Βετ,

άειεε Ι.ιιιι€στιεο!ιιιεεε άιιτ_σ!ι Οιιεεεσροιεειισ!ιτε (11 πιει.)

Βιιιιειι€ετ νστ!ιεισιι ιιιε εσ!τ!ιε άιιτε!ι Ζιιιιάιιεάσ18εινσ1ιτε

(13,ιιιιιιιι.) οάετ Μιιιισ8εινσιιτσ (18 ιιιιιι.), ιιιιά εε ειπ.

ετιιιτε Ι.ιιιι€στιεο!ιιιεεε, Με άιε άιιτσιι άιε ιιιοάστιισιι ίσιο

!τειιΒτιεσιι (ιισινε!ιτε νετιιτειι.ε!ιιστι, ειιιά

οΒιιε!ιισι ιιιοτάσιι.Υνισ ιιι ιτά!ιετσιιΚι·ιεΒειι, εε!ιάτσιι ε.ιισιι

εεεειιινιιτιιε Ι.ιιιι8ειιεσ!ιι1εεσ ευ άσε εσιτά!ιιι!ιειιειειι Υστ

ινιιιιάιιιι€σιι. Ι)ιε ιιιειεισιι· Ρειισιιισιι ειιηι(ιιιιάσιι έ!σιο1ι

ιιιιι:!ι άετ Υετινιιιιάιιιι8 εο!ινιστε Αισπιτιοικεσινιι!ιιι!ισιι

ιιιισιι Ηεσιιιοριοσ.- !3σι άετ Πιιιστειισιιιιιι8 ιτερριετισιι_άιε

Πει·

Α1!εσιιισιιιειιειειιά·ινετ ιιι άετ Εεεε! με Με !Βιιι- ιιιιά

Αιιεεειι8εσιιιιιιιιΒειι άετ Κιιεειιι ινετσιι ετΒεσιι8τοεε ιιτιά

τιιιι σιιιετ Κτιιειε Βεάει·1:ι. Νιιτ Βει "σι Ρειισιιισιι Μπιτ!

ειο!ι!ιειιτειιιριιγεειιι, άεε Βσι άσπισιιισιι ιιΒστ άσε μετά”

Βιιιιιρι, άσιι Ηει.!ε ιιιιά άιε Ατπισ,Βιε ειιι άιε ΓιιιέστεριιΖειι

1ιιιιιιιιιετ, σ.ιιεεεΒτειιει νετ. Ρεει.ε!ισάιιιιισιι Βιιιτετε!!εεε_ .

ιιι- άιε ΡΙσιιτε ιιιιά νετ άισεάιι6 Ριιι!!ειι Πτειισ!ιε άσε

Τοάσε. Ιιι 6 Ριι!!σιι πετ Βιιηιγσιιι ιιιιι2ιι, ιιι 2 ντιπ άιεεετι

!!'ει!!ειιΐ πω: άιε 1 Ι(ιι€ε! ιιι άετ Ι.ιιιιεσ ειιτι1σ!ιεεΒ!ισΒσιι.

νοιι 40 Βτιτειεσιιιιεεειι 1ιιιιισιι 86 άιε Ι.ιιιιΒε άιιτσιιΒο!ιτι,

άιε ·ιιΒτιεσιι Βσετειιάσιι Με εο!ο!ισιι;·>ινο άιιε Ρτο_ισ!τιιι

ιιιιτάιε 'Γιιάτιικινειιά Βεεσιιιιάιει 1ιε.ιτε. νοιι άισεσιι 85

ετιιτ.Βσιιι6ι εσιιιιι Βειτιιε άισΜοτιιιιιιειεειάετ Μ! Μ”. _

Βει .ιιιιε:!ιιιιιι !τειιι Γε!! πιτ Βε!ιε.ιιά!ιιιι€Κινο ·ειτισ

8σ!ιτιιριι°ε!1!‹ιι'εε! άιε 1.ιιιιΒε άιιτε!ιΒο!ιτι 1ιειισ,°ϊενο!ι! εΒετ

εο!σ!ισ, ντι άιε 'Γιιοτεκιικιιι_ά ιιιιιετιιιιι.°νοτριεεεμ τιιιιω
κι !ιιστ”σιιιειι ιιιιεεινά!ιιι!ιε!ιετσιι Ρε!! σε: 1 ι ιι 1· ι

άετ .

ιιοσ!ι ιιιε Βε-.
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Μ $αιιιαι, 28 .ιε.ιιτε κα. Αιιι'ααιιαιε ειιι 5. ΟΜεαει·. .Μα 80. θεα·

αιιααει·, ια ιιει:εατιει· 8ι.ειιααι.τ. Μιτειι εια 8ειιι·ιιααειι νει·ιναα

ω. 4 ειιι. εαετιιιιια, ω. ιιιιω ε." τεειιιεα Κιανιεαιε εια αειι

αειιικτεεεε ανααιιε πιιι: ειιι·ιεεαι Βειιιε;ε. Κειαε Ααειτιιιειι'ααα,ε.

Πααετιειιτειιιιετ Ειτεαεε ια Με Ριειιτει, ειιιτι‹ε Βιιιαιιαιιιιοιιαειτ

ιιπ Βιιειαεαιιατ' ιαειιτετεα Βιραεα. Βει ω· Παιει·εαειιαιιε; ιιιιι:

Χ-ειτα.ιιιειι ινατ‹ιε ι'εετεεετειιτ, απ” Με Κα,ετει νσειιιιτειεαε ο

Βιραειι ιταιιιαι·ιεττ ιιε.ιτε, Με Μιεε Με ειειι Με εει· Ηϋιιε εει·

7. Βιιιαε. 4 ειιι. νειι άει· αιιωιαιιε αείααιι. ιιιιαε Ριιετεει·εαιιιε

ια εει· θεαιαιειεαεαε ιναι·‹ιε αιειιι ;;ειαε.ειιτ. ιατεαεινε ιιιιαριιατι

ιιειιιτειτ ιιπ εει· εε=ιιε. ννε Με Καεει ειειι αεια.αιι. Πε. επε

αεαιαιεα α·ατιιε, και" Με 8ειιι·ε.ααειιιτιιε·ει @και νεα ιιετ

Βιρρε Με· ιιιι‹1 εεια Ρατιεατεα 8ειιιιιει·›ιεα νεται·εεειιτε, εε

ιναι·ιιε εια ορει·ατινετ Βιαετιιι θα· αετεειιιιει: εαε·εεειιεα. Παει·

αει ει·ειια ειειι ιπι εει· νει·ειει·Μεαε εετ Τ. Βιραε ειιιε ι‹ιειιιε

Αιιειιααιιιαε·. εοινιε Ωιιει·ι'ι·αι‹τιιτ εειι Καεειιοαε. [Με Κατ.τει

αει”ααιι ειειι αιειιι. ιιετεειι νεα εει· Ηιερε, εεατιει·α ννε.τ αει

Ρα.ιαειιεα πιιι Μαι Ριαρ:ει·, αεεεαιιετε αει αει· Βιιεαιι·ειιεα, ειιι

Μπα νετ εει· Βιιιαε ια ιιιιιιεα. Με Με ειαεε εειιε.τι'εα

ι.εα'ειε ινιιι·‹ιε Με Κιι;;ει α.ιιι',εει'α.ιιεεα, ννει·ιιιιι' ειαε Ηειιτεατιιτ

ααεειε-ε·ι ιαατεε. Ρετ. εταειιε ειειι εειιι· ι·αεειι. Με 1νιιαιιε

ιιειιτε ιιει.εα ειιιετ ινεειιε. Π

Μειαεαει· εαπ” κι ειειιετ Με Μια εεεεεεα ιιι εει·

Ηειιαααι;, θειεεεαιιεια ευ ιιειαειι ιιιιετεεειιαιε Ι.ειρετειε

ιαιεα Ζε ιαεειιεα, εε αειι ειειι ιετιεειι αε2ειει, τιειεε Με

ιειαιτειιατιέεα θεννειιτε ιιατ ειιεαιιιιιαεινειεε 1.ερετειε

αιιειι αειιε ιιιεειιεα. Ια ιτιιιιετεα Κι·ιε.ε.τεα αειιαττεα Βειιειι

εειιαεεε ειι ιιεε εειιινετειεα 8ειιαεεεεαΜεα, εεαα ινεαιι

ιιετ τω εκει εειετι εειει· ιιι εειι αεειιετεα Βιιιαειεα εια

πω, εε ινετ ιιεειι αειιεεα ιιι ιειιεαι πιω Με εεα ρεεε

ιτιετειιειεα Βεαειιεειιαεε αεΒιειαεαιιε Ρετιιειιιιιε ιιειιαιιιιεε

ιεε. Έ Ιια τιεαιεεα-ιτεια2εειεειιεα Κτιεεε αειταε Με Βιετα

ιαιιιααι εετ ρεαεττιετειιεεα Βεαειιεειιαεεε 70 αθι. Ιαι

Ι.εεετειιε ια θαατεειιιιιια ιααεεα 24 αειιε ταιτ ρεαεττιε

τεατιεα ΒααειιεειιαεεειιΑαιιιειιαιε. νεα Μεεεα εαιταεα 18,

11 Βεαεεεα, εειαιι αε.αεαιι 10 ρΟι.,.8 Ι.εριιτειειαιεα ανε

αεα ιιεαετι·ιετεαεετ Βεαεαεειιιιεεε ι‹εαιεα αυτ Ααειιιιιτααι;,

Με πια ιει.ειεαι Αιιεε;ειι€ε; αει 2ινειεα ιααιι 'ε.ιειι ιιιιι'ιιεε

Ρετιι.εαιιιε, αειτα ιιτιιτεα τειειιιιειιε Βιιιιιιαα ιαιι ειιιιιτειι

ιιεαι ΙΒιιετ ιπι ιιιειαεα Βεειτειι. ιιι εεα Ρειιιεα, ινειειιε

Βεαεεεα, νετ Με Ρετιι.εαιτιε ιαειιτ εεετ ινεαιαετ αε

ατεααι. ·

Δαεεετιιεια αιιτειεα αεειι 2 Ιιερετεωταιεα αεινεταειει

Πει, νεα ιιεαειι Με ειαε. ατα; ιειε.ιεια ΑαεΒεαεε, ειαε

ιιιιτειι ειαε ρετιετιετιε ηριιαεε Ψααιιε νετατεεειιιε

.Ρετιιεαιτιε αεττει. Πει· πειτε Ρειι, νεα ετινεε ετεεεετεια

ιιτιεεεειιιταταιεειιεια Ιατετεεεε, ινετ ια κατω ιειαεαεετ1

ΒειΜιτ, 24 .Τειιιι·ε ειιι. Ααιιιιιιιιιιε ιιαι 81. Αφαια. νετινιιατιει

ειιι 24. Αιιι.·ςιιει. ια ιιει,ςεαεετ Βτειιαιιι.τ 4ιαι·ειι ειαε (ιεννειιι·ι‹ιι,ε;ει

και: ννειιει· Βα1ιεταααι.ς· Με ι·εειιιε Ηγρεειιοαει·ιααι. Οια;

1 ανετα 2.αιιι νει·αεαιιαιειαε, ινε Με Καα:ει αεταιιεεεαειαιαειι

ινιιι·ιιε. ιαι τεειιιεα Ηγρεειιεαετιιιαι ειαε 8Χ4 εια. ,ςτεεεε αι

ιει· εε:ει·αιει·εα‹ιε νναιιεε. 3 ειιι. αιιιετιιαια Μεε.ει· ειαε θρε

τατιοαεινιιαάε. Μιτειι ννειειιε Με καει ιιει·ε.ιιεε·ειιειι: ινει·‹ιεα

νται·. Βιε.ι·ιτε 1)ι·ιιειτειιιαιιααιιεαιτειι εει· αναιιτιε. εε ιιεεε εειαετ·

ιιεε `νετααιιιιεε εειιιαει·αιιαιτ ννειτ. 1)ει· Μια

Μπα. ιιειαε Τειαρετιιτατειειαει·ιια,ε. Νιιειι ειαιεεα Τα8·εα

ι·ειειιιιειιε Βιαιααε ειιι-ι εει· εαει·ειι νι'ιιαιιε, ννειειιε, αειειι

1ιιιι·ειιεειιαειειιαε· αει· Ηαιιιατιιειιε 2ινιεειιειι εειι αειιιεα νιιαα

ιιεα, »και ααεετε ατι ειιιιεα νναι·. Με ιιαι·ειι Τααιρεααιιε.

12 8ιααιιειι ερειει· ειειιιεα ειειι Θεαιαει·αειι ιαι Βιι.αειιε ααα

Με Αιιιει.τααε

ιΒτατεειιεα εια; Ρετ. Μετα ιαιτε·εαεταιαεα: Ί'εταρ. 89,2, 89,8,

Ριιιε Πα ιιετ Ι.εια ειιι'.<.:εττιεαεα. ατεπιιιιι·α ειαι·ιτ εταριιαΜιειι.

Σε αεατιιαιι ιιιιι'αεε Ρει·ιτεαιιιε. :ιαετ »να εταιαιαιε ειε ιιετ?·-ιΞε

ινιιι·‹ιε ιιιιει·Μαε·ε @εειι εα Με Παει· εεεεταιετεαιιε νΨαα‹ιε ιαι

Ημιεειιοαει·ιαια εειιιιειιι, Με. και· ιιαειι Με Μεειιειιαειι ειαετ

ρει·ιατιετι.εα Ααρει·ιιιιαιτιε αιειιι. -εαιηι;εεειιιεεεεα. Βει Βι·ειι'

ααιιειαετ Βιιαειιιιαιιιε εαι.ιεει·ιε ειειι εετε-αατιιιεαιετ, ι:εταειι

.ιτειει· ιιιιτει·. 1)ει· ι·εειιιε Βειτειιτειι ιιεε Βιιιιειιεε νιιατάε εει'εττ

ιιαι.ετεαειιι. ααα ενια: ι·ιειιιιιι· ννειτ εια ιιιειαειι, ιιετ Βειιιιεεννιιαπιε

εατεατεεαεαεεε Ιιεεα_ιια Ρετιτοαεατα αα ι1ιιιιεα; Με εει· ιιιατ.ιει·

αατιιειιεεεεε·εα ννιιτεε, ..ιιιιεειε ει· αει' ειαεα Μετιιιιε·εα·εαεπεαιι

ααα ει·ντιεε ειειι εετεειαε Με αει·Γειαιει· Μαιιτει ειιιετ θιεινεαι·

ιιαιτει. Βεαειιι.ε_ιιειτε. Η ι ι‹ α ι ι ε α'ειειιε 'Ι'ειαρειιεεε. Ρετ.. .ιναι·αε

ειιι 29. Οιιιοαετ Με Κειινιιιεεεειιι. εαιιεεεεια

1λ7ιε ιτοιαιαι εεεεεε Με .ρεαειτιετεαεεα Μαθε·

εειιιιεεε ια ιιετετιι€ειι ιι'αιιεα εε ιιιι.αιιε ειιαε Ορετετιεα

ιιειιεα? Βιε ΙΤι·εεειιεα_ειαιι α. α. ιειαεαειε: Με 115ιτιαε

Με ιαειιτ εεετ ινεαιεετ ιεετ, ιιεαα ιιιιαιιε αει εετ 8ειεει

νιειε Βιιιαιιεα νετ εετ 8ειιιεειιτ αιειιιε .<ζεαοεεεα. Βει

ααεετεα Ρειιεαιεα ινιιτ.ιε αεεααεαιει, Μιεε, ιιι ‹ιεα ιαειετειι

Με” πιιι εααειιιιεαι ΑαειτααΒε, Με 5ειιιιιτειιεατειι

εειιαιαιιειι 16 Βιιιαιιειι νετ εει· εειιιωπ »Με εεεεεεεα

ιιιιιιεα, ναιατειαι ια εειι Γειιεα ιαιτ ιετειεια ΑαεΒιια8·ε

Κα” νει· «:ιετ θειιιαειιτ ειιιε Με.ιιι2ειι ειιιεειιειαιαεα πετ.

Ια ειαιΒεα Ριιιιεα ιιειαε ιιεε Ρι·ειειιιιι εειι Βεαειι ιιιιτειιρ

αειιτι, εααε Με Ειιαέεινειιιε 2ιι αεεειια.ιιιεεα. ια εειι Με

ειεα Ρειιεα ιιεεεεεα ια εετ Ι)ετια. εΙιει·ιιιιι€ε αεεεεειιαα,

ιιαετ Με ΡετΓετετιειιειι ειατι εε ιιιεια, ιιεεε ειε ιιατειι

ΑειιιιτειιΖεα σπαει· ατειααιεττε Βεαιειαιιιε.ατ εεεεεια πετάω

ιιαιι.ιιειιεα. θεια ειεαετ ινεεε ιαειιειιετ Βειαειιεειιαεε

εεωιιι εεια, ινειια αιειιι ι1ετ Ρειιεαι ειαεαι ιιι,ιι€εα ααα

εειιννετεα Ττειιερει·ιε, θα ιιι εαεεεεαεειι 1ϊ'τεεαιαεΒεα,

ειιιεεεεεω; εεινεεεα πειτε. Βε _ιιιιιεειεα ειειι Βιια2 ιιι εει·

Νιιιιε ιιεε 8ειιιε.ειιιιειεεε ετεεεετε Κτεαιεεαιιααεετ ιιιιτιεα,

ινειειιε- αεεεαι1ετε Ρετιειιτειι ιαιι; Βιιιιειιεειιιιεεεα ειιιαειιαιετι

ιιααατεα, ατα ειε ιιεα εειιιιιιιιειιεα Ειαιιιιεεεα ιιεε Ττειιε>

αει·ιεε επι εατ.κιειιεα. .

Βιε ιΝιτααιιεεα ιιετ τιιεειεειιειι Ρτε_ιει‹ιιιε εεαειαειι ια

εει· 1ιιιιιριεεειιε ιαιι εεε ω" τιιιι€ετειιιεα Βεε·αεειιιαα8εα

ααετ Με ιερεαιεειιεα Καμια ααετεια2ιιετιιαιαεα.. Βια

εεαντεειεεαετΜιιιιετατει, ια. Ηειααιιι.τ, ινειειιετιιιεετ

Εεεε εει·, Με ετοεεεαΚτεαιτεαιιειαεετ ιιι εετιερειιιεειιεα

Ηιιιειιειαει Ηιτεειιιιαε Ζε αεειιειιειι, ει·ινε.ιιαι, εεεεια

νιειεα Γειιιεα Με 1Νιτιιιιιιεεα Ματ ιιααιιιιιιαι·ιεθιι θεινεατε

ιιιιαιεια ινετεα. Βρεαιειι ω ιιιια Με ετεεεε Ζωα .νειι

Ααεατνεαιεα αλ”, Με ετ ιια Κτειαιτειιιιειαεε Γεια1,εεττιε

Μιεε εει· Υετιιιιιι αει Ι.ιιαεεαεειιαεεεα. Θειεαιτεειιιαιι

Βιιιιαεα Με εαειι »οι νιειεα Βαιιεαεειιιιεεεα #ιαεεετε1.

Βιιαειιε πετ. · - · ό ·:·· ε

. . . ιτε - - 1

Μ . ' α

νει·2ειειιαιεε εετ αιιεςειιιαι·τεα Ορει·ε.ιιεαειι. ·ΐ

Ι.ιι.τεται·ιι ατι. αι·α.ειιιιιιιε. . ; 1. 'Ϊ Μ

» » ιειαοτειιιι.,. _. 1 α· ,η

» .». ιιαια.1.ααι..... 1> _χ

Αιαριιιαιιε ι'εαιει·ιε. - . . . . ε; . .

» ει”. ιαιια. ;. . . . . . Β τ 4

Βιιιι·εειιε εει·ρ. αιιειι. ι·εειειι. Μνει·ιι. . . 15=_· Π,

Ορει·ειιε ι·ιωιωι. ιιετιι. ιαετιιιιιει. . ' :ε ι Η

- » ›ι ιιγει·εεει. ιεεαιε . 1 ·

Ιαιρει·εωιιιιιι. . . -. . . . . . 5 Η

'Ι'.ι·ειαιαιιιιε ετεαιι . . . . . . . 11· .ι

Ιαειειε α.αιιεεεεεε εειι ιιιιιεειιιειιιε . ιι · ή.

1ιιειειε ιι.αεεεεε. ειιαριιι·εαιει 1 Μ.

Βεεεειιε εεειιιι·ατα . . . . . . . ,· 2 .ι

» α ει ιιιει·ιι.ει›ι.ειιιιιι . θ ._ μ.

Ρτειεαει1ε εεε Μ”. Λετιιειεεεε

εει· θεεειιεειιεΙα 11ινιατιαιεειιετ Αετ2αε°'αι1

.Τατ;ενν (Πετρεια νεατι 17.ε-19. Ααε. 19_Οε..

ε ι1ι·ιιιε 8ιιιιιαε. '

. Μιιιινοειι, εειι 18. Δαρια, 9]Πιιτ Μεταειιε.·

1. Πι·. Κια ιιτ.α-Βιρ_·α: Βιιε,- 'Ι'ιιιιει·αιιιεειε αειι =8ι:ανι·ιιιιαει·ε

εειιιιΐα.(Ιετ ια Μεεειτ Ζειαεειιτι11. 1904. Νι·..-αθ.ει·εειιιεαεα).Πιειταεειοα: ω. · . κα·

Πτ. Μ. Βειι ιιιιιιι-Βιι:ε ετειιι Με ιιιιιιιωιιιειι Πιτ αιε.τ1ιιι

ιειτ.αιιε ιιεε Ααει·ιεε εαε·ει·: ει· αεεειιτιιαιιτ.- ειε ιειιιε·ιιειι ειιι'

ιιισ>_ιειιιεεα Κτειιιιιιειιεεαετααεε, ννε εει· Ρι·ε2εεε ειιι Ρει·ιεειιι·ει

τει( ει·ι‹εαιιεα ιιι.ιιει, 11ιεαει· ..θα ειιι1ειι Μ. Μιά Με θειαιιι·

ιιετιιιει· ανειιει·εατινιειιειιια.ε· αεειε π. Πω νετιιααιιεαεεια ειαετ

ιιιαετιιαιαεεα Βιιιιαεαειιειιιιεα εεαιιςτ. αεειι αιειιι, εαεαεεννεαιιι·

Με Μια Γιεαει·. ιιεαιιει·α Με θεειιιιιιιιειι αειιι·ειιιιειιει· Ζιιετε;αεε.

Παεει· ατεεαεειιεειιεε*Κειιαεα ιη εε αειιιαει, ααα ντα· ια.α

αειιεα ααα εε Με, ειιιιε Μι· ιιαιι αιειιι. ιιι νιει ααιιιαεεειι ειιι·

τω. ιιιαι ιιπ ειιιε Ειπα ετιααετιιειι Με εειιννει·αει`αειειει·

Ρειιιιιιε, ι.νειειιε αει ιιίτετ ετειιεα Ξειαναιι€ει·εειιαι'τ. -ειαε-1ιεαεϊ

ιιατιε 8ριι.:εαειι`ε ιιοα Μιι·αετ. Με Θεαννεαεει·εεαεία ινιιτ‹ιε

αιειιτ ααι:ει·αι·οειιειι ααα Με Ρτε.ιι“ιιει ιιιι ιζεαπειι ια εετ”Γειαε

α κιααετ μασκα, ννειειιε Με Με ε.αειι ειε εειαετ Με; .εε

ειιιμι ειαιι. Μαιι πιω ειμαι αιειιτ νει·εεεεειι. Μιεε ειιι εειι Κατι.

εεαε πι· Πιιτει·αιτεειιιιιι;.ι· άει· Θεαννειιε;ετεειιεια .αεικνε εἘἴΜε

νει·αιιιειιτιιαιερα ιατιιιιιαει·αιιει· Βιετιιιιαα Μι (σωσει. ε.ι,.ιιαιι

εεαι ιει Μια αιεταιιεειιει· Μεαεειι εεννιιειιεεα.

Ρι·ειι. ·αεαιο: Πιε 12ατε ειιιααε·. σα ειαειαα:ιαιετιιιιιιιέεα

Ιαεινιιιιιααι 'Με. Βια: εια8·ετε.τεα _·ννει·ιιεα ιααεε Με ιιιειιι.,` ιπι.

εειιι· εεαινιετις.[' Μιὰ σε αιειια Με Βιειιει·ιιειι“2α ι·ειιειι; Μι »να

ια εει· Ρι·εα·αε.εε·βετ Κταααιιειτ·ααειειιετ·εια‹ι. νται ιιαααεα·ιιι
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ν!ε!ειι Γε!!ειι ε!ε!ιτ ι·ει·εεεεεεειι, Με Με Κι·ειι!ιεε!τ !ιι ιιει·

Βεε νει·]μείωι πω!. Διιεεεἱεεεε ι!ει· Τιμειι.εεε, Με” ι1εεε Με

Με Βεεε Τεεει·ειι!εεει· ε!εεε!!εε νετ!ειιιειι ειε! Βεειιιι‹!ε Κει

ι!ει· εεε !ειιειι εει·νοι·ιεεεεε εειιιιειιι εε!!ιε ιιιειι ειε εειιι εω

!!ε!ιειι νει·εο!. Με Εεε "Με εε ειι·ειιι; εε!ιι. Ψεε Με Ε!!ιι!ει

1.εειε εεε Αεει·ιεε εειειιι, εε εεει.ε!ιι. Με Βει·εεει.!ε·εεε· ι!ειιι

!ε 1Τ!!!1εε !'ι·!εεεει· Βι·ει·εεεειιι:, ιιι τ1ειιειι πιε.ε ι!ετε!ι Με·

εε!εε ννεεεεε!!εεε Βεεεει·ιιες εεε Ζιιετιιιιι!εε Με· Κι·ειιι!ιεε ει·

ινιιι·τειι εεειι. -

Ρι·ε!”. Κεεε!ε ι· ει·ννεεει, πει Βεπειιιιιιι!ιιιιε Με Με νει·1ε.ιιι.

ειιττειι Βείει·εε!ειιε;εε ειιρειιετ!ςειι Βιιι!!εεεεε νει: θεειιι·ι.

Με! Ψεεεεεεετι ειε' άειι ινε!ι.ει·ειι νει!εεί Με· 'Ι'εεει·!ιε!εεε,

ε!εειι νεει!!ιιιι νει· εε. 80 ι1ιεει·εε εεεειιο!ιι:ετεε Γε!!: Βει ε!εει·

11'ι·ιιιι πει. εεεννει·ει· 8ε!ιεεει.εεει·εε!εεε »νετ νοιι εεεηιετειιι.εετει·

Βε!τε Με Ρι·οιεεεεε !!!ι· «Με εενει·ετεεειιι!ε Κνεε!ιειιεειι. Με

ιιιΓειιει!εε!ιιιιι. εεετε!!τ -- ειιιιιιε ιιι ι!ειιιεε!εειι Με ινε.Ιιεεεεειιι

εεε εεεε!εειιει. Ρει!ειιι!ε ειιιι·ε ε.εει· ιιιε!ιτ, ιπι θεεεειει! - εει

Με· Πεε!!εεεε!τ εεεε;ειειεεεετει· Ετιιεει·ειιε; Με εεις!ιιεεει!ε

Βεεεετειιι; εεεειι !ει ειιει·ρει·ιιιιιι ειε, ερειει!ιιιι νε!!εε!ιιι!!ιςε

Αεεεε!Ιειιις, ειε! πιεσε ιε-εε .Τιιει·ε εε!!εει· Με· νε!!ειειιΜεεε

εεε_ιε!ιτ!νεε Ενεε!εεεει!ειι εετ! ε!!!εειιι1εε Αεεεεεειι νει·εεει!ειι.

1)!εεε Βεεεεεεειιες Μ: Βει!εει· Τει· εε!ιιε εεειει·ε 8τε!!ειιι.ι;εεειιιε

Β·επεεεεει· Με· ε!ει· ιιι !!ει!ε ετεεειιι1εε 'Γεεει·ειι!εεε!ι·εςε ιιιιιεε

εεεειιι! ιςεινεεεε. '

Πι·. Κ ε!!ιε εε ιι-Βεςε.: Η!εε!ε!ιτ!!ε!ι ιιει· Βἱε!ε!ι.ιιες εεε

Λεοι·τεε εε! Ρι·ιιεεε, Με ρειε!εἰεεε εεε! οι!ει· Αε!εεε ειπε εε·

εειι, εεεεειι ιιιειιιει· Αιιε!εετ ιιιι.ε!ι Με Ιιιτει·ιι!ετειι ειι·ειιιιιει· ιιι

ιιει· Ριιι·ι!ει·ειιε εεε Αεοι·ιεε, Με Με θεεει·ι.εεε!ίει·, εεε ι!ει·ειι

1ετετεειιι· ε!ιιε ριεεεε Ζει·εεε!ιε!τεεε· !ιει·εεεεε!εεεε ννει·ι!ειι

1ιιιιιιι. Ιιι Ι!εεεε· εε! ?Με νει·Β·εεεει·!τι.ειιει· Ρει.!ι!εε

ινειι·ε ε!εεε ενει·εεε εεε !·!. Ρι·ο!'. Πεειε εε εει!ειι!ιειι: εε εεεεε

ιε εε!εεεει ε'ιι!!ε ειε 8Ο-ιεει·1ιεεε 11εεεε εεε·ειι ειε νει·!ετειιεε

ε!ειι·ειιιεεεετ ε·ει·ι!ειι. 1ιιι Αιι!'ειιι.>; Με· Ηι·εν!ι!!ιε.ι !ει Με Πε!!

ειιι!ειι εεεινει· εε ειεΙ!ειι, ενο!! Με Ρι·ει;ιιεεε Με νοει 1ιιτει·

ιι!ετειι ιιιε!ιε ειε εεεεεειιι!ει· 8!εεει·εειι. ιιεειεΙ!ι ινει·εειι !ιειιε.

Π!ε Βι·ίε!ιι·ιιες Με” ιει!εει Γε!!ε, Με Με ε·εεει.!ςε Βεειεεεε

εεε;; Μιι·εε Με Πειει·ει·εε!ιεεις Με· θι·εινιι!!ιΜ νει·ει!εεειι Με·

εεε, εεε εει!ι·ει·εεεε Με Με ιιιιιεεεει;!Βε Βεε!ε!!εεειιιιι; ι!ει·

Ρετε!εε Μιι·εε Με θι·ενιι!!1Μ ε!εει. !ειιεει· εει·νοι·. Βιιι!ειε Μει

ι·ιι!πει·ιεΠεε!ιε Βεἰεριε!ε ννιιι·ι!ειι εε ε!”ε!ιι·τ. Με!εει· Αιιε!ε!ιτ

πιεσε Με! Με θι·εν!ι!εΜ ειε εε ει·ει·εεεεε ειει·ι!ειι ινεε·ειι

νει·ι!ιιοετ εε? ΡΙιι.ειει·, ιιει· εε!ιι· "Με ιι ε·εε;ειι ε ε ε ε ι. ε

ι 1 ε ι· ι ε ι· Ρ!ιτε!εε; ειιτει· Ηιεννε!ε εε! 5 ε ε 1 ε ε ε ιιι ιι ιι ιι ι.;!εεεε

Με εοι;ειι· ΜιΓει· ε!ιιτι·ετεε εε !ιειιεεε, Μιεε Με 8ε!εετει!!!ειι

εε Ψεεεεεεεει: ι1ει·ε!ι Ρε!ε!εε ε!εει. εε !εεε !‹οιιιι·ε!ιιι!!

ε!ει·τ !ει.

Πι·. Μεν-Β!μι: Με Ρι·ιιεςε εεει· Με Ζε!ιιεειιιις νεε Πιε

εεεΙιεεεεεεειι ειιτει· 'Ι'ιιεει·ειι1εεεε ιιιιιεετε νειιι ε!ο!εις!εεεειι

8ιειιΜιεε!ετ ιιειετ!!εε νει·ιιειιιι. ινει·‹!ειιι Ιιι Ρι·ειιἱ ιετ Μεεεε

ιει!εεε ε!εει ι!ιιι·εΜε!ιι·εει·. Μειεει· 1ετ!'εει·εει; Με ερ!ε!ι.

Μεεε ε'ι·ειςε ειιεε.εε!!ε!ι ιιι Με· ει·ετ1!εεεε Ρ!'ΒΧ!8 !ιε!εε ι;ι·εεεε

Βο!!ε, Με Με Κεεεε!ι!ει·ειιι1ειι ι.;εινεεε!!εε, εεεεεεει:ει εεε

θετεε!ιτειιε, !ει·ειι θείεε!εε ιιππ! 'Γι·!εεεε !'ε!ι.εεε. Πει· νοι·τι·ει·

ιεεει!ε εετειιτ πιε εε!ιι· εεε ρ!ινε!!κε!!εεεεε Βε!'ιιει! Με Κι·ιτε

ι·ιιιιιι. Βε! Με· Βειιι·ιε!!εει; εεε Ζεετε.ιιι!εε ε!ιιεε 'Ι'ιιεει·ειι1εεειι

ιιι ι!ει· ιιι Ρι·ιιιιςε ειεεεει!ειι Ηιιιε!ι.ιει ιιιεεε Με Βει·ἱ!ε!‹ε!ε!ιι!

μη· ι!ει· Αε!ιι.εςε, εετ Γιιιιι!!!εεεεεεε!εετε εεε εεε Α!!ι;ειιιε!ε

ειιετιιει!εε εεεεεε1εεεεεειιά εε!ει

Μ. Β ι ιι ιε ιι ι ε·Ρει·ιιιιε: Β!ε διε!!ειιι.; Με· θεειιι·ιεεε!ίεε

Με ειε ε!εε ιιι ιιει· 1Μει·ιι.πει· νν!ει!ει·ερ!εεε!ι. !ει εε Λεμε

Με ειιιεεειει!ειι πει·εεεειι!τειιι!ει· 8·ειεειιιιεει· Βιεε·ι·ι!!'ειι εε!

Ηι·ιιν!Μεικ 'Γεεει·1ιε!εεει·. Με. Με θι·εν!ι!!τετ νει·ςεεεει·!ι:ιεε. εε

ει!! ειπε Βε!εριεΙ !!εερε!ι1-Πι·εει!εε ιιει· ε!ιιει·ε!!'εε εε! θε

ει!» ει» εεε εεεεε εεε Χ!ει!εε. ειιιιιιιι. ε!εο εε!” Με Μειι.ει·

αει· !ιε!εε Βιιε!ιε!ε!ιι:. Πε.ε Β!ιι1ε!ιεε εεε Λεοι·ιεε !ε !'ι·ε!ιει·

Ζε!ι. Με ε!εε εεεννει·ε νει·εεεννει·τειιε ει» εεε Απε, εε· νει·

!!ει·ειι Με Κ!ιιι!, σε νν!ι· ι!ιιεε! ι!ει· ε1ιιι.τει· εει.εεε, ιν!εεεε ινε·

!ιιι ε!ιι2ε1ιιεε ?Με ε!ε!ιι.

Πι·. Κερεε - Ρει·ειιε ει1ε.εετ νοιιι ε!ε!ει;!εεεεε Βτειιι!ρειιει

ε!ιει· εε ε!ιιε εειιεει·νετ!νε Βεεειιι11εεε; ειιιτι·ετεε εε ειεεεεε.

8ε!ιινεεεει·εεεεΐτ, θεειιι·τ εετ? Εε.!αει!ειι εεεε Με ε!εεε εεε

εεεει·εεεεε εειιει.!εειι 13!ιι!!ιιεε Με ε!εωι·ιεε εεε εεεννειο!ιε

Γτειιεε εεε.

Μ. Μ. Βοειιιιι! ι - Βιμ: Βε! Με· Με” ι!ει·Πειει·ει·εεεεεε·

Με· Βεεινειιι.τει·εε!ιείτ Με ει· ιιει· Με ει·ετεε 6-8 Ψεε!ιειι

ι!ει· θι·εν!ι!!τε.τ ιπι Λεω εεεεει, εε Μεεε Πιι1ει·ει·εεεεεε· ιε

νε!!!ε· ε;ε!'εει·Ιοεει· ννειεε ιιιεε!!ε!ι εε!. Ιιι Με εεΜει·ειι 8ιε.ι1!ειι

Με! ι!ει· 1Β!ει;ι·ι·ιε Με εε!ε!ιει· ειεεεει·1!ε!ι, εεε ννειιιι ι!ει· '1'ει·ιε!ε

εετε.ετεο!α, ινε Με εεεετ!!εεε Ρι·εεεεεει·τ ιιι Ε'ι·ει.ι·ε !ιειιιιιιια,

ετεει. ε; ι!ει· Ε!ε!ε!ι.εεε ι!ετεε!εεε ιιεΙε!ιιιεει! ι.ι·εε,εεεεει·, ινε!!

Με Ηεεεη;είειει·ιε ι1ει· ννεεεειιεειιερετ!οτ!ε ειειι·ιι:ι. εεε ινε!!-

εε !ε!ιιει!!ε!ιε Ει·εεεεειιι·τ ει!ει· ιιει·ειιι1ε θεειιι·τ ςεινεε!τ »Με -

Με ννεεεεεεεπ ιιιοετ ειιιε·ιιιιεεε ννει·ι1ειι 1ω.ιιιι, Με Ηε.ερηςε

Με ε!εε εεεε ιιεεε Με· 11'ι·εεεεεει·τ εεει.εεειι εΙειετ.

Πι·. Κ ε ε ει ε ιι ε ί!'- Βενιε!: Οεε1ε!εε Με ε'ι·εεε εεε Βιι!!εεε

εε!τεεε ι!ει· τεεει·εε!εεειι Μεττει· ε!εει ιπι νει·ιι·ει.:ε εει·ιιε!ι

ε!εει!ε·ι. Μ, ιιιει:ετε ειε εἱε ι!εεε ι!!εεει.!ει·τ νιι!εεειι, Με. !ε!ι ε!ει·

εε!εειι με!εειιε· ειε Με Κε1!ειι·ε Κε!!ιεε.ιιε, ι1εεε Με

Λει·ειε ιπι ε!!εειιιειιιειι ν!ε1ιε ι·!εοι·οε νει·εεεεε, ιιιι!ειιι ειε

εε !εεε !ει·Ιει· τιιεει!ιιι!εεειι Πιιιιει· «Με 8ι!!!ειι νειε!ε!ειι. ΠΠ·

εεε! νιε!ε ?Με εεεεεει. ινε εεε 8ι.!!!ειι εεει· ειπε Γο!εεε Μι·

Με ι.εεει·ειι!εεε εΙει1ει· ιεεεεετ Μ!.

Πι·. Κε!! ιιι ειε ε: Θει·ε εειιετιε ειε Με Ηε!εεεε!ιειτ, ειε

@με άειι ε1!εεει·ειιε!ι εεε 8ι.!!!ιιιιιςει·ει·εοτεε. Μι· ε!ε!ι !ιι ιιι·εχι

Με εειε Πιι!'ει: ετε!ε;ειτ, ειι!'εειι·ετειι. νοιι άειι ν!ε!ειι 1ιιΜειι

ι.!εεεε. Με εε· ι1εεεε!εε ι;ε!τεε. εετ εε!ιε!ιιειιι· Με 'Ι'ιιεει·ειι!εεε

εει·ε Με ει·εεετε Βει·εεετ!ειιιιιιι; εεεε Με Μεεε 1ιιι1ιεει!οιι ιιι

ιει·ει· εεεε!ειειι ε'οι·ιιι νοιι δ ε !ι ! ε ε ε ιιι ε. ε ε ') ννεε1ι1ε!!ιι!Ην Ζε

Π!!! Βθε1'80ετ ε·ετι!ειι. 5εινε!ι Με Κει·ρει·ιςενν!εειειιιεε!ιιιιε εε

ει.ιειειεεε εε!ιι !ιιιιιε, εετ 8 τ: ε 1 ε ε επι ιι ε ε εεειιι· 8!!εει!ι;ε νει·

εει!ει·εειτ εεε Α1!ι;ειιιε!εειιετεεεεε ι!ει·εε, ι·εερ. ινεει·ειιι! Με·

Βιι!αει!ειι !ιειιειετιει·εε 1ιειιεεε. Ζει· Ζεε. εεεεεεειε !εε εἱεε

Ψεε!ιεει·ιε. Με νει·!!!ε!!ι: εε.ιιε Βε!ιει!ειι ειε! ιιι!τ Βι·ίε!ε !!ιι·

Κιει! ει!!!ε,εεε;!ε!εε Αιιειιιιιεεε ειε! 8ι.ετιιε 1·1!εινε!εε εε!"1'εεε:·1ιιι

!εεε ειετειι. Αει·ειε εεε !ιιι!ειι εε!ιε!εεε ε!εειι ιι!εει.!ιεειι Βιε

ε·ιιιιι! "εεε Με 8ε!ειιιει!!!ειι Ι.ιιεει·εε!εεει· ε'ι·εεεε ιι!εει. εε!"

28εθε Μ! Ψ01100, ε. 1. Με Πεΐει·εετεες ι·εερ. Αιιιιεειιιε, Με"

Με Κιιιι! ε!εει»! ιιιει!ει·ι ινει·ι!ειι εεειιε. Ηιει·ιεεεειι ιιιιιεε εεε!

Με Πετει·ειιε!ιεει:εε νοιι Β ε ει: ε ειε! ενε!ειιι ι ε εε ν Μπι

εεενν!εεειι ινει·ι!εε, Με ιιι ειι!αει·ιε!εε!εεε ε!ιιινειιΜ'ι·ειει· ενε!εε

Μιι·ιειι, ι!ιιεε ινει!ει· '1'ιιεει·!ιε!ειιι!!!ειι, ιιοε!ι ιιιιε!ει·ε Π1!ιι·εει·πει

ιι!ειιιειι !ε Με ε!!!ε!ι εεει·ε·εεεε -- εε εε! ι!ειιιι. ι!ε.εε !ε ι!ει·

ε!!!ε!ιΜ·εεε εε!εεε εεεει·εε!εεε Ρτεεεεεε ε!εε εεερ!ε!εε. Πειτε

Με εεειιεετειι 11ιιτει·εεε!ιιιειι·εε ε!ει! Με Αεεε!ιειιιιιι8ειι ε!εει·

ι!ιε'ΙεΓεει!ειι ι!ετειι Μι·ε!ιτ εεε Με· Βι·εει. ι;εεεεςεεε Π!!ε1ι

ιινιεει·Ιει:ι. !!!ιιει· ε!ιι.ε!ε!εεεεε Μειι.ει· Με 8ι!!!εε νει·ε!εεεε εεε

Με Κιιιι! εε!!ει!εεεειι!ειειιι Νεεεειιε. Με” Με Κιιιι! εε! Με·

ε!ει.ιει· ε!εει. εε επ Με εειετ!!εεε Ε.ι·εεει·ιιιις ι!εεεε!εειι.

ιιιεεεεεει!ει·ε ι!ει·εε Με Πειι.ει·,εει· νν!ι·1ιειιιιιεεε 8εεει.ι ιζεεςειι

Με Τεεει·Βε!εεε. - Με !ιεε!ιεε ειι!ιιι·1εεε!ι ιιιεεε εε εεεειο!ιεει

ινει·ι!εε,ιινειιε ειε ιε ι!ει· νει·ινειετ!εε!ιετ'ι Με· ?Με νει·ιε·ε!εοιιι

ιιιειιει· Γε!! νοιι Ρετε!εε εειιι Αιι!εεε εεεειιιιιιειι νν!ι·ι!, Με

Κιιιι!ει· ε!εει· εεεειιεειι Β'ι·ιιε Με· 11'1ιιιιε!ιε εεειιι!!ει'ει·ιι, ειε!

εε!εετ Με !ιειιιιιιτ νοι·. Βε !ει εεεεει·ιιεει. εεεε ιιιε!ιτ. ιιει·

Λεπτα εεεεει·ε ε.εε!ι Με Ιι”ι·ιιεεε εεει· Με ιν!εετ!Βειι θεεἱε!ιιε

ριιιι!ειε ιιι Μεεει· Πεμ εε!'ιεεε!ετε ινει·ι!εε, ι1ε.ιιιε ειε εε!εει

νει·1ιιεε!ει·ιι, Μιεε !!ιεειι !ει· Πει! νοιι ι1ει· Βι·ιιετ αειιειιιιιιειι

Με. .1ει!ε !!'ι·ε.ε εε!!τε νειι ε!εε ειε! !ει·ειιι επι εκτεεεε

1ζεεεεεεε!ιιιίτ νει·!εεεειι εεει· Με θι·11ει1ε ειε! Πι·ειιε!ιειι, εεε

ειε ιει·ειιι Κ!ιιι!ε Με ιιετ!!ι·!!ε!ιε Νεει·εεε νετειιιιςι.

Πι·. Κ! ε ε τε: Με εεε Αεεε!ιιιιιιιιιεεε Με Ηει·ι·ε ΕΝ.

8εε ιιιιε¦ε ει!ιιιιεε !εε νε!!ει!!.ει!ιε !ιεει·ε!ιιειιει.!ιιιιιιεε; πιεσε

Με ει!!! Με θι·εν!ι!!ιει ε!εεε ειιτει·ει·εεεειι ιν!εεειι, ινε Με

11εει.εεεει·εεεεε ει.ει!ειιε.ι· Με., ι·εερ. 1ιε!ιιε ε!!ιιἱεεεεε Βι·εεεει

ιιειιε·εε ιιιειεει, εοει!ει·ε εει·ιιι εεε ε`ε!!ειι,ἱε ι!ειιειι Με· Ρι·εεεεε

ιιιεεε ει·εεεπι ννεεεεε Με '1'ειιι!ειι2 :ειε !!ει·ιι!ειι Ρει·τεο!ιτε!τειι

εειι.ει. - εεε Με· 1)!εεεεειοε εε!ιι.ι!ιει·νοι·, ι1ε.εε Με· Βιιιιε!ιιε Εεεε

εεε ειιιειι οι1ει· εεε ε.ιιεει·ειι ι:!!ιιει!ι.ι; νει·!εε!'ειιειι Μι νει·Γει;τ ε ει!

ι!εεεε!εειι Με Β!ο!ιιεεειιιιι· ει» εε!ιι Ηε.ει!ε!ε εεεειιιιιιειι εε!.

!ε!ι ει!!! εε ε. ι!ει·ε!ιεεε ε!εει εεειι·ε!τειι, ι1εεε ιιιιιιιε!ιε 'Ι'εεει·

!εε!εεε Με 8ε!ιινιιιιεετεεεε!'ι επι! εεε Ψεεεεεεεει. εετ. ιῖεει·

ειεετιεεε!ι‹!!ε ιιι ε ε ι· ε εε! ι.ιε!ιτ εε θι·εετ1ε,νν!ε Με εεε Με

Αι·εειε Κ ε ιιι ι εε ι· ε, ιιει· ει" 50 13'ε!!ε νει·Γεετ, εει·νοι·κεει.

νοιι ι!ιεεεε 50 8εεε·ειιιι;ει·ειι εειιι·εειι 38 ι!. ε. 86 μοι. ε!ε Ρετ!.

εεει·ειεεε εετ· Βι·!ιι·ειιεειις ννεει·ειιι! ι!ει· θι·εν!τ!!!Μ. Βε! 22

Ρι·ειιειι πει Με εεεειειιε Βιιιε!ιιΜιιικ μμε εεε Πει1ε τω·

8ε!ιννειιε;ει·εε!ιεΓι ειε; νοιι Μεεειι ετε.ι·εεε 14 1. ε. 71 μα...

7 εεεεε ιιι άειι ει·ετειι '1'ιιεειι εεε ε'νοεεεεεει.τ.εε; 17 Ρι·ειεεε

εεει·ε!ει·τειι, 15 ειε! ινει·ι!ε ι!ει· Αεει·ι εε!" νετειι!εεειιες

Κ επι ι εε ι·ε ειε ε!ε!ιετ. Βε! 12 νεε Μεεειι ε`ι·εεειι Με εειι:!ι

Με Αεει·ε ειε Βιι!!ειιιει! ι!ει· Ε!ι·ετεε!ιεεε; Με' - ε.!εε ιιι ?Ο εθι.

ειι!!ειε.ει!. Ιε!ι ιε!ε.εεε Μεεε Ζεε!ειι νει·Μεεεε ι!ει:!ι Βειιεεε

ειο!ιιιεεεε. Πε Με ειιιε Τειειιε!ιε, Μιεε !ε Με· Με” ιιει· Πε

ιει·ει·εε!ιεεε Με· 5ε!ινν:ι.εε;ειεε!ιιιΓι εε! Με· Βιιεεεεεεεει·εε!εεε

Με θεειιι·τε!ιε!!'ει· εεε ειιιειε ε.ιιεεει·ετ !ιοεεει·νε.ι!νεε Βεεει·1

ρειι!ιιτ ετεεειι. 1ε!ι ρ;!ειιιεε,εεεε Με Βιιτεε!ιε!ι1εεε Μεεει· Ρι·εε·ε

εεε τ!ει· Κειιιρει.ειιε ιιει· θεεει·ιε!ιε!Γει·ι εοει!ει·ε Με· εετ Ιιι

τει·ιιιετεε ιιιιτει·!!εε·τ, τ!εεε ι1ει· θεεει·ιεεε!Γει· ειε!ιτ εε!εει Ρε

ι.ιεεεεεεε ιιει· ινεει·ειιι! ι!ει· θιεειιι·ι ειε! εεε Ψεεεεεεει.ι.εε.

Με ννειιει·ειι νει·Ιειιί εεεεεεει.ει ιιει· 1ιιτει·ιι!ει.

Ρι·ε!'. Πεε!ε: νειε τεεοι·ει!εεε-ειο!εςιεεεεε 8ιεεερεε!ει

ει εε ειιτει·Ιιε!ι εε ννεεεεεεε, Με" !ιε!ε Τεεει·ειι!εεει· εε!

ι·ετει.. Ιιι ρι·ιιιι! !ετ ιιιιιε εεε: εε Ζιιεεειεεεε!εεεε εεεινεεεεε.

Βεε_!ε1α!νεε 19ι·ειεεεειι ειτε Με 8τε1!ειιΒιιιιειιιε εετεεεε!ι!εε

ιιιεεεειι, Με ειι:ε θι·εεεειι ε!εει εε!'ει.ε!!ειι !ιιεεειι.

Πι. Βε!ιει!ι1ι.: ενειιε Με ειο1εις!εεεε Ηεει·τε!!ειιι; ιιι άειι

νετάει·ιει·εεε ε·εετε!!τ ινει·ε!εε εε!!ε, ινει·εε ν!ε1!ε!εει. ε!εει. Βεε

εεεε1ιτειιεεεεεε ειιιειιει·τ1εειι, εειιι!ει·ε εε θεεεει.ε!! νε!!!εε

Ει·ειεε!ε Με· ΙΒ!ιεεε!ι!!εεεεεε; Με! Κιει1ετει·ιεεεεεις εε εεννει.!ι

ι·ειιι ειε εε Με· Με” Με Αεε!εεε ιιι εεει·Ιεεεειι.

(Β'οι·τεειειιες !'ε!ιει).

1) Νοε. 1”. θεεει·ιε!ι!!!ε εεε Θ”. 1908.



πει
 

Αιιειιιρ ειιιε πεπ Ρι·οιοκοιιεπ

πει πεεειιεειιειι ρι·ιιιιιιεειιει· Αει·:ιε :ιι ι.ιπειι.

- · ($ειιιιιεε.)

Μ. πι· ιεεπιιιιι ει·ειιιιιει ιπ ιιιιειιιιιι·ιιεπει· ιπ'ειεε ννιεεειι

εεπιιιιιιεπεπ Βει·ιεπι ιιπει· πεπ ν. ιιιτει·πο.ιιοιιειειι

Πειπιειοιοειειι-Κοπει·εεε, πει· ιιι Βει·ιιιι νοιιι12.-ι7.

Βεριεπιπει· 1904 πιι2ιε: Αιιεεει· πεπ 4 Ηιιιιριιιιεπιιιιειι ννει·ειι

ποεπ »νειι ιιπει· ιΟΟ ιι·ειε νοιιι·ππε ιιιιπ Πεπιεπειι·ιιιιοπεπ οιιι

πειιιειπει. Με ει·ειεε 'Ι'ιιεπιιι ειιιππ ειε περιιι ειιι' πει 'Γε

,εεεοι·πιιιιιιις Με πιιι· ειιιε πιεεεπι θι·ιιππε ινιιι Βειει·επι ιιιιειι

πππ πει· περιε. πε,ιιιππειι, οπιιιειεπ ε·ει·ιιπε ειιι' πειιι θεπιειε

πει· ιιοπρ.ιι·εεε ννεπιπ Νειιεε ειι Τερ.ιε ι'ιιι·πει·ιε. Πιε ειιιιειιειιπειι

Αιιειιιπιιιιιιι;ειι νοιι ι. εε ε ιι ι· πππ Νειε ε ει· ποιειι ιιπ ι.=ιιιιιιτειι

ιι·ειιιι.ι Βεπιει·ιιεπεπει·ιεε. πιιι.ιεπειι ινιιι·επ ειε νοι·ιι·πι;ε νειι

Ν ο π ιι ε. (Ηεπιπιιι·,ε·). Ι. ι ε (Βει·.ειειι) πππ .Τ ε ιι ιι ε ε ι πι ε (Ριιι·ιει

ι·ο-ιι ενι·ει!ειιοε ι.τι·οεεειπ ινιεεεπεειιιιιιιιεπεπι Ιπτει·εεεε. ιπι·ειει·ει·

ει·ει·ιει·ιε πιε Βιιιπποεε πππ Πιπ'ει·επιιιιιπιεπποεε πει· ιιει·νιιεειι

Β"ωιωιιιιιιΕειι πει πω". επειεειιιειιειι. πιε ερι·ιιειι ιιπει·

Ι.ερι·ιι πιιιειιιο-ειιεεειπειιεε ιιππ περνα ιιιιεεειιιειιειι, ινιιιιι·εππ

.ι ειιιι εε.ι ιιιε ειοιι ιιπει· Βιιεπειιιιιει·ιιενει·πππει·ιιιιπεπ πει πει·

ιιιιιιεειπειιεεπειι Ι.ερι·ιι ειιειιεεε. Νπειι πε ιι ιι ε ιιιιιιπειι εε ειειι

πει πει· πιεειιιο-ειιεεει.πειιεεπεπ περιε πιειιι. ιιιπ ειιιε πεεεειι

πιειειιπε. ειιιιπει·ιι ιιπι ειιιε νοιι πω· πεπ ειιειςειιειιπε εεεεππιε

ιεππε Νειιιιι.ιε. ι)ιιε Βιιειιεπιιιετιι ιει πιιπει πιει ιιιιπιει· ει·

κ"ΠΠΠι ειε Κιιοειιεπει·ιιι·ιιπιιιιιιςεπ εεπειιιειι ειιι εριιιιιιειι νει·

Μιι€ιιιππειι .ιιι πει·ιιπειι. Με 8νι·ιιιςοπινειιε, ειιιε ρι·ιιπιιι·ε Ηπιι

ιεππιιπιιπς. ιει ειιιε Κι·ιιιιιιιιειι ειιι ε·επει·ιε. ιιιπειιεοιι·ειιι.ε· πει·ι'

πιε Βιινπειιπ'εειιε Κι·ιιιιιιιιειτ πιιι πει· @ειιιε ιπειιιιιιιιει·ι

ινει·πειι. ιι ι ε ι'ιιιιι·ιε ιι. ε.. ειιιε. πιιεε πιιι· πιε ειιιε οιιιιε Β'ιεειιειι

ειε ιιιιεεειιιειιεειιε περνει πεπειειιιιει ννει·πειι εοιιιειι. Ιιιι Βιιειιεπ

πΞειιι ινιιι ει· ιιπι Βεειιπιιιιιιιειι, επεπεο Με ιιι πεπ πιοι.οι·ιεειιειι

ι ει·νειι Βιι.ειιιεπ πει'ιιιιπειι ιιιιπειι, ιπ πεπ ιιι€ειιιιι·ιεειι ιιιιιειιειιι

άιιΕθΕπιππιειιι. Με ειιεεει.ιιετιεειιειι Ροι·ιπειι πειειιπειι ειειι, πε

πειιπει·ε ιιι-πει· Μπιτ. ννεπιπει ιιι πειι Νεινεπ.πιιι·ειι ειιιε ειιιε

εειε βειι.ιιιιο.πειιιιιιρ,·πειι ειιιε, ινοπιιι·ειι ιιιιι πππ νι·ιεπει· ειιιε Νε

Βιιιιιειιιιπε ειιιιι·ειειι ιιιιπιι. ιπι θεειειιειιιε ειιιε νει·ι·επιιει· πει

ειιιιε ειπε ε ιπι ιπιιειιεπιιιει·ιι πιε Βιιειιιειι ε·ει'ιιιιπειι, ιιιιεπ

χιζι:0ιι ιιιιπ ιετ πιε ενιιπε·οιιινειιε ειιιε Κι·ειιιιιιειι ειιι ι.ιεπει·ιε.

πι!" πι·εειιτε Ριτιεε ιπ ιιπ ιι ιι.ιιπει ειιιεπ Βειιι·εις ειιι· Κε

*ειιι Με νει·πι·ειιιιιιιι πει· Ι.ερι·ιι ιπ Κιιι·ιιιιιπ. ννεπει ει· ειιιε

επεπιειιεινετιε Ζιιιιιιιιπιε πιεεει· 8ειιεπε, ερειιειι ιπ πεπ Κι·ει

2”. πιοπιιι" Με πνιιιπειι ιι0ιιει.ειιει·ιε. ιν ειιι ι5ιι·ιιεεπιιι·ε·ι

τειιειιτειε ιιπει· ειιιειι"νοπ ιιιιιι ιπι ιΒιεεεε πεοπεειιιειειι περιε

ει. Βιιιεειιιιο 'ι ιιπει· ειιιεπ Μι ιπ Οιιιιι·ιειιειιπιιι·ε·. Ζιι

ειιι-ει· ι)ιειιιιεειοιι Μπι εε ειιε Ζειιπιππιζει πω. Μπι ειειιιε

ει ιππι·επ-Ριιιειπειιτ (ν. Ρειει·εειι) ειπε Π. ιιιι:ει·ιιε.ιιοπειε

Ι.ερι·ειιοιιι'ειειιε ιιι Αιιεειεπι1

Πεπει· Ηιειιτειι'ειιι.ιοιιειι πει Βιοι'ιινεειιεειε.πο

ιιπ ειιιε π ειε Π. 'Ι'πεπιε ιιιιεεει·ιεπ ειειι νοι·ει·ει. πιε ειιιειειιειι

ειει·ειιιειι νοιι Νοε ι·π ε π (Β'ι·ειιιιιιιιι·ι: ε. Μ.), Βιιιιιιεγ

ιΝειν-Υοι·ιιι. Β ιι π ε ι ι Πε (Ι.οπποιι) ιιιιπ .ι ε. π ε ε ε ο ιι π (Βει·ιι).

Ει·ειει·ει· ερι·ιιι.επ ιιπει· πιε Ηειιτε.π'ειιιιοπεπ πει νει·εειιιεπεπειι

Οηςιιιιετιιι·επιιππρεπ. Βιιιιιιε ν ειιιριιειιιι; πει Πιιιιιιιι·ειιιιειι

πεπ πιοιιινεεπεει πειιιιιι ιιι ιιοπι:ι·οιιιει·επ: πει νιειεπ Πει·ιιιιιιο

εειι πιιιιπιε εε ειειι ιιπι π'οιπειι ι'επιει·πει'ιει· Βι·ιιιιιιι·ιιιιε;. Πειι

ιπειετειι Απιιιιιιιιι ιιιιιπειι επι Αιιειιιπιιιπι;επ .Τ.επεεεοπιιε.

Νιιειι ιπιιι ιιοιιιιιιεπ Ι)ει·ιιιε.τοεειι νει· πει πεπ ειιιειιιιιοπειι Βιοπ

ινεεπεειιιι·ειιιιιιειτειι, πει Απ'ειιιιοιιειι πει· θιειι'ννεειιεειι·επιιιιε

ιιιιιε·ειιρριιι·ιιιε, πει ιΣι·ιιι·ππιιιιιιπειι πει· Ειι·ιιιιιιι·ιιιι,·.ιεοι·πεπε, εο

ινιε πει ριιιιιοιοςιεεπειι ιδιειιπιιπιιππεπ. Πιε Βιοπννεειιεειειιοπιε

ιιεπ ιιιιιιιιειι επι.ινεπει· πιε Πι·εειειιε πει· Ηιιιιιιιτειιιιιιειιεπ εειπ,

οπει· θιοιινι·εοιιεειεπεπιε.ιιε ιι ιιπ Ηιιιιιιιι·επιιπειτ ειιιπ ειε Γει

εεπ ειιιει· ε·ιειειιεπ Πι·ειιειιε.

Π" ειιιζειιιειιιειε ιιιιει·εεεε, ειιιειι πει· Ρι·ιιιιιιι‹ει·. πεειιερι·ιιειιι.ε

Με ΙΙι.-Τπεπιε:πιε εγριιιιιιιεειιεπ Βι·ιιι·ειιιιιιιιςειι

πεε πιι·ιιιιι ειιοιισεερρει·πιεε. ιιι πιεεει· Βιιπιιιι πιι58·επ

ειιιειι ιιιιε εοιιειιπειι πιε Εεεε πειι·επειιπεπ 'Ιιιιειιιιιιε ειιιε ιιιιι·πε

Βι·ινιιππιιιιε· ιιιιπειι. ιιι ε τ ε ο ιι ιι ι ιι ο Η (Ρει·ιει, Η ιιιι ο ρε ε. ιι

ιΡει·ιε).. Ν ε ι ε ε ε ι· πππ Ε. ε. ε ε ε. ι· ερι·ε.ειιειι πω· Ιιιιριιιιιιι,

Ιιιιιιιιιπιι.ιιι πππ $γριιιιιειοπιπε. Πε ε·ειειιιι πιειιει· ιιπ ε τ ε ε ιι ιι ι -

πω; πιω, ειπε ιπιιπιιπιειει·ιιιιε· πει· Αιι'επ πιιιτειε 8ει·ιιπι πιι

ει·ιειειιειι. ιπι· πιιιιιπι. _ιεποεπιιπ ειε ιιισειιειιιιειι ειιιει· 8επιιι::

ιπιριιιπει. νι·εππ εε ει·ει: ε·ειιιηςεπ πω, ειπε Απεπιι.ι·ι πιι επι:

πεειιειι, πιιι·ειι.πει:ειι.ιιιιειιιιοιι ειιιε εειιννιιειιε ιπι·ιιι·ειιιιιιπε· ει·

πιειιι πω. Με ΙΧ ει" ε ι·'εειιειι νει·ειιοπε, ΒΕρπιιιε ειιι' ειπε

ειι ιιπειι.ι·ιιιζειι, πιιιιςεπ ιπι Βιιιι2επ ειιιε εειιιιιε·ιιιιε πει·

ιιι ε ι ε ε ιιπ ι ι‹ ο ι ι'εοιιειι Πιιτει·ειιειιιιιιεεπ. Αιιεεει· πεπ 5ειιιιιι

ριιιιεειι ειιιπ Με -ιιιιπει·ε Αιι"ειι. επει· πιειει. ιιι ει·ιιιι:ειειιι

ιιι·επε ειιιριπιιΒιιειι πιι- Ιιιιεε. Εμ” (0ωπει πρι" Η

(Ηιιιππιιι·8) ιιιιπ ιιιιπετε ερι·ιιειιειι ιιπει· $ει·ιιιππεπειιπιιιπ,ε· πει

$νρπιιιε ιιιιπ ιιπει· πεπ ξνρπιιιεπιιιιιιιιε. Ρε ιι ι ε ε ιι πππ Δ ρ ρ ει

ικοιιιιτειι ειιι. πεπι νοπ ιιιιιειι .ιιιι8·ενι·ιιππιεπ Βει·ιιιπ ροειιινε Πι·

Μπε ιιπ Ι. πππ Η Ι.ιιεεειεπιιιιιι πιεπι. ιιοπειετιει·επ, πεε·εεειι

ι) Πειε ιιι πει· 'Ι'ε.εεερι·εεεε (ιι.ιιειιπει· ειπιιειπιιεειιεπ) νειπι·ει

ιειε βει·ιιειιι, ειε επ Β. πιε Βιιιετειιε πει· πιιιιιεεπειι περιοεο·

ι·ιεπ ιπ Απι·επε εεειειιι. πω. πι: ειπ Ρπε.ιιιεειεειιιειι ιι·ι.ι·ειιπ

ειιιεε Βεροιιει·ε.

·~_=-.2-..,

ιπι πι: ι·εειιι ειιιε πιο ρθι. ι·ιειιιιιιι:επ. πιει ιιπει·ιιιι ιιεεεει·ιιιι

πεπ). ν. Νιεεεειι ιιιιιεεπεπεπι πει ιιι ιιπει· 200 Ιιιιεεπι.ιιειι

ειπε Βειιιει·ιειιιιι·ι ι·ειιιι.ιεπιιεπιει Με ιπεπιιιιιιει·ι. εε ε·ειεπει

ιιιπι πιιι πει· Βειιιιιιιιιιιι· πειπι ειτε". θειιενειιιε ιιιιπ Ρι'ει·π

πει· ιιιειιεειιιιειιειι 5γριιιιιε ιιιιιιιοπε Βι·εεπειπιιιη:επ ιιι

πιεειι πππ ριιιιιοιοπιεειι-πιιειοπιιεεπ ειι ει·πειιι;ειι. ν. υπ ι·ι ιι ιι·

ιι(ιειιιιππ ν. Η ειιεειππιιπιΒει·ιιιιι εριεειιειι ιιπει· ενρ ιιιιιιιεειιε

δειπεεει·ιιι·ιι.ππππι.ιε π. ι.ειπιει·ει· πειοπιε πιε Πιιιιπππειι

πει· ιιιειιεειιειι Ηει·ιει·ιιι·ε.ιιιιιιππειι. πιε ειειι ιπειει. ιιι 8ειιννιι.ειιε

πεε Ηει·πειιε ιιιιεεει·ιι. Νιιειιει πεπ Βιι.ιιι'ει·π ετειιειι πιε θγριιιιι

ειιιει· ειε ειι·πεειε Ζιιιιι πει· Ηει·ιεεπινεειιειι ω. Β.επνει·ε

(Βει·ιιπ) ειιιπιιιιε πεπι νοιι·επιιει· πει Με ιιιιιι·ω .ννειτει··ιιιιει

πιιεε Με ιιιι.ιιιι€ειε Βιιπ πει· Ηει·ιπιιιειιειει·ιιι·ιιπιιιιιιε; πει πει·

8ριιτενριιιιιε πιε Ηει·πει·ινειιετιιπε· εει. Ε'ι·ιιιιιτειιιε ει·ιιιιιιπιε

ενριιιιιιιεειιε πω» Με θει'πεεει·ιιι·ιιιιιιιιπε;ειι ειιιιι πειιπιι.ι·. ιιι

πειιιε· ειιι' πιιε Αιιει· πει· Εεεε ειιιιιπιιεπ πιε ιιιειειειι Εεπιιει·

(ιιεεεει·. ν. Ηεπεεπιε.ιιιιι πε.ι·ιπ ιιπειειιι, πιιεε πιε Απ

πειιιιιε πεε ειιιει·ιιιιιπιει·ιιειι Πι·εριιιιι.ειεε νιειεε ιιπ ειεπ πε.πε,

ννειιιι ιιιιεπ πιε ιιιιππιει·ιιιειιιεεπεπ 'Γοιιιιε·ιιι·επ ειιιε ρει·ιιε.ιιιεειιεπ

θιι5.πει·ι'ιιιιπειι ποιπ ι;ει·ιιπε πιιι $ιεπειπειι ιιπ ροειιινεπ Βιιιπε

ι·ει·ινει·ιει ννει·πεπ ιιι5ιιιιεπ (Ν ε ιι ιιι ε π ιι).

ιικε ιν. Τιιειιιιι, πιε Βριιιιειιοπιε ιιππ ιιιι·ε Βε·

ιι ιι ιι π ι ιι ιι ει, ιειιειειι ι) ει ι· ι ει· (Ριιιιει ιιιιπ ιι ιι π ιι ιιιιιιιιπιιι·ε)

ειπ. Βι·ειει·ει· πεπ ειιιε ιιιιιιι·οειιοριεειιε πππ ιιιιπιεειιε Βεεειιι·ει

πως, εοινιε ειπε πιιιιιειιιιπι.ι πει· ιπριιιιειιοιιιε. ιει.ιπει·ει· ιιιιιι

ειε νοιι νει·εειιιεπεπεπ 8ειιειι εειιιππεπεπ Κι·επεριι.ι·ιιειπειι πι»

Πεπειιει:ιιιεπερι·επιιιιιε ιπειεπ ιιι·ιιιιπει· Νιιιιιι·; ειιειειειι πε

πιοιιειι·ιει·ιε Π π π ε πειιιι·ειειιε πιιιιι·οειιοριεειιε Ρι·περιιι·ιι.ιε. ιιεπει·

ιιιειιιειιιι·ιιι·ε·ιεειιε Ηειιιπειιιοπεπ πεε ι·Ιειιιιιι·επεεε ερι·ιιειι νοπ

ιπειει·ε ε ιι (πι. Ρειει·επιιι·ι.ς). ιιι πεπ Απιπιιεεειεπιεπ πει πιει

πειι Ηει·πειι πππ πει Απννεεειιιιειι.νοιι Πι·ιιεεπεπειιιιοπειι επ

ιιιιειι οιιπε Βιιπιι:ειορει·ειιοιι ειιιε Ηειιιιιιιι ιππειιειι. ιιι ?ειπε

ι‹οιιιιιιεπ Πιιιεειιιιιςε ειιι. 5-15 ρω. Βοπειπειιιι.ε·. ιιιιιεειι- ιιιιπ

ιιϋπιπειιπειιιιιιπιιιιια. ινιε σε θ·ειι·ιει·ιιιετιιοπε. ειιι- ιιιειιιπειιιιιιπ

ιιιιι,ε· ιπ εοιειιειι Β'ειιιεπ ερι·ιι.ειιεπ ειειι ιιιιοπ ιιει·εππε (Ρει·ιεπ

Ι. ο ε ε ε ι·. ιι ι·ε ιι ιιπ, 8 ο ιι ι ιιιννιειιι π. π. εεε. πιι- ιιιιιι.ιιιεπει. !ι·ιιιι

πειτιπε Βεπιιιειερειειιοιι ιι·ειεπ ειιι. ιιιιειιι Νεειιπι·ιιει: $επιε

ε ι ιι πε ι· (Πε·ποπειι·ειιοπεπ Με πει· Β ε ι· π πι ιι ιι π'εειιειι Κιι

πιο πππ νειει (Οιιιιιιει.ειιι ειπ. ιπι ειιρ;ειπειπειι ιιει·ι·ειιιιιε

πιε Απειειιι νει: πει Οπει·ιιιι.ειιεπιιει·ειιιοπιεπ - Ι.ιεπι.πειιιιιιπιιιπε,

πει ιιειιιεπειιπεπ - Ορει·ιιιιοπ.

ννιιιιι·εππ πεπιιιιι.ειι πει Βεπειιπιιιπ.ε πεε ι·Ιειιιιιι·επεεε ειε

Αιιειειιιειι ιιπει· πεπ ινει·ι: πει· Ριιιιιοιιιει·ιι.ριε ε;ειειιτε ννει·ειι.

ιιει·ι·εειιιε ιιπει· πιε Βεπειιιιιιιει ω πιειιι.πεπιιιιπιιιιις πει Βιιριιε

πιιι· ειπε Βιιπιπιε πεε ιιοπεε. Επι” ιι·πε·ειι ειιειι πιε πειιιιειειιεπ

Πειποπειι·ιιτιοιιεπ ιιιιε πεπι Ριπεειι-ιιιειιιιιι πει (π'οι·ειιιιιιιιιιιιει·

Με Βενιιι. ιιι ει·ειει· ιιειιιε ιιοιιιιιιι ειιιε”. ιιι εννειιει·

ειε ιι τε;ειι ιιι ιῖ'ι·εε·_ε. Πεπει· ιιπ Βιιπιοιπει·ιεριε ιιοιιιιιε ειιι ιιπ
εειιιιεεεειιπεε Πι·πειι ιιοειι ιιιειιτ ι;εννοιιπειι ννει·πειι. ι

Ζιιπι $ειιιιιεε πιπειιιε Βει'ει·επι ειε ειιιιιι·ειεπειι ιιιι.ει·εεεειιι.επ

Κι·ιιπιιεππειιιεπειι·ιιτιεπειι ε.ιιε πεπι θεεε.ιιιππεπιει.ε πει· Πει·- ·

ιιιετοιοειε ιιει·νοι·ιιεπεπ, :ιιπι 'Ι'ειι πιιειι πιε Μοιιιει:επ, - πιιε

Αιιε·ε πεε π'ε.ειιιπειιιιεε ι‹οπιιιε ειοιι ιιπ επ πιεεεπ Βιιπει·ιι ννει

πειι. ι)ιιε·εε·ειι ιιεεε πιε 0ι·πειπιεειιοπ πεε Κεπειι·εεεεε πιιιιιειιεε

πιι ννιιιιεειιειι ιιιιιιε. πεεοππει·ε τιιπειπεινει·ι: ιει πινειι'ειιοε ειε

ιιιινει·πειιιιιειιε Αντ Με ινειεε, ννιε πειιιιιιιε πιε ιιιιιιιιε ειιιει·

νει·ιι·ιιΒ·εππεπ ειιιννεπει· ειπιε.ειι «,εεπι·ιιειιι» επει· ιιι «πω

νει·ετιιιιιπιειιιπε· ιιιι·ει· Βει'ει·ιιιε ινεςειι ριπτιιιειιει· Ζειιειιιειε

ιιιιπε; Βεπινιιπειεπ ιι·ιιι·πειι. Βιι.εε πιε ιιιειετειι 'Ι'πειπειε οιιιιε

Βιειιιιεειοιι πιιεπεπ. τετ ω- θεεειπτιπιι·ιιιιιιιι· ποε ιζεπειι·εεεεε

ιιιειιι νειιι;; Αππι·ιιειι. Αιιειι εεπει. πιει· Με ιιπει·ιππ.εει: νιει

πι· 0ι·ππιιπι; εεεοι·ε;ι. νιειιειειιι Με· εε ειιεπ ιιπ πει· ιιιιει·ινιιι·

τει ιεπιιε.ι'ιεπ Βεπειιιειιιιπ (500-600 'Ι'ειιπειιιιιει·). Πει· ιιιι.ειιειε

Κοιιει·εεε ιιιιπει 1908 ιπ Νειν-Υειιι ειιιιι:.

ιπι Αιιεειιιιιεε ιιπ Με Βειει·ιιι. Ρ ι· ι ε ε ιιι ε ιι ιι ε ιιπει· πεπ νει

ιι·ειι ν. Η ε. π ε ε πι ε. π ιι ε Με ιιιετιεεπε Ηει·πει·ιιι·επιιιιιικειι

ινειεειι Ζ ο ε ρ ι' Γε ι ιιιιπ 'ει ι ε π ε ι· τ ιιιιιπιε ιίοι·ιπ.ιιι'ει· πιεεει Απ

εειιιιιιιιιιι; πιιι: νει· 8 .ιιιιιι·ειι ιιιιιτειι Πιιι·ιεε πππ Πειιιο

πιειιιπει· νει·ϋπ'ειιιιιειιιιιιπειι πειιιπειιτ Με Ρι·ει'. διεπει ιιιιιι.ε

επεπιε.ιιε ιιι εειιιειπ Κοιιεε; πειιεειπειι Βιιιιιπριιιιιιι νει·ι.ι·ει.επ.

Ο ιι ι·ιετιεπι πεισπι:. πιιεε ειειι πιε Βι·ιιεπιιι.ιιιε νοπ πει· Βε

πειιιιιιιε· πει· Ι.ιιιεε ει» πιε ιιι ιιεπε ει.επειιπειι Δπ'ειιι.ἰοιιειι ει"

εριιι ειιε·ειιιειιιε Αιιει·ιιεππιιιιει νει·εειιιιπ'τ. πειτε Με πεεε πιε

Βεπειιιιιιιις πει· π ιι π ε π ε ι· 8·'εειιειι ιιιιπ ν. Η ιι π ιι ε ιιι ε ιι ιι'εειιειι

Αι·πειιεπ πιιι·ιιι ιιι ειιεπειι εει, πιιεε ειε πιεεει· ιπι·ιεειιιιι:ιιιε ειιιπ

Βιιι·ειιπι·ιιειι νει·ιιοιι'επ ιιιι.ττειι. Ο ο ι τι π ε ι· ε ετιππει·ι πιιι·ιιιι. πεεε

ιιι ειιεπ πιιι·επ Ιιιιεε νει·ιιι·ειι.ειιτεπ Γιι.ιιειι νειι Ηει·:ει·ιιι·ειιιιιιπ

πεπ .Τοπιιιι.ιι ειπε ειιιε ιιιιιι·ιιιιιι€ ειιειιπε πππ Πιιιιιιι.ιιε νει·εε.πε.

Ρι·ιιεεε: Ρι·ιεεπιιιιιιι. - Βειιι·ειπι·: ιεειιι·ενι.

ΧΧ". ιιειιρι·εεε πι· ιιιιιει·ε Μεπιιιιι ιπ πιιεεπεπειι.

νοιπ 12.-16. Αρι·ιι κι».

Βει·ιειιι. νοιι πι. Ρ ι· ιι ε ειιιε - ινιεεπεπεπ.

Βει· Κοιιι.ιι·εεε ινιιι·πε πιιι·οιι ειιιε Βεπε πεε ενειειι νοι·ειι;πειι

πεπ. Ριοι'εεεοι· Ε) ι· π - Ηειπειπετε;. ει·ϋπ'πει:. ινειειιει· ιοιπειιπεε

ιιιιειιιπι·ιε:

ι)ιε πει·ιιιιιιιιιε ιιιιπ εοπιε.ιε 8τειιιιιιρι πει· Αει·ειε ιει εινειι'ειιοε

ειπεπιιειι εειιινιει·ιι.ςει· εεννοι·πειι; πιε ννεειιεειιπειι Αιιιοι·πει·ιιιι
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άετεειιι,ε·

 

ιπιιι επ Πιτ· ινιεεειτ Μιά Κιιιιιιειι, ά.ιε Βιιεειειιει.ειιι.ιιιιι, Με Α".

ινιιειιεειι άει· Κιιι·ιιιιιεειιει·ει, Με ειιιιιι.Ιε θεεει.ιε·ειιιιιιιτ ειιιά Με

ιιτεεειιειι άενοιι. Με εΙτ.ειι ει.ιιιεειιειι ιιιιά ρετεϋιιιιειιειι Βε

ιιιειιιιιιε·ειι εινιεειιειιηΑι·ετ Μιά Πιιιεειιοιιειιάειιειιιά ε·εΙοειιεττ.

Με· εειιιε ιιιιι' άειι 5ιειιάριιιιιτι άει· θεινετιιειι·ειιιειιάειι ιιετιιιι

4Κεάτιιειιι ινοι·άειι. Βιε ειιιά εειιϋι.ιετ Μι Με ει·ϋεεετε 5ιειιετ

ιιεά ιιιι·ει· εοκιιιΙειι Μιά ιιιε.ιει·ιεΙΙειι πω. ιιιι Ζιιιτιιιιι'ι Μιά

Αιτιινει·άειι Μι άειιιτειιι. εε ιιειιειι ειειι Τιοιιιι-Κιιιιιιιι'ε. .εειιιε

ει.ι·ιιτεε ε.ιιιννιει‹ειτ. Ρετ εοιειιε Κιι.ιιιιιιε εει εε νει· εΙιειιι Μει

ωξι Μι Με ιιεεεει·ε Μιά ει·ιιιιάιιεΙιετε Αιιειιιιάιιιιε άει·

.οιετ2τε ειι άειιιτειι. ινε.ε Μάι εειιοιι άΜ·ειι ιιιιιιεεεειιάει·ε Πιιιετ

τιειιτειιιιιτει, Ριιι·ιιιιιάιιιιεεκιιι·εε ιι. ε.-ιν..ιεεεειιειιε. Ψιεεειι,

.Γιιειιιι.ε:ι‹ειι. Μιά Οιιε.τειαετ άεε ειιιιιιιιιτι,ι;;ειι Ατιπει ινετάειι

.Μιά ιιιιιεεειι ειεε·,ειι.

Στὸ Βει·ιιιιι·ιε άειιιι Με ινειιει·ε Βιι·ετιιειιιιιιιε·ειι, άιε ιιιιι

άειι ιιειιιιεειι νοιικεινιι·ιεειιεΜιειιειι Ζιιειιιιιάειι εεεειιιιιιειιιιιι.ιι

πειι: άιιε ι·ιιει‹ει‹ιιιιειοεε Βιι·ειιειι ιιιιειι θειάει·ινει·ιι, Με Αιιειιιιιιιι

Ντι: ε:τεεεει· Β.ειειιιιιιιιει·. άειι εειιτιιιιιτειιΙοεειι ΚεριιΜιειιιιιε.

Ηιει·νοιι εει ειιειι άει· Αει·ειεειιιιιά ιιιειιι: ιιιιιιει·ιιιιτι .ειεΙ·ιιιειιειι.

λνειι.ετιιιιι ιιιιιιε ειειι άει· θτοεειιειι·ιεΙι Μιά Ιιιάιιεττιιιιιειιιιιε

ιιιιεετει· 'ι'ε.εε ειιιειι άει· ι·ΙειΙε.ιιετιιιτειι Μιά Θε.ιιετοι·ιειι Με Πτ

ινετιιειιιιειιειιάιειιιιιειιιιει; Ιιεεοιιάει·ε ειι ι.ιιάειιι εει εε, ννειιιι άιε

Αει·ειε Με Βεειιιετ εοιεΙιετ Αιιιιιιιιι.ειι ιιιτε Πορρειετειιιιιιε Με

ιιτει:Ιιειιε Ι.ειιετ Μιά ννιι·τεειιιιιιιιοιιε νει·ννιιιτει· ιιιειιι. εειιιι.ι·ι'

ιιιιεειιιιιιιάει· ιιιεΙτ.ειι ε

Όιε ιιειιιιεε 8ιεΙΙιιιιις· άει· ιιιιιετειι Μεάιειιι ιιι άει· ννιεεειι

εειιιιιιιιεΙιειι Γει·εειιιιιιιτ ιιιιά ιιιι Πιιιει·τιειιι εει ιιιειιι: ιιιειιτ άιε

:Με Πιο πειιιι·ειε. Με Τοιει·Αιιειιιιάιιιιε άει· Αει·ειε ιιειιει·ι·

εειιειιάε Βεάειιιιιιι,ε άει· ιιιιιει·ειι Μεάιιιιι εει ετεειιιιιιει·ι. Ποιε

άειιι ?Ο ιιΟι. ιιιιει· Κι·ιιιιι‹ειι. Με άειι Απε ειιιειιεΙιειι, ιιιιιει·Ιι‹ιιι

ιιι·ειιιι ειιιειι. Πει· Βιιι2ειιιε νει·ιιιιι.ε· ιιειιιε ιιιειιτ ιιιειιτ Με

ειιιι2ε θειιιει άει· ιιιιιετειι ιιίεάι2ιιι Μι ιιειιεττεειιειι. 8ο άι·οιιιε

Με βει'.=ιιιτ. άεεε 0.ιιειι άετ ι(οιιε;τεεε ι'ιιτ ιιιιιει·ε Μεάιιιιι Ρετ

ιιετιιιιι εειιιε Πιιιειειικιιετεειιι:ιειιιια Πιτ άιιε (ιεεειιιιςεΒιετ ιιιειιτ

ιιιειιι· ειιιι·ει·ιιι ει·ιιιιι:ειι ιώιιιιτε..Βε.ε ινιιι·ε άιιιιιι Με ιι·ιειιτιεςειι

θι·ιιιιάειι εειιτ ιιεάιιιιει·Ιιειι. Β ι·ιι αειιι ΜΜΜ Με Με Τειιιιι.ειιετ

ει”. Με ιιιιιιιει· ειι·ϋεεει·ε Πειιιει:ειιάιει:ειτ ιιεειιειιι·ιιειιε:ι ιΡε.ι.ιιιι

ιιιετιε ιιιιά Τιιει·ιιιιιε άει· Ριιι.ιιιεε. άει· ΗετιΙειάειι. άει· Πεεειι ,

Πιιτιιι-, θισιά'ινεειιεει· Μιά Ιιιΐειειιοιιειιι·ιι.ιιι‹ιιειι;ειι) Μιά ιιεεοιι

άετε° επι Με 'Ν ε τ ν ε τι ιι ε ι ι ιι ιι ιι ά ε. Βει άιεεετ ιιιιι ιιιειειειι

ι·οι·εεεειιτιιτειιειι Μιά εειιιειειιιιιάιε .<ιεινοτάειιειι Πιεειριιιι νει·

ιτειιι ει· ειιει'ιιιιι·Ιιειιετ. ινειι ει· εεΙΙιει; ιιι εειιιει· ιινιεεειιεειιιι.ι'ι

Ιιειιειι Βιιιιιιιιιιιιι νοιι άετ ιιιιιετειι Μεάιιιιι πι· Νει·νειιιιειιΚιιιιάε

ιιιιετεεεειιεειι εει ιιιιά ιιιιιιιιιειιτ ιιι Ηειάειιιει·ε· ειιιε 25 άειι·

τειι εειιιε ιιιεειριιιιειι Ιειιτε. Μιά ννειι εει·εάε _ιετει Με θιει'.ιιιτ

ειιιε Βεειιηάετε ει·ιιι,ε;ειιάε ε·εινοι·άειι εει. άεεε Με Νειιτοιιι,ειε

νοιι άειι Ρενειιιειει·ιι άειι Ιιιιετιιιειειι ειιιι·ιεεειι ινιιι·άε. Βτιι

ι·εειιι€ει·ιιετ :ΜΕ Θι·ιιιιά εειιιει· ετοεεειι Βι·ιιιιιτιιιιι: εειιιε

ΒιειιιιΜΜι"Μ Η άει· Β'ι·ιιιιιε ειιιεειιειιά Μιά ειιι·ιειιι: ειειι Μι

ιιιιι ιιπε. Με” Με Νετνειιιιειιιιιιιιάε εειιιε εεννιεε άεε νοιιε Διι

ι·εειιε ιιιιιιε. ειιιε ιιεεοιιάει·ε Βιιε2ιειιιιιτ Μι ιιιιάειι. ειαιιε Μπει

ιιιιι€ειι. Αιιιιιιιιεισιι·ιειι Μιά ιιιιιι.άειιιιεειιε νειι:ι·ετετ Μι ιιεειεεειι.

Αιιετ Με ιιιιιει·ε Μειιιιιιι ιιιιιεε ειιειιιιειι οάετ ρει·εοιιεΙι ιιιιτ ιιιτ

νει·ιιιιιιάειι ωθιιιοιι_ Με ιιιιιετε κιιιιιιι Με ειιειιεο Με Με

ιιενειιιειι·ιεειιε ιιι ει·ιιιετ ι.ιιιιε άεει ιιιεάιειιιιεειιειι Πιιι.ει·ι·ιειιτ Μι

άιειιειι; Μι· Με Πιιι:ει·ιτειειιιιε· ιιι άει· Ρενειιιει.τιε εειειι ειιιειι·

Με εοιτειιειιιιιιειι Νει·νειιιιι·ιιιιΙ-ιιιειιειι. ε.Ειεεεειιειι νοιι ι.τειιιιεεειι

Ητειιιι'ιιιιειι. άιιι·ειιιιιιε ιιιιει·ιιιιεειιτ Βιιιεεεειι ννιιι·ειι ειε Πιτ άειι

Πιιιετι·ιειιι ιιι άει· ιιιιιει·ειι Μεάιειιι Μιά Πιτ άιε ΑιιειιιΙάιιιις άεε

.ειιιειι ιιι ιιιτ ειιεοΙιιτ ιιιιειιιιιειιι·ιιεΙι. Πιτειιε τω" Μιεε άιε

Νετνειιιιειιιιιιιιάε πι· ιιιιιετειι κιιιιιι‹ 2ειιιιι·ι:, άειι Ρεγειιιε.τει·ιι

ιιιιει· ιιιιι· άιε Ρενειιιε.ιτιε ειιισιιιιιιιι. Νιι.τιιι·Ιιειι Πεμ ιιιετ ειιι

Θι·ειιιιτειιιει νετ. ιιι άεε ειειι άιε ιιειάειι Κιιιιιιιειι ιιιι.ειι ιιε

ειιιιιιιιτειι θι·ιιιιάειιιιειι ι.ειιειι ιιιιιεεειι Μιά ινει·άειι. Ηιετιιει ει.

Επι. εειιειει, άει· Ρεγειιιιιτι·ιε Με ειιτε·εε·ειιειιιιτιιιιιιιειι. Πι·

ινει·ιιτ ιι-Ιιετ ειιιειι εειιιε Γειειιςειιοεεειι, Με νιιι·ειιιιιάε άει· ιιι

ιιει·ειι Κιιιιιι‹. ά:ινοι·, άιεεειι ινει·ι:νοιΙειι ΤειΙ ιιιτεε Βεειτ2ετειιάεε

ειιι'ειιι:ειιειι. Μ

Ζιιιιι Βιιιιιιιεε ιιει·ιιιιι·ι.ε δ) τ ιι Με ιιι άει· Βιιάιιιιις ιιεει·ιιΤειιειι

ιιιεά ιειιιιεειιειι Αιτιι.ά ειιιιειι , άετειι Ιειειε Ζἰειε ιιιιά

Αιιειειιιειι ιιοειι "Με ΗΜ· :ιιι ετιιειιιιειι ειιιειι. άιε ιεάοοιι επι·

ντοιιι ιιι ε.ιιεάεπιιεεΙιειι Κι·ειεειι ινιε νοιι άειι ρι·ειιιιεεΙιειι Λεπ

ιειι ιιιειιι οιιιιε Βάιεει.τειιειι ιιιιεεεειιειι ινει·άειι. ΙΜ· εειιιοεε ιιιιι.

άειι” Ένιιιιεειιε. άεεε ειιιειι Μεεε ιιι Πειιιεειιιειιά ιιιι Βιιτει.εΙιειι

Ιιει.ιτιιι'ειιειι Νειι-Οτεειιιιειιιιοιιετι άειιι Αει·ειεειιιιιά ειιιε Βεε·ειι

Βει·ειειιειι ιιιιιειιι.ειι.

. Πε ειιι·εειι εοάειιιι Ρι·οιεεεοτ Ζιεε·Ιετ - .Ιειιιι ιιιιει· άειι

ειι Η τειιά άει· νετει·ιιιιιιι;εΙειιτε ιιι

άει· ΒιοΙοε·ιε. ΙΜ· ιιιιιι-ιε Γοιεειιάεε ειιε:

Πιο ε;ι·ιιεεειι τ”οι·τεειιι·ιιιε. ινεΙειιε Με ιιιοΙοειεειιε νει·ει·ιιιιιι,ε·ε

ιειιι·ε ιιι άειι ιειειειι .Ιειιι·εειιιιιειι εειιιεειιι Μαι, ιιετιιιιειι ειιιε

'ι'ειι άιιτειιι'. άιι.εε άει· Ματιά' άετ νετει·ιιιιιιε Μιιετ άειιι Βιε

ιιιιεε άει· 'Ι'Ιιεοι·ιειι νοιι ννειειιι ε ιι ιι εειιιιιιει· ιιεειιιιιιιιτ Μιά

εειιιι.τιει· ιιεετειιει ννοτάειι ιετ, ειιάετει·εειιε άει·ε.ιιι'. Μιεε ιιιιι.ιι

κιι ειιιειι· Ιιεεεετειι Κειιιιιιιιε άει· νοτιμιιιιιτε Βει άει· Βειιιιιιε; άει·

ΕιΖειιειι ιιιιά θειιιειιεεΙιειι ειεΙειιι.ιτ κι ιιιιά ιιιιοιι.τε άεεεειι

Με ιιιοΙοε·ιεειιε Βεάειιιιιιιε άεε Βε ιτιιειιιιιιι€ενοι·ε;ε.ιιςε ιιεετιιιιιιι

τετ ετιιειιιιειι Ιιοιιιιτε.

.Τεάειιι'ειιε ιιιιιεεειι Με νοτειιιιεε νοιι άει· εειιτειι νετει·ιιιιιιε

ιτεκτειιιιτ ινετάειι. ινε1εΙιε ι'ι·ιιιιει· στι; άει.ιιιιι ι·ετιιιειιετ ννιιι·άειι,

ιιιι.ιιιιιειι ει·ειειιε άει· Πειιετε·ειιιι· νοιι Κτειιιιιιειεεει·ι·ειτει·ιι,ι. Β.

Βιιιιιει·ιειι. εεε άειι ειιετιιειιειι Ιιιάινιάιιειι ιιι Με ΚειιιιεεΠειι

οάετ ιιι άειι Βιιιιιτγο. Μιά εινει:ειιε Με 8ειιιιάιαιιιιιι· άει·

ΚειιιιεεΙιειι άιιι·ειι (Νικο οάετ ε.ιιοι·ιιιεΙε 8ιοά'ινεειιεειρτοάιιΜε.

ινειιιι άετ ειτετΙιειιε Οι·ειιιιιειιιιιε ω: ειιιειιειι ιιειιιει.ει ιει:.

Ιτετιιει· ιετ Με νει·ετιιιιιιε· Βει άειι ιιιεάει·ετειι Οτιμιιιει·ιιειι

(Ρι·οιιειειιι ειιι ιιιιάει·ετ Ρτοεεεε Με Βει άειι ιιιιιιετειι Οτα.ει.ιιιεε

ιιιειι (Τιει·ειι Μιά Ριιειι:ειι); άειιιι Βει άειι ετει.ετειι ιιει·ιιιιι. Με

Ε'οι·ηιιιιιιιετιιιε ινεεειιι.ιιειι ω· άει· ειιιι'εειιειι ΖεΙΙι.ειιιιιιε, εειιι

τειιά Βει άειι ιιΜιει·ειι Οτςε.ιιιειιιειι Ιιεεοιιάετε ΖεΠειι, Με Βι

εεΠειι ιιιιά θιε.ιιιειιεεΙΙειι, επι· Βιιάιιιιιι· άει· ιιειιειι ιιιάινιάιιει1

ιιεειιιιιιιιιιι ειιιά, εε άεεε ειεε Με νει·ει·ιιιιιιιτ ιιιιτ άιιτειι άιεεε

Ζειιειι εεεειιιειιι. Πιε ννεεειιτΙιειιειι Βιεειιετιιιιιιιειι Μεεει· εευ

Ιειι ειιιά Μι 'Ι'ιετειι Μιά Ριιε.ιιεειι ιιιει·ι‹ιι·ιιτάιε ιιιιιιιιειι, Μιά

άιιε Β`οιεειιάε ειιι Πιτ 'Ι'ιετε ιιιιά Ριιειικειι Μιά οιι'ειιιιει· ειιιειι

Μι· άειι Μειιεειιειι. Πιε Κει·ιιε Μεεει· ΖειΙειι ειιτ.ιιιιΙιειι Με ειιιε

ΖεΙΙιτει·τιε εεεειιειιιιι.ε Οιιι·οιιιοεοιιιειι, ά. ιι. εε τι·ετ.ειι ι:ιει άει·

Ιίει·ιιτειιιιιιε ι`ιιι·ιιιιιιι·ε θειιιιάε ιιι ιιεειιιιιιιιιει· Ροτιιι Μιά ιιι ,ιιε

ειιιιιιιιτει· Με ω, ινειειιε Πιτ Με νει·ετιιιιιιε· νοιι άετ ετϋεε»

ιειι ινιεΙιτιε;ιιειτ ειιιά. Πιε ι·ειΓε ΒιιιεΙιε ιιεειτει: ειιειιεο νιειε

Οιιι·οιιιοεοιιιειι Με Με Βε·ιιειιεεΙιε, Μιά άιιι·ειιε ετιιιιι.ι·ι ειειι. άιεεε

Με Ύ[ιιΕΕ8τ άειιεειιιειι Βιιιιι·ιεε ιιι άετ νει·ει·ιιιιιιε Με ινιε άει·νει.τει·,

Πιο ΖειΙε, Με ννεΙειιετ άει· ειιτετειιειιάε θι·ειι.ιιιειιιιιε Ιιετνοι·

αειιι, (Με ΙιεΕι·ιιειιιετε ειωιει ιιιιι ε.ιεο Με Ηιι.Ιι'ι.ε ιιιι·ετ Οιιι·ο

ιιιοεοιιιειι νο:ιι νετετ ει·ιιιιιιειι, Με εειιιε νοιι άετ Βάιιττετ, Μιά

άιεεε Βιεειιεειιιιιι ιιιιει·ιι·ιιε·ι ειειι Βει άει· ΖειΙπειιιιιιε επι' Με

ινειι,ει·ιιιιι ειιιετειιειιάειι ΖεΙιειι. εε ά:ι.εε ι'άτ ειιε Ζειιειι άεε

0ι·εε.ιιιειιιιιε ιιι άιεεει· Ηιιιειειιι Μιεεειιιε ,ΜΗ Με ι'ιιτ Με εεε

ιι·ιιειιτετε Βι2ειιε. Πιε Ζιιεειιιιιιειιιιιιεειιιιιιε; άετ νΜετΙιειιετι ιιιιά

ιιιιιιιει·ιιειιειι Οιιτοιιιοεοιιιειι Με εΙεο ιιιι·ε ινιτιιιιιιε, ε.ιιτ' άειι

Ε'ιιιιΖειι ειιτειειιετιάειι Οτειιιιιειιιιιε ε.ιιε ιιεά άιι.ιιιιτ ιιιιιι,ε,·ι. Με

Μιεθιιιιηε άει- Βιεειιεειιιιιιειι ειιειιιιιιιιειι. ινειειιε νοιι νιιι.ει·ΙιεΙιετ

Μιά ιιιιιι.ι:ετιιειιει· Βειι.ε ΜΗ' άειι Οι·ειιιιιειιιιιε ιιιιετστειιειι. !)ιε

ινιι·ι‹ιιιι,ε Μεεετ Μιεειιιιιιε; (Αιιιιιιιιιιιικιει ιιιεει. ειειι ε.ιιι ιςειιειιεε

τειι άειιιιι ιιεοΙιεειιτειι. ινειιιι εινει νετεειιιεάειιε 'Ι'ιετει·ιειι οάετ

νει·εειιιεάειιε νιιι·ιετιιιειι άετεεΙΙιειι Απ εεΙ-:τειιετ. ινετάειι. Όιε

Νιιειιιιοιιιιιιειι Ζειε;ειι ιιιειει:ειιε ειιιε Μιεειιιιιιε; άετ ΕιεειιεεΙιεΕ

τειι άει· Βιιετιι, ειΙειιι ειιννειιειι Ιιεοιιιιειιτει. ιιιιιιι ειιιειι Βἰιειιι

ες;Μ8,Βι Με ειιιειι θι·οεενιιτει· οάετ ειιιε θι·οεειιιιιττει· (Αι.ε.νιε

ιιιιιε), οάετ εοειιι· ειιιειι ΒιιεΚεειιιιις Με ειιιε ει.ιτετε δικτυω

ι'οι·ιιι. Βεεοιιάετε Χ'νιειιτιειιειτ ινιτά ιιειιετάιιιεε άειιι Με ιι ά ο Ι' -

Με" θεεετε ιιειεειεε·,τ, ννειειιεε ειιιε Ιιειιιιιιιιιι:ε Ατι; άεε ειιιειι

ετ:ιιιιιι.τε ιιεττιά”:. ινειιιι ιιιειι ιιιιειι ειιιειι· ιΣτιιιιιι·ιιιι άιεεετ νετ

ει·ιιιιιιεεν‹ιτειιιιεε ειιειι:. ιιιιιεε ιιιιιιι ειιιιιιειιει επι' εε νετιιειΙιε

άει· Οιιι·οιιιοεοιιιειι ςειιιι.ιιετ ιιειιιειι Μιά Με ειπειιιΙιειιειι νοιι

“Με ιιει άει· ιι.ειΓιιιι2_άει· -ΒιεεΙΙειι ιιιιι Ξειιιειιεειιειι ιιι Βε

ιι·εειιιι 2ιειιειι. ινιε άιε Ειι:ειΙε ιιει ιιιι·ετ Βειιιιιιε· άιε εοςειι.

ΒιειιτιιιιεεΝιι·ρει·ειιειι οάει· ΡεΙεεΙιειι ειιιειι, ιιιιά εε εεινιεεετ

ιιιεεεειι 4 ΖεΙιειι (άτει εειιιε ιιιειιιε Μιά ειιιε ι;ι·οεεε) ειιιε άει·

ΒιεεΠε ιιει·νοι·ι>;ειιειι, εε ννετάειι ειιιε ιεάει· $ειιιειιιιιιιι.ιει·εεΙιε

νιετ $ειιιειι:ειιειι ετειιιιάει. Ι1.ι.<ι νει·ιιιιιι.ειι άει· ΟιιτοιιιεεεΜειι

πι; ιιι Ιιειάειι Ρειιειι άεεεεΙΙιε: Βει ινει·άειι εεε.. νιει·ει·.ει·ιιρρειι

εειιιιάετ, ννειειιε εεε ά Κιιι.;ειι6ι·ιιιιεειι οάετ Βιιιιάι6ι·ιιιι€ειι

Βιιιοιτειι ιιεετειιειι. νοιι άιεεειι ι·ἱετ ειι:ιιειτειι ει.ιιιιιιιιειι 2 νοιι

νΜετιιειιει· δειτε εει·, 2 νοιι ιιιιιι.τετΙιεΙιει·. Ιιι Με ι·ειι'ε ΒιιιεΙιε

οάετ ιιι ειιιε Βιιιιιειι:εΙιε εεΙειι.ει ιεινειιε ειιι ειιιειι, ειιι νιει·τει

ειιιε _ιεάετ νιετετε;ι·ιιριιε (Βεάιιιιτιοιιενοι·,ς.ιιιει. Βε ιετ ιιει με."

Ψιει·εται·ιιρρε ειιιε Βιιειιε άεε ΖιιιιιΙΙε. ιι·ειεΙιεε Ψιει·ιει..άιιιιι

ι;εινειιιι ινιι·ά. Πιε Κειιιιιειιειι (ΒιιεΙιειι οάετ ΒιιιιιειικεΙΙειιι

ειιιεε ιιιάινιάιιιιιι ιώιιιιειι ε.ιεο νει·εειιιεάειιιι.ι·ιιιτ ειιιε, ἱιιάειιι Με

ειιιε ιιιειιι· νιιιιει·ιιεΙιε, Με ιιιιάετε ιιιειιτ ιιιιιΜ.ει·ιιειιε ςιιι·οιιιοεο

ιιιειι ειιιιιιιιτειι Ιειιιιι (ι.νοιιει Με θεεειιιτιειιιι άει·- Οιιι·οιιιυεοΜειι

ιιι ε.ιιειι άιεεεΙΙιε ιει. Με οιιειι εειιοιι ε.εεειιι.ι·ι πετάει. Πε ιιιιιι

Βει άει· Βι·εειι,ειιιιε _ιεάεε ιιειιειι Ιιιάινιάιιιιιιιε _ιεάεειιιιιΙ ειιιε ιι.ιι

άει·ε Κοιιιιιιιιιιιιοιι και· νει·ινειιάιιιι ιτοιιιιιιι:, ει·ιιιιι.ι·ι. ειειι Με

νει·εειιιεάειιει·ιιιςι‹ειι άει· Κιιιάει· ει·εειιιειι Βιι.ει·ιι. Βιιιά ιιι

ειιιει· άει· ΚειιιιεεΙΙειι Με νιι.ι.ει·ιιειιειι οάετ ιιιιιιτει·Ιιειιειι

Οιιι·οιιιοειιιιιετι ειιιι·ιι νοι·ιιει·ι·εειιειιά ,εεινεεειι, εε ννιτά άει·

ιιιιε άει· ΒιιειιεειιΙε.ε ιιιιι” άειι θτοεενιιιετ οάετ Με θιτοεε

ιιιιιιτει· ιιεει·ειιιιειι. Πιε Κοιιετιι.ιιιιοιι ειιιεε Βάειιεειιειι Μιά

άιε άε.ιιιιτ κιιεειιιιιιειιιιιιιιεειιάε Πιεροειιιοιι :ιι ιτι;ειιά ειιιει·

Κι·ιιιιι‹ιιειι: ιετ νοιι άειι νοι·ιιιιιι·ειι ει·ει·ιιι.. Αιιειι ιιιει· ειιιειι. Με

νετιιιιεειιιιιιι: άει· νιιτει·Ιιειιειι ιιιιά ιιιιιιιει·ιιειιειι Αιιιιι.εειι Με

ει·ϋεειε Βοιιε Μιά ιιοιιιιιιι Με ειιιειι ΒιιειιεειιΙειι· Με Θι·οεεειιετιι

νοι·. ΑΠε Αιιιε.ιεειι άεε Κιι_τιιετε Μιά άεε θειειεε ειιιά νοιι άει·

νει·ει·ιιιιιιε ιιιιιιιιιιει,ε,, ννειειιε Με Μεειιτ ειιιεε Νε.ιιιτεε

εετεεε Με. (Β'οτεεει.ειιιι€ ι'οιιει.ι

ΤεεεειιειεΙιτιεΙιτε τι.

Ρετεοιιε.ιιε.Δ

- νει· ιιΜ·ιειιι ιιε,ειιιε; άει· Ρι·οι`εεεοτ άει· Αιιετοιιιιε ιιιιά

Πιι·ει‹ιοτ άεε ειιιιιοιιιιεειιειι ιιιειιι.ιιτε άετ διιιι·ετειι.Μ Βοιιιι, θε”.

Μεάιειιιε.ιι·ει [Π. Ρι·ειιιει·ι· Α. ν. Μ. νε.ιεττε δε. θεοτΒ· ε_

εειιι ε·οΙάειιεεΠοιττοι·ι ιιιι ιΙειιιιι. νοτιεειιιειιεε.ιιιτειει:ιειι

θειιιιιετιι ννιιτάε άετ .ιιιιιιιετ, άει· εεεειιννιιτιιιτ ιιιι 75. Ιιειιειιε

_ιειιι·ε ειεετ, άιιι·ειι Με Πειιεττειειιιιιιἶ εειιιετ Βιιει;ε εεειιτι:, @με

ιιιι ειιετοιιιιεειιειι ιιιετιι:ιιι.ε ιιιιιεεειει ι ινιι·ά.



.-- Πει· Ρι·οι”εεεοι στι!. ι1ει· Ρ1ιειι·ιιιεΙιοΙοεςἰε ειιι άετ (Μετεο

ννει· Πιιινει·ειιιι.ι. Πι·. 8 ε ι· κι ιι ε_Ρ οι: ο εν ιεε ιιε.ε1ι Α115€11ειιιιιιε

ιιοι· ί.)5-ιε1ιι·18ειι Πιειιει.ιι·ιει. ει ιι Ε ιν ε ι ε ε ι·ε 5 .Ι ε Ιι ι ε ιιιι

Πιειιεε1ιε1εεεειιιι·οι·άειι. .

- Πει· Ο1ιει·ιιι·εε ι1εε ει·ε11ε1ιειι Μι1ιιιιι·1επει·εειε ιιι $1ιει·ιιε

ννιεε, Βιιιεεει·ει Πι·. 8ιειιι1ιει·ε;. ιεε ιιι ιι Ο ιιιίοι·ιιι ιιιιι1

Ρ ε ιι ε 1 ο ιι νει·ει1ιεε1ιιει1εε ννοι·ι1ειι, ιιιιτει· ς1ειε1ιεεἰειριει· Β ε ι 15 ι·

ι1ει·ιιιιις ειιιε ενιι·1ι1ιε1ιειι Βειιεεει·εε.

- Πει· εεε11νει·ει·εεειιι1ε ΚΥοΙιιιει·ιιε1ιε Βεε.ι1εει·2ε Πι·. Η 1 ιιι ιι ι·

Ι·11ιιιι ε ιι 1ι ε ι· ι; ιεε νοιιι Μν1:ιιιι1ιεε1ιειι θειινει·ιιειιι· ιιι ι 1 ε

εειιι Αιιιιε 1ιεεε1ιει8·ε ννοι·ι1ειι.

- Πει· Ο1ιει·ει·ιε εεε ννοι·οιιεε1ι`εε1ιειι 1)ιεειρ111ιει·-Βεειιι11οιιε,

Βι·. Ροι1ο1ε1ιι 1ε1: 1ιι·ειιΚιιειεε1ιε1εει· ιιι1ε Πει

ι'όι·ιιι Με Ρειιε1οιι_νει·ιο.1ιεε1ι1εάετινοι·ι1ειι,ιιιιεει

ΒεΓϋτεει·ιιιιἔ` ειιιε ννιι·1ι1ιε1ιειι 8εεεεει·εε.

- Ιιι Αιι1ιεειιιε1ιε άετ ΟΙιο1ει·εεεεε1ιι· Μ: ιιι Βε ν ε.1 ιιιιι·ε1ι

Βεεε1ι1ιιεε Με 8εειι1ενει·οι·ι1ιιεεειι-νει·εε.ιιιιιιΙιιιι8· ιιοι· Ρο εεε ιι

ε1ιιεε Ο1ιο1ει·νι.-Βιιιιιι 11εεει·εεεε .ειιιεεννει1ειι ειιι'

ειιι 1ιιιΙι›ειι .Τ ιι.1ιι· 1ιι·ειει·ε ννοι·ι1ειι. Αιιιΐει11ειιάει·ννειεε Εεε νοιι ι1ει·

8εει1ενει·οι·ι1ιιεεειι-νει·εε.ιιιιιιιιιιιε ειιι ι11εεειι Ροεεειι ιιιε1ιε, Με

ιιιιιιι ει·ενιιι·εειι ιιιιιεεεε. ειιι ειιι Οι·ε ρι·ε1ιειπιει·ειιι1ει· Απε. ι1ει·

ιιιιε ι1ειι ειιιιιειεειιειι θειιιιεεενει·1ιε.1ειι1εεειι νει·ει·ιι.ιιε ιεε,ι:εννϋ.1ι1ε

ινοπιειι, εοιιι1ει·ιι ε1ιήιιιιι>;ει· Λεει. Κ. ι.ιιιι ε ειιιε Γεεει·ε1ιιιι·8·,

ι1ει·,ειιε άειιι ννει·ι·οεε1ιειι Κι·ειεε 8·ε1ιιιι·ιι€, ει·εε ιιιι νοι·1ιςειι

.1ειιι· Με Ποι·ιιιιεει· Πιιινει·ε1εει. ιι1ιεο1ν1ει·ε 1ιιιε.

ν ε ι· ε ε ο ι· 1ι ε ιι: 1) Αιιι 3. .Ιιιιιι ιιι Βιμ ι1ει· ι1οι·ειι;ε ιιι·ε.Ιιε1

εε1ιε Απε 1)ι·. .Ι οιιιι.ιι ιι 1ιετι11ε ιιιι νει· ιιιιιεειιι νο11ειιι1ειειι

65. Ι.ε1›ειιεἱε1ιι·ε. Βει· Βιιιεεεε1ιιει1ειιε ινε.: ιιι 11ιν1ειιιι ι;ε1ιοι·ειι ειιι!

ινιιιιιιεεε ειε1ι ι1ειιι 8ειιιιιιιιιι άετ Μειιιιιιι ειιι ιιοι· Βοι·ρειει· Πει

νει·ειιιιι. ιπι ινε1ειιει· ει· νοιι 18Β0-6θ εειιι1ιει·ιε. Νεε1ι Ει·1ειι ιιπε

άει··1)ο1ιιοι·εν11ι·άε 1ιεεε ει· ειο1ι ε1ε ρι·ε1ιειεε1ιει· Απι ιιι

ιιιει1ει·, ενο ει·ειιις1ε1ι:1ιιι1ε Απε ειιι· Ροεενει·ννεΙειιιιε ειιιιιςιει·εε

ιιιιι1 ειιιε ειιιει· ιιιιιιειιςι·ειε1ιειι Ρι·ε.ειε ειι'ι·ειιεε. 21 Ιιι ειπω

ι1οιιν ιθοιιν. Ψει·εε1ιειι).ιιει· ιιοι·ειιιε ι'ι·ειρι·ειιε1πιει·ειιι1ε Απε

Ι)ι·. Υ ιιι ε ε ιι ε Β ε ε ιιι ε ε. ι· ε -1ιιι Α1εει· νοιι 58- .Τε1ιι·ειι, ιιε.ε1ι

80-_ιι5.1ιι·ιχει· ιι.ι·2ε1ιειιει· Τειις1ιειε.8ιΙιι ε1ειιιιιν ω» Οιιει·ει·ιε εεε

ιιοι·ι.εςειι Κεεεεεειι1ιοι·ρε Πι·. Βει·ε1ι1εε Βιιιιι ιι Με 49. Βε

1ιειιειιι1ιι·ε. Με Μι1ιεει·ει·ει Με ω· νειεεοι·1ιειιε εειε 1888

ειιιιιςιειε. ε!) 1ιι Νειιιειιςειι (Γει·81ιειιιικε1ι1ει) άετ 1ι1εει·ε Απε

εεε 6ι·ε1ιε1ιειι Μι1ιεει·1εεειεεεε Μ. 1)ε ιιι ε ει·1 ιι ε Η ε ιε ο ιι

ε1ι οι· ιιιι .4?. Εε1ιειιιψι.ιιι·ε. Μ· Με ειι:1ι ιιι ε1ιιειιι Αιιι'ε1Ιε νοιι

θειεεεεεεει·ιιιις-ιιιιι. Μοιριιιιιιιι νει·ς11°ιεε. Πει· Υειειοι·1ιειιε ει·

ι'ιειιεε εισ1ιει·οεεει· Βε11ε1ιε1ιειε ειιι! μπειτε ι1ε.1ιει· :ιι άευ

ιιιε1εε1ιεεε1ιΜι1εεειι.Αει·ειειι ι1ει· 8ειιι1ι. Με Με: ει·οεπι1ειιι εε1ιιε

1:`ειιι111ε ιιιιεεε1ιοε 1ιιιιιει·1ε.εεειι.5) .ειιι 1. (14). .Με :ιι Βι·εε1ειι

ω· Ρι·οιεεεοι· ω: Ό1ιιι·ιιιΒιε ειιι ι1ει· ‹1υι·ειι;ειι Πιιινει·ειεεε,

Πι·. ν. Η ι 1ι ιι 1ιει-Β(ε.ιι ε ε ιι 1, ειιι Πεεειι1ιι·ε1ιε ιιιι ε1ιειι νο11ειι

ι1εεειι 65. Βε1ιειιειειιι·ε. Ιιι 11ιιιι νει·1ιει·ε ειε ι1ειιεεε1ιε Ο1ιιι·ιιι·

Βιε ε1ιιειι .1ιει·νοι·εεειιι1ειι νει·ει·εεει·. Με Βι·εε1ειιει· Πιιινει·ε1εε.ε

ειιιειι 11ιι·ει· 1ιει1ειιιειιάεεειι 1.ε1ιι·ει·. Ιιι 0ιει·ιιονν1εε εε1ιοι·ειι, 1ιε.ιιι

Η ι ιι ιι 1 1 ε ε 1869 Με 8ειι‹1ειιε ι1ει· 1ι1ειιιε1ιι ιιιιε1ι ννΊειι ιιιιι1 ιιιε

ιιιον1ει·εε ι1οι·ε18ΐ6 ειιιε Πο1ιιοι· πιω. ω” ε.1ιει1ειιιιεε1ιε @ειιι

1ιιι1ιιι 1ιεεειιιι ει· 1880 Με Ρι·1νεει1οιειιεειι ι1ει· ινιειιει· Πιιινει·

πω, ενιιι·ιιε ει1ιει· ει:1ιοιι 1882 Με οι·σειιε1ιε1ιει· Ρι·οι'εεεοι· ιιεε1ι

Κι·ιι1ιειι 1ιει·ιιιειι, νοιι ιιοι·ι. 1887 ιιπε 1ίϋιιιε,·ε1ιει·ις· ιιιιι1 1890

ιιιιε1ι Βι·εε ανο ει· Με ειιι εειιιειιι 1εεεειιεειιι1ε ειιιε εεε εειι6ιι

ειειι Κ1ιιιι ειι 11ειιεεειιιιιιιι1ε 1ειιεεε. Με εειιιε ννιεεειιεε1ιει'ε

1ιε1ιειι 1ιειεειιιιςειι ειι1ιειι·ι1ϊι, ευ Με ε1ε1ι 1118 ιι11οι. ειιιει·

ι1ει· 1ιεεε1ιεεεεειι 8ε1ιιι1ει· 1511 11· ο ι.1ιε, ιζι·οεεε νει·ιιιειιεεε ιιιιι Με

1Βιιεινιε1ιε1ιιιιε; ι1ει· ειιε1εερειεε1ιειι ειιι! εεερτιεε1ιειι ννιιιιι11ιε

1ιειιιι11ιιιιις ει·νι·οι1ιειι. Ιιιι ι!ει1ιι·ε 1881 ει·εειιιειι εειιιε Αι1ιειε «Πε1·ιει·

ε1εεει·οειιοριε ιιιιιι Οεεορ1ιεεοεκοριο>>. ιιι ννε1ε1ιει ει· Με 1ιειιεε

1ι1ι1ιε1ιε Μ ε1ιοι1ε ι1ει· .0εεορ1ιοεοε1ιοριε 1ιε,ςι·ιιιιι1εεε. Με Ο1ιιι·ιιι·

ειε νει·ι1ε. Ιιι ιιιιιι ιιιιε1ι ειιιε ιιειιε Με1.1ιοι1ε ι1ει· εεεεοριεεειεε1ιειι

11εεε1ιε1οιι μιιι-Γιιεεε. εονιιε Αι·Ιιειεειι ειιι ι1ειιι θε1ι1εε σει· 0ι·ε1ιο

ιιΜιε ιιιιι1.ι1ει· Με1ειι1ιε1ιιι·ιιηι1ε. νοιι Βιι·ϋεεειειι 1Βιιι2ε1ννει·1ιειι

εειιιει· 11ιει·ει·ιεε1ιειι Τεειι:1ιειε ειιιε ειι ιιειιιιειι άετ «Αε1ιιε σει·

Κι·ιιιι1ι1ιειεειι άετ ει1ιιιιι1- ιιιιι1Βιιε1ιειιιιϋ1ι1ε»ωειιιε1ιιειιιιι ιιπε ιιι

ε1ιε1εοιι εεῳ·_ι›ειεειι ειιι1-«1)ιε κι·ειι1ι1ιε1εειι ι1εε 1ι1ιιιιι1εε» (εε

ιιιειιιεειιι ιπι 1ειιιιιιιιε1). Με Με. Βει·ε ιιι ε. ιι ιι ιιιι‹1 Β ι· ιι ιι ε

ι·ειιιειειεε ιι ιι11εε Με «Ηειιι1ειιε1ι ι1ει·ρι·ε.1ιειεε1ιειι Ο1ιιι·ιιι·

Με», ιιιἰε Ρι·οϊ. Ν ε ιι ιιγ ιι Με <<Μιεεε11ιιιιεειι ε.ιιε ι1ειι Ηι·ειιεεε

ιιιεεειι σει· Μεάιειιι ειιιε θ1ιιιιιι·ειε». Με Ετσι'. 111 ιιι ιι Πει ιεε

ειιι Αι·ιε ε1ί1ιιιιεεεειιιςειι, ι1ει· εε. ιιιιιι1ι εειιιει· 81ϋ.ιιεειιι1ειι Βε

ι;ιιιιιιιις ιιιιι1εειιιειιι ι·εει1εεειι Β'1ειεεε, Με ννειι1Βε εειιιει· Εεεε

εειιοεεειι νε1°εεειιιι1ειι_1ιε.ι. σει· ιιιοι1ει·ιιειι Ο1ιιι·ιιι·ειε ι1ειι 8εειιιιιε1

εειιιεε θειεεειι ειιΩιιι1ιιιε1ιειι ιιιιι1 1ιιι· ι1ειι ιιει·νει·ι·ε8·ειιι1ειι

Πει: Με ιιι ειο1ιει·ιι,ι1ειι ειε 1ιιι1ειι1εεεεειι .1ιι·ιιι·πειιιιεειι ιιιιιει·

ι1ειι ιιιιι.11ε1ιειι θρεε1εΙϊειε1ιειιι 1ιε1ιειιρεει. θ) Απι 11. .Με ιι. 8ι.

ιιι Βει·1ιιι 1ιοε1ιιιει.εεε ι1ει· ειειιει·ε1ιιι·πε ι1εε ρι·ειιεειεε1ιειι Η.ιι·ι1ε

1ιοι·ρε ιιιι‹1 ε1ιειιιειιΒε1ιει1ιει·2ε ι1εε 1ίε1εει·ε ειιιε ι1ει· Κειεει·ιιι

1·'ι· ι ε ι1 ι· ι ο ιι, Μ. Α ιι ε. ν. > Νε ε· ε ιι ει. _ι1ει· 1ιε1ιιιιιιιε11ε1ι ειε

Βε1ιειιι11ιιιιε εεε 1ίε1εειε Ρι·ιει1 Με ιι νν11.1ιτειιιι εειιιει· 1εεεεειι

εε1ιενειειι Κι·ειι1ι1ιε1ι. 1ειεεεε. Τ) 1ιι ειιιιιε1ιειι ιιοι· Με 11ιε1ιεει·

1ιε1ιιιιιιιεε ι'ι·11ιιει·ε Απε Πι·. Η ε ι· ιιι ε. ιι ιι ν. 1.1 ιι ι; ε ιιιι Α.1εει· νοιι

86.1ε1ιτειι ειιι 11ειερει·ε1γεε. Μιε1ιΑεεο1νιειιιιιιι· εειιιει· 8ειιι1ιειι

ε.ιι νεεεειιιι1ειιειι ιιειιεεε1ιειι 11ιιινει·ειεεεειι, ννει· 1.. Λεει ιιι ω·

Βενι·ιεε1ιειι Αι·ιιιεε._ιιιι1ιιιιμεεει· 1ιει·ειεε 1851 εειιιειι Αεεε1ιιει1._

ιιιιι ευι·ιειι ειιι· ω· Βιε1ιΙ.Μιιι€ι1. ιιι 11ϋιιεΙιειι πι 1ειιειι, ενο ει·

.21851 -·

Εεε

νειι Κϋιιιι; Μειιιιιιι1ιιιιι Η ιιιιι·ειι ειε θειιιΞΗιι·ιιιι€ ειιιεε Β1ιι·ειι-.

εε1ιε1ιε ειιε.εεεειειιιιεε ενιιι·ι1ε. ` . .

νοιιι Κι·ιεεεεειιιιέιτειι1ειιει.

- Πει· Ο1ιει Με 3ειιιιιι.εενι·εεεεε «Με 1. Πε.ιιάεε1ιιιι·1εε1ιειι

Αι·ιιιεε ιιιι‹1 "μια Μάικ ΗειιιιιεΙιει' ι1εε 8ε.ιιιι.ειεννεεειιε

1ιειιιι Ο1ιει·1ιοιιιειιι1ιει·ειιι1ειι ιπι Ρει·ιιειι θεεειι, 8ειιεεοι· θειιειε1

1ειιιειιιιιιε 'Ι'ι·ερονν, Μ. νοιι άειι ι;ειιειιιιεειι 8εε1

Ι ιι ιι 8 ε ιι ε ιι ι1ι ο ε ε ιι ννοι·ι1ειι. ιιιιεει· Βε1ιιεειιιι; ιιι εε1ιιειιι .

·Αιιιεε Με 8ειιιιιοι·.

- Πει· ΟΙιειι'εΙι1ε1ιιι·ιιι·ε ι1ει· Μειιι1εε1ιιιι·Ξεο1ιειι Αι·ιιιεε ιιιιι1

Βειιιιιεε τω· εεεοιιι1ει·ε Αιιι'ει·εεε νιι. ΚΙε.εεε 1ιει Με· Ο1ιει·ιιιιΙι

ι1ει·-Μει·11ειιιεΙνει·ινε1ειιιις. Ριινεει1οιειιε ι1ει· ιιιι11ι.ει·-ιιιει·11ιιιι1

εε1ιειι Α1ιετΙειιιιε, θεεεεει·ε.ε Ι)ι·. ιν ι·ε ό ε ιι , Μ. νο ιιι Α ιιι ε ε·

ι1εε Ο1ιει·ι”ε16ε1ιιι·ιιι·ε;ειι ειιε1ιο1ιειι ινοι·ι1ειι. 3

- Με άετ νοιιι Ηειιρειιιε.ι·1ιιεεεεεε ριι1ι1ιειει·εειι ΙΛει.ε εε

ειιειιε1ιιιιειι. 1ιείε.ιιι1ειι ειε1ι ιιιιεΙι άετ θεεεε1ι1ιιε1ιε 1ιει 'Ι'ειιε1ι1ιιιε.

ιιοο1ι ιο18ειιάε Μει·1ιιεε.ι·ειε ειιι Ι.ε1ιειι: Πι·. Δ ιι ε. 8ο 1ι ι· ε_νοιιι

Κι·ειιεει· «Ατ1ιιιιι·ε1 Νπε1ιιιιιονν·»; Πι·. .Τ ε. 1ι ο 1ι 'Ι' ε ε 1ι ε ι· ιι ι ι Ιιι

νοιιι Τοι·ρεάο1ιοοε «ΒιειΙοινν» ειιι! 1)ι·. .Β ε ο ιι ι τι Η ο ι· ά ε ε ι· ε ε

νοιιι Ρειιεει·εε1ιιιι «Νι1ιο1ε1 1» (1ιε11ιιι1εε ε1ε1ιιιι 81ιιιιιςειιι. ε. .

- Με ι1ει· «Νοι·ι111ν1. Ζεις.» ιιιιεςεεε11ε Μιά, Με Με εειιι1.

ιιιε‹1. πιο Ι Γι; ε. ιι ε.: Η ε ν ιι ε ι·. ειιιε. Με.. -ι1ει· Με 8ιι1ιεεεεεεειιε

νοιι Ρωι. Πι·. Ζ_ο ε εε ν. Η ειιιε ιι Πε1ιιιι Αιιι·11 νοι·ιρειι .

.1ιι.1ιι·εε ειιι ι1ειι Κι·ιεςεεε1ιε.ιιρ1εεε ειιιε. ιιι ε· Α ιι ε ε ε ι ε ιι ιι ιι ιι ς

κ

ιιι ι1ειι Κιιιιιιιι'ειι ιχεεειι ι1ιεθ1ιιιιιε1ιιιεειι ἀε..εᾶε-·

οιι;ειι1ιι·ειιε ιν. Κ1εεεε ιιιι‹ι 111. Κ1ιιεεε ιιιιε

Βε1ι1ε1εεει·1ιε1εειι. - .ε

εειεινει11ι.ς Με ΟΠιειει· ιιιιιιιιει·ε. νοι·ειιεειο1ιι.11ε1ι Μιά εειιά.

Β.εν1ιει· ιιιι @ειιιε Με Βοιιιιιιειε_ ιιι Με Ηειιιιιιε ειιι1ιε1ι-;

1ιειιιειι.. .

- νοιιι Ποεριεε1εε1ιι1ϊ «Μοιιιιο1ιιιτ ειιιι1 ειιιε Ροι·ε Αι·

ε1ιιιι· ιιι 5ε. Ρειει·ειιιιιιι ιιοι· Οιιει·ε.ι·ιε Πι. Κ 1 ε ιι ειε ε . Με

_ιιιιιιςει·ειι Αει·ιεε θειιιιιεοιν. Κοννε1εινε1ι1, Ρο1ιι·οιν·

ε κι ιιιιι1 Η ι ι· ο ε εν ο ι· 2 ε νν, 11 1ιειιιι1ιει·ειςε $ε1ιννεεεει·ιι

ι1ει· 8ε. 1ιεοι·ιςε-Οειιιειιιεε1ιειι; 20 Βειιιειιι·ε ειιιε! Β Γε1ι1εε1ιει·

ειιιςεειο11ειι.

Κο1οιιιιε 1ιιει· ει·ννει·εει. -

- 11εε ι·ιιεειεε1ιε Ηοεριεε1εε1ι1Η «Κοεει·οιιιε.»

ιεε ειιιε άετ _ιερειι1εε1ιειι θειειι€ειιεειιείε ειι ε

. Με ε ε ε ιι νν ο ι· ιι ε ιι ιιιιά ειιιε Νεεεεε1ι1 1ιει·ειεε ιιεε1ι 81ιειιε;Μ

ε.ιιεςεΙειιΓειι. Με Ρι·ειςε. 1ιεειεΙΤειιι1 Με Η ο ε ιιι ε εΙ ε ο ιι ιιι

«0ι·ε1», ενε1ε1ιεε εεε ι1ειιι θι·ιιιι:1ε νοιι ι1ειι .Τερειιει·ιι ενεε·ιεε

ιιοιιιιιιειι ννοι·ι1ειι. Με! εε ι1ειι Κεριεεειι ιιιιά 4 Μιιι.ι·οεειι ‹1εε

ειιιι;Ιιεε1ιειι Πειιιρϊει·ε νι01ι1ιχειιι1ιι», «Με νοιι ι1ειι Βιιεεειι εεε

1ιιιρει·ε Μ. Μι Βοι·ι1 1ιε.εεε, Μιά νοιιι Ρι·ιεειιιςειιε1ιε ειιιει·

Βιιι·ε1ιειεΙιε ιιιιιει·ιοςειι1 ινει·ι1ειι. Πεε ι1ι·ιεεε ιιι Ροι·ε Αι·ειιιιι· ει·

Βι·ΞΗειιε Ηοεριεε1εε1ι11ϊ «Μειιιςο1ιιι» Με εεε Βιιεεειι ειιι·1ιειι

εεεε1ιειι ννοι·ι1ειι. Ρ _ -

- Ιιι θ1ιει·ιιιιι Μ. ειιι 80. Μιι1 Με 1ιει·ιιι1ιει·ιι.18εθειιιιιεεεει· ι1ει·

Ι.11ιειιεε1ιειι 8ειι1εεεεεκ1ιεει1ιιιιε Ή ε Ι ε ιι ε νν ιι 1 ε ο νν Εεεεοι·1ιειι.

- Ιιι ΘιιιιἀεΙιιιΙἱιι Μ, Με ι1ει· «Νοιν. Ψι·ειιιιιε.» ι.ε1εςι·ειρ1ιιεε1ι

ιιιιειςεεει1ε "ω, ειιι `Βει"ε1ι1 ει·1ει.εεειι ννοι·ι1ειι. ι1ει· ι1ειι Ηοερι

εει1εε1ινι·εεεει·ιι ν·ει·ιι1εεει, ο1ιιιε ι1ι·ιιιεειιι1ε Νοεινειιιιις1ιε1ε ιιι

ι·ειι.ειι. Αιιο1ι ννιι·ι111ιιιειι ειιιε ε18ειιιιι 19.ε1ιε1ι.ιε Βιιε

Γει·ιιιιιιε; νοιι 11ιι·ειιι Ροεεειι ο1ι_ιιε_Βι·1ιιιι1ιιιιε

άει·ΟΙιει·ιι.ι·πεειιιιι.ει·ειι.εε. 1

- 11ειιι «Βιιεειι. Ιων.» 211Ϊ01βΒ, 1ιε1ιι·ειι ιειαε Με” 1›ει·ιιι

1ιει·ειξε Βε1ιννεεεειιι νοιιι Κι·ιεεεεε1ιειιρΙει2ε 1ιειιιι, ι1ιε ινεεειι

νϋ111ε; ιει·ι·1ιεεεεει· Θειιιιιιι11ιειε ι1ειι 11ιειιεε ιιιιιιςειιειι ιιιιιεειειι.

Πιο Βιιε1ιιιειν1ιοιιιιιιιεειοιι ιιοι· Ηειιρενει·ννε1ειιιιε εεε Βοιειι

Κι·ειιεεε Με 1ιεεε1ι1οεεειι, ειιι· Βει·ιιειιιιις 111ιει· ι11ε $ιε1ιει·εεε11ιιιιε

ειι1ε1ιει· 1ιει·ιιιιιει·218·ει· 8ε1ιννεειει·ιι ειιιε Βιι1ι1ιοιιιιιιιεειιιιι ιιιιιει·

ι1ειιι Ρι·1ιειι1ιιιιιι 1)ι·. Ν. νοιι Α ιι ι· ε ιι ε ιιιιι1 ιιιιεει· '1'ε11ιιε1ιιιιε ι1ει·

Κιιι·ιιιοιιιιιιειι ειιι! Βε1ιειιιιιιειι ιιοι· 8ε. Ρειει·ε1ιιιι·εει θειιιειιι

εε1ιεΓεειι 1ιε.ι·ιιι1ιει·21,εει· Βε1ιννεεεει·ιι ιιιει1ει2ιιεει2ειι.

(η · νοιι 11ιιινει·ειτέιειι ιιπε νει·ειιιειι.

- Μειιιι1ιεει·-ιιιεάιιιιιιεε1ιε.Α1ιιι.ι1ειιι1ε 1ιεε1ιε

εε1ι1ιιεεειι, Με ι1ιι·ε Υει·ε.ιεεει· ειιιε' ι1ειι ι πε ει· ιι εει ο ιιε. 1 ε ιι

ιιιει1Μιιιιεε1ιειι Κοιιει·εεε ιιι 1.1_εεε1ιοιι (ιπι Αιιι·11

19061 ειε Ρι·οιεεεοι·ειι .Ι. Ρενν1οιν (Ρ1ινειο1οι.η ιιιιι1 Η. Η ειιι

(θνιιΜιο1ο8) ιι1ιιιιάε1εςιει·ειι.

7- Με Ρι·ινεει1ο-2ειιεειι άετ Μοε1ιε.ιιει· ιιιειΙιε1

ιιι ει: 1ι ε ιι Γ ιι Κ ιι 1 Μ. ε ειι11ειι, ι1ειιι «θε1οινωι ιιιιο1ε,·ε. 1ιεεε1ιΙοε

εεε 1ιιι1ιειι, 1ιε1ιιειιιε11ε ‹11ε_1ειιι ειι Ρι·οι“εεεοι·ειι αν ει·εεεεειι. ·

ννε1ε1ιε ειιιειιι Βεεε1ι1μεεε ι1εε ιιι1εεει·1ιοιιιιεεεε ειιι'ιι1εε νει·ειι

ει:1ιιει1εε ενει·ι1ειι Ιιϋιιιιιειι, Με ιιιι Ηει·1ιεε ειε νοι·Ιεειιιιι;ειι

ιιιε1ιεινιει1ει·ειιηςειιοιιιιιιειι ενει·ιιειι. ειιιε" ε1ιειιεο1ε1ιειι Βεεε1ι1ιιεε

εο11ειι, Με άετ σιδενιι Οεεεεε1ι.ισ ει·ει4.1ιι·ε. ιιιιειι Με Ρι·1νιιει1ιι

εειιεειι ι1ει· 1νει·εριιιιιιει Πιιινει·ε1ι18.ι. εειεεεειιιι1ιειι.

---- Με Β.ιιεειεε1ιε ειιιι·ιιι·ι:ιειι1ι-ε Ριι-εε τιν-θε

εε11εσ1ιει'ε Με ιιι Πιι·ει· .1ε1ιι·εενει·ειιιιιιιι1ιιιι8 .ειιι 18. Πει

ειιι ι1εε-ιιιιε1ιεεε .Ιειιιι· ι ιι ι1 ε ιι Κ* ο ι· ε ειιιι ιι ε ε ννιε 1ι1ε:Ρι·οι°.

Μ. 5ειι1ι ιιοειιι - ειε Ρι·ιεειι1ειιεειι. Ρι·οι. Η. 'Τα ι·ιιει· -

Με ν1εειιι·ιεειι1_ειιι.ειι, 1)ι·. 11.-Β ε ιι ε.ιι ιι ο #- ιι.1ε Κεεειει·ει·, ι1ειι
1)ι1νειι1Μειιεειι ιν. Ο ιι ιι ε 1,Μεοινιε Με ΠΧ. Η” Β ει: ιι ιιι ιι ιι ιι

Ιιι ι1ειι ι;ειιιι.ιιιιεειι_.Κεειιιριειι 1ιιιεει·ω

Νεε1ι 2 ννοε1ιειι ννιι·ι1 ειιιε 111ιι·ιεε Ρει·εοιιε.1‹1ει· 1.
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Μιά .Ι. Θι·εΙ‹οιν - Με $εΙ‹τει11ι·ε ιιιιά Μ. Ν. Ρατι·οιν ή·-Ι - Με θεεειιιΜείι1 Μι Κια»! σε ιιι ε... (Πει ι !

ειΙε ΒΙΙιΙιοιΙιεΙιει·. - (Ε. Ντ.) ' ΙιοειιΜΜ ειιι 8 ι. Ρετοι·εΙιιιημ ΜΜΜ ειιι 28. Με!

- Ι)οι· Χ. ιιιιοι·ιιιιτιοιιιιΙε Κοιημεεε ειιι Βο- α. .Ι. 9891(18ι που. ει.Ιειιι ό. νοι·ιν.), Φιι·ιιιιτει· 888 Τγρ!ιιιε -

Η επι ρ ιιι ιι ε· ‹Ι ο ε Α Με ο ιι ο Ι ι ε ιιι ιι ε ..κι νοπι ΙΙ.-16. Βερ- (Η ιιιοΙιτ). 803 8γρΙιιΙιε - ιθ9 που.), 27Γ15ο!ιε.ι·ΙεοΙι - Π' Μπι. ι.

ιειιιΙιει· π. Μ. ιιι Βιιιιερεει εΙι.ι.ιεΙιεΙιοιι ενει·άοιι. Οοιιοι·εΙεεΙει·οΜι· . 91 Ι)ιρΙιι.Ιιει·ιε - (24 ινοιι.ι, 126 Μεεει·ιι - Π' που.) Μια 87

Με Κοιι€ι·εεεοε ω. Μ. ΡΙιἰΙιρ ρ ιιι Βιιάεροετ. Ποι· Μιι€1ιωε- ῇ ΡοοΚοιιΚι·ειιΙιε - (Ο πω. Με ιιι Μι· νοι·εν.).

Ιιεικτες Ιιειι·ιεςτ. 5 Ρι·ειιιοε. . -. ε__.

-Α πω. ει·..1··-αν·σ·Αιι· νι 4ε Μι ο ΐ'Ιιοε,ι·ιιι 8.221! .ι...Η Ιΐ::ιιΕ!ι€θέεεθιιιιι6 ι·υ:ιιΠΕ.Ϊ-ὶι. Ν Ποΐωιιτ8·ω'ΒοιΙθωΠ 8τι· ΡθτωΈωμ'88

.ἑὶ'ἑἐΞ'..ἑἔζι..ἑἐ.ἔ."'ΜΜΜ 0ἀ0"'°'°εἰ°°"Β ΚΟΠ· ει. ει.. ΨοοΙιο νοπι π. ω. Μπι εε. Με 1906.

. Ζε.1ιΙι1ετΒιοτΙιοΜΙΙο:

Υει·εοιιΞεσειιε ΜΗΜΙυιιεειι. _1) Ρωξ ω?80Μοοιπ "Μ ΑΜΠ

ϊ ε.ι..ι.Ξι..ι.Σιζέι..ιέέε..·
- Πει· Μειι8εΙ πιτ Αει·ετειι ιιιιιοΙιτ ΒΙΩΪι ιιι νιώσε θοςοιιόειι ίιιιωιιιιοιι: έ ε ·= ·= ·= ·= -#ι -= -=ι -ι= .ει .=ι .ι=ι Η

άοε ΒοιοΙιεε ιιιιιιιει·ιιιεΙιτ Πι!ιΙΙιει·.8τιεοΙΙειι. άει·«Βιιεε»ιιιίοΙΒ;ο. ____#__Ά = = ιξ ιζ ιξ ..Έ εξ ιζ ἑ ιἔ ιζ ιζ ἔ Ξ

ιπιΚΜιη;πει:ΙιωιΟοιινει·ιιοπιειιτ ιιιοΙιτ. ινοιιι.ε;οι· Με :ο σε κ: Ξ :Ξ 8 ο 3 Ξ ε ο Φ τ. ..=

2ΟΑτειειεΙΙειινεΒειιτεεἱιι. Μ· Ψ· 8$- 'Τ ' Ι ' ' Ϊ ' ' ' 'Τ η) = ,°

-ΜεΖεΜιιιιμ.:ΓΠι'Γ>γριιιιεΙιτειιΚοιιιΜια Ηοε-[ ε! Β ..ι ω .ή ω .ή ..ι ... .ή ...ι υ·-ε ..ή έξ

ιιιιιω.ι ι.ι_ιθω νοιιι ΒτεΜειιιτ ε.ιιίεεΙιοΙιειι ικοι·ιιοπ. ι 48.7 879 [Μ. Π.2ι031.70 21 Π Θ?) δ' δΊ Σ ἔ·Β (ΡΒ 4

ε ειπε Μ.ιιιιιαΙι ΡΊιΙΙο νοι·.ι;εκοιιιιιιοπ. ιιι ιὶειιειι ει.. ΗεΙιε

ιιιι!ιΙιιιι€,ιειιτιιΒιιιΒοτ Β.εΚοιινειΙεεεεπτειι πιιι. ΒεεοΜε; ΙιοΙιι€ι ιιπιά ι η η .

νο.-8....8:επ ΜΜΜ.. @κι - Ιχριι.επιιιτ.Ιι.2. Ιγρ1ι.ειιιι.%9.Ρουι·ιε ι·οουι·ι·ειιεθ.'Γγρ1ιιιμι

9- Ζιιι· Βι·ετω!ιιιιις νοιι Ηιιεει·ε.ε.·εΙιι ρςοςοιι (Με ι ο!ιιιοΒοετιιιιωιιιιαάοτΓοτιιιΙ,Ροο!ωιι 2.Πεεω·ιι51.Βο!ιει·ΙεοΙι ΙΙ.

Ο ιι Μετα ιιι Ρει.ει·ε Μι η; ειπε άει· εεεάιιεο!ιοιι 8ιιιιΜτε· Ι)ιΡΙΒΜ"8 10ι_ ΟΙ'0ΠΡ Ο. ΚοιιοΜιιιει30ι1 6. Οτοπρόεε Ι.ιιιιφεπ

ΒοιιιιιιΠεειοιι 40,6(Χ) ΗΜ. ειιι· νει·ΓΕΙειιιι.9,ι ΒοετοΙΙτ. Ε:: εοΙΙοιι Νιιι- ΘιΙ©ΖιἱΠᾶ_ιιΠΗ Μ. ΒΡΥ!ΐΡΘΙΜι ει. ΟΠΕΡΘ 8. ΚΜ.ει·ι·ΜΙιεο!ιο Βιω

ιιεπιτειι άει· ΜαΠιιιι ειιε.ει..πιει·ι ενει·άοιπ. πιιι ΗΒιιεει· ιιπιά Κνο!ι- πωιοιιιιιιιιιιιιιι€ ιΟ8,ΒιιΙπ Ο. ΒριεειιιιεεΙιε Ποιιιτη;Με Ο. Αιιιιιω·

ιιιιιιςεπ, Με ..κι ιιι επτ.ιεειιιιιιι·οιιιΖιιετιιιιιιο ΙιοΒιιάειι. ιιι Μπιτ- ΘεΙοιιΕι·Ιιευιιιει.ιειιιπε Ο.Ρε.τοιιΒιε ειριάειιιιοει Ο. ΒοταΙιτε.ιιΕΙιοΠ Ο.

ικιιο!ιοιι. Αιιεεει·άοιιι εο!Ιειι Ηι·:ιιιΙ‹ειιτι·ειιεροι·ιιιιιιτοΙ ιιπιά Ιεο- Αιιι.Ιιτεκ Ο, Η)·άι·ορΙιοΙιιο Ο, Ριιοι·ρετε!ΗεΙιει· 2. Ργε.ιιιΞε ...κι

Ιιει·ενοΙιιιιιιη;ετι Βοεο!ιεΠ'τ Μιὰ ιοάεπι θειιι:ΜεΙειιτετοι· ειιι· Βιιι- 3οριιοεειιιἱοΙ3. Ι'ιιΒιετΙειιΙοεε άει· Ι.ιιιι οι: 82. 'Ι'ιιΕ›ετΙιιιΙοεο επι

ι·Μιιιιιιρ.ι ειιιεε $ρειεο- πω! 'ΓΙιωΙιειιεεε ιιι εειιιειιι Βεγοιι ι άοι·ει· Οι·ςειιο 28. ΑΙΒο!ιοΙἱειιιιιε υπό οΙΜιιιιι ιι·επιιοιιεΙθ. Ι.ο

2000 ΕΜ. ειιι· νει·ι“ΗΒιιιιε ΒεειοΙΙι ννει·‹ιειι. ΒειιεεοΙινν1ιο!ιοιιιιάΑτι·οριιιε ιιιι'ιιιιτιιιτι Μ. Μετιιειιιυε εειιΠιε 58.

Β!. Κι·ειιΜιεΠειι Με νει·άειιιιιηκεΙαι.ιιιιΙε 102. ΤοιμΙιοτειιε 343.

Π) ιιεο!ι άεπι 'Ι'Μοειιι·ειιο!ιοιι:

  

-ΔιιιΝο Μπιτ .ιιι:13ιε:ιιΕ .ΠΠ ῖΘΠΒῖι Ή. ᾶἱιεἱἶιΪδϊἶΕἶετἱᾶἶιἶἰἑ νοιι κ. 1..1ι1οκε:ιι ιιι

8τ. ΡετοτεΒιιιιις. Νονε!η-Ρι·. 14.εοννιε ιιι ε.ΙΙοιιιιι- ιιιι‹1 ε.ιιεΙειιιι1.Αιιιιοιιοεπ-ΟοιπριοΨΒεπποιιοπιιιιειι. ν Δ ζ

 

 

  

 

  

ΒοΝοεοΝ '
  

ει ο .:.

ει? Η· .

Νετι.1ι·11οιιο Δι·εοιι-Βιεοιιςιιο11ε η εεε

ΙιοΜιιιιιι πιιι! Μι Κιιι·Ιιοιι·Ιοϋ εεΝ 1868. ἔ.ἔ εϊΞ Η .¦.

Αιιρ·οινοιιάετ πιιι Ιιοειοιιι Βι·ΓοΙ8· πιιι! ιιιιιιει·ιιιι Με @Με .ΙΜιι·. σ.ιιαΙι ει: Ηενε- Ξ _= ῇ ο_¦ ιι

Κατσε Πι ΑΜΠ @Μπάση οπιρΓοΙιΙεπ εειωτιε Με." ιιι·ιτΙΜιειι Αιιιοτι1Μειι Εκει έα =ἔ Σ:

Βιι.ιιιιυπιυι. 0Μοι·οεε. Ει·Κι·ειι!ιιιηειι Με 8!ι.ιιεε, ΜεΙει·Πε.ιπιτ. Ηιι·οιι Ε`οΙειειιιετΜι- :κι =·Ε'5:-; ει)

ω, Ηειιι-. Νετνεπ- ιιιι‹ι Ρι·ειιωιιεΜεπ. Βεεεεον'εοΜι· κ.ε..ιωωωω. Η ε ο έ Ε ··

+ ΚΜΗιοΙι ιιι ειΙΙοιι ΑροτΙιοΒοπ. © (51)%-ΐι- έιΉι>τ ι' ἔ

· ι ι · _ Η ε· €Με ιιιιιιιιιιειιιι .Θε ;.ιιιιιιιΒιιιι ..ε ==

ΧΙΙιιοι·Μ- πω! ιιΠο ιιιοι!ετιιοιι ΒΜοι·- πιιι! Κιιι·ΙιοΙι‹·ΙΓε.

Ηι·επισι ΜΜΜ «Με Βιιιιιε, ει·ειΙ‹Ιεεεἱε. 200 Ζιιιιιιιοτ ιιπιά ΝιιΙοιιε. πιιι ιιΙΙειιι

Κοπιι'οι·ι. 5ιεΙιεττ.ιεει· 8ι·οεεοτ Ρειιιτ. ννιιι·ιι€ε. ειειιΜ'ι·οιε ΜΗ. Κιιι·πιιιειΚ.

ΑΙΜ 8οιιιιιιοι·εροι·ιε. Βοιιιιιιοτιοιιιρετε.τιιτ άιιι·οΙιεοΙιτιιιιΙιοΙι Ι8-22°.

ώ- Βιιάο-δειεοιι 20. Με Με 15. ΟΚτοΙιειι. Φ

Ρι·οερεΗτε @Με Με ΒετΙε-ΒιιοΚι.ιοιι Βοιιοεςιιο ιιι ΒἰὶὰιιτοΙ.

 

   

τ” Ε.Ϊ.ΞΜ.ΒΕΕ. θ,

ιιεΙιο ΚιιτΙιειιε ιι.Υ Μ.

ιΙΙιιεκτιοττε Ρι·οεροΙειο.

  

ΒιΣιιια:ιοιε Και·Ι.Νει·ν6εε ιι.ΞΗιοινπεε ωιιι·Ι.1.Π.Ι

δροι.-διΜΜ Μ !πιι!οειἰσιι. ΚορΒ:Η ω. Ηευτε!!!επ.

  

  

Μ. Ειιιιιιετἱοιι°ε Ηοι!επετει!τ

Με Νοι·νεπι-. Μοι·ριιπιππ-. ΑΜο!ιοΙ- ειο. Κι·ετικο

σ.ρεωι και Β_. ΒΒΔ6η σ...π.ιω πιο

ΜΠε|εεθο ?οιπ Μι· Μου ιιιιιιπι-Ειιι:Ιοιιιιπ ο!ιιιε Ζιτετιε; ιιπιά ΟυεΙοπ

οιποι· εοίοι·ι5μιιι ΜΒΜ! Με Βιιι·ι.ιε ιιι 4--6 Ψοι·ιιωι.

Ρι·οερεΙ.:ω Ισιειοιι!οε 40εωωΜεικιΕε ΜΜ888ΩΗΙοΜ9Π.)

Ρτοι!ιιι:ΙεειπεΜεπιιΙϋτ!ιτ:ΙιεπΜεπω...επι1εμοπεπΜπι

Μεφιο!Ιοιι8ο|ιϋτοπΜι·Ρτωι2ϋεἱετΗειιΒοἔἱοτιιιιι;.

ΡΗΤ!!.!.Ε8ΉΒΗΥ·ΕΤΑΤ
ΒΒΜΡΒΙΜΕ8ΉΒΗΥ·ΕΤΠ

Β". ιι. επι.. Ανω. Με. Αι·Νιι.ιι· Μογοτ. 2 Αω·ι!ε.

  

 
 ι

___..-...

.ῇ λεω... νοιι16ειιΕοτιρΠοεοτιιιιιειι:

. Πεκ 'Ι'111·ειπ1. Οιιεοοκεε 91. κε. Θ.

. 8ορΙιιε 1ΜΜιε1.Βο.ο. σο”. 'Ι'γειιοε·ι. πο;»

 
 

ιιξ.οΙι Βι·.ΙΙι·οιιιν. ΗειιιΒιιης.(Μτω·ε.ιιιι·2 άειιτεοΙιο Μοδειει11ί ] 7 Μ; 5

'0οΙ Ι·.19ί)4,Μι27 .ιωεπιει.ν Π Γ.Ι ε Με ι · ·8.8.ἶ.θΙΐἔιιο. Ροιιιἔιιιιτι'ε, Ρ11ΐι·Ζιιξι!!28Ι08ο. ι Ριιιι06°11Βιπ·"·ο··17 Μ”Μ".Ν ω.

Ζιι ΙιεΙιεπ ιιι ιιΙΙειι ΑροιΙιεΚοιι. Μιιετει· Βιετἰε. Ε”άωΙΒΜ 'πωπ.ΒΙΚ."ΜΜ ΒΜ,ωρ."""μ

Βιιιιιιιιιιιιινιιι & οι.. ιιιιιιιιιιιιο ιι. ... .ειιι:··ε:::..ι.23.::.53...
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~ 5 . . ζ72:ϋσο/ Ι 20θά π έ(9α/επ

Μ7Μο" #> Κ '$3ἰ2$›23'°°·

δω”. ΒΜμωμ £ἴιξπὅἔἘΙἴΒιἶἑΡίο'ἶἔ

Ρ"Φω-.ς_ '"""» άΙΒΜι1. μι: η.»πτω.

“Ιω” 8"-εω0._ θε11Μι άοεΙοι·Μι·,

ΙυΣΒΞἔΤἶἔ:Ξὶέτὲὶ|· «Νο Ιοδοπί.<#ο οΐο:·πι ό. ο7ί?:·οοεοί
ΒΜπΧιο1οιιιπ. *δ π' ω”

Μ δσεω. Θααμοο!-ά”δοπαρέο. -ἶ
 

ΨοΙιΙτἰοοΙιοπὰοτ, ωηοποΙιπι ει:Ιτωοοκοπάοτ 8γι·υρ.

νοτ.[€Πα ΒΙι·οΠιι Μι νοι· Μου ιιΜει·ιι Κι·οοεοτ- από θιιπῇειοοΙτΙιοι·ει

ρἰ;ου ιΠΙοζ ΧΪοτἑεἱΙοΠἀΘε διιιοΒ 3ΙοτΠΙιοε, επρεπεϋπιοπ θο

80Η1180 ε: υπ νϋ Μεεε· πω: Β. Π: Μ.. Η

,,λ'σΜο
|υ#εύ//8|| 1ΠωκωοΠεω ::τ.·:π:::.·:::::·::έ:::.:2··α.:....τ::·:·ιω.1:1:τω··π·8·

θ? τ ·. · __ -· ·· _ μη;» χ». Η .

Β Μέ· νΘτ0Τό11υΠ8= 55τ:·κθ9:ἐ.:τ·1τ€;μπειε·8:"::2:θΙ:1Θ:Π5·ω.:ιΞεω::5:€.· Μ. Β-ν-Β-==%¦==Β4ἑ
 

_ _ α!. @Με ΒΙιΜτΙροπ
Μηιιοι:ιε3ο "ω Βεεωι, τσιπ Με: ιιι ννωθι-. οτειπΜοΜ·υ |

-Μιμ"ω εστω. ήΨά Μ!- 4 πω! !Π0Γ£8Νἰ80ἱιοπ

4ιοτοΚιιι·ερι·Μ;ωι·Με

' κα” ππἱιιόετννοτ€ἱΒεπ ΝειοΙιειΙ1ωιιμ.ςοπ ΜΗ! ερινετι1Ι:. ΒἱτοΙἰι1 Μ. Η'08μι",” "· Μ"

θ· πω· οοΙικ, κνειιτι μπω Β"Μ.εο!ιο πω. υπεει·οι· Ριι·ιωι νει·εο!ιοπ Μ. Ξἱιοπ- Π. πιω." ο 

-2- Ψ τω" ,.Βοο"Μ .

ΑΙΙοἱιι18ο Ι'ειΙιτΕΙιωιωιι: 7

ν Έ. Η0ππΜππ-ΜΠο0Πο δι ίδο., ΗιΒΝΚ οΗοπ1.-ρΠειττη. ΡποάιιΜο

Βιι8εΙ (8οΙιννε$2) Θετικα/τοπ (Βιιάοι1). -

- παω· ιιπά β€εω·α2πσ· Μπεν· ΜΒ )ιαι.<εε;ζο Ρτοάβ7:ΐΜ ε2εΙιεπ ιἰοπ ΠΠ_ κωωπ 9 ιιι%ε

επι "κιν ε" α· πριισι9. Ο

ε!χωΙυ »ἔΙ°5ΪἄΙΙ

Ω 20θάθα #|7°| #5|θ|+°| πξροπ σ:πωά°“

 

 

Μπι ρΙιοε ρΙιοι·- ιιπά -“ΜΜΜ- 0, Δ πωάθύΥ Με011Ι1ΜΗ σε ΕΜνο!εε- .

Κι·ωπο: Ιιι 8γι·ιηζ (ό, ρ) ;»τ:ιμω·».τ. €Μ.1τ ΕΕποε- ξ

“Μπ. δ' οἱ Μ· 11 8_γ11ΙΙιοΜεσΠεε 5οωι·ετοΙρτκρατιπ Μ" Μ 'ΜΠΕ ΗΜ .

ΠΙΝ980 'Η' ΜΝ· . _ "Με 10% οτ8ιιιιἱεοΙι οΒιιιω·πωπ Αι·εωι Ιιι καποια

Π'. φωνα! Βοεωι·.: 8ετιιοΙιΙοεοτ ιΙούολ'οπω ἔΐιῖ5=ἑἰῖΙἘἱἙΞ,82-8ἱἔἔἴ 80Πα'ΩΓ6:Ι..98τυ0ΠΙ09ξΕ ΙοΙιιῖιγοΙ- ΘΠΙΒΜΘΜ' ΕΦΗΒ

ω-Μα_ εΙ_ωΠ Ι"ΜΠΗΠΒΠω ΠΝΑ" Μ. ΜΜΜ. Τ"η;οπο!8ειΓο οιιτΜ1Ιτ ·

10°|ο ΤΜΒεποΙ "Βοο!ιο“. 

 

  

Δ·ιισρε26ΜΙισιεύεο· Πι·σαι2α ΠΜ· Βο·ουσαΙΙαιΙΜπ. - Βατοπ

Ξ άεΦ·8 ωεο·2υοΖΖ ό” άεο·Γο·σιπετι- «Μα ΚΜιάεο·ρο·φΜε. -- :

Β ΒΦ·οιιυόρ·ότι Καποιοι απΙωάωι!σΜοΠ @οι μο·ϋπα·ωι 1)088Μ

τ - _φερεϋεπ ωω·σΖωι.

(12) ΙΒ-Ι1.

Βάια ›οιοΣΙ(Ζω, ο·«·ΙσιΜυ πσιωΖΠό988, ό” ΙΠισσεο· Ζε·άοΙι8

ΜΜεΞοΙιωι 3ΙοοψΙιάιιιΖω·όικα8 τω” Ιισο·υοΜ·πρωιάω·

οΙιιιο.ο·σ·2- ποια! Μιο2ωικ26ΖΖωιάεο· ῖἰ'+ἱ·ι·Ιοπι:η;. ΙΜ! «Μ.

«Ποπ Ε'σ7ΗΙσπ «Με ΒΜπι22::ιοΞ8ΜΖ Η” 3Ιοι·ρΙιο!ατισ. ποιά

ΟυιΙοϊτι πι” Παωεπ απ «›ω·ωοτισΙοτι.

 

  

 

Που· ΙΙ28?8 @φαω Γι” ΙοτΙα!Μι26επ. Αοιεο·Ιαισιοι2εο”

ΒΗΕΜΖ Ι›ώ -βαιωτ, Βο·οσιοΠΘΜ9, ΑΡί87'ί08Ιϋδ87°088, 5Ιοτ·ο

ρΙιωΖωπ, ΙΜΒεα·ΙσπΖοεπι ι€σισάρω,ων, εσεωε «Μ» Με”. εισι

7 έ άεο·επι ΓάΙΙοπ, ότι άε·τιεπ άοάρΜ2ρασ·σΜ ΜιΜΜεο·ϊ 8οΣπτΙ.

` εσωπ:επσωο ωποειωπετ:τυ·ι
Μοάετπ οἱυςετἱοΠΒοΒο ΑπευιΙτ ΠΠ εοΙιννοΜεοΙιο ΗΜΙεμπιιιιεϋΙω Μ888889' ΘΗΚΗ· Ν

ΜοΜΒΒ0Ιοτ, Τι·οοΒοιΕ-ΠοΙεεΙπΙ'τ-ΐοι·ϊειΙιι·οιι; ΥοΜΗΒΙἱ‹:Μ ΠπἱοΙ°8ὶἱἱϊ2ΗΠΒ8ΠΠΐΐω ὰ"

ΜετὶοΠΜᾶοτ-Κιιτεπ.

Βοεἱτιετ υπό ᾶτ:τ!ἰοΗει· !.εΝοτ _ (75) θ-6

Πτ·. Μα!. Ε0ΠΑΡΠ) κΗΑυ8.

 

  

ΗΜ ΠΜ ΡΒΙΙΒΙΙΙΙΙ Η

Πειπιιπετειπι!

ΎΧ7':ΞΣ”, ν1:11.

  

κοκιοι.ιοπεε Μο οπέΝΕΑυεε
θω.Ποπ Μι· ΙΛιιΠωι ΒετΙἰπ-ΚϋΙιι από βϋἱι110·ΗἱΙᾶε8ἱ1εἱΠ1- Νειτιιι·νναι·πιο, ΜΜΜ

εειιτο ΤΙιω·ωεΙΒΜει·, 8οΙΜπάοι·, 8οΙ-ΙιιωιΙειιοτἱιιω, Μοὰἰοο-ωεοΙιαιιὶεοΙιοε Ζειιιάω·

Ιιιετὶτιιτ, Βϋπτ.μιιΕεωωοτ, ΜοΙΙαοι1- από ΜΙΙσΝ«ιπτειιοΜιΜ Ρι·οερεΙαε ιιυά Βε

ωΙιι·οΙΒιιιιε ϋΒοι·εοιι‹ὶω Μή ἀὶο

σο) 8-8. Κὁτιἱἔ1ἰοΙιο ΒεάονοτκνειΙτυο€.

 

  

  

νετΙειΠ€ετι ΒΚ: ὶΙΙυεττἰοττε

ΡτοἰεΚουτειτιτε ἔτειτἱε υιιά

ίτειι1Κο.

 

  

τ-···Φ-·-====-3..?..Δη ----“-- - - ·



 
 

  

άετ,από

 

 

8ο1ιινιιι·ινιι16. ΕιιιΜιι11οιι ιπι· 1.1ιι1ο Ρίοι·ι1ιο1ιιι-Ψ11ι11ιω. ΜΜιοιιιΜη.

Ηειιιρτεειιεοιι2 Με! 1118 ΟΚ130ΌΘΡ.

Ή' ιι ι· ιιι ο, εοιι. .Βι1ιι·Ιιιιιιόοττωι 1ιοιν1Πιιιο Η 0114; ιι ο Ι 1 ο ιι μεθη ο1ιι·οιι1

ιιο1ιιιιι πω! ιι1ιιιιειι Β1ιοιιιιιιι11οιιιιιε ιιιιι1 (Πο1ι1, Νει·νειι- ιιιιι1 ΒΠοΚοιιιιιιιι·Κε1ο!ι1οιι,

Νοιιι·ιιιιι1ιοιι1ο, 1εο1ιιεε, 1111ιιιιιιιιμοιι Μπιτ ω, Ρο1σειι νοιι Υοι·1οιιιιιιιιοιι, ο1ιι·οιι1

εο!ιο 1.εΜιιιι ιπι· (ιιο1οιι!ιο ιιιιιι 1(ιιοο!ιοιι. ννοιτοι·ιι Κιιι·ιιι1ι.ιο1: Βιιιιιιι'- ιιιιιι ΜΜ

1ιι111ι1Μει·, εο1ινιοι11εο1ιο Μ" γιιιιιιιετ11ι (Β ε Μπι Βι·. Ζιιιιι1οι·), Ε1ο1ιιι·σι1ιοι·ε

Με, Νασαι”, 1.ιιΠ1‹ιιι·οιι (4 ιιι. ιι. ι!. .) Βοι·ιι1ιιιιιο Βιι2ρι·οιιιειιΜο, 1ιοι·ι·

Ιιο1ιει ΤιιιιιιειιννΜάοι·. Κιιτοι·ο1ιοει.οι·, ΤΙ1οιιιοι. Γιεο1ιοι·ε1. ΡιοιιιιοΚω 010

ιιιιι·οιι Με ω. Βιιάνει·ννι11ιιιι9 οι1οι· ιιιιε 8ιει11εοιιιι|ιΜΜωιιιπιι.
 

_ Κ(5ιιηι1. Βω11ιΜο1 πω: νιΠει ννειιιοΙ. Βι·ετειι Βιιιιςοε.

Η61ιι1 Βο11ονιιο. Βιετειι ΒιιιιΒιιιιι.

° Η6ιο1 0οιιοοι·ι11ιι. ΜΗ, Ρειιε1οιι, ι.ι·οςοιιι“11ιει· ιιιιιι Κιιι·αιιΙειςοιι.

' 8 Ηθιο1 1(1ιιιιιιηι. Βι·ιιτειι Βιι.ιηιεε.

Η6Μ πω. 1.911, Ροιιιιιοιι νοιι '7-1Ο Μ. Ρι·οιιρεΙιι.

_ Η6ιιι1 σε Βιισιι1ο. Ηιιτιοιι. Ρειιο1οιι νοιι 6.50-9.50 Μ. Ρι·οερο!ιι.
 

1ι

0ε1εοο1ιιιι1 απ( Πωσ".

Ριοερε1ιιε από ΑιιιιΙιιιιιι'ι ι

ι;ι·ιι.τ1ε ιι. Γι·ιιιιΙιο ι1ιιι·ο1ι Με
η 1 ( Βειάε-ῦἰτεκιἱοιι.

 

@ Πιιιιιιι!ιιιιιιι(Ιε ,,Ηεγι1ιιιι" @
νοιι ιιιιε ιιι ι:Ηε ΜεάιΖιιι εΙιιΒοΗ1ιιιτ:

8ει1ιογΙειιιιιο, εα1ιογ1εειιιιοε Ν:ιτι1ιιιιι, ειιΙιογ1ειιιιιοε 1Νιειιιιιι, 8ιιΙοΙ,

0ι·οοεοω, Πιιοτει1, Χοιοιοιλιιι, ·0ιρ1ιοΙ, 8οΙνοο1, Και!. 0ο!!ειηιο1,

οοιιι (πο.

· ι· ιι Β ιι άΝθι1= 11116· ἑτΙιιε5ιιῖιι€ειἱιεἑἑετΒιιΐι‹1 ιξει;ιιι€1ειΙ

ειεο1ιετ Ει·Κι·ιιιιΙιιιιι€ειι, 88111 ιιιιεεει·οτ ειιτΙιοΙι ΜΠιε; Βιι.Ιοοι·οο1 υοοιι νοιι

ερε:ιεΙΙετ ννιτΚιιιι€ 1ιεί ΕτγειρεΙειε ίιιοιει, 1.γιιιριιιιάειιι1ιάειι από 51:τοιιι

Ιόεειι Βιι1εειιειιει:ΙικεΙΙιιιι€ειι.

Ιειοιιι εεειιιιι1ιετ!πιτεε Εικι·ειεειιτέρειι·ιιι :ιιι ε ιι ιι -
Νθυ= Ι; ιι ι ει ιι ο ιι, μπα Βοεοιιάει·ε ω” ειιιοιι ειπ· ι· ε Κ ι ει -

Με ιι Ε ι· ιι 11 Η ι· ιι ιι € ιιιιτ1 :ιιι Βιιτι·ειοιιιιιι€ ρ ε: ι· ο ε Με Κι·ιιίιιιθ.ΙιιπιιιιεΙ.

ννιι- Γ:ι1ιτιειει·ειι ιιι Μετα· Ωιιο.Ιιι€1ι Δοο8ιι|ΙιιιαΜοωιΜ·ιπο,

Πι Βιι1ιετιιιιι πω! Με Ιειι:1ιτ :ετίεΙΙειι‹1ε Το.Μεττειι, Βιιιι(ιιοο1, σιγα. Μιά

1ιςιιιε1., ΒιιιιιοιιιιρΜο1, Ρ1ιοιιιιοιιι1ιι, Ι.ιιο1ορ1ιοπ1ιι, Ηοιιιιιιιο11ιγ1οιιΜι·επι1ιι,

0ιιισοιγ1ιιιοι·ιιΜιιιιιιι 1ιγι1ι·οοΜοι·. εκ.

Πιοι·ειιιιι· ι1ιιι·οΙι

θΙιοιιι1εοΙιο Γιι1ιτ11ι νοιι ΙΙογι1οιι, Βιιι1οΒοι1Ι-Βιοει1οιι,

ω." ι:Ιετειι νεττι·ετει·: (21) 1Ο-6.

Η. Ει·οιιοι, Ή. Π., 8ι·ει1ιιγ Ρι·οερ., 8, 81. Ροιει·ε1ιιιι·(ι.

~'~

?οι|ιιιι νοιι |·-ΕΠΠ||||||Π ΕΙΠΩ” ίπ διυϋιιαι·ι(.

~τ

  

 

Βοο1ιοιι οι·εο1ιιοιι:

' ' Ηοι·ιιιιει;οςοΒου νοιι Μι Ε. νοιι Βοηιιιιιιιιι Μιά
°0¦".·"ΓΠ'θ° Με Ρ. νοιι Βι·ιιιιο. Μείει·ιιιιι; 82ο: Τ111ιιιιιιιιο,

ΙΈι·οϊ. Πι·. Η., Με Υοι·1οιιιιιιμοιι ιιιιι1 ο1ι1ι·ιιι·μΙεο1ιωι Κι·ιιιιΚ1ιο11οιι (Με Βοο1ιοιιιι. ΜΗ.

277 ιοιΙε Γιο.ι·ΙιιΒοιι ΑΜιιΙι1ιιιιειιιι ιιιι Το”. μ. Θ). 1906. μι. Μ. 80.

0ιιιι1ι°ιι1ι1, 22 Β1Μιιι· Μ· ειιιι·οοε!ιοιι1ει:1ιο 11ο1ιιιιιιιοιι.

ιιιιι θει1ιιιιιιο1ι ΠΠ· ο1ι1οΙοιιι1ο. Πιάτο Αιιι1ηιο. 28 'Ι'ει1'οιιι 1ιι Μιι.ρρο. 1905. 11.4.

1ιι1ιι·1ιιιο1ι Μ· ρι·ειΚι18ο1ιοιι Ηοι11:ιιι. 5.:(182122,..Ή::1.5;

σιιιιε ω" ρι·:ι.1ιι1εοιιοιι Αει·2ω. Ηοτειιιει.τοεοΒοιι νοιι Με Πι·. 1. 8ο1ιιιιιι11ιο. Μιτ

  

Μπι

επι,Ιειο1ιινοι·όιιιιΙ1ο'

1ιοι·ιιιι12Μιεεοι·8ο.

,Βοο1-ιιιι‹1Βιι·οιιιιι11

,εΙο1ιτι·ιει:1ιοννιιιιιιιοιι

Ρι·οιρεΜεφαω.

ΜεΒιεειιιι1°

,Πιιιιοιιεειιιοι·Ιιιι

Ηε1ειεΙιι11

ιι1εο1ιειιΙιιει.ιιιι1:,Ιιι1ιειΙΜοι·1ιιιιι.

ι·ι·ιιιΞειιι1ετεεΗει·:1ιε111:ιειιι.

ιιο1ιι.,Β1ιοιιιιιιιιιειιιιιιι.(Ηο1ιτ,Νοι·νοιι1ιι·ιιιιΙι

που,ΗοιιΙιιιιιιΙιιιοιιωι.

  

Βε.εοι·ετοΜοοΗιε.‹1άετ·

1ιεειιωτιιιιεειιιι·ΙιετοιιΒιιι1ιΙτιιιοΙΙ

Ιιειο1ιο(ΗΒΗ

Νιιτϋι·Ι1ο1ιο1ιο1ιΙοιιειιιιτοτοιοιιειοΒι::ιιι1-.Μιιιοτε.Ι

Ι)ιι.ιιιρ1'-.

41160112.

,ΒΙειο1ιιι

1ιειιιιιι.Β"ι·ιιιιειιΚιιιιιΙι1ιο

δαίιιυπΜιάΜ:5σριοπιύει·.ἔ
Φ

Σ:

δ?)

:ο

.'·Ξἔ

ει.

με
ω::

8.

Φ=

αδ
.ο

Οἱ.

ε..

=

Η

ἔ

Φ

Φ

οΜοοιωιάει·.

1ο1ι1Μιάει·,ιιιιιι1ιΙιο

  

110ι11ειδ.ΐ11Ε

  

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

(ΜεΚιιιι1επιιιιιιει!ιεπ1ιιιι

Με81.Ροιοι·ειιιιιμοι·8ειιιιιιι·1ιοι·-Υοι·ο1ιιε.

Μ:ιΧιιιιιΙιειιιοιυε!ιγΡετειιΙοΙ-ι,11.

(μπιθιι€οπετ11.ιιι1οΜε:ΒοΙ1ειι11ι1ο,νναιιιιοι·

ιιιιιτιο.Μοιι,ΤιεςΒιι.Ιιι·οιι,Κιιϋο1ιοιι,ν1Μι.ιιιιοιι,Βιε1ιοιιιοΙ.Ιι·ι·ιειι.ι.οι·οω. ΒιιιιΒιμ:ἱεττϊι€1ιοΙιν.ΙΟΜεδΐΠιι(ιιιιΒοιιιιτε8·οιιν.12Με2)8οδ11'ιιοι.

Μενοι·ννε1ωιιιιΜΠιειιειεςεαυτ!Γιο1τ.ε.8ιινοιι2-Β[Πιτι1ειιοΙΙιει

ιιιερι·οο1ιειι.

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧν Ιιιι Βιιιιι1εο1ιοιι Α1οιιι.ιιι1οι·-11οερ1ιιιι1 ιινιι·ιι

Νιιο1ιννο1ι: 61°Π1811Β Μ” πι· Ζ81ί(1101181·

(πιο Ρ11οροι· ιιιιά Ρ11οςοι·1ιιιιοιι Η: Με:

Χ

11111111 1905. 8°. και. Μ. 11.-, ιιι 11οιιιινιιιιι1 ε;οϋιιιιι1οιι Μ. 12.

11  

 

ρι·ινιιτο Κι·ιιιι1ιοιιΜπι: (ιιιοΒοιι Ζα1ι1ιιιιε

νοιι 50 (1οιι.).

 110011· 110.11- 0Π6·ι Η Μ" 1906 Γ· Η"··11.8το1ιοι· [Π. Ή ιπι οι! 111( 81111011. Βιιο1ιιιι·ιιοΒοιοι ν. Δ.Ψ1οιιο‹:1ιο Κιιτ1ιιι.ι·ιιιοιι1ιοΕοι·Ρι·,.Ν 15.

_____ .___-τζ-



ΧΧΧ. .ι.ιιιιιοιιιιο.

ί

ω'. Νοτιο πιο ω. ιοιιτιο

ιιιιιιιιιιιιιιιιιοοιιιιιιιιιιιι
ιιτιτοτ όοτ ΠοόοιΜιοτι νοιι

Ρτοι. Πτ. ΜτΙ Ποιιιο.

]ιιτιειν (Ι)οτρΜι

Πτ. 1οιιοιιιτιοε Κτειιιιιιιο!ε.
Μοτο.

Πτ. Βιιι1οιι' ιΝοιιοοιι.

δι. Ροιοιετιιιτ;ζ.

  

Πιο ,,$τ. ΡοιοτεΒιιτἔοτ ΜοάιοιτιιεοΙιοννοοιιοιιεοΙιτιίτ' οτεοιιοιιιτιοόοιι

5 σπιτι ο ο ο τι ει.-Ποι· Δ'οοιιιιοιιιοιπερτοιε ἱει ιιι Βιιεε1ε.:ιό, 8 ΗΜ. Πιτ ο”

_]οΙιτ, 4 ΗΜ. Μι· άοε ΜΜΜ: 1ειΙιτ ιιιο!.ΡοετιιιειοΙΙιιιι€;ιιι όοιι ε.ιιό.οτοιε

Ξιᾶπᾶοτιι2Ο Μωι‹ μιιιτιιοιι, ΙΟ Μο.τΚ ικιιομικιιοιι. Ποτ1ιχεο:1·,1οηε Μ.

Πιτ «Με ΒιιιειιΒοεροιιοιιοΖοιΙοιι ιιιΡοιιιιετ20Κορ.οάοτ4ΒΡίοιι.- οτι

Αιιιοι·οτι ιονοτόοιι 25 ΒορετοιτειΒ2Ποιοιιιτοι· ΟτιΒιιιοΙοιττΠιοΙ2ιιι.ςοεετιότ.

 

Σ” Δ'ιιοιιιιοι:ιιοιιιιε -Αιιίι:τΞεο εοιιτιο ει11ο Σιιεοι·ο.το "ὰ

οικω ιιιειιι οιιιεεοΜιοεεΙιοτι ειι άιο Βιισιιτιοτιά!ιιιι€ νοιι Κ. Β. ΒΜιοτ

ιιι $τ. Ροιοτειευτε, Νοννειιγ-Ρτοερο!ιτ Νε 14. :ιι τιοιιτοιι. - Κοιτα;

0Π1ι·|ιο εοννιο εΠοειιΜιο Ποάοιιαιοιι Βο20ειιοΙιοιι Μιττοιιιιιι οιιιειι

τετ ιικιιι οιιι άε:ιι ειοιΙνοι·ιτοιοιιόοιι εεε Μι Πε το ειπ: ιι άιο τι οόει;

ιοιιτ Ι)τ.Ε. Β1οεειε ιιι ει. Ροιοτειο., οεεἰΙἱ Οειτονν, 1 Ι.ιιιιο Ν: 28
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Ποιιοτ ΕιιΙο2οοιι ἱιιι Ροιικτοοε.

ιπι-τω, ΒοΙιοΙΙοιι ιιι ω· 8ιτειιιιιτ Μι· Ποι·ρετοτ ΜοάιιιιιιεοΙιοιι

θοεοιΙεοΙιοι'τ ειιι Τ!. ΑρτιΙ 1905.)

νοιι

Βτ. Π. Ττιιιιοττ.

Μ. Η. Πιο Ιίοιιιριιοιοτιιιοιτ ιιοτ ιοροετορΙιιεοιιοιι νοτ

ΙιεΙιιιιεεο ιιι ι1οτ ΟΕιοτοοιιοιιΒοδοιι6 Βιιιιοι οο1οιιιεο!ιοιιοοιιι

Βιιιιιιιιιιι ιιοτ Οτεοιιοεοιιοεο ιιιιεοιιννοτ Πιτο Μοτοιιι1ο Βου

ιιιιιε. Αιιε τΙοτ ΒιιιινιοΚιιιιιεεεοεοιιιοΙιτο ιετ Πιιιοιι ιιι

Αιιοιι οτιιιιιοτΙιοιι, οπο ι1οτ Μειςοιι ιπι ιιιοιιεοιιιιοΙιοιι

ΙΒιιιιιτι·ο ΜΜΜ οιιιο άοτ Ι.οιι8εοοιιεο άοε Κοτροτε οιιι

ερτοοΙιοιιιιο Ι.οΒο οιιιιιιιιιιιιτ. ΜΗ. ιιοτ ειιιιε οιΙΙιτιιιιι!ιοιι ειοΙι

νοι!ειοΙιοιιιΙοιι ΠτοΙιιιιι8 άοε Ιοτειοτοιι ιιι Μο ΟιιοτιιοΙιεο

τιιτ:Μ ΒΙοιοιι2οιιιε Με άιο ιιι ιΙοιιι Ιιιιιι.οτοιι Ροτιιοιιοοι

Μειιι.ο σοι· Βιιτεο. οιιιοιιιο!ιε οιιιΒοοοιιοτο, πιιι ιοιιοιιι οιι€

νοτοιιιιι1οιιο ΒιιιιτιιεροιοιιοΙοτϋεο Με ιιοτ εο.Βιι.τε!οιι ιιι άιο

Γτοιιτοιοοοιιο. Βοιιιι Βτινιιοιιεοιιοιι Ι‹ι·οιι2τ άιο Ι)τιιεο άιο

ΧΥιτοο!εοιιΙο ιιι ιιοτ Ηϋιιο άοε Ιοι2ιοιι Βτιιετ- ιιιιιι Με

οτετοιι Ιοοιιιιοιιντιτοε·Ιε, ειο ΙἱοΒι. ιιοιι οιιτοΙι ιιοιι Αοτιιοιι

εοΙιιιι2 ιιεε Ι)ιειρΙιτοΒιιιοε ιιιιιάιιτοιιιτοιοιιοοιι Βιιοεεοιι Βιοτ

εοίοεεοιι ιιιιιιιιιτοΙοειτ οιιι οιιι! οτειτοοΙιτ ειοΙι νοιιι Ηιιιιε

σοι· Με Με ειιτ οοιιοιο.νοιι ΑιιειιιιοΜιιιιε άοε ΖιοϋΙΠιιιεοτ

ι1ετιιιε, πιιι οεπι ειο οιιιερτοοΙιοιιι1 ιιιτοτ ιιτοιι”ο.οιιοιι ΠτοιιΙοθο

(οσε Βιιοι1οιιοιτοΙιτ ιιιιιι Βιιοτιιε ΩιιοΙοοοοιιιιε) ιοει νοτ

ινοοιιεοιι Μ. Αυ σοι· ι1οτεοΙοιι ΡΙοοιιο, ΠιιΙιε ιιιι‹1 τοοιιιε

ιοτοτοΙ, νοιι ι1οτ Νιοτο απο Νοοοιιιιιοτο Βοετοιιπ, ειιι σοι·

νοιιττοιοιι 8οιτο νοιι τΙοιιι ΜειΒοιι απο οοιιι ετοεεοιι Νοπο

ΒοάοοΜ ιιιιιι Ποσο οιιοιι νοιι άοιιι Μιτου Ι.οοοτΙορροιι

ιιοΙιετ ΟοΙΙοιιοΙοεο, “πιιι ιιοτ ΖνιιοτοιιίοΙιεΚιιρρο οιιι! πιοιιι

Οιιιοιιιιιιιι ιιιιιιιιε ιιιιοτιιο.οιιι, ΜΜοτ (Με ΡοιιΚτοοε ιιεε

Ζοιιιτιιιιι σοε νιοΙΒοετοιιιοοιι, ιιι οοτ 'Ποιο άοε Οιιοτ

οοιιοιιτοιιιιιυε εοΙοεοιιοιι ΟτΒοιιοιιΚοιιιρΙοιιοε. Ζιιτ Βοεεοτοιι

0τιοιιιιοτιιιιε ιιι ιιοτ '1'οροετοριιιο οιιι! Ιιοιιιιι”ε ΑιιτοΒιιιιε

σα· ΕτιιιιιοτιιιιΒ οιιι άιο οιιοτοιιιιεοΙιοιι ΠοιειΙε οτΙοιιΒο Μι

οε ιιιιτ οιιιιΒο ΙΙΙιιεττοιιοιιοιι Ζιι ιιιιτοτοτοιτοιι (Ποιιιοιι

εττοιιοιι).

"-Π .ι-- -

Ρε.

Εε κι οιιιο Βοτιτοτοιιοο!ιο οιιε όοτ ΡοιιΚτοεερο.τΙιοΙοειο,

άιο Μι Ιιοιιτο νοτ ΙΙιτιοιι, νοτοιιττο ΚοΙΙοΒοιι, ιιο1Ιιοτ Βο

ιοιιοΜοιι ιιιϋοιιιο. Ποοοτ άιο ΕτΜτοιιΙ:ιιιι€οιι, ινοΙοιιο ιιι

6οτ ΒοιιοΙιεροιοΙιοΙάτ1ιεο άοε ΜοιιεοΙιοιι ειιιτοιι Βιιτο2οοιι

νοτιιτεο.οΜ Μ". νοτειιιΙοεετ "απο, Πιιι1οιι πιτ ιιι ι1οιι

Ι.οιιτιιιιοιιοτιι ιιοτ ιιιτοτιιοιι Μοι1ιειιι εοινοιιι, πιο ειιοιι ω·

Οιιιτιιτι;ιο Ισιιιιιι Αιιοοιιτιιιιεοιι; ιιι εοΙΙιει τ1ιο Ιιοτνοττο8οιι

ιιοιι Μοιιοετοριιιοιι ι1Ιιοτ ιιεε ΡοιιΙιτοο.ε νοιι Κοττο ιιιι‹1

νοιι θεοι· ιιιΜιιιοιι άιοεοτιι Κοριι.οΙ ιιιιτ ινοιιιεο Ηϋοιιι.ιΒο

ΖοιΙοιι.

Πιο ιιιιπιιιιοΗιοτο ΝεοΙιΕπιτεοΙιοίτ ο" Οτοοιιο, ιιιειιοεοιι

ιιοτο ει!ιοτ άιο 2ινιεοιιοιι ‹Ιοτ ΒειιιοιιεροιοΙιοΙοτϋεο υπο τιοιιι

νοτοοιιιιιι€ειαιιιοΙο Βοετοιιοιιι1ο οιι'οιιο ΚοιιιιιιιιιιιΚοιιοιι ΜΜ

ιοιι ιΙοτ νοττιιιιιιιιιι; Βιιιιιιι 8οοοιι, ειιιεε Μο ιιι οοιιι Ι)ιιιτιιιο

εοιιιιιιιτοτοοιιτιοιι ΒιιΕ02ιιοιι εισιι τιοτ Βοιιιοιιιεοιιιοιι ΜιιιιιιιιιιΗ

άοε Οο.ΙΙοιι- ιιιι‹1 Με ΡοιιΚτοοεΒοιιεοε ιιι Με Βιιοάοιιιιιιι

Με Ι£ιιιΒοιι8εΙοτ Βοι1ιοιιοιι, ιιτιι ιιι @οπο Μιιίιεοτ Πτο

τιιιοιι2 ιιι άοε Ιιιιιοτο τΙοτ Βοιιο!ιεροιοΜ!ότιιεο ειι άτιιιοιοιι,

Μο Μο Ι.οοοτ ιιιιιιιιιι”ειικνοιιιιοτιι. Σε ιιο.τΓ οιποι· Με Γοετ

ετοΙιοιι‹ιο '1':ιτειιοΙιο Βο2οιοιιιιοι ινοτιιοιι, ιΙοεε Μο Βιιτο2οοιι

Ιιοι ιΙιτοτ οιινοιεοιι Ιιινοειοιι ιιι ]οιιο Βοιιιοιιιεοπιο Αιιε

Βιιιι8ερΓοτιο Θεια ιιιινοτιιοΙιιιιεεπιειεειε νιοΙ ΙιοιιιιΒοτ εειι

Βιιοιιιε ννιτειιιιΒιοιιιιε Με 5οιτο Ιοεεοιι, ιιιιι οιιιϊ ιιοιιι

ννοεο σοε ΟΙιοΙοοοοιιιιε ιιοτ ΟιιιιοιιΜιιεο Μ”. Με Ι.οΒοτ

Βιιιι€οιι ειι2ιιει;τοΒοιι. Ριιτ άιο ειι€οιιίοΙΙιΒο ΒονοτειιΒιιιι€

ιιιοεοε Οτ8οιιοε νοτ Μπι Ροιιιιτοοε Ιοεεοιι ειοιι οϋιοΜιν

ειιοιιιιιιΙτιεο ΒοινοιεετιιιιτΙο ιιιοΙιτ. νοιι! ΒοιοτιιιΒοιι, Βερο

ιιιοτιεοιι εοιιοιιιι Μο ΒΙϋεΙιοΙιιιοιτ ιιιοΙιτ ειιεεοεοΜοεεοιι,ιΙοεε

Με ΡοιιΚτοο.εοΙιτοι νοιι ιιοιι Βιιτο2οοιι ιι·οΒοιι ιιοεεοιι

οιιττοιιιοτοιι6οιι, οιινοιεενοτιιειιοιιιιοιι Βιιηιιιοε ιιιοΙιτ νοτ

ιιιιοι1οιι οπο, Με Με Οειιιο. Σε Μουτ οιιοτ άιο Ι.οιιοτ οτ

ίοΙιτιιιιεεεοιιιοεε ιιιοΙιτ ιιιιτ ιιοιι εοΙοετ.ετιιιιτΙιις ινοινιοτιισοτι

ΑεΙαιτιοοιι, ιιιοΙοιιο Γιιετ ιιιιτοιιινοΒ εοιιοιι ιιι ι1οιι οοοτοιι

ΤοιΙοιι άοε ΒιιιιικΙο.τιιιε ειι εοεοΙιΙοοΜετοιίοιι ινιπωωι

ειιιεινοοιιεοιι, Με Ρτοκ1ιΙοιιιιοιιεειιο, απο ιιιο ΕοιιιιιοΒοΚΚοιι,

ινοΙοιιο ι1οιι ιιιοιιεοΜιοιιοιι ΟτΒιιιιιειιιιιε ιιιιτ Με ΖινιεοΙιοιι

οι” Ιιοιιιιι2οιι ιιιι‹ι @του οιιιοτγοιιοιιιιοιιιεο Βιοτ οιιι” οεπι

ννοεο Με Βιιιιεττοιιιοε Γοττεοττοι;οιι ινοτοοιι, ΙειΒοτι1 ειοιι

ιιοΙ:ο.ιιιιιιιοΙι εΙοιοΙιίοΙΙε πιιι οεεοιιοοτοτ νοτΙιοι›ο Βοτο.ιιο

ιιι ειιι· .Ι.οι›οτ πιο.

οωεω ιιιιιοιιιιτι

ΚΙΝ”. Οι: κατσει-ι,

Μι :ή Μ

....-Ί.
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Ότο Αυττοεουττοττ νου Ευτοττοου τυ σοτ Βοοο1ιεμοττ!ιο!

στττεο τετ Πουτοετουε Φτου σου Με!ιοτ τοτ!τοΒουσου Ετ

Μιτιτυοου το σοτ 'Πιτ οτε οτυ εο1ττ εο!τουοε νοτ1τοτυττιυτε

το οο2οτο!τυου. Ιυεθοεοτυτ Μο του το σοτ 1.ττοτοιοτ

σοτ 24 !τοεοτεττεοτιοιτ Μτττοτ!ιτυοου οοττοουο1, του εστω

οττυυοτο ττιτοτι υιττ οτυτυο! ου οτυοτ Ισοτο!το οτυου Αεοειττε

Ιοτυοττοοτσοε ττυ Ρο.ττ1ττοσεΒουοο ουοο1τοττου ου τιττοου:

οτι Ζννοτσττττο! εοτυοτ Ι.ττυοο υ·οτ οτ το στοεοτυ τοτοοτ

εου, σοτ Βο!ιο·ουυτοτ! Μοτο ουε σοτ Ρορτ!!οι πιω Ποτ

το σιτε Φουτου σοε Πυοσουιττυ !ιτυοτυ. ντ1τοτυ στοεοτυ

Ρο!!ο, εο ρττοεου ουοτι εουετ Φο Βρυ!τντττυιοτ τοτυοτετ

οτετ ροετ τυοττοτυ στο 1Νουσοτουε το σου ννττειιυετουιτε

ουουττοτου. Εε !τοτυτυου σο.τιοτ στο Αε!τοττσου υιττ σιτε

εοτετ εο!ιου οτε τττοιι!ι!ιοτιοττοοουσοτ Γο1ττοτ ττοτ σου

Ρο.υ!ιτοοεοττττοττΙτιτυοου το Βοιι·οο!ιτ, το!ου Φτου Φωτ

οιττο!Βο σοτ 8ο1ττο1εροττο το σοτ 13τττεο υιοτετ ετττττυτεοτιο

Βτεο1τοτυυυΒου 1τοτνοτ. Με το στο Βιιοετουσ σοε Ρου

Ιττοοε οτιιιτιο! ττ!τεο!ττοττ1ο σοτ τυτ!ττοε!ιορτεο!ι εττ·τττ1τοτο Ετ

σοτ Τοουτυ Εοτιτυο1το1τ1τιτε !ττυοοΒου Ποτ οτετ υοου Ντομ

τοτυ ννοο1τειιττυ οτυ εο11τνοτοε Κττιτι!ι!τοττε1ττ!σ ττυ ΟοΓο18ο,

σο στο Ευιιντο!τ!υυε σοε Ευιοττο 2ιττ υτττ Ησεετο1τοττοτττ1!!

του Β188οττεοεοτττττ11!51 εο!ττ1ουεεοτυ τω· ετου εο!ττ ουσ οτυ

Ζοτ1.τοιτττι νου ντο!ου Μουο1ου οτ!οτσοτ!το!ι τει, Με στοεο

στο θττϋεεο οτυοτ1νο!υιτεε οσοτ οτυοε Η11τιτιοτοτοε οττοτο!ι1.

1υ υειο!ιετο!ιουσουτ εο!Ιου στο Λε!τοττστοετε ρουοτοοττοο

υυσ Φο σιττο!ι Το.ουτοτι νοτιττεοο!ιτου ΕτΠτου!τυυετου σοτ

Βτττεο Βοεουσοτι ττττο Βοερτοο!τουΒ ττυσου.

1. Αεττοττσου').

Πο οτετοτι Βοττο!ιτο 11οοτ Ετυνουσοτιτυο νου Βου!

τνττττυοτυ το σου Ι)ιτοτυε τντι·ευτιετουυε !ιτιοου Μ ο τι οτι ο τι;

(1788) ουσ 1.τοιττοιτσ (1767) 8οοτοο!ιτ; τττι !οτειοτου

Γττ!!ο 1τουσο!το οε ετου .οοε!οτο!ι στο οτυου Αοετοεε Πτι

Ρου!ττοο.ε. Ρττοσττο!ι οττνττ!τυτ ο.ιιεεοτ στοεου οοτσου,

εο!ιου νου Ο!ο.οεεου ττοτυοο!ιτοττ Μτττ:οτ!ιτυΒου Φτου

οτυοτ Βοοοει.ο1ττουε του Εστω! ουε σοτυ .τουτο 1840,

τοστ ντο!ο!τοτ τυο!ττοτο Βρυ!τντττυιοτ σου 8τοεεου Ρου!ττο

ττεΒουε ουσ σοεεου Νοοουυντοτοο τιοετττ!!του, υιτο!οτο!τ

τιοοτ που ντο!ο στοεοτ 1!νττττυοτ το στο Θει!!ουετιιυΒο Με

υιοτι το Φο 1.οοοτ 1ιτυου! Βοινουσοττ Μιτου. 8το!τ του”

τυ εοτυοτ Ιυοο8υτο!-Βτεεοτιοττου ουε σου! .τυ!ιτο 1901

οτυου ω. Ιυτοτοεεοε Μουτ ουτοο1ττοτισου Ρο!! στι, τνο!ο!του

εοτυ ντιτοτ ττυ τουτο 1866 οτι σοτ !.οτο!το οτυοε -18-τττ!ι

Νέου ττΙοτοοε οοοοοο!ιτοτ τοπιο: Βοτ σοτ 8ο!τττου ινοτσου

ττυ Βοοσουιττυ ποτ Βρττ!το1τττυοτ ετο!ττ.1τιττ, νου σουου σοτ

οτυο Πο Ι)ιτοτιιε Οτιο!οσοοτιιτε ετου οοτουσ ουσ τυττ εοτυοτυ

Κορ!1.οτ!ο Με πιο Οτιτυσο σοτ Οο!!ουο!ο.εο Βοστιτυοου

που· ουσ σοτ ουσοτο ττυ Ι1ιτοτοε ννττειτιιυτουυε ετου Με

πιο Βυσο σοτ Οο.οστι σοε ΡουΙττοοε νοττοΙΒου !τοεε. Ητοτ

οτυττοε ετου τυ ε!οτο1τοτ τνοτεο, στο 1τοτ Μο τι οτιετττ,

Ποτ Ευεο1 ουσ ο.ιιο!ι Ποτ Νο.ε!ι, σοτ ττυ .το.!ιτο 1888

τιυ Ρου!ττοοεΒουεο οτυου 8 2ο!! ΙουΒου 8μο!ινοττυ νοτ

1ο.υσ, Φο Βτττεο «του υοττυο!οτ Οτοεεο υυσ νου υοττυο

Ιοτυ Αιτεεο!του». Ιυ Φτου στοεου !τττ!Ιου, ιντο Φτου τυ σοτ

ο!τοιι οττνττ1τυτου νου τυττ εοτυοο!τιου Βοο1τιιοτιτυυε στττΓου

στι· ουυο!ττυου, συεε Φο Αε!το.ττσου οτετ οσοι τυοττ.οτυ σου

Μουσε το σεε Ρου!ιτοοε εο!τοΙτου Μιτου.

Βο!ο!ιοε Φττττο Φτου ΠΠ Φο Ρττ!!ο (ττ!τ.το!τοττ. !ιοΒου,

Πο οοτ σοτ Βο1τιτου το σοττι οοττοτο1ιτ!το!τ οτττοττοτιου

τνττευυΒ'εο!του Οτουεο -- ο. Β. Ποτ οτιτοιιτεο!ιοτ τυτοτ

εττττο!!οτ Ροτιτττοο.ττττε-- ο1τυο ττοουσννο!ο!το ουσοτννοτττττο

Φωτο Βοτοοτεο!ιοτυουΒου του Βοτ1.ου σοτ Βο!ι!οττυττουτ σοε

Ιο12ιοτου Φο ο!οτο!ιτοτττττο Αιιτνοεουττοττ νου τυο!ιτοτου

Αε!τοττσοιι νοτ!τοἔτ. 8ο Ποτ Κ!οοε ττυ .τουτο 1870 εοο!ιε

τ) Νιιι· νου σοτ· θτιτρρο σοτ· Αεττο.ττε Ιιττυοττοο!σοε ω!! !ιτοτ·

Φο Βοσο εοτττ. σο. Φο ττοι·τοτου σοτ Ρυτιττ!το σοτ Αε!τυτ·τσου

ουοο!τϋτττ.του Ροι·τιετ1οιι, Φο το ττο!ωτιιιι!το!ι 1τοττυ τ!οτιεο!ιου ου

οτο!ι υιττ εο!1.οτι οοοοοο!ιτοι ο·οτσου. τοπ Ρουτττοου Με!ιοτ υοου

υτοτττο!ε ουττοττοττου ο·οτσου ετυσ.

ο. ναί'.

  

Βρυ!ιντ1τττιοτ, στοτ Μουυο!του ουσ στοτ 11'οτοο!του, τττι

στ!οττοτ1ου θτουΒο σοτ 13ιττεο ουοοιτοττου. τλΪτο τοει σιττο11

τνο8 Ποτ σοτ Αε1τοττσουτυτ·οετου 1το1το ετοτι που 1ττοτ,

ττοιιτ,τ.τετουε συ ντοτ ννττττυοτυ τοε1ετο!!ου !οεεου, σο.εε

σοτου Κορτουσο σοτυ Οο.υσο!τοττο σοε Ρου!ττοοε οιτεοΠο!1τι.

ποτ; Φο ττοτσου υυσοτου, οτυ τνοττοετου νοτοοσι·ουοτουου,

!ιο.ιτου ετου τοσοο!ι εοτιου ειισ σοτ Πττο!ττοιττ Βοτυυσου.

Ετυου 21!τυ!το!του Π!! Ποτ, στο Ι)υνοτυο (1877) τυ ετσ

ιιοτ υττττοεεουσου ΑΜτοιισ!ιτυο «Ττοττο σοε ου1.ο2ο

υττοε οτ σοε τυο!οστοε νοττυττιουεοε» Βοτ!σ.υττε οτττττττ!ιυτ.

Ηογυοτ Ποτ σοτ Ουσιτ!τττου οτυοτ Ι.οτοτιο οοοοετοττιο1:

!ιτοτ 1τουετου ετοοου $ρο!τν11ττυοττττι οτυοιι!!οιιοτττἔ οττνοτ

τοττου Ου!!ουοοιιττο ουσ στο ντ”υττυ τττι Ι)ιτοτυε ννττειτυ

τττουιτε τυττ σοτυ 8ο!ιτνουποτισο σοτ Ποιτσο Ρουοτοειιτε πιτ

εο!οουττ.

Πυτοτ Ζυετοιισο!ο8ιτυο στοεοτ Ατοοτι νου Βο1.ττ' ετου,

ντο!οτιο οτυο υτοτυ!το!ι νο!!ε1συστἔο 8ειτυτυ!ιτυο σοτ· σοτυο

!τοου θοεοτυ1ιυτ1τοτ!ουοοτι ττ1›οτ Φο Αε!τοττστοετε οοττττττουτε

ττοτυτ Μουεο!ιου ουτ!ιτο!τ, τετ Ρτοεροτο Βοττιειτοτε

το οτυοτ εο1ιτ οτυοο!τουσοττ, το σοτ !στΓοτιυτι τυοσ. Πτι ο. 1899

νοτο1τουτ!το!ττου Βο1τοιο!ι1ιτττο ττοεττοο1 Βοινοεου, στο τζο

εοττιτο Φωτο ττο!τυτυι!ιο!οΒτεο!ιο Κτιευτεττ!ι αυτου! τυ ρο

ι!το!οΒτεο!ι-ουοτουττεοττοτ Ητυετο!ιτ, στο απο το ττ!ττ1τεο!ιοτ

Βουτο!τττιτο τυττ. σου υιοσοτυου Αιτεο!τττυουΒου σοι· Ματιο

Βουοεο τιι Ετυ!τ!ουτ; 2ο οττυοου. Πτο Αε1τοττστοετε ρου

οτοοιττοο. ευο2το!! ινοτσο του στοεοτυ Αυτοτ !ιτοτοοτ

σοτ στο” ΒοειτοτΓ1:, σει Βιινοτ υο Με σοτ· Ριτο!τ1το1του

τουοτ Ατοοτ1 υιττ 4 οτυεο!ι!ττοτττο Βοττο!ττο τι! σοτ Πτωτ

1ιττ νοττοτοττυοτ 8οτουσου !ιο.1το. Ι)τοεοτι ετουσου οοοτ 36

Ι<`ττ!!ο νου ΕτυτνουσοτιτυΒ το σεε Βο!!ουεουμεγετοτυ εο

Βουττοοτ. Ιυ σοτ Ι.ο!›οτ τνοτσου συτυοτ·!ι Βρυ!νι·ττττυοτ ττυ

Βι1οτοε Ο!το!οσοο!ιιτε, Πτι Οττο!οσοο!τυε υυσ το σοτ θιο!!ου

Μοεο, τυ σου οτινοττοττου Βο!!ουΒου,οου, το !.οοοτοιοετοε

εου ουσ το Η)·σειιτσου Βο!ιτυσου. Ιιι Φτου στοεου ?Φτου

υΠυτυτ !)ο.νοτυο σο, σοεε Φο τνττττυοτ οοΠυ Ετυσττυ

εου το στο Οο.!!ουττοτ;ο τ1!τυ!τοτι σου θττ!!οτιετοτυου στο

τυοο!πιυτεο!τοε Ητυσοτυτε !τττ σου ΑΜτιτεε σοτ Οο!!ο στο

νοτττυσοτιτυοου το σοτ 1.οτ›οτ εο!τυυστττ !τοτνοττοτου.

13οτυοιοτε 1ιτυοοοτου τετ σοτ Αυετοτττ, σοεε στοεοε τυο

ο!ιουτεο!το Ητυσοτυτε υτο εο οο1τττο!τι!το!ι τετ, τνο1ι1 ο1τοτ

«νοτυτϋττου Φο ντ'ττττττοτ σιττο!ι ττιτο ιι!τττνου ΒοντοευυΒου

στο θττι!!ουυτοεο ου νοτ!οιυου ουσ στο εο!ιου νοτ1τοτ Πο

ετο!τοιτσου νοτοτυσοτουΒου το σοτ Ιοο1τοτ το νοτεο!ι!τττιτυοτυ.

Βτο Βτ!σιτυο νου Ι.οοοτοοετοεεου τετ, υοου τυου στο

τοΧτεο!ιο ττ*ττ1τυυε σοε Ψυττττεο!ττοτοε, εωντο σου Πτυετοιισ

οοτττο!τετο!τιτοι, σοεε Φο τντττυιοτ ριττττσο 81οτΤο ουε σοτυ

Πο.τυι!τουοι! τιιττ ετο!τ !ττ!ιτοτι, !οτο!ττ οτ!‹!τττ!το!ι».

Ιτυ ετοεεου ουσ ττου2ου ννοτσου ινττ ουε στοεοτ· Αυ!

Πιεειτυο νου Ποιτιοτοτε σου! οττεο!ι!τοεεου !‹ουυου. τετ

εε σοο!ι σιτε σου τοτο!ιου Εττο!ιτιττιΒου νου Ητοσο!,

Κο!ιτ, Μοτο, Κοτιο τι. Α. οουυΒευτττ οο!ιοτιυι, σο.εε

εο!οετ ετοεεοτο ττυ Πιτοιοε Ο!ιο!οσοο!ιοε οο!τιισ!το!ιο Οο!!ου

ετοτυο !τοτυοεντοοε !!ιτοτιτε τοι Οοτο!Βο το !τει!του οτουοττου,

σοεο!οτο!του, σοεε οτυο Ετινοττοτυυο, σοτ Οο!!ουο!οεο τυ

το18ο νου θο!!ουετουιτυο Ποτ Ε!το!οσοο!τιτεετοτυου :τι σου

Βο!του!ιοττου Βο!ιοτ1; στο θο!!ουο!ο.εο ντο!τττο!ιτ ετου ιτυτοτ

εο!ο!ιου νοτ·!ιο!ιυτεεοτι τυοτε1: Πτι Ζυετουσο σοτ Βο!ιτιττυρίιιυτι

οοτὶυσοτ. Ι)το συτο!ι συε Ετυσττυοου σοτ Αε!ιοττσοτι το στο

θο!!ουτνοττο οοστυοτο !ο!ιο!ο νοτστττιτοουΒ σοτ Μττττοττοτσου

Οο!!οιιτ!11εετε!ιοττ- του οττυιιοτο Μοτοοτ ου στο Βοευ!1οιο

σοτ οτιροτττυουτο!-ροτ!ιο!οτ;τεο!του Γοτεο!ιουττου του Το! ττι τι

ουσ νου Ε!ιτοτ ουσ Μοτο, οο1τοτΤουσ στο Βτιτετο!τυιτε

σοτ Ε!ιο!οοχεττττε - οτετ τοο!ιτ υιτο!ι ο1τντιτοο συτο!ι _τουο

νοτοτεοο!ιτο νοτ!ο12ιτυεοιι σοτ νοτεο!ττοσοιιου, ντο!Ιοτο!ιτ

Φτου εο!του συνοτ ουσοτινοτττ8 1ττου!τττει!”1 οτΤτοτοττου Οτ

Βουττοττοοο στττ!”του υοτ το ντου! ττοοτευοτ εοτυ, σου

ο!οττ·1ιΖοτιτο σοτο!τ στο Αε!τοττσου σιτε σουτ 13ιιοσουοτυ ττιττ

!”οττοοττεεουου ΙοτοΙτιτουε!τοττττου οτυου Βοσου 2ο εο!ιοΙΤοτι,

τνο!ο!ιοτ σοτου νοττυο!ιτουε ουσ 11ττυο!ιοτιτυο οοεοτισοτε

ο1τυειτο τετ, εονττο 2ιττ Αοτυο!τιτιο σοτ Το:ιτυο ρττιοστε

ρουτοττ.

----?οο
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Πϊεεε Με νοι·ειιι;εΜειιεειι ειιεειιιειιάει·εεεετ2τειι μετΙιο

Βειιετιει:Ιιειι θτιιιιι1εετεε ειιιε ιιιεὶιιεε ΙΩτεειιτειιε ιιι ιι τε Με

πιιιτειιιΙιε ειιεΜ Μει αει· ΑεΚει·ιΜεειε ρειιετεετιεε νοιι

ιιιεεεεεΜειιιΙει· Βει1ειιτιιιι8. ΙΒιιιε εεΜοιι ιιιτι·ε νιτειιι ετεττ

ΒεΜεΜτε Βιιιινειιεει·ιιιι8 νοιι $ριιΙινιιι·ιιιει·ιι ιιι εεε Ρειι

Μτεεε Με! ειεΜ ιιειιιιιεεΜ ιιι εοΙεΜειι ΡεΙΙειι ιιιεΜτ ευε

εοΜΙιεεεειι Ιεεεειι, ιιι εειιειι Με 5εΜΙεἱπιΙιειιτ εεε Με”

Μειιιιε οΜετΠεεΜΙιι:Ιιε [.εειοιιειι οιιει· ειιι1ετεεεει·τετε νιτεΙε

εετ τΙει·ειι Ιιινεειοιι ειιι·ΜοΜιιΜι·Μει·ε ΒειΖει·εεΜειιιιιιι€ειι

ετΜειιιιειι Ιεεετ ειιι! ιιι ι1ειιειι Με ΜΜεειιειιΜετειι2 ιιι ιιιι

ιιιιττεΙΜει·ετ ΝεεΜΜετεεΜεττ νοιι άειιι Βιιετιιε ειιιει· νοιι εεε

ΠιιοτιιΙιε ειιιειι ρετΜοΙοειεεΙιειι ΒεΓιιιιιΙ ειιτ·πειετι, εεεεειι

θειιεεε ειιτ ειιιε ΙιιίεΙετιοιι Μεειν. ΙιιτειιιΜετιοιι ειιι·εΜ μει

τΜοεειτιε Βει·ιιιΜεΙιττει·ιειι οιιετ εΜει· ειιοΜ ειιΓ ειιιε τετ

εεειιΙιεΙι ετεττεεΜετιτε 8εΜι·ετετειιιιιιε Μιιιυνειετ, ιιιε1εΜε Με

εοΙεΜε ειιτεΙι νει·ετορΓιιιιε εεε εειιεειι θειιεεε οι1ει· εΜει·

ειιεΜ Μιι·εΜ ρΙΜεΙιεΜειι νει·εεΜΙιιεε ιΙει· Αιιεεειι€ειιιϋιιιιιιιιε,

Μει ΒΙειοΜεειτεει· ΒεΙιὶιιὸετιιιιιε εετ Βεεοηι

τιοιιεΜετιιιιειιιιιεειι ΠΜ· εεε ειιεεετειιτε Ι3ι·ΜεειιεεΜτετ Με Με

Μειιιιτειι, τει· εεε ΡειιΜι·εεε τγριεεΜειι Κι·ειιΜειτεει·εεΜει

ιιιιιι€ειι, Με Μ'εττΖετεετειιιι8,ι ΑιιτοιΙιεεετιωτιειιεΜτοεε εεε

Βιιιεειιρει·ειιεΜγιιιε, Αι·ι·οειιιιι εετ· τ3εΓεεεινειιειιιιεειι, Βιιι

τιιιι€ειι, Ηειιιετοιιι- από ΟγετειιΜιιι1ιιιιε ετε. Με θετοιεε

ΜεΜειι. Γο!εειιιΙε ΒειεριεΙε ειιε εετ Ι.ιτετετιιι· εεετε.ττειι

ιιεεΜ ΜΙιιιιεεΜειιι νει·Ιειιτ ιιτιε ειιετοιιιιεεΙιετιι ΒεΓιιιιι1 ιιιιτ

ιιιεΜι· οιΙετ ενειιι€ει· ει·οεεει· ιΨεΜτεεΜειιιιιεΜΙ‹ειτ Με 8οΜΙιιεε

Γοιεει·ιιιι€, τΙεεε Με ΑεΙιει·Μειιιιινεειιιιι Με νετειι1εεειιιιες

ειιι· ιΜΙιεΜειι ΡειιΜτεεεει·Μι·ειιΜιιιιε εεΜοτειι Μετ:

Ρε1Ι Ι)ι·εεεΙιε (1868): «ΡειιΜτεεε-ΑΜειεεε»_ @Με

εει·Ιιο!τε ιιιττερειιΜτεετιεεΜε ΒΙιιτιιιιεειι; εθοι·ι·οειοιι εετ

Μει;ειι- ιιτιε ΒιιοιΙειιεΙινειιι1.)

«ΜΜΜ, 28 .ΙεΜι·ε επ. εεειιικ!. ΟΜιιε θι·ιιιιιἰ Μεττιςει· Μπω

80Μτιι01°2, ΑριιετιτΙοει8·Μειτ,ΒιιιΜι τι·εεε, ε·ει·ιιιιεεε Ε'ιεΜει·, Βι·ιιεΜ

εεΜιιιει·2 ιιι άετ ΜεεειιΒ·ερειιε. ι·εεειιε ΑΜιιιει;ει·ιιιι€. Αιιτε.ιΙε

14 Τεεε Ιειια νοιι Ιιεττἰεειι ΞεΙιιιιει·2ειι ιιι ιὶει· ΜΙεεειιςειςειιά,

Με ;.ι·εεειιινοΙΙειι, ε;εερειιιιτ, τγιιιρειιἱτἰεεΙι, ιιιιτ ι·οτἱιΜει·εεΙιειιιὶειιι

ΟοΠερε. Ιιι εετ 1. ννοεΜε τιιιι!ἱρ_·ε Πιει·ι·Ιιοε, Με ρΙϋτιΙιεΜ, ΜΜΜ,

ιιιεεεειιΜεττ, ιι·εεεει·ιπ, ΜεΜετ Βι·εειιι·ειε ιιιιιἰ θεΙιειιει·Μι·εεΙιειι.

ΒιιτεεΙιιειὶειιε Βεεεει·ιιιιι;. Ιιι ι1ει· Τ. ΝοεΜε ννιετιει· ΓιεΜει·.

Πιιι·εΜτεΙΙ, Τγιιιρειιιε, ΗιεΜεειι, ειιιιεΙιιιιειιιιε δειικνΜεΙιε. Μιιεεει·ετε

ΑΜιιιεεει·ιιιιι;. 'Με ειιι 65. Τει.ι·ε. ΡειιΜι·εεε ετεεε. Γεετ, ἔειΜΙιειι

τω. ΜεΜι·ει·ε ΑΜεεεεεε Με ει·όεεει· Με εἱιιε ΒοΜιιε, ειιιε 'Ι'ειΙ

Μιι·ι·Μ ΜΜεΙιτιιζε Ζινεἱεε νει·Μιιιιάειι; _ἱε εινει Πιιι·εΜΜι·τιεΙιε Με

Μειςειι. Βιιοιἰειιιιιιι. ΤΜι·οιιιΜοεε όοι· ΜἱΙ2νειιε ιιι νει·Μιιιιιιιιιιε·

ιιιἱτ ειιιειιι ΑΜεεεεε, άει·ιιι 13 ρ ιι Ι νι· τι ι· ιιι. Ι.ιεΜε:εΜεεεεε ειιςι·οεε.

ΡιΜι·ιιιϋεε Ρει·ιτοιιιιιε, ΜεεοιιιΙει·ε οΜειι».

1ιι άειιι ΜεεεΜΗεΜειιειι ΡεΙΙε ει·εεΙιειιιτ εε ιιιεΜτ ειιεεε

εεΜΙοεεειι, ιιεεε εετ ΒριιΙινιιτιιι ει·ετ εεΜιιιιιΙει· ιιεεΜ εεΙιοιι

ετεττἔεΜεΜτειιι ΒιιτεΙιΜι·ιιεΜ εετ Βιιοι1ειιεΙινειιιιιιιι8, εΙεο

ιιιεΙιτ Μποτι εεε ΜΥιτειιιιε°εεΜειι 88.08, ετιιιιιει·ιι νοιι άειιι

ρει·ιρειιΜτεετιεεΜειι ΒειιεΜτειιιιι ειιε εεε Βιιιεειιε ιιι εεε

ΡειιΜι·εεε εετιιιιιΙειι Μετ ιιιιιΙ εεεε ειιι εοΜοτι νυτΙιειιι1ειιεε

Ηειιιετοιιι ει·ετ ιιεεΙιτι·εεΙιετι ΜιτοΜ ΙιιΓεΜτιοιι ιιι ειιιετι

ΑΜε2εεε νετιιιιειιεεΙτ ιινοτόειι ει. Αιιιιει·ε κι Με $ει:ΜΙεεε

ιιι τοΙεειιεειιι Β'εΙΙ ΒΜεε (Ι88Ι). ΑεΚει·ιεειιιιινεειοΜιιι

Μπι Ι). ννιι·ειιιιειειιιιε. ΑΜε2ει1ιει·ειιι1ε ΡειιΜτεετιτιε.

<‹Ε'ι·ειι, 99 .ΤεΙιι·ε εΙτ. νει· 15 Μοιιιιτειι $ειιιιιει·ε ιιι ι1ει·Ι.εΜει·

εςερ,·ειιά. "νει ννοεΙιειι ΒειΜεο!ιιιιει·ιειι ιιτιε θε!ΜειιεΜτ. Βεεεε·

1·ιιιιΒ° Μι· ειιι ρεει· '1'ει:ςε. Πιιιιιι ινιετΙει· νει·εεΜιεε!ιτει·ιιιις.

8εΜιιιει·ε ιιι τΙει· θεεειιιι εεε ΡειιΜι·εεε, ΠεΜεΙΜειτ, Βι·Μι·εεΜειι,

ΗεΙΜειιοΙιτ. Βειι·ιιεετΙοεἱε·Μειτ. Με ιιεεΙι 48 8τιιιιιιειι. Β ε Μ Με ιι:

Κει·ρει· 8·ιιτ ε·ειιΜιι·τ, εειιτΙιεΙι εεΙΜειὶειιτιε·. Ιιιιιι,ε;ειι ειι εετ

Βεειε ετεεε ΜΙιιτι·εἱεΜ. ΙιεΜει· ει·οεε, ΜΙεεε, ιινειεΜ. ΡιιιιΜι·εεε

νει·ει·ϋεεει·τ ιιιιιι Ιιει·τ. ειιτΜεΙτ ειιιειι ΑΜεεεεε ιιιιτ Ειτει·, Ψιιι·ιιι

17 ειιι. Ιιιιιἔ Με ΡειιΜι·εεεεειιι;».

Οτι εετ οΜειι ει·νι·εΜιιτε, νοιι Μιειιτειιτι 1787 Με

οΜεεΙιτετε Γε!! νοιι ΡειιΜι·εεεεΜεεεεε ΜιτεΜ εεΜοιι ιιιτι·ε

νιτειιι ετε.ττεεΙιεΜτε ΑεΙαιτιιιειιειιινιιειιιιει·ιιιιε Μει·νοι·8ει·ιιτειι

ινοι·ι1ειι Μ, ιιιιιεε εεΜιιιεεετεΙΙτ ΜΙειΜειι, Με πιιι· Με ειιι·

ΕριΜτιεε ει·ίοι·ιΙει·ΙιεΜειι ιιεΜει·ειι Πετειι ιιιοΜτ ειιι· ΗειιιΙ

ειιιε. Ι)εεεεΙΜε @Η νοιι ω· ΒεοΜεεΜτιιιιε νοιι Κιι·ιιιεεε,

ιιι ινεΙεΜει· ιιεεΜ Πειιει·ιιΜειιιι Με Ι.εΜει· 'ι' νντιι·πιει·

ειιτΜιεΙτ, ιιιιεΜι·ειιιι ειεΙι ιιοεΜ ]ε ειιιει· ιπι Βιιετιιε εΜοΙε

τΙοεΜιιε ιιιιιΙ ιπι Βιιετιιε ρειιετεει.ιειιε Μετιιιιι1,

Με

ΙΜ ιιιετι·ιιΜτινει· Ψειεε Μετ Βιιι·ειιτεειιτ Μπι ΟΜιι·ιιι·

εειιΜοιιει·εεε ειι Βοιιι ιπι .Ιειιι·ε 1893 ιιι Ηι·ιιιιι1ιεεε ειιιεε

ειιιεεΜειιεειι Βει·ιεΜτεε ΜΜΜ· εεε ΜΜιιιεεΙιειι νει·Ιειιτ ιιτιε

εεε ΟΜΜιΜτιοιιεΜετιιιιε Με ΓοΙεεει·εεΜειιιιιτιεειι ιιεεΜ

ρΙϋτεΙιεΜει· «ΒιιιΙι!ειιιιιιιιιιε» ειι:ιεε ΛεΜει·ιε ιιιιιιΜι·ιεοτεεε ιιι

ω· ΠιιοιΙειιεΙιιιιιιιΜιιιε εεε Π. ννιι·ειιιιΜειιιιε εεεεΜιΜει·τ.

ΙΜ ΒΙειοΜει· ννειεε, Με Μι εοΙεΜεε Μτει·ε Μει Μετε

ΙιεΜεπι νει·εεΜΙιιεε ΜΜΜ, ιπι ΠινεττἱειιΙιιιτι ρεριΙΙεε

νετει·ι ειιιεεΚειΙτε, ει·ϋεεει·ε θιεΙΙειιετειιιε ειι ι·εΒιετι·ιει·ειι

θειει;ειιΜειτ εεΜετιτ ΜεΜε, Βετι ειιεΜ Μιει· Με 8εΜι·ετ

Βρει·ι·ε ιιτιε -Ιτετειιτιοιι ειι ειεΜ ινιεεει·ΜοΙειιι1ειι ΒΙιιτιιιι€ειι

Με ΡειιΜι·εεε, ειι ι·εεΚτινει· ειιτειιιιεΙιεΜει· ΨιιεΜει·ιιιιε εεε

μετιμειιΜτεετιεεΙιειι Βιιιι1εεειιιεΜεε ιιιιι1 ειι «Οχετειιι-Βιι

άειιι; ΑιιΙεεε.

Ε' ε. Η Β ιι πε ιι τε 1808: «ΡειιΜι·εεεεγετε». Οιιει·ετιοιι.

Με.

«Βει ειιιει· ?πιο τι·ετειι ΙεΜΙιεΓτε 5εΜιιιει·2ειι εετ. Πιο Τιιιιιοι·

Με ι·εειιτειι ΑΜεοιιιειι. Βει ω· Μερει·οτοπιιε τ'ειιά ιιιειι επ 8τεΠε

εεε ΡειιΜι·εεε ειιιε Ογετε, ι!ει·ειι ΑΜτι·ιιε·ιιιιε· ιιιεΜτ ΙειεΜτ ιινιι.ι·.

Με ιιιειι Με (Πειτε ει·ϋΜ'ιιετε, τειιιΙ ιιιειι ιιι άει·ειι Ιιιιιει·ιι ειιιειι _

ινεἰεΜειι Κϋι·ρει·, Μη· εεε ετνιιεἱεΙιτε ΡειιΜι·εεε Μιι·ετειΙτε. Πει·

Ι)ιιετιιε Μνιι·ειιιιΜειιιιε ινει· Μιι·‹ιΜ ετεεε 8ριιΙννιιι·ιιι νει·εεΜΙοεεειι.

Με Ογετε ιινιιι·ιΙε ειιι Με ΑΜάοιιιιιιεΜειιεε ,εςειιεΜτ.. Ρετιειιτιιι

ετει·Μ. Πει· νει·εεΜΙιιεε εεε Πιιετιιε νει·ιιιιΙεεετε ειιιε Βτειιιιιιε;

τω· ΡιιιιΜι·εεεΒιιεει·.:Μειτ από. ΑιιειιιιιιιιΙιιιιε; ιιει·εεΙΜειι ειντεεΜειι

άειιι ει,εειιτΙιεΜειι Ρε.ιιΜι·εε.ε ιιιιιι ιὶει· ΜΜι·ϋεειι Κερεει. Με Κερ

εεΙ ΜεΙ ειιιειιι ιι·ι·ιτε.τινειι Ρι·οιεεεε ειιΜειιιι, ινοΜει ειε ιιιεΜι· ιιιιιἰ

ιιιεΜι· εεερειιιιτ νιιιιι·ιΙε ιιτιε ιιιιτ ΒιιιιοτΙιεΙεειιιεΜτειι Με Με

ιιεεΙιτε. ΕΜ: Μεετειιι! Μειιιε (ΗγΜοειιι·ιε».

Πει· ετινειΒε Βιιιινειιιι, ιιεεε εε τ”ι·εεΙιεΜ ει·εεΜειιιε, οτι

Με Βριι!υνΜι·ιτιει· ιιι θειΙε Μιά Ρειιιιι·εεεεείτ ιιιεΜτ Με

Ι.εΜειιεϊεΜιεΜειτ ειιιΜΜεεειι ειιι! ΜιΙιει· ειιεΜ ιιπι νοι·Ιιεεειι

εεε ΡεΠε @σε ΚτειιΜΜειτεετεεΜειιιιιιι€ειι ιπι ΡειιΜι·εεε

εεΙιοιι νοι·Μει· Μιι·ετι ειιιιει·εειτιεε ΒιιιΜΜεεε Μει·νοι·εει·ιιτειι

εειιι ΜΜιιιτειι, ειτε Μιι·εΜ Με Βι·Γειιι·ιιιιε ΜιιιτεΙΙιε, ιΙεεε

5ριιΙινΜι·πιει· ιιι Ειτει·ΜΟΜΙειι εει· ΜΜΜ· - Μιει· στι; ιιι

ειιΓεει·οΙΙτετιι Ζιιετειιτιε -, Με εΜει· ειιεΜ ιιι ΡειιΙσεεε

εΜεεεεεειι εεΙΜετ ι1εεΜ ειιιειιι ΑιιτειιτΜεΙτ νοιι νιεΙειι

ννοεΜειι ιιοεΜ ΙεΜειι‹Ι ειιδετι·οΜειι ινει·ι1ειι. ΒοΙεΜεε ει·Βιετιτ

ειεΜ ειιοΙι ειιε ειιιει· ΜεειιιετιεεΜειι Μιττειιιιιιε ιιΜει· τετ

ΙιεΜε ΑεΙτετιΜεειε, ινεΙεΜε Ο. νιει·οι·ιιτ ιιειιει·Μιιεε

άειιι ιιετιιτΜιετοι·ιεεΜειι Μεάι2ιιιιεεΙιειι νει·ειιι ειι ΗειιιεΙ

Μει·ε ιιι' πιει· Ξιτ2ιιιιε νειιι 16. ΠεεειιιΜει· 1902 ιιιιτει·Μι·ει

τετ Μετ. Ειπε εΜεεΚΙ1ι·2τε ΜΜ'ιεεετεεΜε Μεεει· επι ειοΜ ιιι

τετεεεειιτειι ΒεοΜεοΜτιιιιε ει·εεΜειιιτ πιιι· ιιπι εε ιιιεΜι· ειι

,ε·ε2ειετ, Με Μἱει· ειιιε ει·ετειι ΜεΙε Με Βιεειιοεε εετ Αε

Μει·ιι1ειιεΜεεεεεε εετ Μετιει· ιιιιι1 εεε ΡειιΜι·εεε εεΜοτι

ιι·εΜτειιτΙ Ι.εΜ2ειτειι εεετεΠτ ινει·ιιειι Ιτοιιιιτε.

ΕΜ 2 .ΤεΜι·ε εΙτει· ΚιιεΜε, ναεΙεΜει· εε!ιοιι εειτ άειιι Βοιιιιιιει·

Μι·ειιΜε!τε, ιιἰειιιεΙεῇεᾶοειιΖεἱεΜειι νοιι θιεΙΜειιεΜτ Μοτ, ει·Μι·ειιΜτε

εει..;ειι Βιι‹ιε ΒερτειιιΜει· 1902 ιιιιτ ΜοΙιειιι Μ`ΙεΜει· Μιά Βι·Μι·εεΜειι

νοπ 8 _ιιιεειιΜιεΜειι ΒιτειιιρΙει·ειι νοιι ΛεΜει·ιε ΙιιιιιΜιτεοιόεε. Αιιτ”

θειιτοιιἰιι ειιι,ι:ειι ει·ετ 8·ι·ϋεεει·ε. ινειτει·ιιιιι Μιι·εΙι ννοεΜειι Με·

ΙιεΜ ΜΙειιιει·ε Μειιρ;ειι εοΙεΜει· ιιιιτ άειιι ΒτιιΜΙε ε.Μ. Πιιτει· Μεττι

εεε Βε!ιιιιει·2ειι. ι·ειιιιτττει·ειιάειιι ΜΜΜ ιιιιά εειιΙειιιιι,ιζειι θτϋΜ

Ιειι ιιιεςει·τε εεε Κιιιιὶ Μι. Ι)ει· ΜΜΜ κει· ιιιε.εειε ειιταετι·ιεΜειι,

ΒιιιρΜιιιΠἱεΜΜεἱτ ιιιι ι·εεΜτει1 ΗγροεΙιοιιΜ·ιιιιιι. ΑεΜει·ἱᾶειιεἱει· ιιι

:Με ΑιιεΙειιι·ιιιιι;ειι ιιεεΜννεὶεΜει·, ειιεΙι ννεἱτετΜἱιι τεεΠεΜ ΑΜεε.ιιε·

νοιι 16-30 _ιιιιςειιιιΙιεΙιειι ΒιιειιιρΙει.ι·ειι νοιι ιιι·ειεεειι εεΜΙειιΜειι

ννϋι·ιιιει·ιι. Αιιεεει· άετ ΒιιιρΜιιιΙΙιεΜΜειτ ιιιι ι·εεΜ τε ιι, ιιιειεΙιτε

ιειοΜ ιιιιεΜ ιπι ΙιιιΙτε ιι Ηε·ροετιιιιιΜ·ιειιι ΜοΜτ ΜΜΜ· ΝεΜεΙΜΒΜΙε

ειιι εο!εΙιει· Μειιιει·ΜΜει· ειιι! άειιι: ιιτιε ινειιιι και· Με: Με ννεΙΙ

ιιιιεεε;ι·οεεει·, εεΜοιι Με Ιειεεετειιι Πι·ιιοΜ εοτει·τ ιιι ιιει· 'Βετο

νει·εειιννιιιάειιάει· 'Γιιιιιοι· ΠιΜΙΜει·. ΙΜ άετ Νει·Μοεε ει·νιιιεε εἰεΜ

Με ΙιεΜει· ετεεε, τεετ, ιἰει·ειι Ετειιιι τειιε νοιι ι·ειἶεΙιιιεεειι;ει·.

τειΙε Μιιοττε·ει· ε·εΜει·Μτει· Βεεειιετΐειιιιειτ. ΙεειεΜτε .ειιΚοεγτοεε

(15ΟΟ0:5·|ι ΜΜΜ., εΙεο 1:182). Κειιιε ΒοειιιοριιΜε. Πιε ε νι· ε ι

“ιιι” Ορει·ετιοιι ιΙει· ΜεΜει· (νοιι Ρι·οΓι Μοι-ιεειι

ειιεςετΜτιιτι ετεεε ειιιε ι;ι·οιεεε τ'εετε ΙιεΜει· ειιι: νει·ειιιιεΙτειι

ΗϋεΜει·ιι. ΙΒιιιετιεΙι ιιι Ιετετει·ε Με.ττε ΜΜΜ Βεειιιτετ. Πιιτει· Μουτ

εεεετετει· ννιιι·ιιιειιτΙεει·ιιιις (σε. 500 ΒιιΜετι θ, ειιννειΙειι ιιιιεΜ

εετ' άειιι νιίε,ι;ε νοιι Βι·Μι·εεΙιειι, νεττιεΙ ιιτιε ΚιιιιΙ. ΙΜτει·ιιε Με·

Με νοι·Ιιειιιιειι, Με 'Ι'ειιιρει·ετιιι· εεΙιινειιΜτε. Ε`ι·ϋετε τ'εΜΙτειι.

ε) Ρετιτ, Μετ ιιιτειι Με· :4τιε·εΜε νειι ει” , εοε,·ει· Με ειι

ι;εΜειιι·ε Μειιι;ε νοιι ετιιι·ε 2εΟΟ ΒριιΙιι·ϋι·ιιιιει·ιι Μιιιιιειιἔ› Μιιιιετειι

«ιιιειετ Μιι·εΜ ΙιΙιιιιι1 ιιιι‹1 Νιιεε» ετιε·εΙιειι εεΙιειι. ν ε

α· «Π. ι
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Πει· !ι!ειιιε 'Ι'ιιιιιοι· 1ιιι!‹ε ννιιι·‹Ιε εε!ι!ιεεε!!ε!ι Με ειε Αεεεεεε εεε

Ρειι!ιι·εειεεε!ιννειιεεε ειιιιι;ιιοε1Μει·1. Νιε ΚιειιιρΓε, Κοιτα Με”

ινο!ι! ε!ιει· ειιι ριιε.ι· 8ε!ιιιιιε νοιι Πι11οιιι·ιιι.

Βε!ιτιοιι: Με” ει·οεε, θει!!ειιειιιι.<ιε ει·ννειιειι, ιιι ιι!!ειι

Ηει·‹ὶειι άει· Ιιε!ιει· !ι!ειιιε, νι·ε!εεε Αε!ιει·Μειι. ιιιιε!ι άει· Βιιε!;ιιε

Ώ!ιο!εάοε!ιιιε ιπιιι Ιιερετ1ει:ε ινει·ειι ιιι!ι εο!ε!ιειι νο!!ε;ερ1'ι·ορ1'ι.

!ιιι Ι)ει·ιιι. !ιιι !!ιίεεειι, !ιιι Οεεορ!ιεε;ιιε. !ιιι Βιιι·νιιιι ω. 200 Με

ιιιει·. Αιιε!ι άει· Βιι!ιιιιε ρειιοι·εει!ειιε ειιι.!ι1ε!τειιιειι ννιιι·ιιι,

εει· Ρειι!ιι·εεεεε!ιννειιε πιει· ιιε!ιτοι.ιεε1ι ιπιιι νοιι Ε!!1ει· ιιιιιεεεειι.

Α!Ιε ειε εε! άει· 8ε!ιι1οιι ειιιιειι·οΠειιειι ννϋι·ιιιει· ννιιι·ειι Με

ιι!ε!ε!ιειι, νν!ε Με ιιιιι·ει ν!ιειιι ειιτ!εει·τειι: 5-!5 επι. ειιιε. τΠιιιιι,

νο!!!ιοιιιιιιειι ννε!εε: εε ννει·ειι _ιιιιιε;ε Αε!ιει·ιάειι ιιεά !ιε!ιι ειιι

κ!εεε εεεε!ι!εε!ιτει·ειΓεε ννει!ιε!ιειι άει·ιιιιιει·.

Ψειιιι Με ΑεΚ:ιι·ι‹!ειι ιιιιιι ειιε!ι Βει ι!ιι·ει· εε εεΙΙ.ειιειι

ειιε!αειι Ε!ιιννειιεειιιιιε !ιι εεε Βιιειιιε νν!ιειιιιΒιετιιιε

ιιειο!ι ιιιιεειει· ΜεΙιετιεειι ΙΞι·Ιιειιιιτιι!ε ιιιιι· εειιιε ειιειιε!ιιιιε

ινειεε ιιι εε!ιννει·ειι Ει!ιι·ειι!ιιιιι€ειι εεε 1Ρειι!ιτεειε εεε

ειιεεειειι Αιι!εεε ιιι ε!ειειι 8011811180, εε εει·! ι!οε!ι !ιιιε

ριιι1ιοεειιετ!εε!ιε Βει!ειιιιιιιε Πιτ ι!ιεεεε θι·ειειι ιιιειιιεε Ετ

ιιεΙιτειιε ιιἰε!ιτ εειιιε ειιεεει· εε!ι1.8ε!εεεειι ινειι!ειι. Πιε

ιε!ιι1.1νε !ΙειιίιεΚειι ιιιι·ει· Ιιινεειοιι !ιι άειι Ι)ιιοτιιε Ο!ιο!ε

εοε!ιιιε, νετε!ιιτ Με εει· ειιε άειι ιιειιειειι ειιει!:ειιιιεε!ιειι

Γοιεε!ιιιιι€ειι (Ζιιε!ιει!τειιι1!, Ηε!!ν, ν. Β11ιιΒιιει·)

!ιεινοιεε!ιειιι1ειι Ειίε!ιιιιιιεε1ετεεε!ιε, ι!εεε εει· (!!ι: Ιει!οε!ιιιε

ιιιιι· ιιι 6 Μ. εει· Ε'ε!!ε Με! επι Ρειι!ιι·εεε νοι!ιει,ιιι95 ιιΟτ.

εεει·ιε!τεειιιειιι 08.20111.!ε118ειι Ειιι1ειιιεΚιιιιι! πειι ω ει

ιιειιι ειιι;ειι, εειιιε νοιι Βιιιεειιεεινεεε ιιιιιεε!ι!οεεειιειι Κε

ιιε! εεε Ρειιιιιεεε!ιορίεε νει!ειιίτ, νει1ει!ιτ σει Αε

ιιιιιιιιιε ιιιιιιεεετειιε ειιιε ει_οεεε 1ινειιιεε!ιειιι!ιε!ι!ιειτ, ι!εεε

Με $ριι!νν11τιιιει· Βει !!ιι·ει· Ψειιι!ει·εε!ιεΠ. ιιι ειε Οιε.!!ειι

ννεεε ιιι ε.ιιε!εεει· ννε!εε, Με ειε !ιετεεινειιι!ειιιεειι

θιε!!ειιετε!ιιε, ιιιιετειιι1ε ειιιε, εε! εε

ει·ετειιε εε! 2ειιινειΙιεειιι ρ!ειι!!ε!ιειιι νει·εε1ι!ιιεε ι!ει

Βιιοι!ειιε!ιιιϋιιειιιιε (Β!νειι1ειι!ιιιιι ριηιι!!ειε νιιτει!) Βρειτε

ιπιιι Βειειιτιοιι νοιι Ρειι!ειεεεεε!ιι·ει ιπιιι εει·ειι Ρώμ

ει·εο!ιειιιιιιι€ειι, εε! εε

εννε!τειιε Βει ειιεειιετιιι!ει· νετε!ορίεεε εεε ιιι1.ιε

ριιιι!ιιειι1ιεε!ι εε!εεειιειι Τε!!εε εεε Ο!ιο!ει1οε!ιιιε ΙΙχρειεε

Με, ΙΣ!ιε!ινιιιοεειι ιιπε εερ!!!ει·ε Ηειιιοι·ι!ιεειειιι ιιι

ε ι·1Μειιε Βει ειινει8ειι Ι.51ε!ειιειι εει· 8ε!ιΙειιιιιιιιιιι εεε

0ε!!ειι€ειιεεε οι1ει· ειιεΙι εει· Βιιιιε!ιερε!ε!ιε!ειϋεειιειι!ιειειι2.

εε!1›ει ειιίο!εε εει· Πεεει€ιεεειιε νοιι ειννειι€ειι !εΓειιτιοιιε

!ιειιιιειι ειιτειιιιι!!ιε!ιε νοι·Βειιεε ιπιιι Αεεεεεεε !ιιι Ρειι!ιι·εεε

!‹ορΓε !ιει!ιειεεί11!ιτειι.

Βιε!ιει· 1ει ιιι εο!ε!ιειι Ρε!!ειι εε! εει· ΟΜιιΙ«ιτιοιι ειε

Αιι!πιει!ιεειιι!ιε1τ. !ε!ι!ει· !ιευριεεε!ι!!ε!ι ιιιιι· εε! εευ Ζυ

ειιιιιιι εει· Θε.!!ειιινεεε πω! επί Με ΙιεΙιειι·ειειιεει·ιιιι€ειι

!ιοιιιειιιιιειτ, εεε ρει!ιο!οειεο!ι-ειιειοπι1εο!ιε νει!ιε!ιειι εει·

Βιιιιε!ιειιε1ε!ιε!ει·11εε ιι!ιει πιει ιιιειιιιι!ε ε!ειεΙιεε!ι.ιε ειιιειι

ιι1ε!ιε!ε!ιτιετ ινοι·ι!ειι. Με ειε 1ΙειιιιεΙιειι εει· Αε!ιει·ιεειι

ιιινεειοιι ιιι εἱε θε!!ειιινεεε ειι!ιε!ειιετ, εε ειιιε ιιιιι· πι!!

Βιιιεε!ι!ιιεε εει· νοιι Πε.ιιει·ιι!ιειιιι (1900) ιιιιι1 νοιι

5ὶο!‹ (1901) ριι!ι!!ι1ειιειι Ρε!!ε ιιιεεεεειιιτ 78 !ιεειιιετ!

εεΙιε ΜΜει!ιιιι€ειι εεΚειιιιι. Ι!ιιιειι ετε!ιειι ιιιιι 12 Αε!:ε.

ιιι!ειιεεΓιιιιι1ε !ιιι Ρειιι!ιι·εεε εεεειιιι!ιει·, !ειιε ι!!ιει·Ι.ιεΠειι

ε!εο ι!!εεειι επι ιιιε!ιτ Με εεε εεε!ιεΓεε!ιε.

Με Ρειε.ε18πιετε ιιιεεειι ειε! Βε!ερ!ε!ε νοιι Ο !ιο Ι ε -

‹! εεε ιι ε- Αε!ιιιι1ειεειε ειιειιευετει Ζε!ιννεεειι ι!ιτει·

Βεεοιιεει!ιε11ειι !ιιει ι·ε1“ειιει·ι ινει·ι!ειι:

Γε!! Μει·ε!ι!είει·ε. 1895: Π!εει·ϋεε Οο!!!!ε. Αε!ιει

τ1ε ιπι 1). ΟΙιο!εεεε!ιιιε. (Οιιι!ιιΜιοιιεΙιεΓιιιιε).

!Σε 1ιειιόεΙιε εἰε!ι ιιιιι ειιι :ιιι ιι!εει·ϋεει· θο!!!.!τιε !ειάειιόεε ιπιιι

ιιιιε!ι Ι!ιτει·ιιε ειι1'ννειεειιι!εε 1ιιι!!νιάιιιιιιι. !ιιι !ιοε!ιει·εά!ε ει·ινε1

ειιιειι θει!!ειι€ειιιεε ι'ιιιιιι ε!ε!ι 2ιν1εε!ιειι ν1ε!ειι !ίοιι!ιι·ειιιειιτειι

ειιι ννε!!ι!1ε!ιει· Αε!ιει·ιε Ιιιιιι1ιι1εοιε!εε. «Βιεεει· Βριι!νιιιι·ιιι !ιιιι.ιε

εεε ιιιι Π. Ο1ιο1εεοε!ιιιε ι'εειςεεεικτ ιπιιι θιι!!ε118Μιι11111Βιιιιό

Κοιι!ιι·ειιιειιτε!Ιάιιιιε· νει·ιιι·εεε!ι1». Απ! άει· νοι·‹Ιει·!!εζε!ιε εει· Εε

1ιει· "νει !!ιει·ϋεε Ονετειι ιιι!ι !ιι·ειεεει·τιεειιι Ιιι!ιιι!ι; ιιι ι11εεειιι

ινιιιιιιι'ι·ειιιιιειιτε.

Ιπι Αιιεε!ιΙιιεε !ι!ει·ε.ιι εει ΙιειΙειιιιε !σειιιειι!ιι, ι1εεε

Εεεετειιι ιιι ειιιετιι Γε!! ιιι άειι Οε!!ειιινειιειι ειιιειι

Θε!!ειιετειιι, εεεεειι Κει·ιι ειε ε!ιεεει.οι!ιειιει· ιιιιιεει· Αε

1ιει·ιε ιι!!ι!ετε, εείιιιιι!ειι ω.

  

Ε' ε!! Ν ε ιι ε· ε ιι ε ιι ε τ· 1903: Αε!-ιετ!ε !ιιι 0!ιο!ειΙοε!ιιιε.

Οιιο!ειΙοε!ιοτοιιιιε. Ηει!ιιιι€.

θε!ινι·ει·ε Ει·εε!ιειιιιιιικειι. ινε!ε!ιε άειιειι ειιιειι 0!ιοΙεάοειιιιε

νει·εε!ι!ιιεεεε ε!!ε!ιειι. ι!ι·ειιι.ιιιειι Βει ειεετ Ρει!ειιιιε Ζει· Οροπε

ιιοιι. Βει εει· ιιιιιιιιιε!ιι· ειιεριεΠι!ιι·ιειι Ο!ιο!ε‹ὶιιε!ιετοιιιιε επιπλειι

εεε ειιιε θε!!ειιεειιιιε ειιι Αε!ιει·ιε ειιιι·ιι.!ι!ει·ι πω! :ιι ε!ειο!ιει·

2ε1ι. εκει θιι.!!ειιετε!ιιε ειιτί'ει·ιιτ.. Βε Μ: ι!ιεε «Πε ει·ειε Οροπε

τἰοιι_ Βει ννε!ε!ιει· ιιιι ειιιειιι Εεεειιτ!ειι ειιι Βιιιι!ννιιι·ιιι εεε άειιι

ΟιιΙ!ειιιιιιιιεε επί ερει·ιιτινειιι ννειι·ε ειιι.!ει·ιιι ννοι·ι!ειι ἰει.

Γε!! ΟΙειιιπι (Πιιιιιιετεει) 1908: «Με Βρυ!ινιιι·ιιι !ιιι

θε!!ειιεειιεε ιιιιτει· εειιι Βι!ι!ε εει· Εεεει!ιο!ι!ι». Βροιιτειιε

ΙΙε!!ιιιι8.

Με 97-_ιιι!ιι·ιεει· ειιιειι Με εε!ι ιιιε!ιι·ει·ειι ινοε!ιειι ιιει!ιειι

ιιιιεει·ννε!τη.ιειιενερεριιεε!ιειι Ηεεε!ιννει·άειι ειε θεϊ!!!ι! νοιι νο!!

ιιιιά θεε!ε!ιιεε!ιι, εοινιε ειι (ιιιι·ιε!ιιε!”!!!ι! ιιιιι άειι Ι.ειε, ννε!ο!ιεε

εε!ιιιιει·ι!ιε.Γι ρ;εετε!εει·τ !ιιι !Ηιε!ιειι Με ιιι Με Βε!ιιι!τει·ιι 1ιοε!ι

ειπε. Ζε!ιννε!!!;ι νει·ειοριιιιιε. Πει· !!εεε'εε!ιε «Πι·ιιε!ιιιιιιι!ιω,

ειε ρει!ιο;ιιοιιιοιι!εο!ιεε Κειιιι2ε1ε!ιειι σει· ειιιιιιιιι!!ιε!ιε Εεεεει·

εε!ιννε!!ιιιιε·, νων ειιεεεερι·οε!ιειι εε!ιιιιει·2ΙιεΕι. Κειιι Ι!ιτει·ιιε.

Αιιειιι!ε. Ο1ιο!ε!ιι.!ιιιιε!ε ιιπε ειιιίεε!ιε «ιιεινεεε Βιερερειει

εε!ι!ειι ιιιιεεεεε!ι!εεεειι: Με !)1εε·ιι ο εε εε!ιννειι!‹τε κινιεο!ιειι

Ρι·ει·ιε!ι'εε!ιει· Ιιεεει!ιοΙ!!ι ιιιιι! ιι!!;ει·ιιιει·ειιεει· Εεεει·- ιιιι‹!

Ι)!ε!ιεε.ι·ιιι!ιο!!!4. Βε!ιειιά!ιιιιε;: ννει·ιιιε, Ι)!!ιτ, Βριι·ιιιιειιιιι

εο!ι!εε;ε ιιιιι άειι @ειε 1ιιιιει·!!ε!ι Αι·εειι. !ι!1ιι ρ16ι.2Ι!ε!ιει· Μπι!

εει· Κο!!!ιιιιιΓε!! ννιιι·εε ειιι·ε!ι ινει·ιιιε Κοιιιρι·εεεειι ιιιι‹1 άιιι·ε!ι

ΔΙειιι·ε!ιιειιι!ειι!'ε ει·1'ο!;.;ιειο!ι 1ιε!ιειιιρΓτ, ει· !ιε!ιι·ιε 1ετΙοο!ι ιιιιι

ευ εε!ιιιιει·ε!ιε.1Έει· ιιιιιιιει· νοιι ιιειιειιι ιν1ει!ει·, Με ειιΓ άει· Ηϋ1ιε

ειιιειι εειιιε !ιεεοιιι!ει·ε !ιε!ιιι,ςειι Αιιιιι!!ε ειιι _ιιιιι8·ει· Βριι1ινιιι·ιιι

νοιι ειναι 10 ειιι. Ιιειιιι·ε !ιει·ε.ιιΓεεννϋι·μ ιιεά ει·ει·οεΙιειι ννιιι·ι!ε.

«νοιι ά1εεειιι Αιιεειιε!!ε!‹ε ιιιι !ιε.τ.τειι Με

Βε!ιιιιει·ιειι ιιιιίεε!ιει·ι, ο!ιιιε ινιεεει·πιιΚειιι·ειιε

από ι1ε.ιιιι ινε.ιειι ειιε!ι ε.!!ε ὶὶει·ἰεειι Βεεε!ιινει·άειι εε!ιοϋειι.

8ο!ιοιι τ1ιεεε ειε! Κεειιιετ!εε!ιειι Μιττε!!ιιιιεειι @Με ιιπε

Αει·ιτειι !ε!ιι·ι·ειο!ιε ννιιι!ιε Πιτ ειε Ρι·ειι!ε ειε Με Ηειιι!!

Ο!ειιιιιι ειιιε, εειιιε! Με Ειιιινιε!ι!ιιιιε εεε Αε!ιει·ιε 111111

!ιι·ιεο!εεε νοπι Ε! Με 211111 νο!!ειειιι1ιε εεεε!ι!εε!ιιει·ειΓειι

ννιιιιιιε σε. 10 ννοε!ιειι Ζειτ ιιι Αιιεριιιο!ι ιιιιιιιιιτ, ιιιιιο!ι

ειιε Βει:!ιτ !ιε!ιειι, ινειιιι ει· ιιι εει· Βρι!ιι·ιεε εε!ιιειι Καμικ

!ιε!ιείει!! εειιιε άθι1τθ:= ει!ειεε ειε νετεο!ι!ιιο!ιτεε $ριι1ινιιι·ιιιει

οάετ ειιιε ιιε.ε!ι εε!ιιειιι Αεεεε!ι!ϋρίειι άει· Βιιιιιι·νο ιιι εει·

νετει·'εε!ιειι Ρερι!!ε άειι θ8!!θΠ88Διε Με ννο!ιιιειιε ειο!ι

ειιΓειιο!ιτε εεε ε!εεε εεε ινετ·1ιεειιι1ε Τιει· !ι1ει· ειε Με

ετε!εει·ιιι!ειι Βεεε!ιινετεειι νειιιιεεε!ιτε, Με εει· ιιιιει·ΙιεΕειιε

ε1ϋιειιι!ε 0188! ειιιειι !ιιιε1Ίιεε Μιιε!ιεΙτιι!;!ε!εει!; εει· θιεΙ!ειι.

εειιιε ιπιιι Πειιιιινειιι1ε !ιιιιειιεεεΓϋιεει·ι ινιιιιΙε›_ ΙΜ

εεεειιιτε Κεειι!ει!!ι εει· ιιιε!ιτ μι· εε εεΙιειιειι Ι1ινε.810Π

σει· Αε!ιει!ι!ειι ιιι Με θε!!ειιεειιεε Πι!ιιτ ιιιιε ειεετ Βιει!

νει Αιιεειι, ιιι Με ιιιιειιιε!ε!ιειιι!ειιι Μεεεε !ι1ε!ιει· ειε

!ι!ιιι!εε!ιε Βεεεεε!ιτιιιιε εοινο!ι!, ινιε ειεετ νει· Α1!ειιι ειιιειι

Με ρει!ιο!υδιεε!ιε Αιιειτοιιιιε εειιι ννιε!ιτιεειι Οιιιειιε «κι

Βιιιιε!ιερε!ε!ιε!Διεεε ιιπε Αιιιιιιει·Ιιεειιι!ιειι ιιιεεννιιιιι!ι Βει.

Ηιιι!!ιο!ι ινει·ι!ειι Αε!ιει!εειι εςε!εεειιτ!ιο!ι Πει ιιι εει·

Βειιε!ι!ιε!ι!ε ειιεεειο!ϊειι, ο!ιιιε ι1εεε ειινει€ε εεεε!ιννϋι·ιεε

!)ειΓοιιιτ!οιιειι, οάετ ειιιε!ι ειιεειινε!τιΒε, ινειιιι ειιιειι ιιοε!ι

εε εετιιιιι!ϋιι!εε Οεννε!ιενει!ετιιιιιεειι ιιι άειι Ι)ει·ιιιινε.ε

ι!ιιιιιιειι ιιεε!ιννε1εεει· ειιιε. Με ννειιεει·ιιιιε εει· 1ινϋι·ιιιει

ρει· ρειΓοιει!οιιειιι ευ! ιιιΓε!!!8ειι ννεεειι πω· εε!ιοιι άειι

ε.!τειι θιι!εε1ιειι (1Ιιρρο!ινετεε) εε!ιειιιιι. Βενειιιε

Πι!ιι·1. ιιι εειιιει· !ιε.ειι!εΠεε!ιειι Ξειιιιιι!ιιιιε 15 11ε11ε ειε,

νοιι ι1ειιειι 5 ιιιιτ Ρει!τοιιιτιε νει!ιιιι1ρΠ. ννιι1°ετ1. Με [Με

ιιιι!ιιιιε, ι!εεε εεε Ι3ιιι·ε!ιι!ι·ιιιεειι ειιιο!ι εεεε!ι!οεεειιε θΒιιΨθιιε

ιιιιι· εειιιε `ιιεεειιεειει· Μειιεινει·ΚιευΒε εει· Ηε!ιιιιιιιΙιειι

ιιι0,ε!!ε!ι εε!, !ει εειιιε ειε εειιι1ε!ιιεειι Πιιιει·ειιε!ιιιιι€ειι

νοιι Βιε.ιιε!ιι, ΡΙετει· ε. ε. ινιεει·1εει ινοτι1ειι. ΙΙειιΕ

2ιιιεεε κι ιιιιιιι άει· Αιιεἱε!ιτ, ι!εεε ειιιε εο!ε!ιε ννιι.ιιι1ει·ιιιιε

ιιιε!ει με: ιιιοι!.ειιι οάετ ΜΗ !‹ιιι·ι νει· (Με '!'οι!ε ιιι

εει· ν!!ειεε νει· ε!ε!ι @Με ι!υ.εε Με ννϋιιιιει· ειε εε!ιοιι 211

νοι· ει·ννε!ε!ιτειι $ιε!!ειι εει· Πειιιιινειιάιιιιεειι σιε θιεινε!ιε

Γε.εειιι ειιεειιιειιι!ει·ειε.ιιιιειι εεε ε!ιιιε ειιιε Βριιι· ειι ειιι

τει!εεεειι ειο!ι άειι ΨΨεε ιιι ειε Βειιο!ι!ιε!ι!ε εε !38.1ι11ετι

νειιιι6εειι.

2. Οεειοεειι.

νοιι άειι εε!ιιιιει·οτ2ειι‹!ειι θεεωι!ειι ειιιε τΙ!ε 'Ι'εειιιε

εο!ιιιιι1 Βιιιιο!ρ!ιι ιπιιι Με Τεειιιε εεειιιειε (Με ε Με
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ει· ιιιι··°

Με 11ι#

ΠΙΝ!!!

:ι Με Π"

  

Με Μωβ ¦ι

1ιει· εει· ιει Πετει Με Μεεεεεεε εεΓεεΓιιει1ειιινει·εεε.

Μεεε ειε Βειιεινει·ει εεεει· εεεε ›νεΙιι·ειιι1 Ι-εεεειιεε Με

ε·εωε Με Ψεεε εεε Πεεεεεεει εεε Με διιΒειεεε εεε

ΡεεΚι·εεε εεωιιεεω, ειε ειεε ιε Μεεειε Οι·Βεεε, ννειιιι

εεεε εει· Μι· Μεεε Ζειτ, κνοειΜΜι ειεεει·ιεειεε, Μεεε

εννειίεΙ1εε Με Πειειιιε ΜιεεεΙιεεεε Τειεεεεε Μεεε 1Μι

ιιι ι1ειε Ζεε1ι·ε1εΙειτ εε ΒιιΜει·ιε1εειε 1311. 28.1000,

δ. 430 νει·2ε1ειιεετ εείεεεεε. Με 1Με1εεΙιεε Ηι·εε1ιειειιε

εεε εεε Ε"ε1Ιεε εριεεΙιεε, Με ι1ει· Αυτοι· εείε1ιι·τ, Μεεε

ι1εεε Με 'ΓεεεΞε ειπε νει· ι1εει 'Ι'ει1ε εεε Ρετιεειιε Μιτε1ι

Με Πετειινεεε ΙιιεειιτεΙι ιε Με ΒειιεΙιερειεεεΙΜεεε ειε

εεειειι€ειι εεε. Με εκειιιειτε Μεεε Μεεει· Βεεεεεε

ιεεε, εεε·ιε εει· Πειειεικ1, εεεε ιειι· ιε ι1ει· Ι.ιτετετετ

εΞε1ιει· ιιιι·εεει1ε Με Ηιεινειε Με ειε εεεεειιει; Μ, »νεε

Με 1νιεεειεε`εε ι1ετεεΙεειι 8ει·εε1ιεΓει·ιιετ ει·εεεειεεε 1εεεεε.

Ρε1ΙΑ1.$τἰε‹1ε 1900:

Μεεε.

Πει· νει·ί'ιιεεει· 1'ειιιι1 Με .1εΙιι·ε 1900 εει Με· θε1ιτιοε ειεει· :ιιι

ΡνΙει·ιιεεε.ι·ειεειιι εεεεει·εεεεε Ρ`ι·ειι ιτε Πιιοι1εειιει ειεε Τε.ειιιε

εεΒἰεειε, ννεΙε1ιε Με Χ'ν'ιιιιι1 εεε Πιιει1ειιιιιε ειιι·εΙιεε!ιι·ι ειιιιε

εεε ειεε Με ιιι εεε Ρειιι1ιι·εεε 1ιιιιε1ιι νει·Γε1εειι Ιιεεε. Ιιιι Ρεε

Μεεε πο;; ειε πεει·ει.21εειΙιε1ι εεειΠεε1ιΙὶεΙι. Μιιιιι εεε1ι ι1ει·Β.1ιι:1ι

εειιε Με. »νε ειε ειε ι·ε;.ι;ειιιιεεει,εεε ΟειινοΙιιι ει1εεεε;ι1ει·

Κερι Γειιι1 ε1ε1ι Με ΡεεΙιι·εειεεεννεΒε Μεεε εε Με· Μιιιει·ειι

Β`111ε1ιε. Πιε ιιιιΚι·εεεεριεε1ιε Πιιιει·ειιεΙιεεε ει·,<;ε1ι, Μεεε Με

'Ι'ειεειε 11ει Πιι·ει· 1νιιεεει·ιιιι:: τ1ει·ειι'ε Ρεεει·εεεεεε·εεε νει·

εεΙιΞει1ειιε ννε,εε εεεεεειε. ε. Τ. Με νοι·ςεει1εειειι Ηε1ιΙι·11ειιιε,

τε11ννειεε ειεε; Με ε.εοε ιιιιι.ιεε ειιι·εε Με Ρει·ειιεενιιι ι1ει·

Πι·εεεε18.ρρεεεε.

Τεεειε. εεειεετε Με Ρεε

15εΙι!ιιεε 10181).

Βείει·ε1ε.

Ε. ΗΙεετε1ε: Με ΜΜΜ; Ζει· Ριιει·ρειεΙεεεει·-Ε'ι·εειι.

Πιε 2ιιιειιεε Με .Πειτε εεεειτε1ι1ΙΒιεΙιει· Ρι·εειε.

048119, νει·Ιερ ν. Ο. Μει·1ιεΙι1. 1901).

Ε. Με ιιιεει ειιεεεεε. Μιεε _ιει1ε 1νεεεεει·ιιι, Με 'Ι'ειιιρει·ε

ιιιι·ειει·ιιεεειι εεετ 38° εειεειει, Με ειιιοι·Μειι» 1σε2ειεΙιιιει;

εεε. Πεε ειεε εΙιει· Π1ι·Ι(Ιιιι1Κειι ιιιι‹1 11εεε.ι·εεε1ε1τειιΗεΙ

ιιιιιε Μεεε. ινε Με ΙιιΓι-Μι‹›ιιειιιϋἔ1ἰε1ι1ιεπ 8ι·εεεει· 1ετ(Βιιι

ε‹:1ιΙεεριιιιε 1ιιίεΚιιόεει·ΒιιΜε. ΝιεΙιτε1ε1ιε1τεε Μι· Αεειἱιιειικ

ν·ει·εΗιεΜιιες). ν1εΙε ερειιιιιιιε εεε ερει·ετινε θεειιι·τειι νει·

Ιειι1ειι ειπετ εεε Ιινειειιιεε1ι εεεΚεει· ει·1ι1ει:Ιιτεετειι Πει

ειειιεεε ιιι ι1ει Ρι·εΧιε ιιει·ιιιεΙ. Π1ε νειι Με Αιιτει·ειι ειιϊειε

ειεΙΙτειι 'Ι'Ιιεεειι εεετ Με ΑειιεΙοι;ιε Με· ριιει·ρει·τιΙει1 1ει“εΚιιι›ιι

ειιειτεεε ιιεεε Αεε1εΜ νει·ι'.'ε ιιιε11τ Με άειι εεννιοιιιιειιειι Βι·

Ξε1ιι·ιιιι,ε·ειι Με ρι·εΚι.ιεεεεε θεεει·ιεΙιεΙίει·ε 1ιεει·ειιι. Η. 1ιετ

εεετ 234 εεειιι·τεειΙΜεεε ?Με ιιι εει·ιε1ιιειι. εε Μεεε ει· Ζιι

1ει.ει·νειι1ει·ειι θε1ε_<.εεε1ιειι 1ιε.ττε.

Ε ι ε ε; ε ε.

Ε. Ριεεεει: Πεεει· Βε1ιειιιΙΙεεε εεε ΒειιΜνιιι·ιεε πει

- Γει·ι·ειιΙιιιειιτεκτιιιετ. Ηεπιθε ενω “με με

ΗιιιιΞει·Ι‹ιιι· 1ετ εεεει11ιε1ι. Πει· Ρετἱειιι

νν1ι·‹1 ιιιεΙιι· Μιειιτε1ι ε;εεε1ιιιιεεΙιτ Με Με· 1Υιιι·ιε. Με Μεροιιιει·ι.

Ζιι Βι·1›ι·εε1ιειι_ιιει1 Με Με Πι·εεεεε, ννεεε1ιεΙ11 Με 1νιιι·ιεΙιιιι·

Με ειεει·ειίειιε Με. ΝΜ1ε; 1ετ ειε· ειεε ει11ει11ιε1ιε Βειειειιερ;

εεε Πε.ι·ιεε.

Πεε Β:ιτι·εΙα ιειιεε νει· Με· Πιερειιειει·ιιεε· Βι·ιιιιΜιε11 ιιιεςε

ι·Μιι·ι: ννει·ι1εε, νιιειΙ Με Τει1 Μι· ννιι·εεειεειι ΒεετειιειεἰΙε εειιιι

5τε1ιεε εεε1ιι·νειεΙ11ε1ει·τ. ννεΜιι·ε1ι Με νει·ε1ιιεεεεεε Μεεε εεε

Ρι·ει›ει·ειε νει·εεε1εεειιε 8τει·1ιε ει·1ιε1ιεε.

Π1ε νει·εει·ειιειιάε

,Με =Ρ5 Με Λεϊειιι·ιεΜεΙ ειερεεε1τ ει· ε·ι·εεεε Πεεεε Βιεἰειιεϋ1 ειεε

· ι 1 εεεε εε.ε1ι Ειεεε.1ιειε εεε Βιιει·ειΜεε.Π1ε Βει1εε1ιειι Μιεεεειι

115.11 ει· Μι· ειιεει.ζι·11ιιι1ει:.

Με Νει·ιεε1εοειε Με Βιιι.ι·εΜ. Με. ειεε εἱε1ιι νει·ι'. 10 ει.

εε. Με ννιι·1ιεεειει· εειεεε1ι1ι ει· Με Βκιι·εΙα νοε ΑερἰΜιιιιι

εριιιΜεεειε εεε Α. ι111ετε.ιιιιιι. νειιΜεεεε εειι1η:ςεε 4--5 Ηι·εειιε.

Με εεε εεει.ε Μιι.ιε1, Πεεε11ιειτ εεε Βιει·εεΙιειι νει··ε`ε ε

εεε. Θειρεε1ιΙτ.νει·Γ. Με εεΝπεειιι1ε Με ενειι1εεεεεε

 

  

Με Βιιιι·ε1‹1. ειεε εεε1ι Με Μεικειι εεειιι1εε. Μ. εεε ΜΜΜ είε

ιιιεΙ ειιεεε1ιι·εε1ιειι, Μεεε εε ειεε, ειεΙιι εε εεε1ιιιιε18 Μ! ΧΕΡΜΠ

(1Ιει1ειιιε εεε εεει Βιιιι·ε1ιε ςει;ε1:ειι νει·Ιιιιιει Με Ε.ι·ετεε1ιειι.

Βθω· Β ιι Ο 11.

Ρι·ε1ε1‹ε11ε εεε 11111. Αει·:1ε1εεεε

άειι· θιεεε11εε1ιείτ Ι.Λν1ε1τιτ11εο1ιοι· Αει·21:ε Ζιι

.Ιιιι·_]ενν ςΙ3οι·ρεω νοεε 17-19. Ασε. 1904.

Πι·Με 8ι*ειεεε.

Μιιωνεειι, εεε 18. Αεεεει, Ο Πει· ιεετεειιε.

(Ριιι·τεειεεεει.)

Π. Πι·. Π. ΓιεεΙιει·- 81. Ρειει·εειιι·ει Με Τ1ιει·εΜε εεε

Μιι·ε1ι Με ει·ιει·ιεε1ι1ει·ε11ειτ1ιε 1Ιει·ειιιειιΠ1εΜιιε Βει11ιιειειι Λιτ

Βιι1εΠειιεε1ϋι·ιιιιι;ειι.

Πε. ειιε1ι Με εειεειι Γε1εεεεεε εεΐ ι1ει· 'Γε,ει,εεει·ι1ειιιιε Με·

1ιεετ1εε νει·τι·11εε Με εεειεε ι1ει· Αι·τει·ιοε1ιΙει·οεε εει.ι·ει1ειι, ννιι·ά

εεεεΜεεεειι, Με Πιεεεεε1ειι 111ιει· Με 3 νει·ιι·εεε εειεειεειιιιι

πε ει·ΜΓιιειι.

Π!. Πι·. ν. Β ε ι:·εΙ1ι ει·ι1τ- Βιεε : Ζιιιιι 8νιιιι›ετ1ιἱ1ιιιειιι·ε

Μειε. Πετιε Νι·.51, .1ε1ιι·ε·. 1904 Μεεε: Ζειιεε1ιι·ιπ ει·εε1ιιεεειι).

Π”. Πι·. Ιι1ε1εε |ι ιι . Πρ.: Πε1ιει· εε1ιιιιει·εεειΙε Ι·'11εεε.

Πει ἱιι Ντ. Β, .ΙΜιι·ς. 1905 Μεεει· Ζειιεε1ιι·. ει·εεειεεεε).

Πιε1ιιιεειειι εεετ ιι.-ιν..

Πι·. Π. Πεν-Πιερ. εε1ι11εεει. ειεε ἱε ι1ει· θεεεεΙιι·εε·,ε Με·

81ι1ει·εεε εεε ΑεειεΙιτ ι1ει·ιειιιεεε Κε11εεειι εε, Με Με Με ειεε

Αεεεωιιε,ε;εει·εε1ιειειιεε·. Με ειιιεε ρ1ινε1εΙε;ιεε1ιεε.Ρι·εεεεε εε

εε1ιειι, ι1εει 1ιειε Μειιεε1ι εει;ε·εΙιτ, ννεεε ει· ιιι ειιι ,ι.;εννιεεεε

ΑΙιει· Με. ΜειεΙιε1Μει Με ειεε εειεε Εεεεεεννειεε ι.εεεεε1ιε1:.

Α1Ιε εεςεΓΠει·ιεε Μειεεετε εριε!ει1 ιιειϋι·ΙἱεΙι ιιι ι1ει· ΑειιεΙοειε

ειιε1ι ειεε ε·εννιεεε Βε11ε, Με νιιιι·ι1 «Με Α11ω1ιο1εεειιεε ειεε

Ζιι ε·ι·εεεε Βεεεετιιιιε εε1;:ειεεεεειι. 1νεε1ιε.1ε εει άειε Ε;ιεειι

Με ΒΜει·εεε ΠΜιει· εείει·ιττ. Με εειιιι Αιιι1ει·εε ννιεεεε Με

ειιζειιεΙιε1ι Μεεε. Νεε1ι Μ.'ε Αιιεἱε1ιι. Με ειεε ΚειιεΙΝει.ιειιε

ειςεε1ϋιιιΙιε1ι1ιεπ άεε ειε2ε1ιιειι 1εΜνιτ1ιιιιιιιε Με· 11ι·ιιεε. Μι·

Με 2ε1τΙιεΙιε νει·ει·1ι1εεεεεειε Με Αεί'ιι·ετειι Με· 51ι1ει·εεε. Πει·

Ζεεε.ιιιιεεε1ιιιεΒ Με. τ1εει Νει·νεεενειειε εεε εεε ΡενεΙιε ειπε

ιιιιτει·ει:Ιιει.ετ, Πι·. ν. Πε εε! Μετά τε νει·ιι·εε: ΜΜΜ. Μεεε

ΗιεννΜε, Με ειιιε Βι·1ι111.ι·ιιιιε Μεεεε ΖιιεειεειεεΙιειι€εε ε·είεε·

εεε ννει·ι:Ιειι 1ιειιετε. Μεεε ει, 1ε ι.νε!ε1ιειι Κϋτρει·1ει1ειι Με·

ει·ετε Ρι·εεεεε ειε1ι Ιε1ιε.Ιιειει·ι; Μ. Βειειιιεει 1ιιιι,ι;ειι 1ιιΜνιΜιιιιιι

Μεεεε ε. Β. Με Κει·ειιιιι·ει·ιει·ιε, εε ιεεεε ειε.ιι εεε Με ειεε

ειιΜΙΙιεε Βι·εε1ιειιιιιιι;; ιιεεε1ιεε, Μι ειεε 1κειεεε Πι·ειιι1 ι1ε.Πιι·

Μεεε Μεεε. Ιιι εει.ι·ειϊ Με ιιιεειΚειεειιιϋεειι 'ΓΙιει·εριε Μεεε.

Μ., εεϊ ειεε Αι·1›εὶτ. Β ννεΙι1 ε εειιι,ε·εε1ιιιιεεε, ε.εϊ Με ενετε

ιιιΜ.ιεεεειι Μει·ρειιιιιιιιι_ῇεΜι.ιεεειι Με εει εΜιννει·ειι Ζιιετϋ.ιιι1ειι

ειιι 1εειιΐίὶεἱειι2ει·εε1ιεἰιιιιεεεε.

Πι·. ΤΙιιιο-ΒΜε: Πει· Αιιεειιιε1ι «Ηει·πειιιεεεεε» ιει. εε

εΠ1ε1ι1ιε1ι ι.πειιιι€11ι!ι, Μι ιιιε.ιι Με Ηει·ε Μεεε ιεεεειει·εε 1ιδειιε.

Με.ε Με ιιι Βι·εε1ι1ιτιει·εεεειι εεεςι·ιε'ειι, Με ει1ε111ειει·ειι εεε

ρ:εΓιι1ιι·ε νι·ει·ι1εε. ‹1εεΙι 1ι:ι1›ειι ειεε Μεεε Μεεε ω” 1εεννΜιι·ι.

Τε. ννεει1ετ ΙιεερεεεεεΙιε1ι Μεεεεεε άεε Πετει·Ιειεεε εε εεε

Μ1εει.Ι1ε1ιεε Αιιιιειι @με Με >ΑεειιιΒεεεΙιννει·.1ειι. εεε εεετ

εΙΙιε1Μιε,· ειεε ιιι εεεεινειι, Μιιιιι εΜινειι Βεννεεεεεειι ἱιΒει·.

Βε1ΑειΙιειε ιει. εεεεεεει·ε Με· Με Αιιεε.τ.ιιιιιιις θεννιε1ιε Ζιι

Μεεε, εἰιιε εεετειι:ειτε Βιιιετιιιιιιις ιν1ι·Ια. εειιιιι·ιιΙι1ε·εεά.

Πι·. Ν. ν. Η εΙει-Βενε1: Οεεε1ιεε εε ειε· Με Νειιι·οΙεεεε

επι· ι·εειιτ εε1ε 1ιειιιι. ε·ειιιι Η. ν. Β ε ι;εΙΙιε. τετ Με Βεάει1

ιεεε· Με· ρενε1ιιεε1ιεε Β`εΙ‹ιετειι 1ιι ι1ει· ΑειιοΙε,ειε άεε Αι·ιει·ιο

ε1εΙει·εεε 1ιΜιει· Βενι·ει·ιει: Με εε Μι· εεννϋ1ιιι1ιεε ειεεε1ι1ε1ιτ,

ιειιεε ε;εννιεεει·ιιιεεεειι Ζε Πιι·ειε Βεε1ιε νει·Ιιι1ϊτ, εε Μεεε Με

ιι1ε1ιεεεεετεινεειΒ·ει· Με Βετι1εκειεΙιτΞειιεε· Μεεε Ριιε1ιτεε ιε

εειιιειε 1ι1εεετειε1ιεε νει·ιι·εεε νει·ιιι1εει. Με ιεειεε' Με Βει1ειι

Με;; Με νει·εειιιεεεεεε θιΜνν1ι·Ιιεεεεε Με ι1εει Ζιι

ειεει1ε1ιειειεειι εεε εεε. Βνειρει1ιιειεειεε, ειε1ιτ ειιι· εεε ΑΙΜ

1ιοΙε, εεε 1ίεί'Γεεε εεε εεε Νι1εειιεε, εεεεει·ε νει· ΜΙειιι ι1ει·,

ννειιε ειιε1ι 1ιγρετΙιεΠεε1ιεε 8εΙ1›ετνει·ε·ιῖ'ειιιιεειι. 1νεεε Μι νεε

:Με ειε· εεεεει1ει·ε εεΙεεεεεε Κι·εε1ιιιειιεΙει1ι1ει·ε, ιΙειε Βεεε

ι1ονν εεε ι1ει· Πεειεει.ιε. Μεεεεκ ειιεειεΙιε. εε Μεεε Μι Μεεε

ειιιιιιε ειε Με· 'ΓΙιεει·ιε Ηει·ι·ε ν. Βιι€εΙΙιε ι·ιΙ τε ειιεειιεετ

εεε, ι1εεε Με ιιιεΙιτ εειιεε·ειιι1 1ε Με 'Ι'ιεΐε Μ·ιιιε:ι. Βει εεε

ε·ειιειιιιτεε Βνειεεειεεε1εειερ1ειιειι ίεΙι11: Με Κειε Ζειειιειι άεε

5νειρειε1ε1εειιιε, Μιεε εεετ Με Ιετειε Πι·εει.ε1ιε τ1ιεεει· Βι·Ιιι·ε.ε

Κιιιη;εε Μεεε ιιε Βνειρει1ιιειιε εε11›ει ιιι εεε1ιεε Μ, Μει·ϋεει·
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ειιιε Ιιειιι.ε Με ειειετεε Ροι·εεΙιει· Με εεε Μιεε εε ειεε ιιιε

Με, εει εε ννο εε ινοΝε ιιει·ει.ε.ιειεεεεεε ΟΠ: εεε εεεεειι ινε

ιιιιιιιι· Με' ΘεΙιιι·ε, Μεεεειενετειιι. ΗειιιεεειΙεε εεε ε. ιι εε εεί

εεε θνιερε.ιειειιε Ιιειιι·ΙεΙι. ιει εειιε ε·εει·εειι·ειτ.ιεεε Ξιεε‹Ιε ι1ει·

ε'οι·εεειιεε; :ιιιε ειιιιιιεεεεε εεει· ινΜιι·εεεειεεε!ι. Πεεει· Με

Εεεε εεε ιιι εο!εεεε πιω εε εοειιιΙιει·ειιεεε «ιιιιε·εεει·ειιεε

ΠιερειεαΙιεεεειιεει·εεεεε Ιοειιι. εε Με ιιιεετ εε ειι·ειιεε. ιΙεειι

ιΙιεεε ειιτΜε!ιε είεε ιιεεε ιεεει· Με Με ειιεει·εε Γεειοι·ειι ειιιει·

ειιΙεινεε·,ε ιι·εεειιειι Βεειἰιειιιεειεεἱτ. Πιιτει· εεε εεεεεει; εἱεε

Με· Αυτοι· ειιιει· νει·ςιι'ιιιιιεεενεεεεεεε, Με ιιι εεε 8ειιιιΜει·

;;ειιειι εεε Αιιεεεεεερειιετ Μι· Με εει.ιι.ι:οειεεΙιειι νει·εΙεειιεεε

ρενεεεεειι εεΐιιεεεε :ιι εεεεε ιςΙειιεε, ιὶεεε ιεεε!ιεε ἱεε εε2ο

εεε. Μιεε ειιεε Μεεε Πνεει.εεΙιτειι εεεε ιιιιι·εε εειιιει·ὶεἱ εεεε

Γεεει.εει·ε Τειεεεεεε ιεεειιιιετ Μ. Τι·εΚ2 Μιει· Αεει·εειιιιιιεε;

εεε εοεεεε νοε Ηει·ι·ε ν. ΠιιεεΙεει·ιΙε ε.ιιι'ε ιιειιε εε ιιιε

Γεεεεεε εεε·ι·ιιεεεεεε Αιιεἱεετ. Μιεε Με Γει·τειι.ιιει·ιιεεε Βι·ι·ε

ειιεε·εε εεε Ηει·2- εεε θειεεεερειιι·ει.εε ειιι·εε εειιιειιιεεε

Βει2ε εε εΙΙΒειιιειιιει· Αι!ιει·ειεετεεε εεε εεΐ Μεεεει ενε,ε.;·ε ειιιιι

'Ι'οεε ιΉει·εε, Εεεε ειεε ιιιειε ΚεεεεΙιτεεεεεεει·ϊιιιε εΙεε εει

Με· ειειιιεΙ Με ε:εε;εεεε ιιι εεει·εεΙιιειιεεε Πεεει·ει·ι·εεειιι·εειι

εκει; ειιι“ι·ιεεειιεεεεε.

Σε” Με ε.ιιεεει·ειι (Πει: ειιεετι·ιε'τ, εε εεεειιιτ ιιιε· Ηει·ι·

Ιι1ε!εεεε Με Βεεειιειιε,<,ς εεε Τεεεεε ιιιεετ εεεεεεεε εειεει

2ιι εεεεε. Πι· ιεεεε ιιε εεεειι θι·ειΙε άεειι ιιιιε;ειειι εειιι, Με

νοι·εεεεετειιιιεειι επ ειιιε νει·ιειιιεε ΙεΙιΜε Λειιιιτπιιες ἰιιι ιιιε

ι'εεεενετεει ιιει·νει·ειιι·ιιΓεε. Εεειςε ω· εεινεεεεεεε Ι·Ιει·ι·εε

ννει·εειι εἰεε νιεΙΙειεΙιτ εεεε εεε τ.νειεεεειι ΠεΙιεε νοε Πνεεεεἱε

ει·ιει·ιοεεΙει·οτιεε ει·ιειιει·ιι. εεε ιεε ιιε Με 1908 ἱιιι Βιιε·εει·

Αει·ειενει·ειε νοιε!!εΠεε εεειιιε Πει· Β:Ξ-]ειιι·ι,πε Πεεε. »νετ

ινειὶει· 'Ι'ι·ιεεει· εεειι εει.τε ει· Εεεε εει·εΙιε·εειεεΙιτ, ειιεε εετ

Με ?ε.ιειΙιε ιιιεεεε ΠεΙεεεεεεε.εε!ιεΙιεε, ει· εεε· εεει· ρ·ιεεἰοιιιει·

τει· Ηεεεεει·; ιἰει·ει·ι.ἱε;ε Αιι.·ι.ιιιεεεειι εει ιιιτει·ιιιιιτιει·ειιιΙειιι Ηἱε

εεε εεεετε ἱεε εεεε ιιιεει· εειεΙιι·ειι. Πιι.ε;εε·εε εεεειιιι: Ε τε.

"Με ΜΙει· νει·Μειιετε ιιιε Με ΚΙει·ειεΙΙιιεε_· Μεεεε Πι!εεε. εεε

"Με όει· Ζε ε·ε εεε εε Κειεεειιιιειιιιιειιιε, Με Βει1ειιτεεε άετ

ιιιεει·ιεεε Τειιιεει·ιιιιιι· εεἱει Ζιιετεεεεεειιιιιιεε Με· Πνεεεειε

εεινεε εε ιιεει·εεΙιει.εειι. ενε·ιε ει· ειιι:ιιΜ ειιιεινε,ε·_ εεεειιριετ.

εεε Πειεειι εειιιε ιιι Βιιεεειεε εε !ιειιεε· νου. Με! εε ιιει·ι

εεΠει· ννει·ε ιεΙε εε ειειι ειεε εἰεετ ειιι·ειι ε·ει·ιεε Β'ιιεεεεεΙει

ι!ιιιιιε; εεεὶὶιεεε εεεεε). εε εεεει·ί Μεεε Ι·)ι·εΙει·ειιε ερεΜεΙΙ Με

Με ινοΙιΙΙιεεεεεεε Κειεεειι. Με εοεε εΠειε Με πε Β ι·ε ε;εΙε.ε

εεε ειπ! νοιι ἰειε ἱε Βεει·εε!ιε ι.τεεεε:εε ινιιι·ιΙειι, ειεει· εεεεεειε

εεεεε Πιιιεεει·εεειιεε. - Πεεε Μεεε Κι·εεεειι Με Ζιιεειει·

εεεεει· ε·εεεε εεεεεε, ννιε Ηει·ι· Ιιι ε Ι ε ε ε ιι εειιιει·ει. εεε ιει.

ιιιε· ειεΙιει· ιιιεΙιτ ειιΓεεΓεΙΙεε, εει.εεεεε εεειιε Με εεΙεεε. Με Με

εειε εει·ιεε ετειιιιεε!ιειι Βιεἰειτοιωἰι· Με εεειιεΙΙει· εεειιιι

Με ννει·εειι Με ειιι ινειεεεε ΙειιΜἱεΙιειι ι.ειιάννεεειι. νοε

ειιιειιι .<.:ειι·ιεεεε ειιο!εε·ιεεΙιειι Ιειει·εεεε εκεεεειιιι ιιιε· ειιιε Βε- .

εεεεειιιεε·, Με Με ι51-ιε.ιιι·ιεει· Ηει·ι·, εεε ιεε νει· ειιιειε .Τεετ

ειιιεε·ε Ζει ειειιιιι·εε ννει;ειι Πνεεε.ειε εεειεεεΙει·ειἰειι εεΙιειι

Με Με εει·Μιειι εε εἱεε εειεεε εειειιεει εει. Με ει· εἰειιιΜ

ειιι'εΙΙιε· :ειπε εεε εορρεΙεειιι,ε·ε Β ι· ε εεε ε ε ε Ζε εεεειι νει·

ειιεεεε. εειιιει·ειε ει· εἰιιε ινεεειιεΙιι:Ιιε Πι·ΙειεΙιτει·ιιιιε; εεε άει·

Νεεεεἱιιιει· ΚοΙΙειεε Πι·.Η ι·ε τεεειιετειιει·ιε. εεεε όει· Με εε

εεε Ί'ιειε.!εε εεειιεεε ννειτ άειιι.Ιιειιει· κε ΐεεΙεε πει· Με νει·

εει· ειιει· εεεε εεει·ιιιεΙιεει· ΑεΙε,ειιεε εεε Πι·ιιεΙιεε.εεεε. Πιεεει·

ΡΜΙ ει·ιιιεει·ι. ιιε εεε ει·ετεε νοε Ο Ιιει·εε ι νει·εε”εετΙιεει.ειι,

ινε εεεε Με ιεεεεειιιεεεεε Μοιιιειιι. εἱεε νει·ε·εεεειιε Πιειεε

ειιε;ει Μιι·εε Πι·εεε Με Με ΐειιιοι·Μιε, εει άετ Βιιι:εεεεεεε· Με·

εει·ιεΙιει·εε Αι·ιει·ιεεειει·εεε ειεε ΒεΙΙε εριεΙτε. - Με θεε·εε

ειπε ιιι Ηει·ι·ε ει εε ε ει· ειιιεε ιεε εειιι .Με ιε εεε νει·εεεἰε

ιιεεεεεε Αεννεειιιιιιε·εινειεειι εεειεε·εεειιι·εεεεεε Με ερεεεεε.

3ο ειτε” εοειι·ειιιιΜιει·τ εειε θεει·εεειι εειιιι Βεεει!ενν ννει·ε.

εε εεει· ειιι·ετει; Με ιιι·ιει·ιοεεΙει·ετιεεεε 0ι·ε·ειιιεειεε εεεε Με

εειιι Με ννιιειἰει·εει· ννιτεειι‹ὶεε εΙειιιεεειειπ.

Πι·. 'Ι'ι·εεει·ε-.Ιιιιςιειν ιΠειρετ): Εεεε εεννεΙιες ιιιιιι'εεις

ι·ειεΙιε Ε'ι·ιιεε ιετ ιιιε εεε Με Ιειειεε νοι·τι·€ι.ε:ειι Ζει· Πιεεεε

ειειι εεετεΙΙΙ: ννει·εεε, ειεε ει·εεε,ι!ιε ι.τεε·εεινει·τια ιιι ι1ειε νει·

εει·ει·εεεε εεε Ιειει·εεεεε Με· ΡειΙι‹›Ιεεειι εεε ΚΙιειεει· εεεεε.

Ηιει·Πιι· ιεεειι, εεεεει· εεε εεεεε εεεεΐίιει·ιεε ΛεειιεΜειιςειι.

Με εεειι·ειεεειι ε·εεεΙενεΙΙειι Αι·εειτεε όει· Ι->τετεε .]ιιει·ε νοε

Ηεεεει'εΙε, Πεε·ι·ειι, νοε 8εει·ειτει·, Πεεεε.

θι·εεειιιειιε. Ηορρε-ΒενΙει·, Εεε ιιιε. ιι. Α.. ειιΜιεΙι

εεει· ειιεε Με ειιιε·εεεεεειι ειεεεειιη;Ιιεεειι νει·ΙιεεεΙιιεεεε

Με' ιιεει _ἱϋεεετ. ετει;τεε!ιεει.εε Κ ο ιι ε· ι· ε ε ε ιιι ι· ι ιι ε ε ι· ε

Μεειειιι ιε Πειρειει εει·εΜεε Ζεε,εειε εε. Βονι·οει Με Ηιεεε

Ιοειε Με Με Αει:ίοΙο,ςιε εεε Με Ι)ιεε;ιιεεε Με· Αι·ιει·ιεεε!ει·οεε,

Με ιιιιιιι ι”ι·εεει· νι·εεειιιΙιε!ι ειιι· Με ειιιε εειιιΙε Αεεετειιιιε·ε

ει·εεεΙιειι ειιιεεΐεεεεε εεει.ιιε, Ιιεεεε ιιειιει·ιΠιιεε ιιιεεειιε·ε

Γει·άει·εεε ει·ιειιι·ειι. ν. Β εε ι·εττει· εεειιιιι·ε όει· νει·ιὶἰειιει

Με ειπει· Με Με εεΙει·ειιεεεε Ει·ει·ειιεεεε Με Με· νεεεε

ειιίιεει·εεεει ε;ειιιεεει. Ζε εεεεε. εεεε Με ΒεΠε Με· νεεε ι·εεε

ι·ειε - ειεΙιει· ε·ειιε ειιεει·ιιεεειεετε.ιε - ννιι·ε Με εεεοε νοε

ειεεε!εειι Αιιτει·ειι εεεεεε. Πἱε εει·ιτε Βρειιεε ι1ει· ιιεε Ζει· Πιε

ειιεειοιι ειε,εει·ειιιιιτεε Ζει ι;εεειιτει εε Ιειιιει· ειεει; Με Πε

ι.ΜΙε ιιεεει· ειεειι,εεεειι, πει· ειιιεεΙεε κει· 5ρι·εεΙιε εεει·εεΙιτε

είειεεειε ιιιεεΜε ἱεε εὶει· εει·ειιι·ειι. Ψεεε Ηει·ι· ΚειΙειι,·ε ν. Π ε

εε! Ιιει·ιιι ειιιε Τ.ειειιερει·ιοιΙε ιιι πω” εεεΙΙι. εε ιιιεειιτε εε

εε εεε εει·ιρΙιει·ειι Αι·ιει·ιεε Με· εεει·ειι εεε εειει·εε Βιιι.ι·ει:ιΙ

τετειι, ιιι εειεεε εενει· ειεε Με εριινειιιοει·ερειεεεειιι, εεΙεει.

ιιιε Ο. Β'ι·ιιιιεεε Ι·'ιιΙεεειιι·ειεει· ι'εεεετεΙΙεει·ειιι ενεετε, εΠ10

8ιειιειε διειαει·εεε; εεε ΒιετΜ·εεεεε εεεεννειεειι Ιεεεειι,

εεειειεἰεεε-ιιιετοΙεε;ιεεΙι εεεεε άειιιΙιεΙι ειι·εειεεει·ιειε νει·εειΙε

ι·εεεεε εε εεε ενεεεεεεεε ειεπειεει· 1εεεΙει· θεειει.ε ιΙει· Αι·

ιει·ιειιι·ειεννειειιιιχεε εεεειΙιεε ιιιε.εεεε. Πει· ι'ι·ειιει·ε Πεει·ει·

εε ιιιιεει·ει· ΗεεεεεειιΙε Ρι·οΓ. Π. Β ιἱεΙιε ιιε ιι ει, ιινεεε ἱοΙι

ειεεε Με εεε· ει·ειε ι;εννεεεε, ινειεΙιει· ιιιιι·εΙι εει·ε·ίεΙτιε·,ε Πε

ιειεεειιιιε,ε·ειι εεε ει·ιει·ιε εεειι·εΙιε ι·ειιεεε ΓεεεετεΙ!εε εεεει:ε·.

εεεε εει· εεε. εειιννει·ιε Βτει· εειιιε Βιιτει.εεεεε εκει, ννιε

ιιι:ιιι ειεεει· εεεεειε, ειεει· ΠιιιεοΙιε. εοιιιιει·ε εεεειιει·ετινειι

εεΙει·ειιεειιειι νοι·ε·εεε·ειι εε όει· Ιεειιιιε νει·ι1εεεε: πειπ Ιοεε.

Ιιειει·ιε. ιιιε· εε! ειειε_ε Με. ΑιιειΙεεειιεε· ειεε εεεεει·εεεεει:Ιε

εεεεεεει.ΙιεΙιεΙε ενιιεεει·εεε·εε ειιιιΙ εε, Με εεεΠεεεεεε ιἰει·ι:ε

εεεεειει·ιι,εε Βι·Ιιειιιιεε>·ιεε ειιιιι νει·εεεΙεεε εεε θεϊεεε!ειεεεε

εεε Με· νεΙΝεειι Βι·εΙιειΙιιες ί“εει·ειι. Με ειιιιιεεε ει; Με

Αι·ιει·ιοεειει·εεε τω· εΙειιιεε Νετε!ιεειει·εει·ιεε Με· Πιεε·εοεε

εεει· εεε! εεεειιε·ιιεε εεε εει·εεεειετ. Με εοΙεεει· ΒείιιιιιΙ Με

Αεεεειιιε ι.=;Ιειειιιιιιιε·εε Κι·εεειιειιενοι·ε·ειιε·εε ειι εεε Ηιι·εει·

ιει·ιεε. εεεε εεε εοεει. εε Με· εεειΙιεΙιε, εει· ·1·ιεεειε ροεειοε

ει1ει· Με· ει·ι. ιεειρει·εΙιε εεΙει·ειιεεεε Πι·εεεειειιεε·ειι ειεε ει·

εεεεειι Ιεεεεε.

Λεει· ε.ιιεε ιιεεε Με· ειιιΙει·ε εΙετεεεεε ιεεεΙιιε εεε ιιιεννειεειι,

Με εε· Με νοε ιιιε· - ιιε εεεε·ειιεειε εε Π εε·ε!εει·ιΙ τ. -

νει·ι'εεει.εεε Ι.ει.εεε όει· Αι·:ει·ιοεεΙει·οεε. εενει· Με εε1ρεεεΙ ειπ

εεε ρει·ιεεει·ειι Αι·τει·ἰειι ει1ει· Με, νοε Ηεεεει·ε εεε. «8ι:ε

ιειιιει εεε ΡιιΙεεε» ιιι Πι·εεεειεεε;; Με, εε ειιί' Με Αι·ι.ει·ιο

εειει·εεε Με· 8ρ1ιι.ιιειιειειιεεεΓεεεε. Ηετι· Ιι1εΙεοεε εεεεετε

εεεεε ιιιιειειε ιιιιΐ Με ερε:ιεΙΙ εεἰ Ηεει·ε.ει·ιι εεεεεεει·ε ΜΜΜ;;

εει”τι·ειεεεε εει·νεεε Πεεειρετιειι Με, Με ιιι _ἰεεει· ΠοειιΙιεεΠοιι

εει·8!ιΙει·οεε ἰει·ε εεετεειιεειι-ρειιιοΙοε·ιεεεε Βεε·ι·ειιεεεε· Μαθε.

Πει· ΟΙεεΜειιιιο ιειει·ιιιιιτεεε εεε εεε Πνεεε.ειε εεΙιΙιεεει: ειεε

Με Πνεεεεειε ει·τει·ιεεεΙει·οτιεε Με Με εεει·ε!ιι

ιει·ιεΠεειιεε εει.εεεεοιεειιιεεεεε Βνειρτοιε εε. ΑεεειιιιεεΙΙε

Πι·εεεεειρειιεΙιεΙιεειε, θεεει·εΙ,ε·ιεε εεε Πιιι.ει·εΙε·ιειι. θεεειρε

εἱεε. Μειεει·ιειιιεε ιιιΐοιεςε νοιι Πει·ιερει·εεε ειιιιΙ ιιει· εε εε.ιιΙιε·

_Με Ε'ι·ϋεενιερεεειε ι1ει· Αι·τει·ιεεεΙετεεε (εμε. εει· θρΙε.εεΙιειειιε·

εεεεεεε) 2ιι εειι·εειιιειι. Νιεεε ιιιε· όει· Ιιιιεε (ειι·ειιιεεει·ιειε

Πειει·εεε εεε Ατεει·ειιιειεεε Με· ΠειιεΙιεει·τε), ειιεε εεεει·ειε

εει.ιοΙοειεειιεε Πι·ερι·ιιιιε ειιτειε.ιιιιεειιειεεε ιιινεεΠεε. εννιεεεεε

ιΙεει 20.-Μ. εεεεεειειιι·ε, ειιΓιι·ειειιιιειι Β'οι·ιεεε Με· ιιιιι·εεεεε

ιιιιιιεΙΙειι $εΙει·εεε, Με εεε εεειοιιιίεεΙιε Βεεεει·ει. Ιιείει·ε Πιτ

ιιεεε·ι·εΠεεεε εει·εεεενιιιειεεε Βι·εεει·ιιιιε·εεεει·ιιεεεε πιει· Β ιιιεε

ει·ε_·ειιε εεε ΠΠ· εεΙιννει·ε Με ι·εεεετοι·ιεεεειε '.'νεε;ε ειιεςε!εειε

κΙιιιΙεεΙιε Πεεεεειειιιηζεε·ειιι εει·νεεεει θεειετε. Με εεε Με :ιι

εεεννει·ειε Πεεε ετειςει·ε Ιιεεεεε. Πι·. ιν. ν. ΗοΙει. εεε·ειι

εεει· ιιιεειιιε ἰεε εειοεεε. Μι.εε ιΙει· ΑΙΙιοεεΙ ιιιεετ ιιιε· ιεκιεειι

ννιι·ει, εεεεει·ιι εεεειι ΜΜΜ Μιι·εε Με Πεεεεεε· εει· θειε.εεε

ιει'εΙε·ε όει· ειιΜιιιει·εεεε εεει· ιιειεει· εεε ιειιιιει· ε·ἱεεει·εεΙι

Με” Ριεεεοι·ε. εεε 'Ι'οιιιιε άετ Ηεϊεεεννεεεεεςειι εεΙιεειε:ειιε

εεειιιΒιιεει;. Με Μιι·εε «Με εεει·ιεεεειεειι Βιει·- εεε Χ'νειιι

εςειιεεε, εεει· ειιεε ειιι·εε ΒιιιΙειιιειει·ει ειι‹Ιει·ει· Απ, νει·ειεεειιιε

Ιιοεεει·εει8·ε ε'ειιεεΙειςει·ιιιιε ιιε Βεεειιι·ειιιιι, ιει εΙειεΙιΓεΙΙε Με

Με ννεεειιιιιεεει·Γεεεει· ει ι!ει·Ρ.ιιιιεεεεεεε Με· Πνερεεειε ει·

τειιεεεΙει·οιιεε εε εεεειεειιειι: Με ως. εϊει.ιικε Πεε·εει·ετιειι»

Με· 5ρΙειιειιειεεε,εεΓεεεε @εεε ιε ςΙειεεει· ενειεε εε ιεεεεε;

Γεεεειι ε·εει:ι·ο-ιιιιεειιιιεΙεε θιει·ιιιιε;ειι Αειεεε. Πει· Πιειδιιεε

Με· εεειειιεΙΙειι θειεεεε Με εεε ειιρει·ιειεεεεΙΙειιι ννεςε νοιι

εεε ι·`ι·ιιιιεεεειι ειειιει·,ε;εειεΙΝ εεε νοε Με ιιιε. _ιειιςετ.

ε_·ΙειεΙιειΙΙε εεεειιιε;ι. ινοι·ιΙεε.

Με Βεετι·εἱιειιε Με· Πι·εε.ιιιιιιε Με εετιεΙοιε;ιεειιεε είοιεεει.

εει· Δι·ιει·ἱοεειει·εεε ειεετ ειεΙιειιΓθι·ιιεεΙε·.ςε όει· ειιε.ειεε επρε

ι·ιιιιεειεΙΙειι εεε ιιιειεΙοεἱε‹:Ιιειι Πειει·ειιεΙιιιιιεειι νοιι Ρι·οι'.

Μ” νοιι ΜειιεεεΠει ιιιε! νοε Β.εάιιιιεει ειεΙιει·

ινιιΙει·Ιει:ειι Με ειιΜιειι ειιιιι θεεΙεεε Με 'Ι'εει·εριε ε.εΙειιετ.

εε ιιιεεΙιτε ιεε εεει νοε Ηει·ι·ιι ?Με εε ι· εεεει·ιιιειιεε ιςεεειι

εεε Βιιιιιιιεε ιΙει· .Ιοερι·ερει·ειε ειιιεεειει1ειι εεε ιν·ει·ι. ι·εεεε.

Πἰε θρἱετε, εεεεεεει·ε εεε Μει·ρειειε Ιιεϊει·ιι μ εννειΓειΙεε τειιι

εει·ει·, εε εεεε εει όει· ει·ιει·ιεεεΙειειιεεεεε θεεει·ε!ειε εεε

Βιιι.ει·εΙειε ε!ιΠεεεει.ε Βει·ειιιειιιιεεει·ι'εΙεε. εεει· ιιιεετ ιιει· εει

Με· εει·ιρεει·εε Αι·ι.ει·ιεεεΙει·εεε, εει Με· ΟιειιΜεει.ιε ιιιτει·ιειικειιε,

Με εει εεε Ι)νεεεεειε ιιι·ιει·ιεεεΙει·οεεε Ιεεει ειεε ειιι·εΙι

ενν·εεειιιεεειεε δο·Ιει·Μεει.ιοιι ι!εεει·εεε Βεεεει·ιιιιε ει·ειεΙειι.

Ρι·οι'. 'Ι' ε ε ε ι ε ε: νοι!ειειιιιιε· εεει·ειεει:ιιιιειειιά ιιιε. εεε Λεε

Πιει·ιιιιεεε εεε Πει·ι·ε Πι·. ιιι εΙεεε ε εε.Ιτε πε εε ει» ιιειἱἔ

εεί Με ιιιεΙιι· ρι·εει:ιεεΙιε ΒειΙειιιιιιιε; όει· νοιι ιειε εει·,ςεΙε,ειειι

Τετ.εεεΙιειι ειιιειιννειεεε. 8εεειι εεε. εἰειεειι .ΙΜιι·ειι Ιιεεε πε

Με Μειειιεε: νει·ει·ειεε. εεεε ΜΙε ?ΜΙε νοε ΒεΙιιιιει·εεε

ιε εεε Πιιιει·εκιι·ειειι.ε.τεε ειειι οεεε Ζεει!ιεεειιιιιε εεε Βενε

εεΙι·Ιιειιιιιε.ιιειιιιιε ει·ειει·ειι Ιεεεειι. Εεεε εορρεΙεειειεε Ιεεειεε

εειιιιιτ Γει·ιιει· νει, ννειιε εεεε εεει· εεΙιειι. ΑιιεΙι εε.εε Με

ΙιιΒιιεε2ε δεειεει·Ζειι ιιι ι1ειι Πιιιει·ειιιι·ειεἱτετεε ειιι· Ε'οΙ,ε;·ε

εεεεε. -- Ρενεειεεεε Πι·εεεεεε εεεεεε ειεει ε! ε

ιι ε ιειι.ιεΙεε ι·ε νει·εεΙεεειιεε Με· .-ει·ιειιεεεΙειοεε εεε·εεε

εεε ννει·εειι. Με Πι·εεεεε Με· Αι·ιει·ιοεεΙει·εεε ιεε νἱε1ιεεει·

ιε Ϊιιιειιἰεειἰοιιεε εεε Αει:ιιιετεκιεετιεεειι Ζε

ιιιε· εει·νει!ιεεεε. εεεε ειιιε,ε εενοι· ειεε ρεΙρεεΙε Βιει·ιιεε·ειι ι ειιεεεε. Βεεοει1ει·ε ει: Με Ιει;ειει·ε Πι·εεεΙιε εει εεε Ηεει·ε.ει·ε

με--.__ φ ε_~Ψι-·



2π ιιιιπειι. Βει ιιιπεπ πιει ειειι πιε Αι·ιει·ιοει€ιετεεε πιιπ πιιπ

νετιιιιιΠ πεεοππει·ε ειιιει·ιι€. Βει εειι εττε8πειεπ Ιιιπιι·ιπιιεπ.

πππ ιιπτει· πεπ Ηεπτπει·π ειππ ιιιι·ετ πιεΙιτ πεπιεςε, ιιιιππ πιε

ΑττετιοειιΙει·οεε επιειεπειι, εειι ιιιιοιεε πει· Αιετιε. Με ετ

νιιιεεεπ, ειεπ ιπι Οι·ι;ιιπιειπιιε ιετιεειιε Βιιπει.ιιιιιεπ πιΙπεπ, »νει

επε πεπιι επι πιε ΘεΠιεεε ειπννιι·ιιεπ.

Πι·. Κ οιιρε- Ρει·πιιιι ειειιι πιε Πειιριιιι·εεειιε πετ Αι·ιει·ιο

ει:Ιει·εεε ιπ πειπ Ηεπινιιππ πει· Βιεειιειιπτ ε" ΟεΠιεεε πππ πεε

Ηειπειιε ιιεε ιιιπιιι;ει επ Πεπιιιις,ειιιριιεπιτ πιιιιετ ειιι· Ηειιππε;

πιιει·ειεπεππε Με πω· ιοτειει·ιε ιιεινε;ιιιι; (Μπιτ) ιιπ πιιι;;

Ιιειιειει· Βεεεπτππιιιιιιε πετ Νειιτιιιιε·επιιιιιιιι·.

Ρτοι'. Πεπ ιο: Με πειιιιεε Μειιιιεειοπ ετιπιιει·ι. επ πιε νει·

ιιιιιιπιιιπέειι ἱιπει·Βιιιετοεε ειιι' πεπι πιεειιιιιτιιι·ειι πειιιει,ι.ιει· Χοπ·

ε:τεεε Πιτ ιππετε πωπω. Επι· πιε θειιεεε ιιεπεπ ειιε Μεζε

Πιιιτιεπ Πι·ειιειιεπ ιπτε Βεπεπιππει. Με Ιπιειιιιιπιιοπ πππ Απισ

ιπιειιιιιιιιιοπ ινιι·ιιι ειιι πιε πει·νϋεειι Οεπιι·επ, πεπιιι·ειι ιιειιιιιιι

εε επ ω" εειιιιππιιι·επ νει·πππει·ιιπε,·επ ιιπ πειι θιεΠιεεειι πππ

Θιεινεπειι. Με πεε ειιεε ειιι ειιιιι.πιιει· «πει πππ νοπ ειπειι

πει· επιπιπει. ιιιεει ειειι _ιειετ ποεπ πιειιτ εεπιι.π ιεειειειιεπ.

Ιιι πω” ιωπετιιιιετιε ειπε ει·εεεε ιιιιιιοι·ιιιιι εεε;επιιπει·

ειπει· πιιιοπιιιι πιε ιιιιιιεωπκειι πεε ιΤοπεε. Με νειιοειιπτ πεε

Βιιιιεε πιιιππι, πεειι πεε Β ο ιιι π ε ι· ε ε ο ιι ε π νει·επειιεπ. ιιπτει·

πιιπι;επι·ιιιιειι επ. Πεε Βιιιτι ννιι·π ιιιιεειεει·, πιε Ηει·2ει·πειτ Με

πε.πιιι επιιιιετει, εε ιι·ιιι. πιω Βεποπππε πεε Ηετιεπε ειιι. Με

νει·επειιε π·πτπεπ ειπ 90 Θεειιππειι επει:ειιιιιι·ι.

Πι·. Γιεεπει·: Ιεπ πιιι πιειιι. ιιειιιιι; ι·ει·ειιιιιπεπ π·οι·πεπ.

Ιειι πιιι ππτειιιιιιε πιειιι. Με .Τοπιιιει·εριε νει·ινει·ιεπ, ιιπ (ιε

βειιιειΙ, επειι εειι πιιπε ειε ειιιιειιεε Βεειπιιιιεεπιιις Βενι·ιεεει·

Διιει.ιιππε πενοπ ,εεεειιεπ, ππι· ιζεεεπ πεπ ειππ- πππ ιπ·ιιιιιιο

εειι .ιοπε;επι·ειπειι επι ιειι ?τσιπ ιιιιιειιεπ. -- Ιειι πειοπε ποειι

ιιιιιΙε: πεε ννιειι τιςει.ε ιιι πει· Τιιετιιριε ιει: πιε Ιιιπτειιι‹,

πεε τιειιιιιχε Μεεε ιπ πει·ιιιε επι Νειιτιιπε, ΓΙιιεει8·ιιειτ, Βε

ιεεεππε ειε., πει·ιπ 1ιε,ε·ι πει· Βοππ·ετριιιιιιι. ιιι εΙΙεπ 8πεπιεπ,

πιιιει· πιιεπ Πιπειιιππεπ ποπ επ πτεπειιεπ. ιετ ειπ ΠπΠι,ε·. ννεππ

πιιιπ οππε Μεπιπειιιεπιε »νεε ετι·ειειιεπ ιιιει.ιιπ, εε εειι ιιιεπ επειι

ιτειιιε πτειιειιεπ,πιε επ πεπι Μοιιιεπι, ινε ειε ινιι·ιιιιειι εειι;;

ννει·πεπ. Πι·. Μεγ εεεεπιιπει· ιπϋπιιιε κι ποεπ ποειι ειπιπιιι

πιε ιοκιεεπε νιιιτιιιιπε ιιιειιιεπειι Αιιιοιιοιιτεπιιεεεε πει·νοι·ιιεπεπ.

Ρι·οι'. 'Ι'εειιιειι ιιεεειιιιπετ ι·ετννειεε κι πιιι·ιιπιζ πεεε ρεγ

ειιιεειιε Αιιετιιιιοπ ποεπ Βιιιιπι·πειιεειιινιιπιιπιι8επ πετιιοττιιιι

πππ ιπεοι'ετιι πιιι·ειιειιιε ιπ ε" Τιιετε.ριε πετιιεπειειιιιει. ινετπειι

ιιιιιεε, - εεΙπετ ειιεεποιιιιιιειι, πεεε πιε Απειιιε ιπ ει·ειετ Ι.ιπιε

ΒιοιιινεεπεεΙειιοιιιεΙιεπ πετνοι·ι·πιεπ, εε ινετπειι πιεεε ποειι πιιτειι

ποπ “επι πεπιππτ.

Ι)τ. ν. Επςειπιιτπι: Μι πεεινειι'ειε πιεπε ειπ Βε.τειι2

ειππιιιιιι πει· Αι·ι.ει·ιοειιιετοεε, ιειι ειιιιιπε πιιτ ιιιειιι, πεεε πιεεει·

Ζπετειιπ Πιτ ππε ιιπιιιετ ει·ιιεπιιπει· πι, ινοιιι ε.πετ ειπ Βειπιι

ετπππ πεε 8γπιρειπιιιιιεπει·νεππειεεε, ννειεπει· ιπ πιτειιτειιι Ζιι

επιππιεπιιεπε πιιι. πει· ειιιι.ι.ει·ειι Απε·ιοειιιει·οεε επ επειιειι εειιειπι..

Βεεε πιε θεπιιιετιειι πιεπι ιιπιιιει· πιιι πεπι ρειιιοΙ.-ειιειοιπι

εεπεπ Βειιιππεπ εοιπειπιετειιι ιει ειπε ιιι ιιιιιιιιεε Με επ νετ

ειιιππΙιειιε Βι·εεπειπππε, ενειειιε ιιπε πιειιτ πιιπ νει·ιειιεπ

επιιιε, πιεεε δειιιπετ2επ πιε πειιι·εειιιειιιεεπε πάει· ιιγειει·ιεειιε

ιιι ιιεππεειειιπεπ. Ι)πεε 8ειιινιιιπειι πεε $ειιιιιει·εεε “Με Απ·

ιεπιιιιιιις πει· Αιιιιιιετιιεεπιπειτ. ιιπ επεπεο ννεπιιις ειπ Βεπτειε

Πιτ εειπε ιιγειει·ιεεπε Νει.ιιι·. Ιειι ιππεπτε σε Απιοιπιοιιιιω.ιιοιι

πιεπι πιε πειιοιο;ιεειιεε Μοπιεπτ Πιτ πιιε ΑιιΠ.ι·ειεπ πει· Αι·ιε

ι·ιοειιιιετεεε ιιιιεεεπ, επετ ιπι·ε Βεπειιιιιπ,ς πι: ιιπετεεπε.ι.ει νι·οτ

πεπ. Με Πεπει·ιιιιιιιπε πεε Κι·ειειιιιιιεε πιιι Βιοιιιεεειιεειρτο

πιιιιιεπ τειιι·εεειι·ει· Αι·ι ινιτπ ποειι σε: πεππ πιε πειειιιτε

ιινιι·ιιιιπ πιιι' πεε θειιιεεεγειεπι επειιπεπ, ννειιπ ειε πεπ Βειε

νετιιιιιιε ππεπ Νει·νεπ νι·ειιιεει· ινιπει·ειεππεΠιπιε εεννοτπεπ

ειππ. 8ο ει·ιιιιιτε ιειι πιιι· ιιιιειι πιε Π7ιι·ιιιιιιι; πεε ποπε πει πιιι

Ατιει·ιοειιιετεεε ιιοιππιιιιει·ιεπι Βε.εεπονι·ι Με ιπιιετε 5ειιι·ειιοπ

νει·πιιιι.εΙι. πεπ Βειε επι πεπι ινεεε πετ Νει·νεππεπιι, πππ

πιεεε επι ενειιιεειιειπιιεπ πιιτειι πεε ποπ ιιι ειιπει.ιεετ ινεεε

πεειιιιιπεει. Νοε πιε Βεπε- ιιιιπ Τι·ιπΙιιιιιι·επ επιππι.>;τι επ ιιιιιιε

ιειι ειε Πιτ πεεπει εεεεπει·ειεπ »οι πειςιππεππετ Αι·ιει·ιοειιιετοεε.

ιινεπιεετ νιειιειεπι πιιι·επ πεπ ιπειιιεπιππειι Βιιεκι, ειε «Με

πεε ετιιειιειιιιιοπε Μοιπεπι, πιειεπεε ιιιιιεπ ιππενι·οπιιι. Πει

Κτιιπιτε ετΠιπτι, πεεε ετ ειεπ ιιπ ειιιει· εεπ·ιεεειι Ππιετει·ιιιιπ

Με;; πιιπ ι·εεειιιιιιεειςεπι Βιιιιιι8·πιιις ειε. ινοιιιει· ιιιιιιι πππ

πωπω. ιιι ειπετ νετπιιπΠιιιεπ Ιιεπειιεινειεε πιιτοπ πιε Βιιπειιιιι·.

1)ι·. ΙπεΙεοιι πι Μι πειτε πιιεπ πιειιτ Πιτ ιιοιπρειεπι επι·

Πεμ πετ ειι€ειιιειπεπ Αι·ιει·ιεειιιετοεε Βιειιιιιιε επ πεπιπεπ.

πιιπ ιιιπεπιε πιιι· επι πιε ?τεμ πετ Αι·ιετιοειιιει·οεε πει· Εεεε

ιιττετιεπ ποειι ειινεε πεπετ ειπΕεπεπ. Με εειι πιιιιι ειεπ πιιπ

Ειιιιιιιεε ε" Νιιιοι.ιπε, πιεεει· ειιι:ειπειιι πιι·ιιιεππειι 8ειιιιπιιειι

εειι, πειιιι ιπιετπιιιι.ιει·εππειι Βιπιιειι ει·ιιΙει.ι·ειι, πε ιιιιιεεεπ

πεειι ιειιιιιε Πιειιειιειι ιιιιιιπεειεπε επεπεο ινιειιιιει ει·εεπειπεπ.

πω” Αππιιιι.εριιιιιιιε πιιΠιτ πιιτΠε πιιπ πει· νοπ πιιι· πειοπιε

Ζπειιιιιπιεππιι.πε πεε ιιιιει·ιπιιιιει·εππεπ Ηιπιιεπε πιιι Ριπιιιπεε

ιι·επειι. Με κιπω πιιπ πιε ειι;εππτιιι;επ ειι·ιιιιΙειετιεεπεπ Βεπιπ

επιπιςεπ. πεπεπ «κι Πιιιετειιιι·επιιιπιεπ ιιπτετννοτι'επ ειππ, πε

ειιιιεΠεειι επειιιιιιιε πιεεε Ιιοιιιιιιεπιιοπ: πιιππ πιιι·Πε ποοιι ειπε

Πεπετεπει.τειιεππς πππ νει· πιιειιι οιιιο επι.>;επιιτειιε Βιι8·ε πεε

Πειεεεεγειεπιε, πιε ιιιεπ πει ιιιειιιεπ Κτεπιιεπ πειιιι€ πιιι·επ

με

ιιιιιριιπιε Αιιοιιιιιιιεπ ειιι πειι Βιιππιπιι·ιετιεπ, -- εε ιειιιιε πει·

ειιιε επει· ιιππετε Βεπιειριιιε οπει· ειε ιι·πτειι πειιιιιεπ πιπε

ι·επι.-ποιιιιιιιεπΠεττε. ιπ πεε 8 Ιθ`ιιιιεπ, σε Γι·ιιιιεπ πειι·ειεπ, Με

πει ιιιειιτει·επ πιιιιιπΙιειιειι Ριιιιεπιεπ Μπι 'Ι'επεΚ ιιπει·ιιεπρι

ιιιοπι ιπ Με”. -

θεεεπιιπετ Ηετι·π Κορρ ε πιπεε ιεπ πειοπεπ. πεεε εει·ειπε

πιε Πεπετεπειτειιε·ππε· ,εεινιεεει· θειεεερι·ονιιι2ειι πιεεε επι·

Αιιετιοειιιει·οεε πιερειιιεττ - ιπιιπ πιιιι·πε ειειι ινοπι ιιιιιεπ,

Κι·ει.πιιε πιιι ιιιτει·πιιιιιετεππειπ Ηιπιιεπ «οι·πεπτιἰειι ιιιιιιεπ επ

ιιιεεειι». Πεπ νοιι πει· Πεπιιπε πιιι! ιειι πιεπτ ιπ Απτεπε ειε!

Ιεπ - ειε ινιιι·πε ινοιιι ιπ ει·ειει· Ιιιπιε πειιι Ηει·ιεπ 2ιηι;ιιιε

ιιοιππιεπ πιιπ πειιπιι πει· θειεεεειιιειοεε επειιει·π, οιιπε πιεεε

πιιεια επ πεειπιιιιεεεπ. - Θει;επιιπει· Ηει·τπ Ρωτ. 'Ι'εειι ιειι

ετιειιπε ιπι πιιι· επ πεπιει·ι‹επ, Με ιεπ πιο Ιπιιιιεπεππειιι·πι,ε;ιε

πει· Βειπε πππ πιε πορρειεειιιιτε Ιεειιιεε πιει”. ει·ινιιππτ ιιιιπε'

εειι ιεπ ιπιειι ππτ πιιι' ειςεπε Βεοπιιειιιιιπεειι ειιιιιτε πππ

πιιι· επιεπτεειιειιπε Κι·ιιπιιε πιειιι: ι·οτεειιοιπιπεπ ειππ, ειε Πιε

ι·πιπι· πετιειιιει. _ιιι ιιπει· εοιειιε ιπειιι·ιπειι. Με Βεοππειιιππε·

ε” Κοιιεεεπ νειι Η πιει πειι·επειιπ, πεπε ειπειι ιεπ ιπ Ε? τω·

Ιειι ειπ 8ειιειιιιεΙ-Βι·πεππειιπ Με ιιιιιιεΙιεπε Πτεε.ειιε πεε νει·

εειιιιιεεεε π» Γιιεεει·ιει·ιειι ιπ Βειτπειιι. ι;ε:ο;ιεπ. πιο Βιιιιει·

πιιιιε· πιει ιπ ιπειπεπ Πι.ΙΙεπ ει·ι”οιειοε, ειπε ειιιπιιεΙιε Βεοπιιειι

ιιιπε· πι·εειιιε νει· ειιιι€επ πειιιι·επ νιιπ Ο ετπι. - (ιεςεπιιπει·

Ηει·ι·π ν. Ε π ςεΙιιιι τπτ. ιιιπειιιε ι‹·π ιιπ πεπι Βεει·ιιιε ωρι

εειιει· πειιι·πειπεπιεειιει· 5ειιιπει·κειι ιεειιιιιιιεπ; πει πιιιιτει·

ιεειιιεε πιιι·Πε Απιεπιιιιιι8 ειιιειι νι·επι,ε; 5ιππετπ; ιπι ιιπι·ι€ειι

ι;ιεπι εε ιιοειι ιπειιι·ετε ΑπιιιιιιεριιιιΜε, ειπ πιο ι)ιπει·επιιιιιιπιπ

επιπεε εεεεπ ιιιοιιι πειιι·:ιειιιειιιεεπε Βειιπιει·2επ επιπΒ·ι·επεεπ.

Ι)ι·. 'Ι' πιιπ -Βιιιει εειιιιεεει που πει·ιπ Κ ο πεε ειιι.πεεε ε.ι·ιε

ι·ιοειιιει·πιιεειιε Βιιιι·ιιπιιιιπεεπ πετ Βειπε εε πιι.ιιιιιτ ειιιπ, π·ειι

πει Ιππινιπιιεπ πιιι ειικειιπει· Ιιεπεπεινειεε πππ εοΙειιεπ,πιε νιει

ετειιειι ιπιιεεεπ. σε Βειπε επ ινεπιε· πειι°ε,ε·ι π·ει·πεπ. Οιιιιιιπι

πιιπ ερι·ιιιιε πππ πι·ιιειιιἔ, ινεππ ετ πιεπι πεπιιτει επει· ε;ει‹πειετ

πιιπ, πιε Θπιπιπιεειιιπποπε ιιειιιπ ιιιε.π π. Β. εεπτ ιεπι;ε ει·ιιειι

ιεπ, νι·εππ ιπιιιι ειε ι.ειΒιιειι ειπ ινεπιπ ι·εειιι επει· ι‹πειει, πει

εππετεπ οι·Βιιπιεεπεπ 8ιοιιειι Ιιεεεπ πιε νει·ιιιι.ιτπιεεε ειιιιιιειι

πππ πει πεπ ειεειιεειιεπ Βιιιιιιπετπ ειππ ννεπι πιιειι επιειιι·ε

ειιεππε ΐοι·,εππΒε επεπιιειιιιιειι.

ν. Ι)ι·. Β. ν. ΗοΙει-Β.ιι;ε: Κειιιιιιει·ιι πππ εειιιε ιιειιι'ιιιι

ιοι·ειι πιιειι πεπ Ειιιιι·ιιεεει·ιιιι8επτπειιεπ. Πει ιπ πω” Ζει:

εειιτιΠ Ντ. 44 π. 45, .ιεπι·ε. 1804, ει·εεπιεπεπ).

Βι·πιιιεε πετ ΙΙΙ. πιιπ".

8ειιτετει·: Θ. Βιιεειιιιιιιιιι.

ΧΧιι. Κοπει·εεε ιιπ ιππει·ε Μεπι:ιιι ιιι πιιεεπειιεπ.

Υοιιι 12-15. Αρτιι 19113.

Βει·ιεπι νοπ Πι·. Ρι·ιιεειε.ιι - ινιεεπιιιιεπ.

(Ε'ετιεειιιιιιι;).

(ει. Ντ. 28.)

Με Κοι·τειει·ειιι ερι·πειι Ρι·οι. ε. Μ ε ι· ι ι ιι ε-Βοειοει‹: Η ε π ε τ

Κτππιιιιειεεειιιιιεε πππ νει·ετπππε· πιιι; πεεοπ

πετει· Βει·ιιειιειεπιιειιπς πετ ΤιιπετιιιιΙοεε.

Με Βεπειιτιιιις ιιει·νετει·πιιπε ιιπει·ιιειιρι πιιι·π νοπ πει· ειιιεπ

Βειιε πιιι· ειε ινιεεεπεειιειιιιεπ ιιοειιιιιιει·εεεππιε Γτε,ε,εετειιιιιι€,

πιειιτ πιε Πιτ πεπ ριε.ιιιιεειιεπ Απε π·ιειιιιις· ι·ιπιζεεειιΜετ, νοιι

πει· ιιππει·επ 8ειιε Με ε. Β. νοπ πιτει·ειι ει·ι"ειιτεπεπ Κιιπιιιει·π,

νετ εΙιειιι επει· νοιι Κεεεεπιιι·ειεπιιιετπ, εειιτ ιιοειι πεινετιει.

νοπ ινιειιιιειιειι ιιπ ππειι πει· Απειειιι νοπ Μ. νει· ΑΙΙεπι

ειπε νετειπππιειιπι.=ι πει· Βιι·ειιεππεπ ιιπετ ιιπ Βεε·τιιι'ε νει·ει·

πιιπ;; Με Μεροειι.ιοπ.

Β ο π. Κ εειι πιιπ Πιτ ειε Τιιπει·ιιιιιοεε νοπ Απιειπε ιιπ σε

Αιιιε;;ε οπετ Μεροειιιοπ επ, νετει·ππιιΒ· Ιειιρ;πειε ει: ν. Βειι

τι ιι ε ε Αιιπε.εειιπε πω· ειπε ι‹οπιριιειει·τει·ε πππ ιπιεενει·ειιι.ιιπ

ιιειιει·ε. Ειιι Βοιιιιιει· Μ.ιε. Ε. ποπ ιιι εει·, Με ιπ ειιιειπ Βιιεπε

«Με Απιιι;;ε ειιτ 'Ι'ππετιιιιιοεε» πιε νοι·ιιιιππειιε ι.ιιει·ιιιιιι·. πιε

Βι·8εππιεεε πει· Τιει·ειιρει·ιιπεπιε ιιιεππιπιεπεεειειιτ Με πιιι·

ινειιιι.ιε ?Με ειιιεεπετεπετ Τιιπει·ιιιιΙοεε εεΠιππεπ. Ρι·ειιιιιεειι

ι‹οιιιιιιι Με πει πει· θεπιιι·ι: ιιιιεεποι·επε Ε'οτπι πει· Κι·επιιιιειι:

Πιτ ιιιτε Βειιιιιπριιιιις πιεπι ιπ Βειι·πειιι. Ι)επποειι πει: πιε νει·

πω”, ιινεππ πιεεει·' ΒεετιιΤ ι·ιοιιιιε· πππ πω· πιοιο,ειεειι ετ

ιε.εει πω, ι·εειιι νιει πιιι πει· Επτειειιιιιιε πετ Κι·ειιιιιιειι ιιι

ιιιπ. νι*εε ιιειεει νετει·πππι.ιι

Ππτετ «ει·ετπι-› (εειιεπε πετ Κιππει·ι, ππτει· «νει·ει·πι» (εειιεπε

πετ Βιιει·π) νετειειιι. πιε Βιοικιειε πιιι· εοΙειιε ΒιιιεπεειιεΠειι,

πιε ειιεΑπιπεειι ιπι Κ ε ι ιιι ρ ι ιι ε ιιι π πετ ειιει·ιιειιεπ Ηεεειιιεειιτε

εειιεπ επιιιιιιιεπ ινιιι·ειι.

Με επππε Ετπιπεεεε πεε πειιει·ειπππειιεπ ιιιπινιπππιιιε ειεειιι

πεεπ Ρετιιι πππ ιππιιιι ιιι πειι πειπεπ πιιειι πει· Κοριιιιιιιοπ πιιι



ειπιιιιιιει· νει·ει·πιιιειαεπάειι Ηεεειιιεειιιε2ειΙειι ιιι Ονιιιιιιπ πιιά

Βιιει·ιπει.ιοκοοιι. Ιει Μεεε δ'ει·εειιιιιεΙειιιιε; νοΙΙι·ιιιιεπ εε ιει ιιει·

ΑΜ ιιει· Βι·ει·πιιπιε ει·Ιειιπ.ιι. Ν” ιιιιπιιιεπι· ιπι Μι1ιιει·Ιειπ Με

πεπ ινε.ειιεειιιΙειι Βιιιπιγο Ιιιπιιιιιιοιιιιιιι. ει ειπε ιιιιεεει·ε επι

ιι·ιι·πιιιιες. π. Β. Με Απεεπιιιιι·ιιιιε ειιιεε Αι·ιιιεε ιιπει· ειιιει· Οπι

ιιιιιεεπεΙ. Αιιεεποι·ειι ιει ε!εο ιιει· ιιΠεειιιειιιε Βιτει·ιιι. Βι· επι

Με. ιι·εε επι· Με ω- θεπιιι·ι ιπ ιιππ επ άειιι ΙιιιΙινιιιιιιιιιι

νοι·πιιιιτιεπ ιει, ει·ει·πι ιει ιιει· ερειιεΙΙει·ε. ει· ιιιιιιπεει, ιι·ιεε πιιι· ι

ιιπι·επ Με ΚειιιιειοΙΤε Μπι ΙιιΜνιιιιιιιιιι ι·ιιιιεπ νι·ιιι·ιιε.

Πιι.ε ΑιιΙεεεπεριιεΙ επ ιι·ειειι€επ ιιππ πϋι·ρει·πεπεπ Πρεπ

εειιιιιιεπ πιιπ ΒιεεπιιιιιιιιεΙιπειιεπ, Με ειπ με” επι επι' Με

ννειι ε·επι·ειειιι, νειΜιππι ει· πεπιεπ ΒΙιει·ιι ιιι εΙειειιεπ'ΓεἰΙειι;

Με Μπιιει·. Με πεε Κω ιι.ιιειιπει, ιιιιππ ννοπΙ Με Βπιιι·ἱεπε

ιιιπε ιιιοΜπειει·επ (Ιιειιιπιειι οιιει· ι`ϋι·ιιειπι, ιιπει· ιιει· πιιιει·ιειι

Βι·πιιιιιεεε πιοπιε Νειιεε. Ιιειπε«Πειει·ιπιπειιιε»(Α ιι ε. ιν ε ι ε ε

πι ιι π π) Ιιιπειιιιι€ειι. '

ΒιοΙοε·ιεεπ Ι‹ειιιι ιιιιιιι Μιιιει·, ννεππ νοπ ιιει· Μιιιιει· πει· ειπ

ΒιιιιΙΙιιε επι Με Ει·ιιεπι ιιπει·ι;επι, νοιι ιιει· Κι·ιιπιιιιειι Με ειιιει·

πιιι;επει·επειι (εοπε;ειιιιιιΙει), Με ιιπει· νοπ Ηει·εΜιιι.ι (Βι·πΙιειι

πεπ) ερι·εεπειι; Με Ηεπεπιιι·ε·ει· Πιιιει·Ιιερε. Με ΟιΙεειιειιεεε ιει

ει·ει·πι. ιιει· Κιιιιιιριιιεε ιει :ιιιεεποι·ειι, ιπι Μιιιιει·εειιοεε ει·ινοι·

πεπ, ιιπει· πιεπι εεει·πι.

Ιιι Μεεειιι ειι·ειιε; πεει·ΗΜεΙιειι Βιππε ιιΙεο ειεπι εε πειιιε

Ιιει·εΜιιιι·επ Κι·ιιιιπΙιειιειι: Μεεει· Βιιι2 ειι3εει Ιιεπεειι·οι·τιεπε

Πεππει·ςεπ·οπιιιιειιεπ νει· πεπ Κερί. ιει ιιπει· επ Με Επι Ι)επ

πεπ εεεεΙιιιΙιειι ΒιοΙοε·ειι Γιιιιιιιιπιεπτει.

Πιε Βιιιιει·πι·ειιπΙιειι, Με πι” Μεεειιι Με επιιεεεεπππ.ιι, ιει

πειιιε Ι(ι·επιιπειι, Μεεε Κι·πιιπΙιειι ιει ιο. νι·ειιει· ειιι Υ'νεεειι

ποεπ ειπε π]ιι;επεειιε.ιι,εοπάει·ιι επι νοι·ειιιιε, ιιει· ει·ει επι :ιιιε

ιςεπἱΙιἰειειι θειι·επε ειιιειεπι; ιιει·Βιιιιει· ιει επ εισπ πειιι Κι·πιι- ι

ιιει·. εειιιιει·ιι επι Με ειπει· εεΙιι· ι;ειιιιιι·ΙιεΙιεπ, ει·ει·πιεπ Θε

νι·επεπεεεπεπεπιιειι νει·εειιεπει· ιιππ ιιπ ειεπ ΘεειιιιιΙει·. Ν ι ε π ι

Κι·ιιπππειτειι, νιιοπΙ ιιπει· Κι·ε.ιιΜιειι.εεπΙεεειιι

νι·ει·ι1επ νει·ει·πι.

Αειιεεει·ε Πι·εεειιειι (ΒεειΙιειι, ειπε Ιϋεειι Κι·ειιπιιειιεπ ιιιιι·

Με, ινεπιι ειε ω· νει·ει·πιε Αππι2επ ειοεεεπ. Με ειιεπ Με Βιιι

Μειι ιιπει· Ιιπιπιιπιιιι.ι πειινειεεπ. Πιε Πιεροειιιοπ (Αππιιιε) Πει

πειιι πιγειιεειιεε Ψεεειι. ιιιιεπ ιιιεπιε ΒιπΙιειιΙιειιεε, εοιιιιει·π

εινιιιιε εεπι· νιιι·πιπΙεε; ιειιει··ιει εεπΙιεεεΙιειι επι· Ριιιιιιεε Μερο

πιει·ι, ιιιιι· ε” Θι·ειι ιιει· Νιιιει·ειεπάειιι.ιιιε·πειι ιιπιει·Ιιεει πεπ

$ειιινιιππιιπε;επ. Βιεεε Κι·επππειιεεπΙεεεπ πϋππεπ πειιιι·Ιιεπ

ιιπ ΕπιιεεΙιεπειι ει·ικοι·πεπ ννει·πειι, ε.Β. Μιι·επ ειπε Με πιιπιςειι ι

ιιπει·ιιπειι·επεεπάε ΒεεεπειιιΒιιπε (5ιειιιππιιειειι.

Κϋππεπ πιιπ ιιιεεε ιπιιινιάιιεΙΙ ει·ινοι·πεπειι

ΑπΙε8επ νει·ει·πι ινει·ιιεπ?

Πει ιιειπ Βε.ειι·ιπ ει·πιιειιει ΒεΙιιειιιιιις πιιππ εε ειεπ πι πιιι·

(ει. ε.) επι Με θειιιιιι· ειπει· ει·πΙιειιειι Πεπει·ιι·πειιιιε ιιει·ΑιιΙπι;ε

ειι ιιει·εειπειι Κι·ιιιιιιΙιειι πεπιιεΙπ. Ηεπειι Με Βιιει·ιι πιιιι ιιπει·

εειιε ειπε Κι·επι‹Ιιειι εεειπι, Με ει·ει ει·ινοι·πεπ, ιο πει Με .

Οιιιιιιεε ιιει· Κιπάει·, ιιπ ιιΙειεΙιειι μεσω επ ει·πι·ιι.ιιπειι. ιιειιιι·

πεπ ειπε εεπι· ,ι.ιιοεεε. Ιπ ιιειιι Βιι·ειι. ιι ειε ε ιιι ει ιι ιι ·νιι·

εποε· ειεΠι ειεπ Μ. επι Με 8ειιε πεε Ει·ειει·επ ιιππ Ιειι,ε·πει

Με νειει·ππιιι·πειι ε ι· νι· ο ι· π ε ιι ει· πι·ιιιιππιιϊιει· Βιεειιεεπειιειι '

πει ιιεπι ειιι“εει εενιιοι·άεπειι. ε. π. Ιιιειοι·ιεεΙιειι ΜειιεεΙιειι. Πιε '

'Ι'ειειιεπειιι·ειπειι, Με πεεεεεπ ειιεείππι·ι ινει·ι1ειι: ι

Η Υει·ειπΙιειιπειι νοιι ιιιιεεει·Ιιεπεπ νει·Ιεικιιπεειι.

'Ι"γρ..· Ει·πιιεΙιε θειιινεπεΙοει;.ιπειι ιιει· Ηιιιιιιε.

θ) Ει·πΙιεπε Πεπειιι·εε;ιιιιε νοπ εκρειιιιιεπιειΙ πειπι 'Πει

ει·πειιε·ιειι Νει·νειιΙαπιιΜιειιεπ.

Τη.: Μεει·εεπιι·ειιιεπεπεριιερειε.

θ) Ει·ιιΙιεπε Πεπει·ιι·ιιι.ιιιπε ιιιιιινιιιιιεΙΙ ει·ινοι·πεπει· Ιιιιιιιιι- ι

Μπιτ.

Τη.: Βιειπνει·ειιειιε Β π ιΙιε π'ε

ινει·πειι νοπ Μπι νοι·ιτπεειιιιειι ιιιιιιΙγειει·ι ιιππ 2ιιΒιιιιειειι

εείπει· ΑιιιΤιιεειιπε· ε;ει1ειιιει. |

ΑΠεε, πεε Με Κει·ρει·ιεΙΙειι (Με ιιπει·ιι·ιεεειιιιε πι·ιιιιιΙε πΙιιεεε

ιιει· 2ειιωπ εεΙιειιιιιι. πιτ. Με νει·ει·ππει·. ιι'επιι ιιπει· ιιεπειι

πεπ Κει·ρει·πεΙΙειι ιιιιεπ ιιοεπ Με ίειιιει·επ «ΚειιιιιεΙΙειι» εε

εεπιι.‹1ιε·ι ιι·ει·ι1ειι, ε.Β.ιιιιι·ειι πεπ ΑΙποποι, ιιιιιιπ Με Με Νεοπ

ΚοιιιιπεπεειιιιΓι εεεειιΜιει. Πιιπει· Με ΙΜοιιε, ΒριΙερειε, πιιπ ι

Με Βιιιιιι·ιιιιιιι πει άειι Κιπιιει·ιι νοιι ΑΙποιιοιιιιει·ιι.

Πειε πιοΙοε;ιεειιε «νει·ιι.ιιιινοι·ιΙιεΙιπειιεεείππ1 νει· ιιει· Ηειιιε- ι

πεπ ποιππιειιιιει· θειιειειιοπειιι› ιιιιιεε πεοπ ειιπι Ιεπεπεπιεπ

ΡιιΙιιοι· ιιιιεει·εε ειιιΙιεπεπ Επιιριιιιιιειιε ιιι·ει·ιιεπ.

Υοι·ιι·ιι,εειιιιει· πειιιιπάειι ιιοεπ ινειιει· πεπ ροριιΙει· εειιινει·

Μεπεικιιρεπεπεεπ Αιιειιι·ιιοπ: Κειιιιεενει·πιιιοπ. @Με Οι·ιειιιιιΙ

πεε νοιιι·ιιιιεε ειεεΙιειιιι πειιιππι·πει πει ι·. Πε ιι ιιι:πε-Ι.ειρ

πιει.) Με:: ειπα πειιε Επεειιεειιιιιιεπ πάει· Κι·ειιπΙιειιειιππιΒ·ειι ι

πει ιιει· πειιιιε·επ Μεπεεπιιειι νει· ιιπεει·επ Αιιι;;ειι ειιιειεπειι,

ιει ιπϋ,εΙιεΙι, ιιπει· ειιιιειιι εεΙιεπ. Πει· πιειοι·ιεεπε ΙιΙεπεειι πει

επ:π πιιι·Ιι Οιιοπει· Εοι·επι (εεειοι·πεπ 1904ι ινειιει·

ρπγειεειι ποεπ ιιιιεΙΙεπιιιεΗ ιι·εειιιιιιιιε ιι·εεειιιΙιειι εεεπιιει·ι.

Με άειπ Πεπει·ιπειιεεΙιεπ πει εε Με Νειιιι· εΙεο πιειιι. εε ειπε.

Βιε ιιπειιιιιιε·ε π`ιιιειιι νει· Βιιιιιι·ιιιπι,ι ι1ει·Βεεεε ιει επεπεο

ιιππεει·ιιιιιιει Με Με νει· άειι Βιιπιει·ιειι. Με ινιειιιιεεπ 1)ετει··

ιιιιπιιιιι.ειι ειι2επ ιπι Κειιιιριεειιιπ ιιιιεει·ει· Αιιιιειι. Μ. ειπιιπειιιι ι

 

 

ει!.

_ιε‹Ιει· πιίεπεειι 4096 Απιιειι !

Με Με” ιιε'εειιε Ηειιιιππειι ιιει· θεπειιιο:ιε Με ε·ι·ιιππΙει;ειιά

πω· Με Μεεε ειιιΜειι. Νεπειι ιιει· Κοιιιιιιιιιιιιι πεε ίίειιιιρπιε

ιιιεε..πειι Με επ ι·ει·πιιι·ςι. ειεπι Με ι·ιιι·ιειιιιιιιιι εεε Κεἱιιιεε.

Με ιει!ειιι εειιι θερι·ιιεε εἱεπι. Ιιι ιιει· εινειιειι Οεπει·ειιοπ πει

νοπ ιππεπ πει ει· ειπε ιιπει· ιιιεΙι

ι·ει·ε πεεειιιΙει·ε Πειει·ιιιιιιειιιειι ε;εει·ιιι;, Με επι ποιιιπιπιει·ειι!

Μπι _ιειιιιιιιιΙ ι'ει·πειιπΙιπά ε·επιιι·ειι. επ ιιι·ιιιιειιεπ εε εειιιε

Βιιει·π ειπε επ εειιι; Μιεε εε Με Πι·ει·οεεεΙιειπ εεινεεειι, »εεε

εε εειιιιι·ει· ιιιιειιιιιι·νειεεπ, 8ειιιιε·ι εεποπ. Ι)ειεεειπε επι ιπι· :Με

πειρει·Ιιειιεπ ιιππ 8·ειειιεειι Βιεειιεειιιι.ιιειι. ιπι· Με Βεεειιιιιϊεπ

Με νοπ Ηειιι ιιππ Η:ιει·ειι, Ηει·2 ιιππ πιιιε·επ ειε. Πε εκει

ιπιπει· (ιιιιε Βιειιι ιπει.π ιὶειιι Μει·ιιιειιιιιε εεεειιιιπει· πειιειιρ

τω) ιιιεπιε Πιιιιιιπει·εε ειε Με ΙιεΙιι·ε νοπ ιιει· ειπ

ε·επει·ειιεπ θιειειιΙιειι ιιει· ιπειιεεπΙιεπεπ Α ιι

Ιεκε ννειιι·εεπειιιΙιεππειιει·εεππιιπιιιειι. πιιπ Πιιι·ειιεεππιι.ιε

ειι.ιιιειιιι·ει·ιε, Με ειπε! Με ειιε·επιι.ππιειι νει·ει·πιιπε·ε «Ηεεεεπε»;

ειε ειιιειιει·ειι Με εο!επε επεπεοινειιιε· Με εε «5ριεΙεεεει2ε»

οιΙει· «$ριεΙειι·ειειιιε» ιιι Μοιιιε Οει·Ιο ι.ιιεπι.

Πει· <<πι·.ε·ιεπιεειιε Βιειιι1εεπειιιιιιε». Με Ιιιιιινιιιιιιιπι, πεε ει"

Με π)πε ινιιΙιΙι,° πε.ιιπ πιιι· Με Ηιιιιιιιπε νοιι νει·ει·πιιπε· ΜΜΜ

πεπει· ΙΜεειιεειιιιιιεπ νει·πιιιειι, ιιιεπι ιιπει· εειιιειι Κιτιάει·π

,ι.ιειι·ιεεε Ειεειιεειιει'ιεπ «ε.ιιιιιειιιεπιι ινοΗειι. Με ΡειιιιΙιε ιει

ιιπει·Μεε επι εο2ιεΙει·, πειιι πιοιοςιεεπει· Πεε·ι·ιιι”; Με Ρε.ιιιιΙιε

ιιοειπε ιει ιιιιε,εεειοι·πειι: ιιει· ννιΙΙ ιιπει· ειιεειι, ιιι ινιει·ιεΙ

Μειιεεπειι ε. Η. ιιι Ιιε.Ιιειι Με νει·ει·πιιπ,<ιεινει·ιε Μεεεε θεπιιιε

ιοι·ιΙεπεπ ιιππ πιοΙοειεειι νιιειιει·ινιι·πειι? Μό,εΙιειιει ειιιι:ε θεειιπιτ.

Κοπειιιιιιιοπεπ εοπειι ιιπ ειπε Επε ιιιεεεεεπειιτΙ εειιι πι. Βεπι

Μιπιι ποεπ νιτειιει· επι Με Ε) ιι ι π ;;ει·'εειιε 'ΓΙιεοι·ιε εεε Νετ

νεπιιιιίει·ε.ιιειιεε επι, εοιι·ιε :ιπι Με Βιο!ϊινεεπεεΙπι·ειιιιπειΕεε

ιιιιειιι. Ζιιεπει·πι·ιιιιπιιειι, Ρειιειιειιι). ιιππ επι Με Βειιειιιιιπε

εεε Κοπειιιιιιιοιιερι·οι›ιειιιε, πεε Μ. Με Βι·ειει· εειιιι.ι·ι' Γοι·τιιιι

ιειιε.

ΑΙΙεε πι·ιιιιιιιιιιι”ιε Χ'Ψεεεπ Ιε.εει ειοπ πεπεπιπι'ειι; ιιει· Κε.ιιιρι

ι εεεειι Με θεεεΙιΙεειιι«πι·ιιππιιειιειι. εεεεπ άειι ΑιποιιοΙιειιιιιε,

ε!εει. ιιει·Βιιεεεππγειειιε ειε ει·ι·ειεππει·εε ΖιεΙ ιιππ ινιι·ζιιιεπεπ

Ιππειιι. Νιεπι ωιιιιιιιιιιειι πεπει·ιεειιπει ειπε πιπε·εεειι Με

Κοιππιπειπιιιεπ ιιει· νει·ει·πιιπι.ιεεΙειιιεπιε; ιε πεεεει· Με Θε·

ειιπιποπειιιιιιιοπ πει· π)Ιιει·π, ι1εειο ρεεε" Με Αιιεειειιι επι

ε·ιιιε Νεειιποπιιιιεπεειιει'ι. Με εΙιιιιπειιιι;;ε Νιιιιιι· εοι·ει. πεεεει·

Με Μι· εε ιιπε ειιεΚΙιιε·ειιι πϋπιιεπ, τιπ Με Ε'ι·ΙιεΙιιιπε· πετ

Βιι.εεε. Βιπ ι·εειΒ·ιιιει·ιει· Ρεεειιιιιειιιιιε ιιπ ιιιιι·Βιιιιι ιιιιιει· Πεπει·

πεινει·ιιιπε· πεε ιππινιιιιιειΙειι Βιπεειεεπιεπειι.ιε. ΡΜ· Με πίεπεεπ

Με ει·ιι·πεΙιει Με ι·ειΓειε ΓιιιεΙιι πιοΙοι.ιιεεΙιει· Ροιεεπιιπι; ιιππ
Μ Βειπιπ.ιιιπε -- επι Εεειιπάει· ΙεπειιΜΒει· ιιππ ιειιιι·ιιιιι€ει· -

Οριιιιιιειιι ιιε.

Βιε ιιι·ιι.ιε Βιιιιιιιε· εεε Οοιιε·ι·εεεεε πιει· πικαπ

νοι·ιι·ιι.εε ιιππ ειεπ επεειιιιεεεεπάε Πιεπιιεειοπ ιιπει· Με Β ϋ πι

.ι.ιεπ- ιιππ Ι..ιειιιειι·επΙειιπεπεπάιιιιις ε·ενι·ιεεει·

ΒΙ ιι ιΙειι1ε ιι ε.ιιεεει”ιιιιι; εε ειιι·εειιειι Με Ηει·ι·επ:

Ρι·οι. Α. Η ο Με ει ιι ιι - Βιιεεειάοι·Γ: Πεπει· Βεπιιπάιιιιι ε

πει Ιιειιππ.ιιιιε ιπιι Β6ιιιεεπειι·επιεπ. ”

ΡπιιΙ Κι·ιι.ιιεε-Βι·εεπιιι: Πεπει· Ε." ιιι ι·ιι -πειιιιπιιιιιιι€,· ιιει· Μειιπιιιιιιε ιιππ ι)εειιιιοΐειιπξιπΐεμι ει]

Θ. ι.ιει”πιεπ π- ΗειιιεΙπει·ρι·: Βιιρει·ιιιιειιιε ιιπει· [Λειψο

εγιεεε ιιππ Βϋπι.ιςεπειι·επιειι. ·

πιιιεει· ιιππ ΗεΙπει· πεπειι ιιι ιιει· 'Γιιπιιι ει· ι1°- μεεπειι ΚΙιπιπιιιε ινιι·πιιπε ιιει· ΒϋΠΕ8Θξ8ι.ΙΕΠ;|·ι'ΐἱἔ;

ε.ιιι πεε ΒΙιιι ιι.ιπ 'Γιει·ειιρει·ιιπεπι νει·ιοις·ι. @Με

·π'ι·ε.εε. Με ειεπ ειιεεειεπιε ιιει· ιιιει·ειρεπι.ιεειιεπ ΒεειιΙιειε ε"

Β. 6 π ι ε π - Βεειι·επιιιπεειι πει ΙειιΚειιιιεεπεπ Μεπ -

ιιι άειι 'ει·ιιει·ε·ιιιιιιι άιπιιειε. Βε Γεω ειεπ (ι·ει·ει.πΐΜ]ιεΐι. :ἔἐ

ινοεΙιεπεεπι·ιιι Μ 15,1ικει, Μ" εε ιιιιι Β ιι ιι τ. ε· ε ιι - ειι-ειιιω;

ε·ειιιιρ·,ι, Με πειιποεγιεπ (ιι·ειεεεπ Βιιιιιώι·ιιει·ειιειι) πει Τιει·ειι

(Ηιιιιι1ειι,.Κεπιιιειιεπ από Βιιιιεπι νϋΙΙιε ιιπει· πιε επι' επιφα

Ιιεειε ειιε ιιειιι Ιιι·ειεειιιιεπ ΒΙιιιε νει·εεπιι·ιππειιιιι Ιεεεεπ. Βιεεθ

Ψιι·πιιιιε. Με πω· πεπ Η ιι π τ; ε π - Βιι·ειιΙειι, ιιιοπι ιιπει· πω"

ιιιιΜιιιιι ιιππ ιΙειιι ιιΙιι·ει·ιοιειιεπ πωπω ειιιιοιιιιιιι, πιιπ πω χ·

ιι. Η. επι ειπε ρι·ιιιιιιι·ε Ζει·ειϋι·ιιπε πει·Μειιποε3-.

ιειι ιπι πι·ειεειι‹ἱεπ ΒΙιιιε ειιι·πεπεει'ιιιιι·ι. Ι.. ιι Η

ειιιιιειι ειεΙι π. ε. Με Με Τειειιοπε, Μιεε πιεπ πει Τιειεπ πιε

ειιιτειι Β ιι ιι ι ε ε π - Βεειι·ειιιιιπ,εεπ ι·ϋΙΙιε Ιειιποει·ιειιιτει, (με

' πτειεειιιιειι ΒΙιιιει εειι·οιπειι ειπε. ιιοεπ ι·ειεΙιποπ ινειεεε Βιιιι

2εΠειι Ιιι πω. ΚιιεεΙιειιιπιιιπ ειε. Πιιιιειι πε.ιιιι; ιει·ιιει·. Μιεε εε

ε ιιπ· πεπ Πισω ιιει· Βεειι·ειιΙππε πει ε·ι·6εεει·επ 'Ι'ιει·ειι ι·ϋΙΙιε;

Ε!ειεπι.ςιιΙιιε ιει, ε·ειειιει· Χϋι·ρει·ιειι πεειι·ιι.πΙι Μπι. Αιιεπ ε.ιιε

εει·ΙιεΙπ Με Κει·μει·ε πιει ειεπ ιιι ι'ι·ιεειιεπ ιιππ ε·ειιι.ι·ιιιεπ Με..

ριιι·ειειι άειιιΙιεπ Με ιν:ιπιιπ,ε ιιει· 13.6 πιεειιΡΒιι·επΙεπ ειπε

Με Ι.επποεγιεπ ιπ ειπειιι ειιε,εεερι·οεπεπεπ Ζει·ι'ειΙ ι1ειεεΙΙιεπ

Ι)ιιι·επ πεπ Ζει·ιεΙΙ ιιει· 1.ειιποεγιεπ ιπιοιιιε Β.ϋπιειειι-Βε.

ειιιιπ1ιιπε· ειιιειεπεπ ιιι ιιειιι Βιιιιεει·ιιιπ Βιιι.π.ιε Βιιπειε.πΖωι

Με ιιποιοιιιπε. Ι)ιεεεε 1ειιποιοιιιεειι ννιι·πειιιιε Βετιιιπ ι·ιιιι·

ιιοι·πιιιιεπ 'Γιει·επ ιιιιιειει·ι, ει·πεπιιειιε Ζει·ειϋι·ιιπε νοπ νι·ειεεει;

Β1ιιιιεΙΙεπ πει·νοι·. νι·ιι.πι·ειιιι πει·ιιιιιΙεε, ιιιεπι πεειι·επΙιεεΒει·ιιω

ΙΙερειΙειιποογιοεε ει·πειιει. Με ιιιιιιιυιιΒ (ΜΗΝ «ΒϋΠηξεΠ_

εει·ιιιιι» πω” ειιεεεΙιΙιεεεΙιεΙι νοιι ιιει· ΑιιιεεεειιΙιειι Μπεν. ιιει·

Μεπεε ιιει· ιιει· Βεειι·επιιιιιε ιιιιεεεεειειεπ ιιππ Μιιιιιι·ειι Ζει·

ειιιι·ιειι πειιΚοει·ιειι απ. Βε επιειεπι επιο ειιε Μπι Ζει·ιεΙΙ ε".
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εε11ιειι. Μιτε1ι Ετ1Μειιιιε Με 55-60° 1εεετ εε εἱε1ι ΜΜΜ

ν1ει·ειι.

Ε'ετιιετ ννιιτόε Με Αιιϊτι·ειειι ειιιει· εεννιεεειι Ιειιιι ιι τι ι τετ

ε;εεειι εεε Ιιειι1τοιοΜε 1ιει ειιιετ Αιι2ε1ι1 νοιι 1ιεεπτειι1τειι Τιε

τειι Ιιεο1ιεεΙιτετ. Νεο1ι άειιι ε.ιιΠ6.ιιεΙιε1ιειι τὶεΐειι ΑΜ'ε.1Ι εετ Πειτ

1ιοεντειιεε1ι1 ιιπι 1ιτειεειιι1ειι ΒΙιιτε ειε1Ιπε ειο1ι :του Γοι·τε;εεετ2

τετ· Βεειτε1ιΙτιιι€ειι Με εροιιτειιεε ννιεεετειιετειιτειι άετ ΙιειιΚο

ενι:ειιιε1ιΙ ειιι.

Διιεεετ Μεεετ ερεειΠεεΙιειι. 6ιι·εΙιτειι ν1Τιτειιιι8· εετ 126 ιιτ

,ε·ειι-8ιτει.1ι1ειι ειιι! Με ννειεεειι Β1ιιεεεΠειι ννετειι ει5ι.τ1:ετε

νει·ειιάετιιιιε·ετι εετ ΒΙιιι1ιεεε1ιεΐΐειιΙιε1ι. Με: ιιεε1ιννειεΙιε.τ; τοτε

ΒΙιιτεϋτρετε!ιετι, ΒΙιιιρΙΜιεΙιειι, Βιιιτ,ε;ετιιιιιιιιιε· ετΠιιειι @Με

Ιιεπιετ1τειιεννεττε Αειικ1ετιιιιε· Μιτε1ι Με Βεειτε.Μιιιιιτειι.

Α. Βι·ε.ιιιι ετε! ιι-Βετ1ἰιι ερτεε1ι Μιει· Με Βεάειιτιιιιε· άετ

Κεά1ιιιτιειιιιιιιε1ιοιι ιιτιε Πιι·ε Αιιννειιετιιιε;. Πε1ιετ εκτιετ1ιτιειιι.ε1Ιε

Πιιτει·ειιο1ιιιιι€ειι Μ" Με ρ1ιγειοΙοειεε1ιε 1ΜτΚιιιιε; εετ Β.εΜε

εΙιιἱι·Μτ εετ ΜιιιετιιΜεεεει·, 1ιει·ιε1ιιετετι Με Ηεττειι Ρ. Βετ -

ε ε ΙΙ- Βει·Ι1ιι. Δ. Β ι εεε Ι - Βει·1ιιι.

Βε Ιεεει. ε1ε1ι εκτιετιιιιειι€εΙΙ 1ιεννειεειι, Μιεε Με 1ιι νἱεΙειι

Μιιιετε1ννεεεεττι ειιιΙιε.Ιιειιε εεεωιΜνιιει, Με ειιιειι 1ιιιεετιε

τετιι1ειι ΒεετειιάιειΙ Μεεετ Μ1ιιετεΙντεεεετ ΜιτειεΙΙε

ρΙιγειο1ορ,·ιεεΙιε 1λΠι·1:ιιιιεςειι ειιεΜιτ. Ένεκα Με Μιιιει·εΙννεεεετ

Με ΩιιεΙΙε νετΙεεεειι Με, εε1τινιιιάετ Με Βειτ1ιοεΙαινιιΜ ιιι ειιι·

2ετ Ζειι. Με ρ1ιγειοΙοειεε1ιε ετεεε” εεε Ψεεεετε ινιι·ά Μι

ΜιτεΙι νετειιάεττ. ·

. Με ιιειιετι Πιιτει·ειιε!ιιιιι.ε·ειι 2ε1ε·ετι εεττ νετεε!ιἱεἀειιεττ.ἰεειι

ΕΜι11ιιεε ΜΗ Με Μεεςειιτ'ιιιι1ττ.ἰοιι, εννιεεΙιειι ειιιε.ιιει1οιιεΐι·ε1επι

Μ1ιιετε.Ιντεεεετ Πνιεεεεεειιετ Κ‹›εΙι1›τιιιιιιειι) ιιτιε άειιι εΙειε1ιειι,

ειιι· ειιιετιετἰοιιεΙιεΙιἰεειι ΜἱιιετεΙννεεεετ. Με Βπιειιε1:1οιι ννιιι·ι1ε

Μιι·ε1ι ειιι Πεετ111ετ1οιιενετίαΙιτειι ειιιε Βε.άιιιπιεεΜειι Ιιει·ε·εετεΙΙι:

Με άειιι Μ1τιετεΙννεεεετ, Με εειιιε Βιιιε.ιιει.1οιι νετ1οτειι 1ιειττε.

ιιιεεεεωτ.

Με νετειιεΙιε ε1ιειι Με ΜΜ.;ΙιεΙιεειτ ειιιει· ΕτΜετεωτ ε.ιιτ'

εερετιιιιειιτεΙΙετ τειιά1:ιεε, ννετιιιιι Με άετ ()ιιε1Ιε ΜΜΜ ειιι.

ιιοπιιτιειιε Μ1ιιετε.Ιννεεεετ ειιιε ε.ιιάετε ρ1ιγειοΙοε·ιεε1ιε ΨιτΙτιιιιε·

ω, Με Με ειιροτΜει·τε ννεεεει·.

_ 1ιι εετ Πιε1τιιεε10ιι νι·ε.τιιτειι Με Ηεττειι Με ιιΙι ει· τε:- Ηειιι

1ιιιτε, Ρειιι2ο1άι.-Βι·Ιειιε·ετι ιι. ε. νετ ἱἰΙιετττἱεΒειιειι ΗΜ'

ιιιιιιετειι, Με ιτιιιιι εετ Με Β. ϋτι τεειι-ΒεΙιετιεΙιιιιε· εετετε αυτ!

ννϋιιέεΙιιετι εειιε.ιιε Τεε1ιιιΠε ιιι άετ Αιιννειιάιιιιε άετ Αρρετετε

ιιτιε ιιι άετ Αιιεννε1ιΙ άετ ΜΜΜ; 1·Ιιε - Β:ιεεΙ ιιιει.εΙιτε κα( Μτει·ε

Πιιιετειιε1ιιιιιε·ειινοιι θε1τεΙ Μιει· Βει11οε1ιιιν1τετειιτ'ιιιετ1εεειιι.

Με ἰοΙεειι‹1ε 8ιτειιιιε 1ιτε.ε1ιτε ε1ιιε ΒεΠιε ΒΙιιεεΙε

νοτι.τε,ε·ε ειιιε άειιι θεϊιιειε εετ Ρετ1ιοΙοεἰε εετ νει·Μιιιιιιιε· Με

εετ Βιο11'ε·εε1ιεεΙΚτειι1:1ιε1τειι.

Βεττ Β1εΙιετε:-ννϋι·2Βιιτε· ερτεε1ι «Ζιιτ Κειιιιειιιε

ιιτιε ΠΙΠετειιειετιιιη; εετ ε1ιτοιιιεεΙιειι Πιετ
1·1ιδειι». Δ

Βεεεε 1ιιιετεεεε ει·ιτεεΙ‹ιετι Με 1ιι1ει·εεεειιιειι ΔιιεΗ11ιτιιιιττειι

νοιι Π ιι ε ι1ι_ῆ ε - Τϋ1ιιιιε;ειι εετ Μιτε1ι Βιιρετ1ιιιειιιε.1-ΒεοΙιεε1ι

ειιιη.;ειι ειιει·ει; ειιι 'Γιετειι Γεετει.εΙΝε, ειπε Με ιιιιιεεεετικ1ε 'Μπι

ρει·ε.ιτιι· νοιι Ιιετνοττεεειιεειτι Μιι11ιιεε ΜΗ' Με Ζιιε1τετε.ιιεεε1ιε1

Μιιιε· Μ, 1ιιεοΓετιι, Με ΜεεεΙΙιε 1ιε1 ιι1εει·ι;;ετ 'Ι'ειιιρει·Μπι· 1ιοο1ι.

ΒΜ1ιοΙιετ 'Γειιιυει·ετιιτ ;.τετ1ιιε·ετ τετ. Μεεε νετ1ιΜτιιιεεε ειιιε

ιιειεΙι Ι.ιιει.1ι)ε 1ιεα11ιι8·ι: ι1ιιι·ε1ι Με )νετπιε-Οε1ωιιοιιιιε εεε

τ1ει·ιεε1ιειι Κϋι·ρετε, Με· Μιε Βεεττε1ιειι 1ιετ, 1ιει Βτιιιεετι;.μιιιε

άετ Τειτιρετε.τιιτ εεἱιιε ΒἰΒειιιι·5ι.ι·ιιιε 1ιειιιι1σε1ιεΙτειι. ΟΙεἰε1ιε Βε

ειιΠετε ετεει1ιειι Βεο1ιεε1ιτιιιιεειι επι ιιιειιεε1ιΙιεΙιειι ΖιιεΙεετει·ειιι

Και: ε.ιιο1ι 1ιιει· ΜΜΕ Με ΖιιεΙεετειιιεεε1ιειάιιιιε ω Πτ1ι1$1ιιιιητ

ι1ετ.Αιιεεειιτειτιρει·ειιιτ, εε Μι.εε εἱεΙι 1ιἱετ ειιι ειιιιΜιετετ (Με

ειεΙιεεριιιιΙα Μι· Με 'Ι'1ιετεριε ετεἱεει. 1ιι άετ Πιεειιεειοιι Βε

εκετιι.ττ.ε Ηεττ Βιιι1ι τΙειι- Ρι·ε.ιιετιιι·ι Μεεειι Βετ'ιιτιά ιιτιε Ηεττ

Κ1ε ιιι ετε τ-ΒετΙιτι 1ιετοιιιε, Μιεε Μιτε1ι Με 1. ιι ε τ Με'

εε1ιετι ιιτει·ειιεΙιιιιιε·ειι ΜΜΜ εεννοττ'ετι ννϋτ‹1ε Με ιιιε1ιι·ετε

1ιε1τετιιιτε χιτεΧι1εεΙιε ΠτΓε1ιτιιιιεειι, Με ιιιειι ΜεΙιετ ι1ιεοτετ1εειι

εἱε1ι ιι1ε1ιτ Εεεε ετ1τΙετειι Κ6ιιιιειι. Μεε εεἰειι άετ 1ιετιί1,ε·ει·

1ιειιιετΙ‹τε ΠιιιετεεΜεά εννιεεΙιειι Κε.τΙε1ιιιι1ετ Κιιτειι Μι Βοπιιιιε1·

Μιά Με 1ληιιτει· 2ιητιιιιετειι εετ ετεπει·ειι, τ'ετιιετ Με ,ειιιε Μπι

ντ1τ1τειιε· άετ Βεττινετιιιε ιιτιε Με Α11(01ιο1ε, άετ μ ειιεΙι Με

ννει·ιιιε1ι11:1ιιετ ειιεεεε1ιειι εεἱ εετ εε1ιννετε Β'οι·ιιιειι νοιι ΖιιεΚετ

ετ1ττειιειιιι,εειι.

Ηεττ Β1ε!‹ε1-ΒετΙἰιι ερτεε1ιὶὶ1ιετ «Ε1κρετ1ιιιετι ι.εΙΙε

ΠτιπετειιεΙιιιιι€ειι 1ι1ιει· εεε Βιτι11ιιεε νοιι Κοε1ι

εε.12τ!ιει·ιιιειι εετ' Με Μεεειιεε.ίτεεετει1ειι».

Βηιετἰιτιειιτε Μι '1'ιετειι ετΒε1ιειι, Μιεε Μιι·ε1ι Με Πετ

τειε1ιιιιιε,· νοιι Κοε1ιεε1πΙιει·ιιιειι (Μιεεεεεειιετ Κοε1ι1ιτιιιιιιειι)

Με εεΙιτετοτιεεΙιε ΑΙιεε1ιειάιιιιε,· εετ ΜεεειιεεΙι1ειιιιΙιειιτ ,εε

επειεετι εν1ττ1. 1ιι άετ Π1ε1τιιεε1οιι ννιιτι1ε 1ιετοιιτ, ετεεε

εεε εννειίεΙΙιετ'ι. εε1. Μι Μεεε ειιι Ί'1ετειι εε1'ιιιιτ1ειιειι Βεεε1τ.ει.ε

ο1ιιιε ννεἱιετεε επί άειιι Μειιεε1ιετι 111ιετττει.τ1ιετ εειειι.

Ηεττ 12ο ο ε-Γτε1Ιιει·ε; ερτεεΙι «Η ε ε ε τ ε ε. ε Ο ε το Ι ι π». Με:

Πει·οΙιτι Μ. Με Ε'επειι1ιετειιε άετ Ηείε ιιτιε εοΙΙ άετ ειε;ειιτ11ε1ιε

-'Ι'τεεετ εετ ΠεΓεννιτ1τιιιις εειιι. ΘΙειεΙι εετ Ηε£ε ετεεε εε ειιιε

ἔϋιιειιεε ΒεειιιΒιιεειιιητ άετ Γιιι·ιιιιΙτιιΙοεε ιιτιε 1'ετιιει· άετ Αειιε

ιιτε1ι.ΔιιΠιει·ιιιιε· άετ ΚιιΜε1ιειι1ι11ειιιιε Μιά Βεεεετιιιιε εεε

'Ι'ειιιτε.

1ιεει1ιιιιιιτε ·

 Ζιιιιι θε1ι1ιιεε 1ιει·ιε1ιτεεε Ηετι· 8 εε ε 1τι-.Τερειι ι11ιετ «Πιε

ρετιιτιειιιε11ε Π ιιτει·ειιε1ιιιιι,ε·ειι ιι1ιει· ειε Βε

άειιιιιιι.<.ς εετ Β:τετε.1ι τ1νετοι'Γε εεε Β'1εΞεο1ιεε

?Η τ Με Μεεετι νε ι·ι1ει σε ιι ε». ΠιεεεΙΙιετι ει·ε·ε1›ειι,

Μιεε Με Μεεειιεε1ι1ειιιι1ιευτ ειιΐ Πε.ττε1ε1ιιιιητ νοιι Βιτ

ει·εΜινετοτϊειι (Βοιιι11οιι, ΜεΙιιε·'ε Μειεε1ιετατε.1α) ειιιε νετ

· εετ ΜΜι12ειτ. Με ειιιετ ἱιιτειιεινετειι ΡτοΜ11Μοιι νοιι 1ιΜιετ

ννετΙ:1ε·ειιι Πεε·ειιεείτ τεει.:1εττ. 1ιι άετ Πιεεεεειοιι ει·ννε1ιιιτε

Ηεττ Β 1 ε Β ε 1 - Βετ1ιιι, Μιεε άετ Βε.1εεε.ιιι·ε Μεεε11ιε Μιτ1ιιιιιε

ειι1ωιιιιιιε Π

(Βοττεετιιιιιε· επι.)

Βετ1ε1ιτωιιιιε.

1ιι Ντ. 22 εετ' Θ. 220 Ιἱιι1‹ε Ζε11ε 80 νοιι ο1ιειι Μτ.ι.ειι Μι·

ι ειιετειτι; «ἔεεἰἱι·ετε» Μι Ιεεειι: «ε ε 1: ι· ε 11 2 τι ε». (εε11ι.Πορρε11ιἱΙὰει°)

ό. Βεά.

ΤεεεετιειεΙιτ1εΙιτετι.

Ρετεοτιει!ιει.

- Πει· 1ιεεειιιιτε Βει·Πιιετ Αιιεετιε.τετ Ρτοΐ. Πι·. ΗΠ·εε1τ

1ιετ,ε·ιετνοιι άετ Αιιιετ1εε.ιι ιιιεἀἱεεΙ Αεεοοιε.τ1οιι

ειιτ'ε·εΓοτάει·ι. ννοι·ι.1ετι, ειιι! άετ 1ιενοτει.εΙιετιεετι νετεειιιιιι1ιιιιε

άετεεΙΙιειι Με Μιτειιε·ε.ει: ε1ιιειι νοι·ιτεε; ιιι ω ορ1ιτ1ιε1ιιιο1σ

,ε,ιεε1ιειι ΑΜε11ιιιιε :ιι 1ιε.1τειι πω! 1ιεε1ε1ιτ εἰε1ιειι Μεεειιι Ζινεο1ς

ιιε.ε1ι ΡοττΙειιά ιπι Βτεο.ι.ε Οτερ;οτι.

- Πει· ΒεειτΙ-ιεετει: Πτι Πε.μ.τ1ιεετε.ιι,εε1ι1ετ, Μεειι:ετετ. Πι·.

'Ι' Η ε ο ε! ο τ Η ε.1ιει· τ ο τ τι . Με ιιειεΙι 45-_)1ι.Ιιτιε·ειιι Μειιεκ επί

εε1τιε ΒΜε νε ι·ε1ιεε1ι1ε άετ ννυτάειι. - Η. Πει ειιι ε1ιειι·ιε

Παει· .Πιιι€ει· εετ Ποι·ρει.ετ ΠιιινετειτΜ. Μι ννεΙε1ιει· ει· νοιι

1854-1860 ειιιι11ετιε ιιτιε Με εοΙάειιε ΡτειειιιεΜΜΙε ετ1ιιεΙτ.

ΝεοΙιεειτι ει· 1Μητετε Ζε1ι. Με Απ: ειιι νει·εεΜεθειιειι ΜνΗ-Ιτι

ει.ιιιιιιοιιειι ιιι 11Ιοε!τειι ιιτιε Μ. Ρει.ει·ε1ιιιτε αεάιειιτ, ννιιτι1ε

ετ τ. .Ι. 1877 Μ11Μιτει·π ιιτιε ιιιε.ε1ιτε Με εοΙεΙιει· εεε τιιεεἰεεΙι

τϋτε1εε1ιειι Κτ1ε,ε· Με Με Μηιει1Μοτι ε·ει.τειι Με Τε1ιε-'Ι'ιιι·Ιι

ιιιειιειι "πι, ινοτε.ιιΓ ει· νει·εεΜετ1ειιε ιιιι1ιτετε.τετΙ1ε1ιε Βτε11ιιιιεειι

Με Κειιεεειιε 1ιεΙε1ειάει.ε.

. - Πει· ΟΙιεττιτ2τ Με Μετεε1ιειιει· ΚτειιΕειιΙιειιεεε «ΚιιιΜειιι

.1εειι» ιιτιε Ρτο1'εεεοτ οτε. άετ Μει·εε1ι:ιιιει· Πιι1νετεἱτει ειιιΓάειιι ·

Πε1ιτει:ιι1ιΙ άετ ορετει.Ινειι Μιιι·ιιι·ε·ιε, ννιτ1τ1. διεετετειά Πι·.

Μ ε.κιιιιο ιν, ει: νοιι άετ ει·ετε;ειιειιιιτειι ΜεΙΙιιιη.τ ειιτϋε1τε·ε

ετεεε". Πι άειιι εειιετιιιτειι Κτετι!τειι1ιειιιεε, Με Μπιτ Μ? Κι·ει1

Ιτειι1ιει.τειι νεττ'ι“ιε·τ, Ιιε11ιιι1ετι ειο1ι εΠε Κ1ιιι11τειι άετ ννετεο1ιειιει·

Πιιἰνετει18τ. 1

- νετει:οτεειι: 1) 1ιι Βοτονν1ιεε1ι1 εετ ι'ι·ϋΙιετε Μἰ

11τει·ε.τ2τ, Μια. Βτεετετει Πι·. Κ ε τι Κ τε 1ι ε1. Με θ'7. Πε1ιειιε

_ιε1ιτε. Πει· Ηιιιεεεε1ιιεεειιε ννετ 1ιι Μ. Ρετει·ε1ιιιτε· εεεοτειι Με!

ετε:οε·ειι ιιτιε 1ιε.ττε εεἰιιε ιιιεΜΜΜεε1ιε Αιιε1ιιΙάιιιιε· ιιι Ποτρειτ

ετ1ιε1ιειι. ννο ετ νοιι 1858-1885 ετιιι1ιεττε. Νεε1ι ΕτΙειιειιιις

άετ Πο1ττοτννϋι·ι1ε ίιιιιε·ιεττε Κ. Με )ϋιι;.τετει· Οτάιιιετοι· εεε Μι

ΙιτετΙιοερἱτεΙε ιιι Βννεε1ιοι·ε·, Μι.ιιιι Με Μτει·ετ ΟτΜιιιιιοτ ειιι

Η11Μιι·1ιοεριιεΙ ιιι εΙε1ιιε·ΐοτε. Νεε1ι ΑιιΓΙιε1ιιιιιε· εεε 1επτετειι

1. .Τ. 1887 ννιιτι1ε ει· Με Ο1ιετει·ει: ιιι Με 2. 8ορΙιειεεΙιε 1ιι

τ'ε.ιιτει·1ετεε·1ιτιειιτ ιιεε1ι Ποε1κετι νετεεεετ ιιτιε Μιι·ειι1' ειιιε Βι·1

ι.τε.εεε.τει; άετ Μιιιι1ετικ11εε1ιειι θε1ι11τ.εειι1ιτ1εεεε ει·ιιετιιιτ. 1ιι

εεε Ιετει.ειι .Ιε1ιι·ειι Ιε1ιτε ει· ρετιε1οιι1ετε Με ίτειρτε1Με1ει·ειιεει·

Απε ιιι Ηε1ειιις1°οτε. 2) 1ιι Κ εττεεΙι ‹1ει· ι'τειρτε.ετιειετειιεε

Απε ΟΙιειπι Μοεεε Ψε.ιιιότεε1ι ἱπι Α1ιετ νοιι 45 .Με

τω, ιιεεΙι Γεω 2Ο-_ιε1ιτητει· ει·ετΙιε1ιετ Φειιεκειι. Μι Αρορ1εκιε.

8) 1ιι θ τεεε1ιε ιν (θεον. Βεε1οιιι) άετ· θειι1οι· εετ άεττι,ιτειι

Δετει.ε Πτ. )νΙει11εΙενν 11ο” Πτι 78. ΠεΒειιε)εΙιτε. Με

Ρτειτἱε Με εετ νετετοτ1ιειιε εε1ι. 1857 ειιεεεϋΜ. 4 τι. 5) 1ιι άετ

8εεεε1ι1ε.εΜ 1ιε1 8 ιι ε Ιιιιιιε εετ Μιετε ΓΙοι;τειι-Ατετ Ρετετ

ευη”, 88 Μι1ιτε Μι, ειιι! άετ _ιϋιιε;ει·ε Απε Βοτιε Βετ

τειιεοιι, 27 .Τε.1ιτε Με. Βειάε ειιιε! ειιι. εετ ε;ε.ιιεειι Μειω

εε1ιείτ εεε ΡειιεετεεΜΠεε «Κειεει· Α 1 ε τι ε. ιι τ! ε τ ΙΙΙ» Μπετ

εεε·ε.ιιε·ειι. θ) Διιι 4./17. .ΗΜ Ιιε1 Ηε11ε άετ 1ιεεετιιιτε Ρεν

εΙι1ετει·, Ρτοτ'εεεοι· άετ ΠεΙΙειιεετ Πιι1νετεΠει.ι. Πι·. Κ ιιτΙ

ννω τιιεΙτε ιιιι Α1τει·· νοιι 57 .1ε1ιτειι. ΜΜιτειιά ε1ιιετ Μιά

ίε.1ιττοιιι· εετιει: ετ ειιιει· Με Βε.άετ ε1ιιεε Μεεεννει.τειιε ιιτιε ετ

Ι1ι.τ εε1ιννετε ΘεΙιε.ι1ε1νετΙετειιιι€ειι, άειιετι ετ ετΙει.τειι Μ) ΜΗ:

ννετ Με ε ε νετ11εττ Με τ1ειιτ.εε1ιε νΜεεειιεε1ιε$'τ ε1ιιε 1ιετ1ειι

τειικ1ε Κερε.ε1τε.τ. 1ιι Τετιιοινια ιιι Βε1ι1εειειι ;τε1ιοτειι, ετιιάιεττε

Μ”. ιιι Βτεε1ε.ιι, »νετ Μιιιιι Αεε1ετειιι επι άετ ρενε1ιιεκτιεε1ιειι

ΜΜΕ 1ιι ΒετΠιι ιιτιε ννιιτι1ε 1. .1. 1885 οτάειιιΙ1ε1ιει· Ρτοτ'εεεοτ

άετ ΡενεΙιιεττιε ιιι Βει·Ιιτι. Βείτ 1τιιτ2ετ Σεπ »νετ Μ. Με ΡτοΓεεεοτ

ιιτιε Πιι·ε1σ.οτ άετ ρεγεΜεττἱεεΙιετι ΜΜΜ: 1ιι 1·ΙεΙΙε τω;
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_ ιιιιι:!ι Με Ρι·ινει.ι!οπεπιεπ Πι. Β'. Ι! ο πι !!ι ο πι ε !ι ι ,

Ψει·ε!εΙιε !ιιι!. ειπε ι·ε!ε!ιε ει!εεεει:!ιε!'ι.!!ε!ιε 'Ι'ι5.ι.!ει!ιε!ι επι

νν!ι:!ιε!ι.. Βι· νει·ιτει !εεεεεοπΜι·ε ι!!ε επειοει!εε!ιε !!!ι:!ιιιιπε

ιε Μι· Αειι!γεε ι!ει· θειειεε!ιι·πε!ι!ιε!τεπ Με ει:!ι!!!ει· επι! πω.

!'ο!πει· Με. Μεγ π ει· τε. $ε!πε Ι.ε!ιι·!ιἰ!ε!ιει· πει! Δε!ιειιιι!!ιιιι

Με Με ι!!ε Αι·!ιειιεε ΐι!ιει· Με νει·Ιπει ι!εε Βρι·πε!ινει·ιεϋεειιε

!ιιι.!ιεε ε·ι·οεεε Απει!ιεππιιες ε·ε!εει!επ. 7! Αιε 18. .Τιιει π. Βι..

ιπ Διιε!ιεπ Με Βεπιοι· Μι· Μι·ι!εεπ Βει!εει·ειε, (Με. 8ε.ε!ιιιιε

τει Ι)ι·. Οι ε ο ι· ε· Μ π. γ ε τ, Μεεειι Βει!επιιιεει ει!ειε!ιει·ιιιειεε

επι' Με! θεε!ει.ε Μι· Ρι·ειι!ε Με Με Μπι Μι· ειι!ιι·Μ.ετε!!ει!

εε!ιεπ Τει.!ε!ιε!τ !ε εε!πει· Γει:!ιπι!εεεπεε!ιείτ Πεμ. !ιιι Αρι!!

ι!. ι!. !ιοπε!ε Πε. Μ ε γ ει· ιιπτει· ε·ι·οεεει· Βετε!!!ε·ιιιις ι!ειιι.εε!ιει·

Αει·ειε πει! εοπε!π.χει· Κιε!εε εε!εεε 80. Θε!ιπ Με Με· !π

νο!!ει· ε·ε!ει!ε·ει· ιιπι! !ιειρει·Ι!ε!ιει· Ι4"ι·ιει:!ιε !ιεεε!ιεπ; !ιιιπιε ειιιε!

Μοπιιιε "ειεετ ι·!εε !!ιε ειε Βε!ι!εεεει'ιι!! ειιιε εειιιειε Βει·ιιΕ

νοιι !.!ιι!νει·ε!ιε!!επ ιιπε! Υει·ε!πειι.

Αεί' Με νιι!ιεπιεε Βε!ιι·ειιι!ι! ι!ει· Πἰειο!οε·!ε

ππι! Επιπι·γε!οειε εε εει· Κιεννει· Πε!νει·ε!ΜΜ,

!ιετ!ε, Με ι!ειπ «Β. πω» ιε!τε;ει.ε!!ι νιι!ι·ι!, ι!!ε ιπει!ιε!ε!εε!ιε Ρε

!ιιι!!!!ι Με Ρι·ινειι!επεπιεπ Μι· Μοε!ιειιει· Ππ!νειε!ιιιι !)ι·. Μ.

Οιιιι!εε ι· εενιιε!ι!ι πει! ι!!ε !!ει·ιε·εε Κοε!ιιιι·ι·επιεε, ι!ει·ιιειει·

Με ιπε!ιι·

Με ειε Πεεεππ!ιιπι Με Ρι·οεε!ιι;οι· εε! Μιε Β·επιιππιεπ Ιιε!ιι·ει:ιι!!!

ιπ Κιειν ιιιπε·ιει·ι πει! ε!εε ει·οεεε Ζε!!! νοπ ινιεεεπεε!ιε!'ι!!ε!ιεπ

Ατ!ιε!ιεε νοι·ε·εει:ε!!ι. Με, ειιε!ιε.!!ει!ειι. Πει· Κοπεε!! Μι· Πει

νει·ε!ιει. !ιιι!. _ιει!οιι!ι εειιιε Ρι·ι!ιππε· ι!!εεει· ννε!ι!εεεε!ει;εε!ιε!ι

ειπε εεινεἱε!ιεπι!ε Απε!ε!ιτ. !π εειιιε ει!! πε πεπε.επτειι Κεει!!

ι!ε.ιεπ !ιε!ιπει!ει. πει! ιπιιι !!!ιει·ινιεεεπι!ει· Μειοι·ιιει Με Ρι!νει:

Μπεπιεε Ι)ι·. Βιι ιε!!ιοννε!ιι ιιπ- ι!!εεεπ !ιε!ιι·ει:π!ι! ι;ενιιε!ι!ι.

-- Ν!ιε!ιι!εει ι!!ε νοπ Μπι Κπιιιιοι·εε!ιοπεε!! Μι· Μοε!ιιιιιει·

!!ϋ!ιει·εε νιε!!ι!ιι:!ιεπ Κιιι·εε πει! νοπ Μι· θεεε!!ει:!ιε!'ι επι· ειπε

ι!επε· ε!πεε ενει!ι!!ε!ιεπ ιπει!!ε!ειει:!ιεπ Ιπει!ιιιτ.ε ιπ Μοε!ιειι πε

ιι·εεει. ε!πειει·ειιι!ιι.εε θεεπι:!ιε ειε !Βι·ι·ιι:!ιιιιπε ε!εεε

εο!ε!ιεπ πιει!. Ιπει.!!.ιιτε !ε !!ι!οε!ιειι νοιε!!!ε!ετει·!ιιπι

Μι· νο!!ιεειι!!ι!ει·ιιπε ε.εεε!ι!ει;!ε; εεει:!ι!εΜε ενοι·Με, !ιε!ιεπ

_!ει:ετ !›ε!ι!ε ο!ιεε εεεεει.ε θεεε!!εο!ιιιίιεπ εειπε!εεε!ιει“ι!!ε!ι ειε

ι!!εε!ιεε!!ε!!ε!ιεε :ειεετ ιιιιεεεει·εε!ι.ει πει! Με! Μ!π!ειει·!ειε

!ιει·ε!ι.ε νοι·εεετε!!ι..

- [Πε ιιπ .!ιιι.!ιιε 1908 ε·ειει·πει!ει.ε θεεε!!εε!ιείτ Επε

ε!εε!ιει· Αει·ειε !ε 0ι!εεεε, ιεε!ι:!ιε !ιεπειει!ε!ι!!ε!ι Ριο

!'εεεοι·επ Μι· ει·ι!!ιι!ιεπ πιει!!ε!πιεε!ιεε Γε.!ιιι!τ!!ι: επ ι!ιι·επ Μπι

ι.:!!ει!ει·ε ειι!ιΙι, πω· ιινε,ε;επ ιιιεπεε!!ιιι!'ιει· Βετε!!!,ειιες ι π ! !ι ι· ε ι·

Ε! ιι ι ε ιι ε ε ε ε ε ι! ι· ο ιι ε. Βιι πππ πεπει·ι!!ει.ι·ε νν!εΜι· ειπε

ει·ϋεεει·ε 28.!!! εειιιε· Μ!ιε;Ιιει!ει· ι!ει· θεεε!!ει:!ιει'ι. !ιε!ε;ειι·ειεπ

Μ., εε !ιιι!. ε!ε, Με νι!ι· ι!ειε «Β. πι.» επιπε!ιιπεε, επι 13. Αρι·!!

ε. !ιεειι!ι!οεεεπ, !!ιι·ε 'Ι'ει.!;;!ιε!ι. πι!ει!ει ιιιι!'ειιιιε!ιειεε. Ζιιιιι ΡΗ!

εεε ενιιι·Μ Ρι·οι'. ε. Με ννε ει: πε π· ππι! ειιιε ν!περιεεεε -

Ρι·ιι!'. Π. Κ ! ε ε !ι ε ε ε !ιι εεινε!ι!ι.

Υοιιι Κι·ιεεεεειιιιε!!ει!!επει.

- Απι 2. Με! πειτε Μι· ειιιε ι!επι Ρει·εεπ Οειεπ πιιι·ϋε!ιε·ε

!ιε!ιι·ιε Λεει. !)ι·. Κι·ϋεει· νοιπ Ε!νεεε·ε!!ειι!ιεε !!'ε!ι!!ε.πειει.τ

Με Θ!!!ε!ι. ε!ιι!ι Ι!ιι·ει· Μιι_!εετε.ι. άει· Κε!εει!π

!ν!ιεινε !ι!ει!ε Γεοι!οι·οινπε νοι·ειεΙ!εε ειιι!!!ι·ιεε.

- Ι)ι·. ιν ε! τ ει· ν. Ο ε ι: ιι π ε; ε π. Μι· ε.π!'ι!.πε;!!ιι!ι θεει·ει·ει.

Με !εν!εει!!εο!ιεπ Εεεειει.ιε Με Βοι.ιεπ Κι·ειιεεε, ερ8.ιει· ΟΙιει·

Με ε!πεε εει!ει·επ Ιιεεει·ειιε επι' :!ιιιε Κι·“ εεεε!ιειιιι!πιε ειιιε,

!ιιιε ε!ι:!ι !π Βεε·Ιε!!:πεε; εε!εει· Γι”, ι!!ε !ιε Με Ορει·ει:ιοπε

εο!ινι·εει.ε1° !›ειι·!ειι.ετ !ιιιιιε, ιπε Διιε!ε.πι! !ιε.εεεεε, Μ. !!ιιπ νοπ

Μι· νει·ννε!ιιιεε· ι!εε Βοιεε Κι·ειιεεε ε!ιι 8-ιεοειιτ!ι.;ει· Πι!επ!ι

ε·ειιιιε!ιι·ι νι·οι·ι!επ !ει.

- Πι. Μ. Ν. Ο εεε_ιεε! ποιν, Μι· Με Μει!εε!ιιιερ!τε! !π

Ροι·ι Αι·τ!ιιιι· ινιι!ιι·επι! Μι· ε,·επεεε !)επει· Μι· Βε!εεει·ιιεε· Με

0!ιε!'ει·ει εε!ε!ιει. Με, !ιιι επι 11. .Ι πε! εεε!! Σιι!ιιιιι ειι

ι·πε!ιε·ε!ιε !ιιι, πεε!ιι!ειιι ει· !ιπ πω, ε!ειι ειιιε πει:!ι νο!!

ετ!!πι!!ε·ει· Βεεπι!!ε·ππε Μι· Ε!νε!ιε!ει·ιιει.·; Μι· Κι·εε!ιεπ ππι!

νει·ινιιιιι!ετεπ, Ρετ!. Αι·ι!ιιιι· νει·!εεεεπ !ιει.τε.

- !ιι Εεεε! Μ: Μι· Βιιιι!. πιει!. Οι:ι.ο Β!εεεε!ιειιιε!`ΐ,

πε.ε!ιι!ειε ει· περι· ειε .Τιι.!ιι· ει!! ι!ειε Κι·ιεεεεε!ιεερ!ειιιε Με;

ιιεινεεεε πει! Με ιν!ει!ει·!ιοΙι: ι!ιιιε!ι εε!εε Βιι!! πε!ι!!ε;!ιειι. πει!.

Πειεε!ι!οεεεε!ιε!τ ιιπ !)ιεεειε Με Πο!!!ιπι!!εε!ιεπ !!"ε!ι!!εεει·ειιε

ιιιιεεεεε!ε!ιεει. πω, εεε π ει! ιι πι! ιεο!ι!εε!ιε.! εεε ε ιε

;; ε τ ι· ο ί !`ε ε.

- Απ! ι!ειε Πεειρίει· «Ζει» ειπε !!!εΜ Με! !ιι ΟΜεειι Μι·

· !!.!τει·ε Απ: ε!εεε Βιι:ει·ει.ιε !ε !!!!ιι!ιι!επ, 8!ιειειε ιι πι! Βιο

ι! ο ιιι ι ι ε ο !ι ε 4 εει!ειε Αει·ειε πει! 18 !ιει·ιε!ιει·ε!ε·ε Βι:!ιννεει.ει·ε

εερ;ε!επει.. Βιεεε ι;ε!ιόι·ιεε ει! ε!πει· Μι· ιιιε.!ιι·εει! Με Βε!ι!εε!ιι.

ιπ .!ι!ιι!ιΜε ι.Μ.!ιιιεε Βεπ1ι.8.ιεε!πε!!πεπεπ πει! εειιιε !π _!ερεε!

ει:!ιε θει'επε·εεεε!ιείτ εει·ιιιεπ. ινιι1·ι!εε !ει!ιιι:!ι !π Μι· Γε!εε ιε

Β'ι·ει!ιειτ εεεεεει.

 

- Με νει·νιιε!!;ιιιιε· Με Βει:επ Κι·εεεεε !ιιιι Με Β'!πεπειπ!ε!

ει:ει· ππι Αεινε!ειιεε· ε!πει· ιιιοπε.τ!!ε!ιειι 5 ιι ε ε ! ι! ! ε ν· ο ε 750,0!!!)

πω. ε;ε!ιετεε, Μ. ι!!ε ι!ιιι·ι:!ι Με Κι1εε· ειε Με Βετο Κι·επε εε

ετε!!ιειι Αιιιοι·ι!ειππε·επ ι!!εεεε ιιοι:πιειιι!!ε· ιπει:!ιεπ. !'7!ε νει·

Ιεπτετ, !ιιιε Μι· Γιιιεεεει!πιειει· νοι!ε.ιι!!ε, Με επι· εει!ει!!ιι€ειι

Βιιιει:!ιε!ι!ιιεε ι!ιεεει· Απε,·ε!εεεε!ιε!ι, ι!ε πι Βιι εε π Κ τε ιι 2

ε!πεπ Κι·ει!!!ι νοπ 500,000 Βιι!. επε·ενν!εεεπ.

- Βιι !ει ε.πειεει·ι!εει. ννοι·ι!επ, !ιι ι!εε ε!ιι!νεπ Πιεπει. ιιπε!!

Αει·ετε. ινε!ε!ιε ι!!ε !ι!ε!ιει· ε;!!!ιιΒε Νιιι·ιε νοπ 65 !ιε!ιεεε_!ε.!ιι·επ

ι!!ιει·εε!ιι·ιτιεπ !ιιι!ιεε, ειι!”επεε!ιιπεε.

νει·εεπιει!επε Μιιτε!!ιιππειι.

- Πεπι Ρι·ινε.ιι!επεπιεπ Μι· ιπ!!πιιι·-ιπει!!ε!πιεε!ιεε Α!ιει!ειιι!ε

Πι. Ν. Η ιι!ιειτ !ιιι: ι!!ε Κοιιιεεειεπ επι· Πει·ιιιιεπε!ιε ε!πει·

Μοπειεεε!ιι·!Γι. !ε ι·ιιεειεε!ιει· Βει·πε!ιε ιιπιει· ι!ειε

Τ!ι:ε! ,β ιι ο ε ο ε ε ε ιι Η!. ιι ε ε ε" (θεειιπι!!ιε!!. επι! !!ε!ιεπ) ει·

τε!!ι. ννοι·ι!επ. Με πεπε Ζειτ.εε!ιι·Πι ιπιιι! !ε Βιι. Ρειει·ε!ιιιτρ,·

ππιει· Μι· Βει!ε!ιι!ιιιι Με Ε!ει·ε.ιιεεεεειε ο!ιπε Ριενεει.ινεεπειιι·

ει·εε!ιειεεε.

- νοπ Μι· Βετ!!!.ει!!εε!ιεπ !!εει!εεεεε!τετ ε

!ι οπιιε!εε! ιιπ Με! !ιε!ιεεει. ε;ειεεε!ιι. ι!ιι.εε ι!!ε 8ιε!!ε ε!πεε

!!ε!τει·ε Μι· Ι. !Βει.!!!πι!. θεε!ιε!ιε!ιο!εππε, Με !ιιι

Γιι!!ε Με Αιι!'ι.ι·ειεπε Μι θ!ιο!ει·ιι. επ οτειεε!ε!ετεπ εειιιε, νει

!ιεει. !ει. Ι)!ε Ρ!!ιι:!ιιεπ Με επειιετε!!εει!επ Αι·ει.εε εεει.ε!ιοπ

ε. Ζ. ιε Μι· Ι.ε!ιιιπε Μι· νοι·!ιει·ε!ιεπι!επ Μιιεεεε!ιιεεπ. Βε!ιπ

Αιι!!.ι·ειεε Μι Βρ!ι!ειπ!ε !ιιιε ειιιε Μι· Απ!. ε·ι!ι Με διιπ!ι.5ει:8

!ιο!εεεε εε Με Οι!. Με Αιι!'ιι·ετεεε Μι· ΒρἱΜπιἱε ει! εεεε!ιειι.

Με !ειει·ιιπ!επεε!ιεε θε!ιιι!ι: !ει: ειιπε.ε!ιετ. ι!!ε 8επιπιε νοιι

50 πω. ιιιοπει:!!ε!ι Γεει:.<.ιεεειει; Επι· Με Γε!! Μι· Απει·πει.ππ8·

ππι! Αεεεει!πει; Μι· Κο!οπιιε !ιιι; ειε Θε!ιε!ι νοπ 800 Ε!!! πιο

πει!ιο!ι !ε Αιιεε!ι:!ιι πεποιππιεε. !)!ε Με!ι!πεε· ςεεε!ιιε!ιι. εειιιε

Ρι·ειεεε Μι· Βει!. Επει!εεειι.π!ιΜε!ιοειιε!εειοπ Β ε! ι· ο π Π ε!!!ιι εε

!ιε.ιιεεπ !π Βενε!. ΒΜει!ιιιιιε.

- Πεε Μοε!ιεπει Βιει!ι.επιι πει: !ιιι Β!ε!ι!!ε!ι ιιπ! ι!!ε πεσει

πε!ι!ειε Βι·ει·ειίεεε· νοπ Πεεει·ειεε!ε ε;εε·εε ι!!ε Αιιε!πε!επεε

εεεεεε!ιεει!ει· Κι·ιιε!ι!ιε!ιεπ !π Μι· ννο!ιιιιιεε· ειπεε_!ει!επ ειιιειι

εε!ιεε Βιιειιετεει·ειεε ε!ε εεεοει!ει·εε 'Ι.'ε!ερ!ιοπ επει·ιεεεπ Ιεε

'εεε, Μπιτ εειιιε ι·ιιειι!ιε Βεεεε!ιι·!ε!ιιἰε·ιιπΒ· Μι· 8εε!ι!!.ιε!!.ι·ειε

ΐι!ιει· _!ει!επ Γι!!! ε!πει· εεει.εε!ιεεΜε Κι·εε!ι!ιε!ι. εο!'οι·ι. επι· Πι·

€·ι·ε!Γπιις Μι· ει·Γει·ι!ει!!ε!ιεπ Πιιεει·επε!π εεεε!ιι·ιιι.επ ννει·ι!επ

ιιπε.

- Απ! 1. .Τειι! ννιιι·ι!ε !π Ρε.ι·ιε ειε Πεε!ιιεε! ιιπ· Με

!ιει·ϋ!ιπιτειι θεειιι·ιε!ιε!Γει· Ρι·ο!”. 'Ι'ιιι·πιε ι· επε!ι!!!!ι. Τ. !ει :!ιιι

εεετε!!ι. πιε Βειι. ειπεν Ψεε!ιιιειιιι ε!ε!ιεπι!, ι!!ε !!ιιεε Νειι8·ε

!ιοι·εεεε ειιιροι·Ιιιι.!ι.

- Ι)!ε Κιιι!ιοπιπιιεε!οπ νοπ Βει!-θεει:ε! ε ει·ειιι:!ιτ ιιπε

ιιι!ιεπτε!!επ, ι!ιιεε άειι. ε!!ει·ι!ιιιε·ε ιε Μι· νοι·ιρειι Βιιιεοπ ε!ε!εε

Βι·Ιιι·πε!ιππε·εε επ 'Ι'γε!ιιιε νοι·,εε!ιοιιιιπεπ ε!πι!, ενε!ι:!ιε !!ιι·επ

Αεεεεεε;εριιπ!ιτ νοπ ειπει· ε!πεε!εεε 'Ι'ι·ιπ!ινιιεεεει·ιιιιε!!ε εεε!!

ιπεε, Μ.εε ει!ιει· Με!! δι:!ι!!εεειιεε ι!!εεει· νει·ι!εε!ιι!ε;επ Ωπε!!ε

ε;εκεπνι!!.ι·ιιε· Μι· 8·ιι.πεε Κιιι·οι·ι ιπ!ι ννε.εεει· ειιιε !ιοε!ιε;ε!εε·ε

εεε, νοπ !!ειι·ιι.ι !εει!νι!ε· ε.εε.!γειει·ιεπ !ιεειεπ Ωιιε!!επ νει·

εε!ιεπ πι!. εε Μειι ιει!ε Ιει'ε!ιτιοπ Μιιιιιε ειιεεεεε!ι!οεεεπ Μ.

Β!'.

-- Με θεεεειι.ευ.!ι! πει· Κι·ιιπ!ιεε !ε εεε Οιν! !

!ιοεε! ι.ι!!ει·π Β τ.. Ρει:ει·ε!ιει·ε;ε εειι·ιιι.ι επι 4. δει!!

ι!. δ. 9!!θ (27ό ιπεπ. π!ε!π ι!. νοι·ιν.), Μ.ι·ιιπτει· 766 Τγρ!ιπε -

(122 ινεπ.). 778 8γρ!ι!!!ε - (82 πω.), 245 ε!ε!ιει!ειι!ι - (25 πω.),

100 !)!ρ!ιι!ιει·ιε - (9 ιιιε!ιι·), Β! Πεεει·π - (45 πω.) ππι! ἔ·Β

Ρεο!ιεε!ιι·εε!ιε - (! ιεε!ιι· Με !ε Μι· 7πι·ιν.).

1ιΙοι·ι:ε1ιτε.τε-Βε11ει!π Μ.. Ρετει·επιιι·ειε.

Ε'ι!ι· πιο 77οι:!ιε νοιε 29. Με! Με ειιιε 4. .!ιιιε 1906.

Ζε!!! ι!ει· Βιετ!ιε!ε.!!ε:

1) Με!! θεεε!ι!εε!ιι: επι! Δ!τει·:

ιεεειιΖε==ἑἔἔἔἔἑἑἔἔἔἔἔἔ°έ
__ΔΆ:=>εων-·ει·εωηιπωωηεΞ

ζΟΧδΩ©δο @Φ ΦΟ·ϋ

··-·ι-ε·-μιιι!ιιιιιι=ε
ε··εεεεε:.·.εεεεεε

478 410 888 710217315 112174 δ!) 6849 6049 Π!!



θ”

2) 118.011 «Μπι Το:1οειιι·ευ.ο1ιοιι: ἔορτΙοΒσπιι1ο 18,'13'ιι118·ξινοπο Μ: Μ? επ 97, '11ι11:οι·1ω1οεο απ·

στου· ι·Εισ.ιιο 1 , οιο11επ1ι1ε υπ οΙΜιιιιι ττωπευε 4, Εο

- '1'γρ1ι.οιωιτ1ι.Ο,'Γγρ1ι. Μπ1.2θ, Ρ`οϋτἰει ι·οοιιτι·οπε2,'ΓγρΜιε 1 Βοπεεο1ιννϋ.ο1ιο Μιά Δττορ1ι1ε. 1Μο.πτυπι 60. Μετωπυυε εεπιὶΙἰε 84,

ο1ιπο Βοοτ1ιιιτπυιη,μ1οτΓοτωΟ,Ροο1ωπ 1,Ηυ.εοι·η51,θοΜετΙειο1ι 14, ι Κι·ιιιιΕ1ιο1$επ Με νοι·ά.·ωιιυεεΒευει1ε 122, Τοη,μποι·οπε 45.

Ο1ρΙιτ1ιοτ1ο 18, θι·οτη1 Ο, ΚωιοΜιι1εωτι 10, Οτοιιρϋπο Ι,ιιιιαοπ- ·

οι1τ,2ϋπάιιιης 29, Πτγε1ρο1ειε 5,θι·1ρρο 4, Κο.τεττΙιε11εο1ιο Ι.ιιπ- 1

κοιιουτ2ϋπάιιπ8 101, Βιι1π0, Βρ1άοιπ5εο1ιο Μοπ1τη,ς1τ1ε Ο, Α1ωτοτ ,

θο1οιιΙκτ1ιοπωεΜεωυε 1,Ρ8.το21$18ορ1όο1111021,ΒοΕ211τ8.πω10Πο, 1

ΑιιτΙιι·εικ 1, Ηγάτομ1ιο1:1ο Ο, Ριιοτρεπι1ΠοΒοτ Ο, Ργ84.ω1ο πιω;

 

Δ11τι1έσι11οπ:π .1ιευε:ιι Μια· ΨΗΠ1811 ω 4οτΒαοΜιεπιό.1ι11ιε ω» κ. π.. ιιιοκε:ιωτ

#88. Ροτοτεϋτιης, Νονε1η-Ρτ. 14, εονν1ο πι ε.ΙΙοιι1ιι- ιιιιι1 σ.ιιεΙΜιά. Αιιιιοποοπ-Οοωμο1τωι ω18οι1οιιιωωι.

Γ· ΕΜ εο111· 1111τ21Ιο11οε Ρτοάι1Μ: Με θεεοειΡα-δειἔκε.‹Μ -.

~ ,0Α80ΑΒΙΝΕ
ιΒΡΒΙΝοιτ

Β ι· π· ο Β τ: Βο1 ,,ςοινό1ιπ11ο1ιοτ νει·ειορίσης, ΒοΒοι·Ιε1άου, Με ε.ιιι1εερΠεο1ιοε ΜΜΜ

  

  

 

 

Μ11111211111111111? Α1111·1111111111 ΗΜ· Με 'οτι1οιιιππΒοοτμιιε; ΜΙ Ατοιι1ο Με 11οτάιιιιυιη;εΒευε.Ιε, νετειορίιιιη; 1:61

Η· 31111 1892· Βο1ιννιιιι€οτειι πω! Με άετ ΒΗΜΑ: 811ΙΙοπάοιι, ιιυά @μου θιιΙΙουετοΠυ.

1 _ _ Θεννϋ1ιιι11ο1ιο 1)οεΙε Πι ΡἰΙ1οιι: 2 ΡΠΙοπι ιιιιοΙι άουτ Εεεωι οάοι· ειιι· ΝιιοΙπ νοπ·

1 Α1κειάοφιο 6.1νιε1εοπεο1ιεΐτοπ (χω, 8σω,“ΘΠΗΒ,,0,,_ - -

| 1· ΑΡ1°111898 11- 6111111 1899· _ Ηειιηπ-Ποροτ: 62, τυο κ1ε Με 'Γοιπ, Ρατιε. (82) 12-8.

1

Ώορο8 Εκ ΜΜΜ ΔροϋωΙωπ ωπά Βο·οραεπΜιπάωπροπ.

 

Η Βειτ1οιιο11ο ΗοἱΙυιιἐς τ1ι1το11 Ρ1ιοερ1ιοτ

ΗΗ0111 Ν Ο 1 1 Μ- λ ΜΗ 0,05 Οι).

όεεεεπ Ηο.ορτΒεετεπάτ1ιο11 τεἰπε ΝιιοΙεἱπεᾶιιτε ἰετ, νοπ Πτ..1.ερτἰι1εε 11ειξεετεΙΙτ.

40 54 14 27 4,

Ο , Η , Α2 , Ο , Ρ,

ΕτρτοΒτ: Βε:ἱ ΡΒοερΜτυτἰε, ΝευτειετΒεπἱε, ΗειεΙιἰτἰε, ΒΙιιαιτττιιιτ ιππ1 ΑΙτετεεβννε1εΒε.

(ῖεΒτειιεΒεειτιννεἰειιτ18: 4-1θ ΡἱΙΙετι ν951ιτευό άετ ΜειΒΙΖεἰτ.

Πτ. 1.ερήικε, 62, Με ὰ: Ια Τουτ, Ρειτἱε.

Ετ116.1τ11ο1ι 111 ε.ΙΙοτι Βοεεοτοπι Αροτ1ιοΚ_οτι.

11911311) ΚΙ88ΙΝ(1ΒΝ.,,,,,,
ΒΑσ1οτ νοιιι 15. Αρτ11 Με 1. Νονοτι1Βοτ.

Νο11Βοι·ΠΜΜο ε1εοι1Μ1τ.1μ Χ00118812ςπο11011(Βπ14002γ, Ριπιι1ιιι·, Μωτϋτυπποπ, Βοο111ετετ,8181ιΝ78εεει· (ρ1ισερ11οι·πτεοπ1ιο1τϊΒ), 8οΙο

πι1τ ι·ο1οΙιετοιπ 1ίοΙι1οιιε11ιιι·ο8·ο1ιαΙτ ΠΜ· Τι·1υ1ι- πω! ΒΜΜιιιπω. Πετνοι·ι·εμπιάο Πο11οτ10188ΜήΠιιΕοπ-1)πι·πιεΗεϊευΜΙΠΒει1; Ποι·ι-,

ΜΙιω·-, 1ΉοτοπΙιι·ΑπΚΙιε11ειι, ΒτΒι·ιιιιΒιιιι€οιι Μι· Α1ιιιιιυμοι·μπο (ΑΜΙιωιι, Βωρ1ηεεω), ΓοϋΙο11:181ιο1τ, ΖποΕοτΒτευΙΩιεἱτ, Πο!

ειιοΜ, Ρι·ιιποιιΚι·ιπΕ1ιοΠοπ.

1ιιτεειιιι! Ωιπ111ι:1ιετΠϋπεΜν5εεετ $°:,ΣΞ,1',,°¦.'£,ξῖ'ἔΞἐἱΣ¦ἑ,'ἔ.ΐ'Βἔἔἑ','ἔἔ: ἑἔξἰἘ1ἘἑΞΣ,ἔἔᾶῖ,Σἑ'°Μ Κιιτνεπιπιι Μ! ΚΠεε1πηειι.

 

 

 



ΒΟΝΟΒΘΝ
Ατεοιι-Β1εοιιςιιο11οΝ ετ111·11οιιο

ΙιοΙιιιιιιιι; πω! ιπι Ι(ιιι·Ιιο!ι·ιοΒ "ιι 1868. .

Αιι,ε;οινοιιόοτ Με Ιιεεωιιι Βι·ίοΙιι; ιιιικι Μιιει·ιιά Με @Με ΜΙ”, ιιιιοΙι ιιι Μπιε

Κιιι·ιιιι ιιι ιι11οιι Μιιιάει·ιι οιιιρϊο!ιΙειι εοιτειιε νιώσε ιιι·ειΙιοΙιειι Αιιιοι·Π8.ιειι Εκει

εωιωιωτ, ΒΜοι·οεο, Ει·ΚτειιΚιιιηιοιι Με Βιιιιιιε, Πιιιιιι·ιιι "ιιι ιΙιτοιι ΓοΙε;εειιε25.ιι

Με, Ηιιιιι-, Νει·νειι- Μιά ΡτιιιιοιιιοΜειι, ΒιισειιοΜεο!ιοι· ΚτειιΜιοΙτ στο.

+- ΚαιιΠιο!ι ιιι ιιΙΙειι Αροι!ιοΙιοιι. -+ (51)25-10

Μ! Βοποοιιπο (Μ ιι.: ΧΡΝιι:Β·1°Π)

Μιιιοι·ιιΙ- πω! ιιΙΙο ιιιοιΙοτιιοιι ΒΜοι·- πιιι! Κιιι·ΙιοΙιοΙίο.

θι·ειισΙ ΙΙΜοΙ «Με Βιιιιιε, οι·ε1Με.εεις, 900 Ζιιιιπιοι· ιιιιιι 8εΙοιιε, Με ΜΜΜ

Κοιιιίοι·τ. $οΙιεττιεει· ει·οεεει· ΡειΚ. Χ'νιιι·:ιεε, ετε.ιιΜ'ι·οιε Μια. Κιιι·ιιιιιεΗ:.

ΑΠΘ Βοιιιιιιοι·εροπε. 8οιιιιιιοι·ωιιι ει·ειτιιι· άιιτοΙιεο!ιιιια]ιοΙι Ι8-22°.

0- ΒΜε-δειιεοιι 20. ιιι Με 15. ΟΙαοΙιετ. φ

Ρι·οερεΜε άιιι·οΙι ιιιο Βιιιιε-ΒΙτε!ιιιοιι Βοιιοοειιο ιιι Βιιότιι·οΙ.

 

  

ΒιιοεεΙ ,,ΙΙογι1οιιή ειιι

νοΙΙειέ'ιτιόιΒ εετιιοιι- ιιιιει

εεεοιιιιιει.οΚΙοεοε σωμ

ΚοΙ - Ρτερειτειτ, ειιτΙιΞιΙτ

ΙΙΒει· θθ 'νο €εΒιιιιι:|επεε,

ω Κύι·ρετ ειο!ι ε!ιερει!

τετιόεε, ειΙεο νι·ιτΚεο.πιοε οικιμΚο!. ο!ιιιε ῇεἔΙιο!ιε (ΣΠΙ- ιιιι‹ι ΑειΖιινἰτΚιιιιἔ;

ινιτό εεΙΙσει νοιι άεπι ετιιρΠιιεΙΙιοΙιειειι Ρειιειιτειι ἔστι €εποτιιπιειι ιιπιά €ιιτ

νετιι·εεειι. νοι·20εΙιοΙιεε ΜΜεΙ μμε Ιιιιιι8ειι-'Ι'ιιΙιοτιιιιΙοεο ιιικι οιιι·οιιιεο!ιο

Κιι€ει·ι·Ιιο άει· Ατιιιιιιι€εοτειιιιο. Βιιι·ιιιιιιιϋειηι1ι!ιιιιιι Εκει 'Ι'χριιιιε ιιπιά Βιι€οι·ΙΙιε.

ΒιιοΒιιΙ-ΤιιΒιοΜοιι ..ΗομΙοιι“ 2ι1 0,8 υπό 0.5 ε.

  

νοτι:ιιιάιιιι€ άει· ννιτΚεειιυετι

ΒεετειιιώειΙε άεε Κτεοεοτε

πιιι $ε!ιοχΙεέιιτε. Ζω· Μι ε

ε ε τ Ι ι ο Ιι ε ιι ΒαΙιειι·ιόΙιιιι€

νοιι ΜιιεΙαι!- πω! θοΙοιι!ι

ΙΙΙιειιιιιιιΠειιιιιε, ΑτΠιι·Με «ιε

Ιοι·ιιιιιιιε. Ει·χειρο!ιιε, ΙιγιιιριιιιιΙοιιΗΜοιι ιιτι‹ι εικτοίιιΙϋεοιι Βι·ΠεειιιιιιεοΙικοΙ

Ιιιιι€οιι. Ι.οΙαιΙε ΕιιιτειΒιιιι€ειι οε!ετ ΕιιιριιιεεΙιιιι€ειι νοιι α Με 15 8 ειιι

οάετ πιοΙιττιιειΙε 1ἐιἔΙἱοΙι, Με ειι 30 ε ρω άιε.

Ρτο!ιοιι πιιι! ΠΙοι·ιιτιιι· «ΜΜΜ

ΟΙιοιιι1εοΙιο Ρο.Ιιι·ιΙε νοιι ΜΜΜ, Βιιι1οΒοιι1-Βτοει1οιι,

οάει· (ιετοιι νετττετετ: (22) Ιθ-6.

Η. σπιτια, Ή. Ο.. 8ι·οιιιιγ Ρι·οειι., 8, 81. Ροιοτειιιιηι.

  

 

Ρι·ειοΙιτνοΙΙο Εεεε,

Πι;.Πιω.ιοιε ΚιιτειιιεΙειΙΙ ιτι:.5::::ε:.Βιε;

Κ ΤΙ·ιϋι·.

  

  

  

0ειειιοΒιιιι ω· ΒΙ1ιιιιιι.

Ρι·οειιοΙιτε πω! ΑιιεΙιιιιιΠ ι

. €Γ8ϊ18 Π. Γι·ειιΚο άιιι·ο!ι Με

 Βεάε-Πιι·οΚΗοη.

ΚιιιιιτΙ ΤειιΙΙΙι-8ι:Μιπειιι
ιηΒὸΜωομ

Ιιιι·ει:οιιάοι Εεεε, ιιιιιιιττειι Με !!ι:- ιιιιά ΜΜοΙΒοΒιι·Βοε, εκει .ΗιΙιι·Ιιιιιιάετωιι ιιο

Ιτιιιιιιω ιιιιά Βοι·ΙΙΙιιιιτο Μιεεο, εΙΙαιΙΙεοΙι-ειιΠιιιεοΜ 'Ι'Ιιοι·ιιιοιι (280-46ο Ο.) Κυπο

Ιιτιιιιο!ι ιιιιιιιιιοτΙιτοοΙιειι νιτϋΙιτειιιι «Με ειιιιιοιι ΙΩΝ”. ΔιιοΙι Ή'ιιιτει·οιιι·οιι. Ποι·νιιι·

ι·ε8οιιιΙ ΜΜΜ ειιιιιε ιιιιιιΙιοτίτσΠειιωι Βι·ίοΙΒο Μι θΙοΙιτ, ΙΠιοιιιιιιιΠειιιιιε, ΜΗιιιιιιιι€οιι,

Πειιι·ιι!ςΙοιι, Νοιιι·ιιεΠιοιιιο, ΒΙιιεοιι- ιιπιά Μοτοιιοι·Ιιι·ιιιιΕιιιιεςοιι; νοιι ειιιεεο2ειοΙιιιοτοτ

τοεοι·Μι·οιιιΙω· ιΉι·Βιιιιι€ Μι οιιι·οιιιεο!ιοιι Βιιειι€Ιιι€οιι ιιΙΙοι· Διά; νοιι 8ΙΒιιιοιιιιοιιι Βι·

“πειι ω ΝεοΙιΙαιιιιΜιοιτειι Με Βιιιιιιεε- ιιπιά ΗΙοϋπιιιιάωι, ιιε.οΙι ΚιιοοιιοιιΒι·ιιο!ιοιι,

Μι θοΙοιιιιετοιΠΒΕοΠοιι πω! Υοι·Ιει·ιιιιιιιιιιιιμιιι. 11 ΒειιοειιετεΙτοιι πιιι. 165 Βε.ιιοΙοεοιι.

ΤΙιοι·ιιιιι1-, ΠοιιοΙιε-, Μοοι·ΒΜοι·, εΙοιαι·ιεο1ιο 1ωιι-, Ζινοι- ιιιιιι νιοι·εοΙΙοιι-Βεάοι·,

Κο!ιΙειιεΜτοΙ:Μοι·, Μεεεει.Βιο. ΒΙεΙιτι·ιοιι€ιι, ΜεοΙιειιιοτΙιετεροιιτιεοΙιεε Ιιιετιιιιι. «Ρο.ιιιςο

άι ΜοιιΐοΙοοιιε>›.

ΑΙΙο Αιιε!ιΒιιίιο ει·τΙιοιΙτ Με Βἰιηςετιιιοὶετοτειιιι νοιι 'Ι'ορ1ιω-$οιι6ιιαιι. εοινιο Με ετ.Μ

τιεοΙιε ΒΜοι·ιιιεροοτοπιτ ιιιι‹1 ιιιο ΓἱιτεΒ ΟΙει.τγ'εοΙιε θϋτει·ιιιερεοτιοιι.

Ρι·οεριιοτο ετιιτιε άιιι·οιι: Βιτονπτ & (Μ. (49ι 4`4.

 

ΟΟ

Τι·ιι'ει·ι·ιιι(κωιιι

ρ-ΝιιοΜπε.Ειεειι.

ΕιιιΙ·ιϋΙτοτε”.ΡΙιοερΙιοτ,ετει8ει·ιάεπι Ηαετιιος!οιιιιιεε!ιεΙτά.ΒΙιιιεειι.ινιτά νοπιεειιινέεΙιειετιΜειςειινει·Επιεειι.
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ΤειιιιιιιΙΙιιιι(Κιιο!!)
Εηιι·οΜοεΑιιΒάιιιττ!ιοιοιιιιι,

εεεο!ιπιιιοΚΙοε,ειότιΑρρε:Ηίαπό

νει·ιιειιιιιιιεἱιιΚοἰιιει·Ψειεε;

ετιιέΙΙΙιοΙιιιιΡιι!νει·ιιπιάΤειΒιι:Ηειι.

Κυτιιειυεεε

(Ιιιάιν.

ΚΝΟΜ..δ(:9σει.υοννισειιΑεεΝΑΜΠΗΕ!Ν.

 

Ιειιι·ι;ειιι. Ι)ϋιτ..ι

ΒΑΒ ΝΑΠΗΕΠΜ.
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ρτε.ΜΕεοΙιει· Αι·2τ ιιπιά ΙιιΙιιι.Ιιοτ εἱιιεε
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.”Μιω| . Ο ε: ΞφαΖωι

,,Μισ|ιο"· %Ι080 ΒΒρθ (28έ·55:2ι:9!”ύ.

ιἱοτ Μι·ικειιιιο Πο

ειωιι6τοιΙ Μι· Μπι

 

ΜΜΜ θιιηιωΙ

Μριιιι€, 'Μπεν

ΓΒ.[ω[;' 8οπωω0.. (ποιο ιιοειοι·Βιιι·,

ι"";""Ε_ Μπι! ΜΜΜ "πι" οιι

νω,ω ιι Α,,"_ ιιιιι·Ι νιι·Μ ΜΜΜ.

ιιιειωι. ριιι·ριιι·ω.

  

ιιιιιοιου-σιιι!Αιι"· Ειοετεε Ουει3ειοο16ετ1νειτ σει· πιοσετιιωι ΤΙιο- ιιοι·ε··=-·ι-=·>===
Α 15 οοιιι.

Βιιι·ι·Ιιοιοιιινι.

ι·ειριο, σεεεε1ι ειιτ1τυΒοτ1αι16εο ννιι·1ιιιιιε οχ

ροτιπιοιιτο11 υηα Κ11ιιιεο1ι Ι°οετεεετο11τ ιετ.

 

° _ θεεοπϋΒοι· ιιΙΙοιι Κτεοεοτ-. Με". θιιιι_ιιιοοΙιιΜιιιιτιιτειι Βιε
ν0ΓτθΙ1θ. ε22τι 'Ι'Μοο8 όιειξ'οι·τζιΙο νόιιιςοι· ΡδΒιι%ιι€8Π ιιικινιιεεέιτ, Ρ .

τ' ·ει ε"τ.8“·'Ι'"τϋ·διψεω ι.,..ι,ιιι.,,,:::ι·ι,ιι,:.ι, ω,ι:.ι:ι,ι,ιι ιι · π>Μπ

· · ι - ι!ΚιιΠΚΠιι!ι!, .ιι·ι· 1·τι- σΙΠ(111(8$10ΠθΙΒ άΐιι=ι9," οι:.:ιιικοΐιο ἐιΡοιι:ιιξΙειι:ιιΤ8ειιιι·ιι==ήφιιιιιιιξι·ιιιι=σπο (ἔιἔτ18ἔιξἔ· Η 200άθ ό

Ζ______ Μισο, Πι·ϋιιοιι ειο.), οιιι·οιιιεο!ιο Βιιιι·ι·Μιειι.

|| , - Ο Ι -. κ _ . . , _ . - -.υ 2°θύθ κι θ101°ιΙΠΠΠ8· ἔἐ,ἶοἰῖιὶιΧι“ὲ' ιἶιιτὸοἔὲειιΡἔ3ιΡιιἔιΠ ἶιἱΐ"ἰἔ,ἶἔιἶιἔἔιῖἑ,ἰ,'ὶἑἴἐἔΐιἰ. ἔῇἴἔῇῖῇΞἱὶἔἩἔι

τι - - · β Η 0

"ΜΜΜ Βοεοιιιιοι·ε εεοιειιςτο θΙιιν8ΙιᾶΙ1ΠἔΒΨ8ι8Θ ειιι‹Ι Τιιιοοιιιιιιιι- 0,8,,,,,=οξξιξ9"

κι·οοιοΒιιι ε;" Μιιιιι ι'ι 0,5. Βει Πιιιιτιιοοιι 8 ΜιιΙ τ218Ιιοιι 0,5, και Βοεωιι ιιι ιιπά ιιιοι·ςιιιιΜοΠοιι

“πια οι ο; "ὅ Τ8Μειωπ ΡιιοπρΠιοτ· ιι. Πιο:

ομιιιιΙΙ Κ;; Επι” οΒοιιΒιιιορι·..ραι·ιω.

Επι! -.880ιι00.1β. (15) 10-·8. Εἱιοιι- ιι. Πι·σιιιρι·ο
 

ΑΙΙιιιιιι€ο ΡειΙιι·ΙΙιιιιιτοιι: Μ." .Βοοιιο“.

Ρ. Η0ΠιιιΔιιιι-ι.εΒ00ιιο δι Μ., ΗΒιιιι οιιοιιι.-ριιιιι·ιιι. Ρι·οάιιοΒο

ΒιισεΖ (8αΙιιιιτοιπ). θο·οιιααο7ι (Βιιάειι).

Ο Ώ

ΜΜΜ-ι· Με λί!ετα!ιαι· ι?ίκο· α!Ιε ΝΝ889'8 Ρα·οάιιΙ:Μ Μάιο" άειι .ΗΗ. Ασι·2$ω ρπιίίιτ πω!

/ι·αιι|σο πι· Υει·/ι79ιιαιρ.

 

 " # Ϊ.,, 2σΜο τη Αν

. · ί(

"ιωωι..ι.ι, - #ε|ωφ| 7%φφ;ω| ,,£σΜο
"$-"$0Μ2 οιτι ριιοε ριιοι·- ιιπά

πω: οιι οι
εππ' ΜΜ,"Β 'Ο, ιι·εοιιιιμξτι ε:353ινι€ΐΐ

ω” Με κ", η· ρθέρ σ: "·ι>···- . ιι
.υ Μο Β :ιιι·ιδι:==ιω ιι.ι·ι.ιιιιι:::.: ιι::,ι·,ι··ιιι.ιι··

- Ο Μ' 8111 8ο Η υ
ιιοιιιιιι·, εοι·ιιοιιΙοεοι· ,Ιοάοι'οι·ιιι- Σ;κΒΒζ:=ι€1ΐΙΈ,Έ:ζ,ΩΗδ2Βΐδΐ ηοιιιι·οι°ει. Θεοι·ιιοιιΙοεξι· Ιοιιιιιι,·οΙ- ειιι8ιποιοι· Ροι·ιιι.

οτειιιι. Τδιιμιιο!ωΗ'ο οιιιιιιιΙΒ

πισω Τιιιμιιο1 ,,Βοοιιο“.

'δι-ΗΜ ει·οια Ιιιει.ι·ιιιιιοιιω ιιιοΙιι απ.

 

ΒΜΙΑ'Ι'θΙ'ΕΠ'Ιι ΒΑΥθΡ'Ιι

ιισιιιιιιιιιι ιιιιιι ΜΜΜ, ΡΑΧΗΤ°Β, ιιΑ- 0οιιοιιιιιοιιιιιι κο ιιιιιηιιιιιιιιιοπ. ι

ΧΕΝΟΝ, ΗΕΒΡΜΕΤΕΗΜ ιι ιιιιιι ιιοιιιιιιιι- 0)“""0 "Ρ-"""°Τ08· "" “Μ”

οι: τ ιι. Γ οιι -.°δ."ΗΧἙ οσοτιιιιιιιιιιω ωιιι6ιιο·ι·ιι ιιι γ ω"Μ ° ' ο Με." "Η

πο” ιι6ιιιιιιιιιιι ιι ιιιιτοιιιιιγργ αιω

ιιιιιιιιοτιιτ γιιρ°6ιιιιιιιοιιιιιτο ιι τοιιιιιιιιιιγιο- ω,,ω,,.Β σο,,",ω.,."ο Μ". Η. Η·

Μ" "$ΡΒ"Υ'0 ΗΜΜΥ °ΡΘΜΤ88- Οι. Βροι:ιιιιιιι·ι,0ιιε.,Β.Βοιιιοιιιοιιιιιιιι29.

  

  

ΠοκοριτΜιιιιι ιηιοοιιιι·ι ι:·ροπιιιοιιικι·ι·ιι θλΗλ'ΠπΞΗΒ ΒλΥθΡΒ .τι ιιιι6·Επ.ιιιο οιι·ίιιι1ειπιπ σε ιιειιο6ροκειτοο·ι·ιιοπιιιιιιιι ιιοιιιι·Βιιιωιιιι.

.τ -Φ.1ιι-. ι Μ· -85.°?.·.” ι _ · : , .ἔἘΪνρ'ιῷῇ ' ·ΐ|Τ:$·ι. ι ι ι

~ ο

π° ° Μ Ε Σια ετ ε
_ . ο

,,Νοιισε ΙΙιιι·ιιιιιιει· πι” Μιιεθιι- ιιπά Βιιι·ιιιιιι·ιιιιιιιιοΝοιι, ΡοιτειιιοΙιιΞ(ΒιιιΓοιιιιιιΒιιιιιιτοιι ποιοι· ΒτοΠινωι1εοΙ-ΚοιιττοΙΙο),

Βιιι!ιοτοε, θιοΜ, Ηοι·ι- ιιιι‹Ι ΝιοτοιιΙιτιιιιιιοΠοιι, Νοιιι·ιιιιτΙιοιιΙο, Μιι.ετιιιιι·ωι, ΕΙοΜτο- ιιυά ΗγιΙι·οτΙιοι·ιιριο ιιι ιιΙΙιιιι Ιΐοι··

ιιιειι. ΑΜΠ - ΒοιιιιιιΙιοι·. ΡτοεροΙαο.

Αοτ2τε: Βι·. Ο. Βιιρροι· (ΒωιΖω. - Βι·. Γ. Βοιιι;Ιοτ. (60) 14-θι

 

 



τοιιι·ειοΙι).

8θ8.

ιιιιο11οιιιΒιιι·ορε..

οιι!ειιιιοΕιιιιΠιιιιιι

ιιιιοΙι Βι·. ΙΙι·οιιιν, Πιιιιιιιιιι·8·, (Μωι·ιιιιιι·: άειιιεο!ιο ιωιωιι.

ννοοιιειιεο!ιι·. 1904, .Νά 27 ιι. 1905” Ι8).νοι·2ϋιςΙιοιιεε ΜΜΜ

ΒεΒοιι Αοιιο, Ρο11Ιοιιιιτ1ε, Ριιτιιιικ11Ιοεο.

Ζιι ΜΜΜ ιιι υ.ΙΙοιι ΑροιΙιεΙωιι. Μιιετετ ετε.ιιε.

Βοοι·ιιο Νη" & Επι., Ηιιιιιιιιιι·ιι 4.

ΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌ2

ειιικιιιιι ι.ιιι

Ώ

Ό

Ό

Ό

Ό

Ό

σ .

2 θεου" ιιιε Μεσοιινοιιιιιιιιιιιε ννιιιει·ειιιιισεΜιιφε Ρειικι·ειιιιιι.

Ό

Ό

Ό

Ό

Ό

Ό

Ό

πιο",8οι·οριιιιιοικι, ιιοιιοιι,Μπιτ,

 

πω·πω!πιο"Ροιμειιι·ιιιι!ι

1ΠοιΙοι·ιιειοΚιιι·ΜΙιοΙιο.ΑιιεΙιιιιιιιοωωιιι

οι..Βεάενοι·νΛιε!ιυπε.

  

ιεε!ιοΜε!

Ειιειιιιιιιο,ειπ·

Νιιι.Πι·ΙιοΙιοε Ι)ι8·οειινιιιιι ιιιιιι διοιιιιιοΜοιιιιι, οιιπο εοΙιιιιΙΙΙι:Ιιο ΠοΙιειιινιι·

Ιιιιιι8· ιιιιο!ι Μι ιΙιιιιοι·ιιιΙοιιι θειιι·ιιιιοιι.

Βρ. Ριιιιιιι·οοιι ιιι ΜΜΜ. 0.25 (Οιιι.ιιιιεΙρεοΜιιιι; ΒΙιειιιιιιιιι) Μπι. Μ. Με.

25. 50. 100. 200.

Ό

Ό

Ό

Ό

Ό

Ό

Ό

Ό

Ό

θ. 'ΗςΠο!ι 4--12 'Ι'εΜοι.ι.οιι ννΜιι·ειιά Με Βεεειιε ιιι ιιοΙιιιιοιι. ειπ Σ

Ό

Ό

Ό

Ό

Ό

Ό

Ό

Ό

.

δοιΙΙιτοιιιΙιειΙΙ.Βιιιι

Δο1τοετοπω!ΙιειΙΙιτε.Π:

Κιιιιιοι· (Με Πισω.

Ιιιιιι!ιει.ιοιι: ΜΙε τΙ)·ερερι. Βιιιι·ιιιιΙιιιιικοιι, 8ρειιιὶοιιιιι Ιιοἱ Βιοιιιοι·ι·Ιιοε, οιιιοπ.

ιιιιιι ιιετν3εει· Πιιιι·ι·ιιοε, Ηνρετοιιιεειε, ΑρρειιιΙοειαΙιεΕι, Βι·ιιοΙιΜεοΙιννοιάειι.

Με 88ιις!!πιιε: Εμ. Ρε.ιιιιιοοιι. εε.οοιιιιι·ιιι. ιιι τε.ιιιιΙ. 0.25 (ΡειιιιιοοιικιιοΙιει·

(3εεειιΡι·ιιιιοπΚι·ειι!ώεΜιι,

εοι·ννοι·ιιοιιοι·πω·ει·οι·Μει·Ν

ΒΙιειιιιιιιιι) άουτ. ιιιΙ Με. 100. - Θ. 2-8 'Ι'εΜειωιι ιιι ιοάει· Τιιιι!ιροι·ιιοιι.

(89)6-θ.

Ιιιιιιιιιιιιοιι: ΕτιιΜιιιιιιςεειϋιιιιιιςοιι _ιοι;!ιοΙιει· Απ, ερειιεΙΙ Βιιι·οιιι”ιιΙΙ, εοινιο

ΒΑΠΠΑΕΙ;

ιιιτ Κι·Μ'τιςιιιιις Με Ηειιιιιιε άεε ΚΒιρει·Βεννιοιιιε.Ό

2 ει» 7-6. Οιιειιιἰεοιιε ΜΜΜ Βιιοιιειιιιι, ιωιωι.

Ο 0ιιι·οιι Με Αριιιιιε!ιειι ιιι Ιιειιε!ιειι. ιιωιιιωιοιω Ι.ιιει·ειιιι· και' Νιιιιιιοιι πι· Υει·ι1ηιιιιηι.

ΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌΌ

 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

-- Ι .

ρ___Ε_.2__2;ΗΤ Η 8 ' Ν εειοἔἔἑιἶΞΕιΤἙἔἔοἘιιετ.

' Με. 8·οει:Ιι. Βιιιι”ιιιιι· νοιι άετ πι". ΒοιιϋτιΙο ποετε.ττοι. ~

 

ΠιιεοΙιε.ιι1ιοΙιοε, ειοΙιοι· ινιιΙιοιιιιεε ΜΜΜ μεμε:

ΚοιιοΜιιιετοιι, Κοιι11ιορ1°- ιιιι‹1 Βι·οιιοιι1εΙΚεται·ι·Ιι.

Πτειιιιιιι· ιιι Ιιει·νοι·ι·ιιΒ·. ΒΙΜι.ει·ιι Ι)οιιτεοΙιΙε.ιιιιε ιι. Οεετειι·ειοΙι-Πιιεε.ιιιε.

Αωιιιιωω θιιτεοΜειι:

Γιο!. ΙΙι·. Βι·ιιει Πει:Ιιοι· (διπιεεϋιιη;).·

Με ννιι·Ιιιιιιε Με ..Ρ0ιιιιεεΙΝ νει· ειπε ιιΙιει·ι·ε.εοΙιειιάε; ινοιιιι€ΙειοΙι κι

ιιιοΙιτ ι;οι·Μο επεσε Ιιιιιιιι, Μ” Μι· ΚειιοΜιιιετοιι ειοΙι ιιι ειιιιι:ειι 'Ι'εεοιι ιιι ειπε»

ειιιιιιοΙιοιι ΚειιιττΙι νοι·ννειιάεΙιε, εο ννιιτάειι ει.. ΑιιΓϋ.ΙΙο εο Μια... τΙει· 8οιιΙοιιιι ευ

ΙοοΙιει·, Μ" Με ΒιεοΙιι·οο!ιοιιάε Με Κειιοιιιιιιειειιε, ι1εεΒΙειιιινει·όειι ιιιιιι ει.. άτο

ιιοιιιΙο ΒτειιοΙιιιιιις·. νοΙΙετιιιιάις ινοιιιιο1οιι.

Πι·. ΜΜΜ, Μιὰ. Βοειι·Ιιεε.ι·ετ ει. Π. (ΨοιεεειιΙιαιω.·

Νεο!ι άειιι Θειιι·ιιιιοιι Με Ροι·τιιεειιι »νει σε ω» Ιιοιιιι Βι·ινο.οΙιειι ρΙϋΜΙιοΙι,

Με ειιιιιιοι:ο Μι Με Ποιο Ιιοιι·ΙιοΙιο Μπι: ιπι! οιιιειιι ΔΙρειι-θΙριοΙ. Ι)ιεεε ΜΜΜ

ιιι.ιιιιιις!ιειτ ΜΙ ιιιιτ Βεεοιιἀοτε ω, άετ Μι ιιιι'οΙΒιο Ιειι€_ιΜιιι€οι· ΒιοιιοιιιεΙΙωιετιιιε

ιπι ιιιοι·Ι:ΙιοΙιοιιι Βιιι ιινεειιι Ιειι1ε.

ΙΜ. ΑΠΗΜΙ ΜΜΕ (Νοιιλαιωιειι).· ι

ιΒ·ΙιοιΙοεΜενοτοιιιε
ΜΙεπι·Κι·ειιΙιοιιρΠοκειιοιννοιιάι€ειιθεεειιετ.6.ιιάοΜε:ΒοΙΙειΒΙιΙο,ννεεεοι·

,επεσε,ΒιεΙιειιιοΙ,Ιπι€ει.οι·οστο.

καιτιιιιιΕ'ι·ειιο.8ενοιι2-8ΠΜάιιεοΙΙιει

Μοἱιι ΠιιΙιειΙ ιι·ειιι. ὲεΙιἱιι, τΙεεε άε.ε Ροι·ιιιεειιι οιιι ΜΜεΙ ιετ, Με ιιι Μιτ

ποετοι· Ζω Με ιιιιι. Βεοιιι ει: 8εΐϋι·οΙιι.οιειι ΚειιοΙιΙιιιετειι ιιι οιιιοπ ιιιι ει€ιΙιι·ΙιοΙιειι

πω! Μ” ιιιιιιιοι·ιιΒειειι ΒιοιιοΜεΙΙιετε.ι·ι·Ιι ΒΒοι·πιιίϋΙιι·ειι νειιιιεἔ. Ισ Ιιειιιιε πι·

Ζειι: Ιωιιι ειιτΙοι·οε ιιιιωι, ινεΙοΙιεε ..ιιι Με εΙειοΙιειι νοι·ιιηι;εε ι·ϋΙιιιιοιι άϋι·Πε.

Πι·. Βι·Ιοιι ΙΙ. νοιι 1Πιιιιιιοι· (Βώ·7:/οΖά, 8τείεισπ.).·

Πιο (Πει ιιιιι: Ροι·ιιιεειιι ΙιοΙιιιιιιιοΙιειι ΒτοιιοΙιἱτἱᾶειι, άενοιι "νει ΙιειΚιιιάει·ιι,

281ΙιΙιετι ιιι Με εοΙιννοιετοιι ΙΞ'οι·ιιιοιι ιιιιιι _ιειΙοειιιεΙ ει·ινιοε ειοΙι ΙΙιι·Ρτερειει Με νοιι

ειιιεςοιειοιιιιετοι· ννιι·ιιιιιι€; ιιοι· ειιιι·Ιιο Πιιετοιιτοιε ιιειιιιιι ιιι ννοιιι€ειιΒιιιιιάειι Βει·ειτε

ει: ιιικΙ Με Βοοτει.ιοιι Βειςιι.ιιιι εισΙι ΜΙε! :ιι νει·ι·ιιηιοι·ιι, Με Τειιιρει·ε.ιιιι· ΒεΙ Μ.

νοι·Ιιειιι ιιιιι· «Μι ιιιε ΑροιΙιε!ιοιι, εοννιο όιιιοΙι ι'οΙ8·ειιιιε Βιι€ι·οε-Περ6τε:

Η. Βιοι·ειΠιιιρίοΙ, ΑροΗιοΙιοι·, ΥΥιιι·εοΙιιιιι, Μιιι·ειιιΙΙιοννεΙιε 186. Αι!. Μετοιιι

σειιι, ΑροΠιο!ιοι·, ΙΠονι. ΡιιιιΙ ΒοοΒοιιο, ΑροτΙιοΙιει·, Βιμ, Κιι1Μω-_ 26

Β. 8οιιιιε!ιοΙε!η, Ροιοι·εΙιιιι·8, θιιι·Ι Ι·'ει·ι·οιιι, Μοειιιιιι.

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

ΜεΚιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι

Με8ι.Ροιει·ειιιιιιιοι·8ειιιιει·ιτει·-νει·ειπε.

ΜεικιιιιιΙιειτιοννεΚνΡετειιιοΙι,Π.

νοι·ΙοιΜεπιΒιιιρίεΙιΙιιιιεΜε”Αι·ειοεοάοι·οιιιοειιι

ιιιε.ιι·ιι.ιιιοιι,'Ι'τιιε;Βο.Ιιτοπ,ΚιιιοΙιειιΨ

ΕεεΒιι.Β·οιιιιτιι'ι€ΙιοΙιν.10ΜεθῖΠιι(ειιΒοιιιιτε.Βοιιν.12Με2)8οδιΐΓιιοι.

ΗΒΒι2οδέιέ·ινε1ιοιιιιιειΙ)ιειιιιι

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
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ΧΧΧ. ειιττετε. Νει1ε ΡοΙΒε πω. ιιεε”.

ΜΒΒΙθΙΝΙΜΒ ΜϋΙΙΒΜΠΗΒΙΡ"Ε
ιιτι1ετ άει· ΚεάειΜιοτι νοιι

Πι·. 1οιιειιιιεε Κτειιιιιιιε!ε.
Ηι,ετε.

Πι·. εεεωτ ιΝειιειειι.ι

51. Ρετετετιιιτε;.

Ρι·οι'. Πι·. ΚετΙ Πειιιτι.

]ιιτιειν (ΙΙοτρειιι.

 

Ι)ιε,,5τ. ΡετετεΒιιτεετ ΜεΜειτιιεειιεννοεΙιετιεεετιίτ" ετεεΙιειιιήεόετι ϊ' ΔΒοπτιε11ιειι'08 -Αιι.ίιιτεΞε εοντιε εΠ.ε Πιεε:τε.Μ “Ϊ

$οτιτιεΒετι‹:Ι,-Πετ ΑΒοτι1ιει11εΜη:τεΒ ἰεΙ ιιι Β·ι:ιεε1ε.ιιά8 Με!. Πιτ εεε ΜΜΜ τιιε.τι ειιιεεειιΠεεε!ιΜι ειιι Με ΒιιεΜιετιΜιιιιε νοιι Κ. Σ. ΒΜ:ετ

_Ιετιτ, 4 ΚΜ. Πιτ Με ΙιεΙΙ:ε _|εΙιτ ιιιοΕΡοετει.ιειεΙΙιιιι€, ἰτι εειι ειιι1ετεε ιιι $τ. Ρειετεεετε, ΝεντεΚγ-ΡτοερεΚτ Ν: Μ. :ιι τιεΙιτετι. - ΕΜΜΑ

ΞΜεάετιι20 Μπιτ ]ΜιτΙιε!1, ΙΟ ΜετΚ τιεΙΙ:ιιΜιτΙιοτι. ΠετΞεεε;Μεεε :Με ετη” εοννἱε εΙΙεειιιόιεΚεάεΜιοτι Βε:ι1ετΙιεΙιετι ΜΜει!ιιτι επειτ

Πιτ Με 8ιτιειι€εερεΙιετιε ΖειΙετι ιτιΡειἰτἱετ2θΚορ.οτΙετ45Ρίετι.-- ειι τετ πιειι επ Μπι ειεΙΙνετττετειιόειι εεει:Ιιε ΠεΠι Ιιτετιάετι εάεΙ»:

Αιιιοτειι ινετεειι 2ϋ Βερετετεε:08ειιιτετ ΟτιΒιιιεΙειττι!τεΙιιιεεεειιιΜ. τειιτΙ)τ.Ε. Β1εεε18 ἰτι 51. ΡειετεΙ)., ννεεειιι Οειτοκν, 1 Ι.ἱτιἰε Ν: 28

- ΠεΓετετε ινετάειι τιεοΙι τιεπι ΞειΖενοτι ΜΒΜ. ρτο Βεεειι Ιιοιιοτιτι. ιιι τιοΙιτετι. Βρι·ευτιετιιιιάειι ΜοιιιεεετιτΙ Ρτειτειἔ γειιέ~ε1ΜιιΣ

(ΜΒ,
 

ει. ΡειετεΒιιτε, εειι 26. .Π1τιι(8. Με.

1τιιιειι: Πι·. Η. 'Ι'ττιΙιετι: ΠεΙιετ Βιιιοεοειι ιιιι ΡειιΚτεεε. (ΞειιΙιιεε.ι - Βι·. ΑεΙιετι: Με εΙιγει[τεΙιεεΙιε ΒειιειιτΙΙιιιιε; άει·

εΙιτοιιἱεεΙιετι ΗετεετετιΚΙιεΠειι ιιιιιετ ιιιοεετιιειι θεειοΙιτεριιτιΜειι ειιι! ιπι ΙΛεΙιτε εει· Κτιιιι‹. - ΜἱττειΙιιτι8Μ Με (πι' θε·

εεΙΙεεΙιει“ι ρτιιΚιιετΙιει· Αει·ετε Ζε Βητιι. - 'ΓεεεεεεεΙιτιοΜετι.

Αιιιει€ειι.

Πε!ιετ Ειιιο:οειι ιιιι Ρειικτειιε.

(νοι·ιι·ιι€, £ειιεΙτειι ιιι άει· 8ἱιιειιιτ εει· Ποι·ρετετ ΝεόιειιιιεεΙιειι

θεεεΙιεεΙιεΐτ ειιι 27. ΑρτἰΙ 1905.ι

νοιι

ΙΜ. Η. 'ΤτιιΙιεττ.

(5ειιΙιιεει.

δ. Τεεειε ΕεΙιιιιοΙεοΚΚεε.

Με ΒεΙιιιιεΙτοΚΚετΜτετιΜιειι ΜΜΜ ιιι Ι.ειι‹1ετιι, ιιι ινε!

τ:Ιιετι Με ΥὶεΜιιεΙιτ ιιι εεεοιιεετε ιιτιιΓειι€τειεΙιετι Μειεεε

εεττιεΒετι ειτε, εε ιιι ΙεΙειιε, Πτιιεεεγ,νιΙττοττε,

Ι)ε.Ιπιειιετι, ΜεοΜειιειιή8 Μιά νοτροτιιττιετιι

ιιιτε ινεὶτεετε νετετειιιιιι€. Αεί Με πετ ιιοειι ειιι

ειτιι.Εετιε 2οο!οε,ιεεΙιε Βοτιτ!ετεπεΙΙιιιιε (Ρ ο ε εε Ι τ, .Ι ε τι Η ε Ι,

Ι.ιεΙιετιιιειειε τ) τ1ετ Τεειιιε ΒετιιτιοΙτυΚΙτιιε ιιιιιΙοευΙε

Με ειπ! σετ Τεειιιε πιιιΙΜοειιΙετιε τιιιΙιετ ειιιεεεεεετι, κι

Ιιιετ ΜΜΜ. τΙετ Οτι.. ΗετνετεειιοΒειι ιιιιιεε εΙιετ ενετεετι,

Μιεε Με Ειτιεττοιιειι ]ειιετ Τειειιιε ιιι εειι Οτἔειιετι εεε

ΜετιεοΙιετι ιιεε ιιεε ΖιιιτΙιτνιεΙιε Με Ειιι.ινιοΜιιιιμ εεε ειιι

ΓεεΙι εγειϋεειι ΕειιιιιοΙ-τι›Ι‹Ι‹ιιε (Με Ιιμ1ειιεε Ροτπι τ1ετ Ετ

ΗτειιΙτιιτιε), Με Εττιει·γοιιετι τ1ιεεετ εΒετ Με ΑινεοΙετ

εεΙιιιιοιτοΜτιιε (Με ιτιιιιτΙΙοοιιΙετε Εστω) Βετιιιι€ειι υπό

εννειιειιε, εεεε Με Ειετ τΙετ 'Γεετιιε τιιιιΙΜοειιΙετιε εεε

ΡΜιανιοΙι Με Με εεεοτιι1ετε εενοτειιετ, Ιιειιιι 8ειιιι·ειιι

ειπ εεΙιτ εεΙιετι, Με 8εΙιεί εΙιετ ιιιεπιτιΙε ειπ ΒεοΙιεεΙι- ε

ιιιιιε εεΙετιε,ι. Ηιετευε ετκιετι ειεΙι ειιιετι Με ειιΠεΙΙειιόε

Ετεεεειειιιιε, ννετιιτιι ε. Β. ιιι Πτιιειιειγ ιιεε ιιι Βε!πιειιετι -

Ι.ειι‹1ετ, ιιι ε·εΙεεειι εετεεε Με 8εΙιείε εειι ΙΙειιρτεεειετιε

Μετ νιειιειιεΙιι ΜΜετι, Με· ΒειιιτιοΙτοΜτιιε πιο ΙιιΙοειι

ΙτιτΙε Ιιοτιιιιιιε ειιοττιι εε!τειι νοτΙτοτιἰττιι.

νετ εΙΙετιι ιετ εε Με Ι)οτί- Μιά Ι.ειιεεενϋΜετυτιε,

ινε1εΙιε νοιι Με 8ειιεΙιε ΒειτοΕεε ειτε: εοΙειιεε ΜΜΜ. ιιι

‹1ετιι ετιεετι ΖιιεειιιττιειιΙεΙιειι εετ εεεετΙιε!ιετι Βενε!Κετειιε

ειπ ιΙιτετι Ηιιιιεειι εειτιε Βεετιιιιι1ετιε; σειιιι τΙετ ΗιιιιΔ ιει

Με ειιικιΒε Ηειιετιετ, ιιι εεεεετι Βετιιι Με Τεετιιε Εσει

- ΜοττεΙιτΜε-ΒιιΙΙειιιι Μ. Ρεεετεειιητε. -

τιο!ιοΜτεε, Μεεετ 8--4-ΒΙιετ1τετε, σε. 4 Μι!!ιττιετετ Ιειιεε,

Με ΙιιΓεΚιιοιιεΙιειτιιε !ιει”εττιάε Βειιετνιιττιι Ιεει. Με ΟΙειοΙιεε

κι Με νοττι ΡιιοΙιε, τ1ετ εεἱεριεΙεντειεε ιιι Ι)εΙιτιετιετι

εεΙι!τειειι πι Ηειιεε Μ, εε!τειιιιι. Αιιι εει· ινεεε ιιιει.ετ

ειοΙι εεπι $ε1ιΙειεΙιτνιετι ΙειεΙιτ Με θειεεειιΙιειι, Με οεπι

Βετπι σετ ΖεΙιΙτειειι εειι Ηιττετι εεεΙειιετιεετι Ηιιτιεεε ειιι

ετειιιιτιετιεειι, ετιιεττοιιειιιιειιιεεε Τεετιιετιειετ το νετ

εοΙιΙιιεΙτετι. Ι)ιεεε εετινιεΙτεΙτι Με ιιι νετεεΙιιεεειιεε Οφε

τιετι εεε ιιειιετι Μαθε ευ εειι πιιι ΡΙΙιεειεΙτειτ εεΓϋΙΙιειι

Εετιιτιο!τεΚΙτυε-Βιεεετι; Με ετΚτετιΜειι Οτέετιε τ!ετ εε

εειιΙεειιτετετι 'Τιετε ινετι1ετι, Με πιιι νετΙτευΓ ιιιινετινετιιΙ

ειπ, ιι·ιεεει·ιιιιι Με Γιιιιεττιιετετιε! εειι Ηιιτιτιειι Ιιιιιεε

ννοτΓειι ιιεε εε «Με Με πιεσε εειι 0εεετεετι εει· Κειτιι

ετιιινιτΙωΙετιε, Με ΚτειιιΜιειτ ιιι ιιιΒιιιιιιιτιι Με. .Ιε ετϋεεετ

Με· νιεΙιειειιιε εεε Ι.ειι‹Ιεε, επι εε ετεεεετ Με Με τΙετ

ΗιιιιτΙε ιιιι‹Ι _ιε ιιιεετιεετ εει· ΚιιΙΙ.ιιτειιετετιε ιιεε ,ε εε

τιιι€ετ τΙετ Βιιιιι Πιτ Ηγειετιε Με Πιτ $ειιιεετΚειι. ιιιιτετ

ιΙετ Βει·τι!Κετιιιιτ.τ, επι εε ιιιεΙιτ νετετειιετειιιεΙι Με ΘεΓειιτ

τΙετ ΙτιίεΚιιοτι Πιτ Με ΜετιεοΙιετι. Ι).ιε νετΙιεΙιιιιε εετ

ΖεΙιΙ @ετ ΗιιτιιΙε ειι τΙετ Με! τΙετ ΒεινοΙιιιετ εεει.ιιΙτετ

ειειι :ιοί ΙεΙειπΙ Με 1:3, ιιι Ροιιιιιιετιι Με 1: Η,45, ιιι

ΝετΜετιΒιιτε Με 1:18, Αιιεεεειι ϋεετ Με ειιτερτεοτιετιεετι

ΖεΙιΙειινετΙιε.Νειεεε ιιι εεε ϋΙιτιΒειι, οιιετι Ιιε.ΙΙιΙιεΐΙ. 80ΙΙ180τι

τω Ι.ετικ1ετιι ειιιό τιιιτ Ιειάετ τω” ειιΒετιε!ιοΙι εεννεεειι.

Πιε Ψεεε, ειιι! ινεΙεΙιεε Με νοιι εειι Ηιιτιεετι ειπ :Με

ΚΜ; ειιεεεειτειιιετι Βιετ εει· 'Ι'ιιιετιιιι ιιι εειι Με.8ειιτΙετττι

@Με ιιεε ΜετιεεΙιειι εεΙετιεετι, Ιεεεειι ειοΙι ιιε.ιϋτΙιεΙι

ιιιεΜ τ.τετιειιετ Βιτιετειι. ΗΜ Με ΙτιίεΙττιοιι ετειιεεΙιεει, εε

νιτειιεετιι ‹1ετΚειιιι οσετ Με Κειιιιε ειιί εετ ΒΙιιτΙιειιιιι επειτα·

τω, ινετεετι εΒετ τιιειει. εεΙιοιι ιιι άετ Ι.εΙ›ετ εεεεΙεεει·ι.

ΑΙιετ ειιεΙι ιιι νοιι εεττ νετάειιυιι€ειτεΚιιιε ΓετεεεεεΙεεε

ιιεε Οτεεεειι, εε ιπι Πειιιττι, ιπι Απε, ιπι Κτιοοεεεπιετ!τ,

ιπι ΖεΙΙΒενειιε σετ ιιιιτετειι ΕΣκιτεπιιι.ειετι ιιεε εεε Βτιιει-,

Κοτεεε, πι εειι ΙΙε!εοτ8ειιετι, ιιι εει· ΡΙευτε., ιπι εεε Βικι

Βειι Με Με ΑιιινεεετιΙιειτ νοιι ΕοΙιιιιοΙτοΙΜιιε Βιεινει1ετι

Κοιιειετιετι ινοττΙειι πω! ιιι εειι ΤΙιοτεκτειιπι εεΙετι8ι. ετ

οι: ετετ εεΚιιιιΜιτ επί άεπι ινεεε τΙετ Ρεττοτειιοιι ειτιετ

μτιτιιετ ιιι Με· Ι.ει›ετ ειιτειειιεειιεε ΕειιιτιοεοΙΜεεεεεεεινε1ει

οιιιτειι Με 13ιεριιτεειιιε. · _ ,

8ΕΝΕΒΛιζ Με

εΠΝιν. ω: ΜΕ"



ειε

[Με πεπριεποΙιΙιοπε Ι.οΙ‹εΙιεειιοιι πιιπειι πιε ει” -

πουν. Ειιιπτγοιιετι πετ 'Επειιιε ΕοπιιιπποΜ:ιιε ιιι πετ Βιιπειι

ΙιππΙε πππ πετειι ΟτΒιιιιειι. Ιιι μπε νετειιι2εΙιειι ΕειΙΙειι

εποπ πι ειιιεπι Απεεεεε πετ επεεετειι ΒεποΙινιπιιιπ ιιιιΒε

ιτοπετι, ετΜΠιΙετι ειε. Με ετιιτειιιιιτ, πιε Ι.επετ Με πειι ποτ

ειΙΙειι ειιιπετεπ Οτετιπετι πεε ιιιετιεειιΙιεΙιειι Κπτροτε πενοτ

επειειι πω; πει νιτειιειιι εεπεπετ Ιεεετιι ειε ειοΙι ιιι πεπ

Νιετειι, ιιι πετ πιε, ιιι πεπι τεττορετιιοιιεπΙειι ΖεΙΙΒε

ινεπε, ιπι Ρετιι:οιιειιπι, ιπι Μεεεπι.ετιε.ΙΒεπτ0εε, ιπι Νει2

οπετ επετ εποΙι ιπι ΡειιΙττεειε επ. Πειν0ΙιιιΙιοπ πιιιιΜΙτ

εε ειοπ ππι πιε ιεοΠετιε Απειιιιοιι τιπτ επιεε ΟτΒειιεε, εε

Ιιεπειι ιεποοπ ειιιοπ επ ιιιειτιοΙιε Βεοπεο!ιι.πιι€ειι νετ, ιιι

ιι·εΙοπειι ειεπ ειπε Βιειοπ2ειιιΒε ΕιιιινιεΙ‹εΙπιιπ νιεΙίεοπετ

Κειιιιειτι μια νετεοπιεπειιετι ΟτΒεπειι πει ΓεειειεΙΙειι Ιειεεειι

(Εοπιιιπποπιτπε πιπΙι.ιμΙειι). Πιτ πιε ΑιιεινειιιΙπεε

Οττεε πετ ΑπΙεεετπιιι; εοπειιιειι ιιιεπτΓεοΙιε Ρεπτοτειι νοιι

Ειιιππεε 2π εειιι, πιι€ετ ειιπετεπι Με νετΙιεΙτιιιε πεε

Κεριι1ετπείεεεππτεπεεπιιιΜε ειιτ Οτπεεε πετ Οπποερπει·ειι,

ίετιιετ επι 2ιινοτ ετειττΒεπεπτεε Ττειιιιιε, οπει· Ηγρετειπιιε,

οεπειιιε1πεε ΠπτοΙιττειιππιιε πετ θεντεπε π. ε. ιν. (πιιπ

πετεοπ, Ι.επιιε. ΟΙινετ π. ε). Μειει: Μτπ Με

ειιιπτγοπειιιπε '1'ειειιιειιει εο!ιοιι ιπι πΙιι€ειιπετιιιπειιεΙ ιιι

ΓοΙΒε πετ ΕιιιΜτιεπιιε πεε νετπεπειιπειι πΙε8ετι- πε2ιν.

ΡειιΙοτεεεεείτοε νοπ εεπιετ επεεετειι ΠιιιιιιιΙΙιιιι€ετιιειιιπτειι

πείτειι:. νοιι Μπι ΒΙπτεττοτιιε ιοττΒεττεπειι Με ιιι πιεεετιι

οπετ ιειιειιι Οτειιιιιε επεεεετει, ειιτινιοΙτεΙτ ειοπ πετ Επιπτγο

πιιιιιι ιιι ιιπτ εεπτ ε.ΙΙιιιπιιιιοΙι Γοτιεοπτειτειιπειιι ννεοπειπιιι,

π τιεοΙιπειιι επτ πιιιΙοεπιπτειι οπετ ιιιπ1ιιΙοοιι

Ιπτειι ΕοπιιιοΙοοΜιιιε-θεεοπινπΙει:. Βιεεε πιτ81:ιιι ειιιετ

Με ιιιεπτίεοπειι Ι.ειιιιεΙΙειι πεετεπειιπειι επιιοπΙε., ιιπ πε

τειι Ιιιιιειιεεπε επι πιιιιιιττε1πετ ειπε εοπιιιεΙε, νοιι ΒΙΜ

εεΓεεεειι ππτοπ2οπειιε Μπεπε!Γεεετεοπιοπι επεοιιΙιεεεμ ειπε

ετεπε επιιεπιιιειιπε πιιπ ππτοιι πιεεε Ζπιιοπιιιε πιο νετ

ετπεεετπιιε πεπιιιεεπιπε. πιω ΡΙπεειεπειτ ιιι ειοπ. Βιεεε

ιετ νοιι πεΙΙΒεΙπΙιοποτ Εε.τπε, Γτει νοιι Βιιινειεε πιιπ ιιιιιοπιι

ειοπ οΙιεπιιεοΙι επεεετπεπι ιιοοπ πιιτοπ ειιιειι πετιιιεεπ Θε

1ιεΙτ επι Βεττιετειιιεπιπτε πιιπ ΖποΙτετ ΙτειιιιιΙιοπ. Νειπτειιπ

επι πετ ΑπεεειιπποΙιε ιιιίοΙΒε τεειππνετ ΒιππεπεινεπεΜιοπε

τιιιιε ειιιε πιε ΒΜεετιπεεοΙιιυπιετ πιιι€επειιπε Κειρεει επι

εππιι, ειιτοεεειι ειπε πετ Ιιιιιετιπποιιε νοιι πετ ΙεπιεΙΙ0εειι

Οπτιειιιε επεπειιειιπ -- πππ Μπιτ πειπι ΜετιεεΙιειι ειετε

ιιπτ ιιι ειιπ‹ιΒειιετιι. ιιιοΙιτ εποπειιεπι ΥπειοΙιεΕπιιι - ιιεπε Κειιτιε,

πιε εεε. ΒτιιιΙτερεεΙιι. Ιιετνοτ. Ιιι Ιειεπετειι πἱΙπειι ειοπ ε.ΙΙιιιεπ

Ιιοιι 2-20 πιιτ Μπι οπετεπτετιετιεοΙιειι ΙΙππειιπτειιΖε πιιπ πιιπ

4 ΒεπΒιιπρίοΙιειι νετεεΙιειιε Βειιππ·πτπιππρΓε, πιε 5 οο Ι ι ο ε ε

πεε ΒοπιιιοΙοοπΚπε.ε Απε ιετιετ ρτιιιιε.τειι Εοπιιιοποπιτπε

Βιιιεε, ιιι ΒΙειοΙιετ ννειεε επετ Με ειπε πιεεεπ Βτιιτ.

πειρεεΙιι Επτιιιειι πειιιι Μεπετππι Τοοιιιετπιεεειι, ινεΙοΙιε

πειιιι επετπιεΙε Βτιιι.ιοπρεεΙτι ετ2ειιπειι. ΙιετνετεεΙιειι. Ζιι

νιε!επ Ηπιιπετιοιι, πο. ιιι πιιεεΙιεπτετ Μπι πϋτιιιειι επι

εοιοπε '1`οεΙιιετ- πιιπ Ι·Βιι!τεΙπιεεετι ειιιΜοπεΙιι: πιειιιοπε νοιι

ἱπιιειι εττειοιιειι ειπειι εειιτ Ιπειτιειι, πειιπε ιιει· _Ιιιιεειι

Βτοεεειι Πιιιτειιε, ειε 1πεειι ειοΙι νοπι Μιιτιετποπειι Με πιιπ

εοΙιΜπιιιιειι πειιιιι ιιι ετοεεει· Μειιιζε πει ιιι πετ ΕεΙιιιιο

Ιτοπιτειι-ΕΙϋεειέπειτ ππιπετ. Ι)ιε ΡτοΙιΓετειιοιι Μπι; ππετ

ιιπτ Ιειιιπειιτιι νοιιετετιειι, ιιιιοπ εε. 0 Μοιιει.οιι επεε.=ι

πιε θεεειιινπΙετ ΚΥεΙπιιεε- πιε Ηπιιιιει·ιειετϋεεε, πει ειναι

μπι ιειΙιτεΙειι€ειιι ιΝεοπειιιιιι επετ ιιιιοΙι Κιιιπε- πε Μετιιιε

ΚορΓετπεεε 2ιι εττειοΙιειι.

Με ΜιιιιεοΙιε Βιιπ πετ ΕοΙιιιιοποπππεετπτειιπιιπε Με

Μειιεεπειι Ισιιιιι ειοιι τιιειιιιιεςΓειιιε πιιπ ινεοπεεΙνοΙΙ πε

ετεΠειι. πε ιιειο!ι Νειπτ πιιπ ΟΙιετ:ιπιετ πετ ΙιιίεΚιιοιι, _ιε

Με πετ ρπγειοΙοπιεοπεπ πιέιιιιει πεε πεττοΙΤεπειι Οτ

Βειιε νετεεΙιιεπειι, πετιιι πιε ετινειΘε ΜειιιριιΖιπιι πετ

ΚειιιιππΙεπετπιιε ιπι ΟτΞετιιεπιπε πιιπ επι εεπτ πιιιιτεε θε

χιτει.<τε νετιειπειι. Απετ ε.ποΙι πει ιειιΙιεττειιι Αιιίττει:ειι ιιι

επι- πιιπ πεπιεεΙπειι Οτεπιπ ιετ πετ πεινειΙιεε ΥετΙειιί νοιι

πιπποπετιει ΕνετιεπεΙιπιτειι εππειι8ι8: ιιι ειιιΖεΙιιειι ΡεΙΙειι

ετιτπι πετ Εοιιιιιοποππιιε εοποπ ίτιιιιΖειτιε επ, πιο Ρ'Ιϋε

ειθΙοειι Μτπ τεεοτπιετι.. Με εεεειιιι.ε θιεπιΙπε εοπτπιιιρίτ

επι, πιο Ι€ερεε1ιι·ειιππιιΒ‹·π ινετπειι νοιι ΚεΙπεεΜειι ιιι

 

 

Κτπειιετι Με Με πει πει· Ξεπποιι ειιτπεοπι ιιιεπ πιιΓειΠιε

τεεπετεππε Βειιιιιπε, ινε1οιιε επί ειιιετιιιειΙε ει.ει.88επεπιε

Εοπιιιοποππειιιιινειειοιι πιιιινειεειι; ιιι ειιπετειι εεΙΙ.επειι

Ρ'πΙΙειι, ειιιιιεπ »νο εε ειοΙι επι ειπε Ι.οπε!ιεεποπ :ιιι πει·

επεεετειι ΚπτρετοπετΠεοιιε σποτ επετ επι ειπε εοιεπε ιιι

πιιιιιιιτε!πιιτετ ΝεοΙιπετεοπε.Γι νοπι Μιτιιι!τε.ιιε1 πε.ππειι,

πειιιι εε επί Μπι πλτ'επε πετ Απεοεπιετιιιι8 επι· ΡετΓοτε

που, εει εε ‹ΙὶτεΙ‹ι. ιιεοΙι επεεειι, εει εε ιιι πεπ Βετιιι

ποπιπιειι. Ι)ιεεε εροιιπιιιειι ΙΙειΙππεενοτπετιπε επιπ Ττειιιοπ

ειε εεεεριιοπεΙΙε Απειιεππιειι επ πεεειοΙιειι, ιιι πετ Βε.<;ει

πετ πιε Εοπιιιοποπππε-ΙιιΓεπιιοπ πειιιι ΜετιεοΙιεπ ειπε

εοπινετε. ιιπτ επ θα ιππιοΙιε Ει·πτειιιτπιιε ιιπ ΘείοΙ8ε.

ειε πιεΒ ιιι πιπΙιιρΙετ Ρ'οτιτι επι· ΙΒιιτΜοΚΙππ8 ΘεΙεπεειι

οπετ ειοΙι επε!ι ιιει· επι επι ειιι2εΙπεε!επειιεΜεπιι

8ετεε ΟτΒειι πεεοΙιτειιΙτετι.

Πιο ετοεεειι θει"επτειι. ινε1οπε πιιι ειιιετ Ι.οΙοεΙ Μει

τιπτι πετ ΙπτΚτε.ιιΙοπιι8 ιπι Ρειιπτεπε νετΚιιπρίι

πω, ετΒεπειι ειοπ νοιι εε!πει, πετιιι Μτ ιπι Απεε πε

ΙιεΙιειι,πεεε πιε Βεπο!ιερειοπεΙπτπεε πει ιΙιτετ νετειεοπτειι

Εεεε επ πετ ΠποΙτεειιε πεε πΙεπειιε επι πεπ ιπ πετ Τιπ

πεε ΟπετππποΙιτεππιεε πειιιιπΙιοΙιειι έτοεεειι ΒιιιτπεΓεεεετι,

πετ Βιιποιιποττε, πετ νειιε πειτε πιιπ πετ νειιει Ροτιειε πι

πιιιιιιιτειπετε ΒετπΙιτπιιε πω, εοΜε πεεε πιο Πι·πεε εεΙπει

επειοπΓειΙιε ιιιοπτ ππτ ππτοπ ΒΙππ;εΓεεε-, εοππετιι ειιοιι

πιιτειι Ε'ετιιιειιτ-Βειοπιιιπι επεπε2ειοππετ ιεΕ πιιπ πεπετ

ιιιιετιεεΙυεπτοιι ειε «νετπεππιιΞεοτεειι κατ' ἐΞοχ·ῇ·»» ω.

Με Εοπιιιοποππειιετπτειιππιιε Με ΡειιΙοτεεε ιετ επι τε

Ιειιν πιιεεετετ εεΙτειιεε νοτιιοιιιιιιιιιε. Ζπ πιεεετ Με”.

επιι8 πετεοΙιιημ επι νετπΙειοπ πιιτ πετ ινειιι πεππι.5ετειι

ΑπεΙιτιοιι πετ Ιπεπετ, πιε εοινειι Μι ειιιειι εοΙοπειι ειπε

πεπ πεπτεπειιπειι ε2ετιετιεοΙιειι Ι)ε.ιειι πεπε ειιιειεΙΙεπ Ιππι

ιιειι εε. 80-70 ΜεΙ ιι€ιπππετ πείεΠειι Μτπ. νοιι ειπω

πεπ, πιεεποειιεοπ πεπ πιιειοπετεπ Ρ$1ΙΙειι επεεεεπειι,ειιιπ

πιιτ ειπε ω· 8εεειιιτΙιτ‹·τετπτ ιιιιτ 8 πειεπιεπεοπε πΙιτιει

Ιπιιεειι πεπειιιιτ, ιιι νι·εΙοΙιειι Με Ρεπιττεειε ε.Ιιειιιι€ετ

Ηετπ πετ ΕτΙοτειιΙ-:ιιιι€ειι οπετ ειπετ πει τι" ιιιιιιτιρΙειι

Γετπι 8ΙειοπΓε1Ιε τιιιιπειειΙιμ πετ. Ιπτετ ΜεΙιτιεπι Με

8εΙιπτειι εποπ πιεεε Μπι πετ νετπειι€ετιιιειτ επι, ιιι

ιινεΙειιει πιε ΡειιΚτεεερετποιοΒιε ιιοοπ ιιποΙιειι επεπιιπιτει

Ποπ πεπεοιιτ πω· πππ πειιιι εε πεπιει· Με ππτιπετιιεΙι

πιειι, πιιεε πετειι Βεεοιιτειππιιπ ειπε πειιειπετε Οπετειπιετι

ειετιιιιε πεε Ι‹ΙιπιεοΙιειι ΚτειιΜιεπενετιιιιιιεε, Με ιιιτιιι

πιπιπετ επετ ιιιιοπ ΠετεϊΙειι€επειι πω” πεπ ρειποιο8ιεοπειι

Οππππιιοπεπείπιιπ νετιιιιεεειι πι.εεειι.

Με ειιι.εειε ΒεοπεοΙιτπιι€ τιιιιτι νοιι Οπε.ττιποιι πε

Μοιιιε.πιτ πετ, ενεΙοιιετ Με Μπι Κείει·ετε νοιι

Βεεοπττ ιπι .Ιεπιτε 1789 πει ποτ $επιιοιι ειιιετ νοιπ

ΙιοΙιειι Ι.ειεπε ειπε «Ηδιπετιπε» ιιι πετ Βεπε!ιερειεΙιεΙπτπεε

ειιιιτειΓ; ειπε πιιιιιιοπε θεεοπννπΙει Με ιιιιοπ πετ .ΑιιΒιιπε

πεεεεΙπειι Απτοτε ε.ποπ Ροτιε.Ι 1808 ιιι πετ @Με

ρεπιπτεειιιε εεΓπιιπειι. Γετιιετ πετιοΙιι.ει ΟΙεεεεειι ιιι

εειιιειιι πεπειιιιτειι θεπιτιιεΙινετπε ειπε Μπι .Ιειιτο 1842

ππετ πιε Ετιιτειιιππιιπειι πετ ΒειιοΙιερειοΙιεΙπι·πεε, πεεε

ΕππεΙ ιπι .Ιει!ιτε 1840 πει εειιιειι ΟπππΙ‹ιΙοιιεπ επι Με!

πεπ ΒεΕπιιπ ειιιετ πι πΙτιρΙοιι ΕεπιτιοποπππεετΙττετιππιιε

πεπο ι”εειειεΙΙειι Ιιπιιπειι: ιιεπειι Μπι Οεπιτιι, πεπ Νιετειι

πιιπ ειιπετειι Οτεμιτιειι, ιιι πειιειι ειο!ι πι ετπεεετετ ΖτιΙιΙ

μπε ΒΙειοΙιεεεττειε Οιιετειι ι·οτΓειιιποιι, πειτ8 ειιοπ Με

Ρειιπτεειε 0-8 ΒΙεεοιι ιιι εεπιετ 8ππετειιι2, πετειι Ντιπ

ππιιι;ειι πιιτοτειιιειππετ πι ετιπειετ Βε2ιεΙιπιιπ ειιιιιιπειι

πιιπ πετειι ΙιιΙιεΙτ ειπε πειΙετ πιτπΙοεετ τ·ιπεει8ι‹ειι πεετειιπ.

Οειι2 ειιειΙοπε πειιε τει!επ ειποΙι πιιπ: ιπι .Ιειιιτε 1804

8ειπι ιιι πετ«ΖεἰτεοΙιτ.Γπτ Μεπιπιιι» πιιπ Ι88Ι Μεεεε

τοιι πι εειιιετ πι πετ «'1'πεεε πε Ρειτιε» ινιεπετεεεεπειιεπ

ΙπεπεπτεΙπιεεετιειιοιι; «Κχετεε ιιγειειιιππεε ιιιιιΙτιρΙεε πο

Γειππ0ι1ιειι».

Ιιι ιιΙΙειι πιιπ πιε!ιετ ειιΞει”ππτιειι ΒεοπειοΙιιιιιιΞειι πεπ

πειτε εε ειοΙι ιιιιι ειιιειι επιπΙΙιπετι, ετει επι $επιιοτιετιεοιι

ιιεοΙιεεινιεεετιειι ΒεΓπιιπ. 8ιε εςεΙιπτετι επειι ειιιετ Ζω απ,

ιιι ινεΙοΙιετ πιε Ει·ΚτειιιππιιΒετι πετ Βεποπεροιοιιε!πτϋεε

ιιοοπ πεπ επεεετπιιιπ Με Βετειοπεε ειιιετ εεοπιοπιιπιπεπ

 



 

ε1ιπιεοεεπ Ππεετεποεππε εεεπάεπ ππά Με Αεάοπιιπειοτ

(μπε επ ειοε εοεοπ νοπ άεπ Οειτπτεεπ ινεεςεπ άετ ετεε

εεπ θιείεετ άετ εοοιάεπεειιεπ Ψππάετεπεεειεεπ ιεεε άπτοε

ενεε εποε άεπι θειιιοτε ποε «Με πιο εεπεετε» επεεεεειε

ενιιτάεπ. Ετιτεπιιοιιετινειεε νετίιι€ειι πιτ εεετ εποε ετεεε

ειιιει· ειππειπε ειπεοειεειςε ΒεοεεοιιεππΒεπ εεε άετ πεπε

τεπ Ζειεεροοιιε, ιπ ινειοεετ Μπιτ νετ εΙιεπι άετ Αεερειε

ππά άετ άπτοιι ειε εεεππεπεινετε νετνοΙιεπτπτππεεεπ Βεποε

εειτπτε;ιε Με Με Ρεπετεεεετεπεεειιεπ άετ Βιεε;ποεε

ππά εειιιεε άετ ιΙειιππε πιειιτ 2πΒεπε;ιιοιι πετάω. Βενοτ

ιεε ιεάοοε εεετ Με 8 ειει·ιιετ 8ειιϋτι€επ Κεεπιεειεεεεπ

ειιεεειιππεζεπ εετιοεεε, πιτιοιιεο ιεε εππεοεεε Ιετε ΑπΓιπετε

ειιπιεειε ιπ άεπι πεπετεπ πιοάετποπ Απεοεεπππ8επ επε

ερτεοεεπάεπ διππε επι Με δετπρεοιπεεοιοι.:ιε, άιε

Πιεεποεε ππά άιε Τιιετεριε άετ Βοειποεοεεπεετ

ετεπεππε άεε Ρεπετεεε ειπΙεπιτεπ. Βοι ποιπ νετεποεε,

ειπ εοιοεεε Κτειιεεειεεειιά επ επεινετΓειι, ειεεεε ππε Με

ειειιετιεε Ετι'ειιτππε τειεειν Ιειάετ ππτ εετιπε;ε Ηεπάεεεε_

Με. εειεεε)εεεεεεεεπ νοπ άετ Βετιπε;επ θεεεπιεπειιι άετ

ΒεοεεοιιιππΘεπ, εποε Με επ ι·ει”ετιετεπάεπ Εειιε πεπετεπ

Βεεππιε Βιειοείειιε ναεεεπειιοεε Ι.ι1οι€επ ιπ άεπ Κτεπειιοιεε

εετιοεεεπ επενειεεπ. Ι)ιεεε Ε'ειιιε τερτεεεπειετεπ επεεετ

άεπι ειιετ εποε ππι άοεινιιιεπ πιοεε άεπι Τγρπε τειπετ

ι€οειππιτοεεεπετετεπεπιιε άετ Βιιποεερειοεειάτι1εο, Με

Κοπιριιιτεειοπεπ εεεοπάετετ Με, ιιτιε εΙειοεεειειεε επιφ

τιιεεεεε Βεεεπετεειοπ άετ ννεπάππεεπ (Μι Βτιεςε),

νετεπεεεεεπεεπε ετεππιεειεοεε Ρεπετεεεειπεπιιε (επι

Βοετοιν) εεε. ειετ άεπ $ειπρεοπιειιιτοπιριεκ ετιιιιειι, ιε

επιπ Τει! νετινιεοεεπ. Πε ενετάεπ άειιετ εει άετ ΒοιιιΙάε

τππε άιε ι£τΓειιτππἐεπ,νειοεε εειπι Απιετεεεπ άεε Εοιιιιιοεοε

Με επ εππετεπ ΟτΒεπεπ 8επιεοεε ινοτάεπ ειπά, ΒιειοεΓειιε

ιιετεπεε:οδεπ, Γετπετ άιε Κτεπειιειεεετεοιιειπππεειι, ιιτιε ειε

ειοε εει άεπ εε ιιεει·ιιπε εεειτειοεεπ ειιάετεεεετεεεεπ

Ρεπετεεεεππιοτοπ επιιάεεεεπ, ιιι Ρετειιειε εεεεεεπ ππά

επάιιοιι άιιΐετεπειιιάιεεποεειεοιι άιε Πιτ ΕοιιιποεοΚεπεεε

επιιινειεεε άετ Βεποεειιειοιιειάτεεε εεετεεεετιεειετιιειι Μετε

τπειο ιεπεπ, ειιετ εποε άεπ Νεοριεετπεπ άετ Νεοιιεετ

οτι.ζεπε ΒεΒεπιιεετ εεεοιιάετε εετνοτεεεοεεπ ενετάεπ

ιπιιεεεπ.

Ιπ νιεΙεπ Βεπιειιπιι€ειι άεοεε ειοε άεε ειιπιεοεε Κτειιιι

εειεεειιά πιιε ποιπ άετ Ρεπετεεεεπτποτειι επάετε εεετεεεετ

Ρτονεπιειιε ιπ πιεποιιετ Ηιπειοιιε ενειοΙιεπ Με εγτπρε·ιπιε

ειεοεεπ Ετεοιιειπιιππειι _ιοάοοιι νοπ άεπεπ άετ εεπιέςπεπ

εεειν. τπε.1ιεςπεπ θεεοειεπιεεε, ερε2ιειι εποε νοπ άεπεπ άετ

ειΒεπειιοεεπ Ρεπετεεεηεεεπ, πιιε ενειοεεπ Με εεειΠειειιο

ειιεεεεοεπιιιεεε εοεοπάετε νιει Απειοειεπ επίπτειεεπ, πιοετ

ππννεεεπεΙιοιι εε, επ άεεε ειπε Βιιΐετεπειειάιεπτιοεε ιπετε

νιεειπ ι‹ειπεεινεἔε επεεετ άεπι Βοτειοε άετ Μεειιοεεειε

ιιεει. 8οευπ άιε Ιπιειειεμπρεοιπε εεεειιιεπ ειοιι νετεοειεάειι.

Ψεετεπά Με Ογεεεπειιάππ;; ιπι Ρεπετεεε εεετ Με;

άπτοιι τπειιτ ενειιιεετ ριεεειιοεε, Με πιειιτίεοε ειοε ιιτιε

άετεοιεπάε Βιπεππεεπ ιιι Με Πτεεεπεπεεεεπε ειππειειεεε

ππά ειετάπτοε εεπτε Κτεπειιειεεετεοεειιιιιππειι, ειιιε εεε

ειπε Κοιιεεπιειιε, Βτετεοιιειι ἔειιιἔετ Βοιιιειιπιιιεεεεπ, εετε

ιιεοειΒε 8επιιινετεεορι`ππἔ ππά ειιάετινειειΒε ιιεπεε.τει:.ιε

Βγτερεοιπε επεεειεεε πετάω, νοιιειειιε ειοε Με ΑιιιεΒε

τυπο; άετ πετ πιιιττοειτοριεοιι.ειοεεεετεπ ιιιΓεεειοπεεειπιε

άετ 'Γεοιιιε ιπ άιε Ρεπετεεεεπεετεπε μπε πιιπιετειιοιι.

ετεε τπιε άετ €επε ειιπιειιιιοιι ίοι·εεοιιτειεεπιεπ επιπε

Ιππε άεε Βπιετχο ππά άετ εεεειεςετι νιιιππιεπεπιιεειπε ποε

'ι'πιποτε εεειιεπ ειοε εποε ειοτ άεεερειεοιιε Βεεοεινετάεπ,

ΠτπεεεπιρειιάΙιεεεειε ιιι άετ Μεπειιετπεε, ιειοεεε ε;εειΒε

Απιετειεππε άεε°Ιεειιιεε, ΠεεειΚοιε. Ηιοεεεπ, ειεινειιεπ

Βιεττεϋεπ ππά, πεπ εειεεπετ εποε Με άστε, ιτειιεεπιιιε

(Βεεεεοττεϋε) οάετ Κεππεειοεεπ ιπε.ιιεειπάετ Απεππεεππε

άετ Εινιειεεπεετιιπες (Α2οεοττεϋε) ειιι; Οάεεοεπτιε, Ι.ιρπτιε

οάετ Ι.ιρετπιε ιεε ειετ ειεεετ πιεπιειε ιιοοιιεοεεεε πωτάεπ.

Πει; ιπ ερεεετεπ 8εεάιεπ, ειε άπτοιιινεἔ εει εΙιεπ Μπι

τέειι 'Γππιοτεπ πετ Βεπεεερειοιιειάτιιεε επιιτεπ άειιετ Με

νετάεπππεεεεϋτππ8ετι επ άετ Με Με επΓετεεειιάεπ Αε

ιπεεετππε ποε ΟεεεπιεοτΒεπιεπιπε. Επεερτοοιιεπά άεπι ειπε

ειιιιιετεπ Ψεοεεεπιπ άετ Βοειποιεοιτεπε,εεεοεππιεε "Με

Με
ή

ειπε Βιιπιριππε πάει· άεε εετεει άετ Εεεειεεεπε ιιι άετ

Οεετεεποεεεεειιά ινειε επεεετ, Με εει πεπ Ρειιετεεεογεεεπ,

επι άετεπ εεινειεε ΕπεεεεεπιιΒ ειπ. Με ειοε εεετ ειπε

εοεοπ άπτοε Ρειρεειοιι, ενοπεπειι εποε πετ ιπ άετ Νετ

εοεε πεοεινειεεετε θεεοεππιεε επεννιοεειε, άεπιιιεεεε Με

άετεπ εοροει·ειιειεοεε Εεεε, ερε:ιειι άετεπ ΖπεειιϋτιΒιτειε

:ιιπι Ρεπιττεεε άπτοιι Με Ι‹ιιπεεΙιοε επεεειιιιιτεε @εποε

Ζειει€ε Απιειειιππε άεε Μεεεπε ππά άεε ι)ετπιοε πε.εετ

εεεειιπτπεπ. ιιτιε άεπ Ρεπιττεεεογεεεπ ιεε εποε άετ Βοιιι

ποεοΚεπεπεεειιππιεε άετ Ι)τιιεε ππτ Βετιπεε τεεριτειοτι

εοιιε νετεοειεεεετεειε ειΘεπ. Πιεεετ Μεπετει επ Εεεπτ

ειεπειεει€εειε ππά ρεεεινετ Βεινεειιοιιεειε ππεετεοεειάεε

ειε άιιιετεπειειάιεειιοεειεοε νοπ εεινειεεπ ιιπι Με οάοτ

ιπι θειιτεεε εειιπάιιοιιεπ ογεεοιάεπ εε”. οοιιοιάειεπ θε

ειιάεπ, ίετιιετ νοπ άειι Οιιγιιιεογεεεπ, νοπ άετ ιλίειιάετ

πιιιε ππά άετ ννεπάετπιετε, νοπ άετ Ηγάι·οπεριιτοεε. Ειπε

εεινειΒε νετινεοεειιιπε· άεε Ρεπετεεε-Εοειποεοεεπε ιπιε

άετ άπτοε Θειιεπεεεπππε ετεε εεερειιπεεπ θειιεπειεεε

ιεεεε ειοιι,ίειιε πιοιιε εεεοπάετε ιί-ιτπριιιωειοπεπ νοτιιεεειι,

ιειοιιε νετπιειάεπ άπτοε πεπ Νεεεπ·ειε ειπετ εννιεοιιεπ άεπι

Ι.εεεττειιάε πιει ιειιετ Οεεοιιινπιεε, Με ίτειιιοε πετ εοειπε

ιε·π ηιπρεπιειεεεεπ Ζπτιεοεεπεοπε. Οειιεπεεεπιιπε, θειιεπ

ειεεειιεπεοεινειιππε ππά ιεεετπε Μειπεπ ειοε ειιετ επι

Βοειποεοεεεπετετε.πεππε άετ ΒεποΙιερειοιιειάτιιεε εοπιει

πιετεπ, ινεππ άιεεε ιπι Ρεπετεεεεορι ιετεπ Με εεε ππά

ειοε επιοι€ε άετ εεεεειιπάεπάεπ Κοπιρτεεειοπ Οεοιεάοοεπε

νετεοεΙπεε ειπεπεεεειιε ΟοιεεεπεΙιοιι ιτεππ ειοε Με

Αεοιεεε, Οεάειπ ιιι πεπ Βεποιιάεοεοπ οάετ εποε ιπ εειάεπ

ππεετεπ ιΕκετετπιεεεεπ επεινιοιτειπ. ΙΒε εεπεε εοιοιιεε νοπ

άεπι ειπ άετ θεεοιιννπιεε επ άετ άοτεειεπ Ε”ιεοιιε άεε

Ρειιετεεεεϋτρει·ε οάετ εεετ Με πετ νοπ άετ ννεοιιε

επτπετιοεεππ;; άεε Με επάετινειει8 πιιε άετ Βεειε επι

ειεπεπάεπ Τπιποτε πεοιι ειπεεπ εε, άετ άεππ ειειοείειΙε

ειπεπ [ετεεε επι άιε νεπε ροτεε.ε οάετ επι Με νειιε

οενε επεεπι1εεπ νετπιεε;. νοπ άεπ άετει`εειεπ πιειιεπεπ

Ρεπετεεεεπιππτεπ, ενειοεε ιεεε εεεεε επ ιετετ Ρετιρεετιε

ιιπειιεπ ιιοοεετιε εοεοεειῖεπ ειπε, ππεετεεεειάεε ειιιε Με

Βοιιιποιωεεπεεεεοιιννπιεε επεεετ άπτοε πω» επεεΙιε Βιεεεε

Οιιετιιεοεε εποε άπτοε Με πτειι ειεεειεοιιε Κοπειεεεπε

ππά άπτοε ιιτιε ριιρεεοτιεοε ιιιοεε εειεοπ ιιεοεπτειεεετε

Ριπεεπε.ειοπεεειιιιιι. Ι.εεεεετεε ιεε ιτειιιοε ιπ άεπ τπειεεειι

Ρειιετι ετεε πεοε Ετειι'ιιππε άετ Βιποετιεοεεπ ππά πεοιι

εεεοεειιειιετ Ρτειιεεππε άεε ι'ιιπιοτε άεπειιοιι πτειιτπειιιπ

εετ, ενοεει άεππ Με εεεεεπάε Ηειιά ειεινειιεπ εποε ειπ

ειΒεπεεπιιιοεεε 5οιιινιττοπ, άεε Η γά ε ε ι ά ο π ε ο ε εν ι τ τ επ,

ενειοεεε Πιτ άεπι Ποιιιιιοεοεεπε οιιετεεεετιεειεοιι ππά ΜΙΒ:

τεπειειάιεεποεειεοιι άειιετ άεπ Ρεπετεεεογεεεπ Βεεεπιιεει·

επ νετινετεειι ιεε. Με ενειεετεε Ππεοτεοιιειάππεετπετειιιιι

ιεε Με τειεεινε Βιοεινεπάιεεειε άετ Εοειιιοεεεεπεεε

εοεινπιεε ιιετνοτειιεεεεπ, σε Με θιεεειπετπεεεε πεοε επεεεπ

νοπ ειπετ Βιπάεεεινεεεεερεει ππιεεεεπ ιεε ππά άετοιι

ιιιιεει€ετ Ιπιιειε νοπ ειπετ επε τπεετειοιιεπ Ι.·ιτπειιεπ εε

εεειιεπάεπ Οπειοιιιε ππά άετ ειοε επ Μεεε ειιεοειιεεεεπάειι

Ζετεεπ Μπειτειι”εεοτεοιιιοεε πιπεοιιιοεεεπ επτά, ενειετεπά Με

ννειιάιιπε άετ Ρειιιετεεεογεεε επ άετ Με άεπι Βεποε

εοιιπιεε πει επ 'Γε8ε ετεεεπάεπ Οεετιιεοιιε Με εο8ετ ειε

επι πετ ννεπιέε Μιιιιτπεεετ, ιε εειεεε Με Ροεερεριετ νετ

Μιππε εοιπ ιτεππ ππά άεεετ πετ ειιεπιειοιιε 2εττοιεεεετ ιεε.

επειιοε εεννεετε ειπε Ρτοεερππεειοπ,επι άετεπ Οείεετεπ

ιεε εει Βεερτεοεππε άετ Τεετεριε ιιοοε επτι1εεεοιππιε -

νοιιεπ άιτιειιοεειεοεεπ Λπίεοειπεε: εοεοπ άετ Μεπεει άετ

Βιινειεεεειπιειιεππε, ιετπετ άετ Πειι:ιιε άετ Ριεεει8κειε επ

Βετπεεειπεεπτε ππά Ζποεετ, νετ ειιετπ επάιιοιι Με Πει

ιιι άεπι ιιιεει€επ Ιπεειε επερεπάιετεεπ Μειπεεεπ Ι·Ιγάεει

άεπειιιεοιιεπ πάει· εεννειεςε άπτοε άεε ιιικιω.ιιορ ετεε πεοε

ννειεεετε Ρεεπειι εεεεεεοεεεπετ εειιιεΙιεπεειιοεοεοιι άετ

Οπειοπιε οάετ εεετ νετειππειεε ιοεεειϋεεε εετπιπεοεινιπι

πιεπάε Ηεοεοιιεπ εοειιεεεεπ ειπε νετντεοιιειππε πιιε άετπ

Ριεεειεεειεειπιιειε άετ Ρεπιττεεεογεεεπ εεε.

ετεε άιε Τιιετεριε άετ Βοειποεοεεπεετετεπεππε

άεε Μεπεεεεπ επεεετιιιε, επ ιεε ιιι ειεετεπ Ζειεεπ Με ιπ

πετε νετεετειοειιππ νοπ .Πιά- ππά Ωπεοεειιεετρτερετεεεπ



επεπιε!”ε!!!επ ινοτάεπ; Με Ε!!'ε!!ι·ππε πει εεε! ινε!!! πι!!

-0!εε!!Βε άετεε!!!!ι, άεεε !ππει·ε Μ!!ιε! !ιε!πεπ επε!ι ππι·

πεππεπεννοι!ε!! Ε!!!ε!θε.!!!ε!!ινε!εεπ !!ε!›επ. !)εε ε!ε!ε!!ε

έ!!! εεε!! νεπ άετ !ε!!!!!επ ιπεά!!!ει!!επτεεεπ Βε!!!!πά!!!πε.

!π άετ Ηε!!πι!πε, άιιεε εε εε!!πεε!! ά!!!ίτε. άπτε!! επτε!!π

άππ,εει!!εεεπάε οάετ !!!!!!ε!! !!!ι!!!εν!ε!άε Μ!!!.ε! Με Ιπ

Γε!!!!ε!ιε!ιε!!!!ε !π άει θιεεε!!ινι!!ει επιπ Α!›ειε!·!!επ πι! !!!!π

εεε, !ετ !πεπ ΜΜΜ!!! εεννεεει!, επ άειι Με!!! ε!!ε!!!!!ε!!

!!ι!!! Βε!εεεπεπ 'Ι'π!!!ετεπ άειι!!! !!!!ε!ι!!επ νεπ τε!2επάε!!

οάετ ε.π!!εερι!εε!!ε!! 8!!!!ει!!πεεπ Ηε!!ππε Με! $!.!!!ει:!!πά

άει· Χ!·ει!!!!ιε!! !!ει!!ε!π!!!!!!ιτεπ ι!πά !ει επ ά!εεει!! Ζινεε!ιε

.!εά!!π!!!!!ις 1Ω!!!!ε!!εει!πε. Βπ!!!!π!!!!, .!ε!!ε!ετ!!!, Νιιρ!!!!!ε!,

!!ε!·ιπε! ιι. ε. ιν. ι·ει·ινειιά! ινει·άε!!. Λεει· Με!! Μεεεε

νετίε!!!επ εε!!! ππι μπε !!πε!ε!!ετε Βεει!!!ε.!ε ιιπ!! !!!ε!ε!.

!!!!!ιε!· ει! Βε!!πεε θειει!!!επ. Με Βε!!επά!ππε !!ει!π ππι·

ε!πε ερει·ι!!!νε εε!π. Με πι! Ζννεε!!επ άει· Ηε!!ι!πε !!ε

!!επειεπεεε!ιε Ρι!π!!!!επ !ε! ε!!!!!!!ε!! ει! νει·ινει!!επ; άεππ

!!ε! άειι πιο!!! !ιι άει· '!`!ε!ε άει· Κετρει!ιε!!!επ !›ε!!πά!!ε!!επ

θεεε!!Μ!!ειει! ειε!!! !!ι ε!ε!ε!!ε!· !!!'ε!εε. Με εε! άεπ Ρεπ

!!!·εεεενε!επί ε!πε Μ!!νει!ετε!!πε ά!!! ε!ε!ι 2Μει:!!ε!1 Με

θεεε!!ννι!!ει !!πά Με Ηε!!!άεο!‹επ !εεε!·πάεπ Οιεεπε. εεε

Πει·ι!!εε ει! !!ε!!!τε!!!επ, 1ε!!!ιει !!!εετ ε!ε!ι !!!ε!!!ε! Με θε

Γε!!ι· ε!!!ετ Πε!!εν!τεει!!!ε άεε !πίε!!!!επεειο!!εε Μ!! ά!ε εε

!ιι!ε!ι!›ετ!επ Βεπε!!ετεε!!ε Με!!! νε!!!!ε!!!επ πω! επά!!ε!! !ε!

!!!ε!!!ε άειι!!! εεινεπιιεπ, ννεππ πι!! Με Ρ!!!εε!ε!‹ε!! Με

εε!ε!!ε ε!!!!εετ! Μιά, άι!. ε!ιιε ε!!ετε!ε!!επάε θετε!ι!!ε Π!!

ά!ε νε!!ειεπά!Βε νειεά!!!!ε εεε Εε!!!ι!ε!!ε!‹!‹πεεεε!ιεε !!!ει

!!!!τε!! Με!!! εεεε!επ !ι!! 1Βε ιππεε ν!ε!ιπε!!! άει· θιεε!!!πι

!!!!!ε!!, Με Βιπ!!εεεεε!π. Με Τεε!!!εν- ππά !!!!!ιε!!ι!εεειι

!!π!!ά!ε !επιε!!εεε!ι Ονειεπιπει!!ετεπεπ !!!ε ει!! άειι ΟΠΠ!!!

άει· Β!πάεεεννε!ιε!ιερεε! !ιιιε άειπ ετ!!τε.π!!!επ θιεινε!ιε επ!

1ενι!! ννε!·άεπ. Ζ!!! Ετ!!ε!ο!!!!πε ά!εεεε Ζινεε!!εε ά!!!!!ε ά!ε

εε! άεπ Ρεπ!!!·εεεενε!επ ω!! εε νει·ιτε!!!!ε!!επ Ε.!!ε!εεπ

εε!!!ιτε ε!π- !!εειν. 2ινε!εε!!!!!ε !!!ε!ε!επ π!ε!ι!ι ε!!ετε!ε!!ει!

ιιπά Μ!ά π!!!π ε!ε!ι !ι!ει· !π !εάει!! !Σ!!ιεε!!”ε!!ε επι· Τετ!!!

ε!ιε!!!·ρ!!!!επ ει!!εο!!!!εεεεπ !π!!εεεπ, εε!!ε!ά ά!ε πππ!!!

!ε!!!!!! νει· άει· Κεά!εε!ερετε!!ειι εεε!! ε!!!!!εε!ιε!!!ει

!!ερετε!ει!!!ε επεεε!ε!!!ε Ρτε!!ερππ!!!!επ Με Ι)!!ιε;πεεε

ε!ε!!ει!!εε!ε!!! !!ε1ι.Ε!!!ιε ε τ τ ! Κ ι ε !πά!!!ει.!επεε!ε!!!!πε Γ!!! Με

ει! ετιν!!!!!επάε Ορετε!!επει!!ε!!!εάε -- ε!! !πε!ε!ειι, ο!! Εκει!!!

!!!!!!επ - Μτά ε!ε!! εε! Ρεπ!‹!·ε!!εενε!!›!άειι εινε!1ε!!!!!!!ε! Ριο

νεπ!επ!! π!!!!!!!! Με! εεε!! επε.ιε!π!εε!!ει· !!εειν.ε!!ειπ!εε!!ει Ε!!!

!“ετεπ!!ε!ά!εεπεεε ω!. άειι Ονετεπ!π!ιει!! ετ!πε.ε!!ο!!επ !εεεεπ.

Με 'Γε!ε!εΧε!!ι·ρε!!επ άει· Εε!!!πε!!ε!!!!πεεεεε!!ινπ!ετ άει·

Βε!!ε!ιερε!ε!ιε!άτι1εε Μ!!! ε!ο!! !!!π εε εε!!Με!!Βει· ,εεει!!!

τω. ά!! !!!ετ ε!πε ιν!!·!ι!!ε!!ε 8!!ε!!!!!άππ8. Με π!ι!.π εεε!!!

ε!επε !π ε!!πε!!εεπ Ε!!!!ει! εε! Ρεπ1ινε!!εενε!επ !!!ειι·ε!!ει!

επ!!!!!!, Γε!!!!, ά!ε θεεε!!νν!!!ει. ν!ε!ιπε!!! !π Με Ρει!!!τε!!ε

ε!!!!ε!!ιπ2 ε!!!Βε!!εττε! !ετ πο!! εε! !!!τετ !!!ιε!!!ρε!!ειι ά!!

!!ετ ε!πε ε!ε!ε!!πε!!!!! νειει!!!ε!!!πε!!άε ρε!·ι!ε!!ε Απιι!!!!!ι

!!επ οάετ ειεετ !!!!πάεετεπε ε!πε !!!!.ε!επ νει! !)!!!εεπε!!!!

πω! ε!ε!! εε!!ννε!· ι!!πεε!!επ !!!εει. Με εεεειετε Ρεπ!‹!~εεε

ιν!!!!!!ε !ε!. !!πιπ!!!ε!!!ει· εεε!! Βπ!!ετπι!πε άετ Οιεεο!!ιν!!!ε!;

εετεεειπε! ειιιε!! Ν!!!!!ε επ νετεε!!!!εεεεπ. Βιι εεε! ποτε

άεεεεπ Με θεί!!!!ι· άεε Αιιεε!ε!!ε!·πε νεπ !)!!!εεπεο!!τε!

νετ!!εε! πω! ι!!επ ετε!ε εε! εο!!ννετε!επ !!ειπ!!!·εε.ενει·

!ετε!!!!εεπ ά!ε !!εε!!ε!!!‹ε!! επ Θεινετι.!!;επ πω. άεεε Μ!!!

Τη!!ε!π άεε ε!!!!!εεεεπάεπ Ριιπ!!τεεεεε!ι.εε Με !νει!άππεεπ

Μ!! Β!!!!εε!εεεε, εε!!!!!!! Μεεε ε!ε!ετε!!εε!! οάετ ει!!! !!!!!ει·ε

ιπε!ϋε ε!!!ε!ετι Μπι!. ε!ετοά!ε!! πω! ε!πε εε!!ινετε εε!‹ππ

ά!!!·ε !!!πιι!πε !!ετ!!ε!!!!!!!!!. Μιά Με νε!πε!!!!;ε Ρεπ!‹ι·ειιε

ννππάε Με!!! πι!! .Τεά!!!ει!!!Βεεε τειπρεπ!ετ!: ππι! ε!!!

Βιε!π άι! το!! Με πι!! επι!! Τε!! ει! εε!!!!εεεεπάε !.ει!!!!ειο

ιπ!εινππάε εεε!! ει!εεεπ !ε!!εε!ε!!ει ινειάεπ π!!!εεεπ. Λ!!ε!ι

ά!ε επεεειε Βεπε!ινν!!πάε !ε! άπι·ε!! Βεε!επειε Μεεεπε!!

Με!! νεπ άει· εεττεά!ετεπάεπ !ι!!πιν!ι·!‹!!πε άεε Τ!·νμε!πε

ει!!”ε εετε!!!!!!εειε ει! εο!!!!!Ζεπ. Μ! ε!ε!ι εεπε!ι ε!π Με!!

εεε, άετ Ηε!!!!πε ετ!ε!!νππἔεεεπ!εεε !επεε Μάε!ετε!!επάεε

νειάε!!ι!πεεεΜει!! !π άετ Πιπεε!!!!πε άει Ηε!!!ινππάε

επτΜε!!ε!!.

Με! !π!ετεεεεπτε !!"ε.!!ε νεπ Βε!!!!!ε!‹ε!‹!‹!!εει·!‹!·επ!‹ππε

άεε Ρε!!!!ιεεε ε!!!ά εε, ά!ε !π άει· !!!ιετε!ι!τ εε! !ετε!επ

ΜΗ

15 !!ε!!!!ε !!!!·ε νετε!!ε!!!!!ε!!!!πε εε!!!ι!άεπ !!ε!!ει!; εε ε!π!

!!ι!εεπάε:

Ρε!!! Βτ!εεε (5ε!π! !.ι!π!ε 18110): Μ!!!!!!ο!‹!!!ε!ε

Εε!!!πε!!ε!‹!‹πε-Ονε!ε άεε Ρ!!πετε!ε. 8ε!‹ππά!!!·ε εε.τ!εοιπ!!

τεεε Βει;ε!!ετε!!ε!! άει· !!!ε!!!!ι!!!ε;. Ορετε!!!νε Επείετπ!!πε

!!ε!›ε! !!ιπρπτει!ει! άει· θεπά!! ρεπε!·εε!!ε. Ηε!!!! π Η.

Βε! Μπεν 45-_!!!.!!!·. Πει!. ννε!ε!!ε νει· ά!!!!!·εε!'ι·!ε! ει! Ε!·ι!.!!!ρί

πτ!.!8ε!! Βο!!ι!!ε!·2επ !π άει· !!!!!εε!!!.!εεεπά εε!!!·!ι.π!α ινε! !ι!!! ει!

Ε!!·!!!·εο!!επ !!!!!!!ει ι!πε!ε!·τεπ $ο!!!ε!ι!!ει! ε·ε!!!!ει! πειτε, αν!! Μ!

ει!!!ει!ει·πάεπ άνεεεε!!εο!!επ Βεεε!!ινε!·άεπ !!πά !!!!!ε!· Β!·εο!!ε!

ι!!!!!Β°8!! νεπ !!'ει!ε!!!!!!επ ε!!!!!!!!!!!ο!! Α!!!!ι!!εε!·!!!ιε απ!. 8ο!!επ

ιιπε!! 8 Με!!ε!!ε!! !!!!!!ε Με!! Βο!!ννε!!ππει άεε Βθ!!388 εει!!ε!·Κ!ιει·

ε;ει!!!ιο!!!, !νε!ε!!ε Β!·!εεε εε! άει· Αι!!'π!!!!ι!!ε άει· Ρε!!!επ!!π

Με ε!ι!επ !!ι άει· !!!!!!επ 0!!ε!·ει!πο!!ε:ε.εει!!! ι;ε!εςεπε!!. !!ε!·ι.ειι.

Ε!!!!!τεπ. !!!!!;ε!!ςε!! 'Γ!!!!!οι· εεπεεε!ει·1ε. !)!εεε!· Μ!! Βεννεεν!!ε!!.

!!εεε ι!!!ε!· ι·ε!!!!!ν επι· εε!·!ι!ε·ε !ιεεε!!·π!.ε!·!εε!!ε Βιιο!!!·ε!ε!!επ

ε!!!!!εππεπ. !)!!!·ε!! Ρ!!π!!!!ει! νι!!!ι·ι!ε !α!!!“εε!'ε.!!!ει!ε Ρ!!!εε!ς!!ε!!

ε!!!!εε!·!, Με !π ε!·εεεε!· Ζε!!! «άερ;επε!·!ε!·!ε Ηνι!ει.!!!ε!!» πω!.

Με Με!! εε! άει· πεε!!!!!!!;!!ο!! ε.!!,<ι;εε!ε!!τε!! !!!!!!ι·οε!ζει!!εε!!επ

Πι!!ε!·ε!!ε!!!!πε ετε;!!!!, !ιιιε!! «!!!!!ιο!!επ» ε!!!!!!ε!!.

1)!!! !!!!π!εο!!ε !)!!!ε;πεεε !!!!!!ετε «Ρ!!π!!!·εεε!.!!!!!ε!».

Ζ!! !!!εεε!· !ιε!·εε!!!!ειε !!ε!ιε!! άει· !!!!!!ιε άει· (!!εεο!!!!νι!!ε! !!π

Ο!!ε!·!!ε!!ο!!ι·επ!πε Με ε!!ιπϋ.!!!!ε!!ε Ζ!!πι!!!ι!!ε άει· Βο!!!ινε!!!!πε.

Με ε!ει!!!ι Με!! νε!·ε!!!!·!!ε!!άε Αει!!!!εειι!πε ιιπ!! νει· ε!!ειπ

ιιπε!! Με εεε!!! Με!!! !!!!ει!!!!!πί!; πιι.ε!!εεΜεεεπε $ιεε!.ε!·!·!!ϋε.

θεει·ει!ε!!: !!!!!ιο!!εε!!!!!!.τ νε!!! Βε!!ινε!!!Γει·εεεεπ Με επι!!

Ν!!!ιε!. Νεο!! Αεεε!!π!!!·!!!!ε άει· πι!!! Τε!! !!!·ε!!ει! Αι!!!εεε!ε!!επ

ει!! Νεα. Οε!επ !!!!!πενει·ιε!!!!! απ!! !!!!!8·επ. Βι!!!'ε!·π!!!ιε· !!εε Τ!!

!πει·ε !!ε!!!ε!!!ε!!ι!! πι!! άεπ! Βε!!!!νεπεε άεε Ρεπ!!!·εεε. Η!!! Πε!

!!!πειερ!·επεεε !!!!!ιπ! !ιε!πεπ !!πιεεετε!·ιεπ νει·!επἴ. Α!!!;ειι!ε!πεε

!'Ψε!!!!!ε!!!!!!επ ε!ε!!ιε ε!ε!! ε!π; ά!!ε !(ϋ!·ρε!·!;ειι·!ε!!! !!ε.!!!!! ππι

ι!ιε!!!·ε!·ε Ρ!'ι!πά ει!. Π!ε Α!·!!ε!!ε!'!!!!!ε!‹ε!! άει· Ρε!!ε!!!!π ετε!!!ε

Με!! ε!!!!!!!!!!!ο!! νε!!ιε!!!πι!!ε ω. .

Με ι!!!!!!·εε!!ερ!εο!!ε Ππτεινεπε!!!!πε. ε!·ε;!!!!, ά!!εε εε

Με!! πιε ε!ι!ε Βε!!!!!ε!!ε!!!!!ιεενετε πι!! εει!!!ει!!ι!.!εε άεε·επε!!ετ·

ιεπ !νει!!!π!!!;επ !!ει!άε!τε.

Ρε!! Βε!!τειν (Μεε!!επ 1897); Τι·ι!πιπε, Ρ!!π!!τειιε

!!!π!!!π!;. Ππ!!εεπ!!!τε Βε!!!πε!!ε!!!!ιιεεεεε!!Μ!!ε! !!εε Ρε!!

!!!·εεε!ιορίεε. 'Γε!ε!ε!ιε!!ιρει.!ε!!. Ηε!!!!πε.

ν!!! Ρ!!! .Τ!!.!!!·ε!! !!!!!τε άει· !.?-!!!!ιι·!ρ;ε Μει!!!. ννο!ε!!ετ άειι!

Α!›ιιεπε !π Βεε!!ε ει. !π νε!!οι·ε ε!·εε!!επ ιν!!ι·, ε!!ιεπ εε!!νι·ε!·επ

8!!!ι·2 νεπ! νε!ει!ρεά ει·!!1;!επ. Νεο!! ε!!!!!!!.ε!!ε!! !!ε!!!ιεει!

$ε!!!!!ει·πε!! !ιιι !!ε!!ιε Με!!! ε!ε!! ε!!!!!!!!!!!ε!! ε!ιιε ει!. !!!!!!πει·ε!

ε;!·εεεε Ηεεε!!ννι!!!ι1: !ι!! !·εε!!!ει! Ηνρεε!!επι!!·!!ι!!! κε!!!!!!ει. ν!!!

!ε!·!!!π ινει!·επ νει·άει!!!!!εεεεε!·ι!!!.εεπ ίΑ!!!'ετεεεει!. !)!·ι!εκεε!!!!!·

!π άει· Μεεε!!;εε;ο!ιά, !)!!!!·ν!!ϋε) !!π!'ε;ε!!·ετε!!. άε!!ει! ε!ε!! άειι!!

!!ι!!·!πΞ!ε!‹!εε!·, Με!! !πιι!!ε!· πω!!! νει·ετε!!!!επάει· !!!ιο!·ι!ε !!!πιι!

ι.>;εεε!!!ε.

Β !ιιιε!! ρ!·ι!!. ει! ε ι! ιι πε! άει· Αι!!!!!!!!!!!ε !!εε Ρε!!!ε!!!επ ει!

Α!!!'ι!!!ε. άεε !!!!!!ι·εε 1897 !π Με ε!!!!·!!!·ει!ει:!ιε Κ!!π!!‹: Ηοε!!ει·!!

ά!;!·ε Α!!ι!!!!εε!!!πε. 8!!ι.!·!!ε Α!·!ε!·!εε!!!ειεεε. Ί'!εΓε Ηε!!!επε!!!.

!!ε!!!, !!εεε!!άετε !ι!! !·εε!!!επ Ηνρεε!!!!πά!·!!!!!! 8εεε!!ι!νο!!επ. Πε·

ιει· άειι! άε!·!!επ Βιιπάε άει· νει·ει·εεεε!τε!! !!ε!!ει· πω· Με εε

εε!!ννε!!ει!ε θει!!ε!!!!!εεε ρε!ι›!ε!·!!ιι!·; 1!! άει· !!!!!!ε!!!π!ε ι!!!εεει··

άειι! πω!! ε!!! Έπιπε!·, νεπ ι!ει!! Με!! Με!!! !!εε!!!!!!!!ει! !!εεε, ο!!

ει· άει· !!ε!!ετ οάετ άειι! Ρ!!!!!‹ι·ε!!ε επεε!!ε!·ι:.

Π ! ε. ε! π ο ε ε: «Ο!!ε!εάεο!!ι!ενετεε!!!εεε».

Ο ρ Μπιτ!!! π: Ηιι!ιτει:!!!!!!! 2 Ρ!π;ε!·!!!·ε!! !·εε!!!.ε νει! άει·

!!!ι!εε. Με!! !π άει· Ι!!!.πε;ε νεπ 25 οιπ. θι!!!επ!!!εεε πι!!! Εεε!!!

!!εε!!!!ε Με!!! ει·ννε!!ετε. Πει· Ρεπ!!!·εεε!‹ερΓ Μ!!! νο!! ε!πει·

θεεε!!ινπ!ετ ε!!ιεεπε!ππ!επ. Β!!! άει· Ρ!·ε!!ερ!!ι!!!!!επ οι!!!εε!!

Με!! Με ά!εεε!· !!!!!ιε, !!ε!!ε Β`Ι!!εε!ε!‹ε!τ, !π νιιε!ε!!ε!· Ηε!·πε!ε!π

εειιιε !!εε!!ννε!ε!!!!!· !ι!!. Νεο!! !Ε!!!εε!ι!!!!! ιιπ!! ·Βπ!!εε!·ιι!!!; ά!!!

Βε!!!πε!!ε!!!!!!εενετε Μ!!! άει· εεεε!!!!ε θεο!! πω!! Π!!το!!εε!!!!ε!·

άειι!! άει· Ρ!!π!!!εεεει.!!!ετε!!2. ννε!ε!!ε ι!επ 'Ι'πιπο!· νε!! !!!!επ

8ε!τε!! !!πιει!!!, !!ι ιετο ει!εάε!π Ρε!π!!!εεε!!ε Εε!!!Γε!·π!. Με

Ρεπ!!!·ε!ιεννππάε Μ!!! εο!'ει·τ νε!·πε.!ιτ. Πει· Ο!!ε εάοε!!!!ε ε!·Μεε

Με!! Με ρει·!!!εε!!ε! ιιπά εε!!εεε Με!! !!ε!!ε!ε!!!ει!! Π!·ι!ε!! ει!! Με

(!!!!!ει!!ι!!!εε άε!·ε!! !!!!!ε.!!. πιιππιε!!!· !!π,εε!!!πάε!·!. !π Μ!!! 11ι!εάε

π!!!!! ε!!!!εενεπ.

!'ει·!ειι Γ: Με! 'Εεεε εεε!! άει· Ορει·ι!!!επ Μιτου !!ε!!!Βε

$ε!!π!ε!·2ε!! !π! ιτεε!!!επ Η ιρεο!!επά!!!ι!!! !ιιι!. ει!!! Λεει!!! άεεεε!·

!!επ 'Ι'ι!.ιζεε Ε!!!!·εο!!επ ιιπ Η!ε!εεεπ, άει· Ρ!!!ε ιν!!!άε εο!!ιν!ιε!!

πι!ά !!ε!!!!επι (1ΟΟ-120 !. ά. Μ!. Κε!!! Λ!!ε·επε· νεπ ν!7!!!!!επ.

Ι)!ε !!!ε!!ε!· πε!·ι!!!!!ε Τεπ!ρε!ε!πν ε!·!!ε!! Με!! ε!π !ε!!!επάει! Τες!!

επ188.4° Ο. Με! 'Γεω Με!!! εε!!ινε!!!.ε άει· Κι·ι!π!-:ε εε! άει·

ει!!εε!!!ε!πε!! Βιι·εεεεπ Βε!!ιν!!ε!!ε !ι! !!ε!!επε.εεΓ!!!!!·. Α!!! άτ!!!επ

'Γ!ιε·ε !!εεε Με!! !ι!! άει· ι·εε!!ιε!! Βε!!ε ε!!!ε !)!5.!!!ρ!ι!πε; !ιιιε!!

ννε!εεπ. Νεο!! Βπ!!ε!·ιι!!!!ε· ε!πε!· άει· Ηε!!!:ι!!!!!!ε ε!ε!‹ε!·!.ε “Με

Ρ!!!εε!ε.·!‹ε!ι. !!!πι!!!!·ε!!, ννεΙε!!ε πο! Β!·ινε!!ε!·!!πε άει· νει·1ς!ε!!!επ

Βεπε!!ννππάε !ι! !!ε!ε!!!!ο!!ε!· !!!!ει!εε ε!!!εττϋ!!!ιε. $ε!!ε!! ει! άε!π

εε!!!ε!! Λεει!!! ινπ!·άε ε!π ε!·πε!!!ει· νε!·!›επάννεε!!εε! !π!'ε!!;ε άει·

ε!!!!·!‹επ Ππτε!!!!·ε!!!!!!πε ποτννεπά!ε. Με ΗΜ!!! εε!ε·1:ε !!!ε!·!!ε!

Υει·άει!!ιπιμε!!ιει!!. Ιπ !!επ Γε!!;επάεπ 24 Β!!!πάε!! επι.!εε!·ιεπ

 



81111
8188

81811 888 11818 Πι·81ιι1ο1ιι· 100, 1118111188 118 81818888 Ζ811ι·ιιιιιιι

1000 0881. 11111881811811. 1118811 1188888 1110 81888881181188 1188

Ρ8811ι·88888.1188, 8.110 Β 1181188818 1118188 18 11ιι· 8811181188. 88118

811818111181ι 118ι·ι·1ιι88118 81811 818 Α11811ιι88ι·888 18ιιιι8ι·ιιι81ι1, 11111

18 Τ118θ 1181311 1181' 0881811811 81811211011211 8181111188. ν011 1118881

2811. 11.8 18881118 1118 11811888 881· 11711888 8818 Ροι·ι881ιι·11.18,

881· Ρ8118ιι1 88888. Α881ι 1110 1181181ν8ι·818888ι·888 11881 211111

-881ι111181188.

11811 11811818 8811 ν. 1181111 ($111θΙ1111 111 1181188

1188 1897): Ε81ι18ο1111111188 1108 Ρ8811188811ορ188. 2111111281·

1188 0881811118. 1811.

«118ι·ι8 Β.. 18 18111· 81188 Β888ι·ιιι1188118ιι 888 018.1'10Β(Π1'1118)

Αιι188811ιιι818ιι8ιιι 1. 8881. Υ 818 ρ 81· 811 ν θ 111 8 1ι 1 8 811818

1181111 811. 8 1118 8 ιι 11 8 8 : Βο1ιιιιο11111111ιι8 18 881· 1.8118ι·ι118ι·18ιι·

88881111 1818.ιιιιιι8811118ι·ιι8. Α8011.88ι 111111:881ιι1·811ι188, 08118818

881 Πιι18ι·8ι11ι·8ιιι11818ιη. 1)18 81188 888818188ιι88 Κ88ι1111118118

888 1111888111111'18 81ν818811188 Ο ρ 8 1 8 118 ιι 111118 8111 1188 88888

881ι1ν818ιι Ζ881888 1181 Ρ8116111.111 11818181 1818111188 8811 8119 811112'

888 8188ιι88·88ι·881ι81ιιιιιι888 818 10. 8811. 88111111 ιι: 18811188

1181111118 1188 Ρ8811188811οι1188».

1118 8111811181188118 Β81ι81ι81888 881· 81111181881181ι 1181:

111'8111(11811811 88181 1811881888 8881881888811188 8118

· 118 1.10111θ 881 11111111.

(Ν11011 818881 1181111188. 8811811811 8.111 88111 ο8818ι·ι·. 138111811

11188811οιι818888 111 Α11118.218.)

11011”

131. Α ο 11 ο 11 111 Β88 Ν881ι818ι.

 

1118 1818188 1118111818 881 8888811811 818111 88181 8818

8188111181ι88 Ζ8181ι88 881 Τ11θΙ'Βρ18 888 818 811181ι88888

Η811888 1181 81188 8811818 81188 181181181ι88 1881888811

881188 1518811888 8888881181 181 881811 11113 81811181νιι8818

° 888 15111811 111811 88888118888888 Β111:11 11811818ιι118 81811888

881 8181181888 18118111 211 11811 111ι18111:ι!181:1188 111111 818818

11881188 1·1811111111ο188 8888111118 8881888811. 111111 1181888

11811 81888 8881818 1818811118 1181118111 (181188818ιι 818 8818

8181881888188 1011111801' 18 Β81118 Β 1881 ν ο 8 118 88 8 8,

1181 1118 11188818 Α818181ν811 118ιι1881ι18888 888 Ζ11Π1 1811

88811 888 Α11818.11118 211Γ ν81818881888 Α811888888 88811 881

8181ι18188811181ι88 Τ1181'Ε1.111θ 1ι8188881111881 1181.

118181 1181 1188188 1118888 81118888 Α1'21.88, 11818 138 1181811

818 88118888 8888111811 1181811881 1811, 88188 11111111881811811

818111 881 18 818818 11111 818 15811111181181888 888 888 Αιι8

1188 881 Ν81811118888881ι81188 1ιο81ι118888188188ιι, 8881188

2111' 1111818 8888888888 .181ιι·1ιιι88811 81888888 211 8811811811,

8888818 881 88811 18 8818118111 Ρ1188118 1ι188181888ιι 811.11

18 818 88888, 8888 1ιο118ιι888νο118188 8118881818, 1181 81811

88811 8188 81181118 ΡϋΓ11θΓ11118 8811 818 88 8111188 1181118

1888 8888188 1λ11888ιι8 111181' 1118 8118818118 Ρ11.11ι111ο818 888

Τ11θ1'Βρ1θ 881 Κ188111ι81181ι 888 11818888 8811 881 Β18188

111888 1181188888; 888 8111188 81881818 811 1888811 18181181181

Ι(8111181 8118 881 11811111 1188 888 11181818818818888ιι 1181

11881188 11111 1181881ιπι1181ι 111111. Α1181 818111 881 818 111811

Γθ1.18011θ 88118 1181 81888ο811881ι88 Κιι881 8888188 81188181

1881188, 8.888 818 Ρ181ι18 881 1118181118 1111118118 818881

Α1118818181 881 1818188888 Μ881818.

8188181188 818 1811 888, 118.88 11:11 1181 1118811, 188188

1181188, 110011 8181881 18 Κ111'2θ 818 ν81881ι1888888 11118181

11811881ι88 Η811181‹18188 1181188 118881θ1'θΙ1 18888, 818 81811

118 118818 881 2811 1181 81ι1οιι1881ι88 Η818181888 2111' Α8

11888888 8818188188. 1λ/81111 1811 881 Α8818881181 818 181118

881188 81111, 80 18888 1811 11181 1181 18888 1181181188 81118818

Ο81181'881188 Η811ν81181ι188, 881 8118. Τ8118181181.

188 11181 8111181 818111 Ο8 11818 81818888181 88888118, 881

188 1181'81118.8810, 1181811 18811ιο111881188 118888 18 1181 11111888

888 8888 1811 8111881ι1181ι88 8181888888 818 Η818118881ιιν81

. 8181181181888888

 

11811 881881 Ρ8.118111θ11 211 1181181188; 1118 8188111888 8888

81818181 1188818818 8888 8811818, 1111811188 νοιι 11818 81118

8188 Κ111111ζΘ1' 881ιο1118888 881881 -2011: ·1188 81811883

818881 18188118 11881 211111 818188 111818 Κ1'81'11(Β 881, 18

8818 1811 Νιι181181888 111181 8118 Μ88888 88888818118188

881ιο111881ι88 13818- 888 1188111888 1181811 1818188811 18 888

1381888 888 11188118 Η818 211 1118111888. 118 8188888 888

888888 81181 1111θΓ11888 81 88 1811818 81888188ιι, 818881 881

881 11ι818ρ8811881188 Βιιιρ181ι1ιι88 88811 81888818 0818118888

211 8811818888. Ο81181 11181 81111881 1181118181 1181 888

1το1ι811818118, 881 118111 81ο1188'881ι88 1188881188 1888888,

8188 818888 11ιθΓ811θ111118011θ 8118111888, 1118 118118181181. 111

8118 8811181 1811 881888 Ρ811θ111.811 88811 8818 1188118888

1118188 8811 881181 11811 81888 Τ81181ιι1181811,881 81188

888818 81181131' 211111 1181111111 818888 881118. 1388 88 ΝΒ·

181881ι11ιι1ι8118ιι 818111 110Γ1(111'2138 Τ1181811888 111111 818

81181ι818 1118888888 1188 1118188 8811 11118 8888118888 818

881811181188 «Χ181181881881» 811, 881 11818 88.8 88881ι1111181ι18

ΗθΓΖ 81811 8111111181 8111118. 881188 8.81 1188 818188 Β11811

11111 81118881 1888, 8888 818888 11ι81888811881ι8 118181888
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Με
Με

εεειππε εε!π πιτπ. Βπιπιι ει πιε νετει!ιιιπε πετ πιπππει

!επ Βεεεππιππε εοεοπ ιπ ειπε εε!εετ πε!εει.

Ψεππ πιτ πιεεε εειπειι Ηει!ιπεΙοτεπ ππιετ ειπε θιι·πρπε

ετιππειι πο!!επ, επ ιπιιεεεπ πιτ ειε πεπ εεε. ιιεεππειι

επτεοεπεπ. .Με Πεεετεππε νοπ πετ Πεε ιι πε ιπ σε

Ηετπιεετερειι€ιε 2πτ Β ο ε ο π π π Β ειετετ πιε Μ ε εε ει;; ε

·ειπ εεοπεπιεε Βιππερ!ιεπ. Με π!!Βεπιειπε Μεεε:ιπε ιπ Ροτπι

πετ Επιεπτεπε πετ Μπιτ, πετ Ρεττιεεπε.ιε πετ Μπεεπει

ιπι· πεε $εειε1!ε ιιιιεεπ πιτ πειιι Ρειιεπτεπ ππι;επε!ιτπε

πππ ποε!!πεππε Ρτο2εππτεπ νετ Με, πιε επειεπει. ειιιπ

πιε ΖιτεπΙπιιοπ ιιι πετ Ρετιρεετιε_ιιπππτεεεπ, ιιπ Ιππετπ

πεε Κετρετε, ιιι ποπ ετοεεειι ΠΜετιειεεπτιιεεπ πεειπιιτεε

Β!πε πεππ!ειιεπ πππ επ επτ!πειεππ επ πιτεεπ επι πιιε

θεπετε!οτειιπ πετ Οιτεπει.ιιοπ, Με Ηετι Αποε Με Ηετι

'Με Με εο!οεεε πιτε!τι :πιε (ιερεπειπππ ειπετ ΟτΒειι

πιιιειιεεε εεππι2ε πιε πιτ Με σε νιετειιοπειππεε.ιεε ποε

Ηετποπε εειτ πετ ιιιπεειεπ Ζειτ πιεετ πιιπ ιπεετ εεππεπ

πππ εοεὲιπειι εε!ετπτ !ιεεετι. !!!ε ειεετ πε!.πι!ιοε ππτετ

επιπιπι!ιοεεπ Μπεεπποεπιιπετιπεπ ππτ πινει: ποε Τεροιεπιεπτ

πππ πιε νιει·ειτιοπ, πιε εε ετπιπε!ιο!ιειι, ειε εε τιεΓΙιεεεπ

πεε πππ ειοεετ πεεετι.ετεε Οτεππ πιε ποε Ηετο ιπ πεπ

Βετειοε εειπετ ενιτεππεεπ ιιιιτ ειπεπεεειεεεπ. Ιοε εε!εει

επεε εειτ πππιπεετ 5 .Ιπ!ιτεπ πιιοε ερεπιε!! πειιπιι εε

επειιιιει, Μεεε ειιἔεπιπιπ!ιο!ιε πππ νοπ ιιιιεπ πιιπετπ εε

πειοεεππε Ροτπι π” Βειιιιππ!ππε ιπ πιε Ηετει.!ιετππιε

ειπππιπει·επ Με ιετε 8ιε!ιππει επ εεετιιππεπ πππ επ εε

Γεεειπεπ. Ιοε επιτε ειιεει εποε πιε Ετιπιιτππ8 ιιιιετετ

Απιοτεπ ιπιιεετειιπεποπεπ Με ιιπ νει·ειπ πιιι Μεεειι ειπε

Μεεεοπε πετ Αππεππππε; πππ ειπεπ ιιιπιεπιιοπεετειε πε

εοεπιι“επ θεειιιιιειι 8ιε ε!εο, πεεε ιοε Ιεπεπ ιπειπε Ετ

Γειιτιιπεεπ εποε πει·ιιεει· νοτ!εεε, ππιπιτ Βιε ειοε ειε Πτ

τει! εε!εεε ει!πειι επππεπ. Πιο Ηι!ιετπιιιε!, πιε πο” πειιι;

ειππ, εεεεεεεπ ειπε ειπεπι ΙΞ!οΜτοτπ·›τοτ, πιιι εεετεπ νοπ ειπετ

ε!εει.τιεο!ιεπ πεπττπ!επ Κτπιιοπε!!ε πεερειετ, Με; ειπετ Νεε

εειτπεπ ννε!!ε Με ιπιτ εεειεπετεπ Απειι.ι2ει.πο!τεπ νετ

εεεεπ, πετπιιτετ ειπε εεεοππετε Ηετερειοειε, πιε ιπι ει

πεπε πππ εοπειτπιετεπ !ιεεε εποε ιπειπετ ειεςεπεπ Απ»

ρεεε. Ι)ιε Αππεππππει εεΙεετ πεεο!ιιεετ ππττε Αιιιεειπεπ

ποε Ηειιπετποεε επεπεπετ ειιετιιε! οπετ ιωεωι, ιο εποε

πετ επ ετιιι!!εππεπ Ιππιεπιιοπ, σε ιπιιπ τπεετ ππτ πειι

τεο!ιιοπ σποτ πιεετ πειι !ιιιεεπ νεπι.τιεε! εεειπιιιιεεειι

πιιι. Πε.ππ εκει ιπειπ ποε! εποε εε πιιπ επ ετειε!πττπιεε

5ττειοεπποεπ πιπ πιο Μπιπιπι!!π Με Μιι;ιε!ριιπετ Γοιεειι,

οεπε _ιεποοιι εεεοππετε πει Ι<'τεπεπ πιε Μπιππιπ εε!εει

επ εετπει·ι·π.

Ι)επ πε!ιοεεπ Βοε!ιιεε ει!πετ ειο Τεροτειιιεπε πεε επι!

πεπ Ηετιεπε. Ιπ νοτειοεπιπετ πππ Μπιτ» νιίειεε επετε

Γιιεττ, εποε Μεεε Μειεοπε πιε 8οιιειπεπ ετιπι;ειι, ιιπ θε

πεπιει!, ειε επιιε ειειε 2πτ ΡοΙΒε ειπε επειοειιι·ε Ετ

ιειοειετππε ποε Ρει.ιεπτεπ ιπ εειπ8 τω! Αιεπιποι πππ

Ηει·πε!οριεπ. Νποε ιπε!ιτπια!ι,εετ ιιπ! νι›τειο!ιτι8ετ επε

πετεοΙππε εοπεπιιιετεπ πιτ !”ο!πεππεπ οειεεεινεπ !3οιπππ

πετ Ιιετε!'ππετιοιι:

1) Αεπε.ειπε πετ ρΜεο!υειεο!ι

επεπε.

2) Βιειπετππε ποε πετπιεπετιιεεειιπεπ Βιπτ·!τποεεε.·

8) νεττιειππει πππ νοτιεπεεε.ιπππε πετ Πεεριτπτιοπ.

!!επ μεγειο!οπιεοεεπ Βειπππ εεεειοεπεπ πιτ Με

πειε Ριιπεποπιεπ πετ Ηετεετεο!πιι8 πππ ποΙ!επ ππιπιε

επιζεπ, πεεε πεε Ηετε ιιι Ε'οτπι ειπετ Απρε.εεππι; επι πιεεε

ιπεο!ιεπιεο!ιε Ειππιτεππε τεειι;ιεττ Με πειεε εε ε!εο ιιπ

τεετερεπτιεοεειι διππε ποε! ετεο! π πεειιι.ειε Μ.

επ θεπεπεπτε ειετ2π εεππεπ πιτ ποοιι ειπεπ εππετπ,

πεετ Με πει.!ιοιοΒιεο!ιεπ Βειπππ, ποε Ρεπεπο

πιεπ πετ Ηετεεττεεπ πρ, πιω ιεπεπ Ζπεπιππ, πετ

πεε Ζειοεεπ πετ πεεωτιεπ Με ιιπ Με ποοε πιοει τομε

τιεττεπ Ε'ππειιοπεειετππΒ πι. Με νετεοειεπεπεπ 8πιπιεπ

πετ Κοιπρεπεπιιοπεεωτππεεπ ειεεεπ ειπε 8150 πιπίπεεεπ

νοπ πιεεεπ εειπεπ Ρο!επ, πετ Ηετπετεοιππε; Με πετ

Ηετπεττε;;ππε. πε πιι!ιετ ειε επι πετ Βτοιτε πετ Κτειε

εεεεειειετιεπ ΡιιιεΓτε

ι
ειπιετπι·πιις πειπ Ροιε πετ Βτεοιιιπε !ιεπ·επ, πεεεο @πειι

εει· πιτπ Με Ρτοπποεε εποππ επππιιοπεπι ετ πιι08π

τεειιιπτιοπεπι επ ιπιεπτπιπ; ιο ιπεετ ειε πεετ πειπ Ρο!ε

πετ ΕττεΒιιπε ειπε πεεετπ. πεετο πιιπππεπιεετ πιτπ πιο

Βεεεετπιιε οπετ Βιιτ Με Ηει!ππε ειοε εεεεε!ιεπ.

!ιπ Απεο!ι!πεε επ πιεεε Τετεποεεπ πιιιεεεπ πιτ πιε Βε

ιτεοει.ππε επεπιιριεπ, ιππιεπειτ πιτ ιιεετεε.πρτ ποοε

πειι ρ!ιγειεπ!ιεοεεπ Ηει!εεεπειεπ οπετ εποε ιπιι; Βτοεπετι

ππε πετ οιιιωπ ιπιειεππε εειπ πετπεπ, Ηετπετε.πεεειιετι

τιιετπρεπι.ιεοε επ εεειπι!πεεειι. Πιο Απιποτι. ΜΜΜ: πιτ

επππεπ ππτ πεππ ποοε εεπιιε εεετερεπτιεοε !ειετεπ ειιι

ετ!ττειιετεπ Οτπε.π, πεππ πιτ εει πετ Ρππετιοπερτπιππ8

πιεεεε Οτεε.πεε, ε.!εο ιπ ππεετετπ ιε`ε.!!ε, ποε Ηετπεπε, πειι

ροειεινεπ Απεεο!ιειε εεεπ πετ Ηετ2ετεοιππε εοπετετιετεπ

εοππιεπ. Σε Μ. ποε ππ!επεεπτε νετπιεπεε ειπιπετ Νεπ

ιιειιπετ .8ετ2ιε, πιοετ ππτ ιπ πετ ΙΙετει.εετπριε. εεπεπ πιτ

εεεοππετε ιπ ε" ρεγειεπιιεοεεπ τεερ. ι3π!πεπεεετε.ριε πετ

οετοιιιεεεεπ Ηετε!ειπεπ, επιιπει·εο!ιεππ εεετεειειτ επ εε

εεπ. εοππετπ, πω. ποοε Με! πιοετιεετ ιετ, ειπε πιεπποειι

εοεε Μετεοπε εείπππεπ πππ επεεεεεπι επ εεεειι, πιε

εποε πεετ πετ επποεπ ρ!ιγειεπ!ιεοεεπ Βιιιπποειιε ετεεε,

Με τπεπ εο!ι!εο!ιιιιιπ εεππτ, κι! πιειπε πιο νετίειπετιε

εππιπιοπερτιιιππε πεε Ηετ2επε, πιε εεετεετ ιπ πετ πιε

οεπιιιεο!ιεπ Ρτι!Γππε Με !!επττειιππε τι" Ηετε!ειει.ππι;

ππτοε Μπεεε!ετεειτ Με ε)τεοπιειετ. Θτεπ μπει· επι

επεσε νετ ιπεετετεπ .!πετεπ Μπιτ εεεοπιιεπ, Ρετιεπι.ειι

ιπιιειιοπεΙ! επ ππι.ετεποεεπ πππ ιοε εε!εετ !ιεεε τπιοε νοπ

τι" Βτεποεεπτ!τειι πιεεετ Ππιειεποεππεειοτπι εειπειπειετπ

πιιι ιειπ ιιεετ2επεειι επππεπ. Πιο ειπειοιιετε πππ πτερπιι€

!ιο!ιειε Απινεπππιιεεινειεε,· ιιεετ ιπι πιιπΖεπ ποοε Με, ιετ

Με, πεπ Βιπεπτποε πππ Με Ριι!ε!τεππεπε επ εεοεποετοπ

ιιπ Ιχὶθ8θΠ, Βιπιεπ πππ 8τεεεπ, πειππ ειπε εποε Ηε.πτε!

ιιεππειεπ, ΤτεΡ!ιοιιετειεειι, Βεοειιοετιιπεεπ, πιε ειπε Η

εποε εοεοπ 2πτ Ρτοπποεε νετινεττειι !ιεεεεπ, πεετ Κειπε

Γεετεπ Απειιιιερπιιειε εεεεεεπ.

Ιειππ ποε ιπιιπ Με Ατεειιεεεεετ πεπ Ετεοει.πτ τοπ

Θειτι.πετ εετε.π, πετ ειπε πεετ επ πιεεειπ Ζπεο!‹ε Με

ειιι ππνο!!εοτπιπεπεε πππ Πιτ !”ειπετε Πιιεετεποεπιι€επ Με

ειε πιιετειιο!ιεπτεε Ιπεττπιπεπι ετπιεε. !πτεε ππτοε Με

ε.πεεοειιεεε!ιο!ιε !ίετπεππππε πεε Βτειπεετεοιπετετε νππ

Ζ ππτ2 επι ιπππ εεΓτιεπιπεππε Κεεπιιιιω, πιε @τοπ Απι

εοε!πεε εεεεπ. ετειιιτειι. Ι)ιε Ροτεο!ιππεεπ ειππ νετό!Τεπι.

!ιοετ ιπ πετ Βετιιπετ Κιιπιε (Με. 1902). πω εϋππεπ

πιτ ππιι Πιτ πεε Νοε! πππ ννεεε πεε Ρειιεπι:επ τπιι: πετ

Ριιπειιοιιερτιιίππε πιιιπποε!ιεο!ι πιιπ ρτοπιιοει.ιεοε !ειει.ειι?

πιτ εεππεπ ιπι νοττιπε πει ειπιεςετ !πι·ιπετππ8 εεει;ιπιιπειι,

σε επ πειιι εεετεπειιπειι Κτιιιιεεπ πεετεππρι. ιιοοε ειπε

πιιγειεε!ιεο!ιε Κπτ ειππεπεππετ πετπεπ πειτε πππ πειι

πιεεε ετεπε εειπιιειιπ ππε πππ ειιιπ ε!εο νοτππεειοει.!ιοε

ποοε επ νιε! Βεεετνεετειιε, πιε ιπ ιε1επιΟτ8ππε εο!ιΙππι

πιετπ, ιπ πειιι ετετε.πετεπ Οτεππιεπιπε νοτειιππεπ. επ

πετ! ιπππ εε ιπΒιιοιι πεεεπ, πιεεε!εεπ επ πεπειπ ειο!οει

επεεπ Ι.εεεπ πιεπετ ππεπιε.οιιεπ, οιιιιε πωπω ιιι !ππίεπ,

πεεε τπεπ πεε !ει2τε πιιτ ετεοιιειιΓε πεε ντιπ Νει.ι;πτ ειπε

πιιτειπ 8ε!επι πετ. Με πεπεεεπ πεε·ρεγειο!οΒιεο!ιε Ετ

!εεοεεπ πετ νιι:ει!επ Επετειε ι!πτοε πιεεε ιππεεειπετιεοε

ρτπειειετιε Ρτιιιπιις ετεειππτ, εε εεπιι πιππ εε ειπειιι

εοιοεεπ ειτπιεπ Μεπεοεειι ετερε.τεπ, νο!!εππε πιιι Κπτ·επ

πππ 'Γοτιπτεπ ειοε νετπεε!ιοε εποε επ πιππεπ. !ε!: ε.εετ

ειιιε Κπτ ειπιππ! εεε-›ππεπ, επ ειππ πιτ ιπιειπππε, :Με

πεπ Ηεποιιιιεπεπ Ηεεπιτειεπ πετ ειπε. πϋοιιεπι!ιοε ε.πεε

ετε!!!.ειι Ιπππειιππερι·πιππε πιο ιιιιε ειπετ Ζε.ε!τειεε πιο

ειπε !ιεεεππε Κτπιι; ποε Πετιεπε πππ πειπιτ πεε εε.π2επ

Κετρετε πεειι!εεεπ πππ πειπ Ρπειεπτεπ :επ εειπετ ετπεεεεπ

Βετπειεππε νοτππ!επιεπ. Ηιετ ετιιετιι.ιι εε εποε, οιπ μεειτ

ννοττε ιιεετ πεε !ωπειιιπιιοπε!!ε Μοιπεπι ειππιιιιεοετεπ.

Βιε ι.ειΒιιο!ιε ΕτΓεετππε ποε Ατ2ιεε Ιεετι. εε, πεεε πιπε

εεε Ιππινιπιιεπ πιεεε!εε επτρετ!ιοεε πππ πειετιπε Απ

ειτεπεππε νετεοειεπεπ επι ετι.τοπεπ, πεεε ιι!ευ ιπππο!ιε

ειπε ππ!!ε!!εππε ννιπετειπππεεοεπεοεε Πιτ Ιπεπιτε νεττε

πειι, πιο πππετε πιεπετ εριοΙειιπ πεετινιπ!επ. Με Κετεε!

Μ 794» *-._
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Μεεετ Μεεε Με ιε άετ Κεεειιιειιοε άεε Μειιεειιεε, άιε

εει νιεΙεε νοε Ηεεε ειεε μι, εε άεε τεειειειι Κειιετ

ιεειιεειιεε ειε-τ άοι:ε Με εεεειειιειιεε ειεε ετε·ειει Πιτ

άιε ειειεεεάεε Αείοι·άετεεεεε άεε τεειιεεεε Ι.εεεεε,τιεε Μιτε

ριεε ειε άιε Βεεειεεεετεεειιεεεε;. Αιιε Μεεει· άιεετιεειιεεΙιεε

εεά εειΙοεοριιιεειιεε ΑεεειιττειΓεεε εεεε άειε θεειειε άετ Τε

Ιεοιεειε ειε ειιεάετ :πιτ Τεετεριε 2ετιιεεεεετεεά, τειιεε εε

εε ειεε Με ειιιε Κεεεεεει·εειιι.ε ΙΙετεειιιιιιτεεε άετ Ηετ2

ετιιοιειιε εεά άειτειι εεεε άετ Ηετεεεεοιιειιε εε2ειειιεεε,

ντεεε τετ ιτεειεεάε ειεε άετεε Με Νεειιειτεετ ΜιεετεΙ

ειιάει· εεά άετεε ιιεεεετε εΙεεεειεεεεεάετιεε, νιετειιοε

ειιά Τεροιεπιεει, άιε τεειιχεετάιεεΙιε ΙΙιιει άεε ιε εειτιετ

ΙεεεΓίι2ιεεε ειεε εετεεεεεάεε Ηετεειιε εε ετεειεεε εεά

εοτειι οιι άετε Ηετεεε ιε άετ Μιειιτε εει ειεετ ΡειεΓτε

εεεεε νεε 90, 100, 120, 140 Βεειεεειι ειιτει. 10, 20,

80, εεά 40 8ειιιιιεεε εε ετερετεε, ειεε, εεί ειιιε Βιιιειιε

εεά πει ειεεε εεεεεε 'Με εετεεεεει, εειιοε νιεΙειειΙιεε

Ζε.ειεε Ιιείετι. εε ιει άιεεεε εεεοεεεάε νετειετεε εεετ

άετειιε.εε ιτειιιε Ρεεεεεε, εει ιτειιεει εκει Με Βτετεε

εεεεείοτειετι τεεΒιετεε άετεει. εε ειεεεε ειεε εει.οιι

τεειεεε ειειιετιεεε Βεοεεεετεεεεε νοι· εΙιεττι άεΓετ Με

εει·οειεεεεε Κτεεειιειιεε άεε ΙΙετΖιεεεεειε, ειεε άιε

Μγοεετάιιιε ιε Γτιιεεε 8ιειάιεε, άιε Ε'ειιειε- εεά Πετεε

ιιιιεεεεεεε άεε Ηετεειιε, ΜεετΓειτεετε ειεε, άιε Ρ'ιιΙΙε νεε

Πεεετεεειτεεεειιε άεεΗετεεεε ειιεε Βρετιειιεεεεεε, Πεά

Γειιτεε, Βετεειειεεε, Βιετ;ετι, θετεειιετεεε, Ε'εεεεεΙΙ, άιε

Ιετοιιιεε.ιιοε εεεε εεεεεε ειοοιιιιι εεά άετοε ΑιεοιιοΙνετ

ειΓιεεε, άιε Βιιειει:ιοεεε εει ΗετεειιιεεεΙεεεινεεεε εεά

άεε ρεεε Ηεετ άετ εετνεεεε Βιετεεεειι άεε Ηετεεεε.

Βιε Βιιιιετ ειεετ εοΙοεεε Πει· τεεεε ειεε τειιετιιειι πεί

τεεετετε νι7οεεεε ετειτεεεεε, άεεε εε εεεάειτ ειεε εΠεε

εειτ ειετ· ειε ειεε Βιιεεεεεειεετεριε, άιε ειεε ε.εεριεΙιιτε

θεειει άεε εετνεε Μεεε.

Αεί άετ.ττειιετεε Ξεοεε εε.ειι εεεοεεεάεε Ηειιι1ιειεο

άεε εεάειι ιιτιτ Με εειάεε εεννεΙιι€ειεε ειπετ άεε ρεεε

εεΙιεεεεε ΗειΠεετοτειι, Βειεεοτεετεριε εεά Ηγ

άτοιεετεριε. ντε τειιεεεε ειετ ιε εε1τιεειι8ειετ ΙΕτ

εεεειιιεεεειι άεε Μεειιεε ιςεάεεεεε, Με· άετεε εειεε

 

ετεεάιεεεεάεε Πειετεεειιεεεεε ιε άετ Ητάτοιεετεριε εε ι

άετ ΒΜεεοιιιετεριε εεεεεετ εεετ ιειτ:ει τεεεετε, εεεε τετ

ειεε ειεε ρεγειοΙο8ιεεΙιε Βεετιιεάεεε εε εεεεεε εεά εε

Μεεε. νν ιειετειιε ιει ειε Νιιιιιε νεε εεειετιι Κιε.ε8 τ

εεά Ψιειει·ιιιτ2 ντε.τ εεεε άετ Μεεε, άετ άεε Μει

ιιει.ιε, ειεε ιτε εεεεε Μεεε εειεετ θιεάεεεεε άειι ιτε8ε

εειεε Πεεει·2εεεεεε εεειι εε εεειρίεε. Πεεετ άιε Ηγάτο

ι.εετεριε άετ εετεειεεεεε Ηετε!ειάεε Μεεε Βετείειιετε

εεεεετιεεεε, ιεε ιιεεεε ιιιιτ ινιειετειιε εεά $ττεε

εετ.

Βε ειειει τειτ Με εετ εοειι εετιε, Με Βειεεο

ιεετε.ριε Με άιε εγειετεειιεεεε Βειιεεάιιιεε τειι Μιεε

τε!ειιάετε ειεετ ειειεεεεεάεε ενετάι8ειιε Ζε εει.ετ2ιεεετι.

Ιεε τεεεε ειετ ει.εεάτεεειιεε ετιτεειιεε εεά εετιτοτεε

εεε, άεεε εε ειε εεεάετειεεεετ Ι.εετετ εε Μετεετε ντιπ,

άετ ιε άεε νοιι ειεετ εειιεεε Νει.ετ τειεε1ιεε εεερεεάειειι

ΗειΙτειιτειε άετ Νεεεειειετ Μιεετε1εεειιετι άεε 2ΠθΓ8τι

Μιά, »νεε εστι εε ειιεεεε νετ.

άεειεΙεεειιάειι Ζειιεεεεεεεε ιτειι νοτεεεεεει1εε εεά Πιτ εερ”'άθω"(ΜθΠ

Με ιε ευει"ιιιιτιιειιετ ενειεε εεά ιιι ειιιεεεεεάετ ε·ιεεεε

εεεειΓιιιεεετ Ατι άεε Νειιιιειιτιετ ι1ειιερρετει, εε Με ει·

άετεειιε ειεε εεεοε άε.τεοι, εεεεετειει εεά Μεεε εειιιε

8εειιάετεεε εεΙεει πει νετεεεεειι Με Ιεεεεάειι Μεε

εεεεε, εε τεϋεειε εε τειτ ετιεεεεε, Με, τεειεε Ηεττεε,

εεΓ άιεεε ιιιετετιεεεε Τειεεειιε ειεεεινειεεε, Με εεάετε

άιεεεε νετάιεεει εεεωειεεε εετε Πιτ ειεε ιιι Δεερτεοιι

εειιτεεε ιιιεειιτεε εεά άεειιειε άιε Πεεριιεετεε Βεεε

εεε, Με εεειε τιοι·ε εε εεετ εεειεεεε, νετεειιΙειετε,

εει ειεε εεεε εε ειε άετ ΒεετειιΜιεε άετ Νεεεειιεετ

ΚΜ· Με εεετ εεεειειιιει εε εειεεε.

Βιε Νιιεεειειει· ειιεετε.ιεεάετ ειεά ε.εεεεεειεεεει άετεε

ειεε Νειετντεττεε, Με άεε Ιεάιεετεεερεεει εεε

εεετεεΙιτειι;ει; ειε ει.ειιετι Γεττιετ άιε ιε άετ Νει.ετ εειιειι

νετεοτεειεεάε ΠεΙοτεο ιε άετ, ιει θεεεεεειετ Ζε άεε

$ειΓετεοΙεε, Με νιει εεεεεετ ειεά εεά άεεεειιιε ειεειε

εεεοεάετεε εεάεειειι; ιε άιεεετ Νεεεειτεετ ΟεΙοτεοιε

εεεεεο ειε ιε Με· ειετεε τ.ςεεετιεεε ΝεεΙιειτεει· Μειωτ

Ιε.εεε εεεεε ινιτ ειεεε ινετινοΙιεε Βεειειιιάιειι ιεεετ άε

τω, εειτιΙιεε ειεεε εοεετι Ρτοιεειεει2 άεε ιεετερεε

Μεεε εεετεειειιεεειιΟιιΙοτεειειειεε,εεεεενιεΙ

Οιιιοτειιιτιειιι (40 ετ. Οειοτοειι:ιετε ιε 100 ετ. Μετιετιεεεε).

Βοάειιιε τει Μεεε 8οοιε ετιιτε ειεεεεεΙι:ιε, εεε ιειι

ιτε ΗιιιεΙιειτ εεΕ Με ειεε ιειειεεετ εετνοτιεεεάεε Μεεε

ιτεεεετ Μεεε τεεεε, οε8Ιειοε πιτ ε.ιιί άεε εε ιτειε Μικε

ει·οεεεε 0εινιειιι τεεετ Μεεε Μιτίεε. ΞειιιιεεεΙιεε ειι·ά Με

ειεεε άετ εετνοι·τεεεεάετεε Βεάειεετεάιειιιιεε σε Κο ε

1εεεεετε νοιι άεε τεειειεε εεεεεειει. 002, ιειι ειεετε

εΙιεετειντεεεετ εεειιεειιι, Με Με ΟεΙοτεε.ιειειε-δειοτ

εοιε εε ει, ιει Πεεετεεεεεε νοτεεεάεε, άιε Με ει.ειιε

ω, εεε άειε Πεεετάτεεε Με· άετε ΕΣτάιετιετε εειειει

εεεάεε Βρτεάειιιτεεεετ ιτει ειτε, ιει εε ειιά εε· ειεε ειε

εεΙιεεεε Νειει·ετειεειεε. ΟΙΤετιε δετεάειεεειιειι, ειε Ιε

Ιειιά*ε θιεγειτ, άετ Μετι.ετ-ΕΖτάε εει.ειεεεεά, ειεά Νειετ

εεεεεεειτετι εεά ΝειετεεΙιεειιειιεε.

"εε ειεε εειιιεεειεε εεετ εΠεε άετ (ΙΟ, εεειιειιεεεεε

ειεε εετεεει, άεε ετεεει: εειιοτι εε άεε τεετεεεειιειιε;

ειΙεε εεε άιε Π), νεττεεεεε, ινεεε τιιειιι 8εινιεεε Βειεεο

Ιοεεε εεττ.

Βεάιετε εεά εεωΛειινιιει ειεά ιε άεε 8 εεεεεεΙιεεε

Με εε Βεάεεεεεεεε εεεειειεε 8ρτεάεΙεεειιεε ιε εοιιετε

Μειεεε εεειι€εινιεεεε, εεεεεο ιε άεε ΤτιεεεεειΙεε.

Με 'Ι'εεεεεεε νιεΙιε.ιιεεεάιΜιι€ει· ΕιτΓοιεε εε

ιει εεεεεττειιεετ εεεεεεινιεεετι. Βει

Μεεεει Πειεειεει εε ΗειΙεεεειιετι, Με ειεε, ειε οεεε

εεεειει, ιιι άιεεεε εειετιιεεεε, εενετίειεεετεε εεά εεεε

ιειεειιιεε ΙΙειΙινιιεεει·ε 2εεετεειεεειιάειι, Με εετ εε εεεε

άεε

ι ινετιάει ιιτετάεε, Με ειε Με Νετιιτ εεε ειειει, ιει εε

πεσει εεενιιετ, άεε ιιιιτεεετεειε ε.ειεεεει8ειι. Ιει εε ΟΟ,,

1 εΙιειιι, ιει. εε άετ ΟεΙοτεεΙειειεεειιειι εε ειεε, Με· ιι·ιτει.?

ειειιιεεά ειιι εε ειεεετ νετειοειιι εε άιε'ετιετεε.

Αιιε 2εεεειιεεεεεεετεειεε εεετ, ιτε νετειε ειε; άεε εε

τιεεε ρειιειεειιεειιεε εεά άιεειειιεεεεε Ηειιροιεεεεε Βε

τεειιετετι άιε νετεΙιιιΪεεάεε Βεεειιιιιε.

Μεεεε Μεεε νεοι-ω άειεε εειιτεεειι, Με Βει;τεεειιιεε

ι άετ ριιγειεει.Ιιεειιεε Τεετεριε Με· ΗετεΙειάεε ε.εεε ιιειετ

Σε. Ρτιε'άτιεε ινιιεειε ΒειιεΙτε, οτάεειιιοιιει·`

εεεειιιεεετ ΡτοΓεεεοι· εε άετ τεεάι2ιειεεεεε Γειτειιιιι άετ

Πεινετειιιιιι Μετειιτε, πετ άετ Αει.οι· ιειιεε 8ιειεάετά

ιτετεεε «Πεεετ Νεεεειτε°ε 8ο!ιεεττεεε εεά άετεε ειτ

ιτεεε Με άεε εεεεεάεε εεά ετεεεεε τεεεεεειιειιεε Οτ- ι

εειιιιεειεε», ειε Βιιεε, άεε Με ινιεεεεεεΙιεΜιεεε Βεάεε

ειεε νεε Βιιά Νεεεειτε εεινιεεετιεεεεεε εετε.ειεεεεεινοτ. ι

1εε τεειεε, ιτειιε ειε Κετοτι ειεεε ΑΜ εειε ει8ειι εεεεεε ,

άετι,ιτιεΒεεεεε εε ιιιετ,εεά ιιιεεε ειεε .ειιιοτιιει ειε ι

ιεεετ εειεε εεινιεειιεε 8ι.ιτετεε ιε εστι εεά Βοετιιι ετεοε

Πιτ ειε ΗειινετΓειιτειι, άεε άετεειΙε εεεεεειιει εεά ειιεεεεει ι

εοεε ιτετ, εε τεεεεεε πιτ εεε εεινιΙιεει·ιιεε εε άιε '

'1'ειιιιεεειιε ετιεεετε, άεεε άιε Ζεεεειι ειτε 8εΙιειιειι νοΓ·ΐ

εεεινιιιι. Με εειεειε Βεεεε, ιε άειε ει· πει ετετεε|

άιεεεει ιιειιεε εεά ειοεετ °εεειι ττιοάετε ιτετάεεάειι θε

εισιιιεινιεεει :τι Γει·άει·τι.

Μιιιειιειιεειι

εεε άεε ΘεεεΙΙεεεειτ ρι·ε1ιτιεεεετ Δει·ετε

εε πω..

1401. Βιι;2εεετ νοιιι ε. Μπι 1901.

1. Πι·. δ. Β Ι ιιιεεετε άειτιοεειι·ιει·ι νοι· άετ 'Γεεεεει·άεεεε,

ειεεε ε'ειΙινεε Ιειειιειι τιιεετ τ
_ ειεε ε ε.

Πε ΙιεεάεΙιε ειεε ειε ΗειΙιιιιε Με άετ νοιι Η οΙΙειτιάετ

εεεεεεεεεειι Μειιιοάε, εεετειιεεά ιιι εεεεει·Ιιεεεε .Ιοάριεεειειι

εεε εεά ιιιεετΙιεΙιοιιι Οιιιειεεεετεεεε.
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πι" πειπ νοτττιι€επποπ ιππεπεπιεπ Απτ.οτείοτει. Ιτοππτε ποτε

νιοΙπιοΙιετ ΜεΙιπππ,εειι "Με ετΙειππτι ννει·πεπ.

Πι·. Η ππι ο ε Ι π πετ επί ποπι Κοπε·τοππ επ ινιω.πω ποι·

ΜΜεΙΙπιιε; ΗοΙΙΙΙ.ππει·π πεΙππΙ. πειςεννοΙιπτ πππ ΙΙιτ ειπ

ει·οπποπ Ιπτετεππε ειιι.πεποπεεπτποΙιτ. Πιο Ιπ'ΙτΙ‹πππιΙ‹εΙΙ: ποπ

ΟΙιἰπΙππ πει Ηειι€επεΙττΙοπεπ, οΙιπε πεπε επ ειππ πιπ εἱπο πρε2Ι

ΙΙποΙιε ννιι·Ιπππε·. Με οτι” πει ΜπΙετΙπ, Ιι:ιπποΙτε. πει πιιοΙι ποπι· '

ιιππεΙΙεππ. πεποπποτπ ειπει· Με ιιοιιινοπ'πιπε Κοιππιππποιι ππι

ππππετΙΙοΙιειιι ποπεεπι·ιιιιοπ. ιτεΙοΙιε π·Ιοποι· πΙΙειιι ΙτοΙποτΙει οι·

ΙιεπΙΙοΙιο Νιι·Ιτιιπ,πεπ επιτ'εΙτε.

Ι.ιιιιιιπ ει·νΙΙιεπιιιιοποπ. Βεππετ πειτε Ιιἰει·πεΙππτ. αυτ' εΙτιει· Ιιπ

Ιιετοιι ΒΙτιππε; ΘεΙε;επΙιεΙι εεΙιεππ Μεπε Γτε,ε;ε ιιι πει·ϋπτοπ -

επ πω· ἰπ ΑπΙεππ πω” Ιίοι·ιι·πεοπ ππετ Βππ τιςεπτΙιει·πριο

πει Ηεπι.Ιιτε.πΙιΙιειτοπ - πππ πεΙιιπ πειπε.Ιπ ιι·ι·ιἱΙπιΙἱοΙιοτ πνειπε

ποπ Ιιιηιππ νιιΙτ.τετιπ Με ΙππΙΙππ.τΙοπ Πιτ πεπεπτε Βοπππ‹ΙΙιιπ;;π

ιιιοιΙιεπο ειπ. ΙΙΙ7επ Ιειπιει·ε πείπε Κι·επΙ‹Ιιειτεπ πετι·ΙΙΙ'ι. επ ιπειπτ

Βεππει· ειπε νετινιιππιποΙπιΓι πινιπο·Ιιεπ πειπειι επποΙιπιοιι επ

τπϋππεπ, πε.ετ πω" Ι..ιιριιπ οτμΙιειππιοποπ πΙοιοΙιτ'ειΙΙπ Ιιπππε πει

'Ι'ιιπετΙτπΙπποιι πεποεπει. πει. Ι)επποΙπο ΜιτΙ'ιε νοπι ΕΙι·νιΙιειιιε

ποποπππι ΒοΙιοπ.

Πι·. Ε π ε· οΙ πι ε ιιπ πειιιετΙ:1. Ιιιει·πιι, πεππ πει· ΙΛΙΙΙΙΙΒ οι·νιΙιο

πιιιτοπ., επι;Ιοιοπ π... 'Ι'ππετΙτιιΙοπε επι νοι·Ιτοπιιιιοππ, ποππ πειιι

Ιιειιι.ΙΒεπ Βτεππε ποτ ννΙπποπποΙιείτ πεπποοπ πιοΙιι επ ποπ ιπ

πει·ΙωΙπποπ ΑπεΙαιοποπ πεππΙιΙπ ννετπο.

Πι·. π. ΙπΙΙππποτε. ΕΙππιτο ΗεπιπτεππΙιεποπ, Με ;ποι·ππο

Ι.πρππ οι·νιΙιοιππκοπεπ, ΕτνιΙιεπιπ ποποπιιτπ, Ι.ιοποπ ποτορπιιΙο

ποι·πιπ. πιο πει 'Γιιποι·ΙππΙοπε Ιιπιιπ; νοι·Ιππτποπ, ινπτποπ :τι ποπ 1

πως. Τππει·ΙιιιΙΙπεπ ;;ειπΙιΙτ. ΙΙπι·ιιπιετ νετπτεΙιε ιπειπ Ητιιιι- .

:ιπεΙττΙοπεπ, Με πειπ επί πεπΙΙΙπτει· θι·πιιπΙεεε. πειιπετπ «πω.

πειπ τ.πποι·ΙιπΙπποπ νιτππ επιπισ.ιιιπιεππε Τοιππε πει·νοι·ιτοτοΙ'επ

ινπτπεπ.

ε. Μ. ν. Β ο τ; ιιι επ π πετποποιι·Ιετι οιιιοπ Ε'π.ΙΙ νοπ θεοπο

επι.οτοεπεπτοπιοπε ντοςεπ ΡνΙοτιιππποποπε, Ιπ πειπ Με Ορε- ·
ι·ει.ιοιι @πως Με ΒΙιιιιιππ πεειιιπιιεπτ πετ. 8θ-_ΙΙΙΙιι·Ιιτετ πω., Ι

πει πειπ πειπ. επ. ΙΟ .Ιε.Ιιτοπ πεΙιπιει·πεπ ιπι Οποτπεποπ τιεοΙι πειπ

Ιπππειι ππΙ'ττετεπ._ Ι)Ιοπε πΙππ ιιι Ιει.πτει· Χοπ. ποπι· ΙιείιΙ8·

οινοτπεπ; ΑιιΕπτιιππεπ, επ.ΙΙΙΒοπ Ε.ι·πι·εοΙιεπ ειππ ΙιΙππιι€εττειεπ.

Βε.Ι..Ιππ ππππει·πι. επεεπιπποττ, πει πεππιππιπ·επ 8ιππιιΙιιιπ, Βι·ποΙι

ειπρπππΙιοπΙπεΙτ. ποπ ΙππΙ8ει.πτ.ι·Ιπιππ.

1π πει· πιιιετειι ΑπτεΙΙππε πιιπ ππι·οΙι πιο ΔΙπιππποπε

Ρι·επο ΒΙιιι. ιπι ΒιιιπΙ ιιεοπεεννιεποπ. Μεποπεπίτ: ποπ. πειπ. 74;

?ι·. ΒιιΙππππι·ε 55, ΙιεΙπε πΙΙΙοπεππτε. 8ρεΙσ.τοπΙτορ. ννΙτπ Ιιπ

Ιπεε;οππε.τ'ι: ΒΙιιτίετππιοπ' πεοπε·οπ·ιεπεπ. Ρετ. πεππ Με ιιιτ

Ορετπι.Ιοπ πιοΙιτ επιποΙιΙΙεπποπ. νετΙπππτ. ειπ θ. πι" Με ΑπεειΙιιππ·,

επ _ιεπεοΙι επι Π. Ιππι·π ινιεπει·πε; ετ Μ. ννϋ.Ιιτεππ Μεπετ Ζειι

ΙωΙοππεΙ οΙοππ Με ποπινποΙι Βοπ·οι·πεπ πππ ΙιοΜεΙιτ. πειπ ειπ'

Με τπεΙιι·ιποΙιεπ ιεετεττπτεπ ΒτΙΙΙιΙο, Με οτ ε;επεπε. Ιπ πει·

ΑπτεΙΙππε πεΙ‹οιιιτπι ει· πτοίπποπ ΕΙτπι·οοποπ, ννοποι σε.. 9 Ι.ιτοτ

πι·πππΙιοΙιει· Με.ππεπ οπτΙοει·ι. ννετπεπ. 18.Ιππτε Ορετετ. πι ΟπΙο- .

τοϊοτπιπετΙωπο. Ι)ετ ΜεπεπιπιπΙΙππιει·ι, πετ ΡνΙοι·ππ Με πειπε

Ππιπεπιιπε· πιιι·‹:Ιι πιπτΙιε 8οΙιινε.ι·τ.επ Με Αππππιοπεπ νετπποΙτεπ

πππ ιιι οιποπ 'Γππιοι· νει·ινειιπεΙτ, ιιι πειπ ειπ Βιιιιιοπ ποπ Ργ- ι

Ιοτππ πιοΙιτ. πιοΙιι· πειεΙιινοιππετ Μ, τι.ποΙι Με θπΙΙοππΙπ.πε ιπι επι

Ιιετπ.πποεορ;οπ.

Θεπιι·οεππετοειιιπειοπιοπΙε ι·ειτοοοΙΙου. ροπτει·ιοτ πεεΙι Η τι ο Ι‹ ο τ,

@πετ νει·ΙεπΓ. ΠΙ. Μπτπ ΒιιτΓετιιιιπες πετ Νπ.πιο. ΡΜ. Με Ι.θ

ΚιΙο επεοιιοιππιοπ.

236. Με” ΝποΙι εΙποι·ΙΙεπειιοπε Ιιπ ΕΙπποπ ππι: ΜεεεππτποΙτεπ

πιιϊ-- επ ινετπεπ 8 Ι.ιιοι· ΙΙΙπποιιιπΙιπΙιπ πππςεπππΙΙ; απ. 14 'Εεεε

ΙιΙππιιτοΙι πιιπ.Ιτ Ρετ. πΙοπ ιιππ ιπι: ΒεπεπτΙοπ νοιι ΙΙππ.8επιπΙιπΙτ.,

Ιτοπιπιι. πεποΙπεΙιι·πετιιιιτοτ. νοιιι Ι. Αρι·ΙΙ Με Με πνεππιιππ·

:ππι Βοεπετεπ ειπ. Ρετ. Ιππτιοιπτ. εΙΙπιππΙΙΒ ινΙεπετ πΙΙοπ -

_ιοποοΙι επι των” νοι·πΙοΙιπ πππ πΙιππιτ. πειτ.Ιιοτ πΙΙννϋοΙιεπτ.ΙιεΙι

επ. 2 ΚἰΙο επ πωπεπι πο.

( Α ιι ωτεΐοι·πη.

Βτ. Ηε.ιπ ροΙπ πιποΙικ πετεπϊ επίτποι·Ιιππιπ, Με πωπω; επ

ποΙ, πει πετ ΙππιππιἰοπππιοΙΙιιπ8 ειπει· Ορετειιοπ Με ΠτεειοΙιο

πει· ΜπιπεππΙπιιιιιςειι πεπε.ιι επ πει·ποππιοΙιππειι. πππ ιιιπεπιεπ

ΕΤΑττεπ νοπ ΒΙπιππεεπ ἱπ Βετι·ιιοΙιτ Βοποπτεπ πππ νοιι ειπ

ππποτ πππει·πεΙιΙοπεπ ι.νετπεπ: π) εΙιπιε, πτοΓππε ΒΙιιτππετειι πει

ΙιηπειιπΙιοΙιεπ ΙππινΙππειι. Ι)Ιεπο ποΙΙιοπ νοιι πετ Οροι·ετΙοιι

πππςεποπΙοπποπ πΙειπειι, πε. πιω ειιιετποπε Μεπ ΙΙΙΙτιιπ πιιτεΙι ·

ειπε €τοππε ΗοιΙιιιιετππεππεπε ειππποιοΙιπε, εππετοτπειτπ

ιπ ΑππειτποΙιτ πετ ει·πεπΙΙοΙιεπ ΒΙπιππεεπ Με Ορετε.ιπιπ πεΙπππ

πιιπ ετππποτεπ Θεπιπι·επ νει·Ιτπϋρίτ πει.

π) ΙιεπΙτ.ποΙΙε -ΒΙπΙ:ιιπε·ειι πει πΙτ.ετεπ Βοπτεπ, Ιιει·νοι·πετιιΓεπ

ππτοπ ΠΙΙ:ππ οπετ Ωετοιιιοπι. Ηιετ πϋιειι πεποπποτπ Με εΙειοΙι

κεΙιΙπεπ ινιοππςεπ ΝοπεπετποΙιεΙπππε·επ, Με Ηγροτεοιπιιππ,

8ιοποπε πω. ειπε ςοπϋπεππε ΙππΙΙιειΙοπ πιτ ειπ ορετειἱνεπ νοτ

πεποπ.

πι) ει·ιετΙοπΙιΙετοιΙποΙιο ΙΙΙοετε, πετεπ Ζπ εΙιπτιεπειτ παπι ΙΙΙειιπ

ι·οιππππιιι ποππ πιι·ΙπιΙς ιπι, πππ δει·Ιππει· εΙΙππεπιεπποπε, επι·

ποπ πιοΙι 8ΙειοΙιΙ`εΙΙπ απ· Με Οροτειιοπ ειΒιιοπ, πει· ιιπτετ ειπποτειπ

πιεΔι.ιϊΒεπε 2ιιπεΙε, Με ιπι θεπτ.τπιιι πετ ΙιΙειποπ ποΙιννιεΙιςεπ

ΙΙΙοετε πΙοππΙιεεεππεπ, ετι·οπιοι·ιεπ Αιιοι·Ιειι ιιι ππιετπιιιπεπ.

Η οΙ Ι ε π π ει· οιιιρΐειΙιΙ επ πει .

ι

Ι

ΑιιπιτεπεπΙοπεοπ νοπ ειπειιι ορει·πτ. Ιπιπ τΙΙΙ“ε ννΙΙ.ι·ειι ποΙιΙΙεππΙΙοΙι

ποππ _ιεπο ετεπιποπ ΒΙιιτιιπποπ πεπιιιςεπ5ΙΙεΙιεπ ΙππΙνἱπιιειι ιιΙιιιε

Ιτι.ι·οιιπννεΙεΙιο πποπινοΙπππτο επιιτοιπ. νετεπποτπππεπ.

Βεπποτ πεΙππτ πει 2 πει·ει·πιπ·ο ?Με ιππ. ΟπππΙαιοιιπποπιππ

νει·ϋπ`οιιιΙἱοΙιι.

Πι·. ν. Β π ρ;εΙΙι πτπτ πεΙιΙΙοππτ ειππ ποπ Αιιπίππτππεεπ Πι·.

Ηπ.πιποΙππ επ. Ζει· Ι·"τεεε πετ πεπιι·οοπτετοεπεπιειποπε

@επι Βεπποτ πετ ΒεΓΙΙι·οΙιτιιιι€ Αιιππι·ποΙτ. πιιππ πιιτοΙι Με Ορε

τειιοπ πεΙππτ. ε·εΙοπεπτΙΙοπ Βιιιιε.τΙοποτι εοπεΙιιιπεπ ινετπεπ πω»

Ιοιι, ππι·οΙι Με Ιππε·πτ. ειιΓεοΙιπι·Ιε ΒΙΜππ,πεπ νπεπετ ειιεοετ

πιοι·επ. Βεππει· πει οιιιοπ Ι4`εΙΙ ετΙοπι, ινε επ πεοΙι πει· Οποτε

τ.Ιοπ επ ρι·οίπποιι ΒΙιιιιιππειι πειπ, Με ποΙιοπ πππ Ε! .Ιππτειι

πιω” και”.

Ψ” Με νοπ Πι·. ΗεπιρεΙπ επεεΐππι·τοπ ΒΙιιιιιππεπ ππι

πεπειτ. $εΙετιεπεπετ'ιιππ ποιτιπτ, πο πππο πἱοΙι Ιπ ποΙοπεπ τω”

ποππ Ιιπππε· οιπο πποι·ιππππΙπ·ο νετπιοΙτπιιε ποπ ΡγΙοτι1ε. πι"

πρτποΙιε πεπιι Πιτ πειπ Γι·ΙΙΙιετε ΒοπιεΙιεπ ΙτΙεἱπει· Βτοπιοπεπ

ινοΙοΙιε οΙποτπειιπ Με εΙιι·οπ. πειπ Με νετπππετιιπΒεπ επι ΡΙῖ5τι

Ι ποτ. πιιποτει·πεπ.π Με ΒΙιιι.ππΒεπ νει·ιιτπποΙιτ Ιιππτ.οπ.

ΙΙτ. θε Ιιεπει·τ πεπΙΙεεπτ ειππ εΙειοΙιτε.ΙΙπ Ι)ι·. Ηε.τπρεΙιι

επ. Νπι· ιππεπιε οτ πππ ΠιιτοτποΙιΙεπ πννιεοπεπ ποπ πτωτιοπΙιΙ

πΙεποΙιννΙΙτοπ πιιπ πεπι ΙΙΙοππ τοιπππιιπι ννοπιιζετ ποτοπι πω".

ΙΙοππετ ιπειοΙιτ επί' Με ιπι π'ι·πππτπ.πιιιπι ποτ Ιιεπετοιι·τΙιοπε

πετεππ νοτΙωιππιειιπεπ νετΙοεπ Ιιπ ΟεπομΙιεΕππ, Με πισω. ππ

τοπ πει·ΑιιππεπεπριιιιΙιτ ει·ΙιοπΙΙοΙιετ ΒΙιιτιιππ;οπ υνει·ποιι Ιπιππειι,

πιιΙ'πιει·Ιτπειιι. Ιπ οιπποΙιΙπ.8Ιε.ςειι ππΙΙοπ ιιιπεπτε πεΙιετ ειιι:Ιι επ

Μεποπ Ζπεε.ιππιεπΙιεπε; ;ποπο.οΙιτ ννει·ποπ.

Πτ. ν. ΒπιτοΙπ :ιτπτ: Με νοπι νοι·τι·πρεππεπ ιιιΙΙ.ε;οιεΙΙιε

Αππε.πιιιιΙιιπ,ε; νοιι 8 Ι.Ιιει·π ΜεςεπΙπΙιιιΙτ. πει ινεΙιτποΙιεἱιιΙΙοΙι

Με πομπο πει· ΑπππΙοΙτιιπἔ ποπ Πετιπεπ π;εινεπειι. π. επιρΓοπΙε

ειππ ππΙιετ ππι πεπιεπ νπΙΙΙιτο ΑππποΙιπΙΙπιπε ποπ ΙΙε.ε·εππ, πιιπ

Βι·ιιΙΔΙιι·ππε ποτ Ιποοι.ππι.

Πι·. Ο. ΒτεΙι πι: Ι)ιιπ ποΙ ειιιοπ Ιπ Μοποτπ Ε"ε.ΙΙε εοποπεΙιειι.

Πι·. ν. Β ο τ επιει.π π: ΒοΙεΙιε ΑπΙτπιοΙιιιπςεπ ποπ Πει·πιεπ πι

νει·ιπεΙπεπ, πει Με οΙιἱτπτις. Τετ.:ΙιπΙΙτ ποπ. Ιππε·ειπ ποιππΙιτ. πει

πετ _ιιΙτοπ Υ'ΨπΙΐϊΙετποΙιεπ ΜεαΙιοπε ποτ Οπ.πττοεπιετοιιπιπιτο·

πιοπιπ Ιππ.ιιιοπ ποΙοΙιο ειπ ιιππωωπ νετ. ΙΒΙ.ννππ επππππετ ειπ

Με ΚοοΙιετποΙιο επτει·ιοι· ιπτ'οτΙοτ, ποοΙι ιπεπτ Με Με·

πι ε. π ε οΙι ο ι·ετι·οοοΙΙοε επιει·ιοικ πει πετ Με Ι)πι·ιπποΙιΙΙππο Ιιπ

τετ πππ ΟοΙοιι τι·πππνει·πιιιπ πιιΙΙε,<;οπ Ιτοπιιιιι, ππι νοπ Β'ΙΙΙΙιιιιτι

πππτεππε ποπ Πεεοιιπ ινεπιπ·ει· ποοΙππιιπετ επ ννοι·πεπ. Με Επι·

πιιπιπτειι ποτΙιπΙτ.πιππο πότε Με Η π.οΙτετε οπο τοπ·οοπιπ

ροπιοτ. πιο ειιοΙι Ιιπ πειιτ.ε νοτεοπιεΙΙΙ.οπ ?Με πει· Αποπο

πιιιιπτ Μπι.

ε. Πι·. Ο. ΒτεΙι ιπ (ε.Ιπθεπτ.) πεπιοιιππι·Ιοτπ οπποπ ορετετιν

ιτεΙιειΙτ.επ Ε`εΙΙ νοπ πειιι:οτ Ιιοπετν ει·ΙοΜππιπ

Ι)ει· Ρετ. Α. Κ.. 94 ε. π., Μπι πι Με ΑπιοιΙππε 5 $πιπποε

ιιπ.οΙιποιπ πιιπ επι ΒιιΙΙαοπ επί Με τεοΙιτο δειιο ποπ ΤΙιοπικ τω.

·'ΒιιποΙιεπ εεΕπΙΙοπ νετ. Ι5'π π·ειτοπ ποί'οι·τ Ιπ Με ι·εοΙιτ.ε 8οΙιοΙιετ

πιιππιτε.ΙιΙεππο Βεππιει·πεπ επί'πειτοπεπ, Ι:ΙπτπνετΙιεΙΙ.ιιιιε πιιπ

ΒτπτεοΙιοπ. ΡΙε.ιιιπ ινετεπ επεεεππε·επ. Πει· ΑΙΙτςειποΙπππετειιπ

ννετ ε.Ιτετιοττ. πΙιετ Ρετ.ππιπ πιοΙιπ νοτίεΙΙοπ πιιπ; ποι·ΡπΙπ νετ·

Ιεπἔπειπτ, ννειεΙι. Πεπ Απποπιοπ εΙπποεοε;οιι, ιπ ποιο πεπρειιιιΙ.

πππ τεοΙιιε Ηνοοεποππι·ιιιτπ Ιιι·ειτΙι:ιι·τ. πεπρεππτ; πτΙΙεΙα που

πε.ττιπίζ πο πω; ΡΜ. ΙιεΜ,<πε 8οΙιιπετποπ ειπει· ποι· ΒοερπΙε. Ι)ι·ιιτΙι

πιπτ.ειι ποπεπ πειιι.ΧΙ. ινε-πει τεοπτπ ποπι· ποΙιτπετπΙιειΓτ. Ιππι

ρίιιπε Ιπ ποπ Ι4'ΙιιπΙπεπ πππ πιηιτε.πνπιρΙινεπτ. Ι)Ιεε·ποπο: ΜΡ

Ι.πτε πεπετιπ. Ιιε.οπτοι.οιιιΙε. ΕΙπποΙιππι πε.οΙι Κο π τ. ΜΒ

Βο.ιιοΙιΙιπΙιΙε νοΙΙΒεπΙιιιει. πιιοΙι Με πιιππΙιι·επιποΙιεπ Βπιιτπο πιιπ

πειπ Ι:ΙεΙπε ΒεοΙτοπ. ΑΜ” ε" ΚοπνειαΙιπ.τ. πετ ω...» οιπο 15 απ.

Ιπππο τΙετ'ε, πεπτ πειπ πΙπτοππο Βιππννιιππε πιιπ Ιε.οοτιεττεπ Ιππι

. πετπ. ΑιιπντεποΙιετι ποτ ΒπποπΙιππΙε ιππ. ΚοοΙιππ.ΙπΙππππ;;. ΤΙΜ·

ποπτι.πο πετ Ι.ιοποτνι·πππο. Ζινειειε.ειπο πω.» πετ ΒεποΙιπεοπεπ

τι ποπ Ι'οΙπεπποπ 'Ι'επειι- πεΙιι· ιιτοπιιπετ ΟεΙΙοπτΙπππ πιιι·οΙι πιο

Τειπποππ, ποππ @Μπιτ ΥετΙεπΙ'. Πιο Ι.ιοπετννπππε "Με πεπιι€·

τποι· 2πεππεΙιοπ Βεννοποπ ππτεΙι τι·εππρΙεπτεΙε .Ιιερει·οτοπιιπ

εΙΙοΙπ Με πππιετπιπ ειππ εΙειοΙιππΙιιπο Ιπτϋππιιιιε πετ Πεπτι

' ΙιπΙιΙε πππ Με 8οπννΙετι,ςΙτοΙτ. πετ ΒρπΙιιπε πιιτοπ Με ΠΙπρΙιτπΗΙΜ°

ινοππο ΙιΙεΙκεπ πενοπ απ. Πιεε;ποπτ.Ιποπ ειππ Με ?Με Με

ππιπετ πο ΙιΙει·. Ηιοτ πωπω ειππ ΜΙε Βνιπρτοπιο ποι· ΙιοιπΡΙΙ°

2Ιεττοπ ΒεποΙιΙποπτππιοπ: ΗοΓπε;οι·Βεππιοι·2, επΙΙΙἔεπ ΕτπτεοπΘΙπ

Ηετπνει·Ιιε.Ιιππε, ΒπιιοΙιπεοΙιεπποπππππε, πτε.τΙιοτ Ι)τοοΙπποΙιιπετι

πππ Βπ.ιπρπιππεπ. ΑΜ Ιιεποττπρτπι· ινιοποπ πετ ο 8ΙπιρπΙει··

ποπιπετπ πιιπ πετ ΒοεπποΙιε Πι·ιιοπριιπΙα Με. ΒεΙ ειτπρεοπιι. Βο·

ΙιεππΙιιιι€ "πιο Μοποι· ΓεΙΙ πε.Ιπ ειπ ιππετοτ ΒΙιιπιιιιε ιιι θτιιππε

ποτιςεπεεπ, ποππ, πεπει.ει; πεπ Β`εΙΙ, ει· Μαιο Με ΒΙπΙ:ιιππ· ΙΙποτ·

πτειππεπ, πο πτοΙιτε Ιππι ποππ Με Ρει·ιιοπιιιπ. πεππ ποππ Κο°

Με; κι πιιπ Ιιεπει·πΙπτ πισω. εποπιιποΙι; πετ πτει·Ι‹ε θεΙΙεπΐΙΙΙ"

πεινειπτ. ποππ πττππποτε θπΙΙεπΕαπεο εει·τιπποπ ινετειι. ΟπινοΙιΙ

πππ Με ποτιπεΙε ΙππΙΙο ε.πομπποΙι πιτ. πο τιιΐτ πιο ποππ ΙΙΙ_Μ

ΒεποΙιΙιπΙιΙο ειπε πεΙιινοτε ππΙιππινε Ροι·ιτοπΙππ Ιιετνοτ. πιο"

θεϊεΙιτειι πππ 8οΙιππιπιιπποπ ι·οοΙι1Ι'οττπ.;ειι πιιπ ΙππΙεΙετεπ (ΜΙ

ποίοττιππιι ΒΙππιππ. Με ΒΙιιιπιιΙΙιιπε ντιιτπε πιιι·οΙι ΤειπΙΙΙΙΙ"Μ
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οιιιο Ιιοοτο Ιιοοοι·ετ, πιο Νοιιι; ποιοι ιπ ποιπ ιποι·οοιιοιι, οοπιιιπ

πιι·τοιι θοινοΙιο πιοιιι ετοΙιιιιιοπ.

ιΑπιοτοιοι·οτ).

Πι·. ν. Βοι·,ς; πι οπο: 8ο ειιποιιε ιπι ιιΙΙοοπιοιιιοπ πιο πω»

οροι·ιοι·τοπ Νιοι·οπνοι·Ιοιππποοπ νοι·Ιιοιοπ, ειπ ιιτιοιιποιιο· οοι πιο

Ρι·ο,οιιοπο Ιιοι οκοποοιοοινοπι νοι·Ιιο.Ιοοιι οορ,·οπιιΙιοι· νοτιοτπιιιιοοπ

πιο Ιιοιιοι·. Βοποοι· πιο οιποπ οοιοΙιοπ ?ιπι οι·ιοΙιτ, Ιιοι ποιπ πιο

Οροτοι:ιοπ νοι·ννοιποι·ι ινοτποπ πετ. Ηιοι· Ιιο.ιπ οι: ινιοποτιιοΙτ

Ιιοι ι.ιοι·ιπο·οπ ιτΙιτροι·Ιιοιιοιι Αποιι·οποπποοπ. πιο Απι'οιιιοιι ιιπ

Βοτι, ιιι οι·ιιοοοτοιι πιιτοΙι πιο Ροι·Ιιποοιοιι ποιοΙιννοιοΙιπιοπ Νοσο

Βιιιτιιιιποπ.

ΟΙιεΙοιοιι πο.οιι Ιππο·οπι Κι·ο.πιιοιιΙπο·οι· οιπο Ηοιιιιπε οι·Ιιιιοοο·

ΙιοΙι οιιιιτοι, πο οιιιριιοΙιΙτ Βοπποτ ποοιι ιιπτοι· ιιιιοπ Πιποιοιιποπ

πιο Οροτιιιιοιι.

4. Βτ. ν.Βοτοπιο.ιιιι ποιποιιοιι·ιοτι: ο.)οιιιοπ ιι'οιινοπ

οιιοι·οτιν οτοιιοιιτοι· Ροι·ιιγριιιιτιο, οι οιποπ

ο ι·οιι. τιιιιοι·οπΙϋοοπιιιιιιι·ιπι'οι·τοο.”.

ο.) Μπι νοπ Αρροππιοιτιο ποιοι· ποπι Βιιπο οιποι· Πο.τιποο

οιιιοιοιι. νοπι 18. Νον. 1908 - 8. Μπι 1901 -- 168 '1'ο.ο·ο ιπ

Βοιιιιιιπιιιπο·.

Μπι Ροιι·οινιιοοιι. 27 ο.. τι. Κοιιιοι·Ιοι νοι·ιιοι·.<.τοΙιοππο Ετ

ιαι·οιππππο, Ι‹οιπο Οιιοειροι:ιοπ. Αιιι 10. Νον. 1903 ριϋι.οΙιοιι

οοιιι· οιιιι·Ιιο $οΙιιιιοι·ποπ ιιπ ΑΙιποιποπ, 2ιιο·Ιοιοιι "οι Ηποτοπ

πω, ποπ Ρο.:. ι'ι·ιιιιοι· πιοιιτ Βοιπιπιιι οποιο. $ι;πιιΙ πππ ννιωο

οιποπ οιοιιοιι πο. Ι)οι· Ηιιοι.οιι νοι·οι.πτΙτιο ιοποοιππι πιο

8οιιιιιοι·οοιι ιιπ Ι.ιοιΙιο.

5οιτ ποοιοτιι Ιιοετοιιι $ιιιιιινοι·ιιπιτπιιο, ννιππο ι.οοιιοπ ]οποοιι

ποοιι πο.

Βιο 8οΙιιποι·ποπ Ιιο.Ιιοιι πρι: ποι· ιΣτΚι·οιιΙιππο πω. ιππο

ποτππιοπ, »ποπι οιποι· πο» οιοΙι ποι· Κι·ιιι'ιοπιιοιιιππ οιπο; νοτ

οοιιιιπιπιοι·ι.

Βιιιιιιο: Πο.ο Αιιοοοιιοπ πππ ποι· Κτιιιτο2ποιο.ιιπ ποπ ΡΜ.

οιππ οοιιιοοιιι., ποι· Ρ. Επποιιιοττπιπ, Ιπιπιιι ιιιιιΙΙιοτ. Τ. 87,9.

ΠοΙιοΙιοοιτ οποι· Πτιιι·οοΙιοπ Ιιοοιοιιοπ ιιιοΙιτ, πιο Ζιιιιο·ο πιο,

ιινοππ οποπ ΙιοΙοοτ, ποοΙι ΐοιιοιιι, ποιο Ε'οοι.οι· οι: οι·ο.

Πιο Βοοριτοι.ιοπ ποι· οιιοι·ιιιιοπιιοιι, οιννιιο Ιιοοοιιιοιιπιοι, πο.

_ιιοιιτειπποπ Βοποιιι; ιιπ. Βο.οεοιπ, Ιιοιιιι ΑποοιιΙοεοπ πππ Πτ

οοιιιιτιοι·π ποπ Τιιοτοιι πιιι-ι ποπ οπτιοτιιτοο ΡΙοι:οοιιοι·π, οο

Ιιοετοιιι: ΖινοτοιιιοΙΙΙιοοΙιοτο.ππ οποιοιοιι ιπ ποπ οοιιΙιοιιοιι ιιπ

τοι·οιι Τιιοπιιηιοι·ιιοπ. Πιιιπριππε. Πο.ο ΑΙιποιποπ πι πιιι”,=;ο

ττιοΙιοπ, ποπι· οιπτι‹ ο·οοιιο.ιιπο, πιο τοπιο οριοςοοιι·ιοιι. ιοπποπ

οιιιο· νοτι:οννοιιιτ, πιο ποπι Νοιιοι πιο π.οιι πο, πιο ιπι ποπι

πτποΙτοιιιριιιιπιιοιι. Πιο υτποιιοιπριιππιιοΙιι·τοιτ. Ιιοετοιιι οιιοι·ιιοιιι

ποι· ΞιγιπρΙιγοο ιο ποτ τοπιο ιιγροο·ο.οιι·ιοο.-- ιιιοι· ροΙριοττ πιο.π

οιπο ιιιιιιοι·πι·ιιο· οιοιι οΙιιιοΙιοππο Βοοιοτοπο.

Ειπο ιςοΙιιιιιιτο, ποπ οτοιιοππο Ποι·ιιιιιοιιιιπο;ο οι ποιο ειιοΙιιιιοι·,

οτ ι·οοιπιιι Μπι; ιιιοΙι Ι‹οιπ ο.Ιιιιοι·ιποι· Βοιιιππ οτιιοιιοπ, πιο

οοιπΙοοιιιοιπιιιοιιτ ιιπνοι·ιιιιποι·ι:. Επι Βιιιιο.πι' νοιι οοο-7οο

(Ντιπ. ιιιοοιιτ @πιο οιιι, ι'ιιτποι·ι; ιοποοιι ιιοιποιι Κω. ειιι Το”.

ι)ιο ΑποιιοΙιοι·ππο ποπ Μπεοπο οτιςιοιιι. ι·οιοιιιιοιιο Μοπ,<;οιι ι

οιιιοπ Βοιιιο ποιοι·ιιι.οπ ΙπιιοΙτιι.

Ποτ πππ οπιιιιιιι. οι.ινοο ΑΙΙιππιιπ.

Οροι·οι:ιοιιοοοιιτιιΜ ιιι ποι· Ι.ιποπ πιο νοιπ ρτοο.

ιιγριιοιπ. πιο πιτ 8γιπριιγοο. 088 Ροι·ιι.οιιοιιιπ ριιι·ιοτο.Ιο οοινιο

νιοοοτιιιο οριοεοιπ, πιο νοι·ιιοποπποπ Ποι·πιοοιιιιπ,ο;οπ οιππ

ιπιιιιειο ,ποΙιιιιιιι. ποι· ι)ιοιιπο.τιπ οοιιοιΙιιοι·ι; ιιο.οιιποιπ πιο ι'τοιοιι

Βιιι·ιποοιιιιπο·οπ ονοιιιι·ιοτι ννοι·ποπ, ιιπ: οιπ οιπο πιοιοιιοπ

τοοιιοτ 'Γππιοι· νοπ οοιιοιπΙιπι· ι'οοιοι· Οοποιοιοιιο να. ποποοπ

πππο οπο τω; νοτιιοοιιοιιοιι Πιιππποι·ιιιοοιιιιιιοοπ -ι- Οοοοπιπ

ιιοοιοιιοιι, πππ ππι·οιι πιιπ ι'οετοποοιπιοιο Νοκ: νοι·οι:5.ι·ιιι. ινοτποπ.

Βοι ποπ Μπιιιριιιοιιοιιοπ ειιι πιοοοιπ 'Ι'ιιτποι· οιποιπ ριότειιοιι

ποιο πππ Οοοοπιπ οιπο πιιιιπιιιιοοιπο, ι;οΙΙιει·ιιπο,ο τιπποππο Ποιοι·

ιποπΒ·ο - πο. ν..Ι.ποι· - πιιτοΙι, πιιπ ιιΙιοι·οοιινεοπιιπτ ποιο Ρο·

1·ιιοποππι. Πει· ιΒιιοι· πιιπ οπιμτοιιηιιι πιιπ πιο Βο.ιιοιιιιιιιιιο

ιιποςιοΙιιο ιπιτ ρΙιγοιοι. ΚοοιιοοΙοιοοππο ;;οινο.οοιιοπ.

· Νικο νοι·οιοιιτιο;οι· π.·οιιοι·οι· Τι·οιιππιιο· ποι· Απιιιιοιοποπ "πιο

οιιιο ο·τοοοο ΒιιοτΙιοιιιο ιι·οιποΙοοι. πιο οπ·ιοοΙιοπ Οοοοππι, ποπ

Βιιπιιπο.τιιιοοιιιιποοπ πιιπ ποτ Βοπικ ιποοοπι:οι·ιοπ ππι Ιιοιιπποι;

ιιι πιοποι· Ιιοοι. ποτ Ψιιι·ιπιοι·ιοιπο, ποι· πιιιιο οοιποι· Κιηιπο

οιπο ο;ι·οιπιο Ροτιοι·ιιτιοπ ποιοι, ιιι ποι· οιπ Ιιοιιποπει·οοοοτ Κοτ

ειι.οιπ οποοικι, ποοοοπ Κοτιι οιπ Ηοιποριιιτοτ ΙιιΙποτ.

οι ιπιτπ πιιπ πιο ΑΙιοοοοοιιοιιιο πιτπροπιοι·ι, πιο νοι·ιοιοτοιι

Ποι·πιποΙιιιιιςοπ ποτοΙι 'Πιπιροπο ιιιιο;οοτοριτ ιιππ πιιπ ποι· ιιΙιτι;.ι·ο

Βιιτπι τοιιοπιοτι, πππ πιο Βο.ποιιιι6ιιΙο οοννοιι; οπιιιοοιο πιιτοΙι πιο

ΝιιΙιτ ο·οοοιιΙοοοοιι.

Βιιιο ιςΙοιοιι ιιιιοιι ποι· Οροτιιτιοιι νοι·οοποπιιιιοπο ιιοπιιοογ

τοπ29.ιιιπιιε οιποπ 944,20 ΙιοπΙιοογιοπ. Ποι· νοι·Ιππι' οποπ

ποι· ι)ιιοι·ιιι.ιοπ που· οιιι οοιινσοτοι·, οι: “Η Βοο·οιι ποιο Ειι·Ιιι·οοΙιοπ

(Ιιοπιιιςτ ππτοιι ΒιιοΙιοτοπππι.ς· νοπ Βιι.ι·πιιιιιιοιτ.), ο·οποπ πιο

Ποι·οοοιινοποπο οιιιοποοΙιι·οιτοπ. νοπ πιοποπι 'Μοτο ιιπ οοΙινι·ιιιι

 

ποπ πιο Ιιοπτοιιιιοιιοπ Ετοοιιοιιιππο·οπ, ποοιιποιιι ποι· οτοτ.ο ποιοι

οι·ιοιει: ννοι·.

Απο 97. Νον. νοιι· οπ ι‹Ιοι·,`πποο ΡΜ. πιοιιι; οιιπο Οοπι ιικο

τιοιιοπ πονοπ Ιωιιιπιοπ ννοι·πο - οο Ιιοππτο οιπο Βιιππ ιππι

ιιιιιοι Ιποποιο.ιιοι·ι. υνοι·ποπ.

Απ οιπο Οροι·ο.ιιοπ ποτοοιΙιοπ ιιοππιο ποι· ποτ Ποππ "πιο

ποποοιιτ ινοι·ποπ, πο πιο ππιποΙιοιιπο θι·ιιιιιιιοτιοποπποιιο, πιο :πιο

ποι· Ιιτοιιοπ 'Ι'οιπροπιιπο ποι· Βιιιιοιιννιιιιπο ι·οοιιιι:ιοτιο, ποοιι επ

πιο” ννο.ι·, πιιπ πιο Απιιποιοποπ ποι· Ποι·ιποοιιιιιιο;οπ ιιιιιοτοιπ

ο.πποι· ποοιι επ ιιιο.οοιε πιιπ ιοι·οιτ ινοι·οπ.

ΙΙοιπ 20. πωπω· πιο ποπι 5. Ε'οιιι·ιιοι· ιιιοοιιι: Ρο.τ. ποοιι οιπο

ιιιιιιιοττΙιο.8ιοοιιο Νοιιιιι·ιτ.ιο πιιι·οιι, ποι·οπ Αοιιοιοο·ιο ππιιιοι· οιι

ΙιιιοΙιοπ πι. Ποπ οιππιπο Αποιοοριιιεπιπ, πιιπ ιπ Απιινοππιιπε

ποΙιι·ιιοιιι. π·οι·ποπ πω· - πω· Αιιοι. Βο.πιι πιποετο ποοιι πιιπ

ΒΙαοπι ιπ ποι· Ιιπιο;οοιιπο· ποτ ιιιοπ·ιοοιιοπ οΙιοι· ο;τοποοι· πιο

Ι‹ιοιποι· ο·ονιιοι·ποποπ Ποιοι ιπ Αποι·ιιΐ ο·οποιιιιιιοπ ιποι·ποπ, οππ

Ιιοιι π·πτπο ππι 27. ΓοΙιι·ποι· πιο ΒοοοΙαιοπ ποι· Βιιππποι·πι

οοιιιιιιΒο νοτςοποτιιπιοπ, ινοΙοιιο πιο οποπ Μπιτ. Ι)οι· ΒιιιιοΙι

οοιιπιτι. ινο.τ ιιοΙιτο.π πιιι·οιι ποπ ιιῖρι- π. Μοοοποοιι·ιπιπ @τοπιο

π·οι·ποιι, πιιι ιπϋπιιοιιοι. »νοιι νοιι ποτ οποπ Νοι·Ιιο πππ ποπι Βια

ποπ Βιιοοιιιο :ο οοιιι, πππ πιοο·ιιοποι ο.ιιιιοοι·ιιιιιο ποι· οποιοι.

πιο.οοιοιι Ποτιποπιιιιοιοποπ επ ΙιιοιΙιοπ. Πιο μου” ποι· το·

οοοιοτιοιι Βιιτιπρο.ι·τιο Ιιοιι·ιιο; Τ Οι.ιιι. οιιιωιιιω Ι)ο.ι·ιπποΙιτ.

ννιοποτππι ιοΙο·το οιπ οοιιννοτοπ Κι·πιιιτοπΙοο·οτ, ποπ ποοιι

ππι·οιι οιιιοιι ΠιιοΙιιοΙ4οιπΙΙ ππι 1. Μοτο Ι:οιιιιιιιοιοττ ννιιι·πο.

Ιιε οι·ο.τοπ πΙοοοιιοΙι Ιιοιιι,ο·ο $οιιιποι·ποπ οιιι'. πππ οιοιΙτο

οιιι οιοΙι ιιοι·ιιιιο, πο" Ροτ.. πιιτοΙι ιιοιιιι.ιοο ιινιιτ€οιι πιο οπο

Νιιι·Ιιο ποτειιι·οποι Μοτο πιιπ Πιιπιιππι·ιπ νοτοοιι·οιοπ νι·πι·; πιο

Πο.ι·ιπο π·πτποιι, ποιοιιποιιι πιο ο.Ιιο·οοριιιο, τοροιιιοτι. πππ πιιτοιι

οιποιι Τειιιιρ0ιι οπτιιοιη;οιιοΙτ.οπ; νοιπ 4. Μοτο Ιιοι.τοππ πιο Βο

οοιινιιιοοοοπ2 πιοιιο· ιοι·τοιιοοΙιτοιτοπ πππ ιιπιτοπιιιιοιιιιοιι οοΙιοπ

οιο ποπ Μοπιι ιιιιοΙι οιποιπ Κι·ππιιοιιΙοοοτ νοιι 166 'Γιιο·οπ ιι·ιοοιι

πππ ννοιιι νοι· οιιιο, πιιοι·πιιιοο πιιι ιποΙιι·οι·οτι Ιιτοιτοπ Νοι·Ιιοπ

ποι· ΒοιιοΙιινοππ.

. ο) νοτιι·. ποιιιοποττιοι·ι ποιο Ρ ι· ο ο ο. ι· ο π; ο ι π ο ι· Ο ο ο ο ιι πι

ιι ιιπ Ι)ιι π ιιπο.ι·πι-'Έ πο οιιι π Ι οπο, ννοιοΙιοο ππι ιιοιιιιο;οπ

Το” €οπ·οιιποπ ινοι·ποπ, οιπο ποοιι ιιιινοτιι.πποι·ι πιιτοΙι Οσπ

οοι·νιοι·ιιποοι·Ιιιοοιοικοιι.οπ πιο.

Ρο.ι. ιιιιτιο οιπο οιοΙι ιιιιοι· '7 .Το.ιιι· ιιιιι2ιοΙιοιιπο Αρροππιπιιιο·

ο.ιιοιιιποοο: Αιι;ποιιοιι. Βοιιπιοι·οοιι, ιιοιπο οποι· πιιι· οοτιποο 'Γειω

ροτπι:ιιτοιοιεοι·ιιπο. Κιιπιοοιι ιποοιιτο πιο π'οι·πι ποι· ου οιιιοπι

ι·οπποπ Βοοιοτοιιο πιο Ι)ιοο;ποπο Αρροππιπιτιο ιιπννοιιι·οοιιοιιιΙιοιι

πιιπ Ιιοοο ππι' Τοπ. οοιιιιοοοοιι. Ιπιοι·οοοοπτ ιιπ ποπι Ρι·ιιροι·π.ι

πι: ποι· ινιιτπιιοτιοπω, ννοιοιιοι· ιπ οοιποπι τιι·οπιιππιοπ ι)ι·ιτιοι

οιιι τιιΙιοτικιιιιιοοο Πιοιιο οιΤοπιιειτ ιι.ικοι·οπ Πιιιιιιιιοποιο·ι. πιιπ·

ι·οππ πιο πιοτοιοπ 2ο. 8οιιινοιιιιιη; πππ Οοποπι ποι· Βοιιιοιπιιιοιπτ

πππ οιπο πιοοοοιιΙιοιιο Αποποοι. ιιιιιιοι·οι· 'Ι'ιιοοτιτοιιοποιοιιοιι

:οιιιοπ

(Απιοι·οιοι·οτ).

δ. Πι·. Ο. Βι·οιιπι ποπιοποτι·ιοτι οιιιοπ ?ειιι νοιι ο ποτο

τιν ο;οιιοιιι:οι· ΟιιοΙοογοτιτιο.

Βοι· ποπι ιιπ οιπο ιιι.ιιοΙιιο·ο ΟιιοΙοογοιιιιο, ιιιι'οιοο νοιι Ι.ιιιιιιιοιο.

Β. Π., 90 οι.. π., ·.·νιιι·πο ιιι πιο εγποποιοο·. Βιοτιοπ οιιιοπ

ποιπιποπ.

5οιτ 2 'Ι'οποπ οτο.τιιο 8οιιπιοι·οοπ

Ιιοοπιιιπιο;ο ΠοιιοιΙιοιι;, ΒτΙιι·οοιιοιι. Εοιποτ οοιιοπ ποιο ιο.πο,·οι·

Χοπ ειιι Ι.οιΙιοοιιπιοτοοπ; ιιαοι·ιιο πιο ποννοοοιι; οοποι: πιοΙιτο επ

οι·πιι·οπ. Πι·. Κοιιπιο.π π οοιιιιοποι οιπ ογπϋ.ιιοιοο·. Εοιποπ

ιπιτ ΒιοιιοτΙιοιτ. οιιιο. πππ ΡΜ. ννιιτπο ιπ πιο οιιιι·ιιι·οιοοιιο Βιο

Ιιοπ νοι·Ιοοι. ΡΜ. οιοιιι οοιιινοτ Ιοιποιιπ οπο. Ριιιο Ιοιπιιοιιοι·

οιιοιιιιιτ, ΠΟ, 'Ι'οιπρ. 88,5. Κοιπ ιιιιοι·ιιο. ΑΙιποτποπ ιπιι.οοιο· επι'

ττοτι·ιοοοιι, ογιπιιιοιι·ιοοιι, ιιΙιοι·οΙΙ Έγιιιιιο.πιο, πιιι· πιο τοοιιιυ

Ι·'ιο.πιιο εοπιιιπριι. ΙιοΙιοτπιιιπριιιπο· ποτπιοι. Πιο εππιο ι·οοιιιο

Βο.ιιοΙιοοιτο εοοροιιιιι:, οοιιι· πι·ιιοι‹ιοπιριιιιπιιοΙι. ιιοπιοπι.ιιοΙι πιο

ιιοοοοοιαιιοοο;οιιπ. ΡιιΙρο.ι.ιοπ ινοο·οπ ποι· 8ριιππιιιιι; πππ ποιο

Γοαι·οιοΙιιιιιιιο ποι· Βο.ιιοιιποοιιοπ, ι·οοιιιτπι:ιοο. Πο Ιιοπποιιο ποπ

ιπικιιιιι οιιιινοποι· πιο οιπο Βτιιι·ο.πιιιιπο,· ποι· Οο.Ιιοιιιιιποο οποι·

ποπ ιΝπι·ιπίοι·ιοοι.ιοο. Πιο Αποπιποοο Ιιοτ Ι‹οιπο Απιιιιιιοριιπιπο,

πιιπ ννοιιιι ιποπ ιιοποιιια, πιο ο·οπιιιιοττ ιιοι οιποι· οοιοιιοιι οιιιοπ

ιποοιιιπιοιι€οειιπποποπ που Βιρροπιιοποπ πιιπ Ποι·πιοοιιιιιο.πιπι

οιππ, πιο οιι οιπο ιΒιιοι·πιιοοπ νοπι ννπι·πιιοι·ιπο.Μ επι· Ι.ιοΙιοι·

πιπ2ιοιιΘΠ. Μιιιι·οππ νοιοποτππι Ιιοι Ροι·ι"οτοιιοιι ποι· θοΙΙοπΙιΙο.οο

οιοιι ποι· Ιπιιιιιι. ιπ πιο ΙΙοοοοιιιιιςοοοππ ιιοπΙιι, πο νι·οι·ποπ οι

ποπι πιο πιπ'οτοπιιοΙπιποποοτιοοιιοπ 8οΙιννιοι·ιοΙιοιτοιι που. Βοι·

ΙΙ‹ιοι·πο ιοι ποιοι. ΙιοΙοποιοο, ποιιπ ιιοι οιιιοτ ΟιιοΙοογοτιι:ιοι, πο

ποι· ΑΙιιιιιοο ποι· θπιιο "πιο ΙιοΙιιπποι·π πιο, ι”οιιιι ποι· ΙΙα.οτπο,

πιιποι·οτοοιι.ο @οιιι οο οπο» νοπ ι·οοιπινιοι·οπποι· Αοροππιπιι.ιο,

πιο οιποπ οιιπιοιι Οιιοιοποοιιοονοι·οοιιιιιοο νοι·ιιιιιοοιιοιι Ι‹ϋπποιι,

πιιι οικοιιιοιι.οπι ιιιι.οι·ιιο. Ποπ Ζπνοι·Ιοοοιο;οιο ιιιοιΙιι πιο Ρπιπο.

τιοιι, π. ιι. ννο πιο ιιιιιο·ιιοιι πιο. ιπι νοτιιοςοιιποιπ ΡοιΙο ινιιτπο

πιο ι)ιοοποοο οιιι οιποπ ο.Ιιπιοπ ΑρροππιιιιιοπιιιοιΙ ο·οοι.οΙΙτ πιιπ

οοι'οι·ι οροι·ιοτι. Ιπ ποτ Νοτικοοο ιιιιποττο οιοιι ποπ ροΙριιιοτιοοιιο

Βιιπ νοιιιιοπιιποπ; οιπο ιιιιιΙΙ.ο ποιιιιιοιι οιποπ ο·τοοποπ ι€118θΗ·

.οποπ 'Ι'ιιιποι· πω." ποιπ ΒιρροιιΙιοι.τοπ τοοιιτο, ιπ ποι· απεικο

8·οππ ντιπ· πιοιιιο ιιι ροΙριοτοπ. Πιο Ι)ιοοιιοοο νιτιιτπο ποΙιοτ

ιιπ ι·οοιιι:οπ Πιιτοι·Ιιειιιοιι.



ΜΗ)

ιιιοττιιι·ιετι. ιιιιιι Οιιοιεεγειιιιε ειι.<.ιειιοιιιιιιειι. Ωιιει·εοιιιιιιι. Ιιι ιιει·

ΒειιοιιιιϋιιΙε τειειιΙιειι εει·ϋεεε Βιιειιιιει. Ι)ετιιι εειιιιιιιι ιιιιιι
Ιειειιι ιιιιι:ιει·ι, εειιι· ειει·ιτε ΑιιιιεειοιιειιιΙειιιι€. Αρρειιιιιιι ποτ· ι

πιει. θειιειιΜεεε ιεει ιιιιιιάειιοριετοεε. ειιιιιιεΙ Μειιι·οι. ρτειι

ωιιιιι, ιιι ιιει· ινειι(Ι ειιιεεΙιιε Νειιτεεειι, ιιειιιε Ρει·ίοτειιοιι.

Βιιειιτρειιοιι εεε ειιιιεειι θεειιεε. Ι)ιιειιιε εγειιειιε ιιιιιι Απ.

@ειπε ιιιςιει·ι. Τειιιρειιεεε εεε θειιειιεΙεεειιιιειιεε. Νειιι ιιι 2

Βιειςειι. Πει· νει·ιειιι ινει· ε·ιειι, ιιι άειι ετειειι '1'ειτειι ιειειιιει·

ΙΜετιιε. Βιε ννειιιι ιιει· θειιειιιιιεεε ιι·ει· ειετιι νετειειιι.ειε

Πιιεεεε ιιιιιι ετοιιεειι Τει! ιιιει·ιιειιετι. ιιειιι·οιιεειι. Ιιιιιειι: ειιιι

Κειιιιε .ιειιεΙιε. εειιιι·ειειιε ιιιειιιε ενειειιε Βιειιιε. Ι)ιιειιιε Με

εεε οιιιιιετιετι. .

Ποτ ΡεΙΙ Ιιεινειει άειι ιιιιεεετοτάειιιΙιοιιειι Με ιιει· Ρειρε

ιιοιι ιιι ιιει'ει· ΝετΚεεε Μι ΑΒιιοπιιιιεΙετιιτειιιιιιιιεειι Πε ιιιιιι

αεκ εἱειι ιιι ιιιεεειι Πι.Πειι ιιιτ:ιιι ιιει· ιιιιι Με ενιεεειιεοιιειιΙιειιε `

Ιιιιετεεεε, ειπε τιειιιι€ε Πιεςιιοεε εε ει.ειιειι. εοιιιιετιι ειε Με· ι

ε·ιιοεε ιιει ιιιει· ειιιε ειιιεειιειεεειιε 8ι.ιιιιιιιε ιιει εετ Ιιιιιιιιε

ιιοιιεειειιιιιιι.ι. Πειτε εε εισιι ιιιει· επι Αρρει;ιιιιιιιιε ι.ζειιειιιιειι. 2

εε ιι·ετε ειε Νοιινειιιιιι.ιεειι εεε Βιιιε·τιιιεε ειειιιιιειιεΙ, εινιιιε·ειιε

"Με ειε Ιιιιιιιιειιοιι ιιιοιιι ;τεινεεειι; εο Με ιιει· Μι ειιει· ιιι:

ειι.οιιιιοιι ιερε·. ιιεειειιιι ειι·ιιιιε Ιιιιιιικειιοιι ειιιιι Βιιηετιιΐ. .ιειιειι

ΑιιαειιιιΙιεΙι ιιοιιιιιε ειε Ρει·ι`οτειιοιι εετ ρτε.ιιειι Βιεεε ετιοι,·.ιειι

πιιά εισιι ειε .Ϊειιειιε ιιι άειι Βειιειι ετςιεεεειι, ρει·ιιοιιεεΙε εεε

ειιιιρ; ιιεειειι‹ι ιιι εειιοιι. Νιε εε!! ιιιειι εεε ιιι εοΙοιι ιιιιιιι6εειι

Ε'ιιΠειι νετιιεΙιειι? Με Πιιιετειιειιιιιιε· ιιι Νει·ιιοεε ιει ειε Βετ

νοτι·εεειιιιεε ΗιιΓειιιιιιει από Με νοιι (Με Οιιιι·ιιτιςειι ιιιι θε

ε·ειιεειε ιιι άειι θγιιιιιιοΙοεειι νιεΙΙειοιιι ιιι ιιιειιιε ιιι Αιιννειι- '

ιιιιιιε εειιτεειιι: ιιοοιι ειιεεεειιειι άενοιι, ιιιι.εε ιιιειι ιιι εοιειιειι

ειιιιιειι ΑιιιιοιιιιιιιιιιιιΙΙειι ιιειιιειιιιιειι Μι ιιιιει·ειι βειιιειι ιιιιι

Βεσιιι ειπε Νετιιοεε Γιιι·ειιιει, ιιιεει ιιιιειι ιιιεεε ΜειΙιο‹ιε εε ιιιιά

εε (ιιι ιιιι Βι.ιειι. ινε ιιιιιετειιειιειι άιεεε ΜΜΜ: ειςειιιιιειι ιιιιτ

ιιειιιι ιιι Νει·ιιοεε, νιτειιιι ειε Ιιιιιιιιειιοιι εεειεΙΙι ιει. ιιιι‹Ι ειε

Ορετειιοιι ΒΙειοιι ειιεεεειιΙοεεειι Με. Ιιι ιιει· ειιιιιειι ΑΜοιιιι

ιιεΙειιιι·ιιτειε ιει εεε ννει·ιειι ιιιιτι Βεοιιεειιιειι ειισεοΙιε ρι·ιι.ειεετ

Πιεειιοεειιειειιιιιιι.ι· ειιειιοι”ι ιιει· ειιι Σνει·ιειι ειιϊ ιιι·ιιιεειιε

Βγιιιριοιιιε ιιιιτι Βτεοιιειιιιιιη;ειι. ειε ιιι. ινοιιι άειι Με Κιιιτειι;

ιιιιι ιιιιεετετ ΗιιΓε κοιιιιιιειι ω· ιιειιιι εεετ ιιιειει ιιι ερει. ·

(Αιιιοι·ειει·ει).

Μ: Ηειιιρειιι: Ιιι ιιιιι'ετειιιιεΙάιεειιοειιεεΙι

ΓεΙιειι ιιεινειιτε εισιι ιιιιιιιιε ω Νεειιι·νειε ειιιεε, Πιτ 0ιιοιε

εγειιι.ιε ερτεειιειιιιειι Πι·ιιεΚριιιιι:ιεε Β.. Π. ιιειιειι ιιει· ννιιιιει

ειι.ιιιε. Πιεεεε ΗιιιιειιιιιιεΙ ννεττιε νοιι νιεΙειι Αιιιοτειι ειιιριοιι

ιειι ιιιιιι εει ειιειι νοιπ Ηειιιιει· ειιιι,<;ε Μειε ιιεειειιει νινοτάειι.

Πι·. θειιειιετι εεωνειτειι ειε ιιιεε;ιιοειιεειιε Βειιειιιιιιιε

εεε ιιεεεειειι $ειιιιιει·εριιιιιιι.εε, άει· ιιει Νειιτοεειι οιιιιε ιεειιοιιε

Βεειειιιιιιρειι ειι Οι· ειιετΚι·ειιι:ιιιιε·ειι νοτι:ειιιε. νει ινιειιιιεετ

ει·εειιειιιε εεε·ει.τειι ει· ιιιιιεειεειιε Βειιιιιετε, ιιει· ιιι ειε τεειιιε

8ειιε ιιεε Ί'Ιιοι·ει: ιιιιιι ειιιιεειιειι ειε Βειιιιιιει·ιιιειιετ ειιεειι·ειιιε.

Ε'ετιιει· Ιιεινειιτε ειειι ειε ειεςιιοειιεειιεε ειιιιειιιιιωι ίοιεςειιιιεε

νει·ι'ειιτειιι Μειι ιιιιε ειιιειι ειιιι·ι‹ειι Με" “με εεε Ιιιιιιε

ΗΠιοειιοιιιιτ.; ιιει ΟιιοιεΙιιιιιεειε ινει·ιιε ιιει· Βειιιιιετι ιιεειι Βεοιιιε

ρι·ο_ιιειετι. ιιει ιιει· Νεριιι·οιιιιιιεειε, ειε ω» τειτορετιιοιιεει ειι

εριειε. ιιιιιιε όιεε ιιιοιιι ειει.ι.

Πι·. ν. Βιιεειιιει·ει ιιιειιιι, ιιεεε ειιιε Ρι·οιειιιιοιι εεε

8ειιιιιει·εεε ιιει:ιι τεειιιε ιιει θιιοΙειιιιιιεειε ιιει· ειει.ι.ιιιιάειι

ιιϋιιιιε, ινειιιι ιιει· Πι·ιιειι ιιιοιιι ειιι Με ινωειιωι1ε. εοιιιιετιι

ει” ιιειι Βιρρειιιιο8ειι ιιει· 1ιιιιιειι $ειιε ετΐοιι.ςε.

Πιεε·ιιοειιεειι νιιιειιιιιτ ετεειιειιιε Βειιιιετ ειιιε νοιι ιιιιιι εειιιει

ετιιιιιιιειιε Μειιιοιιε. σε. Με ετ ερειει· ετιιιιιτ, ειιειι ιιι ιιει·

Βετ8·ιιιειιιιεειιειι κιιιιιιι ιιι Βει·Ιιιι ι;ειιιιι ννιιτεε. Βιιε εει ειε

Ρειρειιοιι εετ Ιιεεετεει.ιειιιι νοιι Ε-Η. ιιει·, ινοιιει Ρετ. ειιι ει

ιιειιι ιιιεάτι;;ειι δεεεει ειιει. Πιεεε Μειιιο‹ιε »ειε ειιι.ς·ιειειι άειι

νοτιειΙ, εεεε ιιιετ ιιει· Ι)ι·ιιοικ ω· Με Με εειιι· ειιιριιιιιι1ιοιιε

Αοτιιι ιιιιιι ιιιι·ε Ζινει.εε νετιιιιεεειι ινει·εε.

Βτ. θε ιι ειιετι ειεΙΙι ειε Βἰιιινειι‹ιε εεε νοττειιιιετε (ιειιιιι

ειιτει·ιιι, ιιεεε ετ ιιιειιι ειιιειι Πτιιει‹, εειιιιει·ιι ειιιειι Ιιιιτεειι,

ιιτειιιιτειι θιοεε εειιιειιιι ιιιι.ιιε. ιιει·εειιιε ιιτειιειιε ειειι ιιιιτ ειιί

ειε Ψειειιιειιε ειι ιιεει·ιιτειικειι. ιιιιιι εει ειιειι ιιει· ειε Ζειειιειι

σε ειπε ιιιιει·ειιιιοιιιιιιιιιε ΕΣτιιτειιΚιιιιε·, ιπι θεεειιεειε εε ειιιετ

τειτορει·ιιοιιεειειι ειιι'ειιιεεεειι.

Πι·. Ηειιιρειιι ρ;ιειιιιι ειε νοιι Πι·. ν. ΒιιεεΙΙιετιιι ειι

Β·ει`ιιιιι·ιε Πιιιει·ειιοιιιιιιεειιιειιιο‹ιε ειιειι νοιι Κειιτ ειιιρΐοιιιειι

ι.τειεεειι ιιι ιιειιειι, ιιειιει εει, ειιεεετ ω» Ρειρειιοιι νοιι Β..-Η.

ιιετ, ειιοιι ειιι θεε·ειιιιτιιοιι νοιι Ι.ι. ν. ειε ενι·εειιιιιεεειε επε

,εειιειι ε·ειι·εεειι.

εειινιιετιε·ειι

ε. Ζ. Βειιι·ειετ: θ. Κ ι· ιι€ετ _ιιιιι.

 Βει·ιειιιιειιιιιι.

Ιιι Ντ. 24, 8. 242, 5ρεΙιε Ι, 8 ΖειΙε ν. ιιιιιειι εκειτ νεεε

τοεοι·ιιιιι Ιιεε νεεε νεεοτιιιιι.

ΤεεεετιεοΙιτιοΙιτειι.

Ρετεοιιειιε.

- Πετ Ρτεεισιειιι άειι ΜεάιειιιεΙτιιιε, θειιειιιιι·ει Οι: Η. ε. ε· ο -

ει πι. ιει επι” 2 Μοιιειε ιιιε Α ιιεΙιιιιιι ιιειιτΙειιιιι ννοτιιειι.

- Πει· ιιιειιετιεε Ρι·οιεεεοτ εετ Οιιιι·ιιι·ειε ειι ιιει· Πιιἰνετει

Με. .Ιιιι·_ιενιι (Ποτρειι, Πι·. ινιιιιωιιι Κοοιι, ιινειειιετ νετ

ιιιιτ2επι ιιεειι Αιιεειειιιιιιι; εετ 25-_ιειιτιι.τειι Πιειιειι“ι·ιει νειτειι

εειιιεεει ινιιι·ιιε. κι Με ειιτ Νειιιιεεειειιιιε· εεε Ιιειιι·ειιιιιιε ιιει·

Ειιιτιιτι;ιε ιιιιετε·ειεε ιιι εειιιειιι νοιι ιιιιιι ιιιειιετ ιιιιιε.ε;ειιεει.ειι

ΑιιιιΞι, _ιειιοειι εκει επί ιιιιι€ετ ειε θ Μοιιειε, ΙιεΙε.εεειι

ποτ ειι.

- Πεπι θιιει” εεε ιιιειιιειιιιεειιειι 'Ι'ειΙεε εεε «Β.οιειι Κτειι:εεε

ιιει άειι Μειιιιεειιιιτιεοιιειι Ατιιιεειι, Οιιετει·ει εετ δι. (·ιεοι·εε

εειιιειιιεειιεϊι ιιετιιιΙιετιιε·ει· θειιννεειει·ιι ιιι Βι. Ρειετειιιιτε Με

Αι·ει. τω· Αιικοιιιιιιειιιιιει·ιιιιι.ιειι πι. Κειεεετιε επι ιιιιιιιεειιειι

Μιιιιε.τιιοεριιει, Βιιτειιιειιιιιιετιιιιιιε εεε Ηοιεε δι. ΚειεετιιοΙιειι

Ηειεειιιι, Κοιιεειειιτει ι)τ. Βιιε;ειι Βοιιιιιι, ιει. Πιτ Διιπ

εειειιιιιιιης ιιι άειι Κειιιριειι .ε·ει.ιειι ειε .Τερειιει· ιιει· ει. 'αν Ι ε

ειιι&ιτοτεειι ΙΙΙ. Κιεεεε ιιιιι 8ειιινετι.ετιι νετιιειιειι

ποτ ειι.

- Βειιι εεε εετ Βεεετνε ειιιιιει·ιιιειιειι Β.ιςεεειιειι Αι·ει Πι·.

Ηετιιιειιιι Μειεοιιιι, εετ ε. Ζ. ειε Ατει Μι εετ ε.

8οιιιιιεειιετιιΙΙει·ιε‹ιινιειοιι και' τιειιι Κι·ιεςεεειιευριειε Γιιιιειεττ.

ειιι‹ι εετ Βειιιε ιιεειι νει·Ιιειιειι ι·νοτιιειι: εετ Β ι. 8 ι ε ιι ι ε Ι ε ιι ε

οτιιειι ΙΙΙ. Κιεεεειιιιιιιιετδι.Αιιιιειιοτιιειι ΙΙΙ. Κιεεεε.

ιιει‹ιε ιιιιι Βειιινει·ιετιι, εοινιε ω· 8ι. 8ιε.ιιιεΙειιε

οι·ι1ειι ΙΙ. Κιεεεε.

- νετει.οι·ιιειι: 1)Αιιι10./28..Τιιιιιειι (ΠιετΙοιιειι

εετ;; ιιει· εστι εεε ιιι Βετιιιι ι'τειρτειιιιειετειιεε Ατει, επι

ι.ειετει Πι·. Α Ι ιι· ε ε ειε τι ε τ , επι Μ.εςειιιιτειιε ιιιι 62. ιιε

ιιειιειειιτε. Ι)ετ Ηιιιεεεειιιειιειιε ιιπει· ειε Βοιιιι «Με ι.ιει·ιιιιιιιιειι

Πετρειετ ΡΙιγειοΙοεειι ιιιιιι Ηειιιοι·ε άειι· Πιιινετειιιιι Ρι·οί. Πι·.

Β' Νεο τι ο ιι Με ιι ε τ . εοινιε ειιι Βτιιτιετ εεε εει€ειιιιτειι 1972

ιιι Βιεειιει:ιι νετειοτιιειιειι Ρειετειιιιι·εετ ΟγιιεΚειοεειι Ρτοι'. Πι.

Β τιιε ι Βιιιιιετ πιιά ιιειιε εειιιε Βειιιιιιιιιιιιιιι€ ιιι εειιιει·

νειετειε‹ιι Ποι·ρει ετΙιειιειι, ινε ει· εεειι νοιι Ι862-1888 Μαι

ειιι ειιιιιιετιε ιιιιιι ειε 5ιιιιιειιι Με εειιιειιε Ρι·ειεπιειιειΙιε ει·

ιιιειι. Νεοιι Βι·ιειιε·ιιιιε ιιει· Ποιιιοι·ννιιι·ιιε εειειε ετ 1888-1869

εειιιε διιιιιιειι ιιι Βει·ιιιι πιιά ινιωι Γοι·ι.`ιιιιτΙ νι·ιιτιιε εποε εειιιει·

ΒιιεΚΚειιτ Αεειειειιι ειι ω Ποι·ρειει· οιιιι·ιιτε. Κιιιιιιι, εεε ειχε;

ΜΗ εετειιι' ε ιι ι· άειι άειιιεοιι-ιτειι26ειεειιειι Κι·ιεεεεειιειιριεη,

ννο ει· ειε Ατει. ειιιεε ιειιιροι·ετειι Κι·ιεε·ειιοεριιεΙε ιιι θεει·ιοιιιε

νετινειιιιιιιιε Εεεε. Βειι ιιιεεει·Ζειι ιιειιιιι ετ εειιιειι εεειειιιιιε·ειι

Κνοιιιιειι.ε ιιι Ι)ειιιεειιΙειιά, ινε ει· ειιι'ειιΒε Αεειει.ειιι επι εετ

οιιιι·ιιι·;ς. κιιιιιιι ιιι ΗεΙιε, κιειιιι σε. 8 .Ιειιι·ε ρτειιιιεειιετ Δι·ιι

ιιι Μειιιιιιειιιι ιιπει·, ιιιιι ειειι ειιιιιιειι 1888 ειε Γτειρτειιιιιιετειιάετ

Ατει ιιι Βει·ιιιι - ΟιιετΙοιιειιιιιιτε· ιιειιει·ιιιι ιιιεεετειιιεεεειι.

Κιιτεε Ζειι ι”ιιιιειει·ιε ει· Με ειε Βιτειιιοτ :Με 'Ι'ειιοινετ Κτειε

Κι·ειιιιειιΙιειιεεε ιιι Με ιιει Βετιιιι. Πι·. Με ιι ε τ ιει. ιιιειιτίεειι

Ιιιετε.τιεοιι ιιετνοι·ιςειι·ειειι ιιιιι Αι·ιιειιειι ιιιιετ ινεειιειιιιιι Με

Βε ειιετειιοιι ιιει· Κιιοειιειι, Βεεειιιιοιιειι ειε., ειε ιιι Εεε ειι

Με ε ετων. ιιει· ΒετΙ. Μπι. ινοεΙιειιεειιτιιι ιιιιιι ειιεετειι Λεω

εειιτιι“ιειι ετεειιιειιειι. Ζιιιιι 50-ιειιι·ιε·ειι ΒοιιιειιιιιιιιΙειιιιι 86ιηθε

πω" νει·6ι'Γειιιιιειιιε ετ ειιεειιιιιιειι ιιιιι εειιιειιι οΒειι€ειιειιιιι.ειι

Βι·ιιιιει· 'Στ ιι ει ειε Γεειι.>;ειιε «Βειιτεεε εετ Οιιιτιιτι-:ιε πω!

θγιιειιοΙοε;ιε». - 2ι·Ιιι Β ι. Ρ ε ιο τ ε ιι ιι τ ι; επι 19. .Πει Ι)ι·.

β ιι ιιι ο ιν ε ι· τι ει· ριεωιιειι ιιιι Με νοΙΙειιιιειειι 37. Εεεε-ι"

ιειιτε. ιν. ιιει· ειιειιιεΙΙε ιιι Ποτρει ε·ειιετειι, ειιεοΙνιετιε ει;"

ειε ΒεεΙεειιιιΙε. ιιιετειιι :Με θγιιιιιιιειιιιιι πιιά εποε 1888 ειε

Ποι·ρειετ Πιιινετειιει. ειι ε·ειοιιετ ει· ειοιι ιιειιι Βιιιιιιιιιιι ιιει·

Μετιιειιι νιιιιιιιειε ιιιιιι εετ ΙιειιιιειιιειιιιεεΙιειι «Βιιτοιιιεε 8,ηεο.

ιιιιτιε. Ιιιι .Τειιι·ε 1894 νετιιεεε ει· ιιιε Πιιιι·ετειιιιι ιιεειι νει-ρω

ειιςιιιιρ,· εειιιετ Πιεεετιειιοιι «Ζιιτ ΗιειοΙο ιε εετ εΙειιειι Μιι°

ιιιιιειιιι·» ιιιιι εειιι θι·ετιε ειιιεε Ποιιιοτε ει· Πειιιιιιι. Πιο ετ

ειειι ειειιειι .Τειιι·ε εειιιει· ει·ειιιειιειι Τειιιι·ικειι νετιιτεειιιε ει·

επι' νετεοιιιεεειιειι Αιιιιωιιιιιειιιιιετιιιι€ειι. ιιιιιι εινει·: ιιεειι Βιιιι

τιειι - ειιτ Οτ,·.ιειιιεει.ιοιι ετειΙιειιετ Ηιιιι'ε ιιιι Αιιιιιοιιιιειι-θε

ιιιει; 1898 Με Ιιιιιιειι - πι· ΒτΓοτεειιιιιις εετ Ρεει, άειι”

ιιεσιιιιειιι ει· ειιιιι.=;ε Ζειι ιιιεεε Βιιιτιιειι ιιιι εειιιετιεΙοειεειιετι Ιιι:

ιιι.ιιιιι ιπι ?οτι ΔΙεπειιιιει· ΙΙΙ. (ιιι Κτοιιειεει) ιοτιεεεεμπ

19θθ Με Ρετειειι +· εετ νετιιιιι.ιιιιε εετ Βιιιεειιιερριιιι€ εεε:
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Ροοι ποιοπ ΒιιοοΙοιιπ. ιπ ποι· πννιοοποποοιι ι.νπι· οι· ιπ πιο Ι·ιππ- ι

ποηι·οι.ςοπποπ ιπι Χοοοποοποπ Οοπιοι. - επι· ΒοιιππιπιππΒ· ποοο

Πιιπι.οοι·ιγριιπο, οιιι· Ιπιπι·ιοπιιιπε νοπ Ηοο ιτιιιοι·π π. ο. π. ππ

ποιοοιοι·ι. Επι" ι. π. 1902 ιιοοο οι· ποπ ιπ οιοι·οππι·ι; ι'οοι πιο

ποι·, ινο οι· πιο επ οοιιιοπι Εοποποοππο πιο ιι·οιρι·ππιιοιοι·οπποι·

Απ: ινιι·ιιιο πππ ο.ποιι ιιπ νοι·οοπιοποποπ Ηοο ιτπιοιπ ιιπ ποτ

Βπιπιππιιπι.;οοποιοιτ, ιπι Οπποποινιιοοριιπι, ιπι ιιι

ποιιιιοοριτπι) οιποιτοιο. π) Ιπ ΒΕ. Ροιοι·οπιιι·ο· ποι· ιπιι€_ιπ.ιιι·ιπο

Απο ποο πιοοιποπ Ηπιοποοιιππιτο Βιποιοι·πι Πι·. Α ι οιιιο πο -

π ιιπ οο π ιιπ Απο· νοπ 60 .ιππι·οπ πποπ 87-_ιιιιιι·ιο·οι· πτειιιοποι·

'Τοιτιοποιτ.. 4) Απι 8. .Ιππι ιπ Οι οονν (Οοπν. Κιοιοοι ποι· Βιι·οπ

ιπι· ποι· ποι·ιιΒοπ Ψποοοι·ιιοιιοποιοιι Πι·.

ΝιοπιιοΙοπι πιοτειιοιι ιπι 46. Ιποποποιοπτο.

ΦοιιΒιοει Μοτο οι· 1886 ποοοπποπ.

ι
ι

ι

Ι

οι·ιοπ-Μποπο.Ιο

Β ι π π ι ο ι ο π ο

8οιπο πτοιΙιοιιο

νοιπ Κι·ιο8οοειπιτπιοπιοποι.

- Ζπιπ οποί ποο $οπιι.πι.οννοοοπο ποι· Ι. πωω-_

οι: π π ι· ι οο π ο π Α ι· πι ο ο .ιοπ ποι· Κοιπιποιπποιιι· ποι· π. ποιοι· .

πιι·ιοοποπ Βοπιιιποππινιοιοπ. θοποιοιιοιιιππ.ιιι Αιοιιο_ι ονν, οι·- .

πιιππτ. ννοι·ποπ.

- Πι·. Ο ο ο ι· π ο ν. ποι· ποιιπππιιιοπ πιο πΙππιποπιπ·πι οιιι' ποιπ

«Βοπι·» πιο Βοιειο·οι·ππο· Ροκ Ατιππι·ο πιιτοοιπποΙιτ πιο, ιοι ποι·

15. Γιοτιοποππιροπο ιιπ Ηο.ιοπ «Κο.ιοοι· Αιοιιοπποι· ΙΙΙ.» (πιπππ)

ιπποπιιππππιοι·ι: ννοι·ποπ. '

- Ι)πο ποπο Βνο.πο;οιιοοπο ΓοΙπιπππι·οτι ιπ

'.ιζ'οοιι ποιοι. π π ιοπ μια, οιποι· πιιτιοιιππι; ποι· οοοοποειοιππ

:πππ 2πι'οιο·ο, ιοι·ιιο; πιιι· Απιππ.ιιπιο νοπ Κτππιιοπ πππ νοτ

ινιιπποιοπ. Ιπ Η π π π ο ο π π Ι ι π , ποοοοπ οοιιϋπο Κι·ειπποπτιιιιπιο

Πι·. ν. 8 οιιιοιπππ π πιοιιτ νοι·οοιιιο; ππιποποιι ννοιιι.ο, οιππ

ππο·οππΙιοπ1ιοπ 30 Βοιιοπ ποοοτιτ, ποοπ πϋπποπ ποπ ποοπ 100

νοι·ννιιπποτο Απι'ποιιιπο ιιπποπ. ΙΒιπο Η ι ο ο; ο π π ο Κ ο 1 ο π π ο

ποο Βνο.πο·. Ιππιπι·οιτο ποίιπποι. οιοιι πιιι. Ι)ι·. Βιοι·ιοπ

πππ Βιπποπι·π Βι·. Β οπ πο” ποι ποι· Ε'ι·οπο. Βιι ποιο Βοοοι·νο

πομπο ποπ Ενππο·. Ιπιππι·οιιο οπο Οπο.ι·πιπ πποπ Τοοποιοιππ

πποι·οοιιιπι·τ ννοι·ποπ ιοι, οο ποπ ποι· Αππιιπιοιτοτοι· Ο πι π ο ι· -

ποιπ οοιποπ ιππο·οτ οι·ποιοποπ Βι·ιιοΙππο;οπ1·πιππ οιπ ο. .Μπι ο

ππιι·οιοπ πιιπποπ. ·

- Βοι· ρι·οποοιοοιιο Βιοποπι·οι Πι·. Ε'ι·ιοπ ι·ι οι 8 οιιιιιοι·,

ννοιοποι· οπο ποπ ΜιιιοΙπ ποι· νοπ ποι· Γπιπιιιο ν. Ε ο π ποπ

ποο π Βο8·ι·ιιπποιοπ Βιιι'τππο επι· ΕΙιπιπο;ιιοιιππο ιιι·ιοοοοπιτιιι·πι- ι

οοποι· 8ιππιοπ ιιπι ποπ Κι·ιοΒοοοποποιοτο ιπ ποι· Μπ.πποοππιοι

οπι.οπππι ννπι·πο πππ ποιοιπιιιιιοπ οοιι ποιπ Οιιιοποι· ν. π. ποι

ποπ ο·ιοοοοπ $οιιιοοπιοπ οπιιπι·οιοοπ οιπο;οοτιπ'οπ ποπ πππ πποπ

ιπι Ενοποοιιοοιιοπ Ηοοριιπι οροι·ιι.τιν πω; ποννοοοπ Μ, πο:

ιιποι· οοιπο ισιοεοοιιιι·ιιι·οιοοποπ Ει·ι”οιιτιιποιοπ πποιι Βοι·Ιιπ πο

1·ιοπι.οι. ινο- Ιποοοπ πποιιοτοποππ οιπιπο ιιιι.οι·οοοοπτο ιιιιττοιιππ

ποπ, πιο ιιπιιο·οπο ιπι ννοοοιιι.ιιοιιοπ ιπιτ ποποπ ι·ιιοοιοοποι· Αοι·2ιο

ιιποι·οιποιιιππιοπ, απο οοιποπ Βοι·ιοπιοπ πιω ι”οιοοιι: Πιο νοτ

Ιποι2οπΙοπ ποι ποι· ι·ποοιοοποιι Αι·ιποο ννο.τοπ ιπι ἔππποπ οοιιι·

οπο" πππ ποιιοιοπ οιοπ ποι οιποοιποπ '1"ι·πρροπιοι1οπ οπι'8Ο πιο

4.0, ποιο ιιπι 75 Ρι·οποπτ ποι· πιοιοοιιιοοιπι·πο. Βοοοιιποι·ο ποπ!

πππ ννο.ι·οπ, πει ποι· πιιπιιοοπ Βοπιιιοπιιο νοπ Ροιπνοι·οοποιι

ιππποπ, πιο Κοριοοπιιοοο. [πιο νοι·πιι.ιτπιο ποι· 'Ι'οιοπ επ ποπ

νοι·ννππποιοιι οοποιππ οιοπ ιιπι' απο 1:4 πιο 1 :θ ποιοπιοπ επ

πιι.ποπ. Βιο οι·οοοο Ζιιπι ποι· 'Ι'οποοι'πιιο οπιιιοι οιιι' πιο ·ω-ιο

ιππο·οπ ππι·οπ οι·οποο Οοοοιιιια. Μποοιπο 5ρι·οποοιιιοπο, πιο

ο ο π ο τ ο τ ιιπι' ποπ $οπΙποιιιιοιποι·π ιςοοοπιιποιο πω, ιοιιι·ιοπ, πιι.οο

πιο .Τπρει.ποι· πποπ οοπννοι·οιο π'οοιιιπο·ο-, Βοιοο·οι·πππο- πππ

Βοπιποποοοπιιτιο, 2ππι 'Ι'οιι ι·ιιοοιοοπο Βοπιοοτιιοπο, νοι·ινοππτοπ.

Τι·πι ποο πιοννοπτιοιιοι· ιπ ποπ νοτποιἔι·ιιππ, ου ιιποιννοεοπ πιο

ιοιοπτοπ πππ οοπποιι ποιΙοπποπ νοι·ννπππιιπποπ. Βοο οιιοιι ιο

ποποινιοπιιο·ο Ο1·Βοπο. π. Β. πιο ι.ππιςοπ. @πιο ππιοιιπποι·οππο

ιιηιππιοοπο θοννοπτςοοοποοο π1·οοπτο «πιο οιτ πιιιιοιιοππ πο

τιπεο 6ι·τιιοπο πππ πιιι.ιοιποιπο 'πιπι·πποοπ ιιοι·νοι·. 8οΙποι ννοππ

ποι· Βοιιιιοοποποι ππι·οπ ποπ ι.τοπ:ιοπ Κιιτροι· ιπ ποι· Ιππποοι·ιοιι

πππ νοπ ποι· Οποιοοπιιιοοοιποιιιο·ιππο πιο οππι Οποι·οοποπποι,

οιπο, ιιπι Μ: οοπιιοοοιιοπ ΗοιΙππε οιπ.

Όπιπιτιοιποι· ποι ποπ ιοοπιοπποπ 'Μπορω πω· πιο ιιι·οιΙιοιιο

Ηιιίοιοιοι.ιιπι.τ πποοοτοι·ποπιιιοπ οι·οοιιινοτι. πππ πιππ ιωππτο πιο

νοι·ννππποι.οιι ννππιοππ ποιο Γοποι·ο πιοπι; οπο ποπ $οπιιιοοπ

πππ Ιπιπποι·π.ποιι ιιοι·πποποιοπ. $οπιιοοοιιοπ ιιοοο Κπι·οροιπιπ

πποπιιιοπιιοιι πονο: ννπι·ποπ, πιπ πιο Ζοπι ποι· νοι·ννπππππ.<.>ιοπ

πιοπι. ποοπ πππιπιο επ νοι·πιοπιοπ. Βιπ ει·οοοοι· 'Γοιι ποι· νοτ

ννππποιοπ ι·οι.τοιο οιοιι ιιι·ιοοιιοππ ιπ ποπ Γοποτρπποοπ ιιπι' ποπ

ννοιτοι· 2πι·ιιοπιιοποπποπ Ποπρινοτπο.ππριπιπ. Βπι·οιι πιο Ηππίππο;

ποι· νοτινπππππποπ ιπ πω" Ζοιι πιιπ πιο Ποποιπιιιππο ποι·

Βοπρινοι·ποππριπ.ωο, ποοοπποι·ο ποι ι·ιιοποπποιοοπ Βοννοι;ππεοπ,

ννπι·ποπ ιοπ πιο ποιο ννιι·ποπποπ κπιπο πιο πϋοποιοπ Απιοι·πο

 

ι·ππποπ ι;οοι:οιιι. Ιπο ποιπ νοι·, πο.οο ποιο 8οπιιιιτοροι·οοποι πιοπ

ι·οι·ο 'πομπο πππ οποιο πιπι.οι· οιπππποι· πιο 2π νιιιιιο;οι· Πι·

οοιιππιππο· πω;; πιιι·. Οροι·πιινο ποιοτιιπποπ ιι·πιοπ οϋπιιιοπ

επιιιοπ οπ απποιοπ ποο οι·οιοπ ννπππνοι·πππποο, ποι· νοι·ποοοο

:Με ποι· Νοινοι·πιιππο, ποι· Βοιιιοπιιιης πππ Επιιιο·οτοιιππο; ποι·

νοι·ιοΜιοπ Κιιι·ροι·ιοιΙο. Αποπ ποι ποι· ι·ιιοπινοτιιε;οπ νοι·ννπππο

τοπνοτοοι·εππο· ποπ οιοπ ποι· ιιοποιοιι ποποοι·νοι.ινοιι Βιοπιππι:

οιπ ννοιιοο οπο. Ππιοι· 82.848 πιο Μπι 1. .ιπππο.ι· 1905 π.. δι.

πΙΙοπ νοι·ποππριπ.ιιοιι πππ Ιιπποι·οιιοπ οποοποποοποπ νοι·ννππ

ποιοπ ποππι·ι'ιοπ πιιι· 822 (=0,5 ρθω ποι· Αιπρπιοτιοπ. Βοοοπ

ποιο ποι'ιιι·οπιοι ννοι·οπ πιο Κοριοοιιιιοοο, πο ποι ιπποπ πιο πιιι

ι·οιοποπ Βριιιιοι· ννοιιοι· ιπο θοπιι·π πιποιποοιι·ιοποπ ννπι·ποπ

πππ οοπννοιο Βιιιιιιποιοπ νοιπι·οοοπιοπ.

Βοιιι· ννιοιιιιπι ιπι. ποι· νιΐπππνοι·πο.ππ. Πιο απ( ποπ Οιιιι·πι·κοπ

ποπιοι·οοοοπ Μια· ποοιι·οιιτο Β'ι·πο·ο ποο νοι·ποππρποποποπο, ποε

πιιοιι ποι ι·ποοιοοιιο οοπππ. ιιπ ?οιπο ιπιτ πο» οπο, πιοννιππτ

ινιοποι· οτιιιιπιο Βοποπιιιπε. ννοππ πιοπ οτιο.πι·ι, πιο πιο οο τοι.

οποιιιιοπ επι· οιοτοπ ινπππνοτοοτιςππο· πωπω: ννπι·πο.

Βιι;οπιιιοιιο ινιιπππι·πππιιοιιοπ (Βοοο, Βι.πι·ι·πτο.πιπι') ννοι·οπ

οοιιοπ. Ππο·οποπ ποποπτοιοπ Επ·ι'ι·ιοι·ιιπο· νοπ οιιοποπ οι·ποιο

Κοιπριιππ.ιιοποπ.

Κποοποποοιιιιοοο ποιιτοπ πιοιοι: οππο διϋι·ιιιιοι οπο. Ιιιιιποι·πιπ

ποιπ οιπο πω” Αιιιο.πι ποι·οι·ιιεοι· νοι·ιοτπιιπποπ ποοπ "οι πο·

ποπιιιιοποπ Ιπι'οπιιοιιοπ ιπ ιιι·πιιιοιιο Βοιιπππιιιπο·. Όπι·ππ ποιπ

2ππι ι:ι·οοοοπ 'Τοπ πιο 5οππιπ ποιο ποοπ νιοΙι'ποπ ποοποιοιιιοιο

νοι·ιππι·οπ, πιο ννιιπποπ ιιπι: ποπ νοοποπποιοποιι οο ΐοοι. ΜΜΜ·

οιοριοιι, ποοο ποιπο Απιοιτππο· ποι· ινιιιιππποοπποι·ππο·, οοπποι·π

οιπο νοι·ιιπιιππο πππ Ζοι·οοιπππι:: οιπιι·πτ. Β'οι·ποι· πιποο πια·

ποτιιοποιοποιοτ ννοι·ποπ ποι· ποιο ,ι.οπποο ι·ποοιοοπο Κι·ιοποοπ.ιιιιΜο

ννοοοιι ποποιι·οοποππο θοοιοιιιοριιππι, πο.οο πιοιι πππ ποιποπ

Ρι·οιο νοι·ννιιπποιο ιπ πιο Ηο.ππ ποο ποιπποο ιπιιοιι πιοοοπ

οποιο. 8ο ννπι·ποπ οοιποι ιπο;οιππο·ο Τι·οποροιι.ο $οιιννοι·νοι·ινιιπ·

ποιοι ιιι ποιοιπιπο ποιοοοιοιιιοπ, οοπιοι·πι σποτ που· πιππι: πο·

ποιοιοιι πππ ποιοιιοπι:οιοπ. οοπννοι· επιζο.ποιιοιιοπ πππ ποιπ πω

νοι·οοιιιππι:τοπ θιιιοι·ννο.,·.:οπ πιοιιι. 8·οοοιιοπτ.

Ιπ ο;ι·οιιοιπ θοι:οποπι: επ πιοοοπ ρι·ιιπιιινοπ πππ ππιοπ πιο

Κπιτο. πιο Βι·οοιιιιιιοι·ππο· οποι πιιι·οιι ποπ οπιππιιοποπ 1ιιππποι

ποι· ιιι·πι.ιιοιιοπ Γιιι·οοι·οο θα ππποιινοιιοπ Βοιπτποι·πποοπιιιιοιπ

οιοιπποπ οιποοιπο εοι·ππο2π νοι·οοπνι·οπποι·ιοοιι πποεοοτοιιοτο

ποιοι·οι.ιιιιςο, π. Β. πιο ποι· Κειιοοι·ιιι πππ ποι· Κοιοοι·ιπ-Ππιιοτ,

ιπ ννοιοποπ π. π. πποπ Βοποοιπι·ιοπιπιιοοιι πιοπι ι”οιιιιοπ. Βοποιιοπ

πιο ιιι ει·ποοοι·οπι Ππιιππο·ο πιοιιι. πιιιο:οτπ·οποπ Ιιπιποι·πιπ ἱιποτ·

οι.οικι πιο Ζο.πι ποι· πιο 1. .ιοπποι· ιθ06 π. δι. ιπ οιιοπ Ηοιιππ·

οτοΙιοπ ποο ιιιοπποοιιπι·ιοοποπ Κι·ιοποοοποποιοιποο ννοποπ Κι·ππιτ·

ιιοικοπ Δπιποποιππιοποπ (οιπο. 150.000) πιο ποι· ννοιοοπ νοι·ινππ

πππεοπ Αιιιο·οποιπιποιιοπ (οιπο. ΒΒ,ΟΟθ) οι·ποπιιοιι. ιπι Εοιπποπ

ννιι·π πιιιιιι ποιπ αιιιιοιιι;οπ. πιιιιοιι, οποι· ιι·οοιιοποπ πππ οοππι

ποπ Κιιιππ πππ ππππ Βοπιιοοπποι· Βοπιοιπππο· ιιππ ιπι·πο.ιιι·ππο

ποι· ι·ιιοοιοοιιοπ 8οιποιοπ ποι· Θοοπππποιτο2ποιοππ πιο

ο ο π ι· ο· π ο ποποιοπποπ.

Νοοπ Κιπποπ. ποποπ νοπ οποπνοι·οιπππιποι· $οιτο ιπ οιποιπ

ιιιοοιοοποπ Ρποποιοιππ Αιιοπιιιιοπ εορ;οποπ οπο, ιπποο ποι· Κι·ιομι

οιπο ι·οπιποιο Πιπινπιπππε ιιι ποι· Γι·πι:ο ποι· οι·οι.οπ

ΗιΙΙ"ο οιιι' ποπι ΒοπΙποιιιιοιπο ποτποιιιιπι·οπ, ππιποπι.

Ποπ οποπ ιιιποιοπιιιοπ ποο Τιπποροι·ιοο ποι· νοι·ννππποιοπ πιο

οπιπ Γοιπιοιπιοιτ, ποι· ποι ποπ Βποοοπ πιο ποι· ππι:οι·ιιοΕοπποπ

Ροι·ιοι ποοοπποι·ο οοπΙοοιιι. ωιππππποι·ι πω.

εριποποιοιοΒιοοποο.

-157 Ε"π1ιο νοπ Θοπιοποιοι·ι·ο ποπ ιιπ Βιιοοιοοποπ

Βοιοπο ιπ ποπ οποιοπ πππ Μοποιοπ πιοοοο απ”. ποοπποπιοι.

ννοι·ποπ πππ πινω: ιπι πωπω· π. ιπι Γοπτππι· 10. ιιπ πω:: οτι,

ιιπ Αριιι οι πππ ιιπ Μπι 60 ποιο, ινονοιι ιιπι' Ριππιπππ Μ,

οπι πιο ροιπιοοποπ Θοιινοι·ποπιοιιιο 88 οπτπιιιοπ. ινππι·οππ οιοπ

πιο ιιπτιιςοπ 42 Ιι'ιιιιο ιιπι' πιο ιπποι·οπ πππ οιιπιιοιιοπ Οοπνοι·πο·

πιοπιο νοι·ιοιιοιι. Ζπι· Βοππιπριιιπο· πιοοοι· Χι·πππιιοιι., πιο ποι·

ποπ οριποιπιοοιιοπ Οποιοπι:οι· οποοποπιπιοπ ιιπι, οι·ιιοοο ποι· πο

πιπιππιτοι οιπο Βοιπο νοπ νοι·οοπτιιιοπ πιποιοιιιιιοπ ποι· Ιοοιιο·

τυπο, Βοοιπιοπιιοιι, ποπτοι·ιοιοι;ιοοποπ Ππτοιοποπππ8, Αποοι

πιιιοπτ. πππ νοι·ποπεππεοτποοοι·οοο1ιι ππι·οπ Βοοοοι·ππο ποι· π·

πιτπιονοι·ππιτπιοοο.

- Πιο Ροοιοριποπιιο ποιοι ιπ Ιππιοπ ιπιτ Μπο

πτοοποποι· 5ιπι·πο. Σο ιιοπιιποιι ποπ απ.. 80,0ΟΟ ?πππ νοπ. Ροοι.·

οι·πι·πππππο·οπ ννποποπι.ιιοπ νοι·, νοπ ποποπ 90 πω. πππ ποιπ

'Γοπο οππιποπ. Νποπ οιποι· «ΠοιΙν-Μοιιο-Μοιπππο οπο Κοιππι:ιπ

οοιιοπ πιο ιοπ: πιοπι ννοπικοι· πιο π ι·οι π ιιιιοποπ.πι οιι·

οοποπ ιπ Ιππιοπ ιιπ ποι· Ροοι ο·οοιοι·ποπ οοιπ.

' Β!.
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- Πιο Θοεπιπτιιιιιι1 ω» Κι·ιιιιιι επ ιπ ω π ΠινιΙ- 2) ππ.πΙι ποπ 'Ι'οπωπιππ.οποπ:

ΈιοιηιΜΜοι·π 8 τ. Ροι.οι·εππι·επ πω" πιιι 11..1ωπ
π. .Τ. ΘΕΣΗ (106ιιιοΙιι· Μιιιπ π. νοι·νν.), πωπω” 702 'Ι'γρπιιε - [ο

(84 π78π-)· 787 8ι·υπιΝε - €14ιπππΓ% 250 80'18ι'ΙΒϋπ - (6 πιώ”. - ΤΠιιι.οιωπΕπ.1,'Ι'γριι.π.πά.40, ?ο!ιιιε τοππιτπππ 1,'Ι'γρΙι πι:

ϊ? ΕϋΡΒ[ωΞΕθ - Έ "ωι·)ι1 58 ἔω8$"'_ (18 "θ"·) "Μ 86 ο!ιποΒοιπιιππιππςποτΓοιιπΟ,ΡοπΙιοπ Ο,Μπποι·π4Β.Βοπαι·Ιπππ 91,

ω οι] “Η θ - ( "θα α 8 Π] Η ο!νω' ΠιιιΙιτιιοι·ιο 18, 0ι·οπρ Ο, ΚοππΙιΙιππωπ 10, Οτοιιρϋπο Ι.πιιε;επι·

θιιιπππόππρ; Π, Βι·γειρο!ειιι 2,θιι·ιρρο 8, Κατπι·ι:ΙιειΙιποΙιο @πιι

εοποπτιἱιππππε 101, ΒιιΙιι· Ο, ΒριποιιιιππΙιο Ποπιπι;Με Ο, Αιιιιι.οι·

θοΙοπΙιι·ποιιιππτιεπιπε Ι, Ριιιοιιιιε οριπειιιιπιι0, ΒοωΙιι·πιιΙιΙιοιτ Ο,

ΑππΙιι·πιι Ο, Ηγάι·ορΙιοΜο Ο, Ρποι·ρει·πΙΒοπει· 1, Ργιειπιο Μιά

 

Ποι·Ι:Μι1;ϋ.ω-Βηιωτ1η 81,. Ροτοτειιητεε. Βορτιοπιιιιιιο11.'Γπποι·ΙιπΙοπο πω· Επιιεπιι 88, 'Ι'ιιΜι·1ιπΙοεο ειι

τΙοι·οι· Οη;ππο 28, ΑΙΙιοΙιοΙιειππε πππ ΠοΙΜπιιι ιι·ειππππ θ, Ι-ε

[τω. (Μ) πγ00ιω "ΠΠ 6. Μ8 ΠΠ] Ν_ ΗΜ 1906· ποπεεππιπποπο πππΑτι·ορΙιιπ.ιπιππιππι 49, Μπι·πειιιπε εειπιΙιπ θα

Κ Μ' π πω. Ε ΙΞΟ8,'Γι π· 40.2811! (Μη επθτΌθΗΠιθ: "κι ιοιωπ οι: ει· πιιπ” ιιιιπε οριο σκοπο

1) πειο!ι θοεοΙιΙοοΜ πππ ΔΗΜ:

Η

ΙπΘΒΠΖΘΠ:ἑἔἔ5ἔἔἔἔἔἔἔΞἔἑ'__#Μ__`-==η>πωι·=ωη>πηωωεῇ

Η_Ψ_8Β_°°9Μ°Ξ5ΞΞΞΞ8ΞἔΞΞ

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙι ιιι
π Φ·~~==:εεεεε:::εε:ε=

664 879 988 2441251811? ]7 δ? ·ἶΟ θ] 51ζιΟ 3880 θ 8

 

ΐΔΝ.ΝΟΠΟΠζΝ δΕΠ)ΒΒ ΔΒ'Ι' ννοι·ποπ ιπ ποτ Β110ω18.πάΙ11118 νοπ Κ. Ε. ΒΙ0ΚΒΒιπΐ

8τ. Ροποιεππη.ς, Νονειιγ-Ρι·. 14,εοινιο ιιι ο.ΙΙοιιιπ- πιιπ π.πεΙϋ.ππ. Απποποοπ-Ποιπριοιτοπ ππποποιπιποπ.

  

  

ΒΟΝΟΒΘΝΟ
Νιιτπι·11οιιο Δι·εοπ-Β1εοιιππο11ο

ΙιοΙιπππτ πιιπ ιπι Ι(πι·ποιι·Ιππ ω: 1868.

Απι.ιωνοπποτ πιιι πεειοπι Βι·Γο1,ς πππ πεπει·πά Με μπω ω", ππι:Ιι επ Μπε

!ιπι·οιι ιιι ιιΙΙοπ ΙΛιππει·π οιπρΐοΙιΙεπ ιιοιιοπε νιοΙοι· κι·ιτΙιοΙιεπ Απτο:Μπειι ΙΜ

ΒΙππιι·ιππι, 0ιιΕπι·οεο, Ει·ΚτπιιΕπιιπειι ω ΒΜπε, Μπιι·Ιπ ιΜτ ιΙιι·οιι ΓοΙ,ςεπιιιιΜπ- ε

πω, Ηππι-, Νοι·νειι- πιιπ Ρι·ππειιΜποπ, Βπεοππιν'επποι· Κι·πιι!ιππΗ πιο. ὶ

0- Κ8.πΠΠ:!ι ιπ πΙΙειι ΑροιΙιεΕπιι. 0 (61)25-ΙΙ. '

Επι! Βοπποπππ π.: Βιι."επι€51ΜΗΠ

1Ήιιοι·πΙ- πιιπ πΙΙο ιιιοιΙοι·ποπ ΒΜει·- πιιπ Κπι·ποΙιοΙΙο.

Μ ιιι Μπι

Πειππιιιτειπι!

σ? ΞΕΧ, ν111.

 

 

θιι·πιιπ ΗΜπΙ Με Βπιππ οι·ιπΜπεπιε, 200 Ζιιππιοι· πππ ΒιιΙοπε, πιιι. πΙΙοπι ' ° '
ΚοιιιΓοι·ι. 5αΙιπτι.ιιζει ι;ι:ιεποι ΡειιΚ. ινιιιΖιμ. ειππΜ'ι·οιε ωα. Κιιι·ιιιπεΙΙι_ νεΓ.ΜΠ80Π 5ιθ ΙΙΙη5ΕΓιθτω

ΑΙΜ 8οιιιιππτεροι·ιε. Βοπιιιιοι·ωιιι ει·πιπι· άπτοπεοππιπΠοπ 18-22°. . ΡΓθΙ5Ι4011Γ8Πϊ5 €Γ8.ΐΣΙ5 Ι.ΙΙΙ(1

Ώ- Βπάε-$πιποπ 20. ιιι Με 15. ΟΙ:τοΙιοι·. + Π.8ΠΚο

Ρι·οερο!ιτο «Μ» πιο Βπᾶε-ΠἰτοΜἰοπ Βοποπςπο ιπ επιιωθι. ! °

  

  

εισιω·Ιαι·ιωιπ υοι·αιρΙ. Παοπιοε2αϋΜαΜ, ὺσοωι

Με” Ιιω‹·‹ϋιι·ϋ Μ: ΠΐΘΙ"Μ8διΜΗ6ΝΩθΙΦ. Πι 1;'ω·πι

πω» 5οιΙ».9ιπισκ, ΤαϋΖε8τωι, "πιω ποιά θα”.

 

σιτσ8ροσπάι·Ιοπιστωι ΕμρσωπόΙσωπι ο!ιιιε βο9Νο7ιο

.ωΙιέΜΜσ·Ιω λ'80ειο:ΜΗΜισιθ. Πι Παω” .τα 0,26'

Με 0,5 πω! Με 1 πι». (Η) 18--18_

 

ποπι· Ι›οΗε7›£ω Ασιά.9ΜετΠ:τω:ι. .Β889:ΐ2ΐ σ!. @ΦΗΜ

π ΐῇ0ὑἱ8Ι;ΪΙ|ΘΦΦ Βῖῇθ·ΙΙ8ϋΪΙ. ά. Οοσει·όσιε οποιο τ!. Πο

π -ι ;.. ϋωιπι·ώ·Ιο. Πω Ζ83εω·ιηχοιι Μπι! 8ί8Ι“δΜ8%ΡϋαΡ.

 

Αι1ι·ο εεε ιι νοιι ΚτειικοιιρΠοεοι·ιιιιιοπ: Μι·οεεοπ νοιι Κτππιτοπρθομιιπποιι;

- ΔΙοεπιιι1ι·π Καπειι·ιιιονσ, Βπικοιιιιοποιεπρ

Πω Κατω· Επποειι, Οι. 8ωΙΙΙιοΓιιιι Β'ι·ιιπ πινω» .Τιιο1ιππ:ι,Βιιο. οο·ιρ., Β πιιπ. π. ιι. 81, πω. 82. _

Πππιι π.Γιππιπώιοπ πωπω θ-8,ΩζΗ. 68, Μι. 96. ?καπ Ε. Δ. Β080ΒΙΟΨΒΕΕ]8, ΒτωΙοΠ

Π81·Ι6Ψ1Β.ΚΙο2,γπ.Οπιπποππ ιιορ.ιι Πω:- Ε1ιπο Β1ιιπ, .Πιιτοποιιπε 58,ιιιι. 16. Ρωιεη]η]; Μ 16, ()η_ 6_ _

·ι·οιοΠιιοποποπ γ.ι_ μ. 4. πι. Μ. Γιαπ Μιιιτιπ Βιοεοι·, μι» Ρι·πι:ι1κε.Οπι- Βιιάιιι111π ΚπννπΙΙιοννιτιι, ΒκιιΦορπππΕ

?πιιι Οπι;Ιιπι·ιπε ΠιοΙιε1εοιι, Γιι.ι·ιιμιι- μι!! Ποιο τοΦοιεϋΙ προοπ., ιι. Μ 16 ωπιι ιεπιιππ·ιι, ιι. Μ). Μ. 28.

οι” "πιιπ ιι. 80, ιιιι.1'7. ιιπ. 28, γ οιιο-Κωιππκιιπει πιοπ1°Β. δ. Κι·οπιι, Βοιιι.πι. Ποιιιιππωκπε 28,ιιιι. 8.



Ή!!

  

  

Ώι:ρα/επ

/Πιῇι'!ο.ι. .εο!ιώ.

6'Ιοο!!α|

«ιω- κνιιιιειιιιιο Βο

ειαιιιΙι.οΙΙ ε!" “Με

πωω

ΜΜΜ"

  

Λ92?0 ,/ϋΜε "
  

Μπακ 0ιι.ιμωι- _ _

η ικι·ιι, ιπποει- ιΜ8ιω- Ρ"ΓΡΜ'ω

“ΜΒ ."ΜΦω.. Πειιιιιι όοειοιΒιιτ,

Μ.""._ Μιὰ ΜΜΜ. ντουκ" οι:

πω! Μπι ΜΜΜ Ι.
  

ν""1°ΜΜ- ιι ιι πιει Δ00ιι8“ΐἴἔἔιἔἐΐ-ἑ'ΐ“ Με Ιιθετο_ ριιΙνοι·ί'όι·ιιιιΒο Αιιτιεορτιοιιιιι. ΑΜ Ι 0ιω”ι·
  

Βιεειω Με δ0ιιοίοτιιι8 ἱιι «Μη ιιιοἰειτθιι ΧΗΜ

Ιιοιι ἱιιι θιοΙιτειιιοΙι.

 
  

  

παπα!

ΡαεάΥ/σπ

,, λ'υσήο"

1υποψύ7ι

,, ΜΜΜ"

ΜΗΒΔιοο Ρ|ιοερΙιοι

εΙνιοιιιιι. ΉΠιΕισιιιιιοι·

νο1°[θΠε:: Αϋεο!ιιτε θοι·ιι‹:ΙιΙοεἰςΙιοιι, ΠιιΒιι'ιιρ_ιΚοιι από ΗοΜοοιε;Ιιειτ.

  

° °- . Ήιιιιι1Μιιιιιιιιιιιιιη. Υειιτιοιιιιιιιησιι Ηιποιεο!ιοιι!ιοΠροεοιινιΠιε Ηοι·ιι

ΙΠάΙΙ(2ΠΟΙ181]· ιιιιιιι εεοιινΗιο ιιιι‹1 Μεοωεο,7 ΗγροργοιιΜιΜΜε, Βοιιιιιιιισε,

"οιι Με στο.

ο π ι ι ο ο ό. ι · ' ι · ' ι”νθιοτόΠυΠ8- :ΔωΉ;ι:1::7ι.5ι:·ιτο.30ι:.ι ι:.ιι.;"·η ··ι “ο

  

 

 

 

 

Ε) Δ (Μ) Ρ' ο Με Με ΒΙει:ιιο:ιΙσοιι

οιιιι0ιι18 Θ Μ' οιΒ·ιιιιΙκ ε"

ΜΙΙιεεω Ι·'οιιιι. Με! Διι0ι8Διι!εοΒοιι

  

Ρ|ιοορΙιοι- ιι. Πισπ

μιωι·σΒιιιορι1ωιιΔιε .

ιιοπ- ιι. Βιοιιιριῳ-`

"Ν" ..Βοοιιο“. ·

  

ΑΙΙΒ·οιιιοΙιιο Ι·'ιιΙιι·ιΙιιι.ιιιοιι:

Γ. κοπωωω-ιωιοωω δι (Σο. ΓεΒιἰΚ οιιοιη.-ρ!μιιιι_ ΡιοάυΚιο

ΒιικοΙ (θα:Ιινιειι) θ·ι·επααοΙι ςΒΜοιι).

ΜΜΜ· ιιπά βί2ειαιω· Μπι· αΙΖε ιιιιεει·ε Ρι.0άιώιο :ΜΜΜ άειι ΗΕ. .4ει·ε2επ _ηα·αιίε

«ικά /ι·αιιΙω απ· νεο·/ι29πιι9.

 

  

 

  

δίπσά“π   

 
  

  

  

σ' Α? ',, πωιω Ανω
ι Η

Μ... ω . _# .7” - ΜΜΜ”ξ..··.:ι.·.:::ξι:: ·'Μ!'")| Αν·ω!"ζί διιώεο!ερ·πρ20°άσπ ,,ΙΡωιο ι ,, ·::°:ι:ειιι:ιιι:ιι:::_

"μιιΕ".»ιο_ Α' εγιι!ιιφ.Ιει:ιιοε βο!1νιείοΙρι·Δριιιιιι ι υ ω· ιιι Χωιιι "Μ

νιεεοι!ϋεΙιοΙιωι Η8.-Ρι·ιιρειιιιι, ω” 10%' 0'ΒΒ"'εωι εθΒ"Πώπωω οιιιι;ιΙωιω Χιι·οεοι ιιι 5:2ιιι - όΐἑἔἶἔοΙἔ:-Ρ0ῖ-2
  

ι
10ο/ο 'Ι'ΜεωιοΙ ,,Β.οοΙιο“.

  
ΜΙΒ Μπι Βιιι·οιεει. τω” πιω»,

. ρθω Ιιιει.ι·ιιιιιοιιιο ΜΜΜ «πι.

  

Λι·ιιωιι- νικ! ΚΜεοιηιι·ικιε.
  
  

 

Ρι·οοιιιιιοΙΙο Εκο,

ιιο.Ιιο ΚιιτΙιο.ιιε Π.ννωσ.

ΜΘάιιοιιιοεΙει
`· · Επι".

    

Πι..ωω.ιοιε Μι τ

ι Ε. Νεινόεε ιι. Ειιιοιιιιιεε

  

ΟτοοεοτεΙ Π. ΠιιοτειΙ ”Ηθγἀθιι°°

ειιιά ιιιιει!ωιιιιτ :υνειΙ5εειρ;ε ΜεάιΙαι.ιιιοιιτε €εΒει1 Ειιιι€ειι-ΤιιΒοι·ΙιιιΙοεο,

Ριιοιιιιιοιιιο, Βι·οιιοΙιΜε ιιπά 8Ιιι·οίιιΙοεο. Ρω νοιι άειι Ζειιιιιτειιόειι Νο

Βει·ικινιτΚιιιι€ειι, άετ σιιιι€ιωιι, όειιι Ι1ΒΙειι ΠετυοΙι υπό θεει:ΗιωιοΙι άεε

Κτ4:οεοιε από διιιιιειΙιοΙ5. ΝἰειιιοΙε ΚειΖιιιι€ άεε Μει!ςειιε σπάει· Πειιιιιεε

Κειιι ΠιιιοιιΓειΙΙ. Κειιι ΠοϋεΙεειιι, Κοιι1 Ει·Βτεοιιειι. ΞεΙΒετ Πι €ιοεεειι Ι)οεειι

ᾶιιεεειει ειιτιέεΙιοιι. Ιιι ιιοΙιειιι (Ξι·:ι‹:Ιε ερρειιτειιτεμπιά. $οιιιιεΙΙε Βεεεειιιιι€

άεε ΑΙΙΒειιιειιιΒεθιιόειιε, ΗεΒιιιι€ άεε Ει·ιι2Πιιιιιι€ε- ιιπά ΚιΜιε:ιιεωιιόε,

νειιιιιιιο:ΙειιιιιΒ νοιι Η115Ιει1 ιιπά Αιιεινιιιί. ΡΜΜειε ειειειι 5ιωευωε ει:ιιοιι

ιιι οιιιι€ειι Μοιιιιτειι ωιωτ. (ΣΒ) 10-Β.

Ι Ι.εισΜ Μιωιικιωω5 ΕιννειεεριΒρσ.ιετ :ιιι ΜΒ

. ΒιιΜιιοιι, ειππ ικεοιιάειε ειιιοιι πι· τοΙιιιιΙοιι Βι·

ιι!Πιι·ιιιι8· ιιπά :οι Ι)ειτι·ειοιιιιιι€ μι· οι; :Με ΚιειίιιιᾶΙιιιιιἰ1τεΙ. ()ει.ΙοαΙιιΙ-ΜΙΙιτ

Ηγειιιοιι ειπε! ΜΙΠε, Ιειοιιι Ζιι:ιιΒετε:ιτειι, ειιι τεεοιΒιετΒο.ι ιιυε! εει2ειι άειι·

πωιΠω Πιι Πειιιι ειιιειι ειόεεετειι ννπωεωωι ειιι€εεειι :Με ειιιόειο

ΝέιιιΙιΙγειιιειι.

Ρι·οΙιοιι ιιιιιΙ Μτοι·Μιιι· ΜΜΜ

ΟΙιοιιιιεοΙιο ΜΒΜ: νοιι ΗογτΙοι1, Βιιι1εΙιουΙ-Βιοει1οιι,

οιΙετ ςΙειειι νει·ιτοτει: ι ξι

Β. οι·ωωι, Ν. Ο., 8ιωιιγ Ριοερ., 8, 82. Ροιοιειιιιιιι.

 

Μιιετει·8·ιισ.Πε.

ιιιι

ιιει.οΙιΒι·.ΙΙι·οιιιι,ΒιιιιιΒιιι·ε,(Μιει·ιι.ιιιι:άειιιεοιιο1ιω1ιΖιιι. ννοοΙιωιεοΙιι.1904,Μθ?ιι.1905.ΜιΙ8Ι.νοι2ϋι;!ιοΙιεεΜΜΜ
-8086511Αοιιε,Ρ0ΙΠΟΠΙΝ118,Ριιτιιιικιιιοεο.

ΖιιΜΜιιιιιιιΙΙειιΑροιΙιεΚειι.

θεοι”Ηογοι·&.Βο._Ηειιιιιιιιιιι4.

  

ξ·τ-_ __ξ " __|ο-39·· 4.ττ·τ -._ . .-- -- ___ -ξ__



 

ιειιιι9ΐεσΒ'"ποϋτιω ζ

Ι!ΜΜΕΠΠ9 ··

ΟΠΙΑΡΗΒΝΙΝ
θοεοΙιιιιο.οκιοεο ΐοι·Μιιιιιιιι€ νοιι ΟΙιιιιιιι ιιιιιι Ρ!ιοιιοιιοιιι, ουυνΜιτιοε

Μιιιο1 Μι ΚοιιοΜιιιιποιι, ιιιΠιιοιιιιι, Μιι!ειι·ιει ιιιιιι Νοοι·ιιηιιοιι.

ΑΒΙ$ΤθΟΠΙΝ
θοεο!ιιιιιιοΜοοεε Αιιιιργιειιοιιιιι, εε.<.τειι !ιιΠιιοιιιιι. Προπο. κωοιιιωιω

ιιιι‹Ι Μιιιιιι·Ιει.

8ΑΙι00ΒΙΝΙΝ
θοεοιιιιιοοΜοεοι· ΟΙιιιιιιιιιϋι·ρει·. ΙιειΙοιιό ιιιι‹1 εοΙιιιιοι:ειιΙΙοιιο ω νοι·

εο!ιιοάοιιειι Νοιιι·οοοιι, τοάοΙΙοεοε Αιιιιργι·οιἱοιιιιι. ΒροΖιεΙ! ποσο Ιιοιιιι

Τγριιιιο, ιιε ι·ει2Ιοε ιιιιιι ΜΜΜ

ΒΑΙιθθΠΙΝΙΝ θΑ ΒΙθΥΙιΙθ
θιο;οιι πω» Θε!οιιΚι·ιιοιιιιιιιιιειιιιιο; ιι·οοειι νοΙΙιεςει· (ιι·οοιιιιιιιοΒΙι-οι,το

Ιιοἰι. ιιιιά ΝοιιττοΙιτΜ ιιιτ ΜοΒοιι ιιιιτι Ηοι·κ ερε2ιοΙΙ ιιιιιιιιει·ι Μαι

οοιιννει·ετειι ΕΜΠ” ιιιιιι Μι Ειιηιιἱιι‹ΠΙ‹·Ιιοιι.

...€η...;;:...;η...;;ιωΜ...εψ..€.Ξ..-;.5ω:η-το·

 

Μιιειοι· ιιοοει Μιοι·ιιιιιι· ειιειιοιιΉοιι Ηοι·ι·οιι .λοιποιι ΚοδιοιιΙοε ιιιτ Υοι·Ηηςιιιιε.
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Νιοι·οιι-,Πιιι·ιιΙιΙιιοοιι-,Μιι;;οιι

Κι·οιιΜιοΠοιι.

ΙιοΙιοι·-ιιιιιΙΠιιΙΙοιιΜιιοοιι

Κι·ιιιιΜιοιωιι.

Κι·ιιιιΜιοιιοιιουι·Υοι·ιιιιιιιιιι€ο
θι·8:ιιιο,ΜεΕΙιι€οιιειπιιπ!Μι·

  

ΙΕΙΗΥοι:Ειεετιιιε Ι03ΗΥιιιιιιιιιιιιιε

ΜΗκοπο

  

 

ιοιιιιιι:ιιιι ιιι: οιιιιιιιιιιιι Υι|ιοϊοι·Κιιτοττ. Ξ

Βιιιιιοιι άετ ΙΛιιιοιι Βοι·Ιιιι-ΚϋΙιι ιιιιιι Ι.ϋΠιιιο-ΗιΙοοεΙιοιιιι Νοτιιι·ννοι·ιιιο, Ιιο!ιΙοιι Ξ έ

“πιο Ήιοι·ιιιιι.ΙΒΜει·, ΒσΙΒΜοι·. Βοι-ΙιιιιιιΙειτοιιιιιιι, Μοοιοο-ιιιοοιιοιιιεοΙιοε Ζοιιάει·- ΞΙιιοτιι:ιιτ, ΒϋιιηζοιιΙιοιιιιισοτ. ΜοΙΙιειι- ιιιιά Μι1οιικιιι·ο.ιιετοΙι. Ρι·οεροΒιε ιιιιά Βο· 2 Ζ

ιιοΙιιοιΒιιιιἔ ιιουι·οοιιοοι τω Μο " ' ' Ξ

(7οιο-4. Κοιιιο;ΙιοΙιο Βοοονοι·ιιιι8.Ιτιιιι8·. --1- · - ·

κι κ' · 0ειοοεοοο ειπ πω". 88888ΧΧΧΧΧΧ88

Ρι·οιηιοΙαο ιιιιά ΑιιοΒιιιιΐι β

5 ει·ο.ιιε ιι. Γι·ειιιΙ‹ο οιιπο Με·

Βοοε-Οἰτοκτἰοο.ζ ΜΙ!ΙΙΙΙΙι ΉΧθΤθ'ΙΙΙΒΜι. έ

Πο κοιικ,ιιιιο Ε! οιιιοπ” ωιοριιι π» ορ·Βιιοιι·ι> ΒοοριισΝι (οπο, Ιἱ› ιιο 6Ο Πω). οποια

ΒΗΒΒ8ΠΈ ιιιικο·ικοιι, οιιιιιοΒ γικιιοιιοιά πω. οοοροιιειιιιι.ιιι·ι> 6ο.ιιιιοιιοΒ ιιοιιοιιιικο, Ποσει

τιιοιι οι οιιιιοΒ Φοιιι)κο Ροοοιιιι οποιοοιιιιο 6οιι·Βο ιιο.ιιγιιιιι.ιι.ιιιοιιο. ΜΜΜ! -

,ΙΙο.ιιτο οιιιι·ι·οιιιιιοεοπ ιιοιιο.ιιειιιιιιιοΠ 601ΓΒΒΒΕ10(ΠΟκδ εε ιιοιιιιιιιι ·ι·οιιιικο Μπεαρ

ο·ι·ιιιιιιιιι), ιιοχο·ι·κο. ·ι·οιιερε οροιιιιιιιιι ιιριιοτιιιο·ι·οπ ωιωιι ιιιιι.ιιοιιιιιιοΒ και ποιοι) ιφοιιιιιιιοο

που, 6ο.ιι·ΙιειιοΠ. θ·ι·ο ιιοκοοιιιιιιιοιοιι οτειιιιοιιικοΠ¦ κο·ιορειει Βοποιοιι οι οΠθ[ή8ΠΒΒΗΧΈ

:ιοιιο6ιιιιιιι·ι. 8οοοιιοιιιιιιι·ι., τ. πιο. οιιιιο·ιοριιιιι·ιι, ΒΘ(Π:ΜΒ ροοοροο·ι·ριιιιοιιπωσ τοιιορε οτι

ΓΙ)ΗΠΠΠθΗ. Ο·ιφοιιιιι ιιοικιιιι·ι, γιερ·Βι1ιιοιιιιι ιι ιιακο..ιιιιιιοιιιε ορτειιιιιοιιιι., ΠΡΗΜΈΗΠΒΜΗΠ οι:

οειιιοΦορἱεΧ°ω ποιοι» 187” Μ> 090$ΕΠΘϋ οιιιιιιιι 6ο.ιι·Βιιιιιιι, σκοπο 70% ιιιιιοιιοροιιιιειιιιι ιι

ο·ιοιικιιιι·ιι γιιγιιιιιοιιιιι; ο. πο ι1ει.ιιιιιι·Β 6ο:ι·Ιιοιιιι οι:οιιο 90% ιιο"οισι, 60-ΠΒΒΗΧΈ ιιιοι·.ιιιι Με

ιιο:ιοιιιι·τοπ οι, οροιιιιιι·ι·οιιιιιο κορο·ι·κοο ιερειιιιι (οτι 4-ισο ,ιο 8-·ι·ιι ιιιιοεοεο·ιο, προ ιοο

ιιοιτι, ιιοι1ο.ιιιιειιιιπ οιι.ιω·ιοριιοι·ο :ιοιιειιιιι.

Υ παει. πιο πο. πιο Ροοοιιο ιιιιιιιιο·ιοπ :πιιπ 3-4 ιιο6οπιιιιιιιι οο.ιιο·ι·οριιι. ιιοοι·ιιο

ποροιιοιιιιοιιιιωι 6οαιωιιιιιιιι ιι οκργικοιιιιι.ιιι ιιιιιοιοοιιιιοιιοιιιιωιιι κοιιιιιιιιο·ιοιιιι, ·ιιιιο·ιιιο

οπιιιιιιιοιιιιιιιιι οιικιι.ιιιιιιιτο ΜΜΜ! Π'Γθ6Η πιο ο·ι·ιπιο·ι·ιι ΠΟΠΟΠΕ"ΤΒ στο” ογιιιοοι·ικοιι

πω: ιιειιοοτο·τοκι πο .ιιοιιε6ιιιιικ·ι, γπρωιωειιιειιπ, θοιιοοτοιιοοιωι:οο οοιιιοο·ι·ιιο 6ομιι6ι,ι

οι ηοοριεχιιοοοιιι Βιιιιιιιιοοι. ιι·Βιιι>ιο γο·ιρο.ιιιιοπ οι. Κρι)ιιιγ ο6ιιιοιιοοι·γιιιιιαπ ου.ιιο·ι·ο

ριιι, ιιρειιιιγιιιοο·ιοοιιιιο απο οιιπο οροιιιιιιι·ο ιι.ιιιιι κοιιοοοο·ι·οετο.ιιωιοιιο κιιιιοοο, οιιιοι·ο,ιιιιο

ιιρι!ιοικοιοιιιιιιι·ιι οι, Ποιοι” Με ιιοιιοιιιιι ιιι ιιοιιιιιιοιοιιιιιιιι·ι, π» οοιιοριιιοιιιιο ιιε6.ιιιι.τοιιρι

οποιο γο.ιιοιιιιι οπο” οι ιιοο·ι·ιιιιιιω κιιιηι·ι·ιιμοιω.

Πο γο·τροΗοιιιο ιι ιιοριιοιιο.ιιο.ιιωιοο ο6οργιιοιιοιιιο οοιιο.·ιοριΠ ·ιροογο·ιπ 6ο.ιιιιιιιιιιι·ιο

οιιιιιιοοροιιιοιιιιωι·ο ιιο·τροπ, ΚΟΤΟΡΗΠ ιιε ιιο οιι.ιιο.ιιι·ιι οποια ιιι·Ιιο·ι·ιιοιιγ Ο6ιιιοο·τιιγ, ο

ποιοι" Προ.ιιιιοιιιο Ο6ιιιοοιιιει ο6ριιιιιιιο·ι·οπ (Π: ι·ορειιιιιι·ι ιιριιιιι.ιοοιι·ι. πο ισο·Ιιιιω ιιοοριιιιιιι,

ιι.ιοιιιιιιι - ιιοιιο=ιο οογιιιεο·ιειιοιιιιο ο·ι·οι·ο ιιειιιιιιο.ι·ο ι·γιιιιιιιιιιιτο ,οιιπο ιι Νικο οποσ”

σο» ιιροπιιιοοροιιοιιιιοΒ ι·ιι6οιιιι ·ι·ιιιοιιιιιιι ΜΟΠΟ)[ΗΧΈ ικιιιιιιοιι, ιιοι·ιι6ειιοιιιιιιιι π» ροοιιιιώ·ι··Ιι

πιο, οο.ιιιιιιο·ι·ιιιε ιιοιιοο·ιοικο οι: ιιοιιιιοπιιιιιιοιπ ιι οοιιροιιιοιιιιοπι. .ιιοιιοιιιιι.

Π» οπο” ο π00Τ!”ηκΒΒΙΠΒΧΈ 6.πιιιιιιιικ·ιι πομπο., ιιο·ιορι.ιιι ιιιιιιιιι·ι·οιι πω”

οι, ειιικιιοιι (:0ΜΒ'Β, οι, ΠοΜοΠ[Β ι10Π16ιι10ι1ιι1Μ$ - "00ΠξΠοΗΠΒ|Π ιιοιιιιιιιιι ιιοιιιοι·ιι·ιο

06ιιιοοιιη γστροιιΦι› .·ιο<ιοοιιι,ιιι γιιρο:ιιιιοιιιιι, κο·ι·οριιιιι οιιιιοιι·ι~·ι. ποοπιιοτιιιιιιι·ι, οσοι.

που”. οπο. ·ι·ιιικο.ιιιιτο, πομπο”, πο ιιο.ιιοιιιιιιιιιτο ιιοιιιι·ιι!

ΙΙριωιπιιιικίε: Πο;ιρο6ιιιι.ιι 6ροιιιιοριι. ιι γο·ι·ο.ιι·ι, Ο-οιι Βιιιοιιιιιιιιοιοιι Πριιιιιιοιιιοιιπ

6οοιι.ιιο·ι·ιιο. Ποικορ·ι·ιιοιιοιιιε ιι ιιιιοιιοκιο οποιοι (οπο, ο”, ργ6. επ:ετοιιιιο πιιπ 100 Μο.

ιιοπιιιιιιοιιιιο) οι οογιο·ιοιι οι, ()οιιιι.οι·οιιοιιι. - Προιιιιοιιιο ΟΘΒΠΟΤ0ΠΟΠΕΟΚιιΓ0 Ο-ιπι

6ο Μπι οι. η ορκγιιοοοιι·ιι, ιι ·ιιο.ιακο ιιριιιιιιιιιιιιο·ιοπ οι) Ο.-Ποι·ορ6γρι··Ιι, κοιι·ι·ορο

« οιιοε Βροκει» - Ηοιιοιιιιι πρ. 40 (ειπ 10-5 πι).

 

ξΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

ξ[ΜεΚιιιιιΚειιιιΙειιει!ιοιι!ειοει

88οσο8τ.Ροτοι·οοιιι·οοι·8ειιιιοι·ιτοι·-Υοιοιιιε.

ἔΜοΧιιιιιΙιειιιοιυεΚγΡοτοιιΙοΚ,11.

Χνοι·ΙοιΜειπΒιιιρί'οΙιΙιιιι€οιιιοειΑι·2ιοεοιιοι·οιιιοεΜιο;ιιιωθεΜενεωιω ΜΙεπι·ΚτοιιΙιοι1ρΠοΒοιιοτινοιιάιςειιθοο·ειιεαιιιιιοΜε:ΒοΙΙετϋΙιΙο,ννοεοοι·

χιιιοττοτΖοιι,Τι·ο.ιςΙιοΙιτειι,ΚτϋοΚοιι,νδϊοιιιιοιι,ΒιιιοοιιιεΙ,Ιι·τιεο.τοτοοπο.
χΙΜ;Βοεο1·ιετιιι.81ιοιιν.10Με5ΈΠιι·(οιιΒοιιιιτοεοτιν.12Με2)€οδιΈιιοι.

8Βιονοι·ννο1ι.οι·ιιιιιιτΠιοιιετε.ειεαποΒ'ι·οιτο8εινοιι2-ΒΠΙιι·ιιωθιω

χιιυορτοοιιοιιιι

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Δάτοεοοιι νοιι Κι·οοΙποιιρΠοεοι·ιοιιοιι:

Ριου Δάο1Ιιειά νοιι ΙΞ'οι·ειο:ι, Κοτοπ

ι·ιιιοιιΙαιιιοΙ 81, (Σ. 20.

 πο”. πο”. Οοο., 2ο Ιιοιιιι Με ο Ηοι·ιιιιε,εοοοι· Πι·. Βιιι! Μι ΣΥ οάιιιιοιιῖ 1$ιιοΙιοιιιοΒοιοι θ.]ιζνιι6οΒοιιο Ιξιιιιιιιι·διοιιιιοίοι· Ρι·.Π6.



ΧΧΧ. 11πιιπιππ. ΒΤ. πω: Επι:: πω. .πιιπ

ιιιιιιιιιππι παιιιπιιιιιι
ιιπτετ πετ Πεόπάτιοιι νοπ

Πι·. !ο!ιειπποε !!ι·ειππ!ιει!ε.

Κ1,επ.

Πι·. !!πι!ο!!' Μιπειο!ι.

58. Ρετει·ε!ιιιης.

Ρι·ο!. Πι·. Και! Πο!ι!π.

_]ιιτ!ενν (1)οι·ρω!.

!)1ε,,$τ. Ρε!ει·επιιι·8ε:ι· Μα!ἱοἰπἰεο!ιεννοο!ιεπεπ!ιι·!Π" ετεο!ιε1πήετ!επ

5 0 π π π. 1: ε π <!.-Ποτ ΑΒοιιποιιιοπωρι·ο!ε π! ἱπ 13.ιιεε1ε.ιι6. 8 Η!!! Επι· (Με

_!ει!ιι·, 4 Π!!! ιπι (π: 1ιει!!ιε μι” !πο!.Ροετ:πετε!!ιιιι€,!π ποπ ρ,πι1ω·ωι

1'.ι5ιιι!οι·ιι 90 Μειι·1ι ι!!!ιτ!!ε!ι, 10 ΜΝΚ !ιει!!!!!!!ιι·11ο!ι. Ποι·1πωι·1.1οπρ ω!.

Μι· πιο Βιπ:ι! Βεερει!ιοπο Ζε!!επ ιιι Ροι!τ!ετ90ΚοΡ. οι!ετ4δ Ρ1ειι.- επ

Αιι!οτεπ ννετόοπ 95 Βερετε!ει1:20€ει!ιτει· θι·1ειπε!εττ!!αε!2ιιεεεεπάτ.

:Ηείετιιτε ενετόοπ πω!! παπι $ετ2ενοπ 101ζ!;!!. ρι·ο Βο,ι:επ 1ιοιιοι·ιτι.

 

ζ' Μιοιιιιοιποπτε-Δι:ΗΜμ πονν!6 π.11ο 1ιιιιοι·ε.το ά

Μπα! ιιιειιι απεεο!ι!!εεε!!ο!ι ειιι πιο Βιιο!ι!ιππό!πιιε νοιι Ε. 1ι.Β1ο1:οι·

ἰιι ει. Ρετετε!:ιιιτ8, Νεννε!η,ι-Ρτοερο!(τ Ν: 14. 2ιι ι·ι‹:!ιτειι. * Παπικ

01·11;ι·Βο εονν!ε π!!εππ!‹!ἰο!ὶε‹!π!‹τ!οπ !!ε:!!,ε!!ο!ιεπ ΜΜε!!ιιπ επ!›1!

ω! πι” επ ι!επ ε!ο!1νεττι·ε!επ‹!επ εεο!ι€ι Πε Γ!! !ιι·επ ω: π α!::!ζ

!επι·1)τ.Ε.Β1ωε!81π 5τ.Ρε!ετε!!., πεεἱ!ἰ Οειτονν, 1 1.ἰπἱε Ν: 98

:ιι ι·1ο!ιτειι. Βρτει:1ιε!πιιε!επ Μοπτο.8 ιιπ‹:! Γτειτε8 νοπ 9-5 ΠΜ,

π :ς Με. :

-Ι1ι!ιε!Ι.: Πι·. Βι·!ο!ι Μπιπποι·: Βιιρει·1πιοπιο!!ε πιιι! !ε!!ιι1εο!ιο Πιιωιεπο!ιππεοπ Μπι· Ηπειπο:ς!ο!ι!π «Ροο!ι1». -- Βϋο!ιοι·

εππειροπ ππ‹! Β88ΡΓ601ι!!!!ΒΘΠΣ Ρι·ο!“. Πι·. 0110 Βο!ινι·πι·:: Αιη:ςοπ!!ι2!!ιο!ιο πω: ί!!ι· άοπ ρι8.!ιιι1εο!ιοπ Απ!. - 1)ι·. Πι.

ΒοοΚειι!ιε!ιιιει· πιιι! Πι·.1!'ι·!ιι Ρι·ο!ιεε: Απ” ι.γρ!εο!ιοι· ο!ι!ι·ιιη.>;!εο!ιει· Ορειιι!!οποπ. -- Ρι·οτο!ιο11ο πω! 11. Αοτπιοτπε:επ

πω· Βει!!ιιιι!!πο!ιοπ Αοι·2Ι!π!ιοιι θοεο!!εο!ι::Π απ! 91.95. πιιι! 90. Βορτοπιποι· 1904 :π _Β.ονιι!. - ΧΧ1Ι.- Κοιι,ι.=;ι·οεε

Γ!!! !ιιπω·ο 11οι!!ε!π !ιι !ν1οιι!ιιιι!οπ.-'Ι'ει;επιιππ!ιτ!ο!ιι.οπ.-Μοι·ω!!τ!Με-Βιι1!οι!π Θ!. Ροτπι·ε!›ιιι·;ιι.-Αιιεο!ἔοιι.

 

δ!. Ροιοι·ε1ιπτ8, ποπ 2. (15. .1ιι!!).

 

ΕΧρει!πισπ!ε!!ο ιπι!! !ι!!π!εο!ιο !!π!οι·επο!ιιιπποπ Μπι·

!!ειειιιο9!ο!ι!π «Ροο!ι!».

Υοπ ·

Βι·. πω!!! Με!Ζποτ.

Πο!ορζειι!.!!ο!ι πιο!ιιοι· Πιιτοτειιο!ιππΒοπ !!!ιοι· (πι: Βοεοτρ

!!οπ81!!!ι!ε!ιο!! νιιτεο!ι!οι!οπει· Ε!εοπρι·Βρετε.Ιο ππι! Με πιο

ιπ!τ νοι·1ιππι!οποπ 8τιι‹!!ιιιπε πω· Βεπιιιιιιτοπ, ειιιεεοτει ππι

!πιι€ι·ο!ο!ιοπ Ι.!!ει·π!.ιιι· πο! πιιι· ω" 1111181811!! απ!. ι!ιιεε

ε!ποτεε!!.ε ιιιι! Οιιιιιπ!ειΒο ι!ιοοι·ει!εοΙιετ ΕτότιετιιπΒοπ ΠΠ·

Μ! !!ιετεροπτ!εο!ιο νοτινοιιι!!ιο.τ!ιο!!: !πε!›οεοιι‹!οι·ο πιο !ιοο!ι

Βο!ιπιιι!οιιοπ Β1εοπο!π·ο!εερτπρπιπτο, νοπ· 8.!!επι Μ.: !!ειοιπο

π!ο1ι!π πω! ε!εεεοπ Βοι·1νιιτο, οιιιρίο!ι!οιι ινιιτι1οιι, ο!πιο

ιοι!οο!ι οιιιι!πο, ι!υτο!ι ωιροι!ιιιοιιτο!!ο, !ι!ετο!οΒ!εο1ιο πω!

!ι!!ππιο1ιο Ππωι·ειιο!ιππΒοπ Βοετϋπτο Βοινο!εο !ι!ο!!!τ πι!

πτ!π!πεοιι, ππι!οι·οι·εο!!;ε ιοι!οο!ι ι!οικιπ νοι·ποπι1υπε Με 2ιιπι

ιιιιιιι!οετοπ !!!ιοι!!!!εε!ε !ιιιιιιοετε!!! ννιιι·πο, πο. ‹!!ο Ηιιοιιιο

ε!ο!!!πο εο!ι!οο!ιτ τοεοιι!ι!ετ!ιω· εο!ειι, πιο 1)πι·πιππιιι! «νοτ

εο!ιιιι!ει·οπ», πιι πειι!ι; Ε!!εοπ Μ: οιιιο πιιεΒ!ε1ι!Βο ν!!!ι1επιιε

σπ!;!ι!ο!τοπ, Μια!! Ζιιε!!πε 1ιοπεπτν!πτοιιι!οι· Μιτιο!, πιο

Α!!:ο!ιο! πω! 0!γοει·!π, ι!!ι·ο!ιι εο!ιειι!!!ο!ι π·1τ!ωιι !εϋιιιι!;οπ,

εο!ιινοι· ππΚ!.ει·!οιι!`ι·ο! !ιει·επε!ε!!οπ εει!οπ, πιιι! ι!οτοπ νοι·

!ιπ!!1ι!εειππεε!π !ιο!ιοι· Ρτο!ε ω!" ει!!Βοιπο!ποπ νοι·ινοπε!

Βιιι·1ιε!! ιπι ιιω,ιθ ει!!ιιι!ο. Μπι: !15.ιππ ιιοο!ι ω Πιπε!.ππτ!,

Με: Με πω· σε σποτ επ1ι!πιπι.π ε!ιιμο!!!!ιτιο !!πειιιο;!ο!ι!π

ει!ε εο!ο!ιοε πιο!ιτ ι!!τε!α ειιι Νπιιϋ!!ι!ιιπἔ νοπ Β!ιιτίπι·!ιο

πιο!! νοτννοπ‹!‹π ποτάκι, επιιι!οι·π πιιι· 0885811 Ε!εεποοιπρο

πωπω ιιιιο!ι Αιι!!Οειιπ8 άοε Ηειειποε!ο!ι!πιπο!ο!ι111οε ι!!οεο!!ιο

ειιιτοδοιιι!ο ν!'!ι·!ιιιιιε ει!! πιο 1ιποιπειτορπε!:!εο!ιοπ Οτ8πιιο

!!ιιεεετο, πιο !τμεπ‹! ειπ πποι·ππιι!εο!ιοε Γε-Ρτερειιιιι!. θε

ποπι ειιι! !πιιπ_!ει!ιτ!εο Ετ!ιιι!ιιιιπποπ πι!! ι!οιπ 0ο!ι!οτε πω·

Ε!εοιι!τειΒο πιιπ νοτιτειπ! πι!! ιι1!οπ ιιι Βεττπο!ι! !ιοπιπιοιι

ποπ Ππτετειιο!ιιιιιΒειπο!!ιοι!οιι, νοι·ειιο!ιτο !ο!ι νοι·ει·ει!; πω·

11'τειΒο !ιοε!1ις!!ο!ι πω· Βοεοτρτ!οπε!ει!ι!επειτ άοε 1!πειτιο

8!ο!ι!ιιε - ιο!! !ια!!οιιτο πιιο!ι πο! ει!!οιι ιιι πειο!ιετε!ιοιιι!οπι

πιιΒοίϋ1ιττοιι Ππτετειιο!ιιιπποπ ειιιεεο!ι1!οεε!!ο!ι πεε !·Ιιιοιπο

81ο!!!π Ροο!ι!, - απ! ποπι 1Νοεο πεε Τ!ετοιμοι!ιιιοπωε

ιιπ!ιοι·2ιι!ιο!επ. Βω!ο!ιο !!‹=εοπ ειναι· Γ!!! σπιτι Κο!!ιο ειιι

.τι

οτ8πιι!εο!ιοι πω! οι·8ειιι!εο!ιετ Ε!εοπρι·πρειι·πτο νοιι Ηπιπ

!ιιι·ι·ποι'),Βιιππο2), Μποει!!πιπ"),Ηα!!'),0πιι!Η),

Ηοο!!!ιιιιιιι πω! ()ιι!1101€88), Ηοιι!ι;ιππιιπ"),Ηοί=

ιππππ'),0!οο!!ιι”),Ηιι.ττ!'0),Νε.!!ιπιι"), Βο!ι!!ι·

ιπειγοι·"), '1'!ι·ιιιπιιιι"!), Μπ!αποτ“), Καπ1πο!”)

οι: Με Αιι!'πει!ιιιιο πιιι! Απειιο!ιο!ι!ππιι· άοε!

Παει:: Ζε!ι.ιιι:!ιι·!!ι. ΠΠ· ρ!ιγι-ιὶο!. 0!ιειππ:. Βιιιιι! Ν. . .

Η Β π ιι ει:: πω." Με Δεε!ιπ!!ιι.ποπ πω: Βιεππε Ζοιιιιο!ιι·ιιΈ

Γ!!! ρ!ιγα!ο!. Ο1ιειιιι!ε. Βιιικ1 ΙΧ.

3) Μποσ.1!πιπ: οι πιο ιι!ποι·ρ!:!οπ ο! Ποπ !π Πιο ειπ!πιιι!

!ιοι!γ. .1οιιι·πο.! ο! Ρ!ιι·ε!ο!ο8. 1191. 1894, 1897. νο!. 22 Ν: 1

11.9, 8.8'. 92. Ο .
ή 1·ίπ1!: Πε!ιοι· π!!! Βοεοηι!!οπ πο: 0ιιι·πιίοι·ιπε. Αι·ο!ι!ν

ε. Απ”. π. Ρ!ιγε!ο!. 1894. Απ!. 5 π. θ; Πε!ιει· Με Ψπι·!ιιι.!ωπ

ποπ 19!ποιιε ιπι ι!ετ!ιιο!ι. 0ι·8·ιιπ!ιιιιι 1131416111. 18915, Απ!. 1 π. 2.

δ) (!!πιι!ε: Πε!ιοι· ποπ ΜΜΜ πω· Βοιιοι·ιπ!οπ πω! 191εοπιι.

Ποιιιεο!ιο ιιιοι!. !νοο!ιοιιιιο!ιι·ιτ'ι, 1896, Η. 19. Πει· Νπο!ιινοιε πο::

ι·ωοι·1ι!ει·τοιι 19!ειοιιιι ιιι πω· Ι:γιιιρ!ιο ω! Με!. τ!ιοι·ιιο. 1616., 1896,

Η. Μ.

θ) Ηοο!ι!ι ειπε π. Ωιι! πο!ι ο: Πο!ιοι· 11!οοιιι·οεοι·ριιοπ πιιι!

Α11ε801ιο1πιιππ ιιπ Οπι·ιιι!αιιιο.!. Αι·ο!ι!ν ι. εκροτιιιι. Ριιτ!ιο!οΒ. π.

Ρ!ιετιππ!ιο1ο:ς1ο. 1896.

1) Η π ιι η: ιπ π. π π: !3ει!τι·1!..ι:ο πιιι· Κειιιιτιιιε πω· Διιι'επιι:;ιιιιι:,·ε

πιιι! Αιιεεο!ιο!πιιπωινοι;ϋπαο ιπι !)πι·ιιι. Αι·‹:!ι!ν 1. νετὰιιιιιιιιἔε

!ιιιι.ιι!ι!ιο!!ειι, Βιιπι! 11. Πε!! έ!. -

Β! Ηο!`ιπππ π: Πε!ιοι· Β!εεπι·οεοι·ρ!!οπ πω! Αιιιιεο!ιοιι!ιιιι,ε:·

!πι 0ι·Β·ιιπ. νιωθω Αι·ιι!ι!ν. Βιι.ιιτ! 151; 01ο Βο!!ο πω: 19!εοπε

πο! πω· Β!ιιι!ι!!‹!ιιπρ;. ν!ι·ο!ιπιν Ατο!ι!ν, Βιιιι‹! 100.

°! Ο!οο!;!.π: Αι·ο!ι!ν !'ϋι· οκροι·ιιιιοπιε!!ο Ρειι!ιο!. ιιπ!! Ρ!ιειι·

ιιιιι.!ιο1., 1897, Βιιπι! ΧΧΧνιιι, 3 πω! 4.

Ν) Η πι· Μ: Πε!ιοι· Ε!πειιι·ωοτρι!οπ. Αι·ο!ι!ν Ε. νοι·άιιιιιιπε,ε

!ιτο.π!ι!ιο!τειι, Βιιιι‹! Ν. Η. 2.

Η) Νπτ!ι απ: Πο!ιοι· Με Αιι!”ππ!ιιιιο πω! Απεεο!ιε!άιιιια (Με

Ε1!εοπε άει· Β1εοπ-δοιππ!οπο. Ποιπιπο!ιο ιπει!!ι:. 1νοο!ιειιεο!ιι·!!ι

1900, Ε!. 8.
Η! Β ο !ι 11 ι· ιιι ει. γ τ: ι·ι Ζιιι ν!ἴἱι·!‹ιιιι;:· πειισι·ιιι· Β!εειιρι·ποριιι·πτο.

Α!!ε. πωπω. Οοπιι·ιι!-Ζπιι.ιιπε. 1901, Ν: 11/19

Η!) 'Γἰτιιι π ιι ιι: Πε!ιει· Ρετι!ιιιοιπο!, 1898.

Η) Μ8!.211 ο ι·: Ειπροι·1πιοιιτο!!ο ππι! !ι!ε!πΙοις. Πιι!ει·ειι·

ο!ιππεοπ !!!ιοι· !Β!ποπ-θοιιιιιτοπο. Ηε!!!ιππι!ο. 1903.; Πο!ιοι· πιο

Βοεοι·ρτ.!οπεί!!!ι!,ς!ιε!!. πω! '1'τ1!ει·ι·ιπ. Ηε!!!ιιιικ!ε, !905, 11πι·:!ιε!ι;

ΒΧρει!πιοπτε!!ο Ππωι·ειιο!ιιιιιιιππ !!!ιοι· Β1εοιιτι·οροπ. 1)οιιι.εο!ιο

ιιιει!. !νοο!ιοπεο!ιτ!!”ι 190ό, Ηπα 8. - >

Η! Κ π π!«ι!: Β!ιιτ!ι!Ι‹!ιιιιι: ειιι: αποφ. Ε!εοιι. Αι·ο!ιιν Επι·

Με· ;ςοεπιιιτο Ρ!ιγε!ο!ο;;!ε !.Χ1, 1199.

1) Ππιπ1ιπι·ι:·



πι:

ειιιε ηιιιεεπ ιετ, πεεε 8ειιιιιιι ιπι· $επιιιιι Με εΙειοΙιε

Βιιπ ειειι Μπι Ππτειεπειιεππειι ειιιιοΙιι. Οπει·επιει·ιει.ιεεπ

ιετ πει Πιπετεππ, πεεε ιιπ Βιεειιιεειιτιοιι ιπιιπει· νοπ πει·

Βιιιιπε πει Ζοπε πειςειι πιε Βεειε επ Ιιιτειιειι.πτ επιιιιιιπιτ.

Με θγιιιιπειεριπιεΙ πει Ζοττε πιει ειε Βεννειε Πιτ ειε

ίειιιετε, ειειιιειιιει·ε Βι·ιπΙΙπιιε ιιιι·εε θεεειπιπτρι·οτοριεεπ1ε

πιιπ Ειεεπ ειιιε πιππε ειππε νειιιιιπππε, νεΙοιιε επ πω·

8ριτπε Μπι Ρειπειιι.οπε ειπεε ιιεΠειι Αππεπιει·ιιιεε εΙεϊοΙιε,

πιπ ε.ΙΙιιιεπιιειι ιπ σε εετιει·ε Ρειππιιε Με ΜεΙεεπιι.οε

ιιπειεπεειιειι πιιπ επ πει· Βεειε πεε νοΙιε, ππιι!ιΙε (ιιππ

Με 8ιιιειει;πεε επ ειιειεπειι. Νπι πεπειι πιε ΒεεεΙπιειιι

πιειι πει ΖεΙΙε ιιιιπεπ ειεπ πιεινειιειι επ Βειπειι ειιέεοι·π

ιιετε, πεπτιιεΙι πιε.πε Ε.ιεειιιιπιιιοπεπ, ινοπι, πει! πιο εεειι·Ιιε

Μειιιπι·επ Μπι Βιιιειιπιιππειι Με Γειπετ νειιειΙιεπ Πιεεπε

ειπειι επιιπει·ειι ννιπειεπειιπ επιπεπεπεειει, πππ εε ιιιε

ππιππ επ ειιιει· 8τοεΙιππε πει Βιιππιπιιε Με πειιιιιε Βε

ιιιιπ Βειιγ") νει (πιε πει 1894 ει·εεπιειιειιειι νει

ϋπειιιΙιειιιιιιΒειι ειιιπ πιει· ιιιοπι πειιιεΙιειεπιιετ, πε ειε

Ιιειιιε ΙιιετοιοΒιετ:ιιειι Πιιπει·εποππιιεεπ ιιιιιιεΙε ιιιιιιιοοιιειιιι

ει:Ιιειι Ρε-Νεειιινειεεε ειιιιιεΙιειι, ειιιπ ιιπιιπειιειιιι Ιιιιειετπι

νειπειεπιιιε νοιι Ηοιιπ ε π πε): «Με Ειεειιιεεοιρτιοιι πππ

ΑπεεεΙιειππιιΒ ιπι ιιιειιεεπΙιεπειι πιιπ ι:ιει·ιεοπεπ Οιπειιιειππε»

νιτειιοπιε Αιειιιν, Βειιπ 151, Ε'οΙΒε Χιλ Βειιπ 1, πεπ.

488 πε.επεπεεπιεε·επ), πειι·επειι ιεποεπ ιιιιεειιπε πεε ιειιιε

ΗεεπιοεΙοπιιι Με πεεεειι ΑπππιππιΙιιιπε.

Ι. Β.εεοιριιοπενειεπεπε επ Μιιπεειι πππ

Κεπιπεπειι.

Ζπ πιεεειιι Ζνιεειιε ππιπειι ε Μεπεε πιιπ 3 Κειιιιιειιειι,

πετειι Ι)ει·ιτι νοιιιει· πιιι·επ ΒιιιΒιεεεπιιεειι πιιπ ιιιιιΜ πε.

ιιειιιιε πειιιι€ειιπ πειειιιιΒι πει, πιιπ πιε νοπ ΒεΒιιιιι πει

Πιιιειεπεππιιπειι απ, πει πω, Βι·οπ πιιπ ιιπι ινειιιε

θιπιιιπιιει πεπεΙτειι ινιιι·πειι, ιπιτ ιπιπιεπ 8, πεπιεππιιεε

ινειεε 5 πι. Ηε.ειποεΙοπιπ πιο 'Με πειιιιτειι πππ ιιει:ιι

12 Τεπειι πεπιτει. Ππι ιιιιι Βεπιπειερειιιιε ιιεΙπει ιιπ

επειππιΙιεΙιε Βεεειιιειππιιε πει νειεειιιεπειιειι νειεπειιεειι

οι·πιιπιι€ειι ει·ερε.ι·ειι ιιπ ιι6πιιειι, νει·υνειεε ιειι πειεπι,

πεεε πιεεειπειι πεπ ιιι _ιεπει Βε2ιεΙιπιιΒ ιιιπετειιι,ιιιι€ειι

Μειιιοπεπ νοιι ΗοΓιπειιιι, πιειειιε ιιι πει· οπειιει·ινειιιιτειι

Αιπειτ (8) ειιιε ει·εεπϋρίειιπε Πε.ιειεΙΙιιιιε ει·Γειιιειι, πε

πιε Ι)ει.ειΙ πειεπ8εε.πιιιι ππιπειι, πε ππιεπ πιεεειπειι θε

«επι πεποιειι ιιει·, Ι·`ειιΙειιιπεΙΙεπ πε.ι:Ιι ΜπεΙιοιιΙιειτ επε

2πεεπΙιεεεειι. Νεεπ 'Ι'πιπιιε πει Τιειε ιιπι·πειι πιε ιπ

Βειι·ε.επτ Ιιοιιιιιιειιπειι θι·ριεπε ιιεειι εοιπιιιιιιεει Απερπιππε

πιπ ρπγειοΙοΒιεοπει· Κει·Ιιεε.Ι:Ιϋεπιιπ ιιι 70 ρΟτ. ΑΙΙιιοΙιοι,

πεπι ιιεειι ΗεΙΙ'ε Αππεπεπ ειιιιεε $εΙιπειεΙειπιποιιιπιπ

επεεεειει πιει, πειεει, επι ιιιιοπειειι 'Εεεε ιπ επεοιπτειι

πεπιεεπτ, πιειεπί ιπ Ρει·εΠιπ ειππεπεπει πιιπ πεεειιιιιιιε11;

πιε 8επιιιι.ιε ππι·πειι εοπειιιι νοιι εΙΙειπ Ρειειιιιι πειιειι,

ππιεπ "μ ιι ιιι (ΝΗε)ε 8 πεπιεειιι, ιιι ννεεεει επεεεριιΙτ

πιω ιιιιιιεεειιιι πεπιεεπιει. Πεεειειειιεπ πιιιιπειι Με

ειιιει· ειιπει·ειι ιιιιιιι·οοπεπιιεεπειι Μει;ιιοπε ιιεοπ νοιιιει

ει;ειι.8επεπιει· ε!ειεπει· Βεπειιπιπιιε πιε 5επιιιιιε πιιπ πειτε

επειιΙιεΙι-Βειεεεπι·ε πεπειιπειπ, π·οπει ειι:Ιι πιει ιιοεπ εεΙιπ

ποιο ΒιΙπει· ειε πει πει· Κεειιτιοιι πιιπ Βοπννειειειιιιιιοπ

ειΒε.πειι. ιΝειιιι Βει·ι·γ'") πππ ΩπιιιοΙιε πει πιεεει·

Μειιιοπε εεπΙεεΙιιε Βεεπιτειε ειπιειιεπ, επ ιππιι πιεε επιπ

ειΙειιι πεπει·, πεεε πιεεεΙπειι επι· ΚοπιιιιειΓειππιιε πεε

θεινεπεε ΑΙεπιιεειιιιιιι πιιπ Ιιεεπιεποιηιιιι νειπιειιπιειι,

ινοπει εΠει·πιιιΒε πιε πΙεπεπ Βιεεπρει·ιιΙιεΙεπεπ ιιιιι·υνειιιπ

νοπ Μπι πιειιι·οτειι θιπιιπε ειιετεεπειι; Ιιοιπιιιι επει, πιε

πιεε Νετπειπ, 8ι:ιεπε πππ ιοΙι πιιειι, επι· Κοπιιεει

ίε.ιππιι€ Κοιι2ειιιιιει·τε Ριπιιπειιπιε νοιι 20-80 Βειιπιιπειι

ΒιιιινιιΙιπιιπεπεπει επι· νεινι·ειιππιιπ, επ πεπεπ ειοπ πιε

Μειιιεπ πππ Μειιιετειι π1επεείπιπιεπ Ειεειιρειι:ιπεΙειιεπ

νοιι πειιι ππιεπ Ριιιιιιιεεπιε εεΙππειειπτειι θεινεπε ιιπεεειει:

νιιιιιπιι€ενοΙι επ. Νετιιι·Ιιεπ ινιιιπεπ επειι πιε Οιπειιε νοπ

Κοιιτιοιιι.ιει·επ πιιιειεπεπτ, πεΙεπε ιιεειι εΙειεπει νοιπε

ι·ειιπιι€ πει ειεειιε.ιπιει· Κοετ εειιεΙτειι ννπιπειι.

1) Μ εποε. Βει Επιιππε ππι·πε ειετε νοι!ετειιπιπ ει

εειιιι·ει 8ει“πιιπειι; πεεεεειι ιιοιιιιτε ιπι επ πιιπ επ ιιπ ρι

!οιιεοΙιεπ Τει! πεε Μεεειιε ειπε ίειιιετε, πιππεε θιιπιιιπι·

ππιιε πει επεεει·ειι, ιιπιιιι€ειι Βοπιειιιε πεε Οπειππειιειι

ΒιιιιΙιειε 1ιοιιει:ετιει·ειι, πιεΙειιε ιιπει· πω, ιιπι· ειιπεπεπιει

ιιει·. Ιιι πειιιεεπ ΖεΗεπ ιειιπειι ειοιι ιπ πει Νιιιιε Με

ονεΙειι, επ πει θι·ειιιιε επιεειιειι επεεει·ει· Ιιπιιιιπει Με

ιιιιιειειι Βοιιιειιι;ε Ιιεεειιπειι Κειιιεε 2--4 8ι·ππειε Βιεειι

ρειι.ιιιειοπειι; επειιεο ερειιιεΙιε, ιιι πεε ΟπειπειεπειιεριππεΙ

ειιιεεειιεπτε ειεειιΙιειιι€ε Ι.επιιοεγιειι.

2) Ι) π ο π ε π π πι. Ιπ πεπιεεΙπειι ιιιιπετ ππιειι πιε Ζιιι.τειι

πιε Ιεπιιειτεειε Ειεειιιεεοιρτιοιι ειππ, ινοπει πεε ΒιΙπ πει

ω) Βειι·γ: Ζω· ?τεμ πει· Βιεεπιεεοιπποπ. Ιιιεπε·πιε.Ι

πιεεει·ιιιιιειι. Ζιιιιι·Ιι, 1902.

ινιεεειιπεεεειι επ ειιιει· Υειπιεπιπιιε πει· ίειπετειι Ρ'ε-Ρει·

ι.ιιιειεπειι επ Κπιπεπειι Κοιιιιπι. Νπι· πιε Με πε. Βιιπετ

ειειι ιπ πιεεειπ ΒΙειεπει·ιιιιειι 8επιπε ειιιε Ππτει·πι·εειιππε

νοιι πΙεεεεεΙπεπι Ρειπειιτοιιε, εε ειιιπ πιεε σε πεπ ιεεπι·ρ

ι;ινειι νοι·Βιιιι€ειι ι“ειιιεειεπειιπεπ ΒεεΙιει2εΙιειι. Πε.ε Μπι.

ιιιεεεπιπε, ι·επεπιειε Βιιιπεεεινεπε Με Ζοπεπειιοιπεε ει·

εεπειιιι πει, Μπιτ επει· ειππ πιε ιιι πεεεεΙπε ειπ,εειε.8ει·ι.επ

Ζειιιιειεπειι Ι.επιιοεγιειι πιεπι ειιιιιιι πιπ 8ι0πειεπ πιιπ

Γειιιειειι Ειεειιιιπιιιειιεπ, πεεοππει·ε ιπ πει· Πιιι€επππε πεε

ΖειΙΙιειπε. Ι)ιεεε ιιε.ιιεροι·τιειειι ιεπειιιειιε πεε νοιπ

ΕΙριπιει ιεεοιπιει·ιε Ειεειι ιιι πειι ΑιιΓειιι;ειειΙ Με ιπι.εει.ι

ιιε.Ιειι Ι.ιπιριιπεΓεεεεγειειπεε, ιπ πεπ Ζεπιιε.ιπεπει πει·

Ζοττε. Βιε επεΙΙειι πει πει Μεπε πππ πειιπ Κεπιιι

ι:Ιιεπ πειπ ιεπεπίπιιιιι€ε, Με πειιιι ειιιιπ οπει επεει·πιιπει

(ΑιιιρπΙιε) εππειιπε, ιιπει· εεπιιιι€επιπι·πιιπε, νοιι Βιιποι;πει

επεπειιΙειπειε ΗοιιΙιεπιπε πει, ννεΙσπε πειπ ειπΓεειι, πε.Ιπ

πορρειτ ιιι πει Ζπιτε νοιπειιπεπ ειιιπ πππ ιπ πιεεεπι ΡεΙΙε

επι Μπι ιιπεπετεπ Τει! πει πειτε ιιεπειιειιιειιπει· ιπιι. πιιπ

πειι, επ ιειιιιεπιπιπιιε πειιι·ιιιπιιιιειι 8ριτ2επ επτειιι·ιιι€επ,

πιπ νοπ πε επε πινειειειειιπ, ιιπει· πιιιιιι επ Μπι $ειιειι

ιεππε πει Ζοι.τε, πιειιει Γοι·ιππειειιειι. Ι)ιεεε Βιππειιιππιπε

επιιιιιιοΙιει Ζοττειι ι;εΙιεπ ιιι Με Ι.ιπιπππεπιεεεγετειιι πει·

8επιειπιπειιι ιιπει, πιειειιεε εειιιειεειιε ινιεπει πιπ ιεπειιι

πει $πππιπεοειιι ιιι νειπιιιππιιπ ειιεΙιτ, εεε ινειοιιειιι ειεπ

ειιπιιειι πεε Ιιιιιιιριι€επιιεεεγετεπι πεε Μεεειιτει·ιπιπε ειιι

πιειωιπ πεε πειειεεεγειειιι ιιι πει· 8ππιππεοεε πππ ιειιεε

ιιείειΙιεπειιπε πινιεειιειι πειπειι 8επιεπιειι π” Βειπιιππε!ιπ

Ιε.ιιιι πι ιιειπιπιπιιε επεεοι·πιιετ,ιιι πεεεειπε ειιιπ πεπΙι·ειεπε

Ιγιιιρπετιεεπε ΙΞιεπιειιτε ιιι Ε'οι·ιπ εοιιι:ιιιει Ι(ππιεπεπ ειπ

πεετιεπτ Με ειε ιιπι·πειι, πιειιιιιοιι πειιειι ΑπππεεΚεπέιε

πεεεειπεπ ππιειιεε12ειι “πι” σε επεεει·ε ΙοιιΒιιππιπειε

Μπεπειεεπιειιιε, πιπ ιπ Με πειτιιιεεειιι€ε εππεειπεε Μπιε

επειεγετειιι ιιπειεπεεπειι. Απε πειιιεεΙπειι Ζιεπεπ ει:ειΙιει·ε

θειεεεε, π·εΙεπε πει·ειτε ειιιε επεεεεριοεπεπε Ι)ιειεοπιεπ

τιιιιπ ιιιιει Ψειιπ ει·Ιιειιιιειι Ιεεεειι, ιιιιιΞε πει· ΙιΙειπει·ειι

πππ 8ιπεεειειι ιπεεειιτειιεΙειι θειεεεε ιεπιεπίπιιιιι€ @πεπ

σε ννιιιπει πεε θεπιπεεε πππ πεπειι επι πιεεειιι νι7εε,ιε

ειιιε ΒειΙιε (ιιιειει 2-4 Ετεπειι) Ι.επιρππι·πεειι επ ιιπε

ειειειι, πειειι, πεεε σε νεεε. επειειιιιε. πει ειπειι Ι.ιιιιριι

πιιιεειιεειιε επ πεπ Ψεεε ε.πειειιιιε πει· ιιιιιεπει ιοΙπειιπειι

ννειπειι; ιετπτει·ε, 2-4 επ πει· Ζειιι, πιιπ8ειι επ πει· Ρε

ι·ιρπει·ιε Με Ι.ιπιριιΙιποιειιε ππιεπ πεεεεπ ΚερεεΙ ιιι πεε

Ιιιιιειε, ινε ειε ππιει νει·πιιιιιιπιιε ιιιι·ει ννεπππιιπειι πιιπ

ννιεπειποΙιεπ Τειιπιιπειι πιιειιι ιπ ιιπ Ι.ι·ιιιρπειππε ιιπει·

πειιειι. Νεεππειιι πιε Ι.ιιτιριιε επ πιε ΒιιιπειιίοΙΙιπει πιιπ

πΙειιιετιιιππε πιιιερἱιιιι Με πιε ιιι πεπ Κειιππειιτιειι πεπ

πεπιιπετειι ΖειΙιεειι ΙΕΙεπιειιτε ιιι ειειι επίπειιοιπιιιεπ ω,

πιεεει. ειε πειιε Μπι Ηιιπε ιιι πεπ ινειιεπ Τει·ιιιιιιειειππε,

ε.πε πεπειι ειειι σε ννιιικεΙιι πει· νεεε. επειειιιιε. ειε

πιιιιιιινειιπιπε ΚεπιιΙειιεπ ειιτινιι·Ιιειιι, πιπ επε πεπι ΕΠΙΜ

ειιοιιιε επ 2-6 πεπ Εγπιριιιιιιοτειι επ νει·Ιεεεειι. Ι)ιεεε

Βιιιπιιιιε νειειιιι€ειι ειειι ε1ιιπειιΙιεπ ιιιιιπει πιεπι πιιπ

ιιιειιι πιιπ πεπειι εεπ1ιεεειιοπ ιιι πειι Βπει:πε Ιγιιιρπειιεπε

ιιιτεετιιιειιε ιιπει, πει· ειοιι ιιιιιτει πεπι ΤειιπιιεεινιιιιιεΙ πει·

ΟοεΙιεεε, πιεΙιι πιιτει πει επποιιιιιιεΙΙειι ΕΊειεΙιε Με Ζπει·επ

ΓεΙιεε, πιπ πεπ πειπειι, σε Ι.ιπιριιε ε.πε πεπ πιιιει·ειι



Ειιιι·οιπιιιιιοπ πππ ποιπ Βοοιιοπ ιιιιιι·οπποπ 'Ει·πποι ιμπ

ριιο.ιιοι ιπιποιιιοε, πο.οιι νοι·ποιιι.ιοι· Ει·ινοιιοι·ππο ιιι Ροι·ιπ

οἰποι· Οιει.οι·ιιο. οιιγιι νοιοιπιπι πππ Φο Ψπι·ποιειοπιιπο

ποε Πποιπε ιιιοιο.οιοπε πιιποι; επεεοι·ποιιι οιιοι· οοΒιοιιοπ

Εγιπριιεοιπεεο, ποιοιιο οπο ποι· οοοι·ειοπ Βιο..<ιο ποι· πιο

εοπιοτιοιιοπ ΙογιιιριιΚποιοπ ιιιι·οπ Πι·ερι·ππο ποιιιποπ, Φο

Ριοι·ιο.ποι·, ποιοπ ιπιοι·ιοοπιπιο Αοειο ειο ποιπο.ιιιο πιπ

εριπποπ, πππ πιιππ, ιπ πιο Ι.οοοιΙο.ρροποπ οιππι·ιπποππ,

πιο Κο.ριιιοιοπ πιε ροι·ινοεοπιιιιο Ι.γιπριιι·ιιππιο επ πιπ

ιιι1Ιιοπ πππ Με ιο Φο Ψοιιππποςοπ ποι Ι.οοοι·νοποπ οιπ

ποιο.εεοπο Ι.γιποποοιπεεο ποε θι·πο.π ινιοποι· ππ νοι·ιειεεοπ.

πι ποιοο πιιι· οι·ιο.ποι Φοεο οποιοιπιεπιιοιι νοι·ιιιιιιπιεεο

ποειιο.ιο οιινο.ε οπειιιιιιιιοποι· επ εοπιιποι·π, ποπ οε πιο

ιλιοπο ειππ, ιιπι ινοιοιιοπ πιο ιιΡοιιοιποιοι·ποι·ππι.; ποε Ειεοπε

ιιπ Οιποπιεπιπε ειιιιιΕιπποι, νσοεοιιιει οε πιιιιι·οοιιοιπιεοπ

ποοπννοιειιοι· οι πππ νοιι ιοπ ιπιι· πιοι·ππι·οιι εριιιοι· ιππο

οιιο νιιιοποτιιοιππε οι·εροι·οπ ιιοππ. 8οιιοιπ Φο ι·οεοι·ιιιι

νοπ νοι·Βιιπεο ιιιτοπ Ηϋποοππιιι; οι·ι·οιοιιι; ιιο.οοπ, οι·εοιιοιπι

ποι· Βοποππιο Ζοπιιο.ΙΙιο.ποι Φοιιι οιιιιιιι, ι:οιιε ιπἱι ιι·οιοπ,

ΒοΒοπ Φο Ζοιι:οποο.ειε ππ ]οποοιι ιιπι νοιινιοΒοππ ιιι ποπ

Ι:οογιοπ οιπποεοιιιοεεοποπ Ειεοπιιοιποιιοπ; ππιοι·εποπιι πιοπ

ιοποοιι οιπ νοι·εποΙιει:ιοι· ινοπιι;ο Βιιιπποπ ποοιι οιποι· οιιι

ιποΙιΒοπ ππιιοποπιοπποπ ΗοοπιοΒιοοιπ-Ποι·ι·οιοιιππ8. εο ππ

ποι πιοπ ιποιει. Φο Βιιιιπο ποε Ζοπιι·οΙΙιοποιοε οιεοπιι·οι

πππ οτει ππι.οι·ιιο.Ιο εοιποι· ιιο.ιοοπ Ηοιιο εριιι·ιιοπο οιππο

εοιιιοεεοπο Ρο-'Ι'οιιοποπ. Κοιποι· ποι· ιιιειιοιιποπ Ποιοι·

εποιιοι· - ιοπ εοιοει. ποιοι: ιπιπποει: 250 Πποποποιεοππιιιο

ιιπ Ι.ο.πιο νοπ 4 1ιιιιι·οπ ππι·οπιππειοι·ι - ιιοππιο πιιοι‹ι

πιο Απιποιιιπο ιι·οιοι· Ειεοπρο.ι·ιιποιοποπ ππιοιι ποπ Ι.οπ

ιιοογι:οπ Ιιοποιοιιοι·οπ; οε οιεοιιοιπι ιιπι· ποειιοιι› εοιιτ

νοιιιεοποιπΙιοιι, ποεε ποε Βιεοπ ιο ιποιοιιπιο.ι·οι· Ροι·ιπ νοιι

ποπ Ι.οπιιοογιοιι οπιεοποιπιποπ νιτιι·π πππ οι·ει Ιπποι·ποιο

ποε ΖοΙΙιτϋι·ροι·ε οιπο νοι·πιοιιιππΒ οιΙοιποι. .ιο ινοιι.οι·

ποε Ειεοπ νοιπ Βιι.ιιοειιοιπ οποιοι οπο, ποειο εριιιιιοποι·

ινοι·ποπ πιο ιεοιιοι·ιοπ Ρο-Κοιποιιοπ; οοι·οιιε ιπ ποιπ, εννι

εοιιοπ Ι.ιι.π8ε- πππ ΒιπέπιπεΙππιο.ιπι· ποιοποποπ Ι.γιπριιποιπο

πππ ιπο.π ππι· ιποιιι· οιεοιιιιιιιιοππο Ι.οπΚοογιοπ πο.

Μπεεοπιιοίι νοπ εοιοιιοπ οιιιιιιι οι·εοιιοιποπ Φο οιπποειιοπ

ιοπ ιγιπριιοιιεοποπ Ειοιποπιο, ποιοιιο οιι εο Φοιιι νοπ Ρο

οποιο ειππ, ππεε ιποπ ιιοι εοπινο.οιιοι· νοι·πιοεεοι·ποπ (οιπο

400 ιιποοι·) πιιι· οιποπ οιππιοοιι νοπ Γοιπει.οιπ ι;οιοοπ Μει

εοιιοπννοι·ιι ππι·οιιποΒοποπ ι›ιοποπ ΡΙοοιι επ οι·ιιοπποπ νοι

πιο8. Τιοιοπ πιιι· πππ ποι· Βο.ιιιι ποε τοεοι·ιιιοι·ιοπ Ριεοπε

ιοιεοππ, ποιπ

8. Μοεοπιοι·ιπιπ Φωτ, εο ιποοιιιο ιοπ ποινοι·ποποπ,

ποεε ιιπ ποπιεοΙοοπ, πο.οιι νοιιιοι·ιο;οτ Βοιιο.ππιππ8 ιπιι

Ροι·ιοοχοπιιοι. - 8οιπειιιιτο οοι·οιι.ε ιποιιι·οειιοριεοπ Φο

οιεοπιιιιιι·οπποπ Ι.γπιπποπιιποπ Με εοιοπο ιο Ροι·ιπ Μπ

ειοι· οιι Με 15 πππ. Ιοποοι·. ποιπ νοιιοπίο ποι· θοιιι·οε

€οι“πεεο ροι·ιιιιοιοι· 8ιιιοποιοιιοπ ππ οι·ιιοπποπ ειππ. Με;;

πιοπ πππ πιο ιπιπιοι· ιιπ νοι·Ιο.πιο ποε Ι.γιιιριιποιο.εεοε

ππιοι·επο!ιοιι, ιιονοι· Φοεοιοοπ Φο οιοποιοι·ιπιπ οποοοι·ππο

ιοπ Επιπριιπιιιεοπ ροεειοι·ι: ποοοπ, επ ιποιοι ειοιι ποιπ Βο

εοιιοποι· ποοιο.Ιι ποε ειοιοιιο Βιιπ ποι· οιοοπιιιιιιοπποπ

οιπο 40 μα. ποι· θιοεοπιιποπι ποι· Ζοιιοπ οοιιοποπποπ,

ιποποπποΙοϋ.ιοπ Ιιοπιιοογιοπ, ποοοπ ποποιι Φο Γιοιοπ Ρο

Ροι·ι.ιιιοΙοιιοπ επ Ζοπι νοιεοπινιπποππ οτεοιιοιποπ. [ο ποπ

Ι.γιπριιιιποιοπ ιοποοπ ιιπποι οιπο Αι·ι Ριιιιοιιοπ ειοι.ι,

ποιοοετοΙι:,πο.εε ιπ ποπ Ιιγιπριιιοιιιιιοιπ ποι· Βιπποπροι·ιιοπ

παπι ποποιειιοιιΙιοιι ιο Ι.οπιιοοιιιοπ οιπποεοιιΙοεεοποε

Ειεοπ 211 εοιιοπ πι, ιπ ποιπ θιοπιοι.ο ποι· Μοι·ιιειι·οππο

ιοποοιι οιπ Ζοι·ιοΙΙ ποιεοΙοοπ ειο.ιιππποι;, εο πο.εε ποοοπ

ι·οιοπιιοιιοπ ΒοιιοΙΙοπ ποιιοιιοποι· Ι.οπιιοογιοπ, ιπιιποι·

ιποιιι· πππ ιποιιι· Ποιο Ρο-Κοιποιιοιι ιιι Τομ ιι·οιοπ. ΗΜ

ποι· Ι.γιπριιειι·οιπ οιπιπο.ι Φο Ιοιπιο Ροιιιο ποι· Ι.ιιπριι

Ιιποιοπ ρο.εειοι·ι, εο οι πο.ιιοεπ οιιοε ΕΙιεοπ πω, πππ εο

ι”οι·ιπιο, οιεοπίπιιτοππο 2οΙιιπο Βιοιποπιο ειππ οιπο Βοιιοπιιοιι.

8οννοι·ποπ. ννοππ οε οποπ νοιεοιιιοποποπ Απιοι·οπ, οποιοι

(Μ. π ι ο, εοΙππεοπ Μ, ιπ ιιπι2οι· Ζοιι ΙΖιεοπ ιπ που Ιογιπριιο

ποε Ι)ποιπε ιιιοι·οοιοπε πο.οποπννοιεοπ, εο οι·εοποιπι οε ιπιι·

ππ2ινοιιοΙΙιοιι, πο.εε ιο ποπεοΙοοπ ιιπι· οιπ Ηοι·ιποοι·οι·, οιει

“Η

ιιοι Ειεοπιιοοι·ππεε ιςι·οεεοι·οι· Ρο-Αιιιοιι ιιιιοι·οοιιι:, πιο νοπ

πιο· ειπε πωροοοιιιιοπ πιο ιιΡοεο ποι· Βιπιπο.ιιπ ιο ποε Κοπ

οιιοπιποι·ιι (ειοπο οποιοι) ιιιιοι·οοιιιιιι·ι επ νι·οι·ποπ,νιιιιιι·οππ

ποι· εισεεοι·ο Τοπ ποπ επι· Ι.οοοι· πιοποπποπ Εγιπριιοπιι

ποπ «πω, πιο ιπ Φοεοιπ οι·ι$εει:οπ πιπειι;οπ 0ι·οο.πο ποι

Βιιποιιιιοιιιο ποροπιοι·ι επ ινοι·ποπ πππ ποεοιιιει: νοι·ιππιιε

νιοπιοειοπε ιιπ πιιεοι·ο ποπι.ιεοπ Κοππι:πιεεο εοιπο Β.πιιο

επ ίιπποπ. Ιιι ποι·

4. Ι..οοοι· ιειοε ποε ιπιοι·ιοοπιπι·ο,ποιπ ι3οιποιο ποι Νοτι

ο.ποι· οποοιιοι·ιοο Βιπποεοννοιιο, πππ πιιι· ποε ιιι ποι· Ροι·ι

ριιοι·ιο ποε Ι.οοοι·ιορροποπε οπιιιοιιοπο ιπιοι·Ιοοπιιιι·ο Βιο

ποποινοοο, ννοΙι·ιιοε ι·οιοιιιιοιι, οι”ι πιο.εεοπιιοι'ι; Ειεοπ ιπ

ιποιει οι·οοιιοι·πιποι·οι· Ροι·ιπ οπιιιιιιι; πιο ποι· νοπο. οοπ

ι:ιοιιε επιζοιιοι·ιοοπ οπο, εοινιο Φο Ι.οιιοι·οοιιοπ εοιοει:

ειππ πιει. νοιιΚοιπιποπ οιεοπιι·οι. Νικ· πιο ιιππειιιοπ οπω

πιιεοιι ιιοπιοοιιιοπ 'Ειοι·οπ, οιιοπεο Μι Μοπεοποπ, ννοιοιιο

ππιοι· οπο.οιπιεοποπ Ζπειιιπποπ ιιπ ιι·εοππ οιιιοι· ὶπιοτοπι·

ι·οπιοιι Κτοπιιιιοιι οοειοι·ιιοπ, ι”ο.πποπ οιπιπο Απιοι·οπ,

ποιππι;οι οποιι ιοπ, ποε ΕΙιεοπ ιποιιι· ιο ποπ 2οπιι·ιιιοπ @οποι

ιορροιιοπ-Ροιιιοπ οοποιοεοι·ι; οε οιιι πιιι· εοιιοιποπ, πιο οιι

ιιοι·ιποιοι· ιλίοιεο ποε Ιπιεοπ Νοε ιιι ποιπ ποι· Ροι·ιο. Μπο

Ιιοι·ιοοπ Τοπ ποε Ι.οοοι·Ιοι.ρροποπε ποροπἱοι·ι ννοι·πο, εοοοιπ

ποεεοιοο ο.οοι· ιιι ποπιιο.ιοπ Ροι·ιιιοπ οι·εοιιοιπι, πιοιιι ιποιιι·

τοπιο Ιοοοιππ ιει, εοπποιε ποιοι· ποιπ Βιπιιπεε ποε νοτ

ιιο.ιιποποπ Ε.ιεοπποι'ιοιιοε ιιπ 0ι·Βο.ιιιειππε @ποπ Φο Ζοπ

ιι·οινοπο ειι·οιπο, πιπ ππι·οιι πιοεοιι›ο ποιπ θιοεοιπιιιοι·ροι

οποοιιιιιιι επ ννοι·ποπ. Βιε ιιιοιιιοι· Κοπποπ πο· ποε Ρ)ιεοπ

πππ ποεεοπ 8οιιιοιιεοιο ιιπ 0ι·οοπιειππε ποσο ει:ο.ι.ιποιπππο

ποι· Βοεοι·ριιοπ νοι·ιοιΒοπ; σο ποεεοιι›ο ιπ ποι· Ι.οι›οι·

ννοιιοι·ο Ππιεοιπππο·οπ οιποοιιο πππ πιο οε ιιοι Βιεοπιποποοι

οπο που Ι.οοοι· πιοποι· οιιιπιπιοι·ι οπο, ινιεεοπ ιιπι· πιοιιι:.

ΕΣιιιοε νοι·εποποε ιιιοοιιιο ιοπ ιιπ Φοεοι· 8ι:οιιο Βοποπιιοπ:

ιοπ ποι:ιο ππι·οιι ινιοποιιιοιιο Βιπιοπιπιοιιππποπ πππ Ποι

ι·οιοιιππο οιεοπο.ι·ιποι· Νοιιιππο πο.οιι ποι· ΗπεεΙιπ'εοποπ

Μοιιιοπο οιπ νοι·εποπειιοι· οπο.οιπιεοιι 8οιποοιιι (85 ρΟι.

πω. πππ 2,660,000 Βι·γιιιι·οογιοπ), ιιιοι·ιιπι ππι·οιι Πρ

Μοιιοιο ποιπεοιοοπ Ηιιοιποοιοοιπ ΡοοιιΙ ιο Τοποεποεοπ νοπ

Με οι. νοτο.οι·οιοπι, Με Φο Βι·γιιιι·οογιοπ-Ζοπι πιοποι·

ιιπι 4,ι20.000 πππ ποι· Ηοπι-οοιιιιιι ιιπι 95 ρΟι:. Βοειιο

ποπ απ; ππιοιι ποιιιιοιοιιο νοι·εποπο ινπεει.ο ιοπ, ποεε

ποιοι Φοεοπ Πιπειοπποπ οιπ ιιι·οεεοι· Ρο-νοι·ι·ο.ι; ιο ποι·

Ιιοποι· ποροιιιοι·ι εοι; πππ ιποοιιιο ιπι οιπο ο.πε8ιοοιιιο

νοπο.εοιιιιοπ, ινοτο.πί πιο Ει·γιιιι·οογιοπεοπι ιιπι” 2.οοο,οοο

πππ ποι· Ηοει.-θοιιοιι πο! 45 ρΟι. ιιοι·οοπιπο. Ηιοι·οπι

ινιιι·πο ποοιι 8 Το.Βοπ ποε 'Ποτ οιιιοι·οιοι·ιπιοι·ι, ιορετοιο

ιπιοτι πππ 26 πι. Βιπι. ειιιε ποι· νοποι ιιοποιιοο. εοννοοποπ,

πο. πιο Απποιιιπο ποιοοιιιιοι·ιιοι οι·εοιιιοπ, πο.εε ππε ππι·οπ

πιοεοιι›ο Ρο ποιπ 0ι·οοιιιεπιπε ππε ποιπ ιΣιεοπποροιε ποι·

Ιιοιιοι· πποοιπιιι·ι "οιπο, ποοιι πο! ποι· ιίοι·εππιι νοιιιιοιπ

ιποπ ποποι.ιν οπο: "ποι· ποιο, ποοιι ιο Τι·οπεροι·ιοοιιοπ

οιπποεοιιιοεεοπο Βιεοπρο.ι·ιιικο1οποπ ιιοπιιιοπ Μι 19 Ρι·ιιο

ροι·οιιοπ Βοιππποπ ινοι·ποιι; ο.ποιι πιο οποπιιιο.ι;ινο Βοειιιπ

ιπππο· ποε Βιεοπ8οιιπιι;οε ποε 1.οοοινοποπ-Βιπιοε ιιοεε ιπιι

οιποι· Ζιιϊοι· νοπ 0 . 04ι88 Ριεοπ ιπ θιοπιοπιεροι·οοπι πππ

0 . 46914 Ρο πιο πιω Βιπι οιπο Βιιιοιιππ8 ιιπ Ρο-θιο

οπο» πιοιιι οι·ιιοπποπ. Αιπ Εππο ποι· πιο Βοεοι·ριιοπ πο

ιι·οιϊοπποπ νοι·εποπο ο.πποιοπει, ιποοιιιο ιοπ οι·ινιιιιποπ,

πο.εε ιοπ οοι Ηυ.οιποοιοοιπ Ροοιιι πιοιποιε πιο ποπ ιππο

οιιοπ Ροι·εοιιοι·π ιιοινοι·οοποποπο «Υοι·εοιιιπιοι·ππ8» ποι·

Βο.ι·πιινοππ ππι·οιι Ηοοι-Ρι·οοροι·ο.ιο ππποιτοιϊοπ ιιο.ι:ο;

νοιι! οποιο ιοπ ι›οι ιιιιεειεοπ Βιπιρι·οοροι·ο.ιοπ, πιο Πι·.

Ηοιππιοιε Ποοιπο.ιοΒοπ, Ροι·ιππο-Ηοοπιοιοεοπ, Ροι·ιΙιο.οπιιπ

Ηοιιοι, ΙΞποιοεο, Ροι·πππο.ιπιπ, Βιπο.ιποποπ (ποε ποιιοειο

νοπ ΚοΙΙο ο Πο. ιιι ποπ Ηοπποι Βοοι·οοιιιο Βιοι'οι·ι·ιπ

ιιοππο οι ποοιι πωπω, ιιι·ειππι·οιο Ποοοιπιιπο ειπ ποι· ιιι

ποι·οπ Ι)οι·ιπινοππ ειοιιοπννοιεο ποεοποπ, ποοιι νοι·ιιοιοπ

ιιιπιοι· ποπεοΙοοπ Φο Β.οεοι·ριιοπενοι·πιιππο ππποειοι·ι.

ΙΙ. ΒοΒοποιοιιοπενοι·εποπο.

εοιι Ιοποοιπ ει:οιιοπ ειοΙι πιο Μοιπππποπ ποι· Ροι·εοιιοι·

ιιοοι· πιο ΝοποιιπππΒ ποε Βιιιιιοε ιιπ οιποι·ποποιοπ που”
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ιιιιά Ιιοιιιι θιοΙιοι·οιιοιι, ιιιιοτ Με ΗοτΚιιτιΓι: άει· ινοιεεοιι,

ιιιεΒοεοιιάοτο ε.ιιοτ άει· τοιιοιι ΒιιιιΚϋτροι·ο!ιοιι, ιΠιοτ άιο

ΒοΗο άοε Ειεοτιε Βει άοι· ΒΙιιτΙιιΙάιιτιο, ιιιιά ιΠιοτ άοε

ννοεοιι άοτ ΟιιΙοτοεο ιιι νιοΙοτι ΡιιιιΜοιι ειτιιιι€ οιιιιιιιάοτ

Βοοοιιιιιιοτ. Πιο ΗιιιιρτεοΙιιιΙά :ιιι άιοεοιι ΜοιτιιιιιεεάιΠοτοιι

Ζοιι ι.τει,ετ ιιοΙιοιι άει· οιιοττιιοιι 80ιιινιοτιπέ,·Κοιτ άει· άιοε

ΙιοειιοΙιοΙιοιι Πιιιοτειιοιιιιιι€ειτιοιΙιοάοιι οινοιίοΙεοιιιιο άοι·

Πιιιειει.ιιά, άοεε ντιτ Με Μπι ιιοοιι Μάτι ειινοτΙοεειΒοε

ιιιιΙττοοιιοιιιιετΙιοε ΒοοΒοιιε ειιιί ΗειοιιιοΒΙοιιιτι ΙιοεΜοιι,

ινοάιιτοΙι άιο ΠτιιοτεοΙιοιάιιιι€οιι άοτ οιιι2οΙιιοιι ΖοΙΙοτιοιι,

Ιιει1ριειιοΙιΙιοΙι οιιοτ άοτοιι ΠοοοτἔάτιΒο ιιι οιιιειιιάοτ Ιιοάοιι

Μιά οτεοΙιινοτι Μ. Ππι άοιι ιιιιτ πιτ νοτ1“ϋΒιιιι8 ειοτιοιιάοιι

Βιιιιιιι τιιοιιι ειι ϋΒοτεοΙιτοἱιοιι, Ιονιο Μι ιιτιιιι68ΙιοΙι, εο

ιιιιοτοεεειιι οε ειιιειι πάτο, ιιοΙιοτ ιιιιί άιοεο 8ττοιιίτε;;οιι

οιιιεο!ιοτι, ιιιιά νοτινοιεο Ιιιιοτοεεοιιιοιι ιιιιί άἱο Ατιιοιιοιι

νοιι ΗοΓίπιειι "), Ριιρροιιιιοιιιι "ή ιιιιά ΒιιτΙιοΙι

Μι2οτιιε ω), ιτοεοΗιετ άιο ιιιιείϋΙιτΙιοΙιο Ετϋττοτιιιιο, ειΠοτ

ΡιιιιΙαο ιιοΙιοτι οιιιοιιι Με ευ! 1902 τοιοΙιοιιάοιι, ιιιιά 476

ΡιιΙι!ιΙωιιοιιοιι ιιτιιΓοεεοιιάοιι Ι.ιιοτ:ιτιιτνοτοοιοτιιιιε ειι Βιι

άοτι οι.

να ΑΠοιιι οι οε άοε ΚιιοοιιοιιιιιιιτΚ επί ττοΙοιιοε ινιτ

Βει άειι Πιιιοτειιοιιιιιιοοιι ιΠιοτ άιο Βιιιττο8οτιοτιιιτιοιι Ιιοιπι

Ετινοο!ιεοιιοιι Ιιιτιοοινιοεο)ι ινοτάοιι. Βιο εοΙιτιιιετοιι Ρτοοιιιι

τοτε άοι· ΜοάιιΙΙει. οεειιιιιι οτιιιιΙτ τιιιιιι, ινοιιιι πιειιι οιιιιιτοάοτ

πιεσε άοτ ΜοΗιοάο νοιι Νου πιοιιιιι οιπ ειιιοι‹ Κιιοο!ιοιι

οινιεοΙιοιι οιιιοτ 8οιιτειιιΙ›ο ειι1εοιιοι;εοΙιτ, άοτι ιιοτο.ιιεττοτοιι

άοιι ΜοιιΙτεοΓι ιπιιι οιιιοπι Κο.ριΙΙιιτοιι Β6τιτοΙιοιι οιιιΠειιιΒι

ιιεά ειιιε άιοεοιιι οιιιοιι Μοιιιετοιι Ττορίοιι :ιοί ΠοοΚΒΙοε

ΙιτιιιΒι, οάοτ κουτι πιοιι ιιιιι:Ιι Ηοίιιιιοιιιι, Ιιιιιηιι.εε.οιιΙιοιι

πιτ Βοειιιιιτιιιιτιε άοε οιιιιιιιιτιιιινοιι νοτιιοιΙτιιιεεοε άοτ τοι

τοιι, ΙτοττιΙοεοιι ΕτγιΙιτοογιοιι, άει· ΚοτιιιιοΙτιοοιι Νοτιιιο

Μοετοιι ιιιιά άοτ ΜιτΞ8οιι ΜετΙτεοΙΙοιι, ιπιι:τοΙε οιτιοτ ίοιιιοιι

ΒοΙιοοτο ιιι0,<;!ιοΙιει ε,Ιοιοιι Βτοεεο ΒιιιοΚοιιοιι άοε Μει·ιτοε

νοιι οι". 8τοοΙτιιοάο!ΚορΓἔτϋεεο οιιιτιιιιιιιιιι, Ζινιεοιιοιι 2ινοι

εοτείοΙιι€ Βοτοιιιιειο Ι)οοιη;ΙοεοΙιοιι Ειι·ιτι;;ι ιιιιά οινιεο!ιοτι

άοτιεοΙΙιοιι ΒΙοιο!ιτιιειεειο ΖοτάτιιοΙτι, ιιιοτο.ιιί Ιοτειοτο 2--3

ιιιοΙ εειιιε ϋΙιοτ οιιιιιιιάοτ Ειιιιινομιο!ιι, Με ειιιε ειιιε

ΒΙοιοΙιιιιιι.εειο ο.ιιει.τοϋτοιτοιο Μιιτ!τεοιιιοιιι οτιι€1Ιι, ιιιιιι

ινιτά Με Ρι·οοροτειτ !ιιΠιτοοΚιιοιι ΒοΙειεεοιι, ιιι ΛΙΙαιΙιοΙ

ΑοιιιοτπιιεοΙιιιιιε ιικιοτι ιιιιά ιπιιι Εοειιι-ΕΙιιοτιιοιοιηΙιιι οάετ

ΤτιοοιάΙσειιτιο Βοϊ5.τιιι. ΞοΙιοιι Οτιιι ιπιιι Ι.οιτοιι Κουτι

τοιι άιο τιι€ιοΙιιιΒο ΒοιοιΙιΒιιιιι; άοε Κιιοο!ιοιιιιιοιτΚοε Βει άοτ

Βοεοιιοι·οτιοτι άοε ΒΙιιιοε ΓοετειοΙΙοιι. ΒιιτοιιειιοΙιτ πιω άοε

ΚιιοοιιοιιιιιοτΙτ οιιιοε Βοειιιιάοιι, ιιιοιιι ιπιιι Ε)ιεοιι Βοίιιι.ιοττοιι

νοι·ειιοΙιετιοτοε ιιιιοΙι Γτοιοιι, οάετ ιιι Ι.οιιΙτοογιοιι οιιι;;ο

εοΙιΙοεεοιιοτι Ρο-ΡιιτιιΙτο|ο!ιοτι, εο Πιιάοτ τιιοιτι άειι ιιτιά άοτι,

ιιιοιει ιιι άει· ΝειΙιο άοε Ποϋοτοε.ιιοοε άοτ ιιτιοτιοΙΙοτι ιιι

άιο νοιιϋεοιι ΚειριΙΙειτοιι, ινο άοε ΜοτΙτρε.τοιιοτιγιιι ιιιιτ άοτ

ΒΙιιτΙιειιιιι ιιι οιιΒοτο Βο2ιοΙιιιιι€ πιο, οιιι2οΙιιο οιεοιιίιιιι

τοιιάο Ττειιιεροτι.2οΙΙοτι, ντοΙοΙιο Με οιπ· Βοεοτρι.ιοτι Βο

Ιο.ιιετο Νοιιτιιιιοεοιεοιι επι ΨοΒο άοτ Βιιιιιιοιιιι, πιο

ΗοΠιιιιιιιιι άιιτοιι οιιιιΙι·οιο!ιο Πιιιοτιιιιιάιιιι€ενοτειιοτιο

ιιοιινιοε, άοτ ΜοάιιΙΙει οεειιιιτι ειιοοίϋιιτι ΙιειΙιοιι. Βει Ριιιτο

του;; ιπιιι Ειεοιιρτοοροτε.τοιι ιιιιιΒοοοιι, ινοτάοιι άιοεο εο

ινοΙιΙ άιά'ιιε μάτι νοτΠιτΜοιι, Με ε.ιιοΙι τιιοιει 3-4 επιε

εοτο Ε'ο-ΡάτιιΚοι οιιιιιοΙτοιιάο Ττειιιεροττ.εοΙΙοτι οιιεεοτει.

Ζο.ιι!τοιοιι; ειε ίἱ1ιά0Ι1 ειο!ι ιιι άοπι τοιοιι, άοιι οιιοτοτι

'Ι'οιΙοιι άοτ Ειτττοιιιιιοι:οιι οιιιιιοιιιιιιοιιοιι Μιι.τΙτο, Ιιοάοιιτοιιά

εειΙιΙτοιοιιοτ, Με ιιι άοιιι ο;οΙΙιοιι, ποΙΙοτιιιοιι ΐοιπτοιοΙιοιι

ΜοτΚο άοτ Ι)ιοριιχεο, ινοιιιι Με τιιοτ ιιιιιοτ Βιεοιιίιιτιο

τιιιιιε οιιιο οιιιεεοτει. !ιοάοιιιοιιάο νοτιιιοΙιτιιιιο άοι·εοΠιοτι

Π) Η ο τ' τοι ει τι τι: Πιο ΒοΗο άοε Ειεοιιε Βει άοτ ΒιιιιΒιιάιιτιο.

ἔιιὲοΙιἔννε ΑτοΙιιν τω· ρειιΙιοΙ. Αυτα. ιιιιά ΡΙιγειοΙ. Βειιιά 160,

θ Β .

"°) Ρεριιοιιτι οιιιι: νοιι άοε ο·οο·οιιεοΙτιι;οιι Βοοιοιιιιιιο·οιι

άει· νοτεοΙιιοάοιιοιι ΐο.ι·ΙιΙοεοτι ΒΙιιτεοΙΙοιι Ζιι οιικιιιάοι·. Πιιάοιιι,

Βιιιιά 1θθ, δ. 19, 307.

Έ) ΕΙιτΙιοΙι ιι. Βο.ιοι·ιιε: ΝοτιιιιιΙο ιιιιά ριιτΙιοΙ. Μετο

Ιοιτιο άοε ΒΙιιι:οε. Βρο2ιοΙΙο ΡειιιοΙ. τι. ΤΙιοι·εριο νοιι Νοτιι

ιιο.ι.>;οΙ, Βο.ιιά νι11.

ιεοοοιιΜιοτ άει· Νοτιιι Ζιι οοιιετοιτιοτοιι οι. ΝιοΙιτ πω· ιιι

άοε θοίεεεοιι ιιιιά ίοιιιοτοιι ΟοριΙΙοτοιι άοε ΜοτΙτοε Μιάου

ειοΙι άιοεο οιεοιιίι1Ιιτοιιάοιι ΤτοιιεροττεοΙΙοιι, εοιιάοι·ιι

ειιιειι, οιιτερτοοΙιοιιά άοιιι οη;οιιι.ϋιιιΙιο!ιοιι ιιιετοΙοε. Βου άοτ

ΜοάιιΙΙο. οεειιιπι ιιι άοιι Βιιιτειιιιιε ιιιιά ιπι ΜετΚρετοιι

σΙιγιιι. ΒιιάιΒοτ"'0), Ηογοτ Ή), ΒιιιάίΙοιε οΙι 22)

ιιιιά $$τοννιιιεΚγ 28) Ιιο.ιιοτι ιιπε 8ο2οιετ, άο.εε άοτ

Ηιιιιρτετιοτιοιιειο.ιιιττι ιιι άοτ Μιιτο άοε Μοτιτοε εοιιΙιο!ι

ειιιε νοτεινοιετ ιιιιά ιιι Μάο Κο.ριΙΙο.τοιι ειοΙι νοττοιΠ., άιο

άιιιιιι οιιιΓ οιιιιιιιιι ιιι ινοιτο, οιιάοι.ιιο!Ιοεο, ιιοι2ίϋτιιιὶἔο Κο.

ιιιιΙο Μιοτοοιιοιι, ινοΙοιιο νοιι οιιιοτ οΙΙοτίοιιιει.οιι, νοιι άειι

ΕΙοπιοιιιιοιι άοε Βοιιοιι!ιιτιιε οοιιι!άοιοτι Αάνοιιιιιιο. Βο8τοιιπ

ειιιά. τω», ινο σετ Βιιιτειτοτιι οιιι εοΙιτ νοτιιι.ιιΒειιττιτοι· πι,

ιπιιι οιιι ιιιιτιιιι.ιοΙΙιιιτοτ Κοιιιιιιτι εινιεοΙιοιι Ρο.τοιιοΙιγττιΒο

ντοΙιο άοε Με.τΚοε ιιιιά οιτοιιΙιοτοιιάοιιι Βιιιτο ετει.ι:τάτιι$οι,

οτεοΙιοιιιοιι άιο οιεοιιΙιοΙτι8οτι ΖοΙΙοιι ιιι ετϋεετοι· Μοτιεο

ιιιιά άτιιιΒοιι ειιιειι ιιι άοε Μοιτιτρο.τοιιοΙιγιιι εοΠιει; οιπ. Εε

ιει νοιι! ιι.ιιεεοτ 1οάοιιι ΖτιτοιίοΙ, άο.εε άοε ΜετΙτ ιιιοΙιτ πιο

άιο Ι.οιιοτ οάετ άιο ΜιιΖ Με 8τειρο!ρΙοι2 Πιτ άοε τοεοτιιιοττο

Βιεοιι οιιιπι1εοΙιοιι Μ, εοιιάοτιι, άυ.εε εοιιι θιο!ιο.Ιτ :κι άιοεοιι

ΖοΠοιι ο.ΙιΙιειιοτ νοιι άοτ ΖοάιΙ άοε· οιι- ιιτιά ε.ΕιΒοίϋΕιττοιι

ΕιιοτιιρΙοτο ιιιιά άοτ ΒοτιιιοΙΙιε!τοιτ άοε Βιιιιειτοιιιοε ιιι άειι

ινοιι.οτι ιιοι2ι“ϋτιιιι€οιι Βιιιιιιοιι. Ριιιάοι: ιπιιι ιπι Κιιοο!ιοιι

τιιε.τΙτο ειιιε Ππιεοπιιιιο άιοεοτ ιιιιε ιιιιιιοΙτειιιιιτοιι Ρο-νοι·

Βιιιάιιιι,οτ ιιι ΕΙοοιιιοε!οιιιτι ιιιιά Αιιίιιο.Ιιπιο άοε ιιιοτ ιιοιιΒο

τιιιάοιοιι ΒιιιιίοτιιοειοΙΐοε άιιτοΙι Με νοτΙάιιΓοτ άοε ι·οτοιι

ΒΙιιιΚϋτροτο!ιοιιε Μπι? ννοΙι! Καυτο; εε Μ. νιοιιιιοΙιτ ιπιιι

ΒιοΙιετΙιοιτ ετιιιιιιοΙιιιιοιι, άεεε άιοεο οιεοιιΠιιιτοιιάο1ι 'Γτειιε

ριιτι2οΙΙοτι ειιιΓ άοε ΚιιοοιιοιιπιοτΚ οιιιειο ιιιιά εΠοιιι οιτιοιι

ίοι·πιοιτινοτι Κοιο ειιιειιιιοιι, ινοΙοιιοτ Ιοι2τοτοε, Μο πιτ

ιιι Κάτω οι·εο!ιοιι ινοτάοιι, πιτ νοτιιιοΙιττοιι Ρτοάι1Μιοιι

νοιι ΙΣτγιιιτοογτοιι νοτο.ιι1εεει. ννοτιτι ινιτ άοε Κιιοο!ιοιι

ιιιιι.τΙ: οιιιοε 'Ι'ιοτοε, ινοΙοΙιοε ιιιιοΙι άοτ Μοι!ιοάο νοιι Η σο ε ε

!ιιι ειιιειι πο.ιιΙτοιοιιο Μοιτιο Λάοτιοιεεο ιιιιά ιι!ιεο!ιιι

οιεοτιοτπιο ΝειΙιτιιιιι; οιιιειοπιιεοΙι Βοιιιειο!ιτ ινιιτάο, οάετ άειε

οιιιοε οιιΙοτοιιεοΙιοτι, ιιιιιοτ Ηοοιιιο8Ιοοιιι-ΒεττοιοΙιιιιιΕ οο

ΒιιάΙιοΙιοιι ιιτιά επι οιιιοτ ιιιιοτειιττοιιτοιι ΚτειιΜιοιτ εο

ετοτίιοιιοιι πιοιιεο!ιΙιοιιοιι Ιιιάινιάιιιιιιιε, πιο οε πω ιιι

οιιιοπι ΡοιΙΙο ιπιιι 18 Ρτοοροτε.τοιι ιτιοο!ιοΙι νετ, ποιοι·

ειιοΙιοτι, εο Βιιάοιι ινιτ οιιιο ΙτοΙοεεεΙο νοτιιιοΙιτιιιιε (ιιτοΙοιιο

ιιο.ο!ι ΒοιΙοιιίιοοτ $οΙιο.ιειιιιε τιιιιιάοετοιιε άοε 5--6ίο.ο!ιο άοε

ιιοττιιοΙοιι ΖοΙΙΒοτιοΙιοε ειιιειιιει.οιιι) ετ1τιιι!ιοΙιοτ ιπι Χτισ

οιιοιιιιιοτΚο νοτιτοιιιιιιοιιάοτ εοΙΙιεοιι ΕΙοιιιοιιι.ο, )οάοαΙι ιιι πιι

οιιιο.ιιάοτ ινοοιιεο!ιιάοτιι νοτιιιιιιιιιε, πιά οιΙΙοιιιιΒοτ Αιιειιο.ιιιιιο

άοτ ΖοΠοιι άοε τοιιοιιΙο;τοιι θοννοἱιοε ιιιιά άοι· ΜγοΙορΙιιοοιι,

ινοΙοιιο νοτιιιοΙιτιιιιο· Πιι·οτ Με ιιιοΙιτ οτΙτοιιιιοιι Ποεεοιι.

να Μοτο οτεο!ιοιιιοτι νοτιιιοΙιτε άιο Με ΜετΙτποΙΙοιι

εοΜοοιιιΙιιτι !ιο2οιοΙιιιοτοιι ίε.τιιΙοεοιι ΖοΙΙοιι, νοιι άοιιοιι

πιο.ιι ιιιιοτι ΑττιοΙά επι Ιιοετοιι 4 Οτιιρροιι ιιιιτοτεοΙιοιάοι:

1) ΚΙοιιιο Ι.οιιΚοογτοιι ιπιιι άιιιιΜοτιι, τιιιιάοιιι, άειι ΖοΙΙ

Με πιει οιιεΓιιιιοιιάοιτι Κοτιι. 2) Οτοεεο ΖοΙΙοιι ιπιιι εοΙιπιε

Ιοτιι ΡτοτορΙειειιιο-Βο.ιιιιι ιιτιά ι·ιιιιάοπι, εο!ιοιι οιιι€οΒιιιοΙι

ιοτοπι Κοτιι. 8) ΖοΠοιι νοιι ινοοΙιεο!τιάοτ Οτϋεεο ιπιιι: ετοι

τοιιι Ρτοιοριοειιιο-Βο.ιιπι ιιιιά τιιιιάοιιι οιιιοοιιιιοΙιτοτοιιι,

ιιιιίοιεοιι- οάετ ΚοτοΓϋτιιιι8οιιι Κοτιιο. 4) ΖοΙΙοιι ιπιιι; ΙιτοιΙποιιι

οάοι· εο!ιιτιιιΙοπι ΡτοτορΙοειιιοιεειιπι ιιιιά ρο!γιιιοτρ!ιοιτι, εοΙι:οιι

ι.;οιοιΙτοιιι Κοτιι.

ι

Ι)ιοεο 4 ΖοΙΙοτι.οιι οτεοΙιοιιιοιι ιιιοΙιι· 8ΙοιοΙιπιάεειο νοτ

τιιοΙιτι;, ι1ιάοιιι πιοτι ιιιτοοιιάε ετϋεεοτο Αιιιιϋ.ιιίιιιι€οιι, οιννιι

Βοιιι2ο ΖοΙΙΙιιιιιίοιι ειιιειι· οάετ άοτ οιιιάοτοιι ΡιιΙΙιιιιΒ νεοι·

"°) Βϋάιο·οι·: Ζιιι· ΗιετοΙοο·ιο άοε Κιιοοιιοιιι1ιετΙιτοε.

ττοΙΙι)οιττ ί. ιιιοάιο. ΝιεεοιιεοΙιειΓΙ:, 1869, 16 ιι. Π.

") Ηογοι·: ΠοΙιοι· άἱο Θοίϋ.εεειιοι·άιιιιιιο· ιιι άειι θοΙιδι·

ΚιιϋοΙιοΙοΙιοιι. Πιιάοιιι, Τ8θ9, Ν: 28.
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Βεεεει·ειι:εΠεειι εεε Βεεει·εεεειιεειι.

ΜεΡι·οί. Οιτο 8οεινει·2: ΑεεεεειπΙιεεε ινιειω

εεε ριεεεεεεεε Απ!. Ι.ειρπ18. Ο. Ε. νοι;ε1 1904.

[Πε <νι'ιεεε» ειει1 άεπι ρι·εειιεεΙιεε Αι·π ,ε·εεεεεε εεε εοΙΙειι

ιεε ειιιει·εειιε νει· Πειει·Ιε.εεεεεεειιεεεε εεινεει·εε, εεεει·ει·

εεεε εεει· εεεε ιεει ειεε ΗειιεΙιεεε ειετειι, ε·ι·εεε Ε'εεΙει· ειι

νετειειιΙεε, ιι·ειιε ει· εοιεεε νοΙεεε Με ΝιεετερειιΙειει Αιιι;εε

ει·εεεεειιεε εεειιιιι1εΙε ειιι”. ΑΙΙεε ιιιοιιει·εειι Αιιιοι·εει·εεεεε

ειιι! Αεεεεειιεεε;ειι ΒεοΙιεεεε· ιι·ειιξεεε,ι;ιεετ νεα. ιε 15.ιιεεει·ετ

ιιι·ε.2ιεεει·. εειι·ει· Γοι·ιε ειιιεεοει1εο1ιε, τ1ιει·ερεει.ιεεεε εεε ιιιο

Β·εοετιεεεε ινιιιιε-, εεε Με ρι·ιιετιεοΙιε Ανα, άει· εεε ΒεεεεΙ

ι:εεε εετε1ιεεΙεεειι ειιι. »Με εειε εει;εε εϋιιιιεε, «ενω ει· νοε

άει· ΑεεςεεεειΙειιιιεε ε·ειεε, εεε εεε ει· ειοει: ε·ε1εε», ειε Πει

ετε.εά, άει· ιιιε1ιτ. εε ιιειει·εσΙιειαειι εεε, (ιεεε ννεεε εε νιεΙε

Κο11ερ;εε με, ειε εεε Ρι·ιε:ιρ ιε‹1ε Βε1ιιιιιεΙεεξ νοε Λεμε

ετϋι·εεεεε εεΙεεεεε, ι:ιεει. εε εεεε νιεΙε εοΙοεε, ἰε οεεε »νει

ιει·εε τΙιετιιιιεει1εο1ι ειεςτειι'εε, ννο ειε ιιιεεεε 1ιεεει· Βει·εΓεεει·ε

1ιε.$$εε εεει·1ε.εεεε εοΙΙεε.

Ιιεεειιιεε.

Ρε. Βοοεεεεειιεει· εεε Ιι'ι·ιτε Ρ'ι·οεεε: Αι.ειε

τνιιιεεεει· εειτετΒιεεεει· Οι›ετειιοιιειι Πε· Αει·ειε

εεε 5τεειετεεεε. 5 Ι.ιείετεεεειι. Με. 80. (δειιιι...

Θιιειιιν ΙΠεεεει·).

Πει· Αιειε. νοε ιΙειε εεε ειιιιει·εει 2 ΙιιεΓειειι,ι.τεε νοι·Ιιεεεε,

εοΠ ι1ει·εε ειϋεΙιεεει: ιε ιιιιιειΙιεεει· Πι·ϋεεε εεειιΙιεεε ΑΜΜ

ειιει;εε ειπε ι·εεεεε 0ι·ιεει.ιειιιιιε· εεε- ειε εεε. ιγριεοεειι θρε

ι·ιιιιοεεε ει·ιεϋε·Ιιεεεε. Πει· 'Γεια ιιιιεει ειιι· ειεε εει·πε Βιειιι

ιει·ιιεε; εε εεε ΐει·ει,ι;εε ΑεειΙάιιιιΒ·ειι, ειε ιιιιι:Ιι Α ιιιιι·εΙΙειι

εεε ΜεΙει·ε Ε'ι·ειι2 Γιιοεεε ιε Πει·Ιιε 1ιει·εεειεΙΙι. εἰει1. ιε ει·ετε

ΙΛει'ειεεε; ('Ι'ει'ε1 1-12) εειεε1ι Με ΒιιιειεΙΙεεες άει· Τι·εεΙιεο

κοιιιιε, άει· Ηειειει·ειιιοτοειιε (Πονεε), άει· ΒιιεειειεεΙιεε Ορει·ιιτιοε,

άει· Πειει·ειεειιερ; εεε Αι·ιετιιι. Ιιερ;εει.Ιιε, εο Με εεε ει·ειεε

Αειεε άει· Βιιειιι·ρειιιο Ιιει;ιιιιε εει:ε ν. Βει·ειιιεε ε. Πιο

εννει1ε Ι.ιε1'ει·ιιιιἔ (ΤιιΓε1 18-24) νει·εεεεΙιειι1ιεει. ειε ινειι.ει·εε

»λετε άει· Βιιει:1ι·ρε.ιιο Ιιει;εεε, ειε θεειι·οετοιειε Με ν. Β οιπ.:

ει ειε ε, Με ΚεειεορΓεεειιι·ρειιοε εεε ειε Βιρμεει·εεεειιοε.

Βεε εοιερΙιειει·ιει·εε Ορει·ειιοεεε ειπε ιεεει·ει·ε 'Ι'νιι'εΙιι εε

ινιάιεετ, ειο Μ." ιιιο ειιι2ε1εεε Λεει. εει·εεΙεεε νετεεεεειιεΙε:Ιιτ

ινει·άειι εοιιιιιεε. Με _ιει1ε Ορει·ειιοιι ει Γειεει· εεε εοιε·ειιιΙιε·ε

Ιεειτειιιεετε.ι·ιιιει ειΙεΙιεε άει·εεειεΙΙι εεε εε 'Γεια εεεεε ε1εε

ειιι·ιε Αεεεεεε εεε» ειε νοι·εει·ειιεεε· ειιι· Ορει·ε.τιοε, Εεεε

ι·εεε· άει· Κι·εεεεε ειο.

Με εε·εεεεειερι·εο1ιεεεε Ψε.1ιΙ ειιι· ΑεειΙειιει;ειι, ειτε ει·εεεε

ΑεεΓεει·εεις ιε ει·οεεειε Γοι·ιιιετ εεε ειε εειι·εε ιειαΙιοεεε

Εηξι.ειειεει.ς·εε εει·ίτεε άεπι ιικειω ε1εειι άιι.ιιει·εεεε Ε.ι·ι'οΙ€

ειε ει·ε.

ΥνοΙ‹1. ει”.

Ρι·οιοεο11ε εεε Η. Αει·:ιεειεεε

άει· ΕεΠειι·ιειεεεεε Λει·ιτ!ιοεειι θεεε!!εοεειί`ι επι

24., 25. εεε 28. θεριειιιεει· 1904

2ι1 Ηενε1.

Ρι·οει·εειει

εεε Π. Αει·2τειιιεεε άει· Πε115ιιιιΙιεοΙιειι ΑειειΙιεεεε θεεε!!εεΙιιιΓε

Με $εεΙε εεε Βενε.1ει· Κ1εεε.

Πι·εἱτερ,·, εεε 24. $εριειεεει·, ρτε2ιεε 11 Πει· νοι·ιε.

Ι. $1τιιεεε νοε 11-2 Πει· Ποι·ιιιιιιεε;ε.

1. Βι·ϋε'ιιεει.: εεε Π. Αει·ειεεεεεε.

2. Βεε1ιειιεοΙιεΠεεει·ιε1ιι εεε νοτειειιεεε.

Π. ΓεειειεΙΙειι,ε; άει· Ζω εεε εεε 0ι·τεε εεε 1ΙΙ.Αει·ετειιιε·εε

4. Ψνε.εΙ άει· ΗΙιεεει· εεε νοι·ετειιάεε.

5 . ΡεειειεΙΙειι,ε· άει· Ηϋεε εεε Μικε·Ιιεεεειιι·ειΒεε 1111· εεε Π.

Αει·2κετε.Β.

Θ. Γεετεει:εει.; εεε Οττεε ιιει· νει·ινιιΙτεεε· (5 14 εεε Βιιι.τ.ιιτει.

Τ. Βει·ιιιιιες εεει· ειειΒε ιιειιιιειετι·ειινε Ρ'ι·ιιε·ειι.

8. Ι)ι·. Κ ιιιιι“ίει·-Κεεε: Κοειιιιιεειοεεεειιοει: Ζει· Βεοι·Β·ειιιι

ειιι:ιοε εεε Βιιειιε.ι:εινεεεεε ειιι' άεπι Μιεεε.

θ. 1)ι·. νοε Ν ο τ ι ε ε ο ε-ννειεεεεετειιι: Κοιειιιιεειοεεεει·ιο1ιτ:

Ρι·ειεει. ειιιεε Ιιερι'ι·ε;Ιειεεεω Με Βει.1ιιιιι1.

10. Πι·. '1"εοειεοε-Ηε!εεεεεοι': Ζει· Ηεεεει; άει· νο11ιε

Ιινειεεε.

ΙΙ. 5ιΜε ει; νοε 4-? Πει· Νεοειιιιι.ι:ιι.€ε.
Ό

11. Βιεειιεειοε εεε Βεε·ετιιεΙιι.εεε άει· εειιιεε ;ξεεει.ιι_18ιε

Κοειιιιιεειοεεεει·ιοετε.

Βοειιιιεεεά, εεε 25. Βερτειιιεει·, νοιι 8-11 Πει· νοι·ιιιιιι.ε.8·ε.

Βεεεεε άει· Κι·εεεεε1ιεεεει· ειιι.

ΙΙΙ. Βιι.εε ε; νοε ΙΙ-2 Πει· νοι·ειιι.ι.ιι.8ε.

Κι·εεεεεεεειοεεττει.ιοεεε εεε ε1εἰεει·ε Μιττε1Ιειιι.ι·ειι.

Ποε 4-7 Πει· Νεοειιιιι.ιιιι.ς·ε.

81ιεεες άει· ΒενιιΙει· Β'ιΙει!ε εεε 5ι. Ρειει·εειιι·8·ει· Αει·ιτΙιεΙιεε

νει·ειιιε Ζει· 8εςειιεειι1εειι ΗιΙΓε1ειειεεε·.

Βιιεετειι;, εεε 26. Βερι.ειιιεει·.

Π'. Βιι.εεε8· νοε 10-2 Πει· νοι·ιιιιι.ι.ιιι:ε.

1. Ροι·τεεε·ιειις άει· Πιεεεεεειιι εεε Βειςεωε1ιιεεε άει· Κοπε

ιιιιεειοεεεει·ισετε.

νοι·ι.ι·ιεεε:

2. Ι)ι·. Η ει·εεεεΙει εε ιι-Βερριε (ΙενΙεεε): Ζει· ?εεε

άει8·εοεε εοι· θι·εν1εικει.

δ. Ι)ι·. Ψεεεετ-ΨεΙ1εοί (Κει·ΙεειΙ): Με εοΙΙ ειι:1ι άει·

Μιιιάει·ετ ειιι· Βεεεειὶ1εεις εεε Αεοι·ιεε ει.εΙΙεε?

4. Πι·. νοε Κ ε ν ε ε ι· Ι 1 ε ε· ε-Βενε1: Πεεει· Βιιιιιειειιει.

5. Ι)ι·. νοε Κ ι· ιι ε ε ε ε Με ι· ε-Ηε.ρεε1: Βερειι.1 εεε εειεε

Κιιι·ιειττε1.

ν. Βιτιε ε ι; νοε 4-8 Πει· Νεεειιιιιτιιι;ε.

1. 1)ι·. Βει·οιι Με.γεεΙΙ-ΒενεΙ: Βτετιετιεεεε Πεεει·ειο1ιι. εεε

ιπι Μ.ιιίε ειεεε .Ιε1ιι·εε ιε άει· ε.ιεεεειιοιιεε1ιεε ΚΙἱειε ιε Βενει.1

εεοεεεΙιτειεε Κιε.εεΙιεεεε άει· νει·εεεεεςεοι·8·εεε.

2. Οι. Ηιι.ιιιιε-Βενε1: ΜεεεεΙε 1)ινει·ιιεεΙ ιε εΙιειει.·εει·

Βεεεειιιε; εεε ει‹ιε άει·ε.ε εεεΙιεεεεεεε ΚοιερΙιευ.ιιοεεε.

8. Πι. Ο ι·ειι'Γε ε ε εεε ε-Βενιιε ε) Πεεει· Αρρεεειοιιιε.

ε) Βείει·ειε εεει· εεεει·ε Βι·ι`ιιει·εεςεε ιε άει· Κι·ιεε·εεε1ι·ει·8·ιε.

4. Πιτ νοε Ψ1ετιεεεειιεεε-Βενε1: Βι·4'ειει·ιι_ιιι.;εε εε 55

Ρε1Ιεε νοε Βι·6Πεεε; εεε Βι·εει.ίεΙΙι·ιιειεε ειιι·εε Μεεεει·ειΠεε·

νει·Ιεωειιε·.

5. Βι·. Βιι·εεε-ΒενεΙ: Ζει· Αεςι·εεεεε,ε· εεε Βει;ι·ιεε άει·

Νεει·εετεεειε.

Θ. Βει·ιιι.εεις

Πει·ννε1τιιες.

Τ. νει·Ιεειιε8· εεε Ρτοτοεο11ε.

ενεει.εε11ει· Ρτεεεε εεε. Ιεειι·ιιετιοεεε Πε· «Με

ΒεεΙεεε εεε Π. Αει·2ιειεεεε.

7 Πει· Αεειιάε: θιεειειεεειιιεε Αεεεεεεεεε ιει Βενε.Ιει· Κειε.

Ει·ειτει,ς, εεε 14. Περτειεεει· 1904, 11 Πετ Ποι·ιειι.εεε·ε.

Ι. ει Με ε ε νοε 11-2 Πει· Νεοειειττεςε.

1. Πει· Ρι·εεεε ει·6εεει: εεε Π. Αει·:τειιε.ε ειιι εεεΙιίο18ειιάει·

Αεεριε.εεε:

Μειεε Ηει·ι·εε!

Ι)ιιεε ει·ίεΙΙτ εεε, εεεε εε εεε εποε Δε1ειιι' ειιιεε .Ισιει·εει

πιει· ΒειΙεεειεε1ιειι Αει·2ι1ιο1ιεε θεεεΙΙεεεεε νει·Βϋεεε ιει, ινε:

εει·εει ιειε Μιι,·.ςΙιεεει· εεει Αει·ειειιιιι·ε εε νει·ειιειειε1ε. Ιει εε

εοε1ι εε1 εεε εειειεεεεεε εεεεεει·οοεεεεε εεΙιενει·εε εεε ειι

ε·ενι·ιεεεε Ζειτειι εεεοει1ει·ε ει·ΓιεεΙιεε, ιιιιεε εοεε ει: νιεΙε νοιι

εεε Ηει·ι·εε Κο11ε.<;εε εεεεε ει·εεεειεεε εϋιιεεε.

ειιι- ε·εεεεεεε εει·ει·, Με ειειιιιε Βει·ιιι'εε ννει·άεε εεε άει·ει·,

Με ιι·ειινιΙΙιε; ἱε Πιεεειεε εεε Βοτεε ει·εεεεε ιε εεε ίει·ιιεε

Οετεε εοΒιεε. Πιιεετε ΝΝεεεεΙιε εεε,·Ιειι.εε ειε ειιι εεει.ι εε

'Ι'ε.ιι·ε. Λεει· ιι.ει:ε ειειεειΕ;εε, άιε εκει" ἰε ιει·ει· Πειειιιι: εε



ΒοτοΜοοοο ΡΜοιιιοο οοοιιιτοιιοο, ετοιιοο ιο οοιιοννιειιοι· Μαιο,

οιι οιιοιι ειο οιοΙιι. Μο ιιοΜτοο ι'οΙι.ι·οο ννοτΜιι, Μο ννιι· εοΙιοο

Μοεοι· 'Ποιο νοο οιοοιο οοεοτοτ ιΜιο·ΙιοΜτ ννοτΜο Αοεο!ιιοο

οοΙιιοοο οιιιεεοο. 8ο ιιοοοιττι. ΜΜΜ _ιοοο Μιο Ποτ' ποι· οιιιο

ιιοι' Μο Κι·ιοο;εεοοοοοΙοτο ι”οιοικοιι, εο οοιιοιττι ινοΙΙοο ννιτ ιο

ι·ιιοΙτοΙοιοοοοοο οοε Μο Αοίιτοιιοο ννιΜοοο, Μο οοεοι·ο Ζοιτ.

ιιοο οοεοι·ο Ηοιιοοτ Με ειο!Ιτ.

Μοιοο Ηοττοο! ννο ιιοιιοο οοε οιοΙιτ νοτεοιοιοιοΙτ, οιο ?οπο

:ο Μοτο, 2ο οι·οετοι· Ατοοιι. ειοιΙ ννιτ ΒοΚοιιιοιοο, ιι.οι' Μπιτ

ννιτ ιιοεοι· νιἴοΙΙοιι. ν(Πεεοο Μιά Κοοοοο νοτοιοΙιτοο ιιοιι .ειο

Ιιτοοοοοο οιιιο ννοιιΙ Μι·οι·, ννοιοιιο Πο Κοιορίο 8οο;οο Μο

ΡοιοΜ Με Πο!ιοοε οοι οοεοι·ο οιιιο Ιιοι1°οο.

ΙιιΜιο Μι ποι· οτΙο.ιιοο, Πιοοιι Μοεο Δοιρειοο οο'ε Ποτε 2ο

Ιοεοο, ιιιιοο Μι Μο Βιιτο Μο 2ο οοετοεεοο οοο Μο Π. Πει.

ΙΒιιΜεοΙιοο Αοτει.οι.ο.8· οιι οτϋΠοοο!»

2. Ποτ Ρτοιεοε οτειοττοι ι'οΙοοοΜο Β.οοοοιιεοΙιοΠεοοτιοοι:

Ποιοο Ηοττοο!

Βοιιι: ΡτοιοΙιοΙΙ Με Ι. ΒειΙοοοιεοΙιοο Αοτετοιιιιτοε νοοι 11.

οοιι 12. ΟΙιτοΙιοτ 1908 τοπιο Μοεοι· Μο Βοεο!ιΙοεε, Μο νοι·

ετοιοιΙ 2ο οοοοΓιτιιο·οο, ειο( ρτινιιιοιο νικ” οιοο πιο Μι· νοτ

τι·οιοοιτ Μι· Ι.ιοοοοενοι·ινοΙιοοι; ιο Β.οΙειιιοο 2ο εοτιοο νι·οιςοο

Μτ ιοι Νο.ιοοιι Μι· Κοοιοιιεειοο Μι· Βοοτιτοοιεοτιοο Με Μιο

οοεεο.οιτοιεινοεοοε νοο Ι·Ιοι·ι·ο Πτ. Κ ο ρι'τ'οτ ειο Μοεοτ

8τοΠο νοτο·οετο.ι=ιοοοο ιιοιΙ νοο Μο νοτοοιοιοοΙτοο ΚοΙΙοοοιι

,οιοτ.<.>;οιιοιεεοοοο νοι·εο!ιΙΜιο του οιιιοο Ποτννοι·ι' οιοοτ Οτοιιιιοπ

Μτ εοοἱιοτοο ΑοιεἰοΙιτ πι' Μπι Ποοιιοο ΜΜΜ.

ΝειοΙιΜιιι ιοΙι ΜοεοτιιοΙο τοι( Μιο Ποιι·ο ΒοΚτοιιιιτ Μι·

ΒΜοτεοοοιιειτοιιιοιοι, Βιι.τοιι Β τ ει. ο ιι ο Ι ο ο τ ο, ΙτοιιΕοιιοτι οιιοο.

ετοΙΙιο οε οιοο ιιοτοιιε, Με:: οοιι.οΜιοοος νοο Μο Βοειι·οοοιιιτοο

Μι· ΠειΙο.οοιεοοοο Αοι·ετΙιοιιοο θιοεοΙιεο!ιο.Γι Μο Αι·οοιτοο οιι

οιοοιο ΙΒοιννοι·ι' οι» οιοο Βοοτοοοιεειιιοο Με βιιιιοοεεοο!ΗΠο

ινοεοοε οοτοιτε νοο Μι· νοτιι·οιοοε Μι· οιιιο» ιιοιΙ Μπιο

εοοιιιι ιιοιτοοο!ιοτ ννοι·Μο ννο.τοο. Ειοο Αοεοιοοοοοτεοιοιιο,ιτ

Μι· νοτο ΒειΙοοΜεο!ιοο Αοι·οποιοκο (οτ νι·οιιεοοοιιενσοτιιι εο

Ιιο.Ιιοοοιι ΡιιοΚιο οτινιοε ιοι ?Μαιο Μο (:Ηοιοιιιιιιις!ιοιτ Μι·

Ιοιοτοεεοο οοιι Ιιοοοτο ΜΙιοτ Μο Εκροττοιο Μι· ΒοτΙοοάιεοΙιοιι

ΔοτοιΠοιιοο θοεοΙΙιιο!ιοι'ο ιιοιι Μο Αοεειτοοιτοοε οιινι.ιι€οι· οοοιι

οοιννοοΜε οοιιοοο!ιοοοοο Ε'τιιιι·οο :οτ Πιιτοτειοι:οοιτ Μι· νοο

Μι· νοτιι·οι.οο;τ Μτ ΒΜοτεο!ιοϊτ ιο Αοοιι·ι1ϊ οοιιοοιιοοοοο Δι·

ω: οιιοο ννοιιοτοε οοο;οοοιοο ννοτιιοο.

Ιοι'οΙοιο Μεεοο οιΙιιοΙι. Μο νοττι·οτοοο; Μι· ΒειΙϋ.οοιοοιιοο

Αοτιιιιοιιοο θοεοΙΙεοΙιοΓι. νοο Μτ ιοΜεεοο :ιοί Αοι·οοιιοοι Με

Ποτι·ο ΒιιιοτεοοοΗεοοοριιοοοοε νοοι Βιιιοτεο!ιο.ΜΙοοοιι ΑΜ

εοιιιιεε εοννοιιΙι:οο νοτοοτοιτοοοοο Κοοιιοιεειοο Μο ΑοΙΤοι·Μτιιος

οοΒοιοοι· ιοτοτ Βιι.οιιοι.ι·οο ιτο Ποιοοιιιοτ νοτιιτοο Μιιιτοε ιοιΙειι

οο ιοοο.

Αιι( Μοεοτ Βιι2ιιοο; οιιιιοι Μι θοΙοο·οο!ιοιι, ο.ιιΓ ιιιοιιτοτο Αο

ι'ι·ιι.8οο του οοιιι·οι·ιοο, εοινοιο Με νοο Μι· Κοιοιοιεειοο οιιτ

Βοοτςοοιεο.ι.ιοο Με ΒιιοιιοεεοοΜιτεινοεοοε εοεοοιιιιο1το Μο.ιοι·ιιιΙ

ΜιοοΙε νοι·Ιο,ς,οοο Μο Νοτννοοοιι;ιτοιτ. οιοοτ ειιοιιοι·οο Αοι”ειοιιτ

εΙιιοεοοΙιο.Π. 2ο οιοτινιοτοο.

Ιο Μι· Β'οΙΒο οι·ΙιιοΝ. Μο νοι·ινοΝ.οο8 Μι· ΕειΙοοΜεοιιοο Αοι·οι

Τιοιιοο (·ιοεοΙιεοοο.Π. νοο $τ.ΒτοοΙΙοοο Μιο Ηοτιο ΒΜοτεοΙιοίιε

ιιο.ορι.ιοιιοο ΐοΙΒοοΜε 8οιιτοιοοο, ειο( ννοΙοοοε ιιι οιιικνοττοιι

οιοο νοο Μο Αιιίμ.οοο Με Π. Βει.Ιο.οάιεοΙιοο Αοτειοιο.ι;οε

εοιο ννιι·ά:

Βι·. ΠοοοννοιιΙο,·οοοτοο

Ποιο Ηοττο Πτ. ν. Υ'νιετΙοο·οοοεοο,

Ρτοεοε Με οεοΙο.οοιεοοοο Αοτειοιιιοοε.

Βιν. ΗοοιιννοοΙΒοοοι·οο οοοιιτο Μι οιιιοο οιοιοο ΒιιοιιιοΙο.ι·ο

Με θοιοοοιοοε οιοοτ νοιο τιιιοτεοΙιοιίιΙιοΙιοο ΑοεεοΙιοεε ιοιι.

Μι· Βοιιι·οοιιοοε Μτ ?τομ Μι· Βοΐοτιο Με Βοοἱτοτεννοεοοε

ιιοί Μοι Βιιο!ιοο ΠιιοΜ Ιιοιτο.οτ.οο Κοοιοιιεοιοο Πιι ΑιιεοΙιΙοεε

:ο ΜιοτεοοΜο.

Ποτεοι·οοιιοοά Μπι ΡοοΙτιο Ι Με ΑοεοΙιοιτιε ιν Μοεοε (τοι.

ειο!ιτοοε Μο ιοΙι οοοιιίιτοει. ννοι·Μο, ΜιτοΙι νοτιιιΜοΙοοε Πιν

ΗοοΙιννοΙιΙοοιιοτοο ειο Μο οετΙοοοιεοοοο Αοτ2τοιοο Με Βιοπο

οιιοο 2ο τιοΙιτοο

ει. οιοο ΙοειτοΙΜοο οιιιο· Μο Φιιιιιζιτοιι νοο Ιοοοεο!ιοιπιιοΙιοο

ΒοοιιΜιιοτποο ιιοεοοιιτοοιιοο,

ο. οιο (3οτιιοΙιτοο Μτϋιιοτ οοεορ;οοοο, σο Μο ΑοετοΙΙοοι; νοο

Βο.οι(Μεοτοιοο πιο: οιοοιο (ΜΜΜ νοο 500 τω. ιιιΙιτΙιοιι (Μεσο

Μτε ιο οοΙιει.οοιιεοοοο Βοοιι·Ιιοο) ιιιιοιι οιιοο ΑοΙοΙιοοοιτ οιι

οοετοιιοοάο Αοτειονοτοοοιιο οοι·οιιΓοοτοοτ Μοτο,

ο. οιοο 'Ι.'οτο Μιοι· Μο ΑοείοΙιτοοο· Μτ Γτοιοιι Ρτο.ιιΞε (Μοσο

Μτε ιιοι.οτ Μπι ΜιοιινοΙΙιι) ιο οοιιινοτιοο Πιτ ΠιιοΜι·οτο, Μο

ειοεεοτ Μοιιοτ ΐιοιοο Ρτοιιιε οιο ΒιοΚοιοιοοο νοο οιτοο19ΟΟΒοΙ.

(ΜΗ. ΨοΙιοοοι;. ο.Ιιοτ πιο. Αοεροοο) Με Βοοιιιιε- οο‹Ι Βιιοι

ιοΞεοίτιτο (οΜι· νοο 500 ΕΜ. Με 8οοιιο.ιεϋ.ι·οιο οΙΙοἱο) οοοιοΙιοο

ννοτ οο,

ο. οοει,ςΙοιοιιοο οιοο 'Γεω ιο νοτεοΙιΙοο· οιι οι·ιοι.ι·οο Πιτ Μο

[Μαιο νοο ΗοΙιοιιιοιοο, Μο οιο Ι'οετοε Βιο!ιοοιιιιοο νοο 150 ΒΙιΙ.

_ιοοτΙΜ·Ιι ιιο:ιο!ιοο.

 

Ι

Πιο νοι·ετοΙιοοο ο.οεοΓοιιτιοο Βοτ.ννϋτίο ιιιοεει:οο Μτ τιποτ

εοοοΐιΙιοοοο νοτιι·οιιιοο; οιοο ιιο ΟΙιιοοοι· Μοεοε .Τοιιτοε πο·

ι-τοΙιοο, Μιιοιτ εἰο Μι Αοεοτοοιτιιιιο· Μι· νοι·Ιιιιτο ειο Μο ιοι

Μαιο" Ι906 οονοι·ειοΙιοοΜο οι·άοιιιιιο!ιοιι Ποοάιος νοτινοο

Μο;; ιιοΜο Ιιοοοοο.

Ιο Μι· Ποοοι·οοιιοοοε, Μεε Μο νοι·ιτοιοοι; Με οοτΙοοοιεοΙιοο

Αοτοιοι,οι;οο Μο νοι·Ιιοι;οοοοιι Ρι·ιιι;οο τοι Ιοιοι·οεεο Με θο

ιοοιοννοιιΙε οιοο εοο1ιΙιτοοιιιοο Γοτοοι·οοι: Μιά οοιιοιΙοιοοο Με·

εοο, οοοΙιτο ιοΙι ιιιιοΙι Εν. Ηοοοννοιι1Βοοοτοιι νοο νοτειο!ιοοΜοι

ιο Κοοοιοιεε :ο εοι:οο.

(8οοοιοΙιοοι): Πο. ΠοΙΠοοεΙιο.ιιεοο,

ΒιιτοτεοΙιοΓιειιοοριοιοοο.

Ποε οοἰ,<;οίἰιοιο θοιιιιοΙιιοο Μι· νοι·οοι·οιτοοοοο Κοιοοιἰεεἱοο

ννιτιι Πιοοιι οοι θοΙοεοοιιοιι Μι· ΠιεΙτιιεειοο Μιοι· Μο 8οοιιο(ε·

τοϊοτιο ειιιείοΙιτΙιοιιει ιιοιοτοτοιτοτ ννοτΜο.

2. Ποτ οτει;ο ΕΣεοΙοοοιεοΙιο Αοτοτοοιιιτ ι”οεειο εοΜοο Ιοοι

Ροοιιι: 5 Με Ρτοιοι·ιοΙΙε ΜιιΒοεοΙιΙοεε,Ροτοοοοο, ννοΙο!ιο οιο!ιι

πιο οτειιιοιιοο Βι.ιιοΜ ιτοοϋι·οο, Με ΖιιΙιοτοιι νοο νοτι.τοο·οιι

οιι οοειειιιοο, νι·οοοι Μπι νοι·ειοιιΜ Μο ΒιιιεοιιοιΜιοο· Μιοι·

Ιο.εεοο εοιο εοΙΙιο, νι·οΙοΙιο νοττι·οο·ο οιοο οιιιο οιειιοιι. Νιιοιι

Βιοτοιοοιιο,ς Με ιο'ε Βιιεεἰεοιιο ιΠιοτεοιοτοο Ρι·οιοΙ‹οΙΙε οτι Μο

(ὶοονοι·οοιοοοιετο,Μοτοιιις οτιιιοΙΙ Μο νοιννοΙιιιοε: Μι· ΒειΙοιοτΙι

εοΙιοο Αοι·οιΙιο!ιοο (ιιοεοΙΙεο!ιοίτ νοο Μι· οΙοοιιιοοΙοοιοιΙιιιιο Μι·

(ὶοιινοτοοοιοοιει·οο·ιοι·ιιοο τ'οιο·οοοοε 8οΙιτοιοοο, νι·οΙοοοε ιο Μι·

ΠοΙιοτοοτποος ΜΜΜ:

Δυο Ριιο!‹τ 5 Με ΡτοτοΙιο!Ιοε Με Ι. Αοιετοιοι.τοε νοιο Π.

(Νιιοοοι·1ΠΟΒιετοιι οι·εο!ιοιιι Μιεε Μο νοι·εοτιιιοΙιιιιἔ οο Πιι·

ιιι6;!ιοΙι οτιαιιιοι Ποτ, ειο( Μο Βιιι·ιοιιιτ Με Αοι·Ζιοτο,οοε ιιιο!ιι

οιιιο 5ιτοιΙιοΙιοιι (ΜΜΜ Ηοιιϋτιιτο Με (Ηιοιο οΙιοο ΒιιοιιιιτοοΙιι

πιιιιιΙοοεοιι. (ο ΒοοΙιειοιιι ΜιτιιοΓ, Μεε Ιιιι ΜΜΜ Μι· ΒειΙοο

ΜεοΙιοο Αοι·οιΙιοΙιοο θοεοΙΙεοιιοίτ Ιιοιο Ηιτιννοιε νοι·ιιοιιοοο ιετ

ειο' Μο ΜοαΙιοοΚοιι Μι· ΖιιΙειεεοιιο· νοο (ιοετοιι, ιιιιεεοτ Αοτε

(οιι, ιοιΙι Μο ΠοοικιιιοΙοοιοιΙοοπ Μτ ΒειΙϋ.ιιΜεο!ιοιι θοιιι·οι·οο

ιοοοιετοι.ιιοι·ιιιιο· Μτ νοι·ννοΠοοε Μι· ,οοοοοοτοο (ὶοεοΙΙεοιιοΙ`ι

οιιτ, Μεεε Με ΤοιΙοιιοοιο εοΙοοοι· (Μοτο ιιο Μο Βιιιιιιιο·οο οιοο(

2οΒοΜεεοιι ινοτΜο Ιιοοο.

ΒτοΙΙνοι·ιτοιοοοοτ ΜοόΜιιοΙιοεροΜοι·: .

Πι·. οιοο. ΟτεΙιοι:ιοινοΜ.

(Βοεο!ιοιίιεΐοιιτοι·: Κ ο ε ε ο ο τ.

Πιοεοτ ΡιιοΙιτ Με Ρι·οτοΙ‹οΙΙοε οι οιιι.Ιιιο οἱοΙιι. οοετοιιιτι ννοτ·

Μο. Πιο ιιιοο1ιοοκοιι Μι· Ειοιοιιτοοιι· νοο ΝιοΙιιοτιιοο Ιιιι οιοο

οιιτ σ.ιοοιιιοοι· οιιοιι οιιιοτ ονοιιο. νοτοοιιοτιιιις Μι· Βιοτιιτοιι.

ΕΜΗ Μιιιοι· οιιιοι· Μι· Ηοττο ΚοΠοοοο οιοο οιοεοοοϋεΙιοΙιο Αοο

Μι·ιιορ; ιο νοι·εοΜοο· :ο οτιοςοο ννοοεο!ιτ, Επι οτειιοοο Μι εοΙ

οοεΠι οιιτοτ ΡοοΙιτ. '7 Με Ιιοιιιιο·οο Ρτοιτι·οιιιιοε νοι·Ιοο;οιι οιι

ινο οο.

8. Ποιο Ροοιιι θ Μτ ιν. Βιικοοιζ Με Ι. Αοτ2τοιο.Βοε Βο

εοΙιΙοεε Μο νοι·εειοιοιΙιιοο_ Μο νοι·ετιιοά οιι οοο.ιιΐτι·οο·οο Μο

?τοϋ οοοιι Μι· ΒοτοοΙιτιοοοο ιΙοι·ΑιιεειοΙΙοοο νοιι Ζοιιοοιεεοο

2ο οιοο.

Αιι( οιοιοο Ποιο Μο. Ποπ· Πτ. θι·οοιοιιοο- ννοι εεοο

ε ποιο οοοοοιοΙε Μο ιο ?τομ Ι‹οιοιοοοΜιι θοεοιοοεροτορι·ο

ρΙιοο ττοοοΜιοΙιει οιιειιοιιοοοοοειοΙΙτ.

Πιο οιιιεοΙιΙοοιιι;οο Ροτειρ;ι·ιηιΙιοο Ποιοι· Μο ΑοεετοΙΙοο,ο· νοο

οι·οιΙιο!ιοο Ζοιιιτοιεεοο ιοι θιοεοι:ο (Οιιοιι·ο νεοοοοοιιιο ιι ρο.οοο

ροιτιοοΠι οριιοο·τοοοο·τοο πο οοιιοο6οοο ο οοιιοτοροοο Μοτο οι.

οιιοοριιι, 1896; Ιοοιοο:

85. ΚτοοΜιοιιεοοιιοοιεεο οοεἱι2οο Μο Κτοιι οιοοι· ιτοτιο1ιιΙιοΙι

ιοοοιοιοιεοιιοιι ΑΙΜ οοτ Μ.οο, ννοιιο Μο Βοειοοιικιιιιε πο( νοι·

Ιειοε;οο Μι· οο(το!ΐοοοοο Αιιιιεοοιιοτοο οΜτ Οοι·ιοΚοιτ ιοι Βοι

εοιο οιοοτ νοιι Μοεοι· Βοιιοι·οο οΜι· Οοτιο;Ιιοιι. εοοοιοΙΙ ιιΙι!ιοιο

ιοοοΜοτιοο ΡοτεοοςΠοριιιιοι·ιοιι) ο.ιιεΒοΗιοι·τ ννοτΜο τει,

οοοιι Βοεοοοιιιιςοοο Μι· Ιοοιιιιιο.1: Με Κτοοιιοο ΜιτοΙι Μο Ρο

Βοοι. "θΗΠ Μι· ΑΜΙ. οΜτ Μτ-Ποροιιοι·το Πιο οπο". ροτεϋοΙιοιι

οοοοο.

86. Αιιΐ ροτεοιιΙιοιιοε Αοειιοιιοιι νοο Ρτινοτροτεοοοο Ιιοοοοο

νοιι _ιοΜιο Ατει Ζοοοοιεεο οοτ ιιι ΐοιο;οοοοιι Ρο.ΙΙοο ειοεοοετοΙΙι

ννοτΜο: 1. Ποιοι· ΙοιρΓοοιι Μιοοοι·ιοιιτο;οι· ιιοά ιιοοι· Μτοο θο

εοοο!ιοιτεοιιετ.οοο @οτ νοτειοΙΙιιοο· οοι Πιτοιιι ΙΜοιτἰττ ιο Ι.οΙιι·

ιι.οειοΙτοο) ιιοι! Μιοι· Μο ἱοϊοΙοο ,ςοινοΙιοΙιοοοι· Κι·οοΙτιιοιτοο

οι·ί'οΙοτοο ΤΜ (2ινοοιιο Ει·Ιειοι;ιιοι; Μι· (τοοοιιιοιοιιιιο πιο· Βο

οτιιιιτοοιτ Με νοι·ειοτοοοοο) ιιο‹Ι 2. οιιιο· Μο ΚτοιιΕΙιοιι; Με

Μιτο!ι Μο Απο ΒοΙιιιοΜιιοο, εοννιο οιιιοΙι Μιοτ Μο Μα Με εοο,

Μο οι· οοΙιοοοο1τ Μι, "οι Μι· Βι·Ι‹Ιοιτιιο.ο, οιι ννοιοιιοιο ΖννοοΙ€

Με Ζοοιι·οιεε οοεο;οειοΙΙι. Μπι. Ποοι·ιοοοε οτΙοοο·οο Μο ιο Μο

εοοι ΡοοΙα οοοοιοιιοοτοο Ζοοοοιεεο Μο ,ςοεοπιιοΙιο Κτιι.ΐο οιοοτ

ι.ιοτιοΙι(Ιιοιι-οιο:1ιοιοιεοΙιοο Διιιο οιιτ ιο Μιο ΠΜ, ννοοο ειο νοο

Μι· θιοονοτοοοιοοιε-Μοάι:ιοοΙ-νοτο·ο.Ιτοοο· οοετοιιοτ ινοτοοο,

ινοτιιοι Μτ ΕοιοΠι.οοοτ Με Ζοοοοιεοοε Μο θιοονοι·οοοιοοιετο

@απο οι·εοοΙιοο εοΙΙ.

Ποτ διοιοροιει.οοοτ οοιοτΙιο οιι τοειι. οιοο Ιιοτ'ι·οιι: Μια (τοπιο

Μιοτ Μο ΒιοοιροΙειοοοι·, 'Ι'οιΙ ΙΙ:

ιιοιΙ·
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24. Αοτιιιιοιιο Βοεοιιοιιιιιτιιιιι;οιι, «Με ΑΜ' Αιιειιοιιοιι μιά

νιιιοτ Ροι·εοιιοιι νοιι Βο).ιιοτιιιιιτειιιειιιιιιιοτιοιι Μιά Αιιιτεροι·εο

ιιοιι οάοτ νοιι ιι·οιιιι·ιιΚιιτιοι·οιιάοιι Αοι·κιοιι απορρι

ετοΙΙι ποτάοιι:

Ι. 1) ιιιιοι· άοιι ειιιιιιιιι·οιι Ζιιει.ιιιιά νοιι ΡοΙιι·ιι‹οιι, νιΐοι·ιιειιιτ

του ιιιιά ιι.ιιάοι·οιι Βοινοτιιιιοιιοιι Μιά ΗοιιάοΙειιιιετο.Ιιοιι

1 ΕΜ ρτο Βο;οιιι

2) ιιιιοι· άοιι θοειιιιάΙιοιι.επιιειο.ιιά οάοι· ιιιιοτ άιε Κι·οιιιιιιοιι

άετ ιιιιιοι·ειιοιιιοιι Ροι·εοτιοιι (ιιιιι. Αιιιιιιο.ιιιιιο άοι· ιιιι ΑΒ

εοιιιιιιτ ΙΙ άιοεοι· Ντ. 24 ιιιι€ο,ιτοιιοιιοιι Βοεο!ιοιιιιειιιι

Βου) - 60 Κορ. ιιτο Βοετοιι.

νοιι άοι· ΒιοιιιροΙει.οιιοι· ιιοι'ι·οιτ ειιιά:

Π. 1) ΒοεσιιοιιιιΒιιιι8οιι ιιιιοτ άοιι θοειιιιάιιοιιε2ιιειειιά Μιιιάοτ

_ιιιιιι·ιςοτ, ννοΙοΙιο ιιι Ιιοιιι·ιιιιειιιιτοιι ειιρ,·οι.=ιοΒοιι ινοι·άοιι

εοΙΙοιι, ιιι1ιε άιε ΒοεοΙιοιιιι;ιιιιεοιι πι· νοι·ειοΙιιιιιις »οι

άιοεοιι ΑιιειοΙιοιι ιιοειιιιιιιιι ειιιά. ·

2) Κι·ιιιιΜιοιιειοιιιτιιιεεο, ινοΙοΙιο, ιιοΙιιιι'ε νοτειοΙΙιιιιε ιιοιιιι

Οοι·ιοιιι.. Ροι·εοιιοιι ει.ιιεςοειοΙΙι ινοι·άοιι. άιο2ιιι·Αιιειιιιιιιιε

άοτ ΟΙιΙιοςοιιιιοιιοιι νοιι (ιιοεοιιννοτοιιοιι, Βιιοιινοι·ειιιιιάιεοιι

οάοτ Ζοιιιςοιι νοι· θοι·ιοΙιτ Βοιοάοιι ινοι·άοιι.

8) ΒοεοιιοιιιιΒιιιι,εοιι, ιι·οΙοΙιο ιιιιε.<.τοειοΙΙτ ινοι·άοιι. ιιιιι ιιι

Ι(τιιιιιιιοΙειιο|ιοιι εοιιοιιε άοτ ΑιιςοεοιιιιΙάιο·ιοιι. άετ Διι

ΚοιιΙεμοιι, άοι· θοεοιιιιάιΒι.οιι ιιιιά ειιιάοι·οτ Ροι·ιιοιιοιι νοτ

ροετοΙΙι ιιι ινοι·άοιι.

4) ΒοεοΙιοιιιιΒιιιιἔοιι, ιι·οΙοιιο, ιιοιιιιιε νοτειοΙΙιιιιιτ ιιοι άοιι

νοτειοιιοτιι νοιι Ι.οιιι·ει.ιιειιιιιοιι, Βιιιάοιιιοιι, ΖιιιςΙιιι€οιι

Μιά [ιοι·ιιοιιάειι άιιι·ιιι›οι· ειιιεςοειοΙΙι: νι·οτάοιι, άιι.εε ειο

Ιιι·ιιιιΚιιοιτοιιάΙΙιοι· Με νοι·Ιοειιιι,ςοιι οιοι· άιο Βιιιιιάοιι ιιιοιιι

ιιοειιοΙιοιι, ειοΙι τιιιιι Βιιιιιτιοιι ιιιοιιι. οιιιιιιιάοιι οάοι· νοιιι

ΠτΙιιιιιι ιιιοΙιτ ιιιι·ιιοΙ‹Κοιιι·οιι ιιιιιιιιοιι.

ό) ΒοεοιιοιιιιΒιιιιιςοιι, ινοΙοιιο νοιι ιιιι Πιοιιει ετοιιοιιάοιι Αοι·2

τοιι άοιι Αιιιτεροτεοιιοιι ιιιιά Μιάοι·οιι ΑιιΒοειοΙΙι.οιι οιιοιι

άοεεοΙΙιοιι Βοεεοτιε, ιιοιιιιΓε νοι·ειοΙιιιιιιτ »οι άοι· νοτιτο

εοι.ιιοιι Οιιι·ιςΚοιι, άο.ι·ιιιιοι· ιιιιεεοειοΙΙι ινοι·άοιι, άιιεε άιο

ιιοιτ. Ροτεοιι Ιιτιι.ιιΜιοιιειιοΙΙιοτ ειοΙι ιιιοΙιι ΖΜιι Ι)ιοιιει

οιιιιιιιάοιι Μάτι οάοτ Μιιιοτο.Ιινάεεοτ οάοι· οιπο Και· ιιι

οιποτ Βιι.ιιιιιιιεειο.ιιοιι Βοιιι·ειιιοιιοιι ιιιιιεε ιι. ε. ιν.

θ) Ροιι2οιιι.ι·ιιιιοιιο ΒοεοΙιοιιιιι;τιιιιρ_·οιι ιιιιοι·νοι·ιοιιιιιιροιι Μιά

νοι·ει.ϋιιιιιιοιιιιιεοιι, ινοΙοιιο Αι·ιιοιιοτ ιιι ιιιιιιιετι·ιοΙΙειι ΙΒο

ιι·ιοιιοιι, Ε'ιιιιι·ιΙ‹οιι ιιιιά (ιτιιιιοιιινοι·Κοιι, οάοτ άο.ε Ροι·οοιιιιΙ

νοιι Βιεοιιιιιιιιιιοιι Μιά Βιι.ιιιρΓεοιιιάοιι ιιοιΑιιειιιιιιιι; ιιιι·οι·

άιοιιετΙιοΙιοιι ΟιιΙιοε;οιιιιοιιοιι οτΙιτιοιι ιιο.Ιιοιι.

Τ) Ζοιητιιιεεο ιιιιοι· ιιιιιιι”ιιιις ιιιιά 'Γοά.

Αιιιιιοι·Κιιιι€ ιιι Ντ. 185. ΑΜ _ιοάοι· 5ιι·2ΕΙιοιιοτι Βοεοιιοιιιιειιιιι.ς,

ιιιτ ιιι·οΙοιιο ιιοι Αιιει·οιοΙιιιιιιτ άοι·οοιιιοιι άιο Βιοιιιροιει:οιιοτ ιιισιιι.

ιιοτειιιΙι ννοι·άοιι Μ, ιιιιι88, νοι· άοτ Πιιιοι·ιιοιιτιι'ι., ιιοι·θι·ιιιιά άοι·

Νιοιιι.ιιοπι.ιιιιιιις ειιι.:οιιοιιοιι ιι·οι·άοιι ιιιιιά ειναι· οιποτ άοι· ιιι

άιοεοιιι ΑιιεοΙιιι. Η άοι· Ντ. 24 οι·ινιιιιιιιοιι θι·ιιιιάο). οιιπο οιπο

εοΙοιιο Αιι;τιιιιο ιιιιιεε ιιιι- _ιοάο άτιιιιο!ιο Βοεοιιοιιιιειιιιἔ, »νο ειο

:ιιιιιιι νοι·;τοετοιιι. ινοι·άοιι ιιιϋρο. άιο ΒιοιιιροΙειοιιοι· ,οιοιιιι6.εε Η).

1 Μιά 2 άοε Αιιεοιιιι. Ι άιοεοτ Ντ. 24 οιιιι·ιοιιιοι ιι·οτάοιι, ινιάι·ι

;;οιιι'ιι.ΙΙε άιο ιιι άοιι Ατι. ΙΜ τοερ. ΠΟ άοε ΒιοιιιροΙειοιιοι·οο- κ

' οιιοι·οιι Βι·ιιεωροι·ιιιι·, άιο ιιιτοι·εοιιε ιινιοάοτ Βοάιιιει: ιει άιιι·οιιεοι.τοε νοτΧοεοιιοιιοιι θοΙάειι·ιιίοιι νοτιιιιιι8·ι ννοι·άοιι.

Βιιιο Βοεοιιοιιιιιιιιιιε, ινοΙοιιο ιιιιι οιιιοιιι νοτιιιοι·ιι Δωσε”

νοι·οοιιοιι ιει, άιιεε ειο Με ιι·;οιιά οιιιοιιι άοτ ιιιι ΑΙιεοιιιι. Η

άιοεοι· Ντ. 24 ιι.ιιΒιοι:οιιοιιοιι (ιιι·ιιιιάο ιιιοιιι ιιοετοιιοι·ι ννοτιιοιι Μ,

ιιιιιεε, ι'ειΙΙε ειο οιιιιι·οςοιι άοτ ιιιι νοι·ιιιοτιι ιιιιςοεοιιοιιοιι Βο

ειιιιιιιιιιιιιι· (Αιιεοιιιι. Π, ΡΡ. 1 ιιιε δ) ιτε.οιιάιινο ιιιιάοτε νοτεο

ειοΙΙι Μιά `ιιοι άοτ νοτειοιιιιιι;; εοΙΙιει ιιοετοιιοι·ι ινοτάοιι.

Ζοιιιιιιιεεο. άιο ιιιοιιι οιιι.ερτοοΙιοιιά άοιι ιιιι€οιιιΙιτιοιι Ριιτιιιιτιι

ριιοιι ειιιει.=;οειοΙΙι. ειιιά, οι·ΙιιιΙΙ:οιι άιο Βοειάτιειιιια άοτ (ιιοιινοι·

ιιοιιιοιιιει·οςιοτιιιιε ιιιοΙιτ Μιά ειιιά άιιιιοτ ι;οτιοιιιιιοιι ιιιιειιιιιι·.

[τι ειιιοιιι ΡιιιιΜο ειιιιιιιιι ιοάοοιι άιο Αιιιιιιεειιιι,ιτ άοιι Ηοι·ι·ιι

ΜοάιιιιιιιΙιιιεροιαοτε ιιιιι άετ άοε Ηοττ ΚοΙΙοἔοιι Οτο ιι ιιι ιι ιι τι

Πισω ιιιιοτοιιι, ά. ιι. ιιι άοτ Ιιιι.οι· τοιιιιιοιι άοε ννοι·ιοε: «ιιι Βο

ΙιιιιιάΙιιιιιτ Ιιοιιιιάοι», ννοΙοιιοε ειο υοοιι Αιιιιεεειιιιε άοε Ηοι·τιι

Μοάιειιιιιιιιιεροιιιοτε ιι.ιιοιι ιιο2ιοιιοιι εοΙΙ Με Ρειιοιιιοιι, άιο ειοιι

ιιι Βοιιιιιιάιιιιι€ άοε ιιοιτοιι”οιιάοιι Αι·2τοε ιιοιιιιιάοιι ΙιεΕιοιι.

Βιιιο οιιιιιοΙΙο ΜιιιοιΙιιιιἔ νοιι εειτοιι άοτ Μοάικιιιο.ΙοιιιοιΙιιιητ

ιιιι.Βο Μι ιιιοιιι οτιιο.ιιοιι ιιιιιιιιοιι.

(Ροι·ιεοιιιιιι8 ι'οΙΒι).

 

ΧΧΗ. Κοιιιιι·οοε ιιιτ ιιιιιοτο Μοάιιιιι ιιι ιΜοοιιοάοιι.

Υοιιι 12.-15. ΑΜΠ 1906.

Βει·ιοιιι νοιι Ι)ι·. Ρτιιεειιι.ιι - ινιοειιιιάοιι.

(Ε'οι·τεοιιιιιι,ι.ι;.)

- (οι. Ντ. 28 Μιά 24.)

ι'οιι ιιΙΙεοιι·ιοιιιοι·οιιι Ιιιι.οι·οεεε ινιι.τοιι άιο «ΒοοιιιιοΙιιιι τι·

ιτοιι ιιιιι Κιιιιειιιοιι ινιοάοι·ιιοΙοιιιοιι ιιιοιιεοΙι

ΙιοΙιοιι Ηει·τοιι>› νοιι Ηοι·ιιιι; (Πες). Σε Μ. εοιιοιι

ιιιιιο·ο ιτοΙιιιι.·τοιι, ιιοι·ιιιιεεοιιοιιιιιιοιιο Βιιιι,ο;οιιοτιιοι·ιοιι άιιτο!ι

Κιιιιιιι.Ιιοιιο ΠιιτοΙιεριιΙιιιιιι; ινιοάοτ ειιιιι Βοιιιιιι;τι-ιιι 2ιι ιιτιιι

ι>·οιι, ιινιιιιτοιιά άιοειιοιιι€Ιιοιιο νοι·ειι‹:ιιο ιιιιι ιιιοιιεοιιιιοιιειι

Ηοτ2οιι ιιιιοΙι άοιιι Τοάο Ιιιιιο;ο Χοπ νοι·ειιι.;ιοιι. Ποτι τι ε

ποιου; ιιε Με Βου οιιιοε νοι·ειοτιιοιιοιι 8ά-ιιι.ιιτιο·οιι Μιιιιτιοε

υοοιι 11 Βιιιιιάοιι ιιιιοιι άοιιι Τοάο ιιι Κοιιιι·ιιΜιοιιοιι

Μ: ιιι·ιιιεοιι. Οιοεο Κοιιιι·ιιΜιοιιοιι ννιιιιι·ιοιι 81/2 $ιιιιιιιοιι;

ιπι ιιιιι·ιτςοτι οι·ιςιιιι ειοΙι ά:ιιιοι Ι‹οιιιο οιιικιαο Βεοιιιιοιιι:ιιιι.ιι;, άιε

ιιιοιιι οιιιο!ι ιιοι·οιιε ιι.ιιι 'Γιοι·Ιιοτιοιι ιτοιιιιι.οιιτ ινοι·άοιι Μπα

Ηοι·τ Ι) ο ιι ο ιι ο (ιιιι.ιιιιιιιι·,ε). άοτ θοιοεοιιιιοιι ιιιιιιο, εοΐοι·ι ιιιιοιι

οιιιοτ Πιιιτιοιιιιιιιιι· ε;ιοιοιιο νοι·ειιοΙιο ιιιικιιειοΙΙοιι Βοειιιιιιιτιο άιε

Βοοιιειοιιιιιιιιι· Ηο ι· ι ιι ο; 'ε Μιά ιιοι.οιιι.ο άιιι;ιοι, άιι.οε Με Βοτ2 . ·

Βάι ΠιιταΙιεριιιιιιι€ ιιιιι. οτιιςιιιάι·οιιι Βιιιι ινοεοιιιιιοιι ιιοεεοτ ιιι·

ιιοιιοιο ιιιε Μι ιιιιάοτοιι ΙιιιιιετιιοΙι ιιοτο;οετοΙΙιοιι ΓΙιιεειε

Μάιο".

Ποττ ΠοΗιειιιοτ (πιει) «Ποιιοτ ιιοι·νϋεο 'Ι'ιι.οιιγ -

ιι ιι ο ο» ΚοιιΜο άιιι·ι:Ιι ιτι·ιιριιιεοιιο Ι)ιιτειοΙΙιιιι; άετ Ατοιιιιιοννε

ειιιιαοιι ΓοειειοΙΙοιι. άοοε άιο Τάοιιγριιοο ιιι οιποτ ιτιιιι2οιι Βοιιιο

ι ιιιειιοτ ιιιοιιι. ;τοιιιιιιοι· άοιιιιιοι·ιοι· ΓάΙΙο Μι οι·ςιιιιιεοΙιοιι Β'··

ιιι·ιιιιιιιιιι,ιτοιι οι·ειοιιε άοε Νοι·νοιιεγειοιιιο. Μιά 2ινοιι.οιιε άοτ

ΘοεαΙιΙοοιιιεοτμιιιο ειιειιιιιιιιοιιιιιιιιαο. `

Ηοτι· Μοιιτ(Βοτιιιι) ειιι·οοιι ιιιιοτ «Πιιιοτειιοιιιιιι8·οιι

ιιιιοτ άιο Βιιιι2ιι·Ις_ιιιιιιιοιι :-ιιιιιιιιιεοΙιοτ 1ιιάι

· ν ι ά ιι ο ιι». Ζιι·ιωιιιιιωι Μιά Βοεριι·ιιιιοιι ειιιά ιιοιιιι Αιιιιιιιιει:ιιοιι

ιιιοιιι οι·ιιιοάτιι.τι. ινοιι ιιιιιι »οι άοτ Αιιιιοιιιιο ιιιιοιιιιιοτ Βοιωτ

ετοιι ιιιιι'ιιοιιιιιοιιάοε Μιιιοτιιιι ιπι Βιιιιο νοτιιιιιιάοιι ιει ιιιε ιιιιιοτ

ιιοτιιιοιΙοιι νοτιιιιιι.ιιιοεοιι. εο ιιιιιεε άιο Αιιι'ιιιιιιιιιο Μιά νοι·ινοτ

ιιιιιε άοε θάιιοι·ειοΙΤε ιπι ΒΙΜο οιπο ιιιιοιιεινοτο εοιιι. Ι)ιοε ννιτά

οτι·οιοιιι άιιι·οιι οιπο ειιιι·Κοτο ρι·οιοιιι:ιιιιΙο Βιιιάιιιιε άοε Βιιιιοτ

Ν ειοΙΐε Μι άοιι τοιοιι Β”ειιιιει.οιι' άοε ΒΙιιιοε. Πετάει· άιιτοιι εοιιιιοι

Ιοι·ο Βιιιτειι·ιιιιιιιιι€ ιιιι Οι·Βιιιιιειιιιιε άοε Αιιιιοιιιιοοιιοιι Μιά άιιτοΙι

αι·ϋεεοτο Αιιεςιιιιο νοιι Βιιιιοι·ετοιι ιπι Κοριιιο.ι·ρ,·οιιιοι.

Ιιι άοι· εοιιτ Ιοιιιιιιιιοτι Ι)ιειιιιεειοιι ιιιιοτ άιο ιιοιάιιιι ΒοΓοτιιι:ο

νοιι Ζιοι.:Ιοι·ιιιιάΜάτιι ιιε«Πιιοι·νοι·οι·Βιιιις» ιιιιιιτάο νοιι

άοιι ιιιοιειιοιι Βοάιιοι·ιι ιιοι·νοτ,εο!ιοιιοιι, άιιεε ιιιι θερ;οιιειιιπ :ιιι

άοι· Μάικ νοτινιο,ςοιιάοιι οτι.ιιοάοιι Μι.ιιιοι·ιοΙοειεοΙιοιι Αιιειοιιι,
ι άιο ιιιιτ άιο ΒιιιιΙιοιι Με άιε Ττιιρ;οτ Μιά ΕττοΒ·οι· άετ ιιιιο!ιιιοιι

ιιοτιιο!ιειοιιιιρ;ιο, ννιοάοτ ιιιοΙιτ θοινιοιιτ @Μι ινοτάοιι ιιιιιεεο

τω!" Μο ιιιάινιάιιοΠο ΒιιιριάιιεΙιοιιΚοιι, ά. ιι. άιο Πιεροειι.ιοιι ιιιτ

Πι·ι‹ι·ιιιιι‹ιιιι,ο;. Ι)ιοειο ιιιι οιιιο ιιιιοοιιοι·οιιο. Βοεοιιάοτε »ΜΜΜ

άοτ Τιιιιοι·Ι:ιιΙοεο-ΙιιιοΜιοιι ινιιτάε νοιι Ηοι·ι·ιι νοιι Ποπ εο

ιιι οτι ιι άιιτιιιιι° ιιιιιρ;οινιοεειι, άιιεε άιε Ρ τοπ ιι ά'εο!ιοιι Πάτοι·

ειισιιιιιι;;οιι ιιε οι·Βοιιοιι Ιιιιιιοιι, ά:-ιεε άιο Πιεροειτιοιι ιιιτ 'Ι'ιιιιοι·

Ιιιιιοεο Ι›οάιιιε_ι εοι άιιι·οιι οιιιο ιιιιετοιιοι·οιιο νοι·οιιροτιιιιε άοι·

οιιι Ζιιι·ιιοικιιΙοιιιοιι άοε ινοειιιειιιιιιε άοε οι·ιιιοιι ΒιριιοιιΚιιοτροΙε.

Πιο Βιεροειιιοιι ιιιιιιιιοιι ινιτ Με ιιοάιιιιι·ι. οιιιιοιιιιιοιι άιιτο!ι οιιιοπ

οικοιιιιιιιιιιο!ιοιι Αιιιιιιιιι Με Βιινοιεε-ΠοιοΙτιιιε, άοτ οιιιο νοι·ιιιιιι

άοι·ιο ννιάοι·ειιιιιάειιτιιΓι ,εο,ε··οιιιιιιοτ εοιιιιάιι;οιιάοιι Βιιιιιιιεεοιι

ιιι ειοιι εοιιιιοεει. Πιοεο Βιιιιάοι·ινοτιιΒάιοιτ. άιιι·οιι άιο ιι.Πο ΖοΙΙο_ιι

άοει θι·ιτο.ιιιειιιιιε ςοεοιιιι.άι;ι ειιιά. ιει νοτοι·ιιιιο.τ; ιιιο Μιά άιιτοιι

άιο οιιοιιι`ιιιιε ςοεοιιο.άιετοιι θοεοιιΙοοιιιειοΙΙοιι ιιιιοτιτει.ς·οιι. δει

ννιι·ά ιιιιε άιι.ε νοτειιιιιάιιιε οιιιοτ νοι·οτιιιιιις άοι·Κοιιει.ιιιιτιοιιε·

ιιιιοιιιιιιιοιι πιο θιοιιι. ιιιιά Γοττειιοιιι: ιιιιιιοι· ι.τοΙιτειιιιι. Βοειιι.;

Με άοι· 'Γιιιιοι·ιιιιιοιιο οτννιιιιιιτο Ηοι·ι· νοιι θ ο ιι τ ά ιι ι οτ(ννιοιι),

άειεε Μο νοιι ιιιιιι ιιιιι άοιιι Κοιιςι·οεε ιιιτ 'Ι'ιιιιοι·ιιιιιοεο ιιι Κο

ροιιιιιι€οιι ειιο;οτο.<τιο ?τομ άετ Πιεροειι.ιιιιι άοιιιιιιι.οιιει άτιτοιι

οιιιο ιιτϋι-ιεοι·ο Βιιιιιιουο Μοτιτοετοιιι ινιιτάο. Μοιιι·οτο Μι.οτο

Ρτιιιιιιιιοι· ιιοΙαιιιιάοιι ιιοεοιιάοτε, άοεε άιο Ετιιι.ιιτιιιιιτοιι άοι·

Ρι·ιιιιιε άοιιι.Ιιοιι ω οιιιο Ει·ιιΙιοιιιιοιτ. άοτ Πιεροειι.ιοιι ΒοάιιΒάιοιι

άετ Βτιιι·ιιιιιιιιιιι; Μι Τιιιιοι·ιιιιΙοεο ιιιιά Κτοιιε ιιιιιινιοεοιι.

Ιιιι Ιιοιιοιι οτννοι·ιιοιιο Βιι;οιιοοιιιι.Γιοιιι -ιιιιιο νοτειάιιιιιιοιιιιι€ειι,

οιιιά ιιιοΙιάνοτοι·ιιΒιιι·. Αιιί άιο Κιιιάοι· οιιιοε νιιτοτε, άοτ ιιιι'οΙιτο

Αιιιοιιοι-ΒιιεειιτοιιοΙιο ιιιι οιιτοιιιεο!ιοι· Ι.οιιοτοιι·ι·Ιιοεο οι·Ιιτιιιιιιι.

Μ, άουτ άιοεο Βιιιι·ιιιιιιιιιιι; οτϋΙιοιι ιιιοιιι. ιιιιοι·. Πε ινιι·ά ιιιιι··

Με ιιΙΙΒ·οιιιοιιιο $οΙιιι.άιοιιιι,ιτ άοι· ΖοΙΙοιι άοε Κάι·ροτε άιιι·οιι άιο

$οιιιιιιιτοΙΙοιι ιιιιι ιιιιοι·ιι·ιη;οιι. .

Ηοι·τ Α Ιιι ι· ο οΙι ι (ΡτιιιιΜιιττ), ποιοι ιιι εοιιιοιιι νοτι:τιιε·

«Νοιιο Βοιιι·ιι,ιτο 2ιιτ Κοιιιιιιιιε άοτ ι·οτοιι Βιοτ

Ι‹ 6 ι· ιι ο ι· ο ιι ο ιι» ιιιιι ειιιο νοι·εοιι'ιιιιτο ι'οιιοι·ιι,ςο Ηοιιιιιι·ιιιι ιιι

άοι· ΒιιιιάεοΙιιοιιτ άετ ι·οιοτι Βιιιιιιιιτροι·οιιοιι Ιιιιι Μιά άοιιιοιι-ι

ειτιοτι Βάι το;.τοιιι Ιιιιοτοεεο άοι Ζιιιι6τοι· άιιειι εοιιάι·ιι;ο ιιιτοτοε

Μάιο ΒιΙάοι·.

Ηοττ Ρι·ιοάοι Ριοι‹ (Ρτιιι.=ι), ερτεοιι ιιιιοτ άιε «Ριιιιιι ο -

ιτε ιι ι ι ιιι ά ο ο Ι ιι Η ιι ο ιι κ ιι ι› ιι κ ι Ι Ι ιι ε». Ιιι ειιιοι· Η.Πι588ΙΙ



Τ!!!

Αεεε!ι! νεε Ε"!!!!εε, ιιι άειιεε !ι!!ε!εε!ι άει· ιγριεε!ιε Βνιιιρω

ιεεε!ιοειρ!εκ άει· Ιε11εεεεε νοι·Ιιεεάειι Μ, Βε!!εε;ι: εε ε!ε!ιι: άεε

1ε!!ιιεεεεεεει!!εε εε.ε!ιεεννε!εεε. Μ” ε!ειι!ιι, άεεε ά!ειι ·τε!!

ννε!εε άιι!ιει· ι·ϋ!ιι·ε, άεεε άιε Βιιει!!εε ἱιιι μεειιεάεε Β!ιιι "Με

ειιίεε!!3ετ ννει·άεε. .!εάειιιιι!!ε !ιοιιιιιιτ άειε 1ε!!εεεεεεεει!!εε ά!ε

Βρει!ι1ε!τΜ. ε!ε!ιτ εε, Με ειε !ιε!ερ!ε!εινειεε άει· !)ιρ!ιι!ιει·ιεεε

ε!!!ιιε Με ιιεά άει· εεεε.(.!νε Βε!'ιιεά ιιιι Β!ειε εε!ι!!εεετ ά!ε

Πιιι€εοεε 1ε!!εεεεε ε!ε!ιι. εεε.

Πει·ι· Κ ο !ι ε ε ι: ειιι ιιι (Κ6ειεετε!ει !ιετοιιι: ιε εε!εειιι νοι·

πω; «Πιο εεεττΠεεεΙε Βιι·Βιιιιιεις ἱιιι εεεε!ε!εε

Νει·νεε» άιιεε ιε άεε εεεει!ι!ειι Γεεειε άει· Νετνεε ειιε!ι

εεειι·!!'εεει!ε Β!εειεειε νοτ!ιεεάεε ε!εά. ·Βιιι·ε!ι ά!εεε Βιι·Βειιιε

εεε, ά!ε ιιεε!ι ειιι' ά!ε Πεεε!ιι·ιιε(.τ άει· Πιερ- !ΞΗε!!εεε ε!ιεε,

!ιεεεε ε!ε!ι ειιε!ι Με «Βιιτεε!» άει· Βιιε;ιιιιιι!ε!ει·ιιε;; ετ!ι!ετειι.

· Επι· Β ο ι· ε. ε ά (Κει·!ε!ιιιάι εει·ιε!ιτει: !ε εε!εεει νοι·τι·ιις

εΖει· !Τι·ει;ε !!!ιει· άιιε ννεεειι ιιεά άιο Β·ε!ιιιεά

Ιεεε; άει· είτι!ιεε!εε!ιεε $ε!ι!ιι(!ιι·ιιιι!: εειι», άεεε

ά!εεε!!ιε ιιι !!ιιιεει Βνιιιετοιεεε!ιοιεε!επ ει·οεεε Αε!ιε!!ε!ι!ιειΕ σει!.

άεει Η ιισεάειε ειιιίννειεε. 1ε άει· Τετ. ει·ι.:ε!ι ά!ε Βε!ιειεά!εεε·

ε!εεε ιι!!εε νεε Βε!ι!εί!ιι·ειιΚ!ιεπ ειιι; Βε!ι!!άάι·εεεε-5εεειεεε

εεει·ι·εεε!ιεεά ειπε ·Βεεε!τε.ιε.

- 1·1ει·ι· Β. Ε ε. η ε ε ι··ννιεε!ιε.άεε, ννε!ε!ιει· ειιιεε νοι·τι·ε; «θε !·

ε!ε!!ινειεε!εε!ιεε εεε άειι νει·ε!ε!ε;τε ε $τε.ιι·

εεε» εε(.:ειιιε!άετ !ιεττε, ννειετ εε! εειεε !ιε !ίεεει·εεε-'1'εεε·

!ι!ειτ νει·ϋ!ΐεει!!ο!ιτεε θετιε Με. 51ο !ιι.ετεε ετινιι: ·!ιι Νοι·ά·

ε.ιεει·ι!ιε !ιετ νοι·ιτεεεεάει· !ει Αει”ιι·ειεε άει· Ηι·Μ!ιι Βοεε·

Βιι!”ιιιεε άει· Βει·!!ιιετ Β'ει!ιιι!ΙΜ !ει Ι·1ει·εετ 1004, Με ΐτ!!!ιει·

ἱε άει· Βο!ιννε!2.ά!ε Βιιτινιε!ιε!ιιει;. ά!ε Ι·Βι·ϊο!,<.;ε ιιιιά άεε θτε.εά

άει· 'Γειεεει·εε2-Βεννεεεεε; ει.ιιά!ετι: (άει· Βειιε!ι! ει·εε!ι!ειι 1905

Ιιε! ά. Γ. Βει·ειεειιιιι !ιι άειι «θι·εεε!”ι·εεεε άεε Νει·νεε

ειιι! θεε!εε!εεεεε» Ηει'τ Μ). Πεε !!!!εάει·Ιιοεειιει εε ε.!!ιο!ιο!ι

εο!ιεε θειι·ϊιιι!ιειι (ιπι νει·!ιε.!τειε εε άειε ιιι Πεειεε!ι!εεά Με

2:Β) Με άετεε!!ιε Μ( άεε !!!!ιεε.. ά!ε Ειενι·ιι·!ιιιες άει· Βε!ιε!ε

εεά άεε Βρειτε, εε! ά!ε !εεεεει·ειι Ί'ι·ιε!ιεεννο!ιε!ιε!ιεε εεεοε

άει·ε άει· Πιι!νετε!τετεε, άειι τε!ε!ι!!ε!ιεε Ζιιε!ιει·- εεά (Νεφε

ειιεε ειιι·ϋε!€ (άει· ειε Με άτει!”ιιε!ιε !ι!!!!εειιε Ζεε!ιει· ννιι·ά ιιι

άτε!ϊεο!ι !ιε!ιετει· 1!!ειηε;ε ιε άεε Π. δι. πεεεεεεε).νοι· ιι!!ειε

ω» ειιι! ά!ε !ιεεεει·ε εεει·;!ετε!ε!ιετε Νε.!ιι·ιιιιε άει· 1.ιο!ιεετ!ιει

ίει·Ιι!εεεε. Ένιι!ιτεεά !ε !)ειιιεε!ι!εεά ειε ΚορΓ 40 Κε. Β'!ε!εε!ι

_!ϋ.!ιι·!ιε!ι νει!ιι·ιιιιε!ικ ινετάεε. νει·2ε!ιι·ε άει· ειεετ!!ιειειεε!ιε Αι·

!ιε!τει· 47 “η ειιι Πι ιιιε!ιτ ?ατε ιιι άει· Νει!ιι·ιιεε· ιιεά ειε ?χι

ννεειμει· εε Κο!ι!ε!ινάι·ειειι (Βιοτ, Κε.ττο!!'ε!ε); Με νοιτ-Βιι!ιεετ'

εε!ιε Κοειειἰειιιιιιιε νν!ι·ά ιε Π. Μ. ε!ιει·εε!ιι·ιτιεε, εε! ιιεε ε!ε!ιτ

ιιεεωι ει·ι·ειε!ιτ. Πεεει· ά!εεε Πειει·ει·εε.!ιτιιε8 τε.εεε!ιτ άει··

Α!!ιο!ι-ο!ε·εεεεε :Με ει·εεεει· Βετι·ϋε·ει· !ιιιιυνεε. Πειι 15”τϋ!ιεε!ιοεεεε

!ιειι1ετ πεειι ιε άειι ;ξε!ι!!άειειι Κι·ε!εειι Αιεει·ι!ιεε εεεε!ει!!ε

ειε τ.

Β!εε ιπι θεε!ε ε!ε Μοάε!! ειιιίε·εετε!!τε ει!!ιο!ιο!!τε!ε Αι·εε!!ει·

!-!ειετ!εε, Με ειε Με άειι 1ν!εεεεάεεει· Βε!ιε!ιδ!'εε 1ει Βεει·ιε!ι

ε!εά,ννε!ετ ειιι' Με Αε!ι!!!ε Με. Πει· Κειερι “με άειι Α!!ιο!ιο

1ιειιιιιε εε!! Με «Θοτεεειιι·;ετ-Βγειειιι» ειιι! άειι Αι·εειτ.εειεττεε

ειιι!”!!!ιι·εε; ά!ε Κεετιεεε ιιι!ιεεεε Με (Με !ι!ε!ιει· Ιιε! ιιεε εει·

1ι!ει· ιιιιά άε. άει· Γε!! Μ., Βειεειεεϋιεις ε·εϊ!!!ιι·τ ννετάεε; άει· .

!ιο!ιε Ριο!!(. εε άεε θειι·ει.ε!εεε ω!! ννε(=.ς!'ε!!ειι οάει· άει· νω

ε!!!!ειιε8· οάετ νετεεεεετιιεε άει· Βρειεεε ιιεά άει· Α!!ιο!ιο!ει·

εε.(εεεΕπιιι!εε άιεεεε, άεεε άει· εειι ιιεά ι·ει.ἱοεε!! Οτε

εε!ιιιε !ιεεϋτε;τ άεε Α!!ιο!ιο! ινε!ιι·εεά άει· Αι·!ιειτ. ε!ε!ιτ. 8ο

!›ει·!ε!ιιει ά!ε θεεε!!εε!ιε.!'τ σε· Ψο!ι!!ιι!ιι·ιεε!ει!εειιιεεεε .ιιι

Β'ι·ιιε!ι!ιιιτ ε.¦!!!. εεε· άειι Βι·ΐο!ε ι!ιι·ει· Κε.ετιεεε, ινε!ε!ιε ειιι'

εεεεει·ε Βι·εϋ.!ιι·ιιεἔ άετ Βιεεεεε!ιεεεεεετε!!τεε !ι!εειεΙεε, Πι!

εεεάεε: «Ιιε Δείεεεε, Με ά!ε Βιεεε!ιιι!ιεει· ιιοε!ι ι!ιι·ε ει!τεε

θεννο!ιε!ιεὶτεε ιιεε άειιι ΐτι1!ιει·εε ν7!ι·τε!ιεεε!ε!ιεε ιιιἱιετεε!ιτεε,

!ιετιιιε άει· άιιι·ο!ιεε!ιιιΜ!!ε!ιε Β!ει·εεειιεε !ε ιιεε ει·ετειι Μ011ιιΕθε

ιπι ειιεεεε με Μεεει: 2084 0!!ειε Β!ει·, ιε άειι !ειετεε Μοεετεε

ειιι· 1870 θ!εε; $ε!τει·ννεεεει· ννιιιιάε ιιι άεε Αείεεεετεοιιεεεε

18 !!!εεε!ιεε νει·1ιε.ε!τ, 1ιἰειοειιάε 5 Ρ!εεε!ιεε, ιει.πι 1085 !ιεενν.

1ΒΒ7 Ε!εεο!ιεε; ιε ειεει· εννε!τεε Κεει!εε Ιιε! άει· Βιετνει·!ιι·ειιε!ι

νεε 807 Ρ!ε.εε!ιειι εε! 127, άει· 8ε!ιει·ννεεεει·νει·!‹εεί ειιε,ε·

!ι!εεεεειι νοε 127 ειιι! 1079 ιτε ΜΜΜ». Βιε 1ιο!ιεετεεΝει· Με

Κοιιειιιιιειιτειι ννετάειι ε!ιεε ε!!ιιιε!ι!!ε!ι !ετεεε ιιι!!εεεε, ειεετε.ιι;

Βιει· ιιεά Βε!ιιιερε, Βι·εετε;ειι·εε!:ε Με Κε.!Τεε. Κε.!ιεο, Μι!ε!ι,

Βιιερειι, Β'ι·εε!ιιεειιε νικε!ιι·εεά άει· Αι·εε!ιερειιεεε ε!ε!ι Ζ!!ΖΠ·

!!!!ιι·εε ιιεά άεάιιι·ε!ι, εοινιε άει·ε!ι Οεετι.;εεεεε εεε!ι Με Βατικ

;.ςε!!ι!ι! !ιεεεει· ιιι ετ!!!εε !ιεειν. εε ιε!εάει·ε. !ε άειι Π. 8(. ιει

ιιι 50 μα. νοιι 7000 Βε1ι·!εεειι _(εάει Α!!ιο!ιο!ἔεειιεε ννϋ.!ιι·ειιά

άει· Αι·!›ε!τ νει·!ιοτεε, ά!ε Γτά!ιει!ιο!ιε- ιιεά νεερετρεεεεε ε!εά

άι!!!ιεε εε!ιε!·τεεε(, ά!ε Ατ!ιε!τε2ειι !ετ εε!ιοιι άειάιιτο!ι ειεε ειε

10 μα. !ι!!ι·εει·ε Με εε! ιιεε. Πει· ΑιιΕεε!ιννιιιις άει· ε.ιεει·ι!ωε!

εε!ιεει.Ιεάιιετι·ιε !ιει·ε!ιτ :ειε Τε!! ειιι' ά!εεεε νει!ιει!εειεεεε.

Αεάετειξεειι.ε ἱιιι άιιε !”ι·ιι!ιεειι!ε·ε .Βι·εε!ιάρΠεειε άει· ε.ειειά!ιε.ει

εε!ιεε Αι·εε!τει· ποπ Τειιιρει·ειιε .εε!ι!εεειιιεειε εε.εΜιιινειεεε.

Βε !ιει·ι·εε!ιτ εεεε άιε Βιιεεει·ειε Αεεειιτειιεἔ άει· Κι·Μ'ιε._ νεε

ιε1000 Βιεινο!ιεει·ε ινει·εε
.Γ . ...ι

ιοέεσ ει” Με !ε Βειιιεε!ι!ει.εά.

τ ἱ | ιιι °Αειει·ι!ιε. Β. . 170

Σ. Με» 00 ι!ε.!ιτε Με ιιι !)ε_ιιιεε!ι!εεά . 78

ιιι Αιιιει·ι!τε . . . 65
μπε. εεε!.

 

17οι·τι·ε.εεεάει· ι·ιο!ιτε: άιε Β!(:τε ιιιι Κ!!ε!!ιει· εεά Αει·ετε, άει·

Λ!!ιο!ιο!!ι·ισ.εε ειε Κτεε!ιεε!ιεττ.ε, ιιι Κι·ε.ε!ιεε- εεά 1ι·ι·εε!ιεε

εει·ιι, Με Κιιεεεε-, Β!εεε!ιει!ιε- ιιεά !!εΓε!!ιιι·πε !3εεε!ιωιες εε

_ εε!ιεε!ιεε εεά ά!ε Βεεκι·ε!ιιιιιε·εε άεε «!)ειιι.εε!ιεε νει·ειεε εεεεε

Μ!ε!ιι·ιιιιε!ι αε!ει.!ι;ει· θει.τε.ε!ιε» Ζε Βετ!!ε 717”. !ε!ι!ιείι. εε ειπε:

ετεπειι.

Με: πωπω! -Ρει·ε!ιιν!ω: «Βιε πεεει!115.ι·ε Βιιάι

!ωι!τ.!ιει·εε!ε άεε Θε!ειι!ιι·εειιιιιε.Μειιιεε»,ε!ε!ιτ ιε

ειεει· ε!ιι·οειεε!ι ειιι·ιεεε Μεεάε!εετε!!εάειις άιο ιιιι!νει·εε!!ε

Θι·ιιιιά!ε.ιςε άεε Θε!εε!ιι!ιεεειιιι!ειεεε. νεε !ι!ετ ιιεε εε!ειιςε

Με ν!ι·εε ιε :Με ΒΙετειι!ιιι εεά ει·εειιι;ε ά!ε ΔΙ!;ειιιε!ε!είε!ι

Νοε. Δ!ε ι!ιει·ιιρειιτιεο!ιε 1:'ο!ι;ει·εεε· εε! Μει·ιιιιε ε.!!ιζειιιε!ε ά!ε

Βρε!τιιεΒ· άει· νει·ειι.ει·ι.εε !!ι!εεάε!ε·ι·ιι εειι ιιιιά ειιο!ιίο!εεεάε

!Βετ!'ει·ειιε; άεε ιείε!ιι!ϋεειι Με.εάε!ρ;εννε!ιεε εε ε!ε!ιεε.

(Εεεε ννειιι -Βιι.ά Βε!ιννε.!εειεε: «Πε!ιει· !ε!ιεε_ι;!!.ε!ιε

Ζάε!ιτεει.ι· άεε θεεε!ι !εε!ιτε» !ιει:οετ, άε.εε άιο Βι·ε!!!ι

πιει: εε! άει· Βι·πειιεεει; άεε θεεε!ι!εε!ιτε ειιιε ,ει·οεεε !Συ!!ε

εε!ε!τ. Βει ε!ιετννιεεεεάει· Κο!ιΙε!ινάτεπε-Βι·ε!!!ιι·εερ; @εεε-εε

ειο!ιι· Μεεεε!ιειι, εε! !!!ιει·νν!εε;εεάει· !5ιννειεειεε.ετ ειεΙιι· Με

ε!ιεε. Πιο !ιειάεε θεεει·ειι!εεεεε!!εε ι!ει;εε ειιι ιιεε θεεε!ι!εε!ιτ.

Με 8τ!ι.τ!ιε ειεει· Ζε!!ε !ι!!ει.;τ. εε 1. νοε άει· Πιιεεε (Μ), 2. νοιι

άει· θε εε!ιε·ιεάιε!ιειτ (ν); εε! άει· ννει!ι!ιε!ιεε Ζε!!ε ε!ιετνν!ει:: Π,

εε! άει· ειεεε!ιε!ιεε ν. Α!!εε πω: ιιιιεκεεάε Μ: ε!εεε ά!εεει·

!Τιι!αοι·εε :ιι εε!ινσεε!ιεε οάει· εε ετε.τ!ιεε, ειιι ε!εε ειιειιττε!+

ειπε νν!ι·!ιιιεε; .Με ά!ε Βετνν!ε!ι!ιιει; άεε θεεε!ι!εε!ιτε. ιιεά

"νετ ι·εεε·ιετι ά!ε ννε!!ι!ιε!ιε Ζε1!ε ιεε!ιι· ειε! Βεε!εάιιεειιες άει·

!!!ειεεε, ά!ε ιιι€5.εε!!ε!ιε ε1ε!ιι· ειιι! άιο άει· Βεννεεε-ειεεεεετε!ε. Με

Βιιρει·ιιεεετε πετάω ειε εεει.ε!!!: εε Βιεεεε, Κεε!εε!ιεε.

Βε!ιννειεεε ιιεά ειε Βιιιά. ειπε Τε!! άετε!ι ειεεε!!:ιεε Βεε!ε!!ιιε·

εεε; εἰεεε θεεε!ι!εε!ιτε, ειιει Τε!! άιιιε!ι άορρεΙεε!ι.!ειε Βεειε

Βιιεεεεε !ιειάει· θεεε!ι!εε!ιιει·. ·

Ηει·ι· ν. Νιεεεεε-ν!ΐιεεεεάεε !ιει·ιε!ιτει. ιιεε: «!)ιε Βιε

εε!ιιιιεεεεειεει· 12-_ι!!.!ιι·ιε·εεειιρει·ιιιιεετε!!ειι

Βιιιά!ειι!!!ιετάιεΒνε!ι!!!εεει.ιο!οειε».1)ει·νοττι·ε.·

. ρ;εεάε Με !ε ιι!ιει· 200 Β`!ι!!εε ε!εε Βε!ε!ιιι!τ.ει· άεε Βνε!ι!!!ε·

!ιιιε!!!εε ιιεε άεει ιιιεεεε!ι!!ε!ιεε Β!ιι€ε !ιετεεετε!!!:. Με Πε!ιει·

ιτιιεεεε· αεί Τιει·ε ει·.ειι!ι εοείοι·ιιιε Κι·ιιε!ε!ιειτεει!άει· ννιε !ιε!ιιι

Μεεεο!ιεε ιιιιά εε “ει” ειιο!ι ννιεάει· ά!ε .!άι·εεεεεεε άει· Βε

ει!!ειι ιιεε άεει Β!ειε άει· ιε!Μει·τεε :'1'!ειτε. Βε ε·ιε!ιτ. !;ειιιε

Βγρ!ιι!!ε!ιε!!εεε, εοιιάει·ε ειιι· ε!εε Ιιειεε:, ννε!! ά!ε Βιιε!!!εε

ειιε!ι εεε άεει Β!ειε πιο εεεεεετει· (3ε!ιε!!ιει· ειι'εενν!εεεε

ε!εά. 1)εε Πειει;ειεά, άιιεε ε!ε!ι!: ιι.ιιε!ι εεάειε..Γοι·εε!ιει· εε άεε

εε!!ιειι Βεεε1τε.ιεε εε!ε.ιιμ ε!εά, ει·!ε!ει·ι; Ν. ιιεε άεει Ρ!εοιιιοιι

ρ!ιιειιιιιε άεε $νρ!ι!!!ε!πιε!!!εε. - . - .

Πο2. δ. Μι!!!ει·- ινιιι-2εω; εε!ετε ειιιε εειιε Αι·τ νεε

Ε'ε.εεεε!ει·νει:ε!!εε εε! εει·ε!ε!όεει· Αεε!ιε!ε.

Πε εει·ειειε ε-Βτ. Β!ε.ειεε εει·!ε!ιεετε ιι!ιει· ε!ει€ε νεε'

εεεεει·ιιεεεε άεε.Ηιι·εο!ι-Βεε!('εε!ιεε νετ!ε.!ιἐ

ι·ειιε εει· Βεει!ιιιειεεε άει· νιεεοειτ.5.(: άεε

ιιιειιεο!ι!!ε!ιεε Β!ετεε ιιεά άειιιοτιεττιεττε εε!εε Πετει·

ειιο!ιεεεεε άιιι·ε!ι Ρι·οιε!ιτιοεεεεριιτει:.

·Ρι·ο!ἶ. Βεεάει·ε!ιν-Κ!ειν άειεοεεττιεττε ειπε !ε!ε!ιτ.ε

ειιά ε!ε!'εε!ιε Πετ.!ιοάε άει· Λ!η;τειιειιεε άει·

ιεεετεε0ι·ι:ςεεεε.ε !(Μιε!ιεε.

Βικ Ε' ε! ε ε ε ι· ε; - Βει·!!ε !ιειι:ιε 'Ι'εϊε!ε εεά ιιι!!ιτοε!ιοριεε!ιε

Ρι·ε.ρε.ι·ε.ιε ιιεε: άιο Εε!εει·ε _Ηιετο!οι:ιε ιιεά εεε· ά!ε Δετιο!οε!ε

άει· βει.ει·τιΒ·εε εεά εϋεει·πηεεε Βε!τ!ιε!ε·εεε!ι.ννϋ!ειε (Κι·ε!ιεει

ε.ιι!,εεετε!!τ εεά εεερι·εε!ι εε!ιιε ιιι άει· Β.1ε!ικεεε νεε Ρι·οκοποεε

ει!ε Κι·εε!ι!ιε!τεει·τεεει·ε ε!ε!ι !ιεινεεεεάεε Ροι·εε!ιεεεεε. Ι)ιε Βι

ε·ε!ιιιιεεε ε'οιεεεεε ε!ε!ιτ εε! Δεεε!ιεεεεεε;. Ι)ι·.Α!!ιι·εε!ιυ

Β'ι·εε!ι!'ει·τ ε../!ι!. ννιεε ειιι' Με νιε!!'εο!ιεε ν7ιάει·εριεε!ιε ιιι

!ιιιιεεεε, ε!ιει· ε!εάι·ιεε!!ε!ιεε ν!ίοι·1:εε Με.

Πι·. Βει· ε· ε!! - Βει·Ι!ε εεά Πι·. Βιο!ξε! ἔ Βει·!!ιι: «Π :εε ε -

ι·ιειειιτε!!ε Πετει·εεε!ιεεεεε ιιιιω ά.!ε ε!ινε!ο

!οι;!εε1ιε Ψιι·Ιιεεε· άει· Βεά!οε!ωινικΜ άει·

Ι!! ι ε ε ι· ε Ι ιν ε. ε ε ε ι·». Πιο !ε ν!ε!εε Μιιιει·ε!ινε.εεει·ε εετ!ιει!

τεεε Βεά!οε.!α!ν!τε.τ Με: 1ιεετιιιιιιιτε ρ!ινε!ο!οε!εε!ιε ν!7ιι·Κεεεεε

ειιε. ννεεε Με Μ!εει·ε.!ννεεεει· ά!ε ειιει1ε νει·Ιεεεεε Με,

εε!ιννιιιάει άιε Βεά!οε!ετιν!τε.τ. ιε !ιει·2ει· Ζε!ε. ' Π!ε ρ!ινειεΙοε!

εε!ιε Ψιτ!εεε.ε εεε ν!(εεεει·ε ννιι·ά άιιάει·ε!ι νει·ε.εάει·τ.. Ζννιεε!ιεε

εειε.ειιτιοεε!ι·ε!ειε εεά άειιι ε·1ε!ε!ιεε ειιιεεει!οιιε!ιε!τιεεε Μιεει·ε.!

ννεεεει· εεετε!ιτ ειιι άειιε!ιε!ιει· Πειει·εο!ι!εά Με Β!ε!!εεε εε! άιε Πε.

εεεΓιιε!αιοε. Με 1Βιειι.εε.τιοε ννιιτάε άει·ε!ι. ειιι Πεετ!!!ε.(:!οεενει·

ίε!ιι·εε εεε Βιιά!εειεε!εεε !ιει·εεετε!!τ ιιεάάειιι άΙιεετε!ννεεεει·,

άειε εε!εε Βιεεεειιοε νει·!οι·εε Μ!. 2ιηεεεετε .
π

(!ΐοι·τεεωτιι ει; !'ο!ετ.) " ` '

ινε -, ε..
..αει
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. · 'Γεεεειιεο1ιτιοετοιι.

ΡετεοιιΜιε.

-;- 1)ετ εειιιιιιετε θγιιε1ιο1οιτε Ρτοι'. Βτ. 11ο ε ο τι οι ε ε ε ε -

εε τι , Ι)ιτειιιοι· εετ Βει·Ιιεετ Πεινετειτει.ε-Ρτεεεεε1ιειε. νοιι

ειιι1ετε ιε τ1ετ.νει·ιτεεεεεεε 1ινιιειιε ιε νοι1ετ €ειει.ιε·ετ Β'τιεεεε

εεε 1ι6τρετ1ιεεετ θεεεει11ιειτ. ειιιε 70. Σε εε ιι ει εε ι·. Βτ εε

εστι εε άειι εε ιιει· Βετιιεετ Πεινει·ειιιι.ι ειεει εε1τεεεε ειτ

εεεειιιιιιιεεε, Με ιτοτε τεειΙοεει· εεεεεεετεειτ ειοιι ειιιε Με:

_ιεεειιᾶΙιειιε Βιεετιειιιιτ εε εενιιιετεε εεννεεεε εεεεε. ε!εει Με

40 .Ιεετε ννιτικι Ο ι ε ιι ε ε ε ε ε Με Ρτοιεεειιτ - ειιΓεεετε ιε ΗΜΙε

εεε εεε 1887' Με Νεοείο1ιτετ Κ ε τι Β ο ε ι· ο ε ιι ε τ ε εε εετ ειπε

Βιθτ Πιιινοτειιει. -ιτ1ειεεεεεεεεειεεεει Με ε`οτεειιετ,Ατετ εεε

ετετ. .

- Πει· Ρτοιεεεοτ ιιει· ΡεγειοΙοειε ιιει· ειιιιιιιτ - ιιιεειειειεεεεε

Διιιιιιειιιιε. 1)τ. .Ι ο ε ε ε ε Ρ ε ει 1ο ε, ιει ειιεε Αεειιιεεεεε εετ

25-ιειιιιεεεΒιειιεΗτιει. εε τ' Με τοτε 25.ιεετε ιιιιΠιειι ετ

εεΙεεεεε ενοτιιειι.

- Αει 4. .πει ε. 82. εεειεε; ιιει· εεεειιειε Με. Με. εετ

Βιεειτοιεετεριε εεε Νετνεεεετεοιοειε εε εετ Πιιινει·εἱι.ει.

Ψιειι, Βτ.11οτιτε Βεεεκ1ιει.εειεεε ΤΟ. θεειιτι.ειερε.

` - Με. 1)τ. Βεει.νεειιιςετ εετ εει Με Βιιτιεεεεεε εεε

εειεει· 8ιει1εεε Με Ιιειωτ εεε 1.ιεειει·τειιιετ Κτειεετειιιιεε

1ιεεεεε ιιεειιεεεεεει., οεειειεε εειε νετι.τεε ετα ιπι ειι.εεει.εε

.ΤΜιτε εειεειι.

- νετετοτεε ε: 1)1ιι 'Ι'ιιειεονε ειε 1. .1ειιι εετ Βι

εεεεεειιει·ει. Βτ. ΜετεειιιεΙεει θεει·ιεΙοινιτεοε ιει

42.·ΙιεεεεειΜιτε. Με Ατετ ιει θ. εεε. 1888 ειιιε εεινεεεε.

2) Βει Οιιεεεε εετ ε1τετε Αι·ετ Με' ειιιε Ρειιεετεεειιι «Κιι_ιεε

Ροι.ειιιιιιιι», Πι·.8. 8 ε ιιιιτ ε ο νι, ιτε Αιι.ει· νοιι 48 .1Μιτεε, εεεε

18-ιειιτιι.ι·ετ Τετ.ιεεειε Με Μει·ιιιετιι·ει. Ετ εετ. εεε ΒεειεεεΜ

ιιιιι. ιιειε Κοιιιιιιειιιιεετ εεε Με ιεειειεε θειειετεε ιιιεεεε

θεειιιεε εετειιτ, Με νοε ιιει· ιεεετετιιιιειι Μεειιεεεειι: ει·ιιιοι·τιετ.

εεε ιι1ιετ Βοτιι ετεινοτίειι ινει·τιεε. 8) Αιιι '7..1ιιιι ε. ει. ιε

1'17ιεε Ρτοιεεεοτ Πι·. Ηετιιιιιειι Νοτειιεεει, ειεετ εετ

1ιετιιιιιιιι.εετεε ΚΙιειιιετ εετ ιιοτιιεεε ΠεινετειιΜ. ιιιι 84. Βεεεεε

_ιΜιτε ιιιι'οΙειι ειεεε ιτιι.ετοιιτι εεε 8εεΙειεε ειεςεττετεεεε Μειωτ

εειιιιιεε. Με Νοιιι εεεεΙ εε οιεοτ εετ εειιεει.εεετεε εεε ετι'οιε

τειιιιιειεε ι!'οτεεεει· εεε Κιιει1ιετ ιιεειεςεεεεεειι, ιε ινειεεειιι

Με 1ειάειιιιε Μειιεειι1ιειι. ειεεε ιετετ ετιεΙετειι Ηειτ'ει·, ειε νικε

εειιεειιει'ε ειεε ιει·ετ ετϋεετεε Ζιει·ι1εε νετιιεττ. Αεί' ει". Μ1εε

θεειειειι εετ ιεεετειι Μειιιειε εεε Ν. Ηετνοττεεεεεεε εειει

ετει, εεειειιι.Ιιεε ειε‹ι εεεετε Κεεεεειεεε νοε εεε Ετ

ετεεεεεεεε εεε Βετιιιεε, εεε θεειι·εε εεε εετ Νετνεε νοε

ιειε 1ιεεοετιετε “τει-Δω ενοτιιειι. 1ε Νοτειιεειιιεε1εεε ι. ε.
ΝΝεεειει·1τ ρ;εεοτειι, ετιιιειι ετ εειεε ιιιειιιειειεεεε Αεεειειεεε

νοε 1859-18θ8 εει Γτιειιτιοε-ννι1εειιτι-Ιεειιτει ιε Βετ1ιε,ινο

ιιει· εετιιειιιιε Κιιιιιιιετ 'Ι' τ εεε ε εεε ιιει· Α1ιιιιειετ.ετ εποε”

εειεε 1.εΙιτει· ιινετεε. Νεε1ι Βτιεεεεεε εετ Βοιαοι·ιιιιιτιιε,ι. δ.

1883 νει· Ν. Αεειετεετ Με. 11ο γκι ε ε ε εεε εει;ιειειι Ρτινετ.

ιιοεεετ ιιι Κϋειεεεετε, ιινεετεειι εεε εεεεεεε-ιτειιεϋειεεεεε

Κτιεεεε ίεεειεττε ετ Με 1)οεεει. εεε Μι1ιτει·ετει. ιε Βτεε!εε εεε

ι'οιειε ειειιε 18'ἱ2 ειεειιι Βετ'ε Με οτιιειιιιιεεετ Ρτοτ'εεεοτ εετ ιειιε

τεε Μειιιειε εεεε Ε'τειεει·ε. νοιι εστι @Με ετ2.1εετε ειιιιτει· Με

Πιτειιιοτ εετ ιιιετι. ΚΙιειιι εεεε δεεε εεε 1882 ιε ιι1ειεεετ Βι

ιεεεεειιετι. ιιιιο1ι Με". νοιι εεε εεεεει.εετιειεε ννετεειι Νοε ε -

ε εεε! ε εειειι με εειιιε «'Ι'οΕιεεεε Πιεεεεειιε εετ θεειτε

1ετεεεεειιειι», εειεε εειιιι·ειειιεε ετεεεεεεεε ιιεει· ειε Ρεγειο

Ιοειε εεε Ρετεο1οιιιε εεε Νετνεεεγετεειε εεε εειεε «Ατεεει

ιιιιιιε11ειιτε» ει·ννειιιιτ. Βειτ. 1894 ετεεειεε ιιει;ει· εειεει· Β.ειιεΙι

ειιιε ειε 24 Βειιιιε ειει'εεεεεεεε «Πεεεεεεε εετ Ρετιιο1οειε εεε

Τεετεριε», ιιι ε·εΙειιειιι ει· εεΙεει ειε Ιίτειιιιιιειιεε εεε Πετειοε

εεε εεε Βεεειιτειιοε εεεεειιε1τε. 1)ετ ιςτοεεε Βει°, εεε Ρτοι'.

Νοτειιεεε1 Με ιιιιει·εετ Κιιειεετ ;.ιεεοεε, εετ ιιιε εεεε

6ιτετε εετ ΚοεεεΙιειιοεερι·ειιιε ιιεεε Βιιεειεειι 8ειιιει·ι. Αεί

οιεοτ ιιιεεετ ΚοεεεΙιειιοεετειεεε ειιι.τε εετ Ηιεεεεειιιεεεεε, Με

πιτ εεε ετιιιιιετιι, εεε ειιεεεεεειιιειι, εετ ω» Ψετεεεεεετ Βεεε

ιε ιιεεε1ετ Νεεει. ιιει·ειι ειιιε οιιεε εεειιεεεεε Τει· ειιεεειει·1‹τ

εεε ιιεει ννεεεοε εε ιιι1Ιειι, ε1εεεΙιε1ιετνσειεε -- οεεε εοεννε

πιε Βεεειιεε εε εεειιιεε. εε εε.εε ετ ιιοεε εε ιιει· ιιιεετετε ενετει:

εειι'ει·ετεε Βιεεεεεεεει.ειιοιι εε εεεειι ιειειεειιε ννει·. 41 Ιε

Α Με ε ε. εετ Νεετοι· εετ άεεεεειιειι 8εειιεεεοιι”ιειετε, θειιετε1

ετετ ε. 1). Πι·. Κειιιιιιετετ, ρ16τεΙιειι ιιιι ει. Ιιεεεεε_ιεετε.

Παει ιτε νοτιεεε 1εοεει. εεειειε ει· εειε 50_ιε1ιτιιεεε Αιιιτε_ι ειιι

ιιι.ειι(ι. εεε ννεΙεΙιειιι Αειεεε ιεει εεε1τειεεε Βιιτειιεεε πιει!

επιιτ εε.

νοιπ Κτιεεεεειιιτειεςιιετιει.

-ΡιιτΑεεεειεεεειιε ιιι εεεΙ(ειιιρίεεεεεεε

ειε .Τερεεετ ειετι εειιι ετει1ιεεειιΡετεοεε1 ιι.ε.

εεεεετεεεεεε Οτεεεεεειοεεεει:ςεε ειιτει1 €εινοτεεε:

 

-Πει· Θε. Ψιειιιειιτοτεεε Π'. ΚΙεεεε ιιιιι: Βε1ινιιετ

ι ε τ ε - Μπι Βινιειοεεετετ εετ 8. Ιει.-Βινιε., Βιεει.ετειι. 1)τ.

Ρεεεε1ιοειειιι;

Ρετ Θε. Αιιιιεεοι·ιΙοε ΠΙ. Κιεεεε - Μπι Ο1ιετετει

εεε 8. ιιιεςειιειεε Αττ.ιιιει·ιερετεε. Πι·. Η ε ιι ε ει ινε ε ιιιιι1 άειι

_ιιιετ.τετεε Αετετειι εετ Πινιειοεε1εεει·επε ιιει· 3. ι·εερ. 8. Οετει

ειι·ιεεεεε Βιιιιιιιεεειιινιειοε, 1)τ. ιν ο ι η 1 ε τε ε τ εεε Β ιι ι· ο ε

νοε ιιει· θεεεε-Βεεεεε;

Ρετ δε. 8ι.ιιιιιειεεεοτιιε ε 111. ΚΙεεεε-ιιειιι ΜΜΜ.

Οεετετει. εεε 12. Οειειε. Βεειιιεεει·ει;., Βι·. Β ε. ο ε ε ειιι1 εεε

_ιιιεεετειι Αετει.εε: Βι·. Β ι ε ε ο , νοιιι ε. θει.ειε. Βειιιιιεεετες..

1)1)ι·. Ηειιιεετε, 1ιοεεειιι.εε εεε 1ιιεκτετειι1οε νοιπ

10. τεερ. 11. εεε 12. Ιει'.-Β.ε8·.

- Αιιε ιιι επι ειε‹ι εειιετιιιεεε νειειιετ ι“ειεςεειιε Α ο ι· ε ι ο

ειε εετείεε ννοι·‹ιεε: Πι·. Ρειι1ε`ιιιιι·εεειι-ιιι ιιεε

ιιι Ποειιειν ειεεεεεε Β.εεετνε-1ιιι. Βιιιειιι.; [Π. Κ ε τι Β σε ε· ι;

ιε εεε ιε 1ινι1εε εετειεοειετεεεεε 27. ι1ιεςειιιιεε Αι·ιιιιετιερετε;

Ι1τ.Η ε τ ιε. .Ι ο ε ε τι ε ε ο ιι - ιιι εεε ιε Βετεεεε·ιεεειιι επε1ιοιιιιε

2.Βιεεεεεεεεετειιι. εεε Πι·. .Τ ε ιι ο ε Βτει ε ι ε - Με _ιιιιιι.ι·ει·ετ

Ατει ιε εεε εεείοι·ειἱετι.ε Βεεετνεεοεριι.ει ιιι Τεεεε1ιεειιιειι.

- [Πε Βιεεει·ειιιεκ ιιει· Αει·ετε εεει εκει νοε

11ιειιιιτ ιτε 1ι"ει·ιιειι Οειεε εετ εεε Οττεειιειιειι νοιι

ετει.1ιεεετ ειιιε εει.ειδει;. Με εεει «Κετ_ιετ Ροτεεει·» εεεοιιτιε

εεε ειτε. ειε‹Ι ειοετ εετ εοιε1ιε ΡΙϋ.ιεε νεεεει, νεο ττειιετ

εεεοε εειεε Αετει.ε ννιιτεε, εοετιετε εεεΙι ειε νει:ειιεειι εετ

ειιιεετείεεεε Γειιιετετε ειιιε ιιιιεεεειει. εεεΙιεεεε. ειιιε εε.ι:ιιειιτ

Νοε ιιι Αεεεκτεειιι εετ ιιτοεειιιιεε Οεοιει·εερειεειιε εειιτ εε

εεεειιεεε Ροιεειι εεεε ειιιε ειεεεε Εεεε.

- Αιιι 21. .1ειιι νοΙιειιιιεεεε ειιιε 6 εΙοεετε. εειι. ιιει·

ετει.ει Μιιιτει·εεειτειεεεε ιειτ Κτεεεειι εεε

νετινιιεεε εεε Κι·ιε ειτε νοιε Κτιεεεεεεεεριει:ε ιιι

ε τ.. Ρε ι ε τ ε ε ιι τ ε· ειιιτι·ε. Ιε τιιεεεε 5 Ποιιιιιεε ειειι ειιιι·

ιιειι εεειιειιιεειιετ 49 εοΙειιει· Ζεεε ειεεειτοιι'εε, ενειεεε 12.400

Κτιιει‹ε εεε 1'ετννιιιι‹ιειε ιιιει·1ιετ ε·εετεεει. εεεεε, ιιετεε Πεπτ

ετιιιι.>;εειι; ιιι Ηεεριι.ε.ιετε εεε εεεετετιεε Με δε. Ρετ.ετεεετι:ετ

Βνε1ιετιοεεεοειιειεειοε εε εεεοτεεε 1ιειω. Μεει· Με Με Πιι1Π.ε

ιιει· Βνεεειει·ιεε ιει εετειιε εετ νο1ιεε ινιεεετεετεεε11εεε ιε

Με Ηειιιιιιτ εεεειεττικτ ινοτι1ειι.

- Με 1Ιοεεεεετ ΒιιεΙειιι.ινεοειιειεεοε τετ εε

εεεεειιιιεεε Πεεετετιεεεεε νετνιεε‹ιε τει· εετ

εεε: 1$ει;ιειι εεε Κτιε εε ιεεεεεετει 18878 νετινεεεετε, εετεει.ετ

1080 Οιι”ιειει·ε εε ει1ειιει.ειωε, 1ιιετ.ιιειιοεεε, Ρτινει ει·εο

εεε Με. εετ Ριιεεε εεετνι·ιεεεε. 11480 Μεεε ννει·ι1ειε ε εε

εεεεε εετειι.ε ειιι1εεεεε.

νοιι Πεινετειιειτειι εεε νετειιιετι.

- Με Κεεεε άειι· νει·ειειει.ειι Ρτοιεεεεοτειι

εεε (Με εεε ιιοιιιιεειιεε θτιιιιιιεε νοει Κετειοτ εοιεεε Με»

ειιιιε εειιιοεεεειι Ρτινεειοεεετειι τετ Μ! . ΡετεοΙοειε Πι·. Ε.

'1"ει·εεεεινιιεειι ιε 0ιιεεεε ειεε ιιτοτειιιι:εειιιε

εεε ιει·εει νετειοεετεεεεεεριτει εεεοιεειεε 1εεεειι. (Νοννοει.ι.)

- Με ι.νιτ εειεετεειι. τει ει.ει1ι. ειι.εεε, Με: εετ ιιιι νοτιετεε

.ΤΜιτε ειετ νετειοτεεεε Ι)τ. ε ε ιι τ ε ειε ε· τ Β ε ε ε τ ε ε Η ε -

ριτεΙ εετ Ε'ϋτιιετεει; εετ θετειιιτεετειιιε πεπε

ιιιειιιει·ιεειι νετειιιεετ. 1)ιεεεε ΚειιιτεΙ ιτε Βεττεετε νοε 50,ΟΙ)Ο

ειε. ιει εεε ιιει· Κοει'ετεεε τω» ειιιι€ετ-ειειιιειειεεεεε Λεε

κιειιιιε εε οειρ;ειιι Ζννεεε εεει·,εεεεε ινοτι1εε.

- Βιε εετ' εεε 4. .Ϊεει εεεεεετετε .Τ εετεε νετεεει ιιι

Ιειιιε· ιιει· θεεεεεει· Αεεει1εεε εετ Βεεειεεεεε

θεεε11εεεείτ εε ι· 1νεετεεε εετ νο11τεε;εε ειιι1

ε ε ι τ, εετ νιεΙεεει· Σε. Ρ. Ψ εε ειΙ_ι ο ιν ε κι ιιεετ ΟεοΙει·ε

εριι1ειιιιειι εεε Με @με Με θεοιετε εε ετε;τειΓεεεεε Μεεε

τεεειε ειιιεε νοτττες ειιΙιειι πειτε, κι ειο1ιτ εεει.ειιιιε εο

Κοιειιιειι, εε. Με Ροιιεει εεε Ζιιιτιιι νοιι Νιοετιιιιι.ειιεειει·ε ει"

νετεειιιειΙεες ιιιεει ε·εετεπει.ε, ειε Μιιε;Ιιειιετ εετ θεεεΙ1

εεεειτ εεει· ειε Οειι”εεε1ιεεεειε ειεεετ νετεεειιιι1ειιε Πιτ εετ.

επιιιιιιε; ετεεει.ει.εε.

- Με δετετοιι εεεε $εειιιιτο θεεεΙ1εεεεΓι.

ει, Με ιε ιιει· 6ιιεεεΙιεΙιεε θοενετεειεεετε-Ζειιιιιιε ριιεΙιειεττ

Μπι, εετ Α11ετεϋοεει εεετει.ιετ.εε Βεεεε1ιιεε εεε Μιιιιειει·1ιοιιιιιέε

Με ιι.ει ννειι:ετε νεττεμ εε εεεεεΙοεεεεινοτιιειι.

-Πει· νοτει.ειιά εετ Ριι·οιεονν-θεεεΙΙεεεειε

Β.εεειεειιετ Αετει.ε νει·ϋε'εειιιεετ ιε εεε «Βεεεειιε ινε

ιιοιιιεεειε τ'οΙε;εειιε Βι·ε1ετεεε:

Ποτ νοι·ει.ειιιι εετ θεεει1εεεείτ Β.εεειεεεετ Αετετε ειιιε (ιε

ιιεειιτ.ειε Ν. .1. Ριτοεοινε εετ Με Βιετε, εεεεετεεεεεεε εετ

Κειιιιιειε Μιετ νει·ειεεειιιεΙιεεετ εε ετιεεεε: 1) εεε Μετε

1ιείτ (Ντ. 2) εεε ειιιε νοτει.εειιε εετεεεεεεεεεεεε .ΤοιιτεΜε

(ετεεεειετ 8 ιεΜ ιπι .1Μιτι, ινοτιε εειετ εεεετεει ε1Ιε Βε

εεειιιεεε εεε ειιιε 21. ειε 28. Με” ιε Ποεεεε εεεει,ιτεεεεεεε

Κεεετεεεεε ιιεετ εεε Κειιιιιι' ειε. ιιει· θεο1ετε εεεεετεεεε
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δω... Μ: 1ιι ε1υετ Αυ!1ε.);ε νου 1200 Βεετυρ1ε.1·ευ Με νει·

ευε·υυε εεε 111υ1ετετε εεε 1υυετυ Με θτιιυε νου Απ. 149

εεε Ζευευτ- Με Ρτεεε-8τειυτε ευτυουε·ευε1τ.ευ ννοι·εευ; 2) Με

υ15ιυΙίο1ιε Βου1ουεεΙ υετ ευου εεε Αρτ11- υυε ΗΜυεΐ1 (Ντ. 8

υυε 4) υετ.ι·ου'ευ. νν·οτ1υ υυτει· ειυεετετυ Με Αι·υε1τευ εετ Ρ1

ι·οεονν-Κοτυιτι1εε1ου πω» Πεε1υΓε1:11ου εε) Ουο1ετε υυε ε1υε

ΜΜε11υυε· ευε1· Με Αυεεευε ννεο1ιευτΙίο11ει· Πει1ευ υε1τεΙΤευε

Με Βεννεευυε εετ Ο1ιοΙετεετυτευ1τυυεευ ει111ιε.Ιτευ ενετειι. 1)1εεεε

Βυου υπ 1ο ε1υει· Αυεε.8ε νου 1800 Βιετυυ1ετευ ειπ' νετ-τε.

ευυ); εετ· ΟυετρτεεενετννεΙτυυε 8Ιε1ο1ιϊε11ε ε1ε1.τετε ννοι·εευ; 8)

Με νουι νοτεεευεε Ευεο Με εεει·υουτε εννε1ιε Αιιεευυε ε"

«Ατυε1τευ» εεε 1ίου;τεεεεε ευει· εευ Κουτρί υιἱι εετ Ο1ιο1ετε.

ενεΙουε, ειιεεει· εευ νου: Κουε·ι·εεε ευεει.ιοττ1ιυευευ Βε

εο111εεεευ, 28 Βετ'ετετε, ε11υ)υπ11ουε 8υευυεευτοιουοΙΙε εεε 1υ

Βε1Ιεεςευ Με Βεε;τεεευυεετεεευ ευ εευ Κου.<.ει·εεε, Με Ατ

υεἰτευ εεε· Κοιυυυεε1ουευ ΠΠ· 1τυρίυυε· υυε Πεε1τι1'ευε1ου, Γοτ

ιυιι1ετε εετ· ννϋουευι11ο1ιευ Βυ11ει5υε ιιυε ε1υ εΙρ1ιευετ1εουεε

νει·:ε1ουυἱε εετ 1885 Μ1ης11εεετ υυε 'Ι'ε11υε1ιιυετ εεε Κουετεε

εεε ευ1.υ1ε1τ,-ε1εεε Αυε;ευε 1υ εΙυετ Αυτ'1εεε νου 2400 Β:τετυ

Μιτου Μ. ειπ' νετΓεε·υυπ εετ Ουετοι·εεενετννε1τιιυε @Μου

εΙΙε ειιτυουεευε.11ευ ννοτεευ, Μεετυυ1 ουυε Α1η;ευε εεε

υεττε1ΐευεευ Ατιἰυε1ε εεε Ζειιευι·ειετ.υιε. Ιυεευι ω· νοι·επευε

νειιι Ι)ει·;τε1εμευ Μ11:1ε11υυε τυεο1ιτ., του: ει· εε 1111· εε1υε

Ρ111ουτ, 1υ Κυτεε Με Εεεε ευ εουΠεετυ, 1υ Με ετ Μιτου

εευ11υ1εττ·ετ1νε υΙε.εει·εεε1ιιυ).ςετι νετεε1.ει ννοτεευ Μ. Ζυυεουετ

Μ. ουε1ε1ο1ι εετ Βεεευτειιτ εεε .Ιουτυε1ε .1. Ψ. Ρορονν εο1'οττ

υε.ου 81ει1ει·υυ).=; εετ· εννε11ευ Ντ. εεε .Τουτυε1ε υεου Ρειετε

υιιτε @Μιτου νετ, ιιτυ ρετεϋυΠου ιιτυ Βεεευ1ευυ18·υυε; εετ

Αυ).πε1εςευυε1ι ευ ρε1.Μου1ετευ, ε1υ Ζε11.τευτυ νου τυευτ ευ:

ευεετιυε1υ Μουε1ευ νει·εττ1ουευ, ουυε εεεε Με Βεεε.υι1ου

οεετ εετ Υοτετευε ευετυευρε Κευυευ1ε νου εευ Πτεεουευ εετ

11υετ εεε _ΜετοΙιεΙ'1. νετ1“εμευ ΠεεετεεεΙυ, υοου ευετ· εεε ενε1

τοτε 8ο111ουεευε1εεεε Πεϊτεε ετυπ1ιευ Μιτου. 1)ε υου1Μο1Βε

εεεεευ εετ Βετ·ευε).εευετ εε1υετ ΡΜουι Μουτ υεο1ιυουιτυευ

1τευυ εεε Με θεεε11εουεπ εεευτου τυπ1.ει·1εΙΙενετΙυετεετΙε1εεε,

εε εευ εἱου εετ νοτετε.υε ε;ευε1.1ετ, επι 1. .Τυυ1 ευ εευ 1111

υΠειει· εεε 1υυετευ ε1υε ΕΜ εεε ευ τ1ου1.ευ υυε υτυ υε.1ευ.ςε

ΑΜ'υευυυΒ εετ ευετ εεε 11τευείτ. νει·υευρ.πευ 81ετ1ετυυε·,

'εεευ11ε11ε ευει· ετε Βεεου1ευυ18·υυε· εετ Ρι·Μυυ); εετ Απε

1εεευυετι οεετ ευετ, Γε.11ε ε1εεεΙυε υετε1ιε ε1υετ ευεει·ευ Ιυ

Με” 11υετνν1εεευ. εετιιτυ ευ ρει1τ1ου1ετευ, εειεε ννευ1)ζε1.ευε εετ

νοτειευε Μενου 1υ Κευτιτυ1ε ε·εεε1:ετ υοτεε, εειυἰ1. ει· υυε Με

Βεεευτ1ου Με ευτευτεουευεευ ε·εεεεε11ουευ Μεεευευυπευ ευτ

νεττε1ε1ΒιιυΒ υυε Ύν1εεει·υετεεεΙΙυυε 1υτετ Βεουτε υυε ειιι·

Ψευτυυε εετ ιυεκετ1ε11ευ Με τυοτε11εουευ Βεουιε εετ θεεε11

εουεί1. υυε 1υ1·ετ Μ1τε;Ι1εεετ ετ;;τε11“ευ υευυ1ειτ. 1υ Βεο.υτ.ννοι·

του;; ε1εεετ Β1υρτευε υυυ Με Ουει·υτεεενει·ινε1τιιυ); εεε νει·

ετευε Μιτου Βουτεὶυευ νουι θ. .ΗΜ υευεο1ττ1οΜυμ. εεεε εεε

Μετευε1°ι. ννεεει1ν0τυτεουευε εεεευ Ρυυ1:1: 1 Απ. 182 εεε

8ετε1'ε·εεετευυουεε ε1ευετ1. Με εευι Ρτουυτευτ εεε Μοευευετ

θετ1ου1ε1ιο1'εε ειιι· 1ΜυΙε1τυυ); εεε Κτ1υι1υεΙνετΓευτευε “με

εευ Βεεευτειιι· εεε εευευυτευ .Τοιιτυε1εε, ω. .ετεε Ρουων,

υυτε1· Αυννευευυε εεε Απ. 809· εεε 81.τε1ε·εεετευυουεε υυετ

Μεεευ ενοι·εευ εε1. θειου; νν1τε εεε 8οΜουεε1 εεε Μετευε1'ιεε

ετε: ευτου Με Θετ1ο1ιιε1υε1ε.υιευπ.εου1εεευ ννετεευ. »Με 2°1ε1ου·

1'ε11ε Μουτ ινευ18· Σεπ ει·ΐοτεετυ ετεεε. 11νε.ε υυυ Με υ11ι·ε11ου

ευι·ἰὶουε·ευεΙτευε Ντ. 8 υυε 4 εετ «Ατυεἰτευ» εεε Κουετεεεεε

ευ1ε.υςι, εε τυυεε νεου) υε.ου Αυε1οε·1ε εεε Με.ι·ευε1'ιεε ευε·ε

υουιιυευ ννετ·εευ, εεεε ευου 11η· 5ο111ουεεΙ υοου Με” 1υ εετ

Μου. εουννευευ νν1τε. Ιυενν1εουευ Με ω. νοη;ευευ εετ Ζευευι·

@μου Με 11εϊιε εεε .1ουτ·υε1ε ειπε Με «Ατ·υε11;ευ» εεε Κου

εεεεε, ἱυεετυ εε εευ νοτετευε εετ 11εε;.;11ουυε11. υετουυι, εἰε

εεε11εουείι ι·εου12ε1τ1 του ω· 'Ι'ϋ.11ευε1ε 1υτεε ευεΐευτευεευ

Ο1·,ε·ευεε εεε εε1υετ ουπυ1εε1ουευ, εονν1ε Με εεε νν1εεευ

εουεϊι11ου-ρτευι1εουευ Βεευ1ιετευ εετ «Αι·υε1τευ» εεε Κου

ετεεεεε υεττε11ευε εευ Κειυρ1" Με ω· Ουο1ετε εευε.υ υευευυτ

ευ υτυουευ, ευου Με ενε11ετε Δυε ευε εεε .1οιιι·υε1ε υυε Με

νετϋ11'ευι11ουυυρ 1τεευε ννε1ουετ ετ1ουτ.ε ευετ εευ ΟυοΙοτε

υοιη;τεεε 1υ Με” μεεετ.ε11τ, εε εοΙουεε Μ). υεεευτευεευ Απε

ε·ευευ ευ· ευεετε ουυευ1υ υ1ου1ε ννευ18·ετ Με τε1ουε θεεεΙΙ

εουεΐι νετευυεευ Μ. 1υ Αυυε1.τ·εουι εεε Ι)ετεε1ε)ετευ 111111. εε

εετ νοτειευε 1111· υοεννευε18, πι· Κευυτ.υ1ε ε11ετ Μ1ις11εεει· υυε

εεε Κουετεεεεε ευ υι·1ιη.εευ, εεεε ει· υεου εΙΙευ 1'ετευουευ,

εε1υετ ΡΜουτ. ι·εουτεε11.18· υυε ,ε·ενν1εεευυε1'ι υε.ου2υυοιυιυευ,

εευυοου εεε νου 1υτυ υυευυευεἰεευ θτευεευ 1υ Με @Με

ε1υεε ευεο1νευτευ 8ουυ1ευετε εεει·ετ.ευ τει. Βεεϋ,ε·1το1ι εεε

υεε1ιετευ Βεϊιεε. ννε1ουεε 1ιυ Βερτ.ευτυετ 1111118· ουτε. τυυεε εετ

νοτετ.ευε εουου μια ει·υ1ετευ, ετεεε, ννευυ Μου Με εε.υ1υ Με

εΙΙΒετυεὶυευ ΒοΜυΒ·ιιυεευ εεε τυεε1εουευ Βευευε Μουτ ευεει·υ

εοΙΙιευ, εετ νετειευε εευετ1ε·).εε1υ ννυ·ε, ευ ετυΙει·ευ.εε.εε εεε

.Τοιιτυο.1, ννε1ουεε εε1υε Β1ου1υυε· υυτει· υε1υευ Πτυετευεευ

ευεει·υ υευυ, εε1υ Βτεουε1υευ ε1υειεΙΙ:.

Υετεου1εεευε ΜΜε11υυ8ευ.

.-111ε ετεεε εετ Βουυτε1τυρϊυυςευ 8·εεευ Με

Ο υ ο Ι ε τ ε 1ετ υειιετε1υΒε νν1εεει· ευί εἱυε Λευ εεε εεε Με

1111111ετ-Μεε1ε1υε11υερευ1.οτε 1υ εειυ τυ1Μετ-υτεε121υ1εουευ εε

 

1ευττευ Κοτυ1τεε υετετευ ννοτεευ. ΑΜ' ευυ.ε ε1υεε νου ν1ετ

Μ11€Ι1εεει·υ εεε Κοτυ1τ.εεε (Αυεεευι1υετ Ρτοϊ. ευιετ. 1). Μ. Ρο

ρονν, Ρι·1νετ-Ποεευτ 1)1·..1. Βερτεουεννευ1, 1)τ. Ε. Βετ·

τευεου ι1υε Πι·. Η: Βουετεουεννε1Μ) ευεεε·ευευ. Ουτ

εουτευε υε.τ. εἰου εετ Μ11Μετ-ΜεεΜυεΙυουεε11 εευ1υ ευκο

ευτοουευ, εε.εε Με Β'τε.εε εετ 8ουυε21υη:ί'υυεευ ε·εε·ευ Με

11υο1ετε εεεευννεττ1ε; νν1εεευεουεΜ1ου υοου Μουτ. εε νεου. εε

υ111τ1. εε1, εεεε Με Αυννευευυ1.τ Μεεετ 8ουυτεἰιυρίυυἔευ 1ιι εετ

ευι1νευ Ατιυεε ετυρΓο1ι1ευ "ετεεε Μου.

- Π1ε 11οευευετ Βυευἱυευυεευυετε1ιευ ε1υε,

Με νου εεττ υετ1ο1ιτ.εο νν1τε, εετετπυ.: ευετΓε11ε, εεεε Με

ΑΜυευιυευ νου ννεο11υετ1υυευ 1υ νΙεΙευ ε1υετννε11ευε1υεεε1.εΙΙτ

νσετεευ υ1υεετε.

Ιυ ε1υετυ ετεετ1εουευ θευετε.εν1 Μ: εε 1υ1'ο1ε·ο

εεεεευ Μεεει· 'Ι'ε.Βε ευ Α υ ε ε ο υ ι· ε 1 τ υ υ ε ε υ ε;ευουιτυευ.

Μιτου ννε1ουε Με Αυτ'υευυιε εΙυετ ευτεουεενν1εεευευ 8ουννευ

«που τω» θεενε11. ευτευε;εεεωτ ννυτεε. Β1υ Ατ·υε1τετ. εεεεευ

τω: εννε1τυυ1 ευι·ϋε1:,ςενν1εεευ νετ, ετεεε: τυ1εοε. 20 Θευοεεευ

1υ εεε Αεν1, εεεεευ Τει· Με. εε 1υυευ Μουτ. εεϋ11'υετ ννυ1·εε,

2ετ1τυιυτυεττ Μαιου, εεε νετ1ευειε υυτετ Ι18τυ1 υυε Ι)ι·ουυυ

με, εεεε εεΙυε ?πιο ευίε;ευοτυυιευ ννετεε. Πει 8ου11τυπυετεε

ιιι νετυ11τευ. υευω :Με υυυ Με 8ουννευεει·ε Με εεε υετε1τειε

ἱυτ εἰυ Ι1ε,=.ςετ ε.υϊ εετ 1)1ε1ε.

Β!.

-·· Με θεεε.13$28.υ1 εετ 1ίτευ11 ευ Με εεε 01ν11

υοευ1 Μ11ετυ 8 κ. Ρε1.ετευυτςε υεττυε· ειυ 18. 011111

ε. .Τ. 9211 (1 ννευ. Με 1υ ε. νουν.), εει·ιιυτ.ει· 661 'Ι'νουυε -

(51 ννευ.). 786 8,ρυ111ε- 12 εεε.), 268 ε1ο11ε.τ1εου - (18 τυευτ),

92 Ι31ρυτ.υετ1ε - (5 που.), 08 Με.εει·υ - (Ο που.) εεε 88

Ροουευυτε.υυε - 10 που. Με 1ιι εετ νοτιν.).

11Ιοι·1:ε.11τε.τε-Βυ11ετ1υ Μ. Ρε1:ει·ευιιτεε.

Ρετ Με Ψοουε νετε 12. Με :Με 18. .)υυ1 19011.

Ζε.υ1εετ 8τετυείεΙΙε:

Γ) υε.ου θεεου1εου1: ιιυε ΜΒΜ:

°εεεεεεεεεεεεεε

@Ώ ·6

εεεεΐΐΐττἶεἶεἶΐἶεε
Φ>~Φ:εεεεεε:ε=

δ2488090-12δ7140184157 84 086] 0882 4320 9 θ

2) υεου εευ 'Ι'οεεευτεε.ουευ:

- '1';·ρυ. εεευτυ. Ο, 'Που. τω. 20, 1ΐευτ1ε τεουττευε Ο, Ένρυυε

ουυε Βεε1:1τυτυυυπεετΓοτιυ0, Ροο1εευ 2,Πε.εει·υ84,8ο1ιετΙεου θ,

Β1ρυευετ1ε 12, Οτουυ Ο, Κευου1ιυε1.ευ 10, Οτουρϋεε Επικου

ευεεευευυ)ε 21, Βτνε1υε1εε 2, θι·1ρρε 8, Κετεττυε11εουε 1.ιιυ

ε·ευευπευευυε· 70,Β.υυτ 4, Βρ1εετυ1εουε 14ευ1υςΜε Ο, Α1τυ1:ετ

θε1ευ1κτυευυτεε1ετυιιε Ο, Ρει·οωκ1ε ερ1εευττοε θ, Βοτευτευυυε1τ 0,

Αυτυι·ε.:ι Ο, Η ετορυου1ε Ο, Ρυετρει·εΙυευετ 2, Ρνευ11ε ιιτιε

8ερεεεευ11ε 22. υυεε·υυ1οεε εετ 11οιιε;ευ 89, 'Ι'υυετυυ1οεε ευ

εετετ Οτ·ε·ε.υε 22, ΔΙΙτουοΙ1ειυυε εεε Πε11ι·1υτιι ττευτευε 4. Εε

υευεεευνν11ουε Με Α1.του1ι1ε 1υΐευευυι Μ. Μετεετοι1ε εευ111ε 83.

Κτευ1ευε1τευ εεε νετε.ευυυεευευε1ε 181, Τοτεευοτευε 28.
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ἔά ι Διιιιισ1ιοιιιιι .ικυιιιιι`Διι·ι· "πιω ιιι τΙοτ ΒιιοΜιατιάΙι1ι18 νοιι κ. π.. ΒΙΟΚΕΒιιιΉ

-ει;Ρ0ι0τ8ΒιιτΗ, Νονειιγ-Ρτ. 14,τονιο ιιι σ.ΙΙοιιιιι- ιπιιι ε.ιιεΙι1ιιιΙ.Αιιιιοιιοοιι-Οοιιιριοιτοιι ιιιι8οι1οιιιιιιοιι.
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· Νιιτι1τι1οΙιο Ατεοιι-ΙΜεοιπιιιο1Ιο . κι"Μ"εθ8· . Δ

ΙιοΙιιιιιιιτ ιπιιι 1ιιι ΚιιτΜπι·ιοΙι τοΙτ 1868. στο”. ιιιιτειιιιι. υιιιι.ι

Αιιιτεινοιιάοτ ιπιιι ιιειιιοιιιΒτΓοΙε; ιιικΙ @κατά Με εειιιε ΜΝ. ιιιιι:Ιι ιιι Ηιιιιιι- Β Α Β Ν Α Η ΙΜ _ .

ιιιιι·ιιιι ιιι ο.ΙΙοιι Η4.ιιιιοι·ιι οιιιρΓοιιΙοιι ιιοιωιιιι νιοΙοι· ιιι·π1ιοΙιοιι Αιιιοτιιϋ.τειι τοι - *

Βιιιται·ιιιιιι, 0ιιιοι·ιιεο, Ετ!ιτιιιιιιιιιηιοιι Με Βιιιιιιιι, ΠειιιτΜιιιιτ ιιιτειι ΕοΙρ,·επιιειιιιι

άειι, Ηιιιιι-, Νοι·νοιι- ιπιιι Ρι·ειιοιιιοιιιοιι, Βιιειιιιιιιν'οοιιοι· κι-ωιιιιωιιωο. - ΙιοΜιιιιιροεΠιοιιι

·+- κιιωικιι ιιι ιιΙΙιειι ΔροιΙιοΙιιοιι. 4 (51)25-4. ΡΜ· ΑΜΙ, Μι· ιιοιτιιτοιι ιπιιι

. - Μειιι Γτοιιιιιι, η
"τι @τικ 1ΐο.Βιιιέιιιιέι.-Βιιιιιι) . - | . _ β

ΒΙΙιιοτιιΙ·- ιιιτι! ιιΙΙσ ΒιοιΙετιιοιι ΒΜοτ- ιιιιιΙ ΚιιτΙιοΙιοΙΤε.θιιιιιιιι Π6τοΙ%Ιοε ΜΒΜ”, οιιιιιΙιΙιιειιιΕ, 200 Ζιιιιιιιοι· ιπιιι 8ιιΙοιιε, ιπιιι: 8.ΠΟΠ1 ΠΙ ΒΘΜεοϋ18Πά-ΒΘΒιι28Γ Μια ΑΒΒϊ81Μ

Κοιιιι'οι·ι. $οιιο.ιτιιτοτ ι;τοετοτ Ριι.Ηι. ινιιι·ιιμ, ιιιιι.ιιιιίτοιο Μάι. Κιιι·ιιιιιειΙτ. _ _ (00ιζΩΝι08-') ι

· ΑΙΙο θοιιιιιιστεροτιε. 8οιιιιιιεττειιιροι·ιιιιιτ ιΙιιτοιιιιο!ιιιιι:Ηιο!ι 18-22°. “π Πιο!" 8ΒΒΘΠειΒ'ϊ Π' 89"Μ' ΒΠΠ8°

φ Βιιάε-$8.ιεοιι·20. Πει Με 15. ΟΙιτοΙιετ. + ΒΜΙΠΒ υιιά_εν- Μεση ΜΜποΠ Πιιι><π·

Ρι·οεροΙιτε ιιιιτΕΙι Με Βιιιιε-ΠιτοΚιιοιι Βοιιοο8ιιο ιιι θϋιΙΙιτοΙ. ιι0ιιιιιοιιε ιιιι:!ι ιιιιι -

ιιΈιι€ετει·τι, εο!ιτιοτι Αι·ιτ,

ιιιιειΒιιιιιεοιι, ι·ιιιιιι;ειι ΟΙιιιι·ιιιιωτιι, Μ»

· «ω» ειοΙι ιιιηιοΓιι.ιιι· ι;ΙοιοΙιιιιΜειις Βε
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` Ϊ . Η "Μ ` Ρ °° - ῖ ΡτιιοιιτνοΙΙο Εεεε, ι1οιιιςοιιι ιΐ1ιι.ιιιιΒιιικιιετοιιιοι·οιιά ἔστι: άει

ΕΕ ” · · Ει··ΐ' τ ·ι; τ ιιιι.ΙιοΚιιτΙιιιιιιιι.ννιΙά. ιιτοιι ο εε ιιι οιιιιιιοιι ιιιι .ο οικ

ι-· ιΙΙιιιιιτιεττε Ρι·οειρειιιο. ροειτιοιι ε;Μιοτειι Μιά. ΟΙΐοι·τειι ιιι1ά

ι ΝΘΝ65θ Π· ε"19μμβ 1. Π. 6422 Μιίδι·ι!. Βιιιιο!Ηιοεω απ" 8Υ!.

δρσι.-ΜιιιιιΙΙ. Βιι Κιιιιιιιιιιιιι. !ι:ριει:Β

  

  €ειωτι ΡιιοιΙιισΙιιοι1ιι
ι. ΤΜΙι·.

  
 

 

θ 1.τ (δειΙιογΙειιιιτεύοτιιγΙοετετ). `ινιτΙιτ Με ΒιιεειοτΙιο!ιοενΜιιιεΙ Βε

Θ Ι εοικ1ετε €ιιιιετιε Βει ειΠετι ιιιιτ:Ιι Ει·Κ8Ιτιιιι€ :ιιιίιτοτειιιΙειι κ

τΙιοιιιιιιΜειοΙιοιι ιπιιι ιιοιιτιιΙ8ιεοΙιοιι 8οιιιιιοτποιι, Βει θοΙοιιιιτ!ιοιιιιιιιτιειιιιιε,

ΠιιειιοΊτΙιοιιιιιιι.ϊιειιιιιέ υπό Ιεσιιιιιε. νοιι ειιιετ Μιεοιιιιιι€ Με 8Ιειο!ιοιι ι

πινω ΞειΙιτ ιπιιι ΟΙινειι6Ι ιιι τΙι:τ ΚεεεΙ τέ18Ιιι:Ιι 2 ιιιειΙ Μ Με 1 Κειδεο

Η5ΙΐεΙ νοιι ιιι άιι: Η:ιιιι άετ αιΉτειτιΚτειι ΚὁτρετιεἰΙε ειιι:ιιτειΒειι. - $ειΙιτ

ω ειιιεεετοτΠ6ιιιιιοΗ ΜΠι€Τ “. “

Ο Δ Ι' Βει εορτιιιοΙιοιι ΕτΙιτιιιιΙιιιιιςοιι (ΞεριιΜιιιιιο,

ο ω' ΡιιετρετιιΙρτοεεεεειι - ειιιειι ρι·οριιιιΙΜιιιεοτι

Βει Οι:Ι:σιιτιοιι -, ιιόοΙιεττΙιτιε, ΜἱΙ:ϋτιιιιι3Ι ειε.) Με Ι.6ειιτιι; Ζιιτ ιιιι:τιι.ιο

ιιϋεοιι ιπιιι τ6ΙιτιιΙδέιτλιιννοιιάιιιι€, :Με ,,ΙΙιιΒιιοιιιιιιιι θι·ειΙ6α :ιιιιι Ειιιτειϋειι.

- Ζιιτ ΨιιιιιΙΙιοΙιιιιιιΙΙιιιιΒ ιιι Εστω νοιι ΤαϋΙειτειι ετα. (19) Ι1-'7.

- διΙΒετρτέρειτειτ Πιτ · ΒΕΙΙι€εε ΜΜΜ

ΙττοΙ. Αφ Πε- Δοοιτι. Μιι..ιιιι....ι
εοιιΙεοΙιτε.ΙιτειιΜιειτοιι,] Ισεεοικιοτε νοιι ιιιιετιειιιετοτ ιπιιι Ι21τι€οτει· ΨΗ

-; βοιιςττΙιδο. ιιιιιι€ Με. ΚοΙιειιτι.

ΕιιτΜι·ιπετΤοπ.

Βεεοιιι!ετεῇιιεΙιεωΙειιιιιπιιι
Αιιινειιιιιιιιε

ινιεεεινόιιιιΙιεΙιετΤεε:ι·.
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=
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'δ'
Φ

ει:
δ
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ι:
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Ιιετιιιορ!ιιετιετιι.

Ι.ιτει·ιι€ιιι·ιιιιιΙΡι·οΙιειιιιοετοιιΙοει

ΚΝ0ι.ι.δΘειιι.ι.ιυννισειιΑτεΝΑΜΒιιι€ιΝ.

ΡτοΙοοιι ιπιιι Πωτιιιιιι· ιΙιιι·οΙι

ΟΙιοιιιιεοΙιο Ε'ειιιτιΚ νοιι Πογι1οιι, ΒιιιΙοϋοι11-Βιοει1οιι,

οάετ άετειι" 'νετιτοιετ :

Η. 0ι·οιωι, Ν. Ο., 8ι·οιιιιγ Ρι·οερ., 8, 8!. Ροιοι·ειιιιι·ιι.

.νετειιιιει

ιΠεΜιι€εϋΙΙοιιιΙεΨιτιιιιιιεΜε

 

Μ. Ειιιιιιοτἱοιι°ε Ηοι!ειιιειειΗ

Μι· Νοι·νειι-, Μοι·ριιιιιιι·ι-, Α!!‹οιιο!- ατο. Κι·ειιι!ω

ἔ _ σφι-τω :αειιι Β_-Βεις|θη θο9ν·ϋπάσΕΙδ90

Μιιέσετε Ή'οιιιτι 65η· Ποτ τιιιιιιιΕιιιιιεΙιιιπε οΙιτιο Ζν:ειιι8 ιιιιιὶ @Πτήση °

Πιι:::.::ιτ:.ιιιιι:ιι::ιτιιιι:ε.€ι:::::: .::ι;ι:τιιΣι::::2°· ι ω· οθμ°°°°ι°ι Α'.9Χ°°°°ι'·Η°ιι”8! Μ”

χω' π. ω". Μ” Μ.1ωιππ ΜΜΜ· 2 “πω Ναι:Ιιννοιε ωωιιι: τω» πι: Ζοιι @μπετ

ί'τοιο Ρι'Ιοι;οι· ιπιιι ΡΙΙομτιιιιιοικίιιτ τΠο

ρτινιιτο Κι·ιιιιιιοιιρΠοεο (,=τοΒοιι ΖαΜιιιιρι

ειειιι.ιΝειι ισοοεΝτεΝνειιεινι Σι);50Κοιι Ε _ ~

ΡΟΗ κιειπιι.ιοι-ιε ι:ειιιιεΝκυιπειε. Ε.ιι:8::::8:::Ροι:::ι::Βιιΐιεθειωτι=

Βει· ιιϋ.οΙιειο ΟγΙιΙιιε Με ΒοτΙιιιοτ Ποοοιιτοιινοτειιιε Πιτ ιιτει1ιοΙιο Ροτιοιιιιιιτεο 8ορΜοΝιιΒιιιι1.Βο.ο.οο·τρ.'Ι'γπιιοιπιιερ.

8ΐΥΡωι(ΚιιοΙΙ)
!Ηοι·ιιισεΗειειιιοειειιιοιιιιι. Οοιιιτιιιιιεαυτ!ι1ετΡΙιαιΙεέ'ιιιτε.

  

 

 

 

ΜΒιιιιιτ επι 2. ΟΙιιοΒοτ 19% ιιιιά ιιιιιιοττ Με 2ιιιιι 28. θιιιοΒοτ 1905. 7 7, Με. 5.

Π” ΕοΙιτιοιιιινοι·ΖοιοΙιιιιε νοτεοιιἀοι ιιιιειιι:ιτο1ιΙιοιι ιιιιά Αιιιιιιιιιιι'ι: εττοιΙτ Ποπ Ρ'τιι.ιι θίι1πειι,ΥΝ'.0.,17Ι.ιιιιο,Πιιιιιι.Νίι.18,

ΠοΙ:οτ (Βοι·Ιιιι), Ζιει;ιεΙειιτιιεεε 1Ο/Π (ΕΑιι,ι,τοιιΒοοΕ-Ηιιιιιι). (μι. 18. < ι

 

(82) 2-2. Ρτοΐ. Βι·. Π. ΙΙιτειοιι!ιοτε, θοΙι. Μοά.-Βειι, Υοτειι2οιιιιοτ. Ι911εο Β1ιιιι, .Πιιτοιιοιιιιιι 58,”. 15. _άΞ Δ



Η??

 

2;ϊ;;;ί ΡΡ02©ά»/ϋεάε” ~ έ5%ίέ::
6'Ιου!ία|

@οτ ν·1ψειιιιιοί ΙΡ

τἔΐἔἔἐε . . ἐ=Ξἔἐἶ'ξ:ἔἔἐ;:ἔἐ*
;οῖ!:ἔΐξῇὶ;ω_' ι:.:1Βοετε:ιπ ΜΜσε:οε., νο111:ο:ηπιοπ πι18ι€'οιεεε Ἑ:=α'ἶἔἔ=ιξιῖἔἔἱιΓ:ἑἶἶΠ

°°Ἡἄὲεἔ€£'ὲΐ#“ ΡΒοεΡΒοτεὶτκτε1εε Μ: 2$0Ιο Ηιοε.Ρ!ιοικ Ι”

 

' · Ρι·οιγΠιι ϋΒεπιτΙΜ 8.Π8 ἱΙΒτἱΒοΠ οηζειιἰεοὶιευ από ειιι
.Χ.@3.2.[9 οι·,<μιικιοΙιεπ ΡΙιοερΙιοτνοτΒἰιιἀυυἔεπ εΙιιι·οΙι εοΕιπο ειιεςο

ΖωοΜετο Ψἱι·Ι‹ιτιιε, εοἰιιωι (ΜΜΜ 8.11 ΜΜΜ τιεεοι·Βἱει·

Μι·επι ΡΙιοερΙιοι· Μιά εεὶπιο νόΙΙη;ει Πιιε‹·ΙιΜΙἰοΙ1Ι‹οὶι

ο ΠΜ· Μη ΒΜΠ.ω·ω‹ι.

· ° ° -ΒΜὶ,8!‹ Ιι!,0',Ν .ΗΙ',ΑΙησ ΙΚθΗΟΗΘΗ' υπ?εξῖ Εξο!ιοπϋ:Έιι"‹ὶ°ἱεεεεϋἶι:9:οΙιο 0:::=):!ΐεΕτ. Υ8 Με Με

' - Α! ΡΙ ·" Ι) 1ῇ2 Κ·5° ΠΤΙ Ρ Γ·Ιοἀἑι· ειΐἔι νεἴειὺιΙΙὲττεἔΒἔΠ θἶ¦2[ΞΙ Πι Ποεοι;ι ιΐῖιωΒθΜἐΐ€ι€ἔ.Σ

ΙὶοΙι 5 'Γ:-ιϋΙεττειι.

Α. Ι'νωρχΠουπιιι |ἶ·ΐ·σι!·ιι»:. (Βἰεειιἔε!ι8.ὶΕ 2,Β"|ο), Βθ80ΠΙ18ΓΒ €10,2ε2Μει Βεἰ ΒΜ0Ρ08επ Δ, 20θήΟΗ

_ Ι > ιιι1‹ πεεπιἱε. 1
.ΐοπ:0%έέΓΗΠΔΓ. Ρο·οωΗοωιοισ Μ·ουκιΙωπ (Βι·οιιφεΙιεΙτ. 4"/·› οι·ρ;ε.πἱειτΒ ἔεϋυπᾶου), Βοποιτάετ·ε ΜΗΠ

ἔ ΜΙΠεεω [Μι-πι. Ζωή ι]ω Νφη08θ". έ ' Χ";)ι=:)ΐξ:δσηιμ

ΧΥ5ι· ετεποΙιει1 ειοιε (Ψι·ι,ςιιιυ.ΙρωΜιπψου νοιι 25, δ!). 100, 260 ετ. οάοι· Ωειι·ιοι1ε Ιππμδ. Φιξ ΜΒ

έι 100 Ί'ειΒιιΜο ἐι 025 μ. ιιι νοτοτάι1ειι. Έ;[ω
ζ Π _-ἑζ__τ .

 

ΔΙΙοΙιιὶΒο ΙΜΒι·ΙΙιππΡοπ:

Γ. Η0ΐΓΜεππ-!.ει Βοο!τε δι Ευ. ΓεΕπιΙ‹ ο!)επτι.-ρ!μιΓιη. Ρτοι!υΜε

Βασσά ($οΙ1ννωι). (Θ'ο·επααοΙο (Βειάωι). -
Ο Ο

ΖΗΜΙ” από Ι.Νω·ιιΜο· 470” ιιΠε Μια” Ρο·ο(ΜΜε ΜΜΜ άσπ ΗΕ. Αεο·4Μι ρπι2ί.ε·

από ΜισιΚο απο· 787°βζστιτι9. -

 

 

.

π .ά μόνα
,, |ι'σΜο |ἔ

ο π |ί

'0ΠΙι·ΙοεΙιοπάοτ. ' ψ| %Ι! λ'Μ80ποΙΗ11 ΝΠ ρΒοερΙιοι·- ιιτικ1

ιαΙιπιοψοπτΙοτ π Ι' "Βεπιϋωιἱμε Εῇνωὶ».

ΡΥΪΠΡΗὲΞΒἑἔ2ἰ η. ,Ι τερμωι.Ε::ιευεμι ΡΙιοεν

Μι? ι Ω) η·πΙΙιωιωΙιοε ΒαΙικνοίεΙΡΓΙΙΒΜΜ ΡΜ" Π] "Μη "Πο

ω· Φωπη> Θ' ), _ φ Μ Η Με] Η Ρ" πω' Μ” 100ω 0ΓεΑΜεοΙ1 ΒοΒιιιιΔεποπτ ΑΤΜ!! 'Η "Μ"

Μειω-_ εω-Πωησεω- Μωτ.”-"1. Μ][$ξοΙΠ ἑΝ.0ῇ8Ηεἱ_°ῇΖιΒὶ°Β' ΗοΙικνοΙ'οΙ.9ετιιοΜΙορετ ΙοΙιιΙη·οΙ- ° οπτΕΜο1οτ Μπι.

@ΜΒΜ ει·οΙΕτ Ιιιωτιιπποπω "Μ". Μ., ΒΙ.8Μ2° Τ"'ε°"°.8°'ω “ΗΜ” '

10ο/ο ΤΜεοπο1 ,,ΒοοΙιο".  

και ΜΒ κ1εεΙΝο1τ.
Βάσω· νο11ι 15. ΑΡΝΙ Με 1. Νονοιι1Βοτ.

Ή'οΙ1Βοι·ϋΙιιιιΙο ώεεηΙιε.|ιΕμ Ιἰ‹ιοΙιεειΙ2‹μιοΙΙοιι (ΕΑΒοση,Ρουάιιι·, Μεαϋπιιιιυευ, ΒοοΙ4Ιετει,ΒιιιΙ›Ινι·ειεευι· (ρΜοευ!ιοπιτεειιΜι!Με), 8οΙο

ΜΗ 1·οἰοΙιεΙοιιι ΧοΙιΙοιιεΗιιτομΙιπΙΙ Μι· 'ΤΠπΕι- ιιυά Βειάυλιιιευ. Ποι·ν·οι·ι·ιι€οιιιΙο ΠοΠΙοι·ίοΙχω ΙΜΒίπεοιι-Βπι·ιιιετΒτωιΒιιο;:ειι; Ποι·ι-,

ΙωΙιοι·-, Νἱοι·οιιΙ‹ι·:ιπ|‹Ι›εὶΙειι, Β1:ΙετειιΒιιυμπ Μι· ΛΙπιπιιεκση.μιιιο (ΑειΜιιιι, ΒιιτρΗγεεω), !'ο£ΙΙοἰ!›ἱ;.τΙ‹οἱτ, ΖιιοΙιοι·|‹ι·ο.ιιΙιΙιεἱτ. ΒΙοἱοΙι

ΜΜΕ, ΡτειιιοηΙιι·ωιΚΙιοΠοιμ

°° · · ·· ι1ιιι·ο!ι Με ΥετνΜΜη; α" Κϋπη!. ΑιιΓεο!ιΙΠεεε Μ: ΜΙ Α - _ · · ·

ΜΜΜ 8επι1!ιι:!ιετΠιπετε!ν:πεεετ Μἱπ8ϊ°8'ι1ἴἶ‹“"'κἱ88ῦ"98""·Βσω"ω· πω.. "..."π.08Ε.". °10':.. ΚιιτντιππΒει!Κιεεωοπ.

 

 
 

Κἱ85ἱπ τι Βτ.Ε.9εηηιετ'ε έ

....- % $ειπποτἱιιπι >τ<

"Μιιοε Κιιι·Μιι8“ ΙΜ Μπεοπ- ιιυά Β:1Ηιι|ατω1ΚΠώίου, ΡιπτειιοΜ (ΒιιιϊωπιιιιμΚυι·ου Μπεν 8τοϋπνεοΙ›εοΙ-ΚουττοΙΙε).

Ι!ωΙ›οὶοε, ΒΗΜΑ, Ηοι·2- ΠΜ ΜοτουΕτιιΔΜΜου, ΝοιιτπεΗιοιιἱο, ΜιιετΚιιτωι, ΕΙοΜτο- Μό ΠγἀτοτΙιοτιιρἱο Μ ΜΜΜ Γοτ

πιοιι. Αρι·Π - ΙΙοιοιιι1ιω·. ΡτοεροΒΙο.

Αοτ2τε: ΙΙι·. Ο. ΙΙιιμροι· (ΒοεἱΙ2Θ1Ί - ΙΝ. Γ. Βοιη;Ιοι·. (60) 14- 7.

 
 



     

··= ,Ξ ώ

ιιει.οΙι Βι·. Πι·ειιιι·, ΠειιιΒιιι·ε:,(Μτει·ιιιιιι·2 άειιιεεΙιε Μεάιειιι. ξ: ἐ· ὅ έ;; ἔ ἔ

Υν0οΙιειιεοΙιι·. ιε‹›4, Μ ε? ιι.1θί)ἰ›.ΝῦΙΒ).ν‹›τΖϋ,ςΙιοΙιεε ιιιιιωι Α Ξ Ε έ ε ὅ. ε

@με Αοιιο, ΡοΙΙιοιι1ιτιε, Ριιτιιιικιιιοεο. @ εε = ειε Β

Ζε Ιιεεειι ιιι ε.ΙΙειι ΑροιΙιεΚειι. Μιιετει· ετε.τιε. εε. ἐῖἔΈ έξ

Ώ Φ ε. Ξ Ε

θεοι·με Ηεγει· & Πο._ Ηειιιιιιιιι·ιι Δ. -ΞεΞε..ἔ
ε--- - ι ° .- . 'Η εε

οι ο ει .=

ο»ωωώώοώδδκώδ»δω
Ι ΣΤ.:.άμ·

Π. Η Ρ.

ι28.ιε

θεμα άιε Μ80θΠΥθΓ(ΜΗΠΙι9 ννιάει·ειειιάειιιιιιεεε Ρειιιιιιοειιιι.

Νειιιι·ΙιοΙιοε Βιεοειινιιιιι ιιιιά Μοιιιει·Μοιιιιι, ο!ιιιε ευΜιάΙιεΙιε ΝεεειιΜι·

Ιιιιιι;; ιιιιοΙι ΜΙ άειιει·ιιιΙειιι θειιι·ειιαΙι.

Βρ. ΡειιΙιι·εοιι ιιι ιιιΒιι1. 0.25 (Οιιειιιε1ριιοιιιιι;; ειιι-Πάω) άεπι. ιιι!. άσε.

25. 50. 100. 200.

8. ·1·ειΒιιοιι 4-12 'Ι'ειΒΙειι.ειι ιιι·ειΙιιειιά άεε Βεεειιε ευ ιιειιιιιειι. Γιιι·

Κιπάει· άιε ΗειΙΙιε.

  

Με@ιιεΙΙοιιε·ειιδι·οιιάει·Ρι·:ιιιεϋεἱεοΙιειιΒο8·ιει·ιιιιι;.

Ιιιάι!ιιιτιοιι: ΑΠΘ άιερερτ. Βι·Κι·ειιιΒιιιι€ειι. ΒρειιΒουιιι Ιιεἱ Βτεειτοι·ι·Ιιοε. ι:Ιιι·οιι.

ιιπιά ι1ει·νόεει· Πιει·ι·Ιιοε, Ηγρι-ι·ειιιεειε, ΑρρειιιΙοειεεειτ. ΒτιιοΙὡοεοΙιινετάειι.

Πι· 8Βιι;ιιιιιιιε: Εμ. ΡειιΜιεοιι. εειοοιιιιι·ειι. ιιι ιε.ειιΙ. 0.25 (Ρειιιιιεοιιειισεει·

Βιιειιειιιιε) άεπι. ΜΙ άοε. 100. - 8. 2-8 'Ι`ειι›Ιειιειι ειι ιοάει· ΤιιιιΙ-ιροι·τιοιι.

Ιιιάιιιιιιιοιι: Ει·ιιΒΙιιιιιιεεει6ι·ιιιι€ειι _ιο€ιΜιει· Αιι, ερεειοΙΙ Πιιι·οιιΓειΙΙ, εοινιε

ειιι· Κι·ι5.Γιι;;ιιιιΒ ιιιιά ΗεΒιιιι€ «Με Κ6ι·ροι·ἔεινιοΙιιε.

(84) 7-7- Με ιιιιει:ιιιι ΗΒιιιι Βιιειιιιιιιε, Αεο!ιειι.

0ιιι·οιι άιε Αροι!ιεΚειι ιιι εε:ιειιειι. Αιιείιιιιι·ιιοιιο ιιτει·Μιιι· ειιι ιΝιιιιεο!ι ειιι· Υει·ιιιειιιιε.

θθθθθθΟΟθθθθθθθθθθθθθθΏθὲΩ9

Πιιιιιιιιιιιει::άεπιιιιιιιιιιιι:ιιιιιιάεπιιΜιεεειιιιιιιιιιιιιιιιιιΜπι

ΡΜΤ!!.Ι.Ε8ΉΒΗΥ·ΕΤΑΤ
00ΜΡΒΙΜΕ8ΉΒΗΥ·ΕΤΠ

  

 

ΟΟΟθθΟθθΟΟΟΟΟθήΟθΟθό.

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧκεἀἐἀκκεκκκκ

.0θθΟθθθθθθ

Π Ρ Ε Η Τ Ο 8 8 ' Ν Εκτι·ειοτ. :Πιιιιτιι

_ζ_____ζ_____. εειοοΙπιτειτ. ΊεεεεΙιτιετ.

εεε. ΒεεεΙ1. ΒιιιϊιιΙιι· νοιι άει· 1·ιιεε. ΒεΙιϋι·άε @επειτα

ΠιιεοΙιειάΙιοΙιεε, ειοΙιει· ·ννιιΙιειιάεε 1ιιιιωι βει;ειι:

ΚοιιοΜιιιετοι1, 1ζε1111ιορί- ιιπιά ΒτοιιοΜεικιιωττ11.

ΠΙ:ει·ει.τιιι· ιιι Ιιε1·ι·οι·ι·ιη.ς. ΒΙΜ.τει·ιι ΠειιτεοΙιΙειιά“ε ιι. Οοετοιι·οιοΙι-Πιιεε.ι·ιιε.

Αει·:Ηιοιιε θιιτειοιιτειι:

ΡΜ!. Βι·. Βτιιετ Ι·'ΠεοΙιει· (82ο·αεεὸιιαω.·

Με Κνιι·ιιιιιιε· άεε σεΡΘΓΦΠΒΒἱΠ- και· ειπε άΙιει·ι·εεοΙιειιάε; ινειιιι€ΙειοΙι Με

ΜΜΜ: 8ει·ε.ι1ε ειι.ι;ειι Μου, άειεε άει· ΚειιοΙιΙιιιετειι ειοΙι ιιι ειιιιι;·ειι Τεἔοιι ιιι οιιιειι

ειιιί'ειοΙιειι Κιιτε.ι·ι·Ιι νει·ινειιάε1τε, εο ννιιι·άειι άιε Απιθ9.ΙΙε εο "Μάο, άει· ΒοΜειιιι ευ

ΙοεΙεει·, άεεε Με Βι·εεΙιι·οο!ιειιάε άεε Κει1οιιΙιιιει.ειιε, Με Βιιιιιι·νει·άειι ιιιιά άιε άι·ο

Ιιειιάε Ει·ετιοειιιιε·, νοΙ1ετ.8.ιιάιΒ· ινει,;ΠεΙειι.

Βι·. ΜοάεΙ, Με. Βε2ιτΙιεειι·2τ ει. Π. (Ψεί88ετιβατω.·

ΝειοΙι άεπι θεει·ιι.ιιεΙι άεε Ροι·τιιεε1ιι και· εε πιιι· ΜΗ» Βι·ννε.οΙιειι ρΙϋι.2ΙιοΙι,

Με ε.ειιιιιετεάοιι άιε Ει·ειε Ιιοι·ι·ΙιεΙιε Με ειιι ειιιειιι ΑΙρειι-θιρΞε1. Βιεεε Ι.ειοΙιτ.

ει:Ιιιιιι8·Ικειτ 11εΙ πιιι· Ισεεοιιάει·ε Με, άει· Μι ιιιι'οΙἔε Ιε.ιιωεΙιι·ι€ει·Βι·οιιοιιιε.ΙΙωτε.ι·ι·Ιιε

επι ιιιοι·ΙιΙιοΙιειιι Βιιι Ιιγεειιι Μάο.

Βι·. ΔΙ1'ι·εά ἱΗΙοι· (Νοε?ιαπεειι).·

Μεὶιι Πι·ι.ΙιειΙ μια άειιιιι, άεεε Με Ρει·τιιεειιι ειιι ΜΜΜ ω, Με ιιι ειιι·

εεει:ει· Με άεπι πιιι. Βεσιιτ εο εεϊϋτοΙιτετειι ΚειιοιιΙιιιετειι ιιι ειιιειι ιιιι8ει'ειΙιι·ΙιοΙιειι

ιιιιά Με ιιιιιιιει·Ι-ιεει.ι·ειι Βι·οιιοΙιιεΙΙιετει·ι·Ιι ϋΒει·ειιῖ`ϋΙιι·ειι νει·ιιιε.ε. ΙοΙι Ιιειιιιε ειιι·

Με Ιιειιι ε.ιιάετεε ΜΜΜ, ννε1οιιεε ειοΙι άεε .<;ΙειοΙιειι νοι·ειιιςεε ι·ϋΙιιιιοιι άιιι·ίτε.

Ι)ι·. Βι·ΜΙι Κ. νοιι Μετιιιοι· (ΒΜο/οΖά, δ2σίεο·πι.).·

Ι)ιε άι·ει ιιιιτ Ροι·ιιιιεειιι εεΙιειιάεΙιειι ΒτοιιοΙιιτ.ιάειι, άενοιι ειινει ι›ειΚἱιιάει·ιι

ειιιιΙτειι ειι άειι εοΙιενει·ετειι Β'οι·ιιιειι ιιιιά _ιεάεειιιεΙ ει·ιινιεε ειι:Ιι ΙΙιι·Ρτάρει·ει Με νοιι

ειιιεεεεειοΙιιιετει· ινιι·ιιιιιιε; άει· ετε.τΙιιε Πιιετειιι·ειε ιιει.Ιιιε ιιι ννοιιιΒειιΒιιιιιάειι Βοιωτι

εε ιιιιά άιε Βεοι·ειιοιι Βε,ςε.ιιιι ειεΙι ΙπιΙά ιιι ι·οι·ι·ιιιεει·ιι, άιε Τειιπροι·ετιιι· ΜΙ Μ.

Η Βιζεδι·Ι;ιιιιιξ ιιιιιἐ άἰιι·οβι άἑΒ ίροιΙιεΕειι,ΒεοινιιἰΙάιιι·οΙιΠξοΙΒ·εζιιάε1Βέιει·ιΐ-Περ6τε:

· 1 Η ΜΡ Θ ι Μ θ ω'. Μ” Μ! ·:.ιι·ειιι οννε ε 8 . Δ . Μετώπ

σεΠι, ΔροΠιοΙιει·, ,ΙΠοιι·. ΡιιιιΙ ΘεοΒοάο, ΑροιΙιεΙιω·, Εεεε, ΚιιΙΙιειι·. 28.Β. Βειιε.εΙιοΙε!η, Ροιοι·εΒιιι·8·, (ΜτΙ Ι·'ει·ι·ειιι, ΜΜΕ”. - τ

άεε81.Ρετει·ειιιιι·ιιει·8ειιιειι·ιτει·-Υει·ειιιε.

ΜάΧιιιιιΙιειιοκινειφΡετετιιΙοΙ‹,Π.

νει·ΙοιΙιτειιιΒιιιρίεΙιΙιιιιεειιιεεΑι·2ιεεοάει·ειιιεεΜιιΒ·ΙιεάεεΜενετειιιε

Μεειιι·Κι·ιι.ιι1ιεερΠε;ειιοιννειιάιΒ·ειιΘεἔειιεΙΩιιάεΜε:ΕοΙ1ετιιιιΙε.Ψεεεε

ιιιεττε.ωειι,'Γιε.ε;Βε.Ιιι·οτι,Κι·ϋοΙωιι,ννειιιιειι,ΒιεεειιτεΙ.Ιτι·ιεειιοι·εειο.

ΒεεΕεεε:ΜετΞΘΙὶοΙιν.10Με5πως”Βοιιιιι:εεετιν.12Με2)εεϋΙΙ'πει.

ΜενετννεΙι.ειιιιιΜεΠἱειιειεςειιιιάΓ1·οιτεεενοιι2-8[ΠιτάεεεΙΙι

ιιερτεοΙιειι.

κακσαα›αεα›ακκκκκκκπακκ”

ν Η

 

Ηει·ις·εετοΙΙι. ιιι άει· Κοιιιιιιιιιιάιιιιτειι-Αροϋιε|ιε Ε. Τιιεει·Ιιιιει·,Βω·Ιιιι θ. Μ, Αάΐ888θΠ νοΠ ΚΓαΠΒΘΗΡΗθΒθήηΠθΒ:

8θΥάθιΒΙΙ'Μεθ 16- 164) 10-5. Μ” Δάε1Μειά νοιι Επεσε, Κε.τΙιε·
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ΧΧΧ.Χ ΙΑΠΒθΑΝθ.

π. ιιιιιιιιιιιιιιιι

11111Π11ΜΗ11101Η11ΜΒΒ11'1
ιιιιτει πετ Πεπειπτιοιι νοπ

Πι·. 1ιι1ιειιιιιιιε Κι·ειιιιι1ιειιε.

Νεο.

Ρι·ιιι'. 111ι·. @τι Πιιιιιο.
ιιι·ιειν( οι·ρειι1.

Πι·. ειππ 1Λ!ειιιειο1ι.
51. Ρετει·επιιης.

 

1)ιε,,5τ. Ροιετε1;ιιιι·Βει· Μεπιπιιιιεο1ιεννοοιιεπει:1ιτιίι“ ει·εο1ιοιπτιεπειι $1ιοιιιιοιιισιι'οπ -πιι.Πιι·π.Βο εοιιιιίΘ 0.116 Έιιποι·πτο

Ξοιιιια1ιεππ.-ΠετΑΒοιιιιπιιιοιιωμφω ιει ιιι Βιι"18ιιπ,8 ΗΜ. Πιι· ππε μια: πιειιι ειιιεεο1ι!ιεεε1ιο1ι :ιιι πιο Βιιο1ι1ιπππΙιιιιξς νοιι Κ. Ε. πω”

μι”, 4 πω. Πιι· (π. ΜΜΜ: _]ει1ιι· ιπο!.Ροετειιεω1Ιππε;ιιι ποπ @πάσχω ιπ 51. Ρειει·π1ιιιι·ε, Νεπιππγ-Ρι·οπρεπτ Ν: 14.·2ιι τιο1ι1επ..- Επιιιι-8·

Ξιδιιπ.οι·ι:ι2θ ΜΑΝ( ιπ1ιι·Ιιο1ι, 10 Μειι·1( 1ιει1πιπΙιι·1ιο1ι. Ι)ει·1ξιμω·1,1οιι :Με ω”. εοννιε ιιΙΙεπιιιπιε Πεπιι1:τιοπ πεει1,21ιο1ιεπ Μιττει1ιιιι ειι1ιιι

Πιι·πιε Βιιιιι1εοερειΙιεπε2ει1ειιιπΡειιτιετ20Κορ.οπει·45Ρίειι.- επι τετ ππε-ιιι επι πππ $ιε11νει·ιι·ετεππειι ιζεεο1ιπ Πε Πι 1ιι·ειι πι: ιι επιπε

Αιιιοτειι ννει·πειι 26 $ερει·ειιιιΒιππειιιι·ει· θι·ι€ιιιεΙπι·τι1«:Ιιιι€οεπιππτ. ιειιι·1)ι·.1·1. Β1.οπειε ιιι $ι. Ρειει·επ., 1λΠιεειΙι Οειι:ονν, 1 Ι.ιιιιε Ν: 28

-Κείει·ειτο ννοι·πειι τιειι:1ι παπι Βιι12ενοπ 18 ΗΜ. ρι·οΒοΒοιι 1ιοιιοι·ιτι. Ζιι ι·ιο1ιτεπ. Βρι·εο1ιειιιιιπειι Μοιιιειἔ πππ Ρι·ειτ:ιε7 νοιι Β-5 πω.

ιι η ποε.

ΙΙι1ιε1ι.: Βι·. πιεπ. π. νιοι·1ιιιίΐ: Ζιιι Αοιιο1οΒιο πω· Ρεοιιιιιι1ιιιιεεεε. - Πι·. Βι·ιο1ι Μπι.ιιιιοι·: Εκροι·ιπιοιιτοΙΙε ιιιιπ 1πιιιι

εο1ιο Πιιιοιιιιιο1ιιιιι€οιι πι” Ηιι.ειιιοε1ο1ιιιι «Ροε1ι1ιι. -- Βϋι:1ιοι·ιι.ιιπεικοιι ιιιιπ Βοηι·οο1ιιιιι;;οιι: Ε. Μοι·ιι:: Πε1ιοι· Επιιοιιε

ριο,ιι;ιιοεο. - Ρι·οιο!ιο11ο πειι Π. Αει·πτειιι.ρεε ποι· ΒειΙ€ιιιπιππ1ιειι Αοι·ιιι1ιπ1ιοιι θεεεΙΙιιο1ι:ι.Π επι 24.. 25. ιιιιπ 28. Βορ

τοιιι1ιει· 1904 ιιι Βονιιι1. - ΧΧΗ. Κοιιικι·οιιε Πιι· ιιιιιοι·ο Μοπιπιιι ιιι 11Ποε1ιιιποιι. - Ζιιιιο1ιι·ιι'τ ειιι πιο Βοπιι1.ι.1οιι. -

 

$1. Ροιοτπ1ιπι·ε, ποπ 9.(22.).1ιι11.
 

'Γιηςειιιιιιο1ιι·ιοΙιτοιι. - Ποι·τιιΙιτΜιι-Βιι11οιιιι πι. Ροιοι·ιι1ιιιι·8·ιι. -- Αιιιοιποιι.

Πει· Χ1Ί1. Αοι·ποιει8· πω· θοειο11εο1ιπΙ'ι ΙΛι·Ιπιιπιεο1ιοι· Δοι·ιι.ιι

πωπω νοιιι 10.-12.Αππ.ιι.ο.ιιι Αι·επιι1ιιιι·π Μπιτ.

Κο11οι;ειι, ιιιοΜιο 1'οι·ιι·π,·;ο ιιι 1ιιι1τοπ ινπιιιιο1ιοιι. "ποθ"

εο1ιοιοιι, πιοεο11ιειι ερΜειιιοιιε Με ειιιιι 20. .Πιι ι·.1ιειπι Πιιιοι·

πειο1ιιιοιειι ιιιι2ιιιιιε1πειι ιιππ πιο Μιιιιιιεπιιρω ιπ πτιιοΚΐοι·ιιςεπι

Ζιιειιιιιιπο ειιιιι Αει·πιοιιιεει ιιι1ιειιιιιιιιςοιι.

Πι·. Ο. Βι:ι·ϋ1ιιιι1ιοι·ε.

π. Ζ. ν1περι·ιιιιοε πω· 8088118011. ΙΜ. Λεπτα

 

Ζιιι· ΑιιιιοΙοπιιι πω· Ρεοειειιιιειοπεο.

(νοι·τι·εις, χο1ιιι1ιοιι ιιιιι 14. Ρο1ιι·ιιιι.ι· 1905 ιπι νοι·ιιιιι πω· Λεπτα

ποε Ι11ιικτιιο1ιοιι Κι·εισειι ιιιιπ ΠιιιΒ·ο1ιιιιι€.ι

νοιι

Βι·. πιοπ. .1. νιοι·ΙιιιΠ - Βιιιιει1ιιιι·ε.

Μ. Η.! ννοιιιι Μι· νοιι ΡεοπειιΒεποεεειι 1ισι·οιι, πο νοι·

Ι‹ιιιιρίτ ε1ο1ι πιιιιιιι: εοίοι·ι ποι· θεπει.ιιΚο επι Ψιι·ΙιεΙοπτιοε,

πιο ιιι ιιι πω· Αει.ιο1οΒιο πιειεεε Ι.ειποιιε πιο ποιιιιἰιἱοιοιιπο

Βο1Ιο πω. Πιο Γει!!ε νοπ ρι·1ιιιπι·ει· Ειτει·ιιιι€ Πιι Ρ5088,

πιο π. Β. πω· νοιι ννοιπΙοο1ιιιετ Βοοϋποιιτοιο ΡΜ, ιιι

νο1ο1ιοιιι πε ιιειο1ι επποεειν 2ειΜι·οιο1ιοι· Αιιει11ιιιιιε ππε

@ιιυε πι· Βιιπιιιιε ειιιοε Ρεοιιεεπιπποεεοε Κιιιιι, πιω πο

εο1τοιι ιιιιπ πο :ποιίοΙΙιιιι“ι, παπι ειο Ισιιιιιιι ιιι Βιιιιιιοιιι

Κοιιιιιιοιι.

ΙοΙι Μι ιιιιιι ιιι πειι 118.80, Ι1ιιιοιι Μπι· οιιιοιι ΡΜ! πιι

ι·οίοι·ιοτοιι, πει· ειππ «Μι οιιιο παπι ιιιι€οινόΙιιι1ιο1ιο

Δοιιο1οΒιο ιιιιεεειο1ιιιοι πππ ειιιο1ι ιιι 1ιοπιιε εππ ΒιιιΒιιοεο

ιιιιπ νοι·1ιιιιί οιιιοι· Βοερτοο1ιιιιιΒ πειι πι.

Απι πιι.ιιιιιι.ι· ει. ο. ιιιιιι·πε ἰο1ι :ιιι ε1ιιοιιι 41/'ι-_ιιιιιι·ιι.ι;ειι Κιιιι1ιοιι

ΚοιιπιιΙΙ.ιοι·ι, πω· επι: οιι. 8 ννοο1ιοιι ιιπτ ιιιιιοποιπιπεπιε ι·οιιιιι

ιιοι·οιιποιιι ιιιιπ ιιιι.οι·πιιτιιοι·οιιποιιι Β"ιο1ιει· [Με 89,9) 1‹ι·ιιιι1ε Με.

Με Αιιιι.ιιιιιειιο ει·πιι.1ι ίση;οιιπειιι: Αιιι 16. Νονοιιι1ιει· οι. μ. 8011

πω· Κιιιι1›ο επι Βι1ιο1ιο1ιειι 11012 νοιι ο1ιιοπι Τει.ιιιιοιιπννοιπ ιιιιπ

οιιιο Νιι1ιιιιιπο1 νοι·εο1ιΙιιοπι 1ικ1ιοιι. πωπω πι·πι1ιο1ιοι·εοιιιι ει.ννιιιι

πιω. ιιιι Βιι.α1ιειι Ιιοιιιιιιιιιοι·ι ινοι·ποιι-ιιιι; ιιπι 8. 'Βιμ πιιι·ο.ιιΓ

ΤΙ'οπιρει·ιιτπι·εωιΒοι·πιιπ ιιιιπ Βοιιιιιει·ιτ ιιι ποι· ΙΙοοποοοιι18οςειιπ,

.Β 'Βιμ νοι·ετοιιι'ιιιιιι;, πρεπει· Κοιιιο 1ι'ειι·ιιτυρΓιιιι8· ιιιο1ιι·, ιι.1ιει·

ιιιιιιιοι· απ” Βο1ιιιιοι·2.

Αιιι δ. 'Ι'ιι.πο ειπε Με ΗοΙπιπϋο1α:1ιειι απ. Αιιι 22. Ποιοιιι1ιοι·

ΜΙ ποι· Κιιιι1ιε ι·ετ:1ιτ 1ιο1'τις Με πιο ι·ειο1ιτο δειτε; ω” πιιι·ιιιιι'

ππε; οι· επι :ιιι 1ιιιι1εοιι ιιιιπ πι...» ιιιο1ιι· Βο1ιιιιοι·ιοιι Ζιι ΜΜΜ,

πιο Γιο1ιει·1ιπποειιιιΒ·ειι, πιο ιπ πειι 1οτει:ειιι Τειρ;επ νοι· πειιιι ΠΕΠ

ιιιιο1ι ιιο1ιοιι πει ννιιι·οιι, ιιιι1ιιιιιιιι ὶειιι. παπι Ζιι, πππ πειι ποιιι

Β1. Ποιοιιι1ιοι· νοι·8·ιιιις· πωπω οιιι 'Για, πιο πιο 'Γειιιροι·ιι.τιιι·

ιι1ιειππε ιιιι:1ιτ 89,1 Με 89,5 ει·ι·οιο1ιι.ο. νοι·ετορΓιιιι,ς 1ιωτιι.ιιπ

ῇετιι. ιιιο1ιι.

Πω· Βιιι”ιιιιπ επι 4. .1ιιιιιιιι.ι· ινιι.ι· ΓοΙιι·πιιποι·:

Β18$881' Κιιει1›ε νοιι Ιγπιρ1ιιιιιππ1ιοι· Πιιι.ι.1ιοεπι, Ποπ πππ Βιιιι

πειι ιζοειιιιπ, ιιιι 11ι·ιιι ποιο ΑΜ. Βοο1ιωι· Ο1ιοι·εο1ιοιιιιοΙ ινιι·π ιιι

ιιιππειεοι· πωπω εει1ιιι.1ι.οιι, 1ιοιιιι νοι·ειιο1ι ππε Βοιιι Ζιι ειι.τοο!ιοπ

μπι πο.: Βεο1ιοπ ιιπτ. :Με ειιιποι·ειι Βενιιο8·ιιιιποπ ιπι Πϋίεςο

1ειιΙ‹ ειππ πω, »οι Πι·ιιοΙι Με πειι 'Γι·οο1ιιιιιιει· Μπι Βο1ιιιιοι·2,

πιιπ·οποπ Μπι. ποι· 1:Ιοιιιο Ρει.ιισιιι Μπι· Βο1ιιιιοι2οιι Πιι Κιιιιι.

Ιιιι Απποιιιιιιι ιιιιι.ειιιΒο Έγπιριιιιιο, 11112- ιιπά Ιιε1ιει·νση;ι·68επι·ιιιι€

ιιιο1ιτ ιιιιο1ιικειεΕπιι·; ιιι πω· 11εοοοειοιι!μπειιπ πειιτ1ιο1ιοπ θιιι·ιιιιι.

πππ πειιιΙιο1ιο Βοειετοιιι, ιζοι·ιιιρ·ο Βο1ιιιιοι·21ιιιΓιιπποιτ »οι ΠΓ11('.Ι·Κ.

Βοοιιι.Ιοιτρ1οι·πιιοπ ιιοπιιιιν, ιιιι πειι Μιο1ιοιι- ιιιιπ Ι.ειιπειιυνιι·1ιο1ιι

πωπω ιιιι.ο1ιννοιει1ιειτ. Βιιι1ιιςιιιιε ει·ΓοΙΧι. τιι.Β·1ιο1ι ιιροιιιιιιι, Αρροτιτ

ιιι πω..

1Νιο πιο εο1ιοιι, 1ιιιιιποΙι σε ειππ ιιπι πιο 1)ιπει·οιι2ιιι1

πιιιΒιιοπο "πωπω πωπω, Ρεοιιεπ1ιε2οεε ιιιιπ Αρρειιπιοιι1ε:

πιο οι·ειοι·ο πω· ΙειοΙιτ πιιειιιεο1ι1ιοεεειι; Πιι· οιιιειιι Ρεοιι.ε

ιι1ιε2οειε ιιιιιι·ειι Ζιι ινοιιιΒ Αιι1ιιιΙτεριιιιΚιο νοτιιιιιιπειι, οπ

ΒιοιοΙι ιιι ππε Ε'εΙιΙοιι ρει·ιτοπιιιεο1ιοι· Βτεο1ιοιιιιιιι€οιι, πω·

ιιιιεειι·ο.1ι1οιιπο Βο1ιιιιοι·2 ιιιιπ πιο ΒιεΙΙιιιι.π ποε Βειιιοε πειΠ1ι·

ερι·ειο1ιοιι, ποοΙι Ι‹οιιιιιιι πιο ΡΙιιιιιοπεειοΙΙιιιι€ ιιι παπι ω

πρροιιπιοιιιεο1ιοπι Α1ιεωπε νοι·; ο!ιοιιεο Μιτου πιιο1ι πιο

επί οιιιο Αρροιιπιοιιιε Ιιιιιιιιοιποιιποπ $γιιιρι:οιιιει Ζιι ινειιιι8

ρπιΒιιιι.ιιι. Πε ινιιι·ποιι $ριτιιιιεΚοιιιριεεεεπ επι ππε Απω

πιοιι νοι·οι·πιιοι πππ 1ιοεοιιΙοειεοιι, παπι ιιΒιιιινιιι·ιοπ,_

Με ιιιιπ Μπιτ ιιειο1ι οιιιι€οιι ΤειΒοιι πιο Αποππιοιπροι·ει.

τω· 89,8 1ιοτιιιε ω." ΚΙειιιιε πο1ιειτο μπι $ο1ιοιι Β ννοο1ιοιι)

πππ Βοειει.οιι2 πππ Βο1ιιιιοι·21ιειΓιιΒΚοιι ιιι πω· ΙΙοοοοει:ιιΙ

Βοπειιπ ποιιιΙιο1ι Ζιι νιοι·πειι επιιιοιιοιι, Ιιεεει ειππ επι ποι

ωι·οε ωτοιιΙοεοε Ζιιεοιιιιιιοιι ιιιο1ιι πισω· ι·οοιιιίετι18οιι

ιιιιπ ινιιι·πο επι οροι·ιιιινοι· Βιιιπι·ι1ϊ 1ιπεοΜοεεπιι, ινο1ιοι κι,

ιιιεεειιπ Με ποπ Βοίιιιιπ, πιο 'Ι'ειιιιροι·ιιιιιτοιι ιιππ πιο Αιιιιιιι

πωσ, ειπε νοπι Ρι·οο. νοι·ιιιιΓοι·ιιιιε ιιιιεπε1ιοιιπο π!»

Βο1ιπρεπιτο Βιι;ειι·ιιιι€ ιιιιιιοιιιιιοιι Ζιι ιιιϋεεπιι ΗΙει.ιι1ιτο.

ΜΗ ετινιιε πειιιιεοιιτειι θοίιιΙιΙοπ ινε;ιοιι πω· ΠιιΙ‹1ειι·Ιιοιτ

ποε Ε'ιιΙΙεε ποΙιτιιιι ιο1ι επι θ. .1ιιιιιιιι· πι· Οροτειιιοιι:

.»0- Ημα

ι ο
- ._ ι

..Η :Γι

ιι 'π' ι

. ζζΡ 2110....
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εεε

Ο!ι1οτο1ετιτιιιετ1ιοεε, 8ε!ιτεεεε!ιειιι Με εεει 11εΜεετειιάε.

Πεε ετε.ερετ11εεεε1ε 11'ει.τεεινε1ιε !ετ ειιτειε εεεεε1εει., ά:ιε

Ρετιιοεεεει 1ιγρετεετε1εε1ι, ε1ιεεεε εεε Νειε, ινε1ε1ιεε1ιει

8ειιε εεεε1ιε1ιεε πετά, εεε νετ11εεεεάε Οο1εε εεεειιάεεε

ειτε νετεεεεεεε, εε ετεε1ιειει άετ ε1ε1ιιι νει·ιπεε1ιεεεε

Ρτεε. νεττε11ετιειε, άετ ειιιΤε11εεά 1ε.εε (ω. 8 ειπε).

εεε ειινεε νετάιε1ιι1ει;ετ ειτε 1εεε ειτι1ε εε11ετει:, εεε1ι

άειε ειεε νετε!ε1ιιιθε ΑΜεειεε8 άετ Βεεε1ι1ι61ι1ε τειι άειιι

ιιιετ1χεειινιε1ιε1ιεε 19'ιεεετ ε1ε1ιιε ννεεεει1ιε1ιεε ετεε!ιεε

εε!. Βετ ε!ιεεττεεεεε Ρτεο. νεττε11.· ειτε ειι1εεεε1ιειιιεε,

ετ ειιι.1ιε1τ 1ιτεεετοιεε τειεείετ1ιιεεε 8ε1‹τετ, Με Μεεεεε

Με εε1οε!ιεττ ιιιιά εεεε1ιννε111. 11:ιε θεεεεει ειτε τειι.Νετε

1ιεάεε1ιι, Νε1ιι εεε Ρετ1ιοεεειεε (ΚετΒετ), ιτε εειετεε

ννεεάνν1ε1τε1 Με! ε1εε 1‹!ε1εε 1.11ε1ιε ει» ε1ιιειι Μετ!γ

ε1τε11εε ε!ε!ιετ1ιει1ε!ιε11ιετ 1τειθε1εεεεε; ι1ε18τε11εεάε Με

Γεεειε ιιιιιΓεεεεεάε Ηεει.-Μεε1ιε1-Νε1ιι. Με Βειε 11ιεει

ε1ε!ι νε11ετεεάιε ειτεε1εεε. Α1ιεεάε Τετιιρ. 36,4. Αιιι

εεε!ιετεε '1'εΒε Με 6 111ιτ ε!ιεεάε 'Πιερ. ιιιε1ι1.111ιετ 37,0,

ε118ειεε!εε Ζε1τ1εάεε1ιε11. Α1ιετ ιιιε 8 111ιτ ε1ιεεάε 2ε1ετε

εεε '1`1ιετιιιειεειετ 38,0 εεε επι ε9.ε!ιειεε Α1ιεεά 39,1.

Βειιιι νετ1ιειιάινεε!ιεε! (Με 3. Τεεε) ιιιιτάε άετ '1'ειιιιιοε

ετινειε νετεεεοεεε, ιι·ο1ιει ε1ε1ι εε1ι1ειιειΒε 111ϋεε!81ιε!ι εετ

1εετιε, εεε Με άετε Τειιιρεε ειιεεε1ιετ1ιεεεεάε Νε1ιτ εετ

Γετει, άετεε 11τιι€ε1ιιιεε ε!εινειι!ε εετϋιετ νετ, ε1ιτιε Ετ

1ε!ε; επι ιιεε1ιετεε Τεεε 1ιει.τε8 Με Νεε1ιιιιιιτεεειετερειε

τετ 39,7. Ιιι άετ Αιιιιε1ιειε, άεεε εε ειε1ι ιιιε Νε!ιτειιετιιεε

1ιεεάε!ε 1ώιιετε, πετάω ειιε εε.τει!!ε1ιε 1991ιτε εει1εττιτ,

άετ Τειετιεε ξ.τεινεε1ιεε!ι, Με ννεεάε ετιιιερ1 ετινε1ιεττ, -

ε11εε εειεεεει1 - άεε11ιε1ιετ ινε1!τε ιιιε!ιτ ιινε1ε1ιετι εεε 1ιει1ε

νν1εάετ άεεεε11ιεε 81ιετε1:1ετ, άεε εε νετ άετ Ορετει1οιι

€ε1ιε1›ι 1ιε!ιε, ιεετεεεε ιιιε 38,0, ιιιιιιεεε 37,1 Με 37,5,

ε.1ιειιάε 39,0 Με 40,0. Πεε Βειιι νετ ιν1εάετ ετετ1‹ εε

εεεεεεε, Με 1.ε1ειεε!ιεεεε εε! Πτιιε!‹ εε1ιτ εε1ιειετε!ιε11,

εεε Α1ιάοειεε ειιναεε ιιε1εειτιε1ιεε, άετ Βιιι!ι! ττεεε, εε

άει.εε είε Κ!γεειεε ειιΕ.;εινεεάτ ιτετάεε τεεεετεε. 1)ε!ιει εε1ι

Με 77ειιάε 1ειιεετ εε!. εεε, 1ιε!!ιε τεεε1ι, ιε ι!ιτει· 11ειΒε

Με;; 1‹ε!ιιε 1)τεε1ιετερ11εά!ιε1ι1ιε11.

Κε ινιιτάεε εεε ναιεάετ Με νετεε1ι1εάειιετειι Μεε!ιε!ι

Κειιεε ετινεεεε, ιιε Κεεε!ιεεεετ1εε άετ ιιιεετεε Βεε1τειι

Ιιετι1ειι, Τε1ιετ1ιε!εεε ε. ε. ει. 88118.0!ι1. Με, εεε1ι ειινε

217: ννεε1ιειι, ειε1!τειι ειε1ι Πειιιιιιίεεε εεε εεειειέετιε

Βτεο1(ετιιε11εά11ε!ι1ιειι εινιεε1ιεε άετε Ρεερε.τι'εε!ιεε Βειιάε

εεά άετ Ορετειιεεεεετ1ιε Με, εεε εεε Βειε ινετάε1τειιιετ

ιιιε!ιτ Πε!τι1ετε. .Με ιι·ετάε εε νοε 'Με εε 'Με ινιι.1ιτ

εε1ιε1ε!!ε1ιετ, άεεε νν1τ εε ειιτ ε1εεει Ρεεεεεεεεεεε εε ιιιε

1ιειιι.ειι, άετ ειε1ι ειιιεε Αεεινεε 1ε άετ 1.ειετεεεεεεε

εεε1ιιε.

Αει 1. 11'ε1ιτεετ 2. Ορετειιεε ιε Νειτ1ιεεε: 8 ειτε. !εεεετ

8ε1ιιιιιτ ειντε 1 11`1εεετ1ιτε1ι ε1ιετ1ιε!!ι εεε Ρειι ρετι°εε1ιεε

Βεεάεε, νοε άετ Μιιω άεεεε!1ιεε εεειεεεεά εεε1ι ειιεεεε

ε1ιειι, εεε1ι 11ειετΜεάεεε νοε Απ. εεε νεεε εριεεειτιοε

ειιρετ11ε1ει.11ε,Βετε!ιεε1ιεε1άεεε άετ Αιιεεεετεεε εεε ΟΜ!ειιεε

ει11ετιιεε εεε άετ Μεε1ιε1ε.ιετ εεε Ο51ιειιεε 1ετετεεε εεε εεε

Ττειιενετειιε,ινϋ!Μ; ε1ε1ι Με εε!ιινετι1Βε νετά!ε!ιιε1Ξ'εεε!εττειιε

νετεε νετ, εεε εεε ε!εειιι 1ι1ειεεε 1Μεεε!ιε1ιτ ειιι!!τ τε!ι

ειι€ετ, Βετιιε!ι1εεετ 1Σιι.ετ 1ιετνετ, άετ εεε1ι 1Στννειιετιιιι,ε

άετ °ΟειΤιιιιεε Γετει!!ε1ι 1ιετνετειετπ. Νεε1ιάετε ε1ε1ι ετινε

117: Βιει·ε1εε Ειτει· ειιι1εετι 1ιει.ιε, ειτε Με Ηε1ι1ε Με

θεεε-8ιτε11εε ε.εεεετειι1ι εεά άειιε ειεε 11.θΚΟ811θ5Ζ18Γ11118

Με; άειε 1Τιεεετ νετεεεειεειεε, ινε!ε1ιετ ιε άετ Τιείε εε1

άειιι Ρεεεε ε1εεε 1‹1ειεειι 1ιεττεε θεεεεετεεά ιεετει, άετ

πει. άετ 11ετεεεεεε νετε1ε1ιιι8 ΒεΓεεει ειτε εεά,εε '1'εεε

εείετάετι, ε1ε!ι 2ειε ε.118ειιιε11ιεε θεεά!ειιι Με ειεε Νεε

εειάε1 νοε 3 ειτε. 1.1ιεεε ρτ9.εεετιεττ. ενω άεειεεειτ1ετι).

Βτειιε Τετερεεεάε άετ 117εεά1ιε1ι!ε, νετ1ιεεά; ε1ιεεάε

Τειερετετετ 38,0, Με εεε!ιετεε '1'εΒε εεε!ι 38,7, νετεεεά

ε1ετ1‹ άετε1ιιτεε1ιι, ειτε επι 3. '1'ει;ε 8εινεε1ιεε1ι, ενε1ιει

ειε!ι εεε1ι τειε!ι!ιε!ι Ε1τετ εει1εετι; άετεεί ειιι1ει Με '1'ειερ.

πετ Νεττε εεε ειειετ 1.1101ι!. ειε1ιτ εε. 1)ειιετεά 8ετεε Βε

11εάεε, εεε Βε1ε 1ιεεε ινιεάετ νε111τεειειεε εεεττεε!α

ννετάεε.

Βει· Κε!! ιν11τε ε1εε εε ειι1εείεεεεε:

Βιε ιιιε 16. Νενετε!ιετ νετεε1ι!εε1ττε Νε.άε! νει· 1ο εεε

Ρτεε. νεττε11ετειιε ι;ε1ειιι:ι εεε νετετεεε1ιιε νειε 3. Τει.8ε εε

Βτεε1ιειεεεεεε ειιιετ 1ειο1ιτεε Αρρειιά!ε!11ε. Βει άστε Κε!!

11111 Με τεε1ιτε 8ειιε Με 22. 11εεειε`ιιετ ρετϊοτἰεττε Με

Νεάε1 1ε Με 1`τειε Βεεε!ι!ιε1ι!ε εεε Μιε!ι Με Ρεεε.ε ει;εο1ιεε,

ινε εε άε.εε εε Εετεεεάεεε εεε Α1ιεεεεε1ι!!άεεε 1κειττι.

Ειηιετιιιιειι1ε1!ε ιιιε! 1‹11ιι1εε!ιε 11τι1ετειιε!ιειιεετι Μπιτ

Ηε.ειεεε!ε!ιιιι «Ρεε!ι!».

νοιι

1)τ. Ετιε1ι Μειεεετ.

(Ε'ει·ιεετειιεετ.)

111.1511τιιιεε.ιιεε εεε 1Μεεεε.

Πετε!ι Με 11ειετεεε1ιεεεεε Κ ο 5 ε τ τε (39-4 7) εεε εε!

εετ 8ε!ι111ετ (48-64), ιεε!ιεεεεάετε εεε εεε Ατ1ιε11.ετι εει

εετ εε 1τεε1ιι1ιτ1εεεεάειι 1.ε!ιτι€ιι!ε1‹ειι ιιι 1)ετρει, Γετεετ

άετε1ι Με νετϋ11εει!ιε!ιεεεεε Ο ε. !ι ιι ε Μ), Οι ε ι· ε ά ε ε 11: 1 ε Μ)

ω) Κε1ιετι: Πε1ιει· εεε 1εικιεεε 8ιε.εά άετ Β1εεεΓτεἔε.

Ρετει·ε1ιιιτιςετ ιιιεά!ε. ν11εε!ιεεεε!ιι·11ι, 1891, Ν: 9.

ω) Κε εεττ: 11ε1ιει· ι·εεει·1ι1ει·1εετε 1Μεειιετεερετει.ε. 11ι1εεει

1891, Ν: 49.

··ι Κ ο 1ι ε ι· τ: Ζει· Ρ!ιετιιιιι1ιε1εε!ε άεε 191εεεε ιιτιά 11πεεειιε.

Αι·ε!ιιν 1. ειιρει·1ιεειιιε11ε Ρει1ι‹ι1‹ιε,·ιε, Βιιεά Χνι., 1888, Ε!. 887.

") Κε1ιει·1.: 11ε1ιετ εεε 1Μεεε ιιι ά1ειει1εε!ιετ Η1εείο1ιε

Πεειεε!ιε τιιεά1ε. )νοε1ιεεεε!ιι·ιΓι, 1894, Ν: 28, 29.

") Κ ε 1: ε τ 1.: 191ιι1εεε ϋ1ιει· Με Ε`ιιιι!ιτιεεεε εεε Βιε1α1ε.τειεε.

1Μάειιι. 1891, Ν 47.

“) Κ ε εε ι· τ:: Ηεειιιε1 εεε! Πεεειεςε.11ε!. Βεει·1ε1ορεεάιεε1ιε

.1ιι!ιτ1ιϋε!ιει· 111.

“δ Κε ε ε τ ε: 11ε1ιετ Με ιιειιεε Ρετ1ιεεειο;!ε1ιιιι. 811:ιιεεε

1ιει·ιε1ιι ά. 11ει·ρειει· Νειει·ι”ει·εε!ιετ,=.ιεεε!!εε1ιεΓι, 1891.
ω) Κ σε ει·ι: 1.ε1ιτ1ειιε1ι άετ Ρ1ιετιιιε1ιει!ιετερ1ε. 8ι.ειτ,μι.τι,

1898. ΑΜ. 1.

^·) Κ ε ε ε ι· τ: Πε1ιετ Ηεεειει;1ε1ι1ε-Βετ1νειε. 1)εεεεε1ιε ιεει1.

111οε1ιεεεε!ιι·111., 1895,Μ 1 ιι. 2.

18) 1ιειιι εε 11 1 ιι: Ζει· 13εει.ιιιιιιιεεε άεε 1Μεεεε·ε!ιε!ιεε Με

1ι1ειιεε1ιειι1ιει;ιιεε. Αι·1ιειιειι εεε άειε ρ1ιε.τειιι1εε1. 1εεε1τει. ιιι

11οι·ιιει. Βεεά. 911., 1891, ε. 40.

ω) Κ ε ιιι ε ε τ ε: Πε1ιει· Με Αιι1°εε!ιιιιε εεε Αιιειιε1ιειάεεε

άεε.1Μεεεε εεε ειπε Οι·ςε.τιιειιιιιε. 1Μάειε, 1111., 1891, με!. 67.

°°) Βιι εεε: Πε1ιετ Με Βεεετε!ετ1ιε.ι·1κε!ι ειειςει· οτε. Βιεεε

νετΜεάιιειζεε. 1ΜΜιιι, ντι. 1891. ρε;; 85.
Μ) 8τεε άετ: 1ι1ι1‹τεε!ιειι. Πιιιετε. Μ. ά. 1'εττει1εεε άεε

ιε ει·εεεεε 1)εεεε ειεεεερτιιετεε ΕΠεεεε ιιε Οτρτεειειεεε. 1Μά.,

1111, 1891, εεε. 100.

- 11)Κε1ιεττ: Βε1ι1εεεεεετεε1ιιιιεε εε άεε νοτει.ε1ιεεάεε

νιει· Ατ1ιειιεε. 1Μάειιι 1111., 1891. εεε. 128.

ω) Α ε ε ε 1 ει: 11ε1ιετ Με 1Μεειιειιεεε!ιε1άιιιι;,·· άετε!ι Με θε11ε.

1Μάεει 11111., 1892, εεε. 51.
Μ) θειε 1) 1 ε 1 1: Βειιτ1ιρ;ε επι· Κειιειειε άεε νετ1ιε1ιεεε εεε

Ε!εεεε ιιε τ!ει·. Οτεεε!ειεεε. 11ι1ά., ΙΧ, 1893, εεε. 1.

- ω) 111 ε Κ 1: Πε1ιετ Με Δε1ει;ετιιες εεε Αεεεε!ιε1άεεΕ εεε

111ιεεεε.· Με., 111., 1898, εεε. 62.
Μ) 8 εε!ι ει: Ζει· Κειιιιτειε άετ )νιι·1‹ιιει; άετ Ζιε1εεε1ιε.

15111., 191, 1898. 'ιιιε. 88.

111) θι·ε1ιε: 11ε1ιετ Με 1Μιιινιτ1ειιες εεε Ζ11ι1ιεε εεί' ό”

Β1ιιι:. ΙΜά. ΙΧ., 1893, ως. 155.

Μ!) 111εάιι!)ε: Πε1ιετ άειι Β1ιι111ιεε οτε. Ε1ιεεενετ1ι. πεί Με

Αιιεεε1ι. ά. θε1!ειι1ει·1ιειο11εε. 1)1εεει·ιει1εε. 1)ετρει. 1894.
Μ!) θεει·,<;εε1ιιιι·εςετ: Ζει· Κεεειιιιε εεε Β1ιιτΓε.τ1ιε

ε1ε11“εε ε. εε!εετ Ι)ει·1νετε. 1)1εεει·ιετ1εε. 1)ετιιετ, 1894.

99)βε1ιιιι111: Πε1ιετ εεε $ε!ι1ε!ιεε1 εεε 1Μεεεε 1ιιι ω».

Οτεεειειειιε. 1)1εεει·ιιι.ι. 11οτρε.τ, 1891.

'") Ο1ιιιιιιεΗ': 1Α51ιεεε!εεε τιιἱτ ε1ε!ιι ειιτ νετΓϋειιιι€·).

Τ1ιετερ. Ψεε1ιεεεε1ιτι1ι, 1895, μη. 19.

Μ) Κ 1 εει ε ι εε τ: Ζει· ν71τ!τειι,ι; εεε Κιιρ1°ει·ε ειι1` εεε τ1ει·1

εε1ιεε Οτετεειειεεε. 1εειιι.ς·.-1)1εεει·ιει. .1ιιι·_)ενν. 1894.

ω) Κ ι· ιι ε ε ε Κ γ: Μεά!εγιιε. 1895 Ν: 16 ε. Μ. Ρεεετε1.ιει·

κει· ιεεάιε. νοε1ιειιεε1ιτ1ϊτ, 1895, Ν: 24.

Πρ'") Η ο ε ε ε ά ε. !ι 1: 1ι1ι!‹ιιι·ει'ει·ειι1ει;ε

εει1ε, 1895, ΧΧΧ., Ν! 5 ιι. 6.

Μ) Οε1ι ε: Πε1ιετ Με Βεεει·ιιιιοεε- εεε Αιιεεε!ιε!άεεΒενετ

1ιε!ιειεεε εεε 11εεεεεε. Ατε!ιιν Γ. ειιρετιιιι. Ρει.1ιε1ε8·. ε. Ρ1ιε.ι·

ιιιε1ιε!., Βσιεά 18, 1894, 'σεις. 1411.

ω) θ ο τεά εε Μ: Πε1ιει· άειι Βιιι11ιιεε εεε ειφετιιιι. 1ιι ε.

Κ5τρετ ε!ε,ε,τε1. Ηε.ειεει;!ε1ι1ιιε εε18ε1τι·ει1εε εεε Ζιιεειιιιιιεε

εειπιιεε· άετ θε.!!ε. 1Μά. Βειιά 17, εεε. 104.

Ρ6τ1ιεεά!ιεεει·.
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υπό 00ττΙιο0ε") ννιεεοπ ννὶτ, 0οεε ιιοτ Μοπε0τι εοΙ0ετ

Βοιπι Ηιιπποτπ ρτο Τοπ 0πτοΙι τΙοπ Ηειτπ 0πτοπεοππιττΙιοπ

1 πετ. Ρο ππι! τΙπτοπ 0οπ Πειττπ ιπιπάοετοπε 7 ιππτ. Ρο οπε

εοποπιοτ, ντονοπ το 1 τππτ. ειπτ 0οΙΙο ππ0 Βϋππ0οττπ, άιο

τοετ!ιοποπ 5 πιετ. επί 0οπ ΒιοΙαιοττπ Ιο0τπιποπ. 08ο 100080

άοε άπτοπ 0οπ Ηοτπ ἱπ Ρ0τπι τοετοοϋππάοποπ ΙΙοτποιεοπε

οιιεποεοπιο0οποπ Ρο ινιιτ‹Ιο νοπ Κ00οττ Βοππ π0τπιειΙοπ

Μοπεο!ιοπ οπτ0,0014, νοπ Ποπιοεπιπ οπΓ 0,0009 0οετἱπιπιτ,

ινοπτοπι1 ΤιεοΙιοτ ιιπι1 Βο00ιοε ΖοιΙιΙοπ νοπ τοετ ποπ

ετοπτ 0,001 οτΙιιο!τοπ; το πει!ιΙτοιοΙιοπ νοτειιο!ιοπ Ιο0ππτο

τοπ Μι 14 Μοπεοποιι, άιο ππτοτ ν0ΙΙΙο0ππποπ ΒΙοἰοΙιοπ

ΒτποτιτπποενοτΙιττΙτπιεεοιι εο!ιειΙτοιι ιτπτ0οπ, εντιεοποπ

0,0008-0,0012 εοπινοιπΙιοπιιο Ηοτποιεοποπεεοποιόπποεινοττο

ίιπάοπ. Ρϋτ 0οπ Μπι οιποε Ρο-Ρτοορο.τοτοε, τπε0οεοπ0οτο

του άιο ΒοπττοιΙππο 0οτ Ρτειπο, 00 0οεεοΙΒο οποπ το.τεποΙι

Ποπ νοπι Οτποπτειππε οπεποπϋτπτ Μπι, ειπ0 νοτ πΙΙοιπ

ποοπετοιιοπ‹ιο ΠπτοτειιοΙιπποεοτποππιεεο τπειεεοο0οπ0:

1) Βοε ποττποΙ ιπιτ 0οτ ΝοτιτππΒ ιπ 000 Οτρο.πιεπιπε

οιπποΓτιπττο Ρο ννιττΙ επ σο. 10 ρ0τ. @τοπ τ1οπ Ηειτπ,

ιιι Ρ0τιπ 0τροπ. τοετ Βοοππ0οποπ, 0ιιτοπ 0ιο πονν0Ιιπ!ιοΙιοπ

ΙΞιεοπτοοποπτιοπ ιιι0Ιιτ πποΙιινοὶεΙιοτοπ Ηοτποιεοπε, Μιά πιτ

90 ρ0τ. πππ. 0οπι Κ0το ο.πεποεοπιοτ1οπ; 0ιοεοε Ηο.τποιεοπ

0οττοετ Μπι ποτπιο.Ιοπ Μοπεοποπ ρτο Τοε σο. 0,001,

Ιοεετ ειο!ι Μια· οποπ `ποιτπ Ηιιπποτπ ππτοτ νοττπὶπιιοτιιππ

Με επι” 0,0004 πο.οπννοιεοπ, ιιπ‹1 Ιαιππ Μι οιεοπτοἰοποτ

ΝτιΙιτιιππ οιπο νοτπιοΙιτππο ππι 100-200 ρ0τ. @ο ε08ειτ

Με 250 ρθτ. νοπ πιιτ ποοποοινιοεοπ) οτΓοιπτοπ.

2) Βοτ επ0Ι‹ιιτοποτ ΑρρΙιποι.ιοπ νοπ Ροττ. πω. εο0οπ.

εο|., Ροττ. οιττΙο. 0ιιγ0., Ροττ. οπτΙ›. εο.00π. ετοιοτ άιο Απεε0Ιιοι

ιιππ8 άοε Ρο ιπι Ηοτπ Με ι-ιπτ 0.040,_ῇο000Ιι πιοΙιτ Με ίοετ

Βο0ιιπτιοποε Ηο.τποιεοπ, ε0πιιοτπ Με οποπ ππι Ροττοογιιπ

ΙτοΙι-8οΙπεοπτο, 0001· (ΝΗ4)28· πειοπντοιε0ο.τοε Ρο, ντο

0πτοπ 0οτ 80πΙπεε οτΙο.ιι0τ ιετ, 0οεε 0ιοεοε επ0Ιτιιτοπ ιπ

]τοιοττο Ε.τεοπ ,οεπ πιοΙιτ πι Ηο.τποιεοπ 110οτοοπτ, ιιπει ι1οιπιτ

οποπ ιιιοπτ πρι· Βιι0ιιππ νοπ Ηειοπι0ΒΙοπιπ νοτυνοποοτ

πιω, εοποοι·π 0ο.εε 0οτ Οτοππιετπιιε Μπιιο πω, 0ιοεοε Ρο

0ιπποπ Κιιττοτ Ζοιτ (ντοπιποτ Μιππτοπ) ννὶοιιοτ οιιιο 0οιπ

Βοίτο-8ττοπι πω! 0οπ ροτοπ0°ιιγπιπτ0εοπ ΟτΒιιποπ »νομπ

εοπιιιΤοπ.

8) Βιοεο Πεοπρτοοροτοτο ιπποτΠοτι ἰπ πιοΙιτ επ πτ0εεοπ

Βοεοπ οιπνοι·Ιοι0τ, 0οινιτΙοοπ οποΙι Κοιπο Βτοιποτππο Με

Ηοτποιεοπε, ιπιιοτπ άιο οιιιεθοεοπιο0οποπ Ρο-Μοπεοπ 0οι

Κπορροτ πω, Ιτοιποπ 1ι0Ιιοτοπ Ρτ0οοπτεειτπ οττοτοΙιτοπ,

ε0πάοτπ εἱοΙι οιιι” Ι0Ιροπ0οπ Ζο.πΙοπ ΙιἱοΙτοπ: 0,644, 0,596,

0,000, 0,000, 0,420, 0,410, 0,οει πη;τ. Ρ)ιεοπ.

0οποπ πιτ πιιπ επ 0οπ ΒοειιΙτειτοπ ιποἰποτ Ππτοτειι

0Ιιππποπ .ιιτιοτ άιο Ειεοποπεεοποπ1ππο τοι 1ι`ϋττοτιιπ8 πιἱτ

Ηοοιπο8Ι00ιπ «Ροο!ι!» π0οτ.

Ι. νοττποπτιιππ άοε Ηειτποιεοπε.

Μο 0οΜοπ Ροτεοποπ, οιπ Μο.ππ ιπὶτ 32 .Ϊοπτοπ πω!

οιπ ΜΜοποπ ππι 28 .Ιοτιτοπ, 0οπ1ο ν0!ΙΚοιπτποπ Βοεππ0,

ινοΙοτιο ετοΙι 0οπ 0ιοε0οπϋε!ιοΙιοπ νοτεποποπ τπἱτ Ηειοπιο

πΙο0ὶπ «Ρ0οπΙ» ππτοτινοτίοπ, ινπττΙοπ ν0ΙΙΙιοπιπιοπ τοο,τοΙ

πω”, πει0Ιι ν0τποτΠποτ ππεριο0ιεοτ Κοιπιπππο άοε Βοττποε,

πιιτ 100 ετ. ΙΒιντοιεε, 280 ετ. Κ0ΙιΙοππγ0τοτοπ, οπο 90 οτ.

Ροττ, οπτερτοοποπ0 2400 Κο10τιοπ οτιιέΗιττ, ππι1 "τετ το

Ροτπι νοπ ΜπροτΠοιεοπ, Π, Μπαρ, Νοιεε0τ00, Βοιε πω!

Κοττ00'οΙ; -οε υνπτ0ο ειιι! ν0ΙΙιΒο 0Ιοιοπποιτ 0οτ 0πεεοτοπ

Βο0τποππεοπ Βοοοπτοτ. Νειοπ ε0 οιπποΙοιτοτοτ νιοτττ18ιροτ

ν0τνοτεπ0Ιιεροτἰ00ο ινπτιΙο τπὶτ οιποι· τοιεΙιοΙιοπ Βοττοἱοπιιπρ

νοπ 1-50 ετ. ΕΙποτποπΙ. 0οο0πποπ.

Απε ποοπετοΙιοπ0οτΤο0οΙΙο τετ επ οτεοποπ,0οεε Με ιπὶτ

Ηειοιπ08Ι00ιπ «Ρ0οπΙ› 0οιπι ποεπποοπ Μοπε0Ιιοπ οποοΓϋΙιττο

Ειεοπ οτετ 1-8 ΤοΒο ποοΙι ΠοιττοιοΙιιιπο οιπο 8τοιοοτιιπε

Με Ηοι·ποτεοπε οοινιτπτ, οιπο ειπ 0. Τοπο εοιπ 1Ποιιι

ιππιπ οττοτοπτ, ππι! Ετοτ2 ντοττ.οτοτ Ειεοπππίππτ Ιιοτπο

Βτοιεοτιιπε τποπτ οττοΙιττ, ιιιπ 0000 Απεεοτποπ 0οτ Ρο

Μο0ὶποτὶ0π πιοΙιτ εοτοττ το τοΙΙοπ, εοπ0οτπ οτετ 9-4 Τομ

0000 εΙοτοπ 8Ξετιτππο πιιι εοιποτ Α0ποΙιπιο επ 0οοςιπποπ,

οι θ0ττΙτορ: Βοττι·8.ο,το ππι· Κοπιιτπἱο άοτ Βἰεοπιιιιοεοποἱ

Μ” άπτοπ ιΙοπ Ποπ. ΙΜτΙοιπ, Βοπει 16, ραπ. 1.

  

 

- ΒΙοπ,0,·ο άοε ρτο _ Μοπετο άοε ρτο

ο 00 Τη; οπεο·οεοπ. ἔ ο Τοπ· οπεο·οεοπ.

Ξ οι . ε! . .

ἐ Η Ποτποιοοιιο ιπ έ' Θ Ηο.ι·ποιεοπ ιπ

ρ,·τοπιπι. πωπω.

1 000092 1 0.0010

2 000080 2 00010

8 000098 8 0.0009

4 000002 4 00010

Βοριππ 0οτ Ποττοἱοπιιπο· ν. Πο.οιποο·Ιοπτπ.

5 0.00094 5 00012

0 000095 - 6 0.0015

_ α:

Ξ ν 0.0000ε Ξ ν 0.00ιο

; ε 00010 ο ,ξ ο 00028
Η

ο ο 00020 . Θ ο 00020

00

Μ 10 000ει , έ ιο 00024

έ ιι 00022 Ξΐ ιι 0.00πο

=- π: 00024 ~ τ; ιο 0.00επ

°° σ:

: 10 0.002! Η 00023

η 14 00024 Μ' 00028

Αιιεεοτποπ πιιτ Βοοτπ08Ι.-Βοι·τοιοΙιππο.

Ο

15 0.0024 15 00024

10 00024 10 00022

Τ? 00010 Π' 0.002

ΙΒ 0.00Ι2 ΙΒ 00015

20 0.00095 20 00012

οε ετὶτππιτ 0ιοεοε οτετ εοτττΙοτπ οτΙζειππτο νοττιοΙτοπ 00οτ

οιιι τπιτ 0οπ νν0ττοπ Κ00οττε: «εε πι. οιπο 0οπ Αοτ2

τοπ νιοΙ το ντοπιο 0οΚοππτο Τποτεοοπο, 0πεε 0οτ Οτοοιπιε

πιπε άοε Πιτ Πιπ ντοττΙ0ε ντοττΙοπιιο Ειεοπ πὶοπτ εοτοττ

0πτ0Ιι Ητιτπ πω! Κω οπεε0ΙιοπΙοτ, εοπι1οτπ 0:ιεε Ηιπι άιο

0οϋπττινο Ι.0εετ0εεππο Με ποττΙ0ε εοντοτ0οποπ Βιεοπε

εοπτ ε0πντοτ ΜΙΒ... Εὶποπ Βοννοιε οΒοτ οτΙιε.Ιτοπ πιτ 0ιιτοτι

0ιοεοε νοττιο.!τοπ, 0ειεε πτιπιΙὶ0π Με Ρο άοε ΗοοπιοΒΙ00ιπ

«Ροο!ιΙ» Μπιτ ποοτι Αττ οποτροπιε0Ιιοτ Βτεοπνοι·0ιπ0ππ

εοπ τοεοΙι οπε 0οιπ Οτο;ειπιεπιιιε οΙτιπιπιοττ οπο, εοπτ1οτπ

0οεε εε ττπ 8οιττοεττοτπ Ι‹τοἱετ, ππ‹ι τὶοτἑςοποπ‹ιο 0ΙιοιπιεοΙιο

Ζοτεοτοπιιο,οπ ιιι 0οπιεοΙ0οπ οτΓοπττ.

Μ. οε πππ 0πτοπ οποοτο νοτεποπο Βοποππτ κατ,

άπεε `0οι οποιοτπιεοποπ πω! 0ΙιΙοτοτὶεοΙιοπ Ζπετο.π0οπ άιο

$τοιροτππο; σοι· 'ΙΙοτποιεοιιοπεεοΙιοι0πππ νιοΙ Ιοποεοπιοτ,

οΙε 0οιπι ποεππτΙοπ Ιπ0ινιιιππιπ νοτ ει0Ιι οοπτ, ε0 πτπτειο

ιπ 0οπ πιιπ ί0!ποποοπ 8 ΡοΙΙοπ πιοΙιτ τοπΙιοπ, ε0ιι0οτπ πιιτ

νοπ ΨοοΙιο ππ ννοοΙιο οιππιοΙ 0οτ ΕΙοτποιεοποπεε0ποιτΙπποε

ο0οΙΤιοτοπτ 0οειιτππιτ. Νοε ΙοΙιτοπ πιιπ τΠο ΖοΙιΙοπ κιοτ ποιώ

ετοΙιοπ0οπ Το0οΙ!ο? 98001 Ηειοπι08Ι00ιπ «ΡοοπΙ» ιιπ 0ο

Βοπεειτο επ :τοπ ν0τΙιοτιοοπ Ππτοτεποπιιπο;οπ πιοΙιτ @ευπ

0οπ, ε0π‹1οτπ οποοτπιεοποπ 00οτ απΙ0τ0τιεοποπ Ιπ0ινι0ποπ

Βοοο0οπ, εο Μπι 00ο επροτιιπττο Βτεοπ ποιοι· εοτ0ττ,
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1100010., 18.1. ¦ 11001111., 81.1. 1101011008

0111010010. ' Ο111ο1·οε1ε. 1101101010.

11 11 . 11 .
8 111181. 11η1111ο011. 1101001000. 1 8 111181. 8111010011. 1101001100. , 2 11081 0111010011. 1101001000.

0 1 0 1

1 40 1101. 8,210,000 000082 1 45 001. 2,420000 ι 0.001 1 80 1101. 2050000 00008

2 42 ,, 8010000 000001 2 45 ,, 2,450000 0.001 2 40 ,, 2080000 00000

8 45 ,, 8100.( 00 000001 8 48 ,, 2,480,000 0.001 8 45 , 2010000 0.001

4 55 ,, 8.840.000 000095 4 52 .. 2500000 0.001 4 45 ., 2,450,0110 0.001 <

5 611 ,, 8,500,000 0.001 5 50 .. 2020000 0.001 5 50 ,, 2,480,000 0.001

8 ?ο __ 8110000 0.001 6 511 ,, 2020000 000111 θ 54 ,, 2,Τ80,0(10

7 70 ,, 0.001 7 02 ,, 2,040,000 00012 7 60 ,, 8000000 0.001

8 '74 ,, Β,850,000 000111 8 115 ,, 2,'700,000 00015 8 05 ,, 8,850,000 . 0.08

0 76 ,. 8020000 0.0014 0 72 ,, 2,740,000 00017 9 70 ,, 8,480,11Ο11 0.001

10 80 ,, 8050000 0.Ο015 10 80 ,, Β,180,000 00019 . 10 72 ,, 8,540,000 00018

11 81 ,, 8080000 000111 11 '78 ,, 8,580,0(10 00018 μ 11 '78 ,, 00015

12 81 ,, 00017 12 82 ,, 8,860,000 0.0018 12 85 ,, 8000000 00014

18 85 . 4.Μ,000 00017 18 85 .. 4,030000 00018

20 85 ,, 4,200,000 00018 14 88 ., 4,150,000 00018

 

1111011 111ε 10ε18000011000ε Η111001ε01ι 0.1ε00111 00ε80ε01110

11011, 00011010 110.11 Ρο 111111 1110 11010 01ε00001Η11111800 01

8001ε11111ε εο 111080 1111 Κ131ρ01 101111:11001101100, 010 0111

101110 Β10100ε1:11011001ι011 01080110100 101; 01ε1 110110 110100

10 1101 Α0εε01ι0111008 110ε Η01ιι01000ε 1110 8101111100 1101

11111101εε0, 11111 00110 00ειι01100 0111. 11111111 1110 3-5 11180

0110111111 1110 110-Β111010011οιι 1111· Μ011110010, ε11011010 0101

1101 ερ11101, 10 1101 13.-14.”ννο1:110, Με Η0.01011810011ι80

111111 111111 Β11111100110010111 1101101110 11110110 01101001 110.

000. 11011 0000 1110110 11081 11110 1ν0ε001110110 1111 1110 110

0011010; 00ε0101 Ε'0-Ρ11ι0001010; 11111 1000, 001 110000 1111ε

Κ11101111111 1101 11ι08ε111ιι00, 11001 0000100100 ν010ι01ι101ι8

1100 Η111001ε00ε 10111111, 1011110000 111ιε010 011180100100 Βο

001111108 111 1101100.

2.Αιιεε0110111008110ε801ο110100 11110000 11011111

1110 Ν1010.

101 0080000110 00 1101 11ο0ε1110100 11011 0101101100 0111011·

11800 11'0-Αι1εε01ι0111ι108 10 110110 ο18001ε01ι 1001 80000110·

000 Η01001ε00ε 11111011 1110 011010, 1101101 10110011 0100 11.11·

1010111100 110ε 1110000 10 00110 110100ε11ι110.101 1110100010

11111011 1110101110, 00110111 110101 0111100100 11011ι01101εε00,

Με 00101 Ε'0-Ρ111101ι108 1011 Ρ10011010100, 11010110 1111ε

Ε1ε00 10 1001801 ο1800101:1ι01 1311111008, 1110 000100 1011

Β11101εεε1ο1101ι 0011101100, 0111 10 0100111 111ιεε01ε1 80110800

01111110 ε1011. 1110 11110100 1101 001 11011 Β0εο1011ο00101ε001100

201 80111100 8010118100 101ει11:1ιε11010, 1110ε00 2100111011 10

00001001, 01011101 01110ε 00ε80ρ108101, 110011 11101101 1111010 111

ε011011, 1001ε1111ι 1111111101 1101 1110011 00010111 Ι. 01110008 0100

10101110 11111000 011101111101108 11.01; 1111 0011 111111 ε01ι00 1111

110 0011110100 Β101108011000, 11011:1ι0ε 1110 Τι10. 1. Ο. 0011

1100 0.0ε1018001100 8011001101 1101 Η0010'ε01100 8111110110

01081001,0100 2-8 Ρ0-Κϋ1001100 1110100110 '1'100ερο1110110.

180111 1100 10181.)

 

811111101·1111:01001ι 111111 Β0ερ1001100000.

1
Ε. Μο1110: 110001 Ι.0000ερ1080οε00. ΙΙ. 0011. 51. Ρ0

101ε0018. 1905, 001 Κ. 11101101.

θ. Φ. 1110110111.: Ο 0Ρ001:κε100010 1111101111. 2. 1131.

010 1901 01ε011100000 1. 111111. 1111. 10 111101 1000100000 Διιε

811.00 ν01·81·11100. 1110 0000ιιε101ε10110100 ε-0011011001101100 111

1100010110 110.000 11110 1101010 0111 11001 1111110 1011111181 1100

111000 1111000 01: 1011 81000001 011011 1108000101000, 11011 11.10 1111

001011 0110000001 110101· 111100 1:'11εε00 10111100. 1110 '1'0.111111ο10

1110 111080 111111 1110ε01· 1110001111 1011 0111011001 Β01'00110 1111111 00011

100001 010101. 1111 1100 1110001000 811.11 111 1010101· 01110 00ε11:1ι010,

0111111 11001 1111 1110 1111111100. 11010110 0010110 1311111101, 1110 11010 1111·

11080000, 1111101100 1110110 'Ι'11110.111ι0 011 0100111, 1011 1011111110 00800,

8111011 11111001. 11110 811100 11111001 1111 010 1111101100, 1101011110

00111101 00 1110011 101, 11ο 11.001· 11111111 0ο 11010 Α01ι0110Ε1101111.0 80

80000 111011, 11111111 1110 1111011118 1110811011 1111. 01111010 111111 1110

1110011 11011 ν0ι·11101ι010081101110ε 101010εε001 11011 00111011180011.

001 Αι11οι· 0011011ε1:111 1100 811111' 1100101110. 80001 11011010 01

010111 11111' 54 8011011 01111 11010 1010100000 8111110 8011111000 111100

Νο1110011180 801100. 101101 10 11101101· 1101101100 810101, 111111 111011

118ε10 00εο01101·ε 101101 8000100001 111111 10 80111111010111111181001

8111 800011110000. 101 11110 11111111 00111 0021011000 11011 1101110111

110011 80111110, 11011 110. 1111011 11010 θ0111101ι101εε0 11011 110ε01ε 011

10111111 8010110111 111111.

011 Μ. 0100111011 1111011 1110 1101101110 1111010101· 110001, 101·1111εε0

11111, 1111110 01 1110 1410011 1Ξ1111080ι·ε «1101 Δι11'01·0000001·11011

1100 Ν01100εγε100ιε», 11001ε11110 10011.11'ο111100ε01ι1. 1004, Ν: 45 η.

1018., ιι000111011ε101ι1181 11111111. 1110 11111110 0101101100 11111800 80

11111011 80111110 1ι101·1101·. Α111`εο1111ι0 Β11111800800 1110, 1110 15 11111

801 010 11101 111εε00ε01ι01'111011 0081001101, 0011110111 1101'. 1111

.10.11100 01000 '1'000111101 1111 Δ01'110.1ι0ι0 (01: 0011110110 ε101ι 0111

111 11111100 11110011, 0011 1110 000011ε1:111111 1101 00 0111111 211 00

11110010 8011001, 111100 010 1110 0011111101.

Β01 1101 8100200ε111010ι108 1101· Π1111ιρΐ110800 1100 11012000 01111

1101· 11111111 11111011 Ρ01111ιεε1111ι (1108. 881 1111110 1101101001 11.111” 1110

Ε.111111ι11108 110101· 1111011101 1ι11ι801110ε00 11011100 11600011: 10 101

1101 1110 Ρ011111εε1οιι 11.111 11001 8101011111 0011 1100 Β1ρρ00110οτρ010,

110ε1ο 1110110101· 1100 1101101101 110011 001 Κο1·ρ1ι100100.

111111 1101010111 Μ. 11111111 00111· 0101111800ι 81102. 0101110111 1100

01100 (ρ118. 421? 011. 11101· 21111100 8001011101ι11011 ε1011, 111110 01110

11010110 1100080000 80110000. 1110110 1110 01001111001001ι00 8110011

1101ι011011 1011008011, 111.00 010 1111011. 01011. 00101· 1015 0011101101
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ά18τ ννει·άειι ιιιιιεε, ει) κι άιιε Πι· ιιιιεει·ε ιιοι·άιεε1ιειι Βι·ειιειι

νει·Γε1ι1ι, ινε άει· νι'ιιεεει·νει·Ιιιετ άιιι·ειι άιε Πιιιιτ εε εε1ιι· νιεΙ

;ει·ιιι,ε,·ει· Μ, εΙε ιιπι Βιιάειι. Ζιιάειιι Βιιεε1ε.ιιά Με εειιιειι 'Γεω

τι·ιιι1ιει·ιι! ΑΜ' ρε8.5ΟΑιιιιιει·Κιιιιε; εεΙιειιιτ ιιι άειι Ριοιιειιιιε1ιΙειι

8.1 ιιιιά 7.7 ι·εερ. 6 ιιτιά 8 ειιι 1)ι·ιιεει'ε1ι1ει· ιιι ειιιειιει·ειι.

Ιει: Με ι·ἱε1ιι.ιε·, ειιιε ειιι! άετ '1'ε1ιε1Ιε άετ «θει·ιιιει.ιιιιι» ιι.ιιι:ιε

εε)ιειι Μ, άεεε άιε °,ιιιι άει· 8εΙ)›ειιιιοι·άε ιιιι 58.-85.Εεεειιειιιιιι·ε

εε εε1ιι· ε11ε ιιιιάει·ε ΙιεΙιειιεε1τει· ιι1ιει·ιε.εειι? Ι)ιιε ειι).ιιάε ιιιι

ννιάει·ερι·ιιεΙιε ειιι: ειιάει·ειι Βι·ι'α1ιι·ιιιιεειι.

«Πε1ιει Ιιε)ιειιερι·οΒιιοεειι» ιει Ιιειιιεεινεςεε ιιπι· νει·ειο1ιει·ιιιιεε·

2ιι·ιτειι ειι ειιιιιιε1ιΙειι. .1εάει· Αιπ Μιά ευ ιιτιά εε Μι Βιιτεε1ιει

άιιιιι.:ειι ιιι Γε)1ειι 1ιε1ιειι (ννεΙιΙ άεε Βει·ιιι“εε, Ηειι·ε.ιε1ιοιιεειιε,

8οιιιιιιει·ε.ιι1ειιι:1ιεΙι οπο.), άιε 1ιι άιιε Ι(εριτεΙ <<Ρι·οιςιιοεε», άειιι

εε1ιινει·ειειι ιιι άει· Μεάιιιιι, εειιϋτειι. ΑΠειι ννιι·ά Μ.'ε Βιιε1ιΙειιι

1:1ϊ1Πε 1ιι·ιιι€ειι.

Η ιι ε 1 ιι ε.

Ρι·οιοιιοιιε εεε Η. Αει:ιειεεεε

άετ Ξει1ε.ιιάιεε1·ιειι Λει·πι1ιειιειι θεεε11εε1ιεθ ειιι

24., 215. οπο! 528. 8εριετιι1ιει· 1904

ειι Ηενει.

Η1οιιεειειιιιε).

4) Βιιε ε11ει·άιιι ε εε1ιι· ερειε Βι·εε1ιειιιειι άει· Βιιπιιιιεερι·οιο

1ιο1Ιε ιιι άετ Θε. ει.. Νεά. )Νοε1ιειιεειιιιιι ει·1ι1ε.ι·ι ειιιε άιιτειι

Το1,ι;ειιάε Πιιιετιιιιάε: 1)ιιε Ρι·οιο1ιοΙ1 1ιε.ιιιι ει·ει. νει·ϋΠειιι1ιε1ιι

ι·νει·άειι ιιιιο1ι ει·ι'ο!ετει· Βεειιιι.ιΒιιιιε· άεε ιιι'ε Βιιεειεε1ιε άειιι·

εειιπειι οιιΊειεΙ1ειι Ρι·οιο1ιοΙΙΙιει·ιε1ιτε. Βοάιιιιιι ιιιιιε·ειι ειιιεεΙιιε

Αιιιοτει'ειετε εεΙιι· ερε.ι: άειιι 8ε1ιι·ειιι.ι· ω. ΒιιάΙιειι Με εε ειι

νοι·1ιει·εεεεΙιειιε 1ε.ιιε;άειιει·ιιάε νει·ΙιειιάΙιιιι,ι:ειι ιιιιτ άει· Βεάε.1:

ι.ιοιι άετ Βι. Ρετ.. Μεά. )'νοε1ιειιεειιι·11ι. Ιιιιιιιει1ιιιι Ιιει;ειι 11ιιιειι

1ιειιι.ε άιε Ριοιο1ιο11ε ιπι Πι·ιιε1ι νει. Βερει·ε.τε1ιεϋΒε ιιιει·άειι

Ι1ιιιειι ερειει· ειιςε1ιειι. Με Πιιιιοετειι ειιι άὶε 1εωιτει·ειι ννει·άειι

Νοε νειιι” Εεεε! 1ιειι·εεειι.

Γι) )71Πε 81ο εεε άειιι Ριο,ε·ι·ε.ιιιιιι ει·εεΙιειι,Ιιετ άἱε νει·ιιιεΙτιιιι€

ιιιι'οΙι:ε ειιιεε Βεεε1ι1ιιεεεε άεε νοι·1εειι Αειιτειιιε·,εε εἰιιειι ειιιε

πειι νοι·ιιιιιτ:ιε Βάι· Βειιιοιιειιιιιιοιιειι ιιιιά 1ιΙειιιειε Μιιτει1ιιιιε;ειι

ειιιι;ειετιιιιι.

θ) Αιι θε1ιι·ει1ιειι ειιιά ειιιιεε1ο.ιιίειι: ιι) Π” ει·ινΜιιιιε 8εΙιι·ει

Με άεε Πειτε Βιιτει·εε1ιιιίιεΙιειιριιιιειιιιιε,ε) Βἱιι Βο1ιιει1ιειι άεε

'Γε1εειιεε1ιειι Αει·πενει·ειιιε, ννε1ε1ιεε Ιειιτει:

Λιι Με θεεε1Ιεειιιιιι άετ Αει·ετε Εει1ειιιάε.

Πιε θ1ιεάει· άεε 'Ι'εΙεειιεε1ιειι Αειαιενειειιιε ει·εε1ιτειι εε ΠΠ·

ειιιε ειι ειιε1ιιιιε Ράιο1ιτ, άει· θεεε11εε1ιείτ άετ ρι·ε.1ιι.ιεε1ιειι

Αει·ειε ετΙιιιιάε :ιι άει·ειι ει·ειειιι Δει·ει.ειιιε·ε ιιιι·ει· ειιϊι·ιε1ιτι

που 11'ι·ειιάε άει·111ιει· Αιιεάι·ιιο1ι εε εεε”, άιιεε εε άειι νει·ε1ιι·

ιιπι Κο11εε·ειι άετ ΝεοΙιειι.ι·ρι·ονιιιι ι;ε1ιιιιεειι ιεε. ειιιε ειι ειιιειιι

ε11ιεειιιειιιειι νει·Ιιιιιιάε ειιι ιιιιεεειιεε1ιε.ΐι1ιεΙιειιι ιιιιά 1ιο11εειεΙειιι

5ιτειιειι ειιιζει· ειιειιιει.ιιάει· ιιι εε1ι1ιεεεειι.

116Βε άετ _ιιιιιειε νει·ειιι ιπι θειει.ε ιιιιεει·ει· ι:εΙιε1ιτειι ειιτειι

Α1ιιιε ιιιειει· 11οι·ρειειιειε, ειιιε ιει. ιιι ι·εει1οεειιι 8ει·εΙιειι ιιιιε1ι

Βι1ιειιιιι.ιιιε ιιιιά Βει·ειεΙιει·ιιιιε άεε ιιιεάιειιιιεε1ιειι 11Πεεειιε

ειιιε ννο1ιΙε άετ Ιειάειιάειι 11ειιεε1ιιιειι: ιιιιά ιπι ι·ει;;ειι ΗεΠι1ιΙε

άει· Ζιιεειιιιιιειι€ειι6τις1ιειε άετ ΗΙιεάει· άεε ει:ι1ἰε1ιειι Βιιι.ιιάεε

ειιι· Β`ϋι·άει·ιιιιε άεε 1ιοΙ1εε,·ιεΙειι Βεινιιεετεειιιε εειιιειι Ι.εεειιε

νεες 1ιειςιιιιιειι ιιιιά ,ε·εάειΙιΙιε1ι ινε1τει·1ϋ1ιτειι. _

1ιι άιεεειιι Βιιιιιε ι·ιιι”ειι άιε Μιτις1ιεάει· άεε ΤιιΙεειιεο1ιειι

Αει·ει.ενει·ειιιε άειι Κο11εε·ειι ειιι” άειιι ετετειι Βει1ειιάἰεειιειι

Αει·πει.ιι.ε·ε ιιι Βενε1 ειιι «νὶνει, τ:τε80Μ, Ποτειιι» 2ιι.

1ιιι Νειιιειι άεε '1'ε1εειιεο1ιειι Αει·ειει·ει·ειιιε: Ρι·ιι.εεε Η. Μεγει·.

Πεμ, ΟΚιο1ιει· 1903.

ε) ΙΒιιι Βε1ιι·ει1ιειι άετ Ιιν1ειιάιεε1ιειι ΑΜε)Ιιιιιε άεε Βι. Ρειει·ε

1ιιιι·εει· Αειπι.1ιοΙιειι νει·ειιιε ειιι· εεε·ειιεειιιεετι Ηι12ε1ειετιιιιε·

ιιπι 8τει:ιιιειι άει· Πιιιει·ειϋτειιιιεε1ιιιεεε εειιειιιιτει· θεεε11εοΙιεΓε

ά) Αιιε άετ Βιιιει·εε1ιΜιε-ΚειιεεΙει ειιιε ετειιειιεε1ιε Πε1ιει·ειοιιι

άετ ειι.ιι1ιιι.ι·ειι νει1ιε1ιιιιεεε. ε) Με Βιιι.ενιιι·ι' ΠΠ· Κοιιιτε1ιτε

1) εννιεεΙιειι άειι '1'ειΙιιε1ιιιιετιι επι ειιιειιι ΒεειιΚενει1ιιιιιάε εμπι

ει:1ιειι άειιι Βεειι·Ιιενει·Ιιειιάε ιιιιά εειιιειιι Αιπ.

Τ) Αιι Ι)ι·ιιο1ιειιο1ιειι ειιιά ειιιεεεειιάτ. ινοι·άειι:

ει) Πε1ιει· άιε νει·1ιι·ειιιιιιε ιιιιά Βε1ιειιιριιιιιε άετ 1.εριε

ιιι ΒειΙε.ιιά νοιι Πι·. Α. Κ ιιιιι'Γε ι·.

ε) ΜΜει)ιιιη;ειι ιΠιει· Μεεει·εεε1ιι πιιι· Βε!ιε.ιιιρίιιιι€ άει·

Τιι1ιει·1ιιιΙοεε ιιι ΒιιεεΙειιά ιιιιι ειιιειιι Αιιι'ειιι:ε νοιι

Πι·. Α. ν. ΡεεοΙά.

ε) Βιιιι,ιζεε ειιιει· άιε Τιι1ιει·1ιιιΙοεείι·εεε ιιιιά άιιε Ηει1ειει

ιειιννεεειι νοιι Οι. Α. ν. Ρ ειοιά.

ά) 4 Βει·ιε1ιτε άειιι· άιε 'Ι'ειιε·1ιειτ άεε ενειιε,·εΙιεε1ιειι δε

ιιιιιοι·ιιιιιιε Πιτ Βιιιιι;ειι14ι·ιιιι1ιε ιιι Ριτ1ιειιιι·νι νοιι Με

Α. ν. ΡεεοΙά.

ε) Βιιε Ρι·οιςι·ειιιιιι άεε 16. Αει·ειειεςεε άετ θεεεΙΙεε1ιεΐι.

1ιν1ΒιιάιεεΙιει· Αει·ετε.

8) Δεεεεειιεειι ειιιά ίο18·ειιάε Βε1ιι·ειΙιειι:

ε) Βιιι Π81111· ιιιιά Αιιιινοι·τεεε1ιι·ειεειι ειιι άειι ΤεΙεειι

εε1ιειι Αειειενειεἱιι.

ε) Βιιι θΙϋε1ιιιιιιιιεε1ιεε1ιι·ειεειι ειιι· Ε'ειει· άετ Βι·άθ`ιιιιιιε:

άετ Ιι·ι·ειιιιιιεεε1ι: ιιι ΒεεινεΙά 1ιει Βενε1.

Ηιει·ιιιι εειιιοεε άει· ΚεεεειιιΙιι·ει· εειιιειι Κεεεειι1ιει·ιεΙιτ ειιιει·

άιε Ζω νειιι 11. ΟΜο1ιει· 1908 Με ειιιε 23. Βερτ. 1904:

Με Βιιιιιο.)ιιιιειι άεε Ι. Αει·ειειεεεε άετ ΕΜ). Αει·ει). Ηεεε11

εε1ιε.Γι Ιιεειειιάειι ιιι 52 11ιι.ι.ι·Ιιεάε1ιειιιιιεειι ε). 8 ΗΜ. ιιι

Βιιιιιιιιε. 416 ΗΜ. __

[Πε Αιιε,ε·,ε1ιειι (ικά άετ θι·ιιιιάιιιι,ε; άετ ΘεεεΙ1εε1ιει'ι ιιιιά Τει·

άειι ει·ετειι Αει·ειειε.Β· εοιν1ε Με άειι εινε!τει·ι, εονιιειτ ειε ιιπι

24. Βερι. ε.. ε. ΗΒΗ; ινιιι·ειι) 1ιειι·ιιςειι ιιι Βιιιιιιιιιι 228 Β.1ι1. 68 Κορ.

Πε νει·1ι1ει1ιε ιιιιι1ιιιι ειιι θτι1άο νοιι 192 ΒΙΑ. ό? Κοιι.

θ) Με νετεειιιιιι1ιιιης 1ιεεε1ι1ιεεει; άειι 8. Αει·ετειιι,ς ιιι Β.ενει1

ιιι άειι Ιει;ειειι Τιιεςειι άεε Ο1ιιο1ιει· οάει· ιιι άειι ει·ειετι 'Ι'εεειι

άεε Νονειιιιιει· ιιιιο1ιετειι άειιι·εε εεειιιιε.1τειι·ιιιιά ιι1ιει·Ιεεει άιε

εειιιιιιετε 11'εετεειειιιια άεε 'Ι'ειιιιιιιε άειιι νοιετιιιιάε.

4) Πει· νοι·ειιιιιά Μιά ρω· Α1ιιι1ε.ιιιιιιιειι ννιεάει·εεννει.1ιΙτ.

ε) Με Εεεε άεε Μιτ,=:;11εάειιειιι·ε,εεε ω· άειι εννειιειι Αει·ει.ε

Με· ννιι·ά ειιι' 5 ΕΜ. Γεετε·εεει.ει.

1)ιε νει·6ιΐειιτ1ιε1ιιιιιε· άετ _ΡιοιοΙ‹οΙ1ε εοΙ1 ιιιιάννιιιιεε1ι άει·

νει·εειιιιιιι1ιιιιι; ιιι άετεε11ιειι νι ειεε ει·ΐο1)ζειι Με άιεειιι:ι1.

θ) Με Οτι. άετ νει·νι·ε1τ.ιιιιε· ιιιιιι·ά Βενε1 εεειιιιιιιιιι. . .

7) Ηει·ι· Μεάε ι· ερι·ιε1ιι άειι )νιιιιεε1ι ε.ιιε.ιάε.εε άιε Β.ιτειιιι

,ειειι άεε Νεε1ιιιιιι.ιει;ε ιιιιεεεεει.ει. νιιιιι·άειι, άειιιιι. άιε ειειάτιεε1ιετι

Κο11εε·ειι Ζειι. 1ιει.ιιειι 11ιι·ε Ρε.ιιειιιειι ιιι εεειιε1ιειι.

Θ) Πι·. Κιι ρίίει· - Κιιάε νει·1ιεειε εεὶιιειι Κοιιιιιιιεειοιιε1ιε

ι·ιε1ιτ:Ζιιι· Β.εοι·ρειιιεε.Ποιι άετ $8.ιιιτετεννεεειιε

ε έ' ά ε ιιι [ι ιι ιι ά ε: . 'ΙΜ. Η. 1ιιι Νειιιειι άετ Κοιιιιιιἰεειοιι Ιιε1ιε ιεε άιε Β1ιι·ε, Πιιιειι

ειιιειι 1Βιιι.ινιιιί ειιι· 1ιιιιάιεε1ιειι Βειιιιειει·εΐοι·ιιι ιιι Βει1ιιιιά νει·

ειι1εεειι. Βε εο!Ι ιιιιε1ι άειιιεε11ιειι ιιιι ειι.ιι:ειι Μιά-άι:: ειιιε

οιιι2ιε11ε δειιιιΜεε.ιιιειεΙιι: ειιι,ι.ιει”ιι1ιι·ι. ιιιιά άετ ΒενοΙ1ιει·ιιιιες

ιιιεάι2ιιιιεε1ιε ειιιε ε1ειε1ιιιιιιεειε ειιιτειιιι·Ιιε1ι εειιιεε1ιικννει·άειι.

)'νειιάειι Μι· ιιιιε ειιιιε.ε1ιει άει·11εερι·εε1ιιιιιε άετ Μιιιιιει.ε

ειιιίειεΙιι: ειι :

Α. Πιο οΗ'Μιε1Ιε Βειιιι:15.τεειιίειεΙιι.

1

Πεε Θοιινει·ιιειιιειιι Μ: ιιι ειι..25 Βιι.ιιιιε.τε1ιεειι·Ιιε-ειιιειιιειΙειι,

ινο1ιει άιε Αιιιςτειιειιιιις άετ ε.ιιιεεΙιιειι Βε:ιι·Ιιε ειιιε ειινιι. εε,

Με ιιιιε1ιει.ε1ιειιάεε νει·εειο1ιιιιε εε ειιειειιι, ειι εεειιι.1ιειι

1ιε.ττειι. - - -

1. θειιιιΜε3ιεειι·1ι:) Μ”, ΜΜΜ,

Π.
111. » ννει·ρε1, Βϋά - Πε.ιιιιε1ιΙ, Μιο1ιιιε1ιε,

Κειι·ιιεειι. _

Ιν, » Νοι·ά-Ηειιιιειι1, Π, Κειι·ιιεειι, Με!. Κιτ

ι·ει'ει·.

ν. » Γιειιε1, Μει·_ἱειιιιι, θιο1άειι1ιεε1ι.

171. ' » Μει·ι;ειιε, Βϋτ1ιε1.

Υ'Π. » ΡοειιιιΙ, Νιιε_1ιοε, ννω-ωε.

νει. ιιι Βιιρρε1, Π, .16ιάειι.

ΙΧ. » Κοεε1ι, Πι Ντάου.

Χ. » Νιεει. .Ηει;ι;ει·ε.

ΧΙ. » Κι·ειιε, Μειι1ιιε.ε.

Χ11. » Κεεε1, .1ιιι·εειιε.

ΧΙ11. ε άεε·1εε1ιτ, άο1ιειιιιιε.

Χιν. :ο Κιιεε1. '

Χ)!. » Αιιηιε1 ιιιιά 11ι1ειι1ιιιι. ·

Χνι. » )νειεεειιειειιι, 81. Αιιιιειι, Ρετι·ι.

Χ)·'Π. » Μ. Μει;άεΙειιειι, άο1ιιιιιιιιε.

Χνιιι. » Τιιι·ε;εΙ.

ΧΙΧ. » Βιιιιοιιιε.

ΧΧ. » Κ). Μει·ιειι ιιιιά Πι θεεΙιει·ιιιειι.

ΧΧ1. » Ηιι1ἱε1Ι ιιιιά Πι Οιιι1ιιιι·ιιιειι.

ΧΧΠ. » ννεεειι1ιει·ι.ι; ιιιιά ΜΜΜ.

ΧΧΙΙΙ. » Μιι1ιο1ιιι.

ΧΧιν. » 1.ιιεεειιιιιιεειι.

ΧΧν. » .Τεινε.

ΧΧνι. » 1ειιιι1ι.

ΧΧνι1. » ννειινει·ε.

Π

Ιιι _)εάειιι άιεεει· 8ειιιιιιτεεεειι·1ιε Μ. ειιι ιπι ΚοπιιιιιιιιεΙάιειιει:

ειεΙιειιάει· 1ειιάεειιει'ιΙιε1ιει· ΒιιιιιιΜεει·ει, οάει· εεε. Βειιάεε1ιειιε

Με: ειιιε. 1ιι άειι ιιε1ιετιιάιιεε1ιειι Βεειι·Ιιειι Μπι άιεεειι Ροετειι

ειιι ει€1άτιεο1ιει· Αι·ει ἰὶΙιειιιεΙιιιιειι ιιιιιεεειι. .ννο Βιιιιάρι·ειιιε Βε

ιι·ει1ιειιάε. νοιι Βειιι·1ιεε.ι·πνει·Μιιάειι ιιιηεεειεΙΙι:ε Αει·ειε νει·

1ιιιιιάειι ειιιά, ναετάειι άἱεεε ιιι ιιιι·ειιι )νιι·1ιιιιι,ε,·ειιι·ειεε ειιε1ι Με

θειιιτε.τειιι·ειε ειι ίιιιιε·ιετειι 1ιε1ιειι, ι“ιιΙΙε 11ιτε Ζειι ιι)εΙιτ ειι

εε1ιι· ιιι Αιιεριιιε1ι ι;ειιοιιιιιιειι Μ.. 151ιειιεο ιεε εε ιιιιτ άειι Πει·

ιιι·ιιΜΜει·ειιάειι Αει·2ιειι ειι 1ιιι.Ιιειι; _ιεάοε1ι ιει εε ννιιιιεε1ιειιε·

ινει·ι1ι, άιιεε ιιιϋ,εΙιε1ιει; νιε1ε ειιιιιιιιι.εεεειι·)ιε άειι Βειιι·1ιειιι·ιτειι

ειιεει:ειΙτ νιτειάειι.

Α ιι ιιι ει· Κ ιι ιι ε; . δοΙ1ι.ειι ειιι' άιεεε )'νειεε ιιιε1ιτ :Με δειιἰ

Νιτειιειιι·)ιε νει·εοι·ι.;τ ιινει·άειι 1ιόιιιιειι, εε ιεε ειιι οάει· ιιιεΙιι·ετε,

Νοε ιτε 8ε.ιιιιε.ιεννεεειι τω” Αει·ετε Πιτ Βει1ειιά ειιιιιειεΙΙειι,

Με άειιιιι ειιιε ει·ϋεεει·ε Αιιεειι1ΒιιιιΜιτειιεειι·Ιιε ιΠιει·ιιε1ιιιιειι,

ιιιιά άειι ιι1ιι·ιι.ιειι Βιιιιιιιιτειι.ι·ειειι εεεεεειιειι 1ΐιι11ε 1ιει εε1ιινε

ι·ειι Βιιιάειιιιειι 1ιειερι·ιιιε;ειι, ιιιιά ιιι άειι Ιιεεοιιάει·ε 1ιειιιιιι;εειιι:Ιι

ιειι Οι·ιειι άε_)οιιιιει·ειι 1(ϋιιιιειΙ
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Π!.

Πιο !!'π.!ι! πετ !πππιπε!ιοπ 5ππιτπτειι.ι·πιο πιο!ιτ. ποιπ Βιιτοι·

πο!ιπιι!ιο!ιοιι Αποπε!ιπππο ππι” ι·'οι·πε!!!πα ποι· ποπ. π ιιι ππι πιο π

[ιππποππππιιπιπ!ιοπιιιιιππιοπ επ, ινο!ο!ιε !οι2τει·ο 2π

π!οιε!ι Οποιοοιιιιι·πο οι.» $πιιιιιιιπ!ιι·πιο ιπι, πιιπ πει· πιο ιιι πο

ι·ιο!ιτοπ ποποπ. Πιο Βεπιι·ιιποι·οινοι·οπιιπο !ιππποπ ιιιι·οπ Βοιιι·!:π

πι·π π! οι·πτοι· ι.ππο 2ππι $πιιιτπιππι·πι πο! !ιοττοι!”οπποπ Βοοιι·

ποπ ν0ι°πο!ι!πεεπ. Πιο Αππιο!!ππε πππ !!οπι.!ιτιπππο; ποι· πω

ιοι.ιππι·οιο οι·ιοιπτ πιο πιο ποι· [.πιιποποεπιπιοπ ιιποι·!ιπιιρι. Πει·

5ππιτπιππιπι ιπι: πιο [ποι!.οι· ποπ 8πιιιτπιπινοποππ ποιποπ !ιοπιι!ιοπ

ππ2ππο!ιοπ. Πι· πι οιπο οιιικιο!!ο, ιπι!. Απιοι·ι!.πι πιιππ·οι·ιιπιο!ο

Ροτπϋπ!ιο!ι!‹οιι, ννο!ο!ιο πιο ι'ει·ρι!ιο!ιιπιιπ· ππι, :πιο πππ Οο

ιιιοιιιποπ ιιι ποιιιιιιιοπ Γκεμπ πι! !ιοτπιεπ.

ιν.

Πιο Τιιτιο;Κοιτ ποπ Ιππππο!ιοιι!ιο!ιοπ 8ππ!!.!!ιππι·ποπ πο!. ιπ

ι'ο!ποπποιπ 2π οοπιο!ιοπ::

π! Β ο π π ! ιν ο π ο π: 5ϋ.πιι!ιο!ιο Βο!ιπ!οπ ποιποπ Βοοιι!εοπ [ιπι

οι· 2 ιπιιι ιπ!ιι·!ιο!ι ιιι πππιιι!ι·οι· Βο:ιο!ιππρ,· επ τον!πιοι·οπ πππ

πιο ποΓιιπ‹!ειιοιι Μπομπ!! ποιποι· ο!ιοι·οοιιϋι·πο (που «π!.πππιποπ

!.ππποποππιιπιπ!ιοιππιιππιοπ») επ πιο!ποπ. Βει ποπ Β.ονιπιοποπ

Με ποι· Βππιππιππι·πι ποποπποι·π ποιπ Απποιιιποι·!‹ οπ ποποπ!

ππι' ποπ Βι·ππποπ, πιο Πππο;πιπιιοπ πππ ποπ Απο”, ποπ Ιππ

πιοππ ποι· Βο.ιι!ιο!ι!ιοιι.οπ, πιο νοιιιι!πιιοπ. πιο Ροποι.οι·, πιο

[.ιε!ι!πιιο!!ο πιο πιο Κ!πππο, ποπ Κποι!ω·πιιιιι [ποιο πιο δο!ιπ!

!ειππ π! πει· Κ!πππο πππ ποπ Βο!ιιι!ι·ιιπιποπ, πιο Ππιοι·οτιπ,ςππο

πω· Βε!ιιι!!‹ιπποι· πο! ποπ Βιι.π!ωπ. πιο Ηπ!ιππο· ποι· 8ειιιι!!ιιπποι·

ππι ποππε!!›οπ, πιο Βοιπ!ιο!ι!ιοιι ποι· Βο!ιιι!!ειπποι· πππ πει·

Βιι.ιιπιο, πιο Απππ!ιΙ ποι· Βε!ιπ!!ιιιιποι· π! ποι· Κ!πππο, πιο Μπι!!

!ιποπ Κι·πιι!ι!ιοιιοιι ποι· Βε!ιιι!πιπποι·, ποπ θο!π.ππ πιο πιο Ποικι

!‹!ειποι·, πιο Ιιο!ιιοιιιιο!ιππιπ;, πιο 8ρπο!‹ππριο, πιε !'νο.πο!ινοι·

τιο!ιιππ,ποπ. ποπ Απππο!ι!ποπ νοπ ιπι! πποτεο!ωπποπ !ἱτππ!‹!ιοι

τοπ οο!ιπ!ιοιοπ 8ε!ιπ!!‹ιπποι·π, πιο Ποπιπ!'ο!ιι.ιοπ ποι· Βο!ιπ!ι·πιιιιιο

πω!! Βριποιπιοιι. πιο Ειπ!ιπ!ιππι.ς ποι· Απποιο·ερ!!ιο!ιτ- πππ ποιΙπο

!ιοι·πποποοπιιιιιπιππποπ !ιοιιπ Απποι·πο!ι νοπ Κι·ππ!!!ιειτοπ π! πει·

8ε!ιπ!ο, πιο Ψοι·!ιιιιιιπ!.; ποι· νοι·πι·οιιιιπο· π.ππτοο!ιοπποι· Κι·ππ!ι!ιοιι.ειι

πππ ποι· Βο!ιπ!ο π! πιο Ηι!.πποι· πππ πιππο!-:ο!ιττ. πιο Κοπιι·ο!!ο πει·

Ιιπριοοιιπ·πιππο πππ πιο Β.ονοεοιππιιοπ ποι· 8ο!ιιι!!πιπποι·, ποινιο

ππι πιο Βο.ιιπ!!ιιιο ππι Νοποπ.ιιιοπ πππ Βοπιοπιοπ νοπ Βε!ιπ!πο

!π!.πποπ.

ο) Αι·ιποιιυνεποπ: 5πιπιιιι!ιο!ιο Αι·πιοπιιιιπποι· ποιποπ Βο

2ιτ!ιπ !ιιι!. ποι· 8ππιτπιππι·πι 2 πιο! _ιιι!ιι·!ιο!ι ιπ πειιιιιιιι·οι· Βοπιο

!ιππΒ· 2π ι·ονιπιοι·οπ πππ πω· πιο Ποπιι!ιπιε 2π !ιοτιο!ιτοπ. Πο!ιοι

πο!! οι· ποιπο ΑιιΕπιοι!ιππιπ!ιοιτ !ιοιιριππο!ι!ιο!ι ι·ιο!ιιοπ ππι' ποπ

Βι·ππποπ, πιο Ππιι,ο·πιπιιοιι πππ πο! πω», ποπ Κποι!ποιιπι

Επι! πιο Ροι·ποπ, πιο Βοιιι!!ε!ι!‹οιι πει Βιιπιπο πππ ι!ιι·οι· [π

ποπποπ, πιο πω!!πιιιοππ!ωπιιι,οιοιι ποι· Αι·ιποπ. πιο ποιποιπ

ποΓπ!ιι·!ιο!ιοπ !ίι·ππ!ι!ιοιιοπ (ιιπιοι· ποππο!!ιοπ!, ποινιο πιο Βο

!ιππ!.!ππιιπ πππ ΒοΚ!οιπιιπι;ς ποι·πο!!›οπ. .

Αιιπποι·ποιπ ππι: ποι· θπ.πιιιιιππι·2ι ποο!ι νοι·ιιοιιιιπεπποπ Ε”π!!οπ

π!!ο Ππιοι·πιιιιιιιππ·ποεπιιι·ι-ιιποπ ποι· (ιοιιιοιπποιι ππι ιιπε ΕΜ

ποτοπιπ!!ιπ!ιοιι επ οοπιιτπο!ιτοπ πππ ονοπιιιο!!ο Αιιιππ!ιιπο ιπ'π

Αι·ιποπ!ιπιιπ επ !ιοιιιι·ινοτιοιι πππ ειιιειι ππι' !!”ιιππο!ι π!!ο ποτ

Πορτο, [.ποπ ειε. νοι·οποπιπω :π ππιοι·ππο!ιοπ, οποιο π! ποιπ

πω” !ο!ιοππο [ιορι·ϋπο ποποιιποι·π οπ ιιοοι·ννπε!ιοιι.

ο) Η ο ο ππι ιπ ο π π· ο π ο π : Α!!ο Ηο!ιππιπιοιι ποιποπ Βο2ιι!ιπ

ποπ ποι· 5ππι!ιιιππιι!: ιπ _ιοποι· !!επιο!ιπιιο· οι! !ιοπιτο!!ιοι·οιι ππι!

ππι Επτιοι·ιιιιπο; ιιπιιιο!ιιιι.ι;οι· Ροι·ποποπ :ιι πι·ιπποιι. ιιπ Βροπιο!

!οπ πο: οι· ππι·πιιι' ιιπ πε!ιιοπ, ποπο _ιοπο Ηοππιπιπο οπο» πιο

νοπ πι! ποξεννπι·ιοιοιι θοοπτιοιι ποππιιο Αιιιποιο!ιπππποπ, πο

ιι·ο!Τοππ ποπ !ιο!›πιιπνοι·!πιι!', ιπ επ ποιπ Ζινοε!‹ο 2ππππιπιοπ,εςο

πιο!!ιοπ ιοοπι.) Ροι·ιππ!πι·οπ πιπο!ι!, ινο!ο!ιο ϋι'τοιπ ιιπ .!π!ιι·ο

νοπι Βιιπιτπιππιπ ειιπππιπιοπ ππι. ποπ Ιππιι·ππιοιποπ ποι· Ηο

!πιιππιο ιιι ρι·ιι!°οπ ειπε!.

Νοποποοι πο!! πιο!ι ποι· 8ππιτπ.ιππι·π ποιιωπ Οο!οποιι!ιειι νοπ

ποπ 'Ι'ιιο!ιι!!.ς!ιοι!: ποι· Ηεοπιππιοπ ιι!ιοι·ιοπρ,·οπ, πιοπο!!›ειι ποιοι·

ιποιποπ πππ !ιοι·πιοιι. οποιο ιπο!ιι· πππ πιο!ιι· π! πιο Ρι·πιιιπ οιπ

ιιι!ιιοπ.

π! [ιπ ρ Για: οπο π: Πει· $ππιι!!.ιποι·οι. πο!! πο” ποπ !ιπρΕυνο

ποπ ποιποπ Βο2ιιι!ιεπ οιπο ποπππο Κοιιι.ι·ο!!ο πιιπειιιιποπ. Επι· πο!!

ποιπππο!ι πιο Θοπιοιπποιιπρ!“ει· !ιοιιπ [ιιιριεοπε!ιπιι οοπιιιπιο!ιιι

επ, πππ [ιιπιι·ππιεπιπι·ιιιπι ποι·πο!!›οπ πιιιιοπ, οιποπ Βιππ!ιε!‹ ιιι

οπ !!οπιιπ ππι [ιιιριιιππ πππ Βοςιπτι·ιει·ιιπρ; ποννιιιιιοπ πππ πο.

ιποιιι!!ο!ι ποιοιιι' 8.ο!ιιοπ, ποπο πιο [ιπριιιιη.ς ι·οπο!ιιιιιοπιε πππ ππι

ποοιι.;ποιο Ζοιι νοτεοιιοιιιιποπ οπο, ππππ πιο !ιιιρι!ιπιοπ ποιπ;

Γ!!!ιιΒ ππποιοι·ιιο,·ι ινοιποπ, ποπο ιιπ π!!οπ !ιπριρ!!ιο!ιτπποπ πιιο!ι

πιιι!!!ιο!ι πιο [πιπίππς νο!!2οἔοπ ιπιιι!. ποπο π!!ο $οιιπ!!‹ιιιποι·

τονπεοιπιοι·ι. πιοι·ποπ, ππππ !ιοι οι·ι`ο!,ις!οποιπ !ιπρι'οπ πο!ππι;ο

ννοι!οηςοιιπριτ »πιο πιο οιπ Ηι·ιο!;; οποι· πιιτ Βιο!ιοι!ιοιι Ιπιπιπ

πιο!! !ιοιιπιπιιοι·τ ννοιπποπ ιπι, ποιππ ιπϋπ!ιε!ιπ!: απτο ΙπΥ!!!!)!!θ

!‹οπιοπ!'ιοι ποπ !ιπριοι·π ιπι· νοι·ιππππο· πιο!π, ποπο τοπο!πιπππι,ς

Βπ!ο_ιο!ιτε!ιοτιο!ιιο πιο! ποπ Θπιιπ ποι· Ιιιιπιπιιο; ποπ Κι·οιοιιπρϊ

!ιοιπιιοοπ πιπ.ιοππππτ. ινοι·ποπ, ννο!ο!ιο Βοι·ιο!ιιο ποιοι· Αιι!οιιπππ·

ποπ 8οιπιΕπι.πιιιατοπ ιπποπιιποιιο;οπιο!!τ. πιοι·ποιι πο!!ειι. (0!εππιιοι·οπ

οπο!. Ιπιρ!”ι·οπ!οπιοιιι!. Νοποποοι πο!. οτ ππο!ι Μππποπιπιρι'ιιιιποιι

νοόπ !πιιιπο!ιποιιοπ !ιοιπι Αππ!πιιο!ι νοπ Ροοποποριποιπιοιι ειιιειι

οι· ποπ.

ο) [πο!ππε!ιοι·ινοοοιι: Ποτ 8οπιιιπππω ιπιιππ π!!ο, π!

ποιποιπ Βοιιτ!ι νοι·!ιπιιποιιοπ Γο!ππο!ιοι·ο ιπ πω· 'Γπιιοποιο

ποοιννοο!ιοπ, πππ πιοπο!!›οπ ππ!οιιοπ.

Ο 8!:πιιπιι!κ, Βοτιο!ιτοι·πιπΜπππ “ο ιπ1"·

πιοιτππο· ιποπιπιπιπο!ιοι· Βι!πππἔ: Ποτ 8ειιιιι:οι:ι.8·

πιο! πο! πω· ποιπο '['ιι.ιιο;!ιοι!. ππ!ιτοποοι·ιο!ιτε ιιπ πιο πϋπιπΉ8θ

Εππποππο.πι!πιπ!‹οπιπιιππιοπ οιππιιποπποπ, π! ποποπ ππι' (πιο Επι·

πιο!ιοπποπ [!!!ποπ! πιιιιπει·!‹πππι ποιππο!ιτ πππ επι.ι!οιειι π.ι1809:Θ·

ποπ ιπι, πιο πιοπο!!ιοπ 2π ποποιτιο·οπ ιπιιιεπ. [[ο!ιοι· ποιποιο ΒΘ·

πι( ππι: ποι· πωιιιπιππω οιπο ίοι·ι.!ππ(οππο 8τ.πιιπιι!πειι ΦΠ·

τοπ. Βει οπο», πιο!! !›ιοιοιιποπ θο!ο,ποπ!ιειι. πο!! οι· ποιππ!ιι: ποιπ,

πιο [!ονϋ!!‹οιιιπἔ ιιι ι!ιποπ πππ ποπι 0ιο!ιιο!: ποπ 8ππιιΜπνοοποπο

ιιιιι:ιι!‹!πτοπ πππ ιιιοπιειιιιπο!ιο Βι!πππο· ιιι νοι·!›τοιιεπ. Απο!!

πο! οι· πιο Αιιιοι·ιιπτοιι ιιππ Βεπιπτοπ ποιποπ Βοκιι·!ιπ π! εκπι

ιπι·οπ Ριπ,ο,ιοιι π!!οι· Α»! 2π !ιοιπι.οπ πππ οοποπποιπ πππ π επιρίε

ποποπ Τποει!ω!οπο, Πορτο, [πω. Τι·πο!ιοπι, Ροο!ιοπ, Σ!πποτπ,

Βο!!πτ!πο!ι πππ Πιο!ιι.!ιοτιο Ιοι!2ππο!ιιποπ. -

Πει· Βοπιιπιππι·2ι πο!! ποπιιιπο!ι πππ νοι·ιπιπποπποιπ ειεετ

Πριποιπιε ιιι !‹οππιπ!.ιοι·οπ πππ ποιπο Μο!πιιππ απ! πε!ιπο![εΙοπ.ι

ινοπο πιιι·ο!ι πιο ιιοπιοιππο, το”. ποπ ΗΜ' ποι· Ρο!ιποι πομπο”

ποπ. Βοπο.ππ πιππ νοπ πιο! πιο (!οιποιππο!›οπιπ!.οπ ιι!ιοι· πιο_ 2ι1

οι·,πι·οιι'επποπ !πο!ιοτιιπςππιπππτο,πο!π επ ιιιπιτιιιοι·οπ πππ πει κ· οι·

ιιιι!ιιπο νοπ Πεπιπιο!ιιιοποπ ππ2π!οιιοπ.

ν

Ποιο πππ πει· Επππεπιπιππο ιπι-°οι!πο Ε'ιιπ!αιοπεπ ποννιι.!ιτι.ο

Ηοποιοι ππι-πει πιο Βοιιι·ιι πππ .Το.!ιι·, ιο πιιο!ι ποι· θι·ϋππο πω·

Απο!! 4(Π-600 πω. π! Βιιπιπιπ.

Πιοιοπιι;οπ $πιιιππιππι·πο. ννο!ο!ιο ποπ Κιοιππτε!. π! πππιιιιι.τε

ρο!ιοοι!ιε!ιοι· πππ ποτιο!ιι!ιοπιποπιπιιιιπο!ιοι· Βοιιειιππἔ επι”

ινιιππο!ι ποι· [.πππποποιτ ι·οι·!:ι·οιοπ, ποποπ πι!! οιπ Ειιιιπ!ιοιιο

ιπι· νοπ 5-10 πω. ιπε!ιο!ι (ποποπ Ποιοι· Β'π!ιι·τ.) Δππριπο!ι.

Β. Πιο πιοπιπιπιπο!ιο Ηιι!ι'ο πο! ποιπ ι!πε!ιοπ

[ιπππο.

Ι.

!π Ε!πι!πππ ιν!!.ι·οπ πι! οιπιο!ποπ 0ι·ιοπ ποπο [πππππ ι· 2 τ. ·

π ιο!!επ πο ,οιι·ιιπποπ, πππ ιιπ Επποεπ 40-50 Ηο!ιο.ιπ ιπ ο τι.

ρι·ει!ιτιπο!ι ιιπ [ποπο νοιιιοι!ι. πππππιο!!οπ.

ΝΒ. Αοι·2το ινειι·οπ πποππιο!!επ π! Νιππι, .[ϋι·ποπ, Κ!. πιο

τιοπ οπ. ινοπππ!οιπ, Ηοι!ιοι!! πππ !!ο!ιο!ιπ.

Πο ιπιιππιοπ πιο!ιτ π οποιτπ.!οι·, τοπιο. Απιππ!οπ2πιπτιοποιι

πει ποπ Πο!αοι·ειτοπ οιπποι·ιο!ιιοι: ννοιποπ; ειιιειι πιππ πιο οοι·οιτπ

νοι·!ιιιπποποιι !ιεπποι· ιιι 8ιπππ πο ποι2οπ πππ 8·οιιιιεοππ 2ιι πππ·

νοπτιοιιιοιοιι. Α!!ε !ιοπιε!ιοιιποιι ρι·ινοι.οπ Αιπνοιειπο πο!!ιοπ

ιιι ΒοΖιι·!‹πνοτ!1!ιππο ιπι· 0ι·εππιππιιοπ πιοπιπι

πιπο!ιοι· Ηιι!!”ο ππι ποιπ [ιο.ππο ππιποινοππο!!. πιοι·ποπ,

π. π. π! 0οπο!!πε!ιπιιοπ ππι: 8οιιεκπιπ!ωπιι·ιι!ιιοπ, οπτπρι·οο!ιοππ

ποπ Βεπιιπιιππιι;.τοπ ποπ [Π. Βιιπποπ ποπ Ρι·ονιπιιπ!τοο!ιιοπ

(ποιπ. έ 4268 ποπ π.), ινο!ε!ιο ππππ πιο _ιπτιπτιπο!ιο Ροιποποπ

πππ π!οι!›οππο Ιππιιιπιιοποπ πππιιπο!ιοπ πιππ πππ ποποπ πιο

Βο,ι.πο!ππο· ποι· ιποπιπιπιπο!ιοπ Ηιι!ιο ιπποι!ιπ!!› ιιιι·οπ Βοοιι·ι-:οπ

ο!ι!ιοπ·ι.

Νο -πιπ!ιοι· !ιοιπο ρι·ινπ.τοπ Αι·οινοτοιπο οιιιπιιοι·ιοπ, πο!!οπ πιο!ι

ο!ιοπΓει!!π Βοπιι·ι(πνοι·πιιιιπο !ιι!ποπ. [π ω! (ιιοποπποπ. π! ποποπ

ι`τοιριπ!‹ιιπιοι·οππο Αοι·πιο ιπιιι; πω, !ιππποπ πιοπο νοι·πιι!ιπιππο

ιοι·ιΙοοπτο!ιοπ, πιοππ !!!ιοπιο! πππ Απ: ππι ποππο!!ιοπ ιπιι·ιοπεπ

ππι .

ιιι ποπ ππ!ιπιππιιπο!ιοπ Βο2ιτ!ιοπ !π·ππο!ιοπ πιο!ι ιοποο!ι !κοιπο

!ιοπιι!(πνοι·οπππο 2π !ιι!ποπ.

Ποπ Βοειι·!ιπνοι·!›ππποπ πιο!ιι ποπ ννο!ι!ι·οοιιι επ. $ιο ποποπ

πιο ιιιιιιποπ Μιττο! 2ππι Ππιοι·!ιπ!ι ποπ πιοπιπιπιπειιοπ Ροι·ποπο.!π,

οπο!. ππι: Βοι!ιιι!ιο νοπ $οιτ.οπ που [πιπποπικοππο ο.πιππ

οι·ιπποπ.

.!οποτ Βοοιι!ιπνοι·οπ.ππ πειι οιπο οιποπ Βεπιι·!ιππι·π!. Η [!ε!ιοπι

πιοπ πππ 1 Ηοπριιο.! Ζ!! ππιοι·!ιο!ιοπ. πιο ιεοιπο Βο:ιι·!‹πνοι·

!πιππο οικιπ!.ιοι·οπ, !4ϋπιιιοπ πιο Κιι·οιιοπιιοπνοπιο πιο Ηο!πιπιιποπ

οποιο!!οπ πππ πιο Ηοπρι!!ι!οτ πιιιπποπ πππ ππιοτπο!ιοπ.

Ειπο Αιποιι!ππππιπιιοπ πιιιππτε !›οι ιοποιπ Πο!ιιοι·ιι.τ. νοι·ιιπιι

ποπ πιέπ. Απ Ηο!ιππιπιοπ !ιππιοπ πιιι_ιοποπ οι·ππποι·οπ Βειιι·!:

οιπο. .

Πιο !ι!οιππιππιιπο!ιοπ Ποπριιπ!οι· ινιιι·οπ νοπι !ιπππο επ πππ

νοιιιιοπιοι·οιι, πο ιιι ι!ιποπ πιο Ροιιοπιοπ ποι· πιι!ιπιππιιπο!ιοιι

Βοιιι·ιιο νοι·ρ!!οπτ. πιοι·ποπ.

Απο Βοπιι·!‹πνοτ!›!ιππο ποποπ ποπ Βοο!ι!; ππι $ιιονοπτιοπ πππ

πει· Ι!πιιποπ!‹πππο, ινοππ πιο ποπ Βοπ·οιπ οι·πι·ιπποπ, ποπο πιο

πιο!ι ππι' 0ι·πππ!οι;ςο οπιποι· Βοπιππππο·οπ οπππιππιοπποιοιι

ποποπ πππ !ιοτειι οιπο, πιο!ι π! Βοπιιποπποι· ι!!οιπο πππι Ππτοι·

!ιιι!! ποπ Ποπιιιιιπ!ινοποππ ιιιι·οπ Βο2ιτ!ιοπ ιιι οοπτοποτπ. Α!π

!!!ιπιπιππι πιοποι· Βοπιοιιει·ππο,· τω· οιποπ Βοπιι·!ι πιππ ι·πππ

1500 πω. ππειιπο!ιοπ, πνο!ο!ιοι· Βιιπιιπο πιο Βιι!ινοπτιοπ πππ

Ππιιποπιιιιιιο!π πιο Βοπιι!4 ι·πππ 1000 πω. πεπ;οπιι!ιοι·πιο!ιοπ,

πππ! ποι· Βο:ιι·!ιππι·πι πιιπ!οιο!ι $ππιιπ.ιππι·π οιποπ Επιιποππππι

ιπιπποΖιι·!‹οπ ιπι. Πιο '['οι!πο!ιιποι· ποτ Ηοιιτ!ιπνοι·οπππο !ι!!.ι.τοπ

πιο!! ππο!ι οοπτιπιιπτοπ 8πιιιιπποπ επ !ιοππιιιιιιοι·οιι πππ πιο!ι

πο!ιι·ιιι!ιο!ι επ νοηι!!ιο!ιιοπ οιπο !!!πιποι·ο Ζω! (οικω Β .!π.!ιι·οι

πιο ι'οπεποποιοτοπ Βοπιππιιπποπ οιππιι!ιο!ιοπ.

Π.

Πιο Βο2ιι·!‹πνοι·!›πππο πο!!ιοπ ππι ι!ιι·οπ ΑετΖτοπ ππιοι· Βοι

!ιιι!ιο ποπ Επι!. !ιτπ!ιο!ιοιι Βοο!ιτπο!ιπι.πνοιοιππ π,ιοποπο Κοπ

ιι·π!‹ιο πο!ι!ιοπποπ (εοπι. Γοι·ιπιι!οι).

Πιο Βοιιι!ιπνοι·ο!!.ππο πιιιππτοπ πππ Βοο!ι!. ποποπ, οπιπρι·οοιιοππ

πειι 1ο!αι!οπ νοι!ιπ!ιπιπποπ πι! πιο θπε;ιοιππο; πει· Βο:ιτ!ιππιπτο
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ιιυά Ηεπειπιπεπ, υπά ειε Με Ηυπυι·ιει·ιιιιε ιιοι· Βεπιτπειιι·πιε ιπ

άετ ι'ι·ειεπ Ρι·ειιιε υιιά ιπ άειπ Ηυεριιειάιεπει: ιιε.ειι Γοι8·ειιάειι

Νυι·πιεπ ειιιε Τε” ευ πεειιιππιεπ, ννεΙεπε ειπειιΙιε.Ιιειι Με Βε

νιυιιπει· άεε Βεπιι·ιεεε νειρΜειιτει. ειπά.

'Ι'εκε ειιι άιε ευ Βεπιι·Ιιενει·πιιπάειι ι.;ειιιιι·ιεεπ

Ο ιι ι ε τ:

Βεε θεεειπτιεπτεειιιιπιπ ειπεε Βεειι·Κεει·ειεε εοιι πεει·εε·ειι

ιπιπάεετεπε ι2ΟΟ ΗΜ. ιιυά ιτειε ννοιιπυπι.: πεπετ ΗοΙ2, ιιπ

ννεττε νοπ 400 πω., Γειιιε 12 Οιιιει· (ειιιευιιιιεεεΙιειι Ρεειυτετε)

ιιππ νετπιιπάε εειιιιι·επ. Βιιιά πιειιι· (πιω νοι·ιιεπάεπ. ευ Ιιε.ιιιι

άει· Αι·ετ ρι·ο (Μι πιιπάεετεπε 100 πω. πιειιι· επ ?ιιιιιιπ πεεπ

ερι·υειιεπ. [Με νοπ άευ ειπεειπεπ Ηϋΐεπ ευ ειιιιιειιάε ?ιιιιιιπ

πιτ ευ πει·εειιπεπ: πεειι άει· ΑιιιειιιΙ υπά ινοιιιιιευευι.ειι άει·

Βενιιοιιπει·, άετ Βπιι'ει·πιιπ8 άεε ΗυΓεε νοιπ ινυπποι·ιε άεε

Αι·ετεε υπά άετ Ζεπιάει· ιπεεειιιπειΙεπ Βειι·ιεπε. ?ιιι· άεε υπεπ

επεεεεπεπε ?ιιιυιπ Με άετ Βεειι·πεε.ι·ετ ειε Ηειπε- υιιά Ουτε

ει·ει Με Βεειιεει·, ι·εε . Αι·ι·επάυιοι·επ ιπιι:ιιιι·επ ει.ειιάιχε ειιι άεπι

θυι.ειιυι”ε Ιεπειιάεπ ειυιιιεπειιεάει·π επιπυΙετοι·ιεειι υπά πιι

πιευιι ευ πεπεπάειπ, Μ. _ιεάουιι ευ πιυπι ιπειιι· ε1ε 240 ?επιειεπ

ιπι .Τειιι·ε ευ εειπει· εεεπιιιιεπ ΚΙιεπτει νει·ριιιειιιετ. νει·ιεπε;ε

άετ νει·πειιά ιπειιι· ?επιι:επ, ευ πει. άει·εεΙπε ρι·υ ?ειιιε ειιι

Βκιιπιιοπυι·ει· νοπ 5 ειιι. ευ επιιιειιιεπ, ινεΙυιιεε άει· νει·πιιπά νοιι

άειπ πειι·ει'Γεπάεπ Ηυι”ε ειπιιιιωιεειει·επ Με. Πειε Θειππι·ι

πετ. ιιιιπιει· άετ Ρε.ιιεπι: ευ ειεΙιειι, οάει· Με Ρυειρι·υς‹›ιι επ

επιι·ιεπτεπ.

Βιπ Εκτιειιυπυι·ει· πευιι νει·ειιιπει·υπε; πι άετ ΙιεπιιΚεει·πι

Με Πιιιιε- υπά θιιτειιι·ει ευ πεπιιεριιιυιιειι πετεειιιι;;ι: ει ειι

ι.=;ι·πεεει·ε Ορει·ε.ιιοπειι ιιι άευ ?ιιιιιιιιειι άετ Βεειι2ει· τεερ.

Αι·ι·επάειυι·επ υπά ΑιιεεειειΙιεπ άεε ιιυτεε; π) υπ· Βιιππιπάιιπε;ειι

ιπ άευ ?επιιΙιειι άετ Βεειιεει· υπά ΑπεεετεΙΙιειι; ε) ιιυ- _ιεάειι,

ἱιπ Ηεπιι·ιιειιυεριιει πειιειιάεΙιεπ Ρε.ι.ιειιιεπ ιπι ιιει.ι·ειειε νοιι

ΙΟ Κυρ. ρι·υ 'Πρ.

Τεκε τει- επεεει·πεΙπ άετ Βεειι·ι‹ει·ει·πιιιιάε

επειιεπάεΗϋι'ε,ι.νεΙειιεειππεευιιάει·εε.Ιειιι·εε

επιιοιπιπεπάιιι·επάεπΒεπιι·ιιενει·πε.πάιπιτάεπι

Αι·πιτι·εΠευ:

Με δειιι·εε:.ιιιιιυπε ρι·υ (ιπι εοΠ πιειιι υπιει·.15Ο ΗΜ. πε

ιτε.εεπ, νοπ ι.νεΙυιιει· 8ιιιιιπιε 50 Βπι. ιιι άιε Βεπιτπειιεεεε

ιιιεεεεπ, υπά ιπι· ννειυπε πιιιτειιυεε Ρει·εοπεπ ειπε άεπι Βεειι·ιι

πειιιιπάειι; ιινειάεπ. Επι· Μεεεε Ηυποι·ιιι· ιετ άει· Βεειι·ιιειιτει ευ

ΙΟ ?πιιι·ιευ ιπι άεπι· νει·ριιιεπτετ. Επι· ιεάε ιιπετειιιιιιι;ε ?Μπι

ειιιά ΙΟ ΗΜ. επι.ιε ευ νει·Βιιιειι.

Βυπει. Μεεειπειι Βεειιπιιπυπε;επ, Με υπεπ.

'Γειιε Γιιι·θιιτει·, ινειειιε Κειπ .Τειιι·εεεπιιοπιπιειι

ει·ει'Γειι:

?ιιι ιεάε ?ειιιε ειπά _ιε πεειι άει· Βπιι'ει·πιιπε· 15-25 πρι.

επ πε.πιεπ. νοπ Μου” Βυιυπιε ό ΗΜ. άετ Κιιεεε άεε Βεπιι·ιιε

νετπε.πάεε ευΓειΙεπ υπά ιπι· ινεΙειιε ιπιιιεΙΙοεε Ρει·εοπειι ειιιε

άεπι Βεπιιιι πειιειιάειε ννει·άεπ.

Με επιπιιΙετοι·ιεεπε Βειιεπάιιιιιε (οάει· ιειεριιυιιιεεπε, τεερ.

πι·ιειιιεπε Κυπευιτειιοπ) ιιε.ιιπ άετ Βεπιτιιεει·ει ρι·υ Κυπευιιειιυιι

πεπιιερι·υυΙιεπ :

νοιι άευ Βεειιιει·π ι·εερ. Αι·ι·επάειυι·επ 8 πρι.

» » θυτεπεειιιιιεπ . . . . 1-2 »

» » Κπεειιιεπ 60 Κυρ-Ι »

1ιπ ιιπι·ιε·επ άιεεεΙπεπ Βεάιπέυπςεπ,. Με νοι·ιιιπ.

'Ι'επε ει” άιε Βεπει·εειιει'ι:

Με ?πιιι·τεπ ρι·υ Βτυιιάε 50 Κυρ.-1 ΚΜ., _ιε πειειι άει·

ννυιιΙΙιεπεππειε άετ Ρει.ι.ιευτεπ; _ιεάοεπ ε.. απ· ειιιε ?ειιιε πιε

ενεπιι;επ Με Ι Επι. ευ πε.ιιιεπ.

ιιϋιιυπ8 άετ Τειιε επι 50 ρΟι. ειπ.

πεε θειε.ιιι·ι πι νοιπ Ρυιιεπιεπ ευ ειεΙΙεπ.

Επι· ειππυιετυι·ιεεπε ?καιει ιει επ πειιΙεπ ρι·υ ποπειι1ι.ιει·επάε

Ρει·εοπ 30-50 Κυρ. Βει ινιεάει·ιιυιιει· ΚυιιειιΙιετιυιι άεεεειπεπ

Ρειιιεπιεπ ιπ ειπ ιιπά άει·εειπεπ Κι·ε.πιιΙιειι. πω. Ει·ιπε.εειαιιπε

ειπ. Βπεπευ ιιπάει ειπε Βι·ιιιει.εειευπε άει· 'Γεκε πει εεπι· Ιε.ιι€ε

άευει·πάεπ Οεπιιι·τεπ εισαι.

Ορει·πιιοπεπ ινει·άεπ ιιευΙι Πεπετειππιιπι'ι ιιυπυι·ιει·ι. Με Με

ΒεπεπάΙυυ,ε ιπι ΗυεριιιιΙ ει·πειτ άει· Βεπιι·ιιεε.ι·πι 10 Κυρ. ρι·ο

Τε; υπά Κερί'.

'Ι'ιι.1ιε ιπι·ΒειιεπάιιιπχιπιΗοεριιειάεεΒεειι·ιεεε;

.Ιεάει· Ρειιεπι πετ ιεε·ΙιεΙι ευ επιιιεπ:

πει νυΠει· Βειιϋειιευπε 40 Κυρ. ¦

υιιυε - » 20 » Επι· άευ Απι,

επιιιιιεινε Μεάιπιιιπεπιε υπά νειπεπάειο1°Ε. °

Μιιτειιυεε ιιυυπεπ ειιι ΒεεΙιπππε; άει· ΗοεριτεΙειιεεεε νει·ριιε;.ςτ

ιι·ει·άεπ, ευυνειτ Με Μιιτει ι·ειοΙιεπ.

πιω επιπ Βεειι·ι‹ει·ειπππάε εειιιιι·ιρε ιιϋι'ε ιιεπεπ Επι· ιιπε

Ιιευτε 50 Κυρ. ιιιειιευ ιιπ Ηυεριτει ευ εειιΙεπ.

'Ι'ε.ιιε τω· Βειιιτεεπεπεπιιπεπ:

[Με δειιι·εειιιιυπι ευΙΙ ιδΟ πρι. πεπει: ίι·ειει· ι'νοππυπε. ΗΜ:

υπά Περυι.ιιι. πειι·ερ·επ.

?ιιι άιε ΒιιιίεΙειειπιιι.: πειπι Απε άει· θεπυι·ι. πεπεπ άιε Με

υπά ινιιιε ι πω., Με Βιιιιειιειιεειιιε υπά ευπειιι;επ 1.ιιπά

10 Κυρ. άενοπ

κε.ιιειιπιιι;ειι ιιπει·

·εινει.υι"Γε

?υπ άιε Νπειιι: Με ειπε Ει·- -

 

 

Ιυεεπ 50 Κυρ. επ πειιιεπ. ΡΜ· έδάεπ Ψει·ιετεε·, ι·εερ. ινυειιεπ·

πετιεεεε ιιυππ Με Πεπευιιπε Κυρ. ι·εερ. 25 Κυρ. πεπετ Βε

ιώετιςιιιιε νετΙε.ιι€επ.

πω. ΟεΓειιπ πει. άει· Ρετ.ιειιι επ ειεΙΙεπ. Μεάιπεπιεπτε υιιά

νετπεπάετυπ' ειπά ω” :ιι νει·ειιιεπ. ?τειινιΙΙιεε Μεπι·πεΙιΙιιπε

Ιιευπ Με Ηεπειππιε ε.πυεΙιπιεπ.

Ρει·ευπευ ρι·ινιιεειει·ι.ει· 8τεπάε ιιιιπειι ειιιε ιι6πει·ε ΖειιΙυπι.:

ευ Ιειειειι, ενειιπ ειε άιε ειιιε άετ Ηεπειιιιπε ιπι· που ρειευπ

Ποπ πεεπεριιιυιιειι.

Με Πιειιιιεειοπ ινιι·ά νει·εειιυπεπ.

(?οι·ιεειευπε ιυΙει).

ΧΧιι. Κυπρι·εεε ιπι· ιιιιιειε Μεάιιιιι ιπ ιιιΙιεεπεάεπ.

νοιιι »Με ΑριιΙ Με.

Βει·ιεπι νοπ Πι·. Με εειεπ - ινιεεπεάεπ.

(?υττεειευπα.)

(ει. Ντ. 28, 24 ιιυά 26.)

Τυι·πειι-Πενοε άειπυπειιιει·ιε ειπιεε εεπι· ιπτει·εεεεπτε

ιιιιιιι·υεποριεεπε Ρι·ιιρει·>ιιε νοιι Τιιπει·ιευιοεε: 1. Νπειι»ι·ειε νοιι

Κιιτπει·ιι υπά ΗιιΠειι πειιπ 'Γιιπει·πειπε.ειιιιιε ιπ εειιι· :ιιιεπ Βειιι

ιιιιιιυι·ειι. 2. ΠυρρεΙιει·πιιπε· ιιυά ?ει.τυι·8·επιειιιιυιι άει· ειει.ειι

ευιιευ ?εεει·π. 8. Ιπ ειπειπ ?ειιιε ,ειειειιπειιιεςεπ Βεειειιεπε νοιι

Ι.υιι€επιππει·ιιυιυεε ιιυά ρι·ιιιιιιι·ειιι Ιιππε·επιιι·επε ιιοπιιτειι Τυ

πει·Ιιει υπά Κι·επειιεειει· ιπ ιιπιπιιτειπιιι· ειιειπειιάει· ;ξΠΕΠ28Πάθιι

ΑΙνευΙεπ πει·Ιιεεενιεεειι ιι·ει·άεπ.

Κυπιυ_ιι Βιιεεπι-άπρεπ: «Βερει·ιιπεπιεΙΙε Πυρετ

άιε Βεάεπ πιιπ;; άετ Εικιι·ε.ι‹

άεε ?Ιειευιιεε κι» άιε Μεεειινει·

ά ιι υ π ιι ε». Πιιιει·ευυιιυπ,<;ειι επ Ρ ε »Με νν'ευπειι ?ιειεΙ

ιιιιιιάεπ Ιειιι·ιεπ, άπεε Με Πει·ι·ειυιιππις νοπ Εκιι·εΜινει.υι

ευ άεε ?Ιειευιιεε πειτε Ζειτ. νει· άετ Αιιιιιε.ιιιπε άει· ειι.;ειιι.

Ιιειιεπ Νειιι·υπε άιε ΜειςευεειιΙειπιιιυιιι. άιερυπιει·ε επι Με πω.

πως πιιπ ειυει· νιει ιππεπεινετειι ιιυά πευιιπειιιε·ει·επ Ριπάπιι

ιιυπ ειπεε νει·άπιιυιιεεπι·πι'ιιεειι ιιυά ιιι εειιιειιι 85.ιιι·εεειιειι. Μ·

ιιει·ιι·ει·ιιεειι Βιιιιεε ευ ι·εειιςιει·επ, Με εε άετ $ειιΙειιιιΙιειιι. οιιπε

η άιε ι·υι·πιιιεεεειιεειιε Κιεπε Μεεει· Βιιιι·επιινειυθ`ε ιπϋι.ειιοΙι ιετ..

?ι·επεε-Νειιιιειιιι πεερι·ειειι ειπι ε πειιε (ιεειοιι τε

ρ υ ιι Η ι ε π ει Η ε π· 2 π ε ιι ι· υε ε π. ιε Μειιι·πειιιΙ άει·εειπεπ

πει ιιιι·ε Πι·εεειιε ιπι θεπιειε άεε 8γπιρετιιιυιιε. ?στα ,ειευπτ

ιπιι. 8ιυπει·Ιιειε άεε Ηιιιππιιυπιπιεπ νοπ Ηει·πει·ννει:ει·ιιπεειι ευ

1ιει·νιιεειι Ηει·επεευπινει·άεπ πευπευιιιει επ ιιεπεπ.

Ε) ι· π ε ι Η ε γ ε ι·- Ηε.ιΙε πει ειιρει·ιιπεπιεΙΙ πιιοπε·εινιεεειι.

άεεε άεε Ιειιερειι.επάε ?ει·ιιιεπε πω, Με πιεπει· επεεποπιιιιειι

ννυι·άε, ιπι Μει.ςεπ ρι·υάιιιιει·τ ννιι·ά, ευιιάει·π άειεε εε ειειι υπι

ειιι ερεειίιεεΙιεε Βπεγιπ άεε Ρεπιιι·εε.ε ιιειπάειτ, ννεΙυπεε Με πειι

ερειι:υπε ιπι Μει.εειι πει·πειιιιιιι·ι.

Ειπ ει·υεεει· 'Γειι άετ νετιιυ.ιιάιυπεεπ άεε άιεε_ιειιι·ιε;επ Κυπ

επεεεεε πεεειιΜιιρ;τε ειυιι ιπι: άει· ιιειιετάιπειε Ιεπιιιιιι νεπτι

κ ιιει·ιεπ ?τεμ άετ Κιπννιι·ιαιιπε άει· Βϋιιφεπειι·πιιΙεπ Με άιε

ΒΙιιτευεε.ιιι πιεπεετειιιιι;, ιπεπεευιιάει·ε πει Κουπε
ιιι ι ε. Κε πει·ιειιιειε ι

Απε. ΗυιΕπιπιι ιι-Ι)ιιεεειάυι·Γ: «Πεπει· ιΙιει·ερειι ιι

ω” Απιι·επάιιπρς άετ Βιιπηςειιετι·πιιΙεπ ρω

ι;ειπιευιιικεΙΙιεει· ιιευιιιιιιιιε». Ει·Ιιε.ε4 Με εειινιιε

τει, ιπιπειευιινι·ει·ει· ιιυά Ιειειιτει· Νειιυι· νοιι ιιιγειυεειιει· ΕΜΜ

ιπιε ιπιι Βϋιιιεειιπεειι·ειιΙυπε άετ Μια πειιεπάεΙτ. νιΠι.ιιι·επά

ιπ άεπι ειιιεπ, εεπι.ι·ειεπ ?ειιιε ειπ Με” πιειιι. ειπιι·ει, 2ειειε

πω. ευ άεπ επάει·επ άειιεΙιεΙιε Βεεεειυιιε άεε ΒΙπιπεΕυπάεε.

ι.νειεπε ΗυΠιιιιειιι π εποε πιειιι επι' άιι·ειιιε Ζει·ειιιι·υπε άεε

ηπιριιυιάειι υπά πιιιιπιιάεπάειι θεννεπεε ευι·ιιυπιιιιιττ. πει άει·

ΙιεΙιππάιιιπ,ε; ιει ειιιε ευι·;.είειΙτι,εε Κυπιι·υΠε ιιυι.ιι·ειιάιες, Μι. Πει·

πιε.ιιιιε υπά τιεΓε νετπτειιπιιιη;επ ιειειιι επιειεΙιεπ.

Κι·ειυεε - Βει·ιιπ: «Πεπει· Βόπτεςεππειιεπάι υπ;;

άετ Ιυειιιιει.ιπιε ιιυά ΡεειιάυΙειιΜιιπιε». Πε ινιιτάειι

Ο ?ειιε νοιι ιιιγεΙυΒεπει·, 2 πειιε νοπ Ιριπριιειιεειιει· Ιυεπιιιιιιιιε.

2 ?ειιιε νοπ ΡεευάυΙεπιιιιιιιιιε, 2?ἐιΠε νοπ Μγειρπυεει·ποιπ. 1 ?Μι

νοιι Απειπιε εριειιιυει, 8 ?π.ΙΙε νοπ ειιι·υπιευιιεπι ΜιΙπτυπιοι· πε

πεπάειι. Βει ε ?ιι.ΙΙεπ νοπ ιπγειυΒ·ειιει· Ιιευπιειπιιε εειειε που

ρι·υπιρτε δνιι·ι‹υιιε· άυι·υιι Ζιιι·ἱιοι‹εειιεπ άετ Ιιευιιυυγιεπεειιι,

Αιιειιεε άει· Βι·γιιιι·ουγιεπ υπά άεε Ηειπυβιοπιιι€ειιειιεε, Κιει

ιιει·ιι·ετάεπ άεε ΜιΙΖιυπιυι·ε, πεάευτεπάει· Βεεεετιιπε· άεε ΑΙιε·ε

ιυειιιπειιπάεπε. επι ?ΜΙ νοπ ιπγεΙυεεπει· Ι.ευΙιε.ιιιιε, ννεΙυπει·

ιπιι ιιιιιπυι·ιιιεε·ιεεπει· Νεριιι·ιιιε ιιυπιρΙιειει·ι ννε.ι·, πΙιεπ πε.ειι ω.

800 Μιππιεπ Ι»ιπεει· Βεειι·ειιιυπ;.ς ι·ει'ι·ει‹ιπι·. Ειπ ?ειιι νοπ ιιππ

πιιπιιεεπει· Ιιειιιιιιιιιιε ενιιι·άε εειιι· Βεπεεεειι:. Βει άευ πειάεπ

?ιι.Ιιεπ νοπ Ρεειιάοιευιιειιιιε ι.ιε.τ ρι·υπιρτε Βεεεετιιπιε ειιι. Βι·πετε

Βυιιπάιειιπε·επ ινιιι·άεπ νει·ιπιεάεπ.

Ι.ιυεω υπά Ηειπει·-'Γιιπιπεεπ: «Ι)ιε ινιι·ιαπιιε άει·

Βϋπι.ε;επει.τειιΙειι επι άεε Βιυι ιπι 'Ι'ιει·επρε·

π· ι ιπ ε π ω. Κε “ιιιεπ ιπιι. Βϋπιρ·επει.ιειιιειι Με Ιιευιιυυγιειι πει

'Ι'ιει·επ «ειιιε υάει· πιε υυι` ι.ςει·ιπεε Βεειε ειιιε άεπι Κι·ειεεπάεπ

Βιιιτε νει·εειιννιπάειι ευ ιεεεευ. .ι)ιεεε ννιι·ιιιιιιρ·, ινειεΙιε π υ ι·

άευ Βιιιιη;ειιειι·πιιιυπ, πιειιι. επει· άεπι Βε.Μιιπι υπά άεπι πω..
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εειιιιάνεεεειιιεάεε εεά ειε Δ ε τ ε τι ο ιι ε ·

5 ε ε Ι‹ ε ιιι ε ε Αάι·εεεΙιειειεΙειιοιιειι

ιιιτι·ε.

Αειει·ιοεΙι1ει·οεε

Ι‹εοεε εε 1ιεεειεΙιεειι.

ινει·ειι ιιειει ΚεειεεΙιεε ει·1'ο1,εΙοε, ιιειιε Ηεεάε ειιο1ι

νεεεεε.

νιεΙε1:ιεε 1ιιεΙιτε ειιΙ‹οιειει. εε Με ειιιε ρ ι· ι ιε ε ι ε Ζ ε ι· ε τ ιι -

εε εε· άει· ΠειιΙεοεγτεε ιπι Ιει·εΙεειιάεε ΒΙε1;ε

.ε ε ι· ιι ο Ιι ε ιι ει: Ιι ι· ε ε. Πιιεε1ι Με Ζεει'εΙΙ Με ΙιεεΙιοεγ1:ειι ιε·

ιιιοΙΒε νοιι Η.ϋετεεεΙιεε1ι·εΙιΙεεε ειι1ε1:εΙιε ιε Μπι ΒΙετεεειιει ειι

:ιι€ε Βιιεετεεεεε. Π ε ε ιι ο τ ο ιι ι ε ε. Πιεεεε Ιεε1ιο1.οιιιεεΙι εεε

Ιιειιάε Βει·ιιιε ι·ιιι'ι, ιιοι·ειεΙεε 'Γιει·ειι ιε_ιιειει·1:.ει·Ιιε1ιΙιεΙιε2ει·ειϋ

εεε; νοε ε·ειεεεε ΒΙιιιεεΙ1εε Ιιει·νοε, ε·ϋ.Ιιι·εεά εοειεεΙεε. ειεΙιι

1ιεειι·ε1ιΙιεε Βεεεει Ηγεει·ΙειιΙωεγτοεε ει·εεεει.. Πιο Ινιι·Ιεεεε;

άιεεεε Βιιεεεεεεει·ιιιεε 1ιε.εετ ε.ιιεεεΙι1ιεεε1ιοΙι νοε Με Αεννεεεε

Ιιειτ ι·εερ. Μειιεε Με Βεειι·εΙι1εεε· εεεεεεειειει· εεά άε

άεεεΙι εει·ε1:15ι·ιεε ΙιεεΙεοεγι.ειι ειιι. Πε εεεεεεΙιτ εΙεο εεε άεει

Ζει·ι'εΙΙ άεεεε11ιεε. Πιιι·ε1ι ΕΙι·Ιιιιεεεε· ειιι 60° ΙΙιεε1: εε ειεΙι ιε

ε.Ιιτινιει·εε.

Βι·εεεειειε-Βει·Ιιε: «ΠεΙιει· άιε Βεάειιτεειε άει·

Βε.άιειεεειεεε.ιιοε εεά ιΙιι·ε Αεινεεάιιες». Με

1Ξεάιιιιεεειε.εειιοε. άιε άεεεΙι ΑΙιΜειιΙΙιει·εε νοε Β.ειάιειεεεΙεεε

ε·ενεοεεειι ινει·, Με Β. Βιεερειι.εεεεεεε ιε Κε.ι·ειεοιεε εειεεεΙι1,

ιε εεάει·εε Ε'εΙΙεε ι·εάιοεΙ‹ιινεε ν1Πειειιτ ρει· σε νεεεΙιεειεΙιε.

Πι· ΙιεοΙιεεΙιτειε νει·ΙιΙειεεειιεεε άει· '1'ειεοεεε, ειεειεΙ εοιεεε νει·

11ιιεειεεεε: ειιιεε εοΙε1ιεε. εεε Με Βεάιειε εεΙΙιετ ινιι·Ιι1: ε.Ιεο

($εΙι1εεε ίοΙει).

Ζεεεει·ιιι εε σε Βεάε1ι1ιοε.

ειιι ει·1ιεΙτεε 1”υΙεεεάε ΖεεεΙιει11:

1ν1εάιννοε1οΙι ά. Θ. .1ιιει 19116.

8εΙιε ε·εεΙιι·τεε Ηει·ι· ΚοΙΙεεε!

1ε Νε. 19, Β. 186 Με «ει. Ρετεεε1›. ιεεά. 1είοεΙιειιεεΙιι·ιΠ.» 1905

Μ. ειεε Νοτιε εεεεάεεεΙιτ, άεεε 1ιιεε ιιι ΙνΙεάιινοειοΙε σε.. 700

Αει·ειε εεειεεεεά εεά ιει'οΙι:ςε Με 'Ι'εεει·εεε άιε θε

εεε ειιιειιι εειειι. Πεεεεεε Ιιεεάε1τ. εε ειο1ι Μ. οιι'εεεει· ειε

ειεεε ΠεεεΙειεΙι1ει·: ιιιειιι 700, εοεάει·ε ειιι· σε. 400 Μι1ιιει·ει·ειε

εἰεά ει" Ιιοεεεεεειει·ι. Πεεε Εεεε άιε Αεε·εΙιε ιι1ιεε άιε θε
ειιεΙι άιε Βειεεε.1ιοε, εε11εε- ι·εερ. εεννεΙιεεεεειιιεεεά. Πιε Βιεε

εε1ιοε Με; ε.Ιιεε ειεε1ι 1ιεΙιτει·ιειάε 11Ιιι·Ι‹εεε, ιεΜει ειε Βιι·ερτο

ΙωΙιΙιεε ιιεά 'Ι'ερΙιιιε1ιεετεειεε ιε ιιιι·ειιι ννεεΙιειειε Ιιειιιειι.

νοε Πεεεε-1νιιι·ε1ιιιι·ε:«Πε1ιεε ροειτινεε νεεεε

ρ ε Ι ε ε ει Α ε ε ει ι ε σε ε ιι». Πιεεει· ειι1ετειιι. άιιι·εΙι ιεΙετινε

'Ι'ι·ιΙιιιεριάεΙιεεεΠιοιεεε, ενεΙιεεεΙιειεΙιεΙι πεί ΓεεΙαιοεεΙΙει· Βε

ειε. Ιε Με Βεεε1 ιιεάει ειεε ειεε νει·1ιι·ειιεειιε,·.ε Με Ηει·εεεε

ιιεεΙι ι·εειιιε, ειε ε ειοΙἱεε1ιεε θει·ιιεεεΙι ι·εεΙιτε νοιε διεεεεει

εεά άιιιετοΙιεεΙιεε εεεεΙιοΙΙερε.

θεεΙιει·άτ-ΠεΙεεεεε: «Βε1ιεεε; εεε Πε ε” εεε άει·

11άεεΙι ε.ει1ι άει· ΚΙερρεε1`εΙιΙει·»,ΠεεεεειιεΙιεεε;εε άει·

εεε, Με ΙιοεΙι Με ΚΙερρειιιεεεΠιειεεεεε Με Ηεεεεεε Με

ΠιιιεΙι ιε άεε οΙιει·ΙιεΙ1ι άει· Πεειοε εεΙειεεεεε Ηεεε1ειΙεε εε

επειεςτ. εε ειιρεειειεετεΙΙεε Εεεεεεειιε νοε 1ιιεε11ιειειιε Με

Αι.ι·ιοι·εε1ι·ιΙ‹ε1ει·ΙεΙερρεε Με; άει· νοι·Ιιοιάι·ιιεΙε εινει· Ιιετι·1ιοΙι1:

1ιε1ι εε, ΙιΙιεΙι ε1ιει· άοεΙι νιεΙ ε1εάι·ιεει· εΙε άει· νεε1:ειΙιεΙάι·ιιεΙι. .

Πει 'Τι·ιΙειιεειάεΙιεειι1ιιειειιε νεει·άε Με Μειιιειιιει Αεεεειεεεε Με

εε1” ειπε άιε ΠεΙ11ε, 1ιει Μι1ιεΙιεειιιιιειεεε ειε ειιι ει.ιενε 'Αι

Με νεειι·ιΙιεΙάειιεΙιεε Ιιεο1ιεεΙιτεε νει·ειιεΙιε εε Τιει·εε ειιι

1-ιιιεε1ΙιεΙι εεεειιις1.ει· 1εεε11ιειεεε άει· Αοι·ιεεΙ4Ιειηιειι ει·ιεε1ιεε.

άεεε Με νεειι·ΙΙιεΙάεεεΙε εε Βε,ειεε Με 1:1εεεάιεει.οΙε εΙιεεεο Ϊ

Με ιιι Με Νοεει εε ιιεε·ειινεε ΙΙνει·1εε εεειεΙιτ. Θ. ειεΙιτ Μ.

ειε ειεε 5ιειΖε άει· εΙιεε ΠεΙιι·ε, άεεε εεΙεε Αυι·τεειεεε11ιειεεε 1

εει· Με ΙιεΙιεε νεετειΙιεΙ. ειεΙιτ ε1ιεε άιε ιι1›ι·ιεεε Ηεεεε.1ι

εεΙιειιιε ειιιι·Ιιει· 1ιεΙεετε. ·

Ποε1ι-Βιι·εεεεει·ε: «Πε1ιεε άεε ΒιείΙεεε εεεΙιι·εεΙι

τει· Κιιερει·Ιιε1τιιεε

«Οει.ΙιεειετιΙιει·ιι» ιι.εάει·τ ει‹·Ιι Ιιειιε ΑειετεΙιε, εεεεεεΙιε νοιι

άει· ΠιινειεεειιεεεΙιειάιιεε, άιε Ζεεειιιιιιεεεει.ειιειε Με Πειιιε ι

άει·ει·τ. άεεε ι·εΙειιν ινεειε;ει·. ΝεοΙ εεεε;εεεΙιιεάεε νειεά, Με

Κ εεεεγιεε Ιιε Πεοτιειιι ε.Ιεο εεειειιει. Π. εε1ι1ιεεει άεεεεε

ειιι ειεε νεε1ιεε Νιει·ειιΙιερει·1ιειιε 1ιειιε ΑειετεΙιε.

111οΙιε-Βει·Ιιιι: «ΠετεεεεεΙιεεεεε ιι1ιει· άιε ΒΙιι 1

ειι·ΙιεΙει.ιοε εεεειιεεΙιεε Ιιιάινιάεεε». Πιο Μειω

ι·ιε;εε ΠεεεεεεεΙιιιεεεε ιι1ιει· Με ΠτοιιιεεεΙιεεΙ νοε ΑεεειιεεΙιεε

Ιιε.1ιειι εεεεειετ, άεεε Με εεεειεειτε Οιι-νει·ΙιεειιεΙι εεά άιε

ΠΟε-ΡεοάεΙειιοε ιιοι·ειεΙ, ειιιει· Πιιιε111.εάεε εοε·ει· ει·ΙιεΙι1. εειε

Ιιιιεεειι. Πε ιε1ιεεεε εΙεο ιει ιιιιιιιιιιεε1ιεε θεεε.ειεειιιε ελεε

εΙειοΙιενεεε1εΙι1:εεεεε νοι·Ιιεεάεε εειε, σε Με εοι·ιεεΙεε Αε

Με άει· Βιο11°ιεεεΙιεεΙνεεεεεεε εει·εειιεεεε. Πιεεε ΑιιεεΙειεΙιε

νοει·ιε1ιτ.ιιεεεε ειεά εεεΙι ΜοΙι εε Πετεεεεε1ιεεεεε: 1. Πιε νει·

Ξι.εάει·ΙιεΙιε Οι-Κε εειτ1ι.1. άεε Ηιιειο,ι.εΙο1ιιεε, θ. άιε νει·ιεεΙιετε

Αεεειιτειιεε· άεε ι ιε άεε ΧεριΙΙει·εε, 8. άιε νει·ιεε1ιι·ιε διε

ΙειιΙετιοεεεεεε1ινν1εάιε·Ιιειι Με ΒΙετεε, άιε ειιρει·ιιεεειεΙ1 εεε1ι

ειεει· Με Ζεετε εεεεεε1ιεεεε ΜειΙιοάε Ιιεειιιειιιι νεεεάε.

ΜεεοΙιιιιε.1 Ιιοιιιιετ εοε1ι ειεε νει·ρεϋεεει·ιιερε Με θε1ιΙεενοΙιι

ιεεεε Με Ηει·εειιε Με Ι‹οειεεεειεεεεάει· Ε'ε.Ιειοε 1ιιιιεε.

Βεεάει·εΙιγ-Κιεει: «Βιεε ειειεεΙιε ιιεά Ιειε1ιτε

ΜετΙιοάε άεε ΑΙιεεεεεειιιιε; άει· ιεεεεεε θε

ιεε.εε». Πιε ΜετΙιοάε ΙιεειεΙιτ ιε άεε νει·ειειι;ιιεε· Με Λεε

Ι‹ιιΙτετ1οε ειιι Με Ρει·Ιιιιεειοε νεειιιιι1.ε1ετ ειιιεε ε·ειεΙιεε διετΙιο

εΙιορε ειιά ε·Ιειο1ιεει1:ιε·εε Ιειο1ιτει· Γιιιεει·ρει·Ιεεεειοε ιιι Με Πει

εε1ιιιεε Με άειε Κεερει· εεΙιεεεεάειι θΙοεΙιε Με Ηϋι·ι·οΙιι·ε.

Α1Ιε Οι·.εεεε, εεε οΜι· οΙιιιε Πει'ιεεΙιε11, εεεεε Μ1ιει άεεεεΙ1ιειι

ΠεΙιεΙΙ, ειιι· ινεεε άιε θεεεεε Με εει·εάε εε1εεεεεΙι1εε θεεεεε

ιι1›ει·εεΙιι·ιτιεε Μιά, εν1ι·ά άει· ΒεΙιε11 Βει·ιει.=;ει· οΜε Με εεεε

ειιι”. Βεεοεάεεε ιειεεεεεε.ετε Βειεεάε ει·1ι1εΙτ. Β. ιει1; εειεεε Με

ιΙιοΜ ειιι Πειει·εεεΙιιιεε άει· Πεεεεεεεριεεεε.

ει εεΙιει·-Βοειι Ιιει·ιεΙι1ετε ιιΙιει· εε1ιι· ιε1ει·εεεεειε Πειει·

ειιεΙιειι€εειιΙιει·«Αειει·ιειιεεΙιι·εεΙειιε,ε·εε 1ιειΑάεε

εε.1ιειειεΙιιιοεεε». Πι· εειειε εε ειεεε ει·οεεεε ΔεεεΙι1

νοε πιειΙεεοεΙιοριεοΙιεε εεά ειιΙει·οεΙιοριεεΙιεε ΟΙιιεΙιι.εε, άεεε ιε

1.ι·ενεεϋεε 1ε_ιεΙ-:1.ιοεειι νοιι Νεεεεειεεεεει·ερει·ε1εε 1ιειει Κε

ιιιεεΙιεε εε ΝεΙει·οεεε Με εΙεττεε 1ιΙεεΙαιΙειει· άει· 1111εάιε. ειιι.

εεεεεάεΙιε1:ει· Υει·Ιιε.ΙΙειιιιες, Βιι·εεΙεεε ιιεά Ζει·ε11ιεΙιεΙεεε· άεε

εΙεε1ιεεΙιεε Γεεει·ε 1”ἰιΙιι·εε. Β εκει· 1ο εεε ι·εεΙιτιν-εει.ειιεάΙιεΙιε

νοει.εεεεε: Μεεει·ιει·ιιτιε εεά ιιάειετει·ιι1:ιε. Αιε Ηει·εεε ιιεάετ

ειεΙι ΜγεΙει.εάιιιε ιειει·ετ1τιειΙιε ιιεά νει·1ιεΙΙιεε,ε; άει· Ηει·εειεε

ΙιεΙίε.εει·ε. Πιο Αι·ιει·ιειιειΙει·ειιΙεεε; ει νοιι Με ιιιειιεεΙιΙιεΙιεε

εει'άιε Πι·ιεεεΙει·ειιοε». Βειε

 

εειιει·ΙιιιΙιεεε· Ιειε1ιε ιιιιεενει·ετεεάεε εεά ε ε ι· ιιεί ΨΙε.άινεοει.οΙι

Ιιεεο€εε εεεάεε. 15ο ιετ Με εεει· ειεΙιε ε·εειειιιι. ΠιεεεΙΕ›ε εε

ειεΙιτ ειοΙι ιε ΜειεεΙ1ιεε Μεεεεε ειιι' Με εεεεεε Κι·ιεεεεεΙιειιι

εΙειε, ΙνΙεάιινοετοΙε ιεεεΙιτ. Μ. εεε Ι‹ειεε Αεεεε1ιιεε. Με ειι.ω

Βιε, εεΙιι· εεεΙιετει· Ηει·ι· ΚσΙΙεε·ε, άιεεεε ειι 1ιεειεΙι1ιεεε.

Ιε Ιιο1Ιει.ειιι1ει· ΠοεΙιεεΙιτεεε

Πι·. ιεεά. Β. Η εγ.

ΤειεεεεεεεειεΙιτειι.

Ρει·εοεε.Ιιε.

- Πει· ΡεοΓεεεοι· οι·ά. Με ιεεει·εε Μεάιειε εεά ΠιεεΙι1.οι·

Με τΙιεεερεΜιεεΙιεε ΓεκεΙιειεΙι1ιειΙι εε Με Οάεεεεει· Πεἱνει·

ειιει, ννιεΙεΙ. 8εεετει·ιιτ Πι·. Βει·ε;ιεε ΙεθΨΒΒΟΠϋΨ, Μ.

εεεΙι Α1ιΙεει' εειεεε 25-ιεΙιι·ιεεε Πιεεετεε1ι ειιι' ινε ι τει·ε

εεει άεΙιεε ιπι Πιεεεε ΙιεΙεεεεε ετοι·Με.

- Πιο Βεἱεειειιεε; Ρεο1'. Ν ο τ 1ι ε εεε Ι ε εεε ειε θ. .Με ει. ΒΙ:.

ιε νΙἴιεε ετειιεειεεάεε, νεο1ιει Ρι·οι'. Πι·. ν. Πεγάεε - Βετ

Ιιε, άεε νιει·ειι.ειεΙιειεε ΓεειιεάεεΙιείτ ειιι ΝοεΙιεεε;εΙ νει·

1ιειιά, Μει ΙΒε1εεΙιΙε1'εεεε ΙιεεεΙἱεΙιε νΙ7οι·1:ε Με θεάεεΙιεεε

ννιάειει.ε. «Ηιει·, ενο Νο11ιεει.ε ειε ε1ει·1ιΙιεΙιε ΗιιΙΙο ιιι άιε

Πεάε νει·εεεΙιτ Μιά» - εε εεΙιΙοεε ει· εειεειι ΝεεΙιι·ιιί- «εεε

Ιιιιεάεε Με άιε (ιιι·ιιεεε εειεεε θειειεε, άιε ΕιεΓεε1ιΙιειτ. εειιιεε

ΟΙιεεε.1ιιεεε; άιε Ο11εε1ιειτ ειιά Ηιεεε.Ιιε εειεει· ΙιεΙιι·ε Με ιι1ιεε

εειε θιι·ε1ι Ιιεε1εΙιεε, εειε Νεειε ειε Λεει εεά ΙιεΙιι·ει· ΨΠά

ιιεεεε1ϋεεΙιΙιεΙι εειεΙ».

- Ζειε ΝεειιιοΙεει· Με νει·ετοι·Ιιεεεε Με. 11ιΙιεΙ Με εε!

άεπι Πε1ιι·ειεΙι1 Μι· Ο1ιιι·εεειε ιιι ΒεεεΙειι πι. άεε Κεει8·ε1ιει·ε·ει·

Ο1ιιεει·ε; Με. Πε. Θει·ι·ε Ι›ει·ιι1”ειι ινοεάεε ιιπιά Με Με ΕΜ'

εεεεεοειιεεε. Με. Θει·ι·ε. Με ει” ιπι ΙΙΙΙιεεεεεειεεετει· εειε

εεεεε Αεκ. ιε ΒεεεΙειι εει.ι·ιτε. εοΙΙ, Με νει·Ιε111.ε©, άει·εΙι Ρεοί.

Ε'ι·ιεάι·ιε1ι (θι·ειΙεννεΙά) οάεε ΡεοΕ. ΜιιΙΙει· 1ΒοετοεΙι_ι ει·

εετει: ννεεάεε.

- θεάεεενει·Ιει1ιεεε·εε: Πειε ιι.ι·ει1ιεΙιεε Ρει·εοειι1

Με 1·ΙοεριιεΙε εεά άει· ειειιεΙειοι·ιεεΙιεε Ηει1εεεεε11: 'άει· Ρο

Ιει·οεεεεΙιεε ΘειιιειεεεΙιει”ι. 1ιει·ιεΙιεεει8·εε 8εΙιννεεεει·ε ιε ει. Ρε

ιεεείειει·ε· ειιιά εεεΙιετεΙιεεάε θεάεεεεεεεειεΙιεεεεεε ειιυει1Ξε

"οι εε:

Πει· 81. 1νΙεάιιειι·οι·άεε 117. ΚΙεεεε - άειε Κοε

ειιΙτεειεε Με θειεειεεεΙιε1”ε 1ιεεειΙιει·ειεςει· θε1ιεεεετεεε Πε.

Βεεεεε Βετ.εεννιι.εεΙι εεά Με 8ρεειεΙιε1:εε Πε. 81ιε1

ιεεΙιιε ιιεά Πι·. Ροειιε. Πει· ει. $τεειεΙειιεοι·άειι

ΙΙ. Κ1ε. ε ε ε - Με Κοεεε1τε.ειεε Πι·. 1ε 1ι ε ινε Ιιι εεε

Πε. ΚειΙεεε1ιειΙιονν, εοινιε Με Βρεειε.Ιιε1.ειι Πε. Π εε

ΒτεεΙιεγ εεά Πε. 8οΙοτει·ενν.

- νεεετει·1ιε ε: 1) 1ε Ε] ειε εε Με άοι·τιΒε θοενει·ιιει

ιεεειε-ΜεάΙειιιεΙιεεεεΙαοε, θεεε.τει·ε1; Πε. 'Ι' ιι ε ο ά ο ε Μ ι Ι ε] ε νε.

ιιε Λεει· νοε 50 .Τε1ιι·εε. Πει· ΗΙε εεε1ιιεάεεε, εεε1ε1ιει· ιιι

Με 1ειειειι Ζειτ ειιεΙι ειε Ρι·ιΙ.ειάεετ εε ΘεεεΙΙεεΙιεΓι Β_ιεεε.ιι

εεΙιει· Αει·ετε εεά 111ιτε·Ιιεά Με Κοεεει1ε Με ΑεΙιειιεΙιεεεεε

ιιιερειει·ιε, ιει: εειτ 1877 ειε Λεει: Με εεεννεεεε. 2) Ιιι .Ιιι1 ε; Β

ειε 21. .1ιιει Πε. Πι·. 111 Ι. Ο ι·ι ιεοι·_ιεε· ιει 47. Πεεεεειειιι·ε.

Πει· νει·ετει·1ιεεε εεε άιε ει·ε1ΙιεΙιε Ρεειειε εεε 1881 εεεεειι1ιτ,

εεΓεει;ε ιε ΒοΙοιεοιε, Μ.εε ιε Ρει.ει·ε1ιει·ρ;. ε» Ιιι Ι.ι ε Ιι ο ε· (Θεων.

Βιεά1εε) Με Απ: Με θε. 'ΓΙιεάάεεεε-ΗοεριτεΙε Πε. Α εεε ιι

'ΙΙι·ιει·εΙιι ιιιι 58. 1ιεΙιεεε_ιε.Ιιι·ε ειιι Ε'ΙεεΙιιγρ1ιιιε, ειιι. Μιε ει·

ειε1ι Με άει· ΒεΙιεεάΙιιεε εεε 'Ι'γαιι1ιεεΙιεεεΙιεε ιειιειει·τ Μετα

Πιε Ψεειε. εεεειιεε.εάι Ιιεειε ει· ι. . 18158 ει·Ιεεει. 4. ε. ει Ιιι

Με $εεεεΙι1εεΙιε 1ιει 'Γε ιι ειιι ει ε. ειεά ειιι Με $ειιι11'εε εει.ει·

εεεε.εε;εε: άιε ΠΙοτιεεει·ετε Α Ι ε εε ε ά ε ι· Ν εάεϊ ε , 812 .Τε1ιεε

Με Αι·ει εειτ 18915. εεά Α ροΙΙ ο 11ε.1πιενΙειε, 82 .Πειτε Με,

Αι·ετ εεε 1899. ε) Αει 1. .Με ε. Πι. ιε 1ι1ιιεε1ιε ε άει· ε.ιιεεει·

οι·άειιιΙιεΙιε Ρεοίεεεοι· άει· ιεεει·εε Μεάιειε εεά Ιιει·γεεο-ΒΙιι

εο1οειε, Πι·. ΡΙιι1ιερ Βε1ιεεΙι, ιιε Λεει· νοε 80 .1εΙιεειι.

Πει· 1 ει·ετοι·Ιιειιε Ιιειιε εειεε ιιιεάιειιιιεεΙιε ΑεεειΙάιιιιε; ιε ·.νει·ε
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Ι›ιιι·ε,· σι·ΙιεΙεσπ, ννοι·ιι.πΙ' ει· 1869 εσιπσ 5επάΙσπ ιιι Βσι·Ιιιι ππά

άεπιι ιιι ν7ισπ Ι'οι·ι.εσεεεε, πιο ει· εΙεΙι σει 'Ι' π ι· Ια ππά Ο ε σ ι· ιπε Ιι

ππε άσι· 1.ει·ε·πεοΙοεΙσ ΙισεεΙιείεΙετε. ΝεΙιεπ εσιπσπ νοι·Ισ

ειιπεσπ σε” Ι.σι·γπε·οΙοε·Ιε, ΒΙιιποΙοε·Ιε ππά Βε.ΙπεοΙοε·Ισ επ άσι·

ΠπΙνσι·ειεσε επιίιιΙτσεσ ει· σΙπσ σπε;ςσΙ›ι·σΙεσεε Ρι·Ινσερι·ειεΙε, «Ισ

ει· επ άσπ εσεπσΙιεσεεσιι Αστειεσ 1άπιιοΙιεπε μπειτε. 7) Ιπ

8ει·σεε Ιιπ τι.: εππ 8. .ΤπΙΙ π. 8ε. άσι· επεσσι·οι·άσιιεΙιεΙισ Ριο

Ι'σεεοι· άσι· ΟΙιΙππι·8ισ Πι·. ΙΙ"ι·Ιεάι·ισΙι ΙΡΙεσΙι στ, Ι)ιι·εΙιεοι·

άσι· ειι·σΙισπ σΙιιι·πι·,ειεσΙιεπ ΑΙιεσιΙππΒ· Ιιιι άοιειΕσπ ΒΙιι·εσιεριεεΙ.

Με Αι·εε ιεε Ε”. εειε 1879 05.68· εεννεεσπ.

 

Υοιιι Κι·ΙσεεεσπΙιέΜεάΙσπει.

ΒΙπιεσ Ασι·εεσ, άιε ει σΙι σει άσι· σ.Ιιεινσπ Αι·ιιισσ

ΙισΕΙπ άσ ιι , ΙιιιΙισπ Ι›σΙιπ Κι·Ισι.ι·ειπιπΙεεει·Ιπιπ επεσει·εσε, σε

πἱεΙιε εοΙσΙισ Ασι·εεσ, άιε ΙΙιι·σ ΙΙΙιιι)εΙιιΙΒ·ε Ι)ΙσπεεράιοΙιε Ιιπ Ρετ

πεπ 0εεεπ σ.ΙιςεΙσιεεσε ΙιεΙισπ, άεε Ε. σ ο ΙΙ ε ε π ι· Β π σ Ιι Ιι σ Ιι ι·

Ιπ'ε σιιι·ορΜεοΙιε ΙΞ.πεεΙσπά σι·ΙιεΙισπ Ιοϋππεπ. Ι)σε

Μιπιεεει·Ιππι Με ι·ει·πειιισπά ,εσσπεισοι·εσε, άιι σε επ σ:ι·ειΙΙσΙιεπι

Ρσι·ειιπεΙ _ιπππεσΙε. Βιπσ Αιιεπε.Ιιπιε Ιεϋπιισπ πω· ΙισΙΙπιι€εΙισ

άπι·ι“ιΙεσ. Ιιι·επΙισ Ασι·εεε πισεΙιεπ,άΙσ σΙπ άΙεεεσεπσΙΙεΙισε Αεεεεισε

ΙσεΙσι·ιπεισπ.

.ή ΙΙ.'Ισ άιε ΟΙιει·σΕΠΙΙ8.5.ι·-ΜσάιεΙπεΙνσι·ινσΙεππε Ιιιι «Βιιεε. Ιων.»

πιιεεεΙΙε, εΙπά Ιιι Ισιεεσι· Ζσιε άσπι ΟΙισι·-ΜΙΙΙισι·ιιισάιεΙπεΙΙπερεΙε

επι· Ιισ.ιιΙΙ,ε εποπγπιε ΖπεεΙιι·ΙΓεεπ, οΙΐσιιΙιει· νοιι Γι·επσπ εσεεΙιι·ισ

Ιισπ,επεσε·σπεσπ, Ιιι άσιιεπ άιε ΝοεινεπάΙ,ςΙ:σιε Ιισεοπε Μιά, άειι

Ασι·εεε π , άιε ειπε άσιπ Κιισε·εσΙισιιρΙσεε ειπά. Πι·ΙιοΙππε ειι

σι.νεΙιι·σπ, τσερ. άΙσεσ Αει·ειε άπι·σΙι σπάει·σ Ασι·εεσ, τση). 8επ

επισιι άσι· ΙΙΙσάΙεΙπ επ ει·εσεεεπ. 3000 Αει·εεσ άπι·εΙι σ.πάσι·σ επ

ειεσεεεπ, εεΙ ιιΙιει· πιιιιιϋ,ε·ΙισΙι. Ζπάσιπ εεΙ σε ιιπσι·ΙΙπάΙιεΙι, ινε.

επιπ ππι· άΙσ Αει·εεε, εκει Με: ιι.ιιεΙι άΙσ νεεει·Ιπει·ε, Ε`σΙάεεΙισι·.

ΡΙιει·πιπεσπεσπ ππά Βεσπιεσπ Με άσιιι Κι·ιεεεεεΙισπρΙσεε επεσ

ΙΙΙεε ννει·άσπ εοΙΙσπ? νΙίει·ιιιιι εοΙΙεσ πιεπ άει πΙεΙιε ειισΙι άιε

ΟΙΤιεΙεισ ιιιιά 8οΙάσ.εσιι εΙιΙ6εσιι, άιε εεεεπάΙε θ) επι' άσπ ΡοεΙ

εΙοπεπ ειπά, ννεΙιι·επά νοπ άσπ Ασι·εισπ άοεΙι άιε Ηει1τι:ε Ισ άσπ

ΡσΙάΙιοεριεσ.Ισι·π άΙσπει.ΙισΙι ννιι·Ιιε? ΥΙΙΙΙι·άσπ άΙσ Ασι·εεε εεε άσπι

Β'σι·πσπ Οεεεπ επιάεΙιΙισΙιι·επ, εο Ι‹ϋπιιεειι ειε ινοΙιΙ εσΙιννσι·ΙισΙι άσι·

ΕπΙισ ράεε;σπ, άει ειε άιε ειε ει·εστεειιάσπ ΚοΙΙεΒσιι Ιιἱσι· νσι·ει·σεεπ

ιιιϋεεισπ.ΙΒε σει εεετ επσΙι ιιΙσΙιε ΙΙΙδΒΙ10Ιι άιε «σι·ιπϋάσεσπ» Ασι·εισ,

Ισ. πιεσε εΙπιπεΙ άιε ετΙ:ιππΙιεεπ ππά νει·ειοι·Ιισπσπ άιιι·σΙι @Με

Αειεεσ επ ει·εσεεεπ, άσ άΙσ άεΕΙΙι· ιπ Βσει·σ.εΙιε Ιωιιιιιιεπάσπ Αει·εεσ

Ιιιι Βπι·ορειεεΙιεπ ΒιιεεΙσ.ιιά εισΙι εππι ΤειΙ άσι· ΑπεεεεπάεΙιεννσ

μη· ειιεσεεΙιΙοεεσπ ΙιεΙιεπ ιιπά εἰεΙι νοιι Ισάεπι Βσιεεεπά επι'

άσπι Κι·ΙσιεεεεΙιεπρΙεεε Ιοεεεεσπ.

- Ι)ισ ΒιισΙειιεΙνΙιοπιιπΙεεΙσπ άεε Βοεσπ Κι·επεεε Ιιε.ε επί Απ

ει·σ.ε· άσε θσπσι·εΙΙιενοΙΙιπϋ.σΙιεΙεισπ Ε". Κ σε ω ε π π , άσι· άιε

ΝοευνσπάΙεΙεσιε ινειιιι.εεεσπε σιπσε Αει·Ιε ει”

θειεεεεΙει·επΙεσ ἱιι '1'εεΙιιιει Ισσεοπεε, 2500 ΕΜ. επι· Βι·

ι·ἱεΙιειιπε· σΙπεε εοΙσΙιεπ ΑεγΙε ίπ σἱπεπι Ρι·ΙνσεΙιειιεσ ΙσσινΙΙΙΙΒ·ε.

νοπ ΕΙπΙνσι·ειτέεσπ, Υει·σιπσπ ιιπά Κοπει·σεε.σπ.

- Ζπιπ ΒεΙιεοι· άσι· ΒσιπΙισι·Β·σι· ΠπΙνσι·ειεε. ε Μ.

άσι· Ρι·οΙ'σεεοι· άσι· πισάιεΙπιεεΙιεπ ΙΙ'εΙεπΙεσε Βι·. Α. Η Ι ιι ειπ ε Ιιι

ε·συνεΙιΙε ινοιάσπ.

- Ι.)σι· θεπΙοι· άσι· 1ΙειΙιπι·,=.>εει· ιπσάΙεΙπΙεεΙισπ ΓειΙιιιΙεεΙε, Ρι·οΙ'. ·

Πι·. Β ιπ ΙΙ Η ιι π π Ι‹ ο ρ τ, ει·Ιιε Με άεπι 8σΙιΙπεε άσε 8οπιιιισι·

εσπισεεει·ε νοπ άσι· Ι)Ιι·σΙιτιοπ άσι· πισάιεΙπιεσΙισπ ΚΙΙιιΙΙι ειιι·πεΙ:.

ΑΙε εσιιι ΝεσΙιΙ”οΙ8·ει· Ιεε Ρι·οί'. Πι·. Ι.. Η ι· σ. ιι σι·, ννσΙσΙισι· εσ

Β·σιιινει·ΙΙΒ· άιε ιιισάΙεἱπΙεεΙισ ΡοΙΙΙεΙΙπΙΙ‹ Ιπ Μιιι·Ιιπι·ε Μεεε. Ισ

ΑπεεΙσΙιε εσποπιιιισπ.

- Ι)Ισ ΟΙιει·Ιεοννσι· ιπεάιεΙιιΙεσΙισ θσεσΙΙεσΙισ.Π.

πειτε εισΙι επ άσπ 6ι·ιΙΙεΙισπ θοπνσι·ιισιιι· Με σΙπεπι θσεπσΙι εσ

ινσπάε, άσεε άσπ 1ιίιε,εςΙΙσάσι·π άσι· εσπεπιιεσπ ΘσεσΙΙεεΙισε”ε άεε

'1'1·σιεσπ νοπ ν7εΓΓσπ επι· νει·τσΙάι,ε·π πρ; ,εσεεπτεσε

ννε1·άσ. νσι·ειπΙσ.εεε ενιιιάσ άΙσεσε θεειισΙι άιιιεΙι άιε Ιπ άσι· Ισεε

εεε ΖεΙε ιπ ΟΙιει·Ιωνν παπάς νοι·);σΙιοπιιπσπεπ ΠσΙισι·ϊειΙΙσ ιιπά

νσιννιιπάππε·σπ επι' άσε 8ειεεεε ιιπά Ιπ άειι Ηει.ιιεει·π, άσπσπ

σποΙι πειιισπεΙΙεΙι άιε Αειεεε επει.ε·εεεεεε εΙπά, άσ. ειε ιπΙε άσπ

νσι·εεΙιΙσάεπεπ ΚΙσεεσπ άσι· Βεν6ΙΙεσιιιπε; Ιιι Βει·ΙΙΙιι·ιιπρ; Ιιοιιιιιισπ

ππά άΙσ ΚιεπΙιεπ επ _)σάσι· Ζεἱε ΙισεπσΙιειι ιπϋεεσιι, εεΙΙιεε σει

Πιιι·πΙισπ ιιπά δειπεεεπάσπιοπεεισειοπσπ. νοπ Αει·ετεπ ιπ ΟΙιε.ι·

Ικοιν ινπι·άε Πι·. $σΙΙΙ εε Ιι ιιι επ π Με άσι· 8ει·ιιεεσ νει·ννππάει.

ππά Βι·. ΡεινΙσ ε· Ιπ εεΙιισι· νΙ7οΙιπππ,ιε ΙΙΙιει·ίσΙΙσπ.

- Ειπε νοπ άσπ Ρεπι·ΙΙ‹ετεεσπ άσε ΙΙΙοεΙιεπσι·

Βιιγοπε ρι·ο_ισΙιεΙσι·εσ ριΙνειεσ νστεσπιππΙππε επι· Βε

ι·ε.εππ ε; νοπ ρι·οΐεεεΙοπσΙΙσπ Γι·εεεπ. ννσΙσΙισ σε:

22. .Μπι εεεει6πάσπ εοΙΙεε, Ιετ νοπι ΜοεΙιειιει· 8πεάεΙιειιπεπιεππ

πισΙιε ςεεεεεεεε νι·οτάσπ.

- Πει· 1. Κοπε·ι·εεε άσι· ιπτσι·πεεΙσπεΙσπ Οσ

εσΙΙεεΙιει”ε ει” ΟΙιιι·πι·,εΙσ ΙΙπάσε νοπι18.-28.8εριειιι

σει· ά. δ. επ Βι·ἰΙ εεεΙ Μεεε. Απ! άσι· '1'πεσεοι·άπππσ· εεσΙισιι:

1) ννω άσι· ΒΙιιεππεει·ειισΙιπιιε;. Ιπ άσι· ΟΙιιτπι·ιζιε; 2) ΒσΙιιι.πά·

Ιππ,ε· άσι· Ρι·οεεεεεεΙιιι·πι·σ·Ιε; 8) ΟΙιιι·πι·ι.ς·. ΒΙπει·ΙΙΙ'ε ΙιεΙ πΙσΙιε

Ιει·εΙιει;;σπ Πσεεπσι·Ιιι·ειιΙ‹πιιεεπ; 4) ΒσΙιεπάΙιιπε άσι· 0σΙσπΙιεπ

Ιιει·ΙιπΙοεσ: 5) ΒσΙιππάΙππι.τ άσι· Ρσι·ΙεοπιεΙε; 6) ΒΙεΕποεεΙΙ: άσι·

εΙιιι·πισ. Νσι·νεπει·Ιει·επΙιιιπε·σπ.

- Πει· Ν. ε.ΙΙιπεεΙεεΙισ οάοπ εοΙοε·ΙεσΙισ Κοπ

σ;τ εεε ινπι·άσ πω» εππ 4. .ΙπΙΙ ει·ϋΙΙ'πσε. Ζπιπ Ρι·εειάσπεσπ άσε

 

Κοπε·ι·σεεσε ενπι·άσ άσι· ΖεΙιιισι·εε Α Ισ π ε ιι ά σ ι· Β' Ι ε ε Ιι σ ι·

ππε ΙΙΙοεΙιπ.ιι, επιιι νΙεερι·Ιι.ειάεπωπ Α. 8. Β) εΙιΙιονε Ι8ε. Ρε·

εει·εΙιπι·ις·) ιιπά επ 8σΙιι·ετει·σπ άΙε Ζσ.Ιιπει·εεσ 8 σΙσριεΙ αΙσιε

ππά Ο Ιε π π εε ε ΙΙ ΙΙ; ο ιν εσννεΙιΙε. Ι)Ισ ΖεΙιΙ άσι· '1'ειΙπσΙιιπσι· Ιισ

επεσε ε·σσειι 200.

-· Ι)σπι ππε εοσσσιι επε;εε·σπεσπεπ επεεϋΙιι·ΙΙεΙισπ Ρι·οσ·ιειππι

άσι· 77. νει·επ.ιιιιπΙππσ· άειιεεεΙι ει· Νεεπτίοι·εσΙισι·

ππά Αστειεσ Ιπ Ιάσι·ιι.π (24.-30. Βσ εσπισει· π. Θε. σ.) σπε

πσΙιιιιεπ Μι· ΓοΙε·σπάσε: ΒΙοπεεε 25. 8σρε: . σ. Ι Ι ε· ε ιπ εἰ π σ ν σ ι·

ε ε πι ιιι Ι π π ε· ινοι·ει·εεε: Ψ ι σ π «ΠσΙισι· ΒΙσΙιτιοπεπ». Ν ο ε Ιι ε

«ΠεΙιει· Τι·ορσπΙει·ππεΙισΙεσπ»). Νε.εΙιπΙΙεεεε·ε Βσε·Ιπιι άσι· Μπει

ΙππεεεΙιεπιιεσπ. Μιεεε·οεΙι 27. θερε. Ο σ ε ε π: ε ει εε ιι ιι ε· άσι·

Ι›σΙάσπ Ηει.ιιρερ,·ι·πρρεπ (άσι· πειιιι·ννιεεσιιεσΙιεϊεΙ. ππά ιπεάιεΙπι

εσΙισπ): (Οπεειιισι·: Βει·ισΙιε άσι· Ππτει·ι·ΙεΙιεεΙιοπιπιιεεΙοπ.

νοι·ει·εε·σ νοπ 0οι·ι·επε, Ι·Ισιάστ ππά ΗιιεεεΙιεΙ: «Ι.Τσσσι

νει·σι·Ιιππε;»). Ι)οπιιστεειιε· 28 $ερε.: ΘσιπεΙπεεΙιείεΙ. ΞΙεεππιι·

άσι· ιιι σ ά Ι ε Ι π Ισ ο Ιι σ ιι Ι·Ισπρη.ε·ι·ιιρρσ («ΠεΙιει· Νεειιι· πιιά Βε

Ιισ.πάΙππε άσι· ΡεΙΙσει·σ>> Βσϊσι·επεσιι: Ν ε π ε ε σ ι·, 8 ε π ι· Ι Ι,

'1'πεεεΙτ, ΙΙά σ Με. ν. ΗειΙιεΙσι·). Ι·"ι·σιεεε· 29. 8σρισιπΙισι·

Π. εΙ Ιι;ειπσιπσ νει·εσιπιπΙππε; (νοι·ει·Κεε: ΜοΙΙεσΙι

«ΠσΙσει· ΜεΙιεεπεννιεΙεΙππε ἱπ άσπ ΡΙΙει.πεσπ». ΠἱΙτεΙ‹ «ΠεΙιει·

ΙΙσι·Ι-Βει·Ι». Ν σ Ι ε ε ει· «ΙπάινιάιισΙΙΙΜ ιιπά ΡεγεΙιοεσ». 27 Ι ιπ

ιπ ει· «ΜεεΙιεπΙΙι άει· Ι!.πιινιεΙισΙππε· άσι· εισι·ιεεΙιεπ Ι.εΙισννσεσπ>>)

ΡΙΠ· άιε 18 πεεπι·ννιεεεπεεΙιεΙ'εΙιεΙισπ ιιπά 17 πισάΙεΙπιεσΙισπ

ΔΙιεσΙΙππεσιι ειπά σ.ιιεεσι άσπ 8σΙ‹ιἰοιιεεΙεειιπρ;σπ εποε ιπσΙιτσι·σ

εσπισἰπεσιπσ Βιεεππιεσπ νσι·εοΙιισάσπσι· ΔΙπεΙΙππεεπ Ιπ ΑπεεΙσΙιι.

εσποιπιπεπ. Απεεει· άσπι ι·σΙσΙισπ ινιεεσπεεΙιείεΙισΙισπ Ρι·ο,ε·ι·επιιιισ

στενσ.ι·εεε άιε 'Ι'σΙΙπσΙιιιιστ σε άσι· άΙσε)5.Ιιι·Ιε,·σπ νειεεπιπιΙππε· Ιιιι

εσΙΙΙΙπσιι Μ.ε1°8.ΙΙ ιιοεΙι ιιισιισΙιε επάειινσΙεἰε·σ ΙοεΙεσπάσ νει·σ.π

εεεΙειιπε: σο άιε εννσιπιεΙΙ,ε·σ ΑπΙΤΙΙΙιι·ιιπς άσε νοΙΙιεερΙσΙσε

«Απάι·εσε ΗοΓσι·» (24. 8σρι:. π. 1. Μα.), ειε Ρ'σεεεΙισπά ππε

Βει·εΙιεΙσιισΙιεππρ,· (28. $ερε.), ΑπεΙΙΙΙΒ·σ Ιπ άιε Ιισι·ι·ΙισΙισ Μπεσ

Β·σπά ΕΙσι·επε (80 Βερε.) π. άσι·ε·Ι. ιπ. .

Με άσι· νσι·εειιιιπ!ιιπιε ι·οι·επεε·εΙιεπάσ ιιι π Με ε ι· ε εΙ ιο Ιι σ

8 ε πάΙσ π ι·σιεσ (10.-ΣΗ. 8ερε.) ςΙΙε άσπ Κπι·οι·εσπ άσε 8σ.Ιε

Ι‹ιι.ιιιιπσι·επεσε ιιπά 'ΓΙι·οΙε (νοπ 0ιππιιάσπ Με Βοεσπ), ειπε

Τσάι· νοιι εσΙεπσι· 8εΙιϋπΙισΙι!

Πιο 10. .ΙεΙιτεενει·εεπιπ1Ιπιιε άσε νσι·σιπε εσ

ε ε Ι π σ π ε ει· Α σ ι· ε ι σ ΙΙπάσε ινε,εεπ άεε 10. Ιπτσι·πεειοιικΙσπ

Κοπει·σεεεε ε·σιεσπ άσπ ΑΙΚοΙισΙΙειππε Ιπ Βπάσ.ρεεε άΙσειπιιΙ πιεσε

Με άΙιΙΙεΙι επι· 2σιε ιιπά ε.ιπ Οι·ε άσι· νει·εσπιιπΙππιε άσπεεσΙισι·

Νεεπι·Γοι·εσΙιει· ππά Ασι·εεσ, επιιάσι·π ιπ 127 Ι σ π επι 10. Βερ

εειπΙισι· ε. ει.εεε. Β.

ΕρΙάσιιιΙοΙο8ΙεεΙισε.

- Απ 0ει·οΙ:ιοεπιπε.Ιπισπάπ,ε·Ιειε ειπά Ιιπ Βάσει

εεΙι σ π Βεισ Ιισ Ιιιι Ι.ειιιί'ε άσε ΜεΙ-Μοπεεε 69 Ρσι·εοπειι

σι·Ι‹ι·επΙ‹ε. άσ.νοπ 85Ιπ ΓΙιιπΙσπά, 15 Ιιπ Ρσει·ΙΙιεπεεΙισπ

Θου νσι·πειιιεπε,2 Ιιι Οάσεεε..1ιιι.ΙπιιιεΙιιάσπεΟάεεεε

2 ΓεΙΙσ ;;ειπσΙάσε ινοι·άσπ.

- ΙΒιιι σ.ΙΙπιεεΙιΙΙε·εε Ιάι·Ι6εσΙισπ άσι· θεπιεΙ:

εεε. ι·ι·σ Μεεε εισΙι ιιι Ρι·σ π εεε π, ννο άΙσ ΒρΙάσιιιΙε εσΙιοιι

ΙΙΙισι· σιπ ΙιεΙΙισε .ΙπΙιι· Ιισι·ιεεΙιτ, Ιωπεεεεισι·σπ.

3000 Βι·ΙιτειιΙιιιπε.εσπ ιιιι σριάειιιιεεΙισι· θειιιοΙεεεσ.ι·ι·σ εΙιιά εειε

άεπι Βσε·ιπιι άσι· Βριάσιπισ Με Ισεεε Ιιι Ρι·σπεεσπ επι· Απεειςε

εισΙ)ι·ιισΙιι. νοπ άΙσεσπ Ιιοιιιιιιεπ 2726 Με άιε Ρι·ονΙπε 8εΙιΙσεΙσπ,

άσι· ΙιΙσιπσ ΙΙσεε νοπ 274 Με άιε ΙΙΙιι·ιεειι Ρι·ονιιιεσπ. Θεεεοι·Ιιεπ

ειπά ιιι άσι· ΙΙΙοιισι·σΙιισ Με _)σιεε άπι·σιι 1584 Κι·σ.πΙισ, άπ.νοπ

1457 Ιπ 8σΙιΙσεΙσπ. Πἰε 8εει·ΙιΙιεΙιΙισΙε Ιιεει·ειςε επιπΙε ιιι Ρι·σιιε

εσπ 62,8, Ιπ 8εΙιΙσεΙσπ 53,5, σιιεεει·ΙισΙΙι 5σΙιΙσεισπε 46,5 ν. Η.

Ιπ άσι· Ισεεεσπ Βσι·Ιε·Ι:ιεεινσεΙισ νοιπ 19. (6.) Με επιπ 27.(14.),Ιππι

Με άΙσ ΒριάειπΙσ Ιιιι Β.εε;Ιει·ππεεΙιεεΙι·Ιι ΟρρσΙπ "Με σκάει·

σεινεε επε;σιιοπιπισπ. [Ιισ ΖσΙιΙ άσι· Βι·Ιιι·επΙιππεσιι πιε ε·σ.ε·σπ

άιε νοι·ινοεΙισ νοπ 60 επί' 66 ε·εεεισ8επ, άσει·σεισπ ιεε άιε ΖιιΙιΙ άσι·

ΤοάεεΐεΙΙσ νοιι 66 ειπε 65 εσεεΙΙσπ.Ι)Ισ )'νοοΙιειι νοιπ 22. (Θ.) Πει

Με 27. (14.).ΙιιπΙ εεΙΒ,·επ ειπε σΙιεεεισ·ειιάσ Βσινεε·ιιπρ,·. ΕΙι·ΙιτειιΙιε

εΙπά νοπ ννοσΙισ επ νΙ7οσΙιε 125, 98, 77, 60, 66. Τοάσεεε.ΙΙσ με

σε 111, 78, 71, 66, 65. Ιιι άειι Ισεεεεπ νΙει· ν7οσΙισιι Μ; άιε

Κι·σπΙιΙισίε ιιιπ σεννε άΙσ Η5ιΙί'εσ επι·ἰΙεΙιεει;επε·επ.

- Απε Δποι·άπππε· άσι· 8ι. ΡσεστεΙιπι·Ι.:ει· 8εεάενσι·ννεΙειιπε

ινσι·άσιι ιιι πει.σΙιεεει· Ζσιε 8εεειοπεπ επι· 1ιιιρΙ'ππ,ε; ρεσ

8επ άιε θΙιοΙσι·ιι σε εσσΙιε ΡιιιιΙαεσπ άσι· Βσειάσπε ει·ϋΙΐιισε

πετάω. Ι)ισεε Ιπιρεεεει.ιοπσπ ειπά εεε Ιπιι.ΙσιΙνσ άσε Ρι·25.εεε

άσι· εεΞεάιΙεσΙισπ 8πιιΙεεεεεεοιιιιιιἱεεἰοιι Α. Ν. Ο σε σ ιι Ιι ει ιιι νοιι

` άσιπ Ρι·οεσεεοι· άσε Ιπειιειιιε επι· Βερσι·ιιπεπιεΙπισάιεΙπ Ι). Κ.

8 ε Ιι ο Ι ο ε π γ οιεσπΙεισι·ε ννοι·άεπ. Ζε άσπ 8εΙιιιεεΙιπρϊππεσιι

Ν Με Πι·. Ν. Μ. Βε ι·σεεπε να 8ει·πιπ Πιι· 6000 Ρει·εοπειι πει·

Με ΒεΙιπεεΙιπρΙππεσπ ε·σιεσπ ΟΙιοΙει·ε ενσι·άσπ επεσ

ΓιΙΙιι·ε νοπ άειι Ασι·εεεπ: Κ. Κ. 8 Ι; ι· ο Ι: επ ε Ιιι (Ρι·ΐνεεάοεσπε

άσι· ΙἰιιΙεσι·ΙΙεΙιεπ ΙΙάΙΙΙεει·-ΠσάιεΙιιΙεοΙισπ ΑΙαιάεπιἱε) ππά Ε. Α.

.Τε ε· π π ο ΙΙ7 (Αεειεεσπε Ρι·οεσεεοι· 8 ε Ι ι· ο ε ι π Ι π ε). Με Μπρε

εεε.εΙοπσπ Ιισάιιάσπ ειππ ιπ άσπ εεειάεΙεεΙισπ Απισπισεοι·ισπ ππά

ενσι·άεπ ει» άσε ΡπΙιΙΙΙιιιιιι σε ίοΙι;επάσπ 'Ι'ιι.εσιι εσ66ιιεε εσιιι: άΙε

διπιεεο-ΚεεσπεεΙισ (ΚεεΙιπι·ιιισιιΙιεπεΙ Νι·. 65) - _)εάσπ 0Ισιιεεε.ε

ππά ΙΙ"ι·σιεει.ε· νοπ 12 Με Ι σε. πεεΙιιπιττε·.:ε; άΙσ ΨΙΙιοι·ι,ςει· (Βιε

Ι›ιιι·Ιπ Νε. 7) - Μιεεπ·οεΙι ιιπά Βοππεες νοπ 12 Με 1ΠΙιι· πσσΙι

ιπΙΙ:εσε·ε: άΙσ ΨεεεΙΙΙ-Οσει·οννεσΙισ (10. ΙππΙσ. Ντ. 89)-Ι)ΙσπειεΒ

ι.εσει:σΙΙε.
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πιιά πει” νοιι 2 Με 3 ΠΙΝ· ιιε.ο1ιιιι1τωικε; Με 1ι1οεΜι.ιιει· (Βο

τοννιι_ιιι Νι·. 19) - Μοιιτειι; ιιιιι1 Ποιιιιει·ει.ες νεο 2 Με 3 ΠΜ

ιιεε1ιιιιιιιε;.ιε, Μιά Με Κο1οιιιιιιιεο1ιε (3εει1οιι·5,ιιι Ντ. 1001

ΜΜινοο1ι ιιιι‹1 Βοιιιιιι1ιειιιι νοιι 2 Με 3 01η· ιιιιοιιιιιιιιερ;ε.

νετει:Μετ1ειιε Μιιτει!υιιΞεκι.

- νοιπ Μοι1ιιιιιιι1ιιιι ιετ. πει· Ι) ιι ι· ο 1ι ε ι ε1ι τ ό ο ε ν ε ι· ει 1

ι.ετειι Κοιιοικ ι1ει· ςοι·ιο1ιτΙιο1ιειι Μεά121ιι ειιιε

Κοιιιιιιίεειοιι ιιιοάοτεεεει2τ ινοι·ι1ειι, ινεΙο1ιε ειιιε ι1ειιι ε·,·ε1ε1ιι·ιειι

Βιι1ιτειιιι· Με ΜεὰικἱιιεΙι·ετε Ρτοί. Πι·. Ν. Ιιν ει. ιι ο ινε κι (Με

νοι·ειι.πειιτ1ειιι), σ1οιιι Ρι·οϊεεεοτ «Με ι;ει·1ο1ιι1ιο1ιειι Με‹ιὶιιιι Πι·.

Κ ο ε ε ο ι· ο ι ο ιν ιιιι:1 άειι Μιις1ιει1ει·ιι Με Μεάιιιιιιι1ι·ετε 13ι·οϊ.

Πτ.Βο1ιιΜοννε1ιιιιιιι16ειιι.1ιιι·ιειειιΡ11 ιιεο1ιιεο1ιεινε1Η

131] ιι εο1ι ιεο1ι1Ι‹ 1ιεεω1ιι.

- Πιο νοιι άεπ· ιι·ειιι26ειειι1ιειι ε1ιιτιιι·σ,ιεο1ιειι θεεε11εο1ιειΐε ειιι·

Ρι·ϋίιιιιε Με νοιι Πι·. Πογειι 1ιει·εοετοΙΙιειι Αιιτι1ιτε1ιεεετιιιιιε

ιι1ει1ει·εεεειιτε Κοιιιιιιιεε1οιι εοΙΙ. Με ειιιε Ριιι·ιε ιο1εςτερ1ιιει·τ

ιι·ἰι·‹1, τ1ιεεεε Βει·ιιιιι Με νο11ει51ιιόιε ννιι1ειιιιεεΙιιε ετΚ15ι·τ 1ιἱιΙ1ἔειι.

--1)1ε θ8811ιΙΙΙ.2ει1ι1 σει·Κι·ιιιι1ιοιι 1ιι Δευ Πινι1

1ιοειιΜΜει·ιι Ηι. Ρεπει·ειιιιι·ι.:ε ΜΜΜ;; ιιιιι25..1ιιιιἱ,

ά. Π. 9213 (2 ιιιεΙιι· Με ιιι 0. νουν.), ι1ιιι·ιιιιτει· 609 'Γγρ1ιιιε -

(42 ννοιι.). ?98 ε1γρ1ι11ιε- 113 ιιιεΙιι·1, 252 8οΙιει·Ιειο1ι -- (θ ινοιι.ι,

113 Πιρ1ιι1ιοτιο - (21 ιιι81ι1°), 84 Μεεει·ιι - (10 ιιιεΙιι·) Μιά 20

Ροο!ιοιι1τι·ειι1εο - Γ? που. Με ιιι ιιει· νοι·ιαν.).

  

1 άθεοι· Οημι.ιιε 31, Α11ιοΙιο11ειιιιιε ιιιιι1

. 1ιειιεεο1ιενεο1ιε πιιά Ατι·οριιιιι. ιιιι“ιιιιιιιιιι 55. Μιιι·ιι.ειιιιιε εειιιΠε 23,

1 Κι·ιιιιιι1ιοιτειι Με νει·άειιιιιη.ι;εΒε.ιιιιΙε 312, 'Γοτεε1ιοτειιε 37.

 
Μοι·το.1Μιτε-Βιι11οτιιι Μ. Ροτει·ειιιιτεε.

Μι· 61ο ννοοΙιε νοιπ 19. Με ειιιε 25. .Με 1906.

23111081' Βιοι·Ιιε18.11ε:

1) ιιιιο1ι θεεο1ι1εο1ιτ πιιά Α1τοι·:

ε.:
Μ., ,.εε.ε.:...εεεεεεεεε

3'"22==εεεεεεεεεεε ε

ε-ε-8·-Τ1Τ5555555522Ξ

<>>~==:εειε·εεε:Ξἑ

56342298580418718825831ΒΒ 4659435827 6 5

2) ιιιι.ο1ι άειι '1'οόεειιτεειο1ιοιι:

- 'Γγρ1ι.εεε.ιιτ1ι. 2,'11γρ1ι. Μιι1.25,Ρο1ιι·1ει·εοιιι·τειιε0,'Γγ ρ1ιιιε

οιιιιε Βεετιπιιιιιιιις άει·11'οι·ιιι0, ΡοοΙιειι 3, Με.εοι·ιι40.8οΙιει·1εο1ι 14,

Ι)ιρ1ιτ1ιοι·ιε Τ, 0ι·οιηι 0, Κοιιο1ι1ιιιει.ειι θ, θι·οιιρ5εε 1.ιιιιεειι·

ειιιιιιιιι6ιιιιις 18, Πι·γειρεΜε 3,(1ι·1ρρε 12, Κει.ιιττΙιεΙιεοΙιε Βικι

εειιοιιτ2ϋιικ1ιιιι,ε 88,Βιι1ιτ 5, Βριι1οιιιιεοΙιε Πειιιιιε;Με Ο, Αιωεω·

θε1οιι1ει·1ιειιιιιετιειιιιιε 1, Ρει·οιιι:ιε εριι1οιιιιαι 0,·ΒοΕ210°8.ιι1ΠιοΠ: Ο,

Αιιτ1ιι·ειε Ο, Ηεπ1ι·ορ1ιο1ιιο 1, Ριιοτροι·ΜΠειιει· 1, Ργ8.ιιιιο ιιιιι1

Βερι1οιιιιιιι1ε 8. 'ιι1ιοτειιΙοεο άειι· 1.ιιιι Μι '75, 'Γιι1ιετ1‹ιιΙοεο ειιι

ΜΙ1ι·ιιιιιι ιι·οιιιειιε θ, Ι.ε

 ΑΝΝΟΝΟΕ¦Ν ΠΞ1ΒΒΒ ΔΡ?? ινοτι1οιι ιιι εετ ΒιιοΜιε.τιδ.1ι111ε νόιιηΚ.ΎΙι.31ἱ.ΪΟἙΕ¦Ϊιιι  

Μ. Ρετοι·εΒιιτε, Νενε1η-Ρι·. 14,εοννιε ιιι ε.1Ιειι1ιι- πιιά ιι.ιιε1ιιιιι1.Αιιιιοιιοειι-Οοιιηιτοιτειι ειιιζοιιοιιιιιιοιι.

 

ΒΟΝΟΠΟΝΟ
Νετι1ι·11ο1ιο Δτεοτι-Βιεειιφιο11ο

1ιοΙιειιιιι πιιά 1ιιι Κιιι·1ιοττ1ο1ι εο1τ 1856.

Αιιι;ειι·ειισ1οτ ιιιιι 1ιεειειιι Βι·ίοΙε ιιιιι1 σ1ειιιετιιά Με ειιιιΖε .1ε1ιι·, ειιι:1ι ευ Ηιιιιε

ρΓο1ι1ειι εειτειιε νιεΙει· ιιι·ιΙ.1ιε1ιειι Αιιιοι·11Μειι Μι

Βιιιιιιι·ιιιιιι, 01ι!οι·οεο, Ει·ιαιιιιΚιιιιμειι Με Β1ιιιιιε, Βιι1ει·1ιι Με 11ιτειι Γο18·ε2ιιει18.ιι·

6ειι,Ηειιι1-,Νει·νειι- ιιιι‹1 Ρι·ιιιιειι!ειι:1οιι. Βιιεει1ιιιιΡεο1ιει·· ΚτειιΚ1ιεΠετο.

Κι.ιτειι ιιι ιιΙ1ειι Μιιιι1ει·ιι επι

Φ ΧΜΠιο1ι ιιι ιιΙ1οιι Αροι1ιεεειι. +

° Με Βοιιοοιιιιιι ω·
535 11.5. (1. 111

Μ1ιιοι·ιι1- ιιιιι1 ΜΙ:: ιιιοι1οι·ιιοιι Β1Μοι·- ιιιιι1 Κιιτ1ιε1ιο1ΐο. .

200 Ζιιιιιιιει· πιιά Ηιι1οιιε, Με εΠειιι

Κοιιιί'οι·ι. Ξι:1ιιιιτι,ε·ει· 8·ι·οεεει· Ρει·Ι‹. ννιιι·ει;;ε. επειιΜ'τοιε Μάι.. Κιιτιιιιιε11:.

ροτει.1:ιιι· ι1ιιτο1ιεοΙιιιιιι.1ιο1ι 18-22°.

Ο· Βιιι1ε-διιιετιιι 20. 11151 Με 15. ΟΚτο1ιει·. Θ

ΡτοερεΜε τ1ιιι·ε1ι σε. Βιιι1ε-Ι)ιι·οΚιιοτι ΚοιισεΒιιο ιιι Βϋάιιι·ο1.

Θι·ιιιιιΙ 110151 Με Βειιιε, ει·ε1Με.εει,ς,

ΑΠε 8οιιιιιιετεροι·τε. Βοιιιιιιειιτειιι

  

Βι·..ΙΙιεε1. Με ΚειιιεΙειΙΙ
..ι.εωιεθ ιι. Ειιιο!ιιιιεε ι οιιιιι·Ι. 1.11. ]

    

άεπ· νε1εεειιιιιι-Βιι1ιιι1

Ρπιο1ιινοΙΙε Επι”,

ιιιι1ιε1(ιιτ1ιιιιιε ιι.ννιι1:1.

ι!!ιιειι·ιετω Ρι·οερε1‹τ.ε.

1)ι·. Βο1ιιιετει·,

ρι~ε1ιι1εο1ιει· ΑΜΙ. πιιά 1ιιΙιεΙιει· ειιιεε

Κιιι·1ιειιεεε.

(Ιιιάιν. 1ιιιταειιι. 13ιει.ι

ΙΜ ιιι Ριιιιιιιιι

Βιιιιιιιιιιτειιιιι

 
    

(51) 25-5.

 

  

επ ΣΕΧ, Ύ?-.1:1:1ζ.

νετ1ειιιἔειι ειε 111ιιεττιοττε

ΡτοιεΙ‹οιιτειιιτε ἔτετἰε ι.ιιι€1

ίτειτι1ζο.

 

ιιιιο1ι Βι·. ΙΙι·οιιιι·, Ηεπι1ιιιηε, (Μιει·ιιιιιτ: άειιτεο1ιε Μεκ1ΜΠ.

νν0ο1ιειιεοΙιτ. 1904, .Μ 2? ιι. 1005 Ν181.νοια1ιαΙιοΙιεε Μιιιε1

εεεειι Αοιιο, Ρο11ιοιιιιτιε, Ριιτιιιικιιιοεο.

Μιιεπει· ει·ιιι1ε.

Βοοι·εο Ηεγοι· & Μ., Ηειιιιιιιιι·ε 4.

Ζιι Ιιιι1ιειι ιιι ει1Ιειι ΑροιΙιε1ωιι.

  

1ιιι1)οιιεεοιιειι Α1εειιιιι15τ-Ηοεριι.ε.1 νιτιι·σ:1

Νεο1ιινειε ω·ωιιι Μπιτ πι· Ζω άιοιιεκ

Πο10 ?Μπα από Ρ11οςοι·ιιιιιοιιάϋι· Με

ρι·ινει:ε Κι·ιιιι1ιειιρι1οςε (ιςεςειι Ζε1ι1ιιιιχ

νοιι 50 Κτιρ.ι

Δε1τεεεειι νοιι ΚτειιΚειιρθεεει·ιιιιιειι;

Η" 1Πιιι·ιε Κιιιιει·ιι, Οι. 81:5111ιοίεΒΓ.

Ηειιε ιΙ.Ρἰιιιιἰει:1ιοιι Κιι·ο.1ιε θ-3,(),. 19.

Μετ1εΨ1111:1οτ,γι·.0οειιιιοεε ιιορ. ιι 115,;;
 

ΤειιιιεΙΙιἱιι ικιωιιι

Ει·ρι·οΜοε ΑιιϋάἰεττΙιοἰοιιιιι,

εεει:1ιιιιεοΚ1οε, εαπ. ΑρρεΗι πιιά

νει·ι;1ιιιιιιιιε ἱιι Κεἰιιει· Ψεἰεε;

ετ1ι€1111ιο1ι ιιι Ριι1νει· πιιά ΤεΕι1εάειι.

1.1ιοι·ειιιι· πω! Ρι·ο!ιοιι 1ιοειιιιιΙοε!

ΚΝΟ1.1. 8ι (:9 ει·

  

Ττἰἱεττἰιι ‹ιωωιι

ρ- Νιιο1εἰιιε. Ειεειι.

Ειι11ιδ11οτεειιι. Ρ1ιοερ1ιοτ, ειεἱεει·ι άειι

ΗεειιιοεΙο1ιἰιιεε1ιειΗ ά. ΒΙιιιεε ιι.ινἰι·‹1

νοιπ ει:1ιιν11ο11ετειι Μιι€ειι νει·'ειει€ειι.

ι.υυννισει·ιιιιεεΝ Με ΠΗΕ1Ν.

·ι·ωιεΒιιοεοιιο11 μι. ε. 4. εε. Π.

Ρι·ειι 0ετ1ιιιι·ιιιε Πιο1ιε1εοιι, 1'ει·ειμε

σιτε:: "εεε π. 30, κε. 17.

Α1.6Χ8.11:1Νι Κιιειιι·1ιιονν, Πιικο.ιιεεεοιιΜ

π. ε. 1:11, πε. 32.

?Με Ε. Δ. Βο80ε10ΨεΒιι]8.. Ει·ιε1ε11

Ροι·ειι1οΙε .ΝΒ 10. (.)ιι. θ.

Βιι6.πι111ε. Κεννιι11κεννιτε, Βκε·ι·εριιεπε

σκι!! κειιιι..ι1·ε, ιι. 09. κε. 23.

δ. Κι·ο1ιιι, Βο.ιιειιι. Π011ΒΗΠΒ(ΕΚ8.8 23,κιι. Θ.

Γι” Β1νιιιε διιο1:8111.Β8.ο. σειρ., 5 ειιιε.

08, Με. 90.

Β'ι·ειι Δι1ε11ιε1ι1 νοιι Ε'ει·εειι, Κιιι1ιο.

ι·ιιιοιι1‹ειιε1 81, 0. 20.
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.πωι

,,¦ι?σΜο"

Μάιου ΟιιηιοοΙ

Βάια/ειιι

[2ζρί!υ.ι·..ευ!πύ.

θΙοοίία|

άετ ιι·ιι·Ι‹ειιιιιο Βο

ήΡ"Μ ""ωΡ εταιιάιοΙΙ άετ Ιοιιιι

Έσω

<ιω-=ωιι ιΒγιιτιιοτιεοΙιθε $οιιιιιοΐειΙριέι.ράτε.τ πιά; Ί0οἶο ἔἔΐἔὶ1°ιῖῖῖἔ?ἔἔ:?

  

 

ν ""ξΐΗζ· α! Μιά 1οιο1ιτ νοτἔτιι ?ιι

τι . ιι - Ί( _

..ιέιιιΕ..ι.ιι...ι οι·8·ει.ιι. 8·θΒιιιιάθιιοιιιι $οΙιινοϊειΙ. ιιιιι:ι.ι:.ιωιιι
"" ω” Βιιιιιιιο. άιοΚεγιιιράεο, άετιιοιι- ιι. ΩεεοΙιιιιιιοΚΙοεο. ιιιιιιιί'ειιιο ΡΙΠεειάΚοιτ. Α Η Μ'

κἴ01.τθΗθ. θερωιιΙ.6ει· άεπι ΙοΙιϋηΙοΖ ποια! σεοΞσιωι 8οπΜάροπ Επι·

° ι·ομαΜπ: Ι.εισΜ τεεοτιιιετΜι·, ννιτΙσ. ιιιιιΜ. ιιοι:ειιιά, εοιι- __'-"'-'

άοι·ιι ιιιιΙάει, _ιιιοΜει:- ιιιιά εοΙιιιιοτ2Ιιιιάοτιιά,ΙΜετ ιιιοΙι Ιειτ:Ιιτ

ιιπι; ννιιεεετ ιιιιννιιεοΙιετι ιιιιά ΠεοΜ ιιιοΙιτ Με Υνάειο!ιο.

Ο ' ι π' . ΒΙοαεπι τω" οάει· 20"/ο ΒιιΙΙιε (εοιοι·ιιαο ΑΙιιιιιιιιιιε άσε .Πιο _

Μιά: άεπι Νϋ.ειςιιιις ιιιιά άετ Ιιιιιιτι·ιιτιοιι); Ρο·ιω-πωσ ιιιιάΠΦωοαΜιι (εοιοιιιεο ιιιοΜτιΙ!ειιάει ννιι·Κιιιιρ;)· .#

 

' Πετιιιιιτοεειι »νι : Βαιδι'ε ' · · ' )·"Ρ€ΜεΕ!τΗΓΟ Η

ΠΙΝ] ιιιι.οιι 1 Βτιιιιάε: Βι:.εά, ι·οΙΙειΠιι:άἔιΞΠἐἶι:Εἔΐιἔιιἔι;ἱἔ=ὅ=ἔ2ιιἶιἶξι'¦ιἶι Η π0θήθ

π ριιι·ιιιιι, ιιιιοιιάε θ. ΤΙιι€ειιοΙοιιιι·οιΒιιιιε. Ιιι 2 'Ι'ιιι:οιι ΗοιΙιιιιιι);

Δ” 20θάθ νθΙ'01'άΠΠΠ8: Ρ"υπ··9 θτθ-;ΔΙσπΦξ; εγιιΜοΙοειεοΙιοιι ΑΜΚ ιιοιιειιι Με: Βπ‹Ιυ-, ΠΠΠιιιτο. ΡΒοηι!ιοι·

Δ Μ] ε!. · Ραι:ι·αι- Μιά Ρ8,..47”28φΦ'^€8. ΒεοΙσοτιοωεπάα26, Με 10-20°|ο θιΓθὅΊ8·νἶΙἰκΒἔ^Μ°'

Ιιοιιιιοιπε€ε Μιά Τ!!Ι.2000ινάειιικΙιιιιιιροιιε Με: Βιιρροειτοι·ιειι ἐι. 0,80; 1ΙΙιο·ιι· ι Βοι.;ΒΒι:α8%ιΞΠ

ΜΙ"εω' ΗΜ· Μ0%8"ι"θ (ΒιιιτειΒιιιιε;ειι ιιιιτ 'ΓΙιι€ειιοΙ, ΟιιΙοτοΓυι·ιιι Β 10,0. "Μ ΝιοΓεωιιωιοπ

Βριτ. οιιιιιιιιιοι·400): 19ηιω ει( - (ι @Οι 8 μ) 0,ι.. - ΡΒοιιυιισι·υΦιισιι·

Ιαι·ασι.Ισπεάωπ (είε 10-20°/ΐΒριι·28ι;ε?; 26σο·ι:ο·ι: α:2·6, έ;2- υΒ0'.“ωπο»Μρ“Γι'ε'

- πιοο·ι·Ιιο·ἱ‹Ιετι ω. Ξ'.°ι';]ι:`_ἔδ2ιἙΕΪ-°
 

ΑιιιιιιιΒιιιπιιωιιωω

Ρ. ΗοΗτιιαπιι-ΜΒ00Πο δι Με., Ριιιιι·ιΚ οιιοπι.-ριιιιι·πι. ΡιοάιιΜε.
Ώ Π

5 - ΒιιιιτοΖ (ΗοΙιυνει2) θσ·εωωιοπ (Μιάου).

Ι| ΖΠιιιιΜι· Μιά Ζι£ει·ειἰιιι· Μισο· αΠε απεε·ι·ε Ρο·οάιιΜε άπλετο άειι ΠΠ. Δσιειο·ιι ρι·αϊίε

Δ, £οθήθ η· πω! /πιπΙσο πι· νον/ϋ9ιιιι9. Ϊί

δαώεο!εραρ .ιί':7σ| ##ΐθ#'θ| ι ο::ι€3>€4ΐιι‹ι
Επσμ, ΙάειιιΙοτε

 

 

ίί 'ό, ιι·εοιιιιιιΙΜεοε ΨνΗ28ε

..ω·ω ω! Κι-ω- π π τερει·ιι€.Ιιιιιιιιι ι Ρ σε

Πο0·'Ι'Ιιοτηιιο. θ; ,ποθό0" Α; ριιοι· ιιι νΜΙι. ιιιιά

ωιιΒιιιωω Κι·υιιευι ιιι 5γι·ιιρ- 1 ":88ςθΓ16ΒιιοΒθε Η ΦΠ( Μ” ΑΝ” ω 0.082"

@χα ωεΠω εκιι @πιω Π". Μειωι·, ι:οι·ι.ιοΙιΙοεει· 4οάοΓοτιιι- ΠΠΗ“ΜοΠι Ι_.ιΨΒΙΒΒεἰ_°ἱΖι=ὶοῇἱ· οιιιειαοιοι· Ροι·ιιι.

. . ,
Λι·πιοιι- ιιιιά Κισεοπρι·οκία. “ΗΠ

ει·οιΠ Ιιιειι·ιιιιιοτιω πισω ιιπι.

 

  

:Μινι τυα·ο·ΙυοΖ8 6η άε·ι· Γ'ι·αιωπ- ππά Κὸιι‹Ιω·ρο·α:ι:·ὶε. -

Βι·ωιι€ρόπ Βιιππ ωιιϋεἀετιΙσΗολ ότι "Φ'68887'ΘΠ 1λοοεπ

_φοροϋεπ ωει·ιΙο·π. (12› 18-12.

ΒιΕπ τπι·ιΕΖαΙοε, ι·ε2αΜυ ·ιισιω3|2·Μου, @ο ΓΙ/τιιιιυεο· Ζε·ιϊο!ιύ

ίϋ8"Π,188 ιῖΙοι·ρΙιἀπ‹Ιω·ιΣυσι8 πιο”. Ιιεο·υοι·ι·σιρεπάε9

εισΙιΜο·υ·2- ππά Ιι·ωπ2επ8%ΖΖεπ.άω· "Ή·Ισιιιι_η. ΙΜΣ 08

σιΙΖωι ΓάΙΝεπ (Με: Βι·.<ια8επι€8ΜΙ βι2ο· 2ΠοηαΙιΦωπι ππά

Οσάεϊπ πο” Ναύαεπ Μι ·υσΦωεπτΙοσω

 

 

Πει· 08808 Ε'ι·.πι2α βιο· ΠοάιιΠοαΖωπ. Λοιεσ·Ισποισο888

ΠΗ88εΙ Ι›Μ Επσμ Βι·οοισΙιΜΜ, ΔΨἱ8Φ°ὶ08Ϊ0ἱθΤ08θ, 8Ιστο_

_ ρΜ4Ζωκ·, ΉιΙιε·ι·ΙοαιΖωι·ό8 ΦποΜπεισ8, 8000ί8 Μα σιΠεπ απ_

‹£‹ει·σ>ιι. 1ΜΙΖωι, σου. ιΖεποτι 1σάρι·άραπι2ε 6πά62οΖω·8 Μαιο!.

ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιι

ποιιιιιιειιι πι” ΛΗΕΜΜ, ΡΑΧΗΤΒ, ΒΑ- 0οιιοριιιιιιιιιο ιπι ριιιειιριιιιιιιοτι. ι

ιιιειιοιιι ιιειιινιστειιιιι ιι ιηιιι “ω” "ΜΗ" "Ρ"""-ΜΤ="· ι' Χωι"°

' Ι 6 Τ Μ· γοιιιικιιιιοτοιι. »οι Γιισιιομιιιι πρι»

πωπω” οιιστοιιιι πια απο οι: ιι π" °σρω"ω " ΜπορΠΥΝ "Η

ιιιιιιοεπιπ γιιριιιιιιιιιιιιιιιιτο ιι τοιιιιιιιιιιγιιι- ΜΜΜ-Β 6""ΜΤ"ο "π κ κ

πιάτο ιιοριιιιγιο εκατο" 0ιι0Α10ΤΜ- 'Η. Βιιοοιιιιιιι·ι,,0ιιιι.,Β.Βοκιοιιιοιικιιιι29.

 
 

 

  

  

  

Ποκομε·Μιιιιι ιηιοοιπτ ιιροιιιιοιαιιιι·π 0λΝΑΤ0ΓΞΗΒ ΕλΠΡΒ ιο ιιιι6·1ιωιιιιο οιι·ιιιιιεπι:ι οι ιιοιιο6ροκεσεο·ιωιιιωιιιι ιιοιιιι·ιιιι·κιιιιι.



1.0 :ο
Φ

@ Πτ101πει!ρτοι!υΚΙε ,,Ηεγι!επ" @ π

- νοπ υπε ἰπ όἰε ΜεόἱΖἰπ εἱπἔεΗΠιττ:

·8εΙἰογΙεϋυτο, εεΙἰογΙεαυτοε Ναϊτἱυιπ, εειΙἰογΙεειυτεε 1Μειπυ1,8ε!οΙ,

0τοοεοπι1, ΠυοτειΙ, Χοτο1οτιπ, 0τρποΙ, 8οΙνεοΙ, ΙττοΙ, 0οΙΙει·ςοΙ,

Αοοπι ετο.

Νθιι: ΠΠά Ζω· 11υεεετΙίοπεπ Βεπεπό

Ιυπέ τπευτπεπεοπετ υπό πευι·υΙ

ΒἰεοΙιει· ΕτΙυ·επΙ4υπεεπ. δε!!! ευεεει·οτ επτΙἱοπ ΜΙΠΒ; $υΙοοι·οο! ποοπ νοπ

ερεΖἰεΙΙει· 11211111” Βεἰ ΕτχεΞρεΙειε ἰυοἰεἱ, Εγπη›πεόεπὶ1ἰόεπ υπό εΙαοίυ

Ι6εεπ βι·υεεπειπεοπννε·ΙΙυπ8οπ.

Ιεὶοπτ εεεἱτπἱΙἰετϋετεε Εἰκνεἰεεμτἑρετειτ Ζω· ε ιι Β -

Νθι1: Κ υ τ ει π ο π, εειπΖ Επ:εοπόετε Μπι· ειυοπ Ζω· ι· α: Κ τ υ -

Ι ε π Ε ι· π :ΐι Η π· υ π € υπό Ζω· Πεττεἱοπυπἔ ρ ε: ι· ο ε Με Κτυί1πᾶπτιπἰτ1εΙ.

πω ίεϋτἰΖἰετειι ἰπ Βεετει· ΩυυΙἰτἑ1 ΑσεωΙ8α26σωσ21·πο·ο,

ὶπ ΞυϋετεπΖ υπό ειΙε ΙεἱοΙιτ ΖετίεΙΙεπόε ΤειΒΙεποπ, θυΒ]8.001, οι·χετ. υπό

Ιαμπό., Βοπισπερπ1οΙ, ΡΙπππιοοΝπ, Μιο1ορποπ1π, ΗοκειπιππγΙοπ1ε1τεπι1π,

01ιιοεΜπποτρπ1πυπι πγότοοΜοτ. «πο.

ΙΜοτα1υι· @του

ΟΙιοιιι1εο1ιο ΡειΙστ11ι νου Πογόου, ΒαόοΒου1-Ι)τοεόοπ,

οόει· όει·επ νοτττετει·: (21) 1Ο-'7.

Η. Ετο11ο1,1Ν.0.,8τεόπγ Ρτοερ., 8, 81. Ρε1οι·ευυη;.

ΚΠΝΙϋΠΕΙ·ΙΕΣ ΒΑΠ ΠΕΥΝΙ·ΙΑΠΣΕΝ
8τειι1οπ όει· ΜΜΜ ΒετΙἰπ-ΚϋΙπ υπό Ι.ϋΙιπο-Η1ΙόεεΙιεἰιπ Νειτ.υι·π·ειτπιε, ΚοΙιΙοπ·

ΒΕΜΠΟ 'Ι'Ιιοι·πιιιΙΒΜει·, ΒοΗΜόοι·, Βο!-ΙππεΙε.ιοΜυιπ, ΠεόΕοο-υ1εοπυπ1εοΙιεε Σπάει·

Ιπε1:1ιιιτ. Βόπη;επΙω.ιιιυιετ. ΜοΙ!ωπ- υπό Μ11οΜιιτειιεπι1ι. Ρ1°οερεΜο υπό Βο

εοπτε1Βιιυς 111κυ·εεπόει ΗΜ Με

('79) Β-ἔ›.
ή χ · Ι· ἴ 0ε1εεοΜό ευ1ΗΠποπ.

ΡτοερεΚιε υπό ΑυεΙυιπΗ:

1. ρςτυ.Με π. τι·ει1Κο όυτοΙι Με

-
Βειόε-ῦἰτεκτἱοπ.

 

θου·πτποτ- υπό

 

Κὁπἱ€Ιἰοπε ΒειόονοτκνεΙτυπε·.
 

 

Μ. Επιιποτἱοπ°ε Ηο11επετε!1

ΗΜ· Νετνσπ-, Μοτρπ1ι.π·π-, ΜΚοπο!- απο. Κτε.ιπΚε

σφυσιωω ειναι Β_- Β8_ς|θη σερτϋπάσθ πω:

ΗΠόσε1Ευ Ε'οι·πι όοι· ΜοτξἰΜιιτπ-ΕπΜἰευυπ8 ο!πο Ζινεπε υπό ΩυειΙοπ

υπωι· εοίοι·1.πΖοπι 'ε81'υΙΙ όει· Βρι·ι12.ε ίπ 4-8 1Νοοποπ.

ΡΓ0εμ8Με Ιωε1.οπΙοε. (Οοἰε£εεΕι·ε.πΕο π.υεΒεεουΙοεεειι.)

Εεε. υ. ΜΑς. .και Ι.Μ. Αι·1πυι· Μογο.π·. 2 Λου·ι1ε.

 
    

 

εεε ιΝεπ οοδευτ'ευνεπείω

τ: Η κεπΖ·τι.ιοι-ιε Ρεπιευκωπεε.
Πει· υποΙιετο ΟγΜυε Με Βοι·Ι1ιιοτ Ποοουτοπνει·εἱπε ΠΠ· ευ·ωΙ1οπο Ρετ1ευιΙππεε

πο,«;Ιυπτ :ιπι Σ. 0Μουοι· 1905 υπό όπυοι·ι Με Ζωη 28. 0ΜοΒοι· 1905.

Παει ΕεΚτἱουενοι·ΖεἱοΙιπἱε νει·εοιιόει ππεπη.ποΙι11οΙι υπό ΑυεΒιιπΓτ εττε1Ιτ Παπ:

11101201· (Βοι·Ι1π), ΖίεςοΙεττειεεε 1Ο/11 (Μι.πε;οπ11εοΕ-Ηπυε). .

(82) 2-2. 13:01'. Πι·. ό. Π1τεοΙιποι·ε, Βου. Μεό.-ΒΜ, νοι·εἱτΖοπόοι·. ·

 

 

Πει1ϋτ!Με

Μειω

νιέπιπ

ΙΙει1ιοση, Ρεπό”, Β111οι·- Ι οΙεοπΙιυΙιἱεο ΚοοΙιεεΙΖόυοΙΙε, π·εΙΙ.Βε!18.ππτ Βε1 81011'

πω.εεω· 1 ννοοΙιεοΙΚπιπΚΙππτου υπό Ο1ι·ΚιιΙ.-$τϋι·υπεοπ . . . . . .

ΠπκΙπ·ιιπποπ -τ-- όΜποΠεοΙιο Τει.ΐεΙννειεεοτ πππ. όἰυτοτἰεοπει· 1νἱι·Ι‹υπρ;.

Βοο1κΙοτοι· 81ε1ιΙΙπ·ιιπποπ - ρυοερποι·ειι·εευΜΙτπς, υυϋΒει·ω·οΠ”ειι ΜΙ ΑπΕπιπι . . .

Κ1εε1πἔοι· ΒιιόεεπΙΖ Ζει ΚΙεε1π,·;ετ ΒΜοι·π υπ Ηπιπι . . . . . . . . . . . . . .

ΔετΖτε ει·Μ.Ιτ.οπ νοτΖυβεϋοόἱυευπἔοπ εονν1ε Ρι·ο1›επ Βοειοι1ΐτε1. Ποϋετε.ΙΙ ει·ΙιϋΙτ

ΠοΙι, εοννἰο όιιι·ι:Ιι ό1τεΙυεπ ΒεΖυ;;

(71) 6-6. Υετνινει!τυπε όει· κ. Μἰπετε!υὲὶόοτ Κἰεεἱπεεπ & ΒοοΜετ.

  

·~

-ε

  

((32)Π-Β.

ΑΝθΤΑΪ..ΈΡϋΒννΑΚΜ1εΒΑΒΒΕΠ

 

800008ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

ΜεΚτεπΚεπιι1επε!!1εωετ

«Με81.Ριποι·επιιη;οι·8ειππετἱ1οτ-Υοτοἱπε.

  

Μεοπι1ιιιππόοι·ΡτεπΖϋεἱεοποπΔΒεἐἱοτυπ€.

κ8κκ8Χ8άκκκ

    

τουπ τε.πΙι

  

.ε
νοτπειπόεπΒΒ.όει·υπόΠουοπεπΖω·Ηε5υπένουΜεἔοπ-,Ι.ευει·-.Η:-π·π

Μαεεπ-.ΗειτπεειΙΖ-,ΡοόταυπόειπόετεπΚτειπΚπεἰτεπ.

ετπΙππΤπειιτει·υπό(?οποεττουπ

ΠΜ·Πεπιεπ,δρἱε!-.

ΒΔΟΕ-8Α¦8ΟΝ.

ΙπόετΑπετεΙτ1710”.όει·Βεετεἱπει·Ιεπτετειιἰπ8επΖΕυι·ορε,εἱπό

Ϊ

Τἐπουνοτπ15.ευΜεΖυτπ80.Βερτ

Οεεἰπο.ΙἄυεἰΙ:υπΡει·Κ.Ι.εεεεειΜπεττε.θεειΖ1πππε:τ

ε5ΠευπόΒ1ΙΙειτόε.ΑΠ::Εἰεεπϋεππ!ἰπἱεπεἰπόπππνιεΗΥνεπ·πυπόοπ

τεὶοπ.Βερει·1τ:τυεπ1ΑΙΙἰει·.1

  

ΜειΧἱωἰΙἱειποκνεΚγΡετευΙοΙ‹,11.

νοτΙο1ΜπιόΕΣωρί'εΙ11υπ8·ο1ποεΑτΖτοεοόοι·ιπποεΜ11€Ι1οόοεΜενοτοἱπε
8.118πι·ΚτππΙιοππ::ΕοΙΙετ.ϋ1ιΙο,ννειεεοι·

ρ1Ιο,ςεποωνοπό18επθοἔοπεΜπ‹Ιοπ·

ιιιεκτεπΖοπ,Τι·ε.ρ,·Βευτεπ,Κι·ϋοΙιοπ,ννεππου,ΒἱεΒουιοΙ.Ιπ1ευ.ιοτ·εειο.

ΒιιεΒεεετΜτΞἔΙἱοΙιν.10ΜεδΈΠ:ιτ(επιΒοππτε.εοπν.12Με2)8·οδόποτ·.

ΜενετνωΙτετ1πΜΠἱεπετο.,<.>;εαπόΡι·ο1τ.ε.8ενοιι2-ΒΠΜ·όιιεοΙΒετ

υερι·οοποπ.

888ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Η

όκκκκκκκκκκκκ

Δότοεεου νου ΚτατιΒοπρΒοεοτἱππουΞ`

Γκευ Μ1υυιι Β1εεει·, Βου. Ρι·ιιπ1κε. Οπι

ρι.ιΒ Πε·1·ε τοΦοκ111 προου., π. .Η 18.
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Β πιο! ιεΒιιοιιι ιιιιοτςοοοοι.τοο.

11. Μοτο. Βιιιι·ιιοε ΝοεοιιιιΙοιοιι απο Π» Βιοι·ο·ιοε) οιιι Μαο

ι”οιι.τοιιάοιιι Τοοιοοι·οιοι·-Αοιο.ΙΙ. Νοιιιοοιιιιάοο.
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οιιιιιοοιιι· άοοιιιοιιοο Βοεεοι·ιιος Μιά άιοεο άιοΒοοειιεοιιο Ι.ιιοιιο

ιιιε ιιιιιιιιιιι·ο οιιιοιιιοάοιι. Ι)ι·. ν. Κ πιο οιιοι· ιοοοιιι άιο άιοε
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ιιι άοι· Μο1ιοιοι.ιοιιοοά 1οιοιιι νοι·εοιι1οιοιι.. Βιιιιιιοξιοιι οιι·οοιιάε

ιιοοιι2οποιεοο. Ι.ιιιι ιιε άοιεοιιιο Βοιιιιιά, ουι· ιιοοιιςι·οιάιςοι· οιιι

νιιοΙιοιι; οι" ιει άπο Νοι2ιιιιιιιοτοοι άοε ιιιιιιοι·ιι Ροιε άιιιιιε
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ιιι·άιιοι. Βοι άοιεοιιιοιι ι.ςι·οεεο ΒιιιριιοάιιοιιΚοιι. άοι· ννο.άοοιιοά

Β.ιιοιιοοιιιοειιοιιι. 8. Μιά. νοιιιοοε ι'νοιιΙοοιιοάοιι. $οιιι· ετοι·ιιοι·

Αροοιιι. Κοιοο $οιιιιιοι·οοο ιο άοιι Βοιοοιι. Βιιοιιοο ι‹ι·ιιιιιεοι.

Οοο_ιιιοοιινοο άοοιιιο1ι τω, ειιιι·ιι νοειιοιοτιειοιι. Αιιι άοιι νι'ιιιι

ιιοο κοιοοιι ει‹:ιι 1‹1οιοο, ειι·ιοιιιοτιιιιι;ο 'Ι'οιοοοΒιοιιιοειοο; :ζωο

ιοτο Ηιιιιάο. Βιιι2 ιιιοιιι ροΙριιιιοι, ιιιοιιιο Πο.οιριοος. ΡΜ.. μοι

ιιιοιιι· οπο", Ιιοοι ποοιι.ς. . Δ

7. Μιά. θοειοι·ιι Ροιιιοάο ιιοΒοοοοο, Μοτο ο.ιιι€οιιιιιι.

8. Μοι. Ποιιι”οοά 22°. ΝοοΙι ι·οι·ιιοιι€οι· ιιοιοοι· 1Βιπιιτιιιοοἔ

άιιι·οιι οιοο 1)οιιοιιο νοο 28° πιι·ά Χοπ νοι·ιι·οι;οιι. Ρετ.. οι·ιιιιιάοι

οιοιιτ 1ιοιιιι '1'ι·ορροοετοιεοο. Νικο 16-οιο.1ιοοι· Μοεεειιο ιιοάοιι

ειοιι ιιιιοοοά ιιιοιιι· οοιριιιιάιιο1ιο Ροιιιοιι -- ειο πιι·ά άο1ιοτ

ι“οι·ιοοιοεεοιι. Ροκ. ιιιιιιιιιι. “οπο Ηοιιιιιιιάοι· νοιι 20° οιιιιο νοι·

1ιοι·ριο1ιοιιάο Ει·ποι·ιιιοιιι; - οοιιιοο ιοάοιιοε.

1.οιοιο Βιιιιοοιοιεοοιιιιο.<; γιοι Βι·. Οζ Κιοιο ιιι:

Βοιο ΒΙοιΚϋι·οοιο1ιοο. 4.111000.

ννοιεεο » . 8400.

ΒροΖ. ΘοπιοΙιτ . 1.061. .

Ηοιιιοο1. . . . . 105.

'1'ι·οοιιοοεοοειοοιι . 18.7 ιι0ι.

Μ. Η.! ά)οι εοοιιοο. νοιοοιιιιιιιο Π!! ιιιοιοι. ιιι οιιιιιοτ

ιιοειιεο1ιοι οοά τοιο ιιιιοιει:ιιοι Πιοειο1ιι οιο οιιιι. πιο πιο

ι>ε ιιιιι·ιιοι `άοι οιοει·.··ροιοιοιοεοο Αιιιιιοιο 1ιοοοοο. Αο

άοιοιεοιιε ιοεεοο άιε Πιιιοι·εοοιιοοΒοο άοε ΒΙοτοε, πιο άοε

ΑοΒοοιιιοιοιΒιοοάοε “στο άοιιιιιοΙιοι· Βγιοριοιιιο οιπο

εοιιο·οιοο Αιιιιιοιιι άοοοοοιι εοπιεεο οιιοιοιιιοιιετιεοιιο

Μοιι:ιοοι1ο οιειοιοι· Κι·οοΒιιοιι. νοτοιιεεοιι.ο Βιοε ειοά »οι

άοι· Βιιιιιιιιτοιειισιιοοο άιο οιοεεοιι Κοτοιιο1τιεοιι Ζοιιοοι

 

άιο εο8. ΜοΒοιοοιεειοιι:οοι άοι· οριιιιιιιιιοοειι. Ρι·11Γιιιι€ άιε

ΒοιιοοιιιιοτοοΒοιι, άιο ιιοιάο Ιιιοτ ιιιοιιι ιιοοιιποιεϋετ πιο·

τω; άο.Ζο 1ιοιοιιιι, άο.εε ειοιι άιο οι·ειο ΒιοιοοιοτειιοΒιιοε

·οιιτ οιιι άιο Ηο-Βοειιοιιοιιοο οοά άιο ιοιι‹ι·οειζοριεοιιο

Ποιοι·εοοιιοοο οποιοι· Αοεειιιοιι-Ριερο.τοιο οοει:ιιτοι.ιιικιο.

Βιοο Βοο8.οοτο Ζοιιιοοο σοι· Βιοιιιστροι· οι Ιοιάοι· ποιοι·

ο1ιοιιοο, εοάοεε ο.οοιι άοιάιιτοιι οιο άιο.8οοετιεοιι οικ:Ιιτ ιιι:

πιοιιιιιιοε Μοιιιοοι, οο.ιοιιοιι άιο ΒοοιοιιιιοΒοο άοε ΗΕι-θο

ιιιιιιοε ιιιτ νοιιιιιοάοι·οο8 άοι ι·οιοο Βιοιιώι·ροι·οΙιοιι, ιο

ιιιιοΒιο11 Ιιοιοιοι.

Αοε άιοεοιο θοειοιιιροοιιιο ιειάιο Ι)ιοΒοοεο οιοοι· ροτιιιο.

Αοιιιιιιο ιιο 8ιοοο άοι· Αοιοι·οο οι νοτιιοΒοοάοι: Γιο!!

οιοιιι 2ο ειο11οο. νοο άοο Κι·ειοιιιιοιιοιι, άιο άιΠοι·οιιι.ιε.1

άιοΒοοειιεοιι ιο Βοιι·οοιιι. ιιιιιοοο, πιιι·οιι ιο18οοάο 2ι1 Βο

ι·ιιοιιειοιιι.ιΒοο.

1. Βιο οιοιοοιιο, εοιιοοάιιτο Αιιο.ιιιιο. νοιι άοο τω· οιπο

εο1οιιο ιιιε ιιιιοΙοοιεοιι οοιιοοάοο Μοιοοιιιοο πιο: Ιοί-ΒΚ·

ιιοοειιτοοιιιιοιιοο, 'Ι'οιοοι·οο, ιοοοι·οο ΒιιιιοοΒοο. Ηιο1τι1ιιι

ιιιιοειε, οιιι·οοιεο1ιοο νοι·ΒιιιιιοΒοιι, ιιιεεοο ειοιι ιιιοι· Ιαοιιιο

οι·οιοτοο. Α1ιοοιειΙΙε ιιϋοιιιο οιοο άιιιοιι άιο 0οιοιιι.εάορτοε

ειοο ιιοάιοΒιο Ει·οιιιιι·οο8ε- ι·οερ. νοτάοοιιοεεειοι·οο8 ππι

ιιοοεοιιιιιινοτ ιοκιεο1ιοι· Ψιτιιιιιιιιοοι άοο ΟιΒοοιειιιιιε ιιι

Ρι·οοο 1ιοιοιιιοο; άοοιι ω: Ιοιοιοι·οε Μοιοοοι οιιοοεο Με

ιιοΒιιοειιΒοοά ιιιτ άοε Ζοετοοάοικοιοοιοο· οεεοοιιοιΙοι· Απο.

ιοιοο: πιο άετ ροτοιο. Δ.οοά άοι· (ιιι1οιοεο. Ροι·ιιοι· οι” ποιο

νοιιιοοάοοοι· Ψιάοι·ερι·ιιο1ιο ιο ”άοι· Βοιωτοι· άοε νοτ

1ιοιιιιοοο νοο νοι·Βιοεεοι·ιοο, ποοο ιιιοοιι ιιοι·οιοεοο, ι·οτοιι

Βιοτικοιροτο1ιοο, πιο ειο ιο οοεοι·οιο Ε'ιιιιο νοι·Ιο.Βοο, Με

θοοοοιιοποιε ιιιτ οιοο οιοιοοιιο Αοιιιοιο. ' ·

2. Βιο Οιιιοτοεο. 80881) οιοο εοιοιιο ερι·ιοιιι Με Μια·

άοι υπ., ιοι·οοι άιο οοάοιιοτοάο Τοιοροι·οιοιειοι€οτοο8,άιο

$οιιποιο άετ Αιιοοιιιοιοοιιιτοοιιοοο. Οιιοι· ο.ιιοι·, οε ποιο

ιιοι οιοοι εο εοιιποι·οο Εστω άοτ Οιιιοιοεο οιιι ποιτ οιο

άτιοοι·οι· Ηο.-θοιιο1τ ιιι οι·πο.ιιοο.

8. ποιο ο.ιι οιοο Αιιοιιιιιο ερΙοοιοο, πιο ειο ποιοι νοο

Βιιιιιιιροιι ιο άοο ?Οοο .1οιιιοο ιιοεοιιτιοιιοο οοά πιο

άετ ροτοιο. Λο. οοΒοεοιιάοιι ποιάο, ιο Αοιιοιι·οοιιι άετ

Τοιοιιοι·οιοτοο οοά οιοοι Μιιονοι·ετϋεεοι·οιιο 2ο άοοιιοιι.

Ηιοι· πιιι·άο άιο ΤοιοροιοιοιειοιΒοι·οοε ειιιοι·άιοΒε 2ο άιο

εοιιι Κι·οοιιιιοιτειιιιάο ροεεοο. άσσο ιιιοιοι άιο οιοεοιιιο.8ιεο

Ι.ιιοιο.ιοι άοι·οιιΒοοιιιο ΑοΒοιιοο ιιιιοτ ποιι ετ6εεοι·ο οοά

ιιιοιει άοιιιοιο Μιιιιοιοοιοιι, ιιιε οιο εο1οιιοι ιιιοι· νοι·ιο8.

Αοεεοιάοιο @Η ιιιε θιιο.ιοΜοι·ιειιΚιιιο οι άιε ιιοοοιο Διοι

ιοιο άιο 0ιιοιεειοιι πιοάοιιιο1οοάοοεροοιοοοο Ιοιοι·ιιιιε

ειοοοο τοερ. Ηοι1οιιΒοο άοε Ζιιειοοάοε, οιιποοιιεειοά πιο;

ιιιιιιοιοτ οάοι· εριιιοιοι Βιιοοοιιιο.ιιοιι. Βιοεο Με. ο.ιιιιιιιι

εο1ιοιι Αοιιι1ιο πιοάοι·ιιοιοο εισιι οιι ιιιιιιο1ο.οο, Με άετ

Ειιιιοε οιιιο18ι. Αιιοιι ιιιοιιιιι ιοιιιοο τοι ιιοε οιιο Αοιιο.ιι.εο
οοοιιιο. · ι

Αιιε άιοεοιι ΑιιεοιοοιιάοιεοιοιιοΒοο οοιιι ιιοτνοι, οποιο

νοο οιοοι οιιιοιειοιτοο, οιιιποοάιι·οιοιι ΒιοΒοοεο ιο οοεοιοι1ι

Ρο11ο ιιοιοο Βοάο εοιο Ι‹ϋοοο, οοά πιτ ιιιιε οοι πιο κι”

Γοειειοιιυοο οιοοτ Αοιιιιιιο ετονιε 2ο ιιοεοιιοιάοο 1ιοΒο11.

Βοιο 1ιιιοιεοιι οοοοιιιιιιοο, εοιιοιοι σοι· ΜΗ άσσο ιιοοιι επι

οιιοετοο ιιιε Κοριι.οι άοι· ρι·οοι·. οποιο. Αοιιιιιιο 2ο 1 επικι

ιοο. Ποοο οιοοειοιΙε 2οιο1ιοοιο οτ ειοιι άιιι·οιι οιοο Ποιοι

Ιιοιτεοιοο ΡιοΒτοάιοο2 Με, οοάοιοιοιιε εο1ιοιιιιοε οοεεοτ

ειι1οιιι Ζποιιοι, άοεε οι· οοιοτ Βοπϋιιοιιοιιοο ΒοάιοΒοοΒοο

πιο Ειιιιιιε οοιιιιιτι, ιι1εο ειοιι ιιιε ιιοιοιο. ιιο πε.1ιιοο Βιιιιιο

οοεεοπιοεοο οιιπο. > Ό “

Βοιιιιοεε1ιοιι ιοιιε οε ιο ιιιιοιι ο ριιοι·ι οιιι1οιιοοιοιι,· άοεε

οιο ΡοιΙΙ οοε οιοοι οποιο. Κιοοιιιιοιιεεροοιοε, άοι· ω» ιιι

Ηοιιοοε ιιιιοι·οοιιι, ειο1ι οιοιιτ ιιι ο11οιι Βιιιοιιοο ιοιτ άοο

Βοποιιο1ιο1ιοιι Ρο11οιι,. άιο οιιοι Τοάο ιιιιιιοο, άοοιιοιι Ιοιοο;

οε οι άοιιοτ οιι2οοοιιοιοο, άοεε εε ιιοι άετ ροι·οιο.Αοιιιοιο,

νοο άοι ιο ΗοιιιιοΒοο οοιιοιιιοι ποιάοιι, ποιοι οοιιο,Μάιο

οοπιεεοιιοοεεοο ουι· οιε..ιο1οιιιν οοι·οιο., οιιοιι άοι οοάοοοο

5οιιο οιιοι οιε ιο1οιιν ιιοιΙΒιιτ Βοιτοιι ιιιιιεεοο. Ιοάοιο νοο

Α. Ι.οοοιοε (Νοιιιιιο.οο1 Ηάο. Βά. νΙΙ1)οιιιοιιοιι

Ροιιο Η ο γ ο οι 'ε ο·ιιιοιι`οοοιι οιο ιιιοδοιοοιοετοιι, ειιιιάοι·ιι
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αυτ· Μα8ατοονταιι ττα Βτατα εατυιιααα ινοταεα. Ι.α.ται·αε

τ:ααατοτιαατ αταεαα Β`αττ ατε ααε ατααταα Βατερτατ ααε αατ

Βαεαταταα τιτται·αται· ται· εταα ααααι·ααα Ηαττααε αταεαι

Κταατιτιαττ.· -

τ Ιαααια τοτι ατα Ιτι·αΒα αα.ατι αταατ εραιττταται·ταα Βταεαοεα

ατταα ταεεαα ιααεε, νναααα του αιτοτι αταατ αοοτι τντοτιττεαιαα

αατ Ττιαι·αρτα τα.

_ Ηττα τοτι ααε ααι· ετταται· αυΒαΒααααιιαα Βαααρτατι τιατ›α

αι·εατιαα τιααααα, τιαττα Ρατ. νοα Ναναιατται· ν. τ. ατε ατι

ττιται· Ααταατιατα - εταα ω. 8 Μοαατα Μαι; - ααυαται·

Βιοοτιαα Ρα-Ρττταιτ, ταττε ταττ Δε, ταττε Οτιτυτα ττοιααταται·τ.

Βατιτααοτττ. 'τ'ιοταααια τιαττα εταα ται Ζαετααα ει·αααττια

νατεοτιττιατιται·ι.

τ)ατ αατατ ιαατιται· Βαοτταοτττιταα ατατοτιταττε ατα εαααα

Ζαττ τιτυαυτοτι τοττΒαεατατα Ρα-Αε-θατιταυοτι τιαιια ααττατ

ατοτττ ατε αατεοτιαταααα τα ααα τ.τατεατιτνααΒ τια Ζυεταααα

αατ Ρατ. ααΒαεριοοτιαα τναι·ααα, οΒατατοτι ατα αιοεεοι· εα

τιαααττται Ετατταεε ααιντεε ατοτττ τοι·τααααατττ τνατααα τιααα.

ντατ τντοττττἔαι εοτιατατ αααι· ατα Ηατττατιται, αατ Ρατ. τα

αταεαι· Ζαττ αυτα ατετααταατ ααττοταα τναταα, α. τ. ατα

Ψαεεαταανναααααα τα ττ'οτια 2 ιαατ τττεττοττ νατΒααοιαταα

αατ τια.τται· Αττι·ατττυαΒαα.

τττε τετ ατυα τατααι· ντατ αα "αυτα τ›ατττοτιετοτιττατα, ααι·οτι

αταΔιττατταα νοα νν ταταιαττα, Βτι·αεεαι, ττοντατιτ

ααατ πντεεααεοτιαττττοτι ταετετατιαααα 'τ'ατεαοτια, ααεε Κατω,

τιτατττ8α, ιααοτιαατεοτια ααα ττιατιατεοττα Β.αταα. ννααα αταεα

νοα αταατ αιιτερτ·αοτιααααα Βαατιττου Βατοττττ εταα, ατιτα Ιτα

αααταααα ναι·ταατιταα8 ααι· τοταα Βταττι., ααε Ηα-0αττατ

ταε ααα ααε εραα. θανν. ααε Βταταε ττατντττιαα. Ετε τετ τατ

ααι· αταα 'τ'ατεαοττα, ααεε ααι·οτι τααοτταατεοτια ααα ττται·τατ

εοτια Κατω ατοτττ αατ ατα Ζτττιυταττοα, ατα τΙααττττττατιαττ,

ατα Βαερττ·αττου, εοααατα αατ ααεαιατα Βτοττνναοτιεατ

ιιιττοττττα αυεαιαετ ινττα.

τοτι ατττατα τα τοτααααατα ατα Αυεττται·ααααα Βυ τι τι ατι τα ε.

αατ εταα αυτ” 8. 289 εατααε Ι.ατιτττυοτταε τα Ηνατοττιαταρτα

;τιιιταεεττοτι ααι· Οτιτοτοεααατιααατααα τοτΒααααιιααεεαα ααε
ττεετ: τ

«ννααα ατα τινατταττεοτιαα Ρτοαααυι·αα ατοτττε ααααταε

τιανντττιαα ννττι·ααα, ατε ααια τατιααααα Και·τιαι· ντται·ιαα αυ

αιττατατιαα, νντα αταε νοα νταταα Βατταα αοοτι ττατιτατ Μαιευτι

τατ ννττα, ευ ινττταα αταεα εαι·ααα ττατΟτιτοιοεα,ννο αε εταα αα

ι·αατ τιιιαααττ, ααα Και·ραι· ναι· ααατιυττεετααια ντται·ιιτανατ

ταετ τα εοτιτττ2αα, τιοαττατααταταττ. τινα- νντεεαυ τα

αοοτι, ααεε ννττ ααιτι ττντττιααναι·ταετ, ααι· ταττ ττιαττατεοτιαα

Κατααα ναι·τιαιιααα τετ, ααιοτι αταα ναι· ααι· τιατταα Αρρττ

τιαττοα νοι·Βααοιαιαααα ται·ννατιαααε νοιττααΒαα τιααιιαα, "τι

τντεεαιτ Μαι· α.αοτι ααε υαεαιαιι Ει·τατιιααεαα, ααε ααα τα

εατιατεεαα ατιατιται· νντεεαιτεοτιατιττοτται Πατατευοτταυεαα,

ααεε νντι· αατοτι ιααοτιαατεοττα ααα ττιατιατεοτια Κατω ατα

Ιαααι·ναττοα τταεεαια, ααα 'Γοαυε τα ααα Θαταεεαα ααα

θανατου ατττατιαα, ατα Ζτι·τιαταττοα τιτατττ8αα, ααα ταερττα

τοι·τεατιαιτ Βιοττνναοτιεατ ααΒατιεττααα, αταα τταεεαι·α Νατιταααε

ααταατιατα `αι·ιαααττοτταα, αταα ατταεττΒατα Ααεαττταααα τω

εαττταιι ττανντιτιαα τιααααα. Με εταα νντοτιττΒα Μοτααατα, αυτ

ατα ννττ αατ ααι· Ττιαταρτα ω· Οτιτοιοεα ατα αι·οεεαε θα

νντοτττ ταΒαα ιιταεεαα; τετ αε αοοτι ττατιααατ, ααεε αττ ατα

Βαυαααταιι Ραατιττοααα εοννοτιτ αατ ααι· Οτιται·οεα ατε α.αοτι

αατ ααα νατεοτιταααααα Αυατατατοιαταα ατε ααταταααιτταΒαα

ααα ααεαι·α τ›αεοαααι·α Ααττααττιεατατιαττ αυτ αταεατττα εα

ταατιτ νντια.

νοα Βααα Βαεοαααι·αι· τττττοττττετιαττ τααοοτι ααα ιαττΒιιαα

τ›αεοαααι·ατ· Βαταιιυυε ιιταεε ααι· Πταετααα τιαι·νοι·εαττοτταα

νναιααα, ααεε νντι·ιαττ τηατταττεοττατι Ρι·οαααυταα αυτ ατα

Βταττται·αττααα ααα Βτατναι·ταττααα αταα εοτοτια ντττιτιαα8

αυεαααα τιαιτααα, νντα ετα Βατααα ται· αταα ατακα Αα2ατιτ

νοα Οτιτοτοεαα ααα Αααιαταα νοα ααααιιιιααταια ντταττα

εταα».

Βε τιααα ατοτιτ Βαυαθεατα Βατοατ τνατααα, ααεε νντι·

ιται·ααα τα ααι· .τιατπαα Αρρτττιαττοα ατααε Καττατατ2αε ατα

Μτττατ τταεττααα, ατα νοα αατ Ηαατ ααε αατ ταττατιτοι·τεοτιαια

 

νναΒα ατα Ζααττατοταααα ευ αι·τιατιται· 'Γαττετιαττ :απατα

Βαα; ααι· ατατττοτιαα Κααετ τατττ αυτ· ατα ΑατΒατια τα, ατα

εαα Καττατατα τα αρρτταται·αα, ταερ. τα αοεται·αα, ααεε αι·

οτιαα Βατιαααα ται· ααα Ρατταατατι εαταα ντττττιααΒαα αατ

ταττατι τ‹ααα. Ναατι ιαατααα Βιτατιι·υαααα τταινατιττ εταα ατα

τταεταα αατ Μοαυε: τα ααοτι ΜαεεΒαυα ααε Κτατταααετατι

ααε, ι·αερ. αατ Βαατιττοαετατιτατιαττ ααε Ρατ. αατ ατιιαι· ιαατιι

οααι· νναατααι· ταατττατααταα Ταιαραι·αται· τα τιααταιιαα ααα

αταεα νοα Ματ τα Ματ ευ ατατααι·τααα, ατε ατταα ααι· Οι·

Βαατεταυε αε Βαται·ιιτ αατ, αυτ ααα εοαετ αττατεται·τιαα Κατα

τα αννααατοεαι· ττττατεα ευ ιαααταταα.

του τιατ›α αταεα Ματτιοαα ντατταοτι ααοτι αατ εοτινναι·αι·

Οτττοτοεα ταττ αατατα ΒττοτΒα αυετατιταα ταεεαα.

Αααα εαιατττοτια ααααι·α αατ αατ Βαττααατυαε αατ

Αυττιαταα τιαννατιτταα Ηαττναι·τατιι·αα ττατιαα ααοτι ααι· ααυα

εταα Αυτταεεαυα αταα ααατοαα τλττιτιυαε ερα2ταττ αυτ ατα

ττταττταταττααααα Οιαααα. 8ο αατ νοα Νοοιααα ται ααε

Ρα, Βαττιαα.αα ται ααε Λε, τταταα Βαεττττατ αυτ Βιιραιτ

τιιαατα, ααα $ατα αυττταετατττ, ααεε αταεα 8τοττα αατ ατε

Β.αταα ται· ατα τταατατοροταττεοτιαα Οιααιια, α. τι. ατα Βτατ

τιατρατοτταα-Βτταααε αατααααα νντι·τιταα. τα ααιττεαττταα $τιιαα

αιττααααα αυτ ατα τιτατττττααιιααα Ζααττατοιαααα τντττιατι

αττα αυατιττετατααααιι ττττατταεεα εαταετ (τ. Η α τ α ε , ααα. 157).

του αι·ταιιατα ααι· ατι ατα αατ Αυα.ιαταα ντατταοτι τιιττ εταα

εατιτ Βι·τοταα αττατιτατιταα Αααττττεεα. τ

του ιιταοτττα αα αταεαι· 8ταττα αυτ ατα τα αταταατα Ε'αττα

ιυατιται·α Ματα τααοτταοτιταταε Ρτιαιτοτααα αυττιτατττεατα ιααοτιαα.

ττε τετ αταε ατα ετατιτττοττ εαΒααειατοττα τντττιαατ.,τ αατεραυταααα

ΒτατναιΙαετα αυι·οτι ατα Ναεα. Βαταα Ματα εατταιι νντι· ατιταα

ααατττοτταα Ταιιτρ.-Ατ›ταττ ααα εταα εοτοττ ατατταταααα,

τιαετατιαατττατυαααα Βαεεαιαατ; ααε Αττααιττατατταττααααε.

ννατοτταα νοα ααα τιτατ τα Βατιαοατ τιοταιιιααααα Πιατ

τατιτοιαιι, ευ ααααα τα ααοτι ατα αιναοτιτυαεετεα ταιααττι·ααε

τα πατιταα πατα, αατ Ηαιτρτααταττ ατα Ευααττατιτ 2ατιαιαιιττ,

τετ εοτιτνατ τα εαααα.Μαα ταυεε αααατιτααα, ααεεταααι εατα

'τ'αττ αα.αα αατ8ατταΒαα; ερααταττ ται· ατα ντταεεαινντιτιιιαα

ιααοτιτα του τααοοτι ατααα τιαααατεαιααα Ρατιτττι·, ααταττοτι ατα

ταααεταατταα Ι·ταττααα ααε ετιατατιττναα ττττοττττταττααααε, ααα

Ετατταεε αυτ ατα Ταταραταται· ααα αατ ααα Αρρατττ ταερ.

ατα Ααταατιιαατατιτατιαττ τα· Νατιτααα αττατα τα Ααερτυοτι

αατιτααα.

τ)τα τλἴαεεαττταττααατααα αατ ααα ττττιτααιι Ηατττατιτοταυ

Βανντεεαιιααεεαιτ ατετ ατα τττααα θαατταατ, ατα Ηττα εααααε

ι·ατοτταα τττττττιαιιααα αιττταττατι τα τιααιιαα. Εε τετ εατιτ αυ

τ›αααυαια, αα.εε ατα ατυεεαα Ιτατιττταοτται αταεαε τντοτττταα

Ηατταττττατ εο εττατιαττττατττοτι ττατια.ααατα. θα αττναττατ Εα

ται·υε τα εατααι ατττατταυ Αααα!. τττται Αααιατα αατ

Ηνατοττιαταρτα αατ τιαταατ 8ττττα. Αααα Εττοττττοιετ

τιαεοττι·ττατιτ ετοτι αατ αατ Βαερι·αοττυαα; ααι· Οτιτοτοεα ααταατ,

νοτετοτιτταα ΑτττιαττυαΒαα αυτοτι Βαααι τα αιιτρτατιταα,

νντττιιααα αοοτι ααε τλταεαα ααι· τττταεεατινττττυαα νοα νναττ

αταεοτιααταααααι·ατ ααα τταταται· Βαααατααε τετ.

τττ'α.ε ατα Ρι·οααοεα ααε Ρατταε αυττατααετ, εο τετ ετα

ττατααιτιτα ιαττ νοιετοτιτ τα ετατταα; αααα αοοτι ερατ εταα

ναι·τταααατενοττα τταατατνα τιαοααοτιτατ ινοτααα. Ιταταιαε

τιααατ ααι· ατααιτ Ε'αττ (ααα Ηαναταεοτιαα), αατ 6 .τατιια

ααοτι ααι· 1·ταττααα ατα τ.ατταα τττταττ. Αττα ττττι·τΒαα εταα ττττατ

Κατα οααι· τααα ατααια Βαατατν αι·ταααα.

ττττααα τοτι ατα Κι·αυτιααΒαεοτιτοτττα ταατυαε ττατταε τττται·

Ματια, τα ααι· ετοτταταα νοα ττττοοτια αυ ννοοτια ααοτι ατταα

ΒτοτττααΒαα ατα τααΒεαιιτ αΒαι· εταττα νοττατατιαααα Βαεεα

ι·υαε αοτιατυαατταττ, εο @αυτια τοτι αατ Ηοτταααα τἱαατα

τιατταα ευ αατταα, ααεε ατα τ›τεττατ ατιταοεοτιτα8αυα 'Ετιαταρτα

αατ ρατοττταατιαυαι, τνατυααττοτι ιτααιτταται·αοττατται· τνατταται·

Βατοτττατιι·αατ; ααοτι αοοτι τναττατα τταττααα ααε αταευαατταττε

αυεταιιααε ααττατιυαα ααα αταα Β.ττοτιτιατιι· αυτα Βταταε ααα

αυτα νναιαα ναι·τιτααατα τιτταααα.
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Ειτροττιτιετιτεττο ιττιά τ‹τττιτεοτιε Πτιτοτεοοτιοτιοετι τττιοτ

Ηοετιιοοτοτιττι «Ροετιτ».

νου .

Βτ. Εττοτι Με.τετιετ.

 

($οεΙυεε.τ

τΝΜιτευά εοτυττ Με ΕΙτυιτυοττοτι άεε Βτεουε άτττοε

Με Ντοτε Με ειιεεοτετ Βεττυετττετε τιετοτοετιετ πετάω

ττιιιεε, τετ: Με

8. Αυεεοεοτάιιυε άτιτοτι άευ ΒτοΙτάιιττυ

νου εεάοτιτετιάετ ΜεοΙιττΒεεττ. Βετεττε ττι άοτ 8τιεττιιιοοετι

εετεοευου ντττ εετ 'Ι'τοτετι, νττοΙοτιο ττιττ Πεεττιοετοετυ

«ΡοεεΙ» Βεττ1ττεττ ναυτάειι. Βευ2ο Ρτε.οιιεε άτοετττιττ: Βτεου

εετο.άουετ Ττευεροττοεττου, ντετοΙιο Γε εοννοετ τε Ε'οττυ

ττΙετεοτοτ Μιά ετοεεετετ ΒοτιοΙΙετι Μιτου, Με ειιοτι άιιε

εοΙΙιε, Με Με άττ?τιιεε ΟττττιττττευυΒ άετ Βο.υΖευ ΖεΙτο εε

ινοτεετ, το Γοττιετοτ, Με Ζοττρτεετιιε. άυτοτιάτττιεουάοτ Ροτττι

ευττιΜτου. νου τιτοτ ετοτΒου Μοεε Ζεττετι τυ άετυ ετντεοεετι

Με ρε.ΙΙτεε.άετιετττ8 ευεεοτάυετου τυευτττεευ Πτοττάοττυάττ1

εου ετιι€εεοεΜτετευ ττετττττττευ Βτυττοεετνεεε ετυροτ, υτιά

εοεοτυου, ινουυ τοτι Μεε ιιιιοε άττετττ υτοετ. εεοεεοετευ

Ιτουτιτο, άιιτοτι άτο ειντεοεου άευ Ερττεεττετι εετεεευου

Βτοτυειττι τιι Με ΕΠ.[ΠΒΙΙ άεε ΟοΙουε ιιιιε2υπετιάεττι. ννουυ

εε οτι ετοε εοτιου ιιιιτῖετΙοτιά ιιτιά ιιτιτνΜιτεοεοτυΙτοτι τετ,

άειεε, υεοεάεττι Με Ετεουτεεοτρττου τττι Β1ττιυάιιτττι τιετοττε

νοττεττττιάττ; ειιιτεοεοττ εετ, ετοε τει Ι)τοεάετττι Μεεετ νοτ

Βε.τιε ιιοοεττιΜε ιιυά 2ινε.τ Μι εεάοιιτετιάετ τιιτευετττττ

ιΜεάοτεοΙοτι εοΙΙιε, εο ερττοετ ετιιοε Με Ατιοτάτιιιτιες άοτ

Ρ'ο-ττοεουάετι ΖοτΙειι, ινοτοτιε το εετάοτι ΡΜΙοε ετυο @Με

νοτεοετοάευο τετ, ευτεοετοάευ ΒοΒοτι Με Ι)ειιτυυΒ άετ

Βτοεάεττυεττάετ Με Β880ΓρΕτιιΙτεν0τει'ΣυΒε. Ιτιι Βυοάουιιυι

τετοΙιττοεο, τυ Βεεοτρττου εοεττττευο Ζοι.ιευερττεεττευ, εε

εουάετε ευ άειι οεετετευ Αεεοευτττου άετεετεευ οτεετιεε

Ιεάουο Ττευεροττ2οΙΙετι τοι Ιυυοτευ άετ Ζοττου, οτιου ευ

Ηιιιιιτευ Βετεεοτε υιιοε ιιτιτου 2ιι νετετυ2οΙτετ τνετάουά.

άοττ το άετ Βιιετιιυοοεε ιιυά ενντεοτιοτι άουτ Οιτυυάε άετ

Πτττεευ, άτοετε, εοεννεττετττυο Ηειιιτοτι νου οτεευτιεΙτ.ττιευ

ΖετΙου, οττ Μοττο, ιιτιτεεοΙττιεεεττ.; εεετευετε Ρτετοιιοε ετΙ

άετιά, ιιειοτι οτιου ευ, τττιττιετ τττι Βτυάοεοννοεε ενντεοεοτι άειι

νοττττ; ετεειιττοτειι Βτϋεου Βετε.Βοττ:, εττιο εοετυΜετε Βοττιε

εττι2εΙυετ άτοεετ Ζεττευ, οί: Με ειιυι ΠετυιερτττιεΙ νοτ

άττυεουά. ΙοτΜετοε εοΙΙιετ τιιιτ ττι Βοτττιτζετ Ιυ- ιιτιά Ειτ

τετιετττττ ειιτνετΙοτι τυττ εοετνετΖευ Κοτυοεου άτιτοεεετετ:

άτεεε εετάετι Βττάοτ, ετιιυάνετεοτιτεάου τυ άετ Ατιοτάτιιιυε

άοτ ΤτευεροττΖετΙου. Ιεεειι ειιιοε ετυο νετεοεἱεάετιο Βου

τιιυε υειτιο,ιιτιά τιετεττε ετιιτυοττο @Με άεεεΜε Μεεου

νοτεο.τιε ττυ ΠτοΙτάετττι Με ετυευ Αυεεοεοτάουτ;ερτο2εεε

ευ. Πτυ τυττ Μιετ υοοτι ινοττετε θειντεεεεττ ευ νετεοτιεττευ.

ετεΙ1τε τοε ιιοοτι ετυο Βοττιε άτοεεεεττεττοεετ Πτιτοτειιοειιυ

Βου ευ.

ε) 3 Κουτυοεευ, ινεΙοεο εοτιου 5 'Εεεε νοτεετ υυτ

ΗΜετ Με Νεετυυε εττιε.Ιτ.ευ τιιιττευ, τιοττεττιευ άιιτοτι

ε 'Ι'ειεε ΗτιεττιοΒΙοετυ «Ροοετ»; Ιιτετειιιτ τντοάετ υυτ ΗειΓοτ,

υυά τττεττοε ττιοεττιιοεε Βοτυτευυε άοε $τοττοε, ιιττι Με

ΑιιΓτιΜιττιο ετεοτιεοΙττΒετ Κοτττιεεεευ ευ νετεττιάεττι; Με

ο. ΤειΒο τιε.οε ΑιιεεοτΖευ τυττ άοτ Ετεευάεττετοετιιιε »νοτ

άου Με 'Ποτε εοι;Μετ:

τ;Μιευ Ιτοτυο Βετιεττοτι, τιι ετιιΖεΙυευ Ζοττετι άεε οεοτευ

Ι)ιιοάετιιιττιε, Μιετ εετ ινοτι.εττι 8ετττιεετ, Με εετ Ττοτου. `

ενεΙοεο εΜά υιιοε άετ Ρε-ΜεάτττΜτου ΜΜΜ ντιιτάου,

ετυποΙυε ετεουΙιε.τττεο Ττετιεροττεεττευ; Μιε (Μου ΜΜΜ. εετιτ

ετ:ειτεε Ε.τεευτεΜτττου, τυεεεευεεττε Βτεοτι Πτετοτιάε ΖοτΙου

τττι ευεττιιιοϋεευ Βτυάετνεεε ιιτιά τιι άευ τυτ;εττιτειιΙϋεου

Βερτ.ου; άεεετοτοεευ 2τοττιττοε τετοτιττοεε, ίεττιετε, εοτιτνο.τ2ε

Κοτυεεετι ευτεεττουάε Πτοεάεττυερτττιεττετι.

ε) 4 Κευτυοτιου οτετεττευ ετιεευτευ τιι Με θΙιιτεε.τεε

Βουά, υυά 2 νετευοεεττοτε τυττεινετιεε τυ Με .ΪυΒιιτεττε

ετυε τεττιετε ΒττιυΙετου Ητιετυοετοετυ «ΡοετιΙ» τε ετεττΙτετετ

τετ ρτιγετοΙοε. ΝεΟτ-Ιιοειιυε τυττοτοττ; άΜιοτ τεττιε ΗΜετ

 

'Γιτττετιιτιε υοτιου εοτ8ττττττ8οτ Βοττιτευυ_ε ιιυά τ:ττεττοεοτ1ι

νττοοεεετ άεε 8τΜτεε; ιιο.ττττττοε πω· τοε ττιττ εοννιιεετ:,

άιιεε Μεεε εετάου Αρρττττε.ι.τουετυοτεοάου, εετ άετ ΠΊιΙσε

ττοεττεττι άεε ΡΜνετε, τεοτερευττεοε νοΙτεοπιτιιευ συνετ

τνευάεατ ετυά, Μ. ειιιε τει ετετ.ετευ Β'Μτε ΑεεοεεεεττάιιυΒ,

τυι τοωτοτου Με Ατιτττοτετι νοιι ΕτυεοΙτευ Ζε 8οινετ·οτρετι

εει.τιο; ειιττι τιτι)·ετοΙοε. Ειτροττττιετιτο Μιοτ ετντετεειι ειιιε

Μοεετεευ Με νοΙτττοττιτιιοτι τευεττοτι. Ιτι ΜΙευ 6 Ρττττετι ετ

τιτοττ τοε Με οτττετ.ε.υτοετου, εοτοττε οτιοτι εεεοεττάεττετι

Βττάετ άετ τττεεεετιεοΠετι Αυεεοεετάιιυε άοε Ετεευε άιιτοτι

άευ Βτοεάειτττι.

ΑττετάτυΒε τττιάοτ ττιτι.υ ευοε εετ τιιιετ οτεετιίτοτοτ Νεε

τιτυε οτυο Βοττυοτε, εεεττττιάτεο Αιιεεοεετάιτυε άοε Μοτο.Ιτεε

άιιτοε άευ ΒτοΙτά:ιτττι. άοοε τετ Με $τοτΒετυυε άτοεετ

Αιιεεοεετάιιτιε τιειοε Ρε- θτοεου εττιο εο 8οινετττεε, άειε

εετιεο Οοτου ετετε εε ττιτουετν άτιτιττετετττυ εεττττετ. άειεε

Μι εττιετ τιιεοτιετι τντεάετετιετιιτιτ άεε τττιυετττοε εετεοετιιοε

του Ετεουε ιιτοτιτ ειι εινεττεΙυ τετ. «το ννοΙοεεττι ουευτττειττ

νοε νετεΜτυτε Μιοτ Μοεε ..εετετοτττ.ετι ιιυά νντεάοτ εισε

Βοεοετοάετιετι Βτεειιττιετιεοτι ευ οτυο.τιάοτ ετεεευ, τνετοΙιε

ΠττΤοτετιυευ το Μεεετ Βε2τετιιιυε εετ υοτττιΜου ιιυά ετει.υτττ

εΜτου ΒΙυτνετ·τιε.Ιτ.υτεεευ εεεεεεευ. νττετοεο οεετυτεοεου νοτ

εττιάιιυ8ευ άε.ε Βτεοτι :πιτ εοτυετιι ννοι;ο άτιτοτι άευ θτειι

υτετυιιε ετυεεετ, Μοεε ιιυά Μιτιττοεε ετιιΒου εΙετεετι 1ιοοτι

το Ε'τιττο υιι εοετιττνοττετι. Ντιτ άειι 8οτιΙιιεε άτττττε Με"

ειιιε άευ ετετιεττεου Π11τ10τετ10τιτ1τ180τι 2τεεευ εϋτιυευ, ό888

Μιε ΜετΜΙ υε.οε εετυοτ Κεεοτρτιτου Με Με Βιιοάευτε.Ι

ορτττιεττετι υυά εετ εοτυετ Αιιεεοεοτάιιυτι άυτοε Με ΟοΙου

τυττ εττιεττι Βτννοτεεεοτρετ Βοιωτια τετ, πεε Με ετοΒε ειιιε

άετ τυετιτ τιτουτεετ ττιτουετνοτι Μτῖυεου θττττιίτττετ1τι8 άετ

εε.τι2οιι Ττευεροττεοττε ετ8τοετ.».

Πειε εττιά Με ντ'οττο Ηοίίττιιιυυε. οτυεε άετ νετ

άτευετινοττετου Ροτεοτιοτ αυτ άοτυ θεετετε άοτ Βτεευτ'‹›τ

εοειιτιΒ ειιιε άετυ .ΤΜιτο 1898. ντ7ευτι ουε εποε τοτε: τιοοτι

ετυε τ;τοεεο Β.οττιο νου Ρτ·τιΒου ιιυττττι.τ ετεοεεττιτ, εε τετ

άοοε τιι άευ τετ.Μοτι 6 .Ιτιετευ ετυ εεάοιιτευάετ Εοττεοτιττπ

το τεάοτ Βοετεειιυε,τ Μι νετπετοευου.

Με νοτεττεττοεετι οιιετιτττεττνευ ευΜγττεοεευ Αττιεττ.εο,

εετ άετετι 8ευε.ιτο ΒετετεΙΙιιιιΒ ετυπτιεοτιου τυτοε ετετ το

εεττ: Πτετετι ννϋτάε, οτυεε Ηει.ιτιττιετεοετοΒ -'"),

.τουοε"°) υυά Τουνοτιο.ττ”), εΜιετι ουε τιοτττι υτοετ

ε.υτιεττιτεοεευ Ιτιάτντάιιιιττι εεεεττετ. Μιεε τιτο 0.10 Ρο υυτ

0.0012 ιιυεοτετ ΠυτετετιοειιυΒ τιυά Νεοτιντετευυε ετοε ευτ

2τοτιο, υυά άτι.εε Με ττεττΒε Βτεουτυευτ;ε το μι” εεεττυιυι

του ρετπειιτιτεΙτειι Μευεευ, τοττε τυ άευ Οτετευετι ετερο

υτοττ, τεττε νττεάοτ ετιεεεεοετοάου ινοτάε. Ιττι ντεττετευ

· Αυεεε.ιιε άετ νοιι Ι)τι.τυοεττττι οιυεεεεεειιευ Πτιι:ετετ1

οευτιεετιιετ.εοάετι ττεετ άειι Νε.οτιινοτε άοε Ηεττιετεουε τει

Βοειιτιάου ιιτιά τττετιττευ τυουεοεττοεου Οτεει.υτετιιιιε τετ: εε

ερεετετΙ υυτ τετ εττιε Βοτεε οτε. ΒτεουρτεοριιτΜιο άευ

Βεντετε ιιι εττιτττιΒευ Βετιιυ8ετι, άε.εε Με νετ·τιτιτευτε

ενντεοτιετι 8ετοτοτιτοτ ιιυά νιττοάοτ ευεεοεοετοάουοτ Βτεευ

ττιουεο εεττυ ετεειιυάου Ιυάτντάιιιιτυ οτυ ειυάοτεε τετ., Με

ώ εοττυ ε.υε.εττιτεοεευ οάοτ οετοτοττεοεευ, τυάοτττ εετ τοπω

του οττιε Γε-Βετευττου ττυ ΟτΒευτεπιιιε εε το.υΒο ετικε

τττιάετ, Με υοτττιετε Ζυετττ.τιάε άετ ΒτυτεεεοεΜτουεοττ ιντε

άετ ετυττεττετετι εττιά. Ατιάετεεττε νετ εε τυ ετει.ετ Μοτο

.νοιι Νοοτάευ Μιά ΗοΠττιο.υυ, τνοτοεο Με ννοεετι

Μιι€οτι ιιυά ΒιιοάετιΜερττεεΙτευ τ άετ Οτιτοτοεε τυ ετυοτ Βοεινε.οτιο άετ εεοτυΜ:οροοττεοεοτι

θτειι.υε ετττε.υυτου, ιιτιά άευ Ηετττο.ετοτ άεε Ετεευε τι:

άουτ άιιτοτι Με ετεετιεοΙο.άευετι Ττε.τιεροττ2εττευ ΜτΙ (18$

Κυοοεοτιυιετττ ειιεεεττετευ τοττυε.ττνετι Βετο νοττεετου,

τνοτοτιετ Με ΜεάυΙΙε. οεεττιτυ 2τιτ ετεϋτιτευ Βοετευετιιτιτοτι

τοττττ;ετ ττετυτοεοτ Βτττετοογτευ νετε.υτεεεου.

 

"") Ηε.τυτυοτεοετιι8:

Με. 886.

"Ί ιΤουεε: Ου

.ΤουτυΜ. 1898. Π, 670.

"Η 'Ι' ο τι ν ε υ ει. τ τ: Οτετευοτεετιιρτε εετ Ι'ονΜτ·. Βεν. τω"

τιο.τ. άε τω. οι ιτε οτιτι·υτε. 10. θα. 1898, μη. 881.

ΟετιετιιΙ. τ”. ΙτΙτυ. Μεάτοτυ. 189Ι,

τ.τιο οτι.ιιεεε οτ οτιτοτοετε. Με. τττεά.
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ΙοΙ1 80181180 811111 8611111888 1181· ΕΓ8θω1188θ 1118111111· 811

116τὶ11181118Ι!611 Π111:61·8118Ι11111,8611 111181· Η8611188Ι88111 «Ρ86Ι1!›.

Ψ1τ 11811811 111 1111811 84881811- 1181· Υ8τ8118Ι18181118 - 1181

Β88οη111811 111111 Α1188811811111118, 1181 ν61·Ι18Ι1811 1888 ΗΒΗ!

018θΒΜΙ880118ωΙΙΠΒ8Ω0θΪῇ0ἶΘΙ1ἰ0ΙΙ,- 8111818 1181 11011 Π1118τ811

8111188811 111161· 1118 1281861186 1111 Κ1186Ι16111118.1·Ι1 8681111811,

118.88 Ρ0θΜΤ80118 Ρ1·881181816 8111111 Α11Γ88118τι1118811 6111

88111116

88118111, 1118 8811·

11881,

Α. ΟΙ1Ιοτο8ετ1.

  

1181011 118111 8811118811 86811118 ΠΠ88Ι'θΞ

1871380118 111181· Ε1881ΙΨΗ1(ΠΠ8 8.11 8111 1881188888 Ε1881111τ8

118881. 811 8158116311 8611111181 811111.

- Ν80ιωθΙΠ 88 6186888168 1118111; 1111 Κ8Ι111188 1118881· 2811:

811811111τΙ18118 Κ8811Κ81188881118116811

1181118811, ΜΜΒΓ88168 1188 Β1Ι11 811161· 81811 8888888888 111111

ΖΠΓ Η181Ι11118 186Ι811881111811 Α118811118 81181· Ο11Ιοτο818 16118111

214

  
  

Η80ΠΙ0¦Ι0Ϊ3ἱΠ.
ΝΜΜ' Β1·γ 1 11 1· 11 8 81.8 11-Α 11 Ζ 11. 11 Ι. (Μὡ θον"Η.Β 80818) κ6ΓΡ"€ω'

188862111611:288··1816211161868811 611611.. 618.16.. 868888-88

1 Β. 11. 16 .1. 8.188.688 8.648.888 4.188,8118 62 1101. 68 1101 86 681. 41.2 48.8

8 111. 11. 16 σ. 81.68.8811 6868888 4.868,888 68 . 66 .. 88 . - -

8 4. Γ. 16 1. 8.688.888 8.888,8118 8.868.888 65 . 68 . 86 . 41.4 48.6

4 14.18. 18 σ. 88888118 8868888 4.100,000 46 ,, 66 . 80 .. 488 487

6 11. Η. 18 1. 8468888 8868888 8868888 60 ,, 88 ,, 88 ,, 44.1 46.

6 1111. Γ. 18 σ. 8888888 8.6888811 8888888 46 ,. 65 . '78 . - -

8 1. 14. 18 σ. 8.888,888 8.688.8118 8.8811.8118 50 .. 88 .. 80 . - -

8 Β. Α. 18 .1. 8888888 8888888 4148888 68 .. 68 . 88 1 46.8 48.8

8 11.11. 18 1. 8888888 8.648.81111 8.888.8118 46 1. 66 . 79 1. 467 4741

18 1. 11. 18 .1. 8488888 8818888 4.888.888 68 . 68 ,, 80 . - -

11 11.11. 18 1. 8668888 8888888 8.868.11118 46 ,, 68 ,, 86 1. - . -

18 4. 11. 19 .1. 8688888 88888811 8.868.8118 62 , 64 ,, 88 ,, 466 61.8

18 11. κ. 18 .1. 8688888 8,868.888 4.188.800 64 .. 88 . 86 .. 48.6 1 61.8

14 1. 11. 18 σ. 8488888 8888888 8868888 66 .. 68 ,, 88 ,, 48.8 ὶ 68.6

16 16. Ν. 18 α. 8488888 8688888 8888888 48 . 68 .. 86 . - -

16 11. Α. 191. 8888888 8.688.11118 48888811 68 1 68 ,, 84 ,, 4.86 ' 61.8

18 11. 4. 88 σ. 8848888 8.888,888 48688118 68 . 86 ,, 86 ., - -

18 11. 11. 21 .1. 8.6811.888 8.818,88ο 4.168.8118 68 . 68 . 80 .. - . -

18 11. 1. 81 .1. 8888888 8888888 4188888 66 ,, 86 ,, 86 . 68.1 68.8

88 1.. 18. 88 8. 8.150,000 84688811 8.980,0ΟΟ 68 ,, '78 .. - -

81 118.14. 88 .1. 8468888 8.688,888 8.850,000 68 ,, 84 . 81 ,, - * -

88 Β. 8. 88 .Ι. 8868888 8888888 4888888 64 . 88 . 88 ., 68.8 . 64.6

88 11. 8. 88.1. - 8.688.8118 8888818 4188888 66 ,, 86 .. 84 . - -

24 1. κ. 18 .Ι. 8.488,888 8888818 4.680,000 80 1101. 66 1101. 86 1101. 48.8 61.8
86 11. 8. 22 8. Ε 8868818 4.1(10,0ΟΟ 4.860,01)Ο 40 ,, 66 . 86 . - -

86 11. 8. 88 .1. Π 8.260,000 88681188 8.648,88ο 86 . 48 .. 68 ,, - -

87 11.8. 88 .1. 8.1611,8811 8.688,8811 8.888,8118 68 . 68 ,, 88 ,, - -

28 8.11. 88 8. 8.868,888 > 8888888 8.868,8118 48 . 68 ., 84 .. 61.8 68.8
88 4.118. 81 8. 888.818 8.468,888 8.888,8811 88 . 68 . ώ '70 ,, 68.4 66.8

88 14.816 σ. 8.648.888 8.8118,888 4.868.888 46 ,, 68 . 88 ,, - -

81 11. Ρ. 18 σ. 8668888 8.888.111111 8.8811,888 48 . 66 . 88 ,, - -

88 Α. 11. 18 σ. · .4.888.81111 ·41168,81111 4848888 68 . 66 88 ,, 48.8 61.8
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1 · ·_ .Β. 'ΑΠ88Π1Ξ21 1111111.

0Στγ601·0ογτ011-Α11211.0Ι.

 

 

 

 

 

 

Νέωθ Η1ιο 111 ο 811.41 00 1116.

ΔΗΜ. *Θ*- . ρ--0____ . Α Η Μ 0η( π' Η ε

Ζ°Β°Β_ἰ"°·4 _ ' 6 1002111111. 111 10061166. “ω” 10 1%·ΙΣΣ11. 16 01800111.

κ 1

1 11.11. 66 1. 2.650,Ο(10 6.060,000. 6.760,000 41 1101. 66 1101. 74 1101.

2 46.1). 82 Π. 2740000 33011000 8840000 44 δ!! ,, 77 ,, Τ11001·011Ι.- 11ετάΕ6:01.1ε.

. 6 111. 61611. 41 1η 2500000 6.400000 6.060,000 66 Η ,, 76 ,,

4 Κ.Η. 24 .Ι. 2140000 2.500,000 3.340,()ΟΟ 28 88 ,, θΙ ,, Τ11001011Ι.-νετάβ.1:01.1ε.

6 1. 6611. 67 .1. 6.660.000 6.64‹›τ000 4290000 66 74 ,, . 66 ,,

6 1>. 1.. 29 1. 8.080,000 6.060.000 6000000 53 68 ,, 74 ,, Ν0ΠΠΠΠΙΒΜ0.

._ 7 11.κ. 29 .1. 8.250.0011 6600000 6000000 66 68 ,, 77 ,,

8 117. κ. 66 .1. 2200000 2.700,000 6.400,000 28 42 , 1 62 . Τ0Κ.-ν8Γ0ὶδ00ἱἱἔ.

6 111.8611.117.1. 8.060.000 ω 6.660,000 61 - 373 ,,

(ἶ. Α11ε1ε1111:1 660111111611·16.

ΜΜΟ Β1·γ111100γ1.011-Α11200Ι. ΗΒΘΠ108100.·080810.

ΑΙιε1·. Π Ι 8. Β- " ο Β θ. ν 7 Β 111100 έ 111100 Ο 211 0 111100 0 1111140

. π· πω". . 6 νν000ε11. 12 ννο00611. Β02ἱΠΙ1. 10 064.11. 12 00100.

1 Κ. Η. 28 .Ι. 0116011101 0061. 11100101·1·00.0111111 2250000 8.450,000 4,ΙΒ0,000 30 1101. 60 1101- 78 Ροϊ

2 Α. κ. 661. 1 ” 2080000 8,540,000 6.060000 42 ,, ι 66 ,, 180 .

6 κ. 11. 41 σ. ,, 6,000,0110 2.000,005 6,660,0110 82 ,, 66 ,, 76 ,

4 81.13'. 101. . 600000 4.150,000 - 60 . 88 ,, -

6 1111. 111.66 .1. κ ,, 2,780,000 8,350.000 4,000,000 40 ,, 66 Θ, 80 .

6 Α. κ. 29 .1. Ι, 0000,011ο - 6.060,000 66 ,, - 76 ,,

7 11. 1111. 86 1. ΑΠΕΙΗΜΒ 0080 60111111 11070000 2,960,000 6000000 60 ,, 66 ,, 76 ,,

6 11.11. 82 σ. (Μα ρ"327νω · 11000,000 6,000,000 8,940,000 46 . 66 Π 80 ,,

9 Α. Ψ. 64.7. Π101·116111γο1110Ι11τι11η:011 8050000 8,700.Ο00 4,240,000 48 ,, 62 ., 05 ,,

10 1. 14. 60 σ. . ··· 2020000 6,600,000 4.060,000 52 " 66 ,, '82 ,,
11 1. Α. 66 1. ΗΒ.8ΠΠΠθΙΙ108. ΒΧ 1116. ω". ν 6600000 6,600000 4100000 40 ,, 66 , 78 ,,

16 11.04. 41.1. ° 7, 8.450,000 6000.000 - 55 ,, 76 .. -

16 κ. 1. 66 1. 6060000 6700000 406000 46 ,, 60 . 80 ,,

14 1111. κ. 66 σ. 116611166106 τω. 2.050,000 6040000 6.760.000 48 η 60 ,, 74 ,,

16 11. Ε. 29 1. _ ,, ΤΜ. 2.Τ40,ΟΟΟ 6060.000 6,460000 46 . 40 . 1 60 .

16 1.. 1. 41 .1. , 166. 6,6:>0,000 6.600.000 6060000 66 . ` 711 ,, 00 .

17 ε.. Α. 64 1. 61161100160668 11. ΟΙ'ΙΙΓ8.Π8. 1,060,000 2870000 6760000 28 ,, 66 ,, 76 ,

  

 

10 10 Τ8.€8 111100 Β0811111 1101· Β006110Ι1111ρ; 00101016 (Β11ι10Ι06.110111, 800.00! 6161161011 1110 ΒΙ11τι1110011.

ω» 117 "
σε · η π το (η. ('Ι'01:11Ιο11611101111011 Με 0101·ι111); 6111 Τα” 1101· 0001611011.

ΒΙ1·γ601·0011το11 8,14Ο,000, Η1-.1Ι. 58 Μ.
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Α!!!!;ο νο!!!οι!! Μ, !οοεο !ο!! ά!ο Βοοπ!!ο!ο πο! Ηι!ο!!!ο_!;

!οι!!Μπωω» -- Μοά!!!!!!!οπ πο! ο!ποτ ε!οοεο!ο!! Κο!!!ο νοπ

Κ!!!π!!ο!! !π !ι!.πο!!!!!πο!ιο!. Ποπο!ο!ο!!!. πω Επι!!! νο!

ε!ο!ιοπάο! Αππο!!ά!ππε ίο!πο!!; ε!ο Με!! ι!!!!!!!άο!!οο!!ο!!,

άπο!! ο!!! Βιιιν!!!!ποεοπ, π·ο!ο!!ο πιο!! οπο άοπ !!!οο!ο

!!εο!!-οπρο!!ωο!!ιο!!οπ Ππτο!οπο!!ππΒοο!Βοππ!εοοπ οο!!ορ!”ο!ι

!!οο!!ίο. ο!ο!! πω !!!οποο!!!!ο!!οπ Κ!ο.!!!!οπ!πο!ο!!π! πιο! άπο

ε!!!πιο!!άοτο πον!!!!!!! !!!!.ποπ.

Ω!!!!ο!!π!ιοο!ι χ

απο άο! Θοοο1Ιοο!!ο!τ !!!ο!!!!οο!!ο! .πωπω
ο πι! Β!εο..

πππο!οο!ι!!μο! !!!!ο!οο οι! Μπος !;οο!ο!!!. Ιπτο!·οοοοπτ πο! πω!!

άι!! Β!ο!!ιπ!!8 ο!πο Ρππ!!!!οι!οπ οι!!! Ηο!ο!!!!;!ο!ο,·ιι·ο ο!πο

!!πο!!ποο!!οπά !;!οποο !!!ο!!εο νο!! !!!!!!οπ ροι·π!ο!οοι!! Αππω!ο

ο!!·!! οποιο! π!!! ά!!!ο!! Βο!!π!!!!!!!πο!ο ποά!!!!;! !!ο!!!ποποο!ο!!!

!!!!!!.ο. ¦

Β!. Κ!!!πο!: Ε!πο ρ!!!.ι!οο Ι)!!!!!!ιο!!ο οο! !π !!ο!ποω νο!

ι!ι! ο ο.ποά!!!ο!!!!ο!! νο!·ω!οάοπ. θο!;οι!!!πο!· άο!· νοπ 1)!. Ποπ! -

πο!π νο!ι!ο!οποπ Αππι!!!ωο ο!!!ο!· !πι!οτο!! Β!ιι!ππΒ ποπ!

Βοά!ιο! ποο!!!!!!!!ο πο! ά!ο !π !!ο!!!ο!!! πω.. ππ!!”!!!!οπά !!ο!!οπ

'Ι'οωροι·ειιπ!·οπ ππά άοπ άπ!ο!! ν!ο!ο Ψοο!ιοπ !!!πάπι·ο!!!!!!!οπ

πο!!! Μ!!2!πωο! !!!π. Β!ο!·άπ!·ο!! ο!!ππο!ο ά!ο! Π!!! πο ά!ο

5 !. ! !! π! ο ο ! !'πο!!ο Αι!!!!!!!ο ορ!οπ!οπ. .ο!!πο πω!! οπο! ποπ!!! Ι!!!

!!!!!ο!! π!!! !!!ι· μπε· ππιάοο!!οπ. Ζγι!!!!π νο!·ϋΠοπ!:!!ο!!!! !π άο!

Βο!!. !!!!π. Μ7οο!!οποο!!!. Ν!. 42-1908 ο!πο Δι·πο!!.,!!!! ά!!! οι·

άπο νο!!!ο!πωοι! νοπ Ποπο!!;ο.πεο!'ο!ωο!!; ο!.πο!οο!!ο !!!!!!οο!!οπ

άο! Β ! ο ι· ω ο !'οο!!οπ ρο!!!!ο!!!!!οπ πω! άο! 8 ο ι· ε! ω ο ο! !'οο!!οπ

Απποπιπ! ορ!ο!!!οπ, οονο!ο ππάο!ο!!!ο!ιο :ιν!οο!!ο!! ά!οοο!· ππά ποπ

!!!!.π!!ο !ιο.ο!!ιποιοτ. Πω ο!πο Ζπ!!οο!!οπϊο!!!ι ενν!οο!!οι! Β! ο ι· π! ο !·'

εο!!ο! ππά Ε!!! !! πιο!! ! !'οο!!ο!· Αι!!!.ιπ!ο ω” ο!! ο!ο!! !π ά!ο!!οι!!

Γ!!!!ο ο!ιο!!άο!τ!ιοποι!. Οι!" οπο! ο!πο !ππο!ο Β!π!ππ!; ά!οι!οο

Κ!ο.π!! ο!ιοπ!!ά !!!!!ιο οι·ιοπ οπ !!!!π!!οπ, οιπ!!! ίο!!!οπ !!!ο!!οι·

 

$!!!!ππο·νοω 19. Π!!! 1904.

=· Π!. Κ ι· ο ο; ο! !Ι πι!!! οο!!ιοπ οποιο!!!!πά!ο·τοπ νοι·1!!ιε ο!! π ο !

ο!!!ο!! !;ο!ιο!!το!! Γι!!! νο!! !!ο!!ννο!·οι· Δπο!π!!ο».

Πο!. !π άο! !!οι!!.!!!οπ Επιπιποι· νοι·Μ'οπτ!ιο!!!.!

Π!. !!πι!!ρο!π: Β!ο!ιο!· !!!!!ιάο!!ο ο!! ο!ο!! !π νοι·!!οεοπάοιπ

Γο!!ο πι!! ο!πο Λ!!!!.!!!!ο !.!!!·ε!ν!ο. Β!!!οπ!!ο!ι πο! ά!!!ιο! άο! επ!!!

οπο!! νο!!οπ!. Βοο!! ο!!!ο!!ο!!!ο !!!π! ά!ο Βοάοι!!ππο πο! Μο!

!!π!!οινο.ι!άτο!ι !!ιοι·προπτ. !!!ποοππ!ι!!ιοπ !!γοο!!!ο!!οο!!. Π!ο Β!!!

ε;πο!ιο ά!!! οο!!οο!.!ο!!οπ Λ!!!!!!!!οι! οι!! !ωι!ιο!· ο!ι!ο Βιο!ι!!!!οπο

!)!ιο!ιοοο.ι Απο!! ά!ο Β!ι!!ππ!οι·!!ποππι!8· οο! πω!!! !!.π8οο!!!!λε·

!!ο!!οπά, ά!! πο! !!!!οπ Ε'ο!!!!οπ πο! Απππ!!ο ε!ο!ο!!ο Β!π!!!ο!ππάο

νο!!!οπιπ!οπ !!!!ππτοπ. !

Ιω πο!!!οποπάοπ Ρ!!!!ο οο!ο!! πι!!! ποιο! άοπ !!!ο!ιο!!ο!! ο!πο! !

!ιο!!ππά!!!οι! Απ!!!π!ο !!!!ο!ά!πο!ο 0ι·πι!!ιο!!!!!!π!!πι!ποπ. !!οι!!!ο

Ηο!πι!ι!!!!!οο!!! !!ποποοο!!!οοποπ ν!ο!άο!!, πω!!! οπο! ά!ο Ι!!!!!!!ο!!

πο!! ο!πο!· !ππο!οπ Β!πτππε. '

Ψ!!! άο!· 58ο!!! επί Β!πτ ππ!οι·οπο!!! ννοι·άοπ?

. Π!. Κ!ϋ!!ο!·: [Πο Ππ!.ο!οπο!!ππε άοο Βιπ!!!οι! !!ο.!.!ο ινοάο!·

!!!!!!!!οο!!ορ!οο!! οπο!! π!!!!!·οο!!ορ!οο!! ά!ο Απινο!!οο!!ο!!. νοπ Β!π!.

πο!!!!!.πάτο!!οπ ο!!;οποπ.

Π!. !·Ι!!!!!ρο!!!: Π!οοο Ππιο!οπο!ιπππ !;οι!!!Β·! !!!ο!!!, πιπ

Β!πιιιπο!οπ !π άοπ Ιπ!οο!.!πο.!!!·π!!τπο ππο2ποο!!!!οοοοπ. Η ο ο!!!!

π!!! ποο!!!!οι!!οοι!ο!!, άο.!!ο Β!ιι!π!ιςοπ π!!! επ 500 οο!!!. !!! άοπ

Ι)!!!!!! ο!!'ο!!!ο!! !!!!πποπ. ο!!πο νι!οάο! !πο!!!οο!!ομ!οο!! ποο!! !π!

!!!οο!!ορ!οο!! ι!!ιο!!ννο!οπο! οι! ι!ο!π. Α!!ο!π ιιινο!!!!.π!!!!.!· ειο! ά!ο

π!!! !!!οι·'οο!ιο θπο.!!!!! !οπο, ά!ο οο!π!!! ά!ο ποι·!ποο!οπ Β!πι

πο!π!οπΕπ!!!;οπ !π! διο!! ο !!!ιοο!ςο. !)!οπο Ρ!οπο πο! !ο!άο!· !!!ο!

ι!πιο!π!!οποπ. '

8ο!ο!ιο άπ!·ο!! Β!π!.π!!!ςοπ πονι!!!·!!!ο Δι!!!!!!!ο!ι “ποπ ππ!οι·

Πι!!!!!!!πάοπ ω!!! !!!!!ιο!!ο·ο Βοοπ!!π!ο. 3ο ιπι!!! ι!!ο!! ειιι!!! !!!οι·

ονοπι.πο!! ά!ο ν!ϊπο!!ο!πο!!!ιπά!ππο· πιω!!! !!ι!ποπ. Βοάπο! !!!!πο

ο!πο!! Γι!!! π!!! Βο!!ο!ο!!π!ιοι νοπ Κο.!!ι!ππάο! !νοο!!οι· !.ς!!!!οι!;

ποο!π!!ποο!. Μ!!! ά!ο Τοπιρο!!!!π!ο!.ο!εο!πποοπ πω!!! πο Μ!!!

ποπ ά!ο πο! !!!!οπ Λ!!!!!!!!οπ. οο!πε! άο!ά!!!ο!! Ηο!ω!!!!.ποπ πο

ά!π!ς!:οπ νο!!!οωιποπ.: Βο!!!!οοο!!ο!! !!ϋππιο οο πω!! !π ά!οοο!π

Ε'ι!!!ο-οοει!! οπο!! π!!! ο!πο ποποππο! ποοιο!!οπάο, !ο!ο!!ιο Επι!!!

πο!! 'Ι'ππο!!!π!ο!!ο πο!!!!πάο!!. !!!!ποπ. ά!ο άοπ!! -_ά!!!! πιο!" ο!!!!!!!ιοπ
!!!!!!άο. · ο `

Δ Π!. Κ!ϋι.2ο!· ποάι!πο!! άπι·ο!! ά!ο Ππτο!!ποοππο; άι!! θι!!!_!ο.!!

!!!οπο ά!ο Αππ!!!!!!ιο Π!. Ηι!!προ!πο; ά!!οο οπ ο!ο!! ινε!!!

οο!!ο!π!!ο!! πι!! !π!.οο!.!πο.!ο Β!ι!!!ιπεοπ εο!ιοπάο!! !!!!πο. πω!!!

π!άο!!ο!;οπ οι! !!ϋπποπ. . ι ι .

· Βοο!! εοςοπ-ο!πο οο!οπο, Μο !!πο!!!οπιπ @ποπ ο!!!ο οο!!π!ιά!!!ο

Αι!!!.!!!!ο !!ο!!!οπο Πι!!! νοιι! Ι·Ι!!ποο οι!!! άι!!! “πιο Ι!!!!!!οο!ιο Β!!ά.

 

. ιπι!!! πο!!;οιποοοοπ.

!!!!ο !!!ο!!ο!οπ θι·ππά!!!,<;οπ. ! οιπ ά!ο ννο!!.ππ8· άοι· Β!π!.πι!το!·

!!πο!!ππο πο!;!!!!!, πο νι!ο!άο άο!·οο!πο!!, ποοο!!άο!ο άοιπ Νο.ο!!

ινο!οο νοπ Μοο!!!οογιοι! Μου. Μοο·ι!!οπΙοο!.οπ π!!! απο!! οο!!ππ

ά!!!ο Απο.ω!οπ οι!!οο!!ο!!ά, !ι! άο!· Ι!!!.ο!!!!πι· ο!πο ει·οοοο Βοάοπ.
ο π.- . .

Απάο!οι·οο!!ο ω! Βοάπο!· ο!ιιο!!! Β!!!!νο!!!ο Απ!" ά!ο οπτιιο!!!οάοπ

!!!!ο!!!!!. νι!!ο!!!!εο Θπο_!ο!!!!!οπο !π άοι· 1.!ιο!·πιπ! !!!!!ςο!!ά Μπος

ιιο!. Μο!! ποάοπιο άοο!!. ά!ιοο ά!ο Αιιτοι·οπ. ο!!πο νοπ !οτε!οι·ο!π

ά!!!!.ς!!οο!!οο!ιο!! Η!!!!”ο!π!!!ο! Οοπ!πιιο!ι εο!πο.ο!!! .ιιι !!!!πο!!, άοπ

ποο!! ά!ο νο!εο!!!οάοποπ Γοι·ωο!! πο! οο!ιιινοι·οπ Αποι!!!ο ποι· πω!

!!ι!ο!! οπ!ο!ιι!νο!! !!οπο!!Βοι! Βι·οο!ιο!πιιποοι! !!οι·ο.ιιο επ ΐοιικοπ

!ί!!!.ιι!!!ιο!!!!π!!άο!!! °!ιοπο!! !'ο!!!!οπ ππά !!!ποιο!!οπ !!!!πποπ. 8οω!!.

οι·!!ο!ιο!πο ο!πο !!!!!”οι·οο!!π!ά!ποποοο οπο!! ο!ι!!ο Η!π2π:!ο!!ι!πς

άο! θιππ_!!!!!!!!οπο άι!,!ο!!οπο !!!!!ς!!ο!!.·

Β .ν!7οο ά!ο Βοπι·το!!ιιι!π άοπ !!!ο!!!ροιι!!οο!!οι! Ε!!”ο!!!οο· πο!. νο!

!!ο;:οπάοπι Ε'ι!!!ο οι!!πο!πιιε!., πο ά!!!·!ο πιο!! άπο!! πω!!! νοι·.=;οο!!οπ,

άοπ οπο!! άο! εοοπιιιτοπ ο;!οποοιι Αππ!!!!ο!!οιο!·ο!πι·, ά!ο ά!ο

Οπο!!!!η!!οπο !!!ο!!ι ποι·!!ο!!ο!ο!!!!πτ, ππά !π άεε! ά!ιππ άπο!! οπο!!

!!πι!!!!!ο!! ν!ο!ο !!`!!.!!ο νο!! !!!!ο!ιτοπ Β!ιι!πι!εοι! ω!! ιι!!ιο! ά!ο

οοεοπιιο!!οπ Αππ!!!!οπ ιιοπ!ο!ι·!ο!! ιι!ο!άοπ άοπποο!!, ιιι!... !ι!!!!ι!

ο!νο ά!οι!ο οι!!;οπΙ!ο!! ;!!ι!ει!ποπ !!!!!!ο, Ηο!!ι!!!!!οπ επ άοπ .π!!!!!οιοιι

Βο!!οπ!!ο!!οπ ,ςο!!πι·ο!!. Πο.!!ο! ά!!!·!!ο !π νο!!!ο!;οι!άοιι! Ε'π!!ο, άοι·

άπο Β!!ά οο!!ινο!ο! οεοο!!!!ο!!ο! Αποπ!!ο πο!. οπο!! νι!οππ οο πο!!

πο! !!ιι!ι ι!ω ΒΙπτπ!!εοπ !;ο!!ππάο!!. !!!!!!ο, ά!ο ο!πποεο!!!ποοπο

'Γ!ιο!!!.ρ!ο πο!!! ο!πο Βο!!!ο!!ο!ο!!!!οι!!!οι !!!!άοπ, πο!!οι!άο!·ο άι!. ε!ο

πω!! πο! Ι.!ιο!ο.!.π! π! ά!οοοι· !!'ο!·ιπ π!ο!!ο! πω!!! π!ο πιιςοινο.πά!

ιινο!άο!!.

Π!. Η!!!π πο ! π: Ψ!!! πι!ο!ο!!οι· άο!_ Β!π!.πο!`ππά !π ά!π!.;ι!ο

ο!.!οο!!ο! Η!πο!ο!!! πο!. !!!!ππο ι!!!!π οιο!!!.άο ο.ι!ο.άοι· °Ι!!!ο!·!ι!.π!

ο!οο!!οπ, ιι·ο πο! άοπ νο!·οο!!!οάοποτοπ Ρο!·ωοπ άοι· Απππ!!ο πι!"

!!!ο!ο!ιο Β!π!π!!άο! ποοο!!!!οπο!! οο!οπ. Ν!ο!ι!. ο!!!!!!!!! ά!ο!Ιοεο.!ο

π!ποιοπ οο!οπ ο!ιοιιι!αο!!οι!οο!!, πω!" .!ν!!.!·ο π. ά!ο !)!ποποοο

οπο!! ω!!! ο!π!'πο!!. $!ο πιω!!! οπο!! οπο! ππ! πο! ο!!ο!πο!οπο!!!

ειο Ιοπ. '

_ Η!. 'Ο. Κ! οω ιπ: θο,οςοπ ο!πο !'ο!!Βοοο!πο Β!π!οπ!.:!ο!!ι!πς

οο!!ο!πο !!!π! !ω !!οπτ!!!οι! Γ!!!!ο ά!ο εο!!π!;ο 2ο!!! ά!!! !!οπ!!ο

ογιοπ !.!π π!!!!!·οο!!ορ!οοποπ Β!πιπ!!άο οι! ο!!!·οο!!οι!. Ιπ οο!ο!!οπ

Β'ο!!ο!! Μ!!! !ιο!!ιάο ο!πο Ηγρο!!οι!!!οογιοοο π!!! ο!! !!!ο!οι;!!!ο!!ο

Βο!!!!!!οπ επ ο!ινο!!ο!!.. !!οάπο!·. !:!ο!!ιο!. πι! Η!. ἐ!!!προ! π

ά!ο !!!ο.εο._οπ !!!ω ά!!!!!πο!· οινν!ιο πο!!!ιππτ ειο!. άοοο πο! Μ!!

ι;οεο!!!οπ Β!π!.ππ!;οπ ο!πο νοι·ωο!!!ππε άο! !.ογ!!οογιοπ άοπ

ποο!ι ι!π!!π!ο!ποπ !!ϋππο? . .

1)!. Η ο π! ο ο 1 ο νοι·πο!πι: ά!ο Ρ!!ιεο.

Η!. ε! Κ!οπ! πι: Ποι!π !!!!!!πο ο!πο άο!

ω!! $!ο!!ο!!!ο!!πποποοο!!!οοοοπ ι!!ο!άοπ.

Β!. ν. Κ !!!άοπ ο!: 6!!ν!!!ο ο!! πω!!! άοπΙ!πο.!,_ά!!!ιο οο πω!!

!!!!!πο ·Απ!!π!!!!!ο !!!ο!

ι. · · .

ποοοπάο!ο άπο· !!ο!!ο, ο!!!!!.!ππ!!!!ο!!ο Γ!οπο!,· ά!!! Η!!ιοπ!ποι·. !π Αππο!!πο!!!. άοπ Γ!οπο!·ο ππά άοπ !!!!ο!πι!!ο!ο πω !!!!!!!οι·πι

ιιο!!!!ο.οπο!! ά!ο Β!!;οππ!οοο ά!!! ΒΙπιππτο!οπο!!!!π!! ει! ι!!!!οο!!οπ.

Ιιι Αππο!ι·πο!!ι άοπ Επι!! !!ο!!“ππ!η!!!!οπ ο!οο!!ο!ι!οπάοπ Α!!ποιπο!π

Ϊππο!ι!πάοο άο! Ρο!. Μοτο. ο!!ιο Πι!!ο!οπο!!π!!!; ποο!! άο! Β!ο!!

τοπ; !π οο!ποπ Απεοπ άοπ ν!!ο!!. πο! !!!!π!!ιο!ιοπ _νο!!!!!!!πά!!;

πο!! ποοπορ!·πο!!οπ !!!!!ιποπ. Π!οι!ο !νο!!!ο ποιοι· πο!!! Ε!πά!πο!ιο

πο! οο!ιο!ππ!!.ι·οι! Ππνοι·ι!!ο!ά!!ο!!!!ο!! ο!!!οο π!!!ά!ςοπ ππε!!!ιοι!!;οπ

Αποεο.!!!οο οπο!! !π πιππο!!ο! !!πάο!·οπ Η!ι!ο!ι·!!ι: Ι.πο!!οι! πο!.

80ιΒΒ!Ο!! οπο!! !!!!άο!ο ά!οο!!οι!!.!!ιο!ιο νι!!ο!!!!πο Πι!ιο!οπο!!π!!εοπ

Μ!!! ά!ο2!!!!!ππο άο! Β!πι!!ῦ!πο!·ο!!θπ ππά ά!ο Ορ!!!!!π!ωοο!!ορ!ο. γ

οι!!!!!!;!!ο!! ππτο!π!!οποπ. “ ι

Π!. Πππ!!!ο!π: Μο Ππτο!οιιο!!π!ιο; άοπ Β!π!οο, Μο άοπ

·Δπ;.:οο!!!πω!ς!ππάοο οο!οπ ά!!!εποει!οο!! πωπω!!! !ι!!ο!!!!ο, ει!!!

ά!ο άοπ 5ιπ!!!οο. ππά !!!!!ωπ οπο” οπο: !ο!!!!!!!οπέ!!ϋπποπ.

Ππτο! άοπ !!ο!!ποπ άο! οο!!!!νο!οπ Αιι!!ω!οπ π!!! !ο!!!!!ν] !!!!!!!!!!

οι· Ρ!οεποπο !!ο!_ οπο!! ά!ο - οι!!ο!οεοπο ο!π!ο!!!!!ο Απ!! !ο

6!ο.π!! τ ο! ο!!πο"Β!πτππεοπ επ ποπποπο !ο Β!ο!!!!ο!°οο ο

ο !π!ο!!!!ιο"Αππω!ο πο! ο!ι!ο 8πο!!ο!!!! οο!!ο!ιοΚ!οπ!!!ιο!!. Βοά!ιο!

π!! π·!!!!!ο!!ά οο!ι!ο!!'Ζο!!. Με Ο!ά!ι!!!!ο! πω Κ!οπ!!ο!ι!!πιι!!ο πο!

Η οάο! 8 °!!'Ι!!ο ο!!οπτ. Ηοπτιπ!!!!;ο ι!!ο!άο ά!ο !)!!!πποεο

- ·!!ϋ!·οπ οο!!ο!ποι!.

!;ο!!ο.πάο!! πω!! !!!!ππτ.ο?

- Β!. Κ Μ!!

δ'ο!!οπ!'. ύ ι . . .

· Β!. Ο. Κ!οπ!!!!: !π άο!π ΡΜ!!! ποια!!! οπο!! Ρ!ο.επ!οά!ο!! π!!

Β!πτ ποο!!!!·ο!!!οοοπ ννοι·άοπ ιπ!!οοοπ, πο!! πω! πω!!! άο! Γι!!!
ιινι!!.- ° ο ι π - ο _°

Β!. ο!! !!π ο! ο: Πο πο! 8ο!!! !πτο!οοοο.πτ, ά!!οο Π!. ΗΜ!! -

ρο!!!' γν!!!!!·ο!!ά οο!πο! Κ!!!π!!οπ!!οπο:ο!! επ !!ποιιο!·οι ιινοπ!ε

-ρο!π!ο!!!οο Αππω!οπ Βοοο!!ο!ι. Νοπο!ά!ποιο !!!!!!ιοπ !!!.π!!!ο!! ο!!οιι.

4--5 Β'!!!!ο ω!!! άοι· !)!!ιο!!οοο «Α!!!!ω!π οι·ον!!!» ο!!! Οπάο!!!!οπ.

Πο! ο!!!!το!!!!οο!!ο Βο!πι!ά πο! °ά!!ππ οπο!! !π άο! Το! ο!!! ποε!!

!!νο!·. πο άποο ά!ο!!ο ΕΜ!!! επ άοπ οι!οο!!!!ο!!οπ Αππω!οπ επ εο

!!'·

που -Ι)!!οοεο!! !!!!!οο!!ο άο! Βο.!!!!ο !!!!π!οο!!ο

Βοτ!!!ο! ο!!!πο!ιτ @ο Η ο. ιιι πο!!! πο!! ά!!!!!ποτ επ !!πο!ιο!!!-. .

Β!. !!!ι!!!ρο!!!: Απο!! επ εο!ποι· Ζο!!. οο!οπ- ν!ο!ο Γ!!!!ο

πο!! εο!!!νο!οι· Α1!!!!!!!ο οπο!! !!!!!!!!!ο!! ά!ποποο!.!ι!ο!πο!ο Ο!πο!!ο!<

!!!!!!!!!πππο!! οι!! Β !!!!οπ Βο!!οω!ποπ. 1)!!! Απω!!!!!ο !!ο!!ο οπο!

άοπ!! !!!!π!!!! ά!ο 9Π!·οο.ο!!οπ άοι·οο!ποπ !!π!”ιςοάοο!!!, !!!!ω!!ο!!:
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Οοι·οιποπιο, νωιωω ίιποε, Αιιιγ!οιπ, Αι·ιοι·ιοειι!οτοεο, ειπω

!‹!ερροπιιιεππιιιοπ:. Ηιιιποιι·Ιιοιπο!ο!ιιιιιπποπ. Βοι ποπ 8ο!ιιιοποπ

ιιοππο ιπιιπ πιιι πιιι· ππι·οΙι πιο ποιοι!!ιοι·ιοειο πιιιιι·οε!ιοριεο!ιο

Πιιιοι·επο!ιππε; πιο Πι·ειιοΙιοπ πω· Αιιιιπιιοπ ιιιιιποοιιοπ. Πει”

ι:οιιιιι·ο οιιο!ι πιο 8ο!ιι·ιιιιιρι'πιοι·ο, πιο ειιινοι!οπ ινοποι· ιι!ιπιεο!ι,

ποοΙι πιιι·ο!ι πιο ιππικι·οε!ιοριεοΙιο Αιιιορειο ποι· Νιοιοιι οι·ιιπιιπι
ινοι·ποπ !ιιιππο. ι

Βοπιιοι· νοι·ι“ιιοι ιπ εοιποι· Ρι·ινειρι·πειε ,πιο οιιιοπ Ε':ι!ι νοπ

εοΙιοιπΙιιιι· οεεοιιιιο!!οι· Απιι.ιιιιο, Ιιοι ω! ποε Ει·ι:οΙιιιιεε ποι· ειπε.

ιοιπ. Πιο.ι.εποεο πεππιο!ι πινοιι“ο!Ιιει'ι. Ιι!ιοΙι. πο.εε ειοΙι οιπ Πιιι·ιπ

μοι” νοιι`οππ, ειπε ποιπ Βιιιιππεοπ ιιιι.ιιοπ ειιιιιιιπποπ ιιιιπποπ.

Πι. ΕΜ. 8 ο ιι νι· ο. ι· π ποιποπειι·ιοι·ι οιποπ Επι! νοπ «Πι·πει!ιοπιιι

"ειπε ρεοπποποιο!γιιοοιι ιοτει:Ιιοιπι ιιπ 1)ι·ποιιι.

!)ι·. Ρ ι Ι ε οι· ποιποπειι·ιοι·ι οιπ ιιιιο.ιοπι. Ρι·πορει·ιιι νοιι «Πετιπ

νοι·εοιι!πεε ππι·ο!ι Βρπ!π·ιιι·πιοι·».

π. Ζ. Βο!ιι·οιιιι· Θ. Κι·ϋεοι· ιππ.

ιιιιιι. Κοιιοι·οεο ιιπ· ιπιιοι·ο Μοπιιιιι ιιι ιιιιοεποποιι.

ι'οπι 12.-1Ξι. Αρι·ιΙ !θθ5.

Βοι·ιο!ιι. ποπ πι. Ριπ εειοπ - ΨιοεΙιοποπ.

ω. Ντ. 28, 24, 28, π. 27.).

ιθο!ι!πεει.

Κιι.πιιποι· πππ Π. Μογοι·-Βοι·!ιπ: «Βκροτιπιοπιο!!ο

Πιιιοι·επο!ιπποιοπ πω” πιο Βοποπι.ιιπις ποε Απ

ιι!ι!ιοιιοπεοι·ι:οε ιπι- πιο Βοιι.ιι ιιοπεΙι οπο πο!

πιιι,ε.ιποιιιιεοιιοπ 'Ι'ιιΙιοι·ΙιιιΙιπιπιο!ιιιοποπιι. Πε

ιοι,ειο ειιι, ποεε ΙιοιΙι·ιειιιΙιοι·Ιιιι!οεο ποε Κειιιπο!ιοπε οιπο οιιι·πε

ειιι.τ!ιοι·ο Τοπιμοι·ιιιιιιιοπιιιιοπ οπιειιιππ ππιο!ι Βιπειιι·ιιιππε, πιιι

!οοιιε ιιιοιΙιι π!ε επιιιιιιιοπ. Ιιοι ΕπιιΕοπιπποι·ιιπιοεο πιιι·οΙι ιιο

οιιοπ.Ιο Ιπιοιιιιοπ οπο· ειπε ι;οι·ιπροι·ο. Ποε ιιπ ιι!εο ποιπο νοι

Ιιοεεοι·ππι; ιπι· πιο πιο;;ποειιεοΙιο νοτινοι·ιππε ποε 'ΓπΙιοι·ιιπ!ιπε. ι

 

ΒιιιιιΙι!ι-Πιιποιιοπ: «Κ!ιπιεοιιο πππ οπιιοι·ιιποπ

ιο!!ο Ππι.οι·ειιοΙιπιιειοπ ιιΙιοι· 'Ι'ι·ιοιιιποειο». Η.

πιο ποι οηιοι·ιιποπιοιΙ ιπιιιιοι·ιοπ Μοοι·επιιικοιπο!ιοπ ιπι πιο»

ιιιοπι π” ιιεπιι·ιοι·ι.οπ Ποι·2Ιιιιιιοε ιπιι.εεοπΙιπιι. ΒπιΙιιγοποιι νοπ
'Ι'ι·ιοιιιποπ. ι)ιιι·οιι πιοεο !ιοπιπιι. επι' ποιπ ιιιο” ποε Β!ιιι!ιι·οιε

!ιιιιι”οε πιο νοι·Ιιι·οιι.ππο· ποι· ΤιιοΙιιιιοπ ιιπ 0ι·ριπιιιεπιπε ειιιιιιιιιπο.

Πιο Βιπιππιοι·επο!ιππο,·οπ ποι ιι·ιοιιιιιοπιιτεπιιοπ Μειιεο!ιοπ οι·

“ποπ επιππι;ε νοτιιπποι·πιιςοπ ιπι διπιιο οιποι· Ιοιοιιιοπ Απε

ιπιο, εριιιοτ »πιο ειο!ι ΕΥ οι·!οπ!ιοογιοεο πππ ΒοειπορΙιι!ιο, πιο

νοι· ποιπ 'Ι'οπο ι·πεοΙι ποιοι τ.

8οΙιννοπ!ιοιιΙιοοΙιοι· - Βιι·πεεΙιπημ «ινπεεοι·Ιιοπε

πειιι πππ Κοοπεπ.!ενι·οοΙιεο! ιιπ πωπω». Ππιοι·

ειιοιιιιπποπ ππθ'Ι'γριιπε!ιι·οιιιιοπ ποι ε!οιο!ιιπιιεειοοι· οπο. Διιπ

!γεο νοιι ΝπΙιι·ππε, Ποπ ιιιιπ Γιιοοοε. Πε ποιοιο πω, πιιεει πιο

ιινοεεοι·ι·οιοιιιιοιι ιιι ννοο!ιεο!πποι Βιιιι·ιιο ιιππ ιποιει πιιι· ι·οι·- ι

πΙιοι·πο!ιοππ, πιο ποι νιοιοπ ιιοΙιει·!οεοπ Κι·ειιιι!ιοιι.οπ, επι'ιι·πι.

ΑποΙι !ιιπειο!ιι!ιοΙι ποι· ΚιιοΙιεπιπιοιοπιιοιι ποιειοιι ειοΙι Βο!ιιιι·ιιιι

!ιιιιιιιοπ Με: Ι›οιπι θοειιπποπ. Βοι ιι!!οιι Πιιιοιεπο!ιιιποοπ ιει ποι'

ποπ οτοεεοπ ΝΑΟΙ - νοι·ιπει. ππιοΙι ποπ ΒοΙιινοιεε επ ιιοΙιιοπ.

ΑΙΙιι·οο!ιι:-Ρι·ππ!ιιπτι ο/Π.: «Χοπ ο Βοιι.ι·ιι.οο επι'

Κοπιιι.πιε ποι· τοι.οπ Βιιιι.!ιδι·ροι·ο!ιοιι». Πιο πιιι

πιιιι€ο ΟΙιοι·ιιιιοΙιοπεοΙιιο!ιι πω· Βι·γιιιι·οογιεπ ιιι.εει ειοιι ποι νει·

εο!ιιοποποπ 'Ι'ιοι·οπ :ινιεοιιοπ 5Ο-58° Ο. οιιιεοιιπιοΙποπ. Βοι ποι·

ο ιιο ιπιεο!ιοπ Πιιιπο!γεο, ιιι ποι· ιιποΙι πιο 8οι·πιιι!ιππιο!γεο

ποιοι, πειιι ποπι Ηπιποο·ιοΙιιπππειι·ιιι οιπ ο!ιετιι!ιιιοι·ιειιεοΙιοε

8ιιι.πιπιπ ποι· ι·οιοιι Β!πι!ιοι·ροι·ο!ιοιι ν01°:ιπε,' νιιο!οιιοε Α!ιιι·οο!ιι

πιο Κπεο!ειοο!ιοριο!ι'οι·ιπ Ιιοποιο!ιιιοι. Βοι Ζπειιιι ει·Ι5εεοι·οι·

ιποπποπ ριιγειο!ο,ςιεοιιοι· ΚοοΙιεει!εΙοεππει :οποιο ειοΙι πιο πειιι.

ποιο Βι·εοΙιοιπππε, πο.εε οποιοι Κπο·ο!ειοοΙιοριο!ιοι·ιιιοπ. ι·ιο!ιοι·

πιιι Κιι€ο!ι“οι·πιοπ ιιπι'ιι·οιοιι, πειιι Α. επι” πιο πποεεοπινιι·Ιιπιις

ποι· ιπ ο!!οπ πιοεοπ Ι.ιδΒΠΠεθΙ! οπτ!ιο!ιοποπ Με" .Ιοποπ ειι

ι·ιιο!ιιιιΙιι·ι. !ιπ οιποιπ Ε'ιι!!ο νοπ Βιριιιιιιο ποι Ι)ιοΙιοιοε ι”ιιππ Α.,

πο” πιο Βι·γι!ιτοογιοπ οι·ει ποι !ιοιιοι·οι· 'Ι'οπιροι·ειπι· πιο εο

ννιιΙιπ!ιοΙι πππ ιπ οΙιννοιοΙιοπποπ Γοι·πιοπ 'Ι'τϋριο!ιοπ π.Ιιεο!ιπιιι·ιοπ

Βιιι οι·-ινιοπι «Ζιιι· Ι)ιοιςποεο ποι· Αρροππιοι

Με». . Ιιοεριπο!ι εππιιο!ιει. πιο Πιιιοι·οπιιο!πιππποεο ποι· οπτο

πιεοποπ Αρποππιοιιιε, ινο!ιοι Ιιοεοιιποι·ε πιο ιπι·ιιι·οπιιππι;οπ ποι·

ΙιοΙιοι· πππ ποι· θο!!οπιινο,ο,·ο, πιο Νιοι·οπει.οιπ!ιο!ι!ι, πιο αιωρε

ι·πειιοπ, Αποπιιι!ιοιι ποε Πιοιπε πππ εοιποι· Απποιιο, εο!ι!ιοεε!ιο!ι

πιο ο!ιτοπιεο!ιο Ρι·οειιιιιιιε Ει·ννιιιιπππο ιοιπποπ. Με ινοεοπι!ιοιιο

Ιποι·ιιιπο!ο ιιπ οιπο Αρποππικ-Βι·Ιιτεπ!ιππ,·.: ννπι·ποπ Ιιιε!ιοι· οιπ

ΒοεοΙιοπ: 1. 8οιιιποιε ιιι ποι· Ι!οοοοοοιι.!ιςοςοππ, 2. Ι)ι·πο!ιεοιιιποι·

πειι πιο πο. Βιιι·ποι·'εο!ιοπ Ριιιι!ιι, ε. ποι· Ρο!ροιιοπεποι'πππ

 

ιπ ποι· ι·οοιιιοπ Πει·ιπΙιοιιιιει·πΙιο.

Βιιοπεονιιοιιιο,· οπιερι·ιοΙιι ποι· πιο.

πιεοΙιοτ ΟΙιειιοπιιοπ, πιιιποπιιιοιι ποι ποι· ε ροειιεο!ιοιι

ιοπ Νοπτοεοιι ιιπποπ ιιιιπποπ.

οποιο” πππ νοι·ςοιοπεο!ιι.

ο π ι. ιν ο ι ε ε πω:

ποε Β!ιοιιπιειιειππε».

ιν. ποιοι. πιιι·οπι ιιιπ, πιο πιοεο Κι·π.π!ι!ιοιιεπιιποι· ιιπΚι.ιιιι·οπ

πππ ιπ οιιιοπποι· ιιΙιοι:κο!ιπ ιιιιπποπ. Απποι·οι·εοιι.ε ιειοΙιτ ιιπ Βο

ειιπιιπιο Βγιιιριοιποπιιοιιιρ!ειιο. πιο πιο οιιιοποι Κι·ππ!ιΙιοιι.ει.γριιε

επιπεοΙιοπ ειπε!. Με εοιοΙιοπποππι πι. πιο ‹Νοπι·π!ἔιπ. μετεο

ει.Ιιοιιοιι.», πιο ειοιι π. Β. ιπ ποι· θοιςοππ ποε Ηοι·περιποποιοεεεε

ιιιιποι. ΗιπειοΙιιΙιοιι ποε θο!οπ!ιι·ιιοιιιππι.ιειιιιιε ιπιιοιιι οι· ειιι” ειπε

ινοΙο!ιο Ιιονι·οιει, πο" πω· εο

ποιτιιοιεο!ιο !πιο!ιι ιπΙιι·οιεπι: εοΙι!ιιιππιοιπ ΜΜΕ, πιο πΙϋιιιιο!ι

οΙιι·οπιεοΙιο ?πιιπ ιιπιπιοτιιεπιιι,

ιι·ιοποι· ιιι ποπ ιιοΙοπιιοπ ιιι οι·ινπο!ιοπ.

ΙΏΙιοπεο 'ποπι οε ?ιι!!ο νοιι οιιιιοπιεοΙιοιπ Ιπ.Ιιοπιιιιιιιειιιπε οΙιιιο

ιιο!οιι!ιοιῖοειιοποιι, ποποπ ιγριεοιιο ΟοινοΙιενοι·ππποιππποπ επ

(ιιπιι‹ιο !ιοι;οπ.

Ιεο!ιο!ιεειιοπ (Απειιιε ποε ιππιιο. πο!ι.οιποε, ιππεο. οιιοπ!!ιιι·ιε.

Κι·οιιεΙιοιπι.ιοεοππ οιο.`ι, ι.ιιπεοΙιι Ιιιι.πιις Ιεο!ιιιιε να πιιπ πιω

ιιιιο!οι;ιιιοιι πιιι Πιιι·οοιιι ποι· Ιιοι·πεο.ιιιοπ !)ιο.ιΙιοιιο ειι€οι·οοιιιιοι.

θιιι·ιο!ι-Ροιοιιιινιιιι «Πιο ι.οπειι!ιιτο Βππι!ιοΙειιο<

τοπιο ποε θοιοπιιι·Ιιοιιιππι.ιεπιπο. Ο. ιιιο που Απ·

ειο!ιι, πιιεε πιο οιιι·οιιιεοΙιο Μεπποιοιιοι·ππιε ειοΙι ιιι πιο: ιι.!!οπ

ιιιι!!οπ νοπ θο!οιιιιι·ιιοιιιπιιιιειππε πω. Πιιι·ο!ι ιιιιπει.!ιο!ι ποι

ΙιοιΒ·οιιιΙιι·ιο Βιιπι·οοι·Ιιπιιοποπ ποι· ΠιιιιιποΙοπι2ιιππππι.; !ιοπιι ιπειιι

ποι Βιιοππιιιιι!ιοι·ιι οιιροι·ιιποιιιο!! οιποπ Απιε!Ι νοιι Βιιοπιπειιιο

ιιιιιε οι·ιιοπςοπ. Βιοε ιιιιιι·ι επι· ιοπει!ιιιι·οπ Βιι.πιιιο!ι!ιοιομιο ποε

ιιοιοιιιιι·ιιοιιιππιιειππε. ινοΙο!ιο ιπ οιιιοι· ιοιιι!οπ ιι·οιιτειοπ Βρει

ιππο ποτ νοτοιιοι·ιοπ Μπππο!,ςι·ιιΙιοπ πππ ποι· πιιοΙιιο!;;οπποπ

ΙΞπιιοιπππι.τ ποε ιπιο!ιιιιιεοπ Πιι.ιιποιεοινοΙιοε ιιιιιιο!ε πο" Πορ

με!!ιιιι·οι.ιο Ιιοετοιιι..

Τοποοποιοπτ1οπτοπ.

Ροι·οοιιοΙιο.

- Ζππι Πιι·οιιιοι· ποε !ιιοειςοπ ιιιειιιιιτει ειιι

Βιιροι·ιιιι οπτε!ιποπιει π ιιπ ποι· Ρι·οιιοεεοι· ποι· οι!ιςοιποι

ιιοπ ΡιιιΙιοιοςιο ιιπ ποι· Οποεεε.οι· Ππινοι·ειιοι, Πι. πι. Ρ ο πιο ε· ε

εοι.εΙιι,οτικιππιινοτποπ, ιιιο!οιιοι· ΙιοΙαιππιιιοιι εοιιιποι Βτϋπιιιιιις

πω· πιοπιειπιεο!ιοπ Ροιιπ!ιιιι ιπι .!ε.!ιι·ο 1900 ιπ Οποεειι πειι Αιιιι

ποε Ι)ο!ιο.πε ποι·εο!Ιιοπ Ιιοιι!οιποι. ιπι· απο ειις!οιοΙι πιιι ποπι

Ι)ιι·ο!ιιοι·ει πιο Ε.οιιππει ποι· Αιιιοιιιιπε πιο ειιοοιποιπο Ρο.ιιιο

!οε·ιο ιιπ Ιπειιιπι ιιΙιοτποΙιιποπ. '

- Ποι· ΒοιΙιο!ιιι·πιι€ Επι. οιιιοι·. Οι. ΙΒιι χοπ Ροινιοιν Μ;

πιο π.ΤπΙι οπο ποπι Ροι·ποπΟειοπ !ιιοι·Ιιοι· ππι·ιιο!ι

ἔοποπιπ -

- Ι)οι· Ιπιππεο!ιο.ι'ιεπιιι Οι. Οιιειιτ Β!ιο Ιιπε Ιιι ιιι Ιππ

πονιιιεοπιπε. απο”. Ρο!ιεινει Ιιο,<;ιπε οιπ 29. “οι ποε 25-ιιιιι

ι·ιςο ππΙιιιιι.ιιιπ εο!ποι· ιιι·ει!ιο!ιοπ 'Ι'ιι.ιιι;!ιοιι,

ννοιο!ιο οι· οιιπο Ππιοι·ιιι·οο!ιππε; ποιπ Ρο!ιοννοιεοΙιοπ Κι·οιεο Βιο

νιιιπιποι ποι.

- Βοπι Ρι·οι. οι·π. ποι· ριιιιιοιοε·ιεο!ιοπ ¦Αποιοπιιο ιιπ ποι·

Κιοννοι· Ππινοι·ειιιιι, !ζ)ι·. Διιι:οπ ινγεεοιιο-ινιιεοΙι, ιπι;

ιιιι·ιι.πεποποιοπποι οιιι·ιποπ.ι)_ιοπειπππ ιπιιιι.ο

ινε!ιππο·νιεΙιι·οππ ποι· Κι·ιοιζεοπει·πιιοποπποι·

8ι.(Ιιν!επιπιιτοι·ποπ ΙΙΙ. Κιπεε_ο Αιιοι·!ιοοιιει νοι·ιιοΙιοπ

πω· ω.

- νο: !ιιιι·εοιπ ποι ποι· Ι›οι·ιι!ιπιιο ι!!ιιι·ιιι·ις πω. Ι)ι·. Ιιι πιο ι·

ιπ ιιοπποπ πειιι 78. Ε ο ο ο π ε_ι ιι ιι ι· ιιΙιοι·εο!ιι·ιιιοπ.

- νοι·ε ιοιΙιοπ: 1) Αιπ 4. .Τπ!ι ιπι Ροειοιπι Ρι·εποπιιιιι8·

ιιπ Κπι!π.ππ) ποι· ΒιιοποπεοΙιο Κιι·οιιεριο!ειιιιι Οι. Ψι!!ιοιπ

Η ο ιιπ ε ο ιι ιιπ πο. !ποΙιοιιειειιιο. Ζπ Ροροπ (Κπι·!οππ) πιο ε!ο!ιπ

ποε εριιιοιοπ Κι·οιεετειοε Ρ ι·ιοπ ι·ιο!ι Η πιιπ εο τι ,ειοΙιοτοπ,

οιιιιοιι οι· οοιπο 8οποιοιΙπππ,<; ιπ Ειιιιιιι πιιπ γνιπιπι-ιο που ι·οπ

Βοε Ιοιει.ι;οπιιιιπιοι Ξγιειρωιπ

κι ποιοι· πππιινοι·!ιιεεια. πο πιο ιιιωπε ΓιιΙιΙΙιιιι·οιι Κοπι.τοιΙαιοπωι

ποι· Βιιιιο!ιιππειιο!π επ Ιι·ι·ιιιιποι·π νοι·επιπεεππ,<; ιιιοΙιοιι Ιιι6ιιιιοπ

Η ιι ι· π ογ'εοιιο Ρ"Πκτι ποι

Ιπεοι·ιιοιιεειο!!ο πειι Αρροιιπιε; ειιοΙιιιπποι ιποπ ιιεοΙι Ο πι· π. ε

ιο ιιι· οιπ ιιοερπιιπιοε, εο!ιπιοι·ι!ιιιιιοε Οοοοιιιπ !ιππιις Μι οιπο

Εστω

ποτεο!Ιιοιι. Απε ιι!!οιπ πειιι. ιιοι·νοι·, πο” πιο ε;!οιοιιοπ 8γιπροοιιιε

πιο πο! Απροππιπιι.ιε ειοΙι εποε ποι !ιοι·πι!οεοπ ιιι π Ε τ ι ο ιι ο Ι -

Διιοιι·πιιποπ ειοΙι' ΙΙΙιιι!ιοΙιο

ΒγιπριοιποιιΙιι!ποι· ποι ιπποι·οπ Πιι.ιποι·ι·ιιοιποΙΙιποιοπ. Βοι Ιιεει.ο

ι·ιεοιιοπ πππ ποινιιοοπ Ιππινιπποπ ινιι·π πιο ΙΒι·ι-ιι·ο.π!ιπι1ε ιιιι:Ιιι.

εο!ιοπ Με ποιπ πιο” ποι· ρεγοιιιεο!ιοπ !πιο ιιι ο ιι ιπο

‹Ζπι·Κοππι.πιεποιιοι·Κτο.ιιΚ

!ιοιι.ειγροπ ποι· Νοπτιι.!ι.:ιο, πει·Νοπτοεοπ πιιπ

Πιοεο ?πιιπ ποε Βιιοιιιπειιεπιπε ποιοι ιγριεοΙιο
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1876-1885 αεια θτααιααι αει· Μεαιειιι ια Βοι·ρε.ι. Νεε1ι Ι1ι·1εα

ρ,·αα8· αει νεα1ει ρι·ιιετ.1ειιαα1 ννιιι· ει· 1885-1886 Δεε1ειεαι ω·

ε1ι1ι·ιιι·ιιι. Κ1ια11ι 1α 1)οτρε.ι, 11εεε ε1ε1ι εεετ 5ει·ειιε 1αι αεε1ιει

ι'ο1αεααεα .1ε.1ιι·ε Με Απε ιιι Β11εαεα αιεαει·. Ιιιι $οιιιαιει· 1901

ιαας1ειιε ει· ιιαε1ι Με Βιι.αειιιπ ια Αι·εαε1ιαι·Β·. 2) Ια .1ιι1ιε. αει·

Οια1ιιιιιοι αεε θοανει·αειιιεαιε-1ιεααεε1ιείιε1ιοερ1ια1ε Πι·. ΑΜ

ιι ε. α α ε ι· 8 ε ιι ε ιι α ο ιν ικα 86. Ι.ε1ιεαεια1ιιιε :ια Ρ1ιι.1ι1ειε. 1)ει·

νει·ειοι·1ιεαε, ννε1ε1ιει· εειτ. 1894 Με εππ. ιιιιιε; αει, αει εειαε

Β'ι·ιια ιιι1ι νιει· αααιαααι,ειειι Κιιιαει·α μαι ιιιιι.ιε11οε εαι·αε1ιι.ιε

1ιιιιεεα. 8) Ια Ν ο ιν ε) ε 1. ε. α ο ι; ε. αει· αοι·ι.1Βε Κι·ειειιι·π

Α1ειιαααει· Ρι·οιεα1α1ιοαοιν ιιιι Α1ιει· νοιι 48 αιι1ιι·εα.

Νιιε1ι Α1ιεο1ν1ει·αιιι; εειιιει· Βιιια1εα εα αει· Κιεινει· 11ιι1νει·ε1ιιιι

1. α. 1890, αει· Ρ. θεια.αε·αιεεει·ει ια Κι·αειιο_αιι·ε1ι, 1ιεεε1ιαιι1ειε

ε1ε1ι αιιαα ερει1ε11 ια1ι. θε1ιαι·ιε1ιιι1ΐε αιια Ρι·ιιιιεα1ιι·ε.α1ι1ιε1ιεα ια

αει· 111εννει· Κ11ιιι1‹ αεε 1ἔ°το(. Βεια ααα νναι·αε 1899 Κι·ειειιι·π

ιιι θαοιν, νοα ννο ει· ια αει·εε11ιεα 1Βιιιεαεε1ιει'ι αεε1ι Νοννιι_ια

1.ιιαοιςιι νει·εειαι; νναι·αε. 4) Ια Κιειν αει· Οι·αιαιιιοι· επι Χι·ιια

1ιεα1ιιιαεε αεε αοι·ι1εειι Ρο1ιτοννεε1ιεα Ρι·ε.αεα1ι1οειει·ε Πι·. θιι·ε -

αει· Ι.εννιε1‹ι ιια 42. Ι.ιε1ιεαεια1ιι·ε. Ξειιιε αται.11ε1ιε '1'αι1ε1ιε1ι

Με ει· εειι 1891 εαεριεα1ιι. 5-7) Ια αει· 8εεεε1ι1εε1ιτ αει 'Γεα

ε1ι1ιιιε ε1αα ια1ι αεα Βε1ι111εα ααι:ει·ιςεςειαςεα: αει α1ι.ει·ε Αι·2ι.

αει· 8. Γ1οιιεαεααιρε;ε Πι·. 'Ι' 1ι ε ο α ει· .1.: α 1ι1α . 88 .1ιι1ιι·ε ιι1ι,

Απε εε1ι. 1896; αει· 5.1τει·ε Απι- αειτ 17. Ε'1οιτεαεαιιιρειεε Βι·.

θ. ν9ιιε ε11ιειν , 87 .1ε.1ιι·ε ε1ι., Αι·αι αει 1898; αει· _ιαιιιιει·ε

Αι·αι αει· 14. 1Ποιιεαεααιρεςε Βι·. Α κ ε1 θ α ιι.α ε 1ι ε ι· ε. 8) Ααι

6./19. .Τα11 κα Βει·1ια αει· Ρι·1νε.ιαοιεατ αει· Ρ1ινε1ο1ορ;ιε ααα

νοι·ει.αιια αει· ερει1ε11-ρ1ινειο1οιι1εε1ιεα Α1ιιε11αιια αεε Ρ1ιν·ειο1ο

ε1εε1ιεα 1αειιιατε αει· 0ιι1νει·ειται, Ρι·οι. Βι·. Ρεα18ε1ι α 1 Μ,

1ιιι Δ1ιει νεα 41 αα1ιι·ειι.

Υοι·ιι Κι·ιεεεεεα1ιαιει:11εαει.

- 1)ει· 01ιει'αι·ετ. αεε 1Βει1αιια1εε1ιεα Γε1α1ειαι·ειιε ιιι Ν11ιο1ε1ι,

1)ι. Α 1Ει·εα ν. Βι·εε1ιε1 , Μ, αει· «Με. Με.» εα1°ο1ιςε. ειπα

1. ε1ι1ι·αι·ει1εε1ιεα Κοιιεα1ιε.ατεα αει· νεα θεαε

ι·-ιι1 Βε.τ_ιε.ιιον.· 1ιοαιιιιαααιει·ιεα Π. 11αιιααεε1ι αιι

ε ε1ι ε ιι Α ι· αι ε ε ει·αιιιιαι ννοι·αεα Με 1ιει·ειιε ια θαααε1ια11α

ειιιιι;ειιοαεα. Με Ο1ιει·1ειιααις αεε ο1ιεαεεαε.αιιιεα 1ιεεει·ειιε εο11

ει· 1ιειαε1ια1ιεα.

- θειαιιεε ε1αεαι Βεεε1ι1αεε αεε Ν1ε1ια1-19οννε·οι·οαεε1ιεα Κο

ιιι1τεεε εο11ιε α1ε Νιε1ιαι-Νοννιιοι·οαεεΙιε 8ε.α1ι.5.ιε

1ιο1οααε 1α Ο1ιει·1ιια ι1ιτε ·1·ιιιι€ιωιι ιιαι1..ΤαΙ1

ε1ιιειε11εα.

-- Ια αεα ιι1ιι1νειι 1)1εαει ειαα ε1α1ιει·αι'εα:

Βι·. Α1ειιιιααει Αι·νεα Βει·οα 11'.αε·ε11ιαι·αι,ια11: αει·

Βι·ιιειιαααιι· παπι ιι.1ιει·εα 0ι·αιιιιιιοι· αεε 109. Βεεει·νε1ιοερ1ιε1ε

ια Τεε1ιε1_1ε1ι1αε1ι, ααα Βι·. Βααο1ι' ννιιε α (ετιια. ια Βοι

ριιι 1890-1896), Αι·αι. αει· 01εαιε1ααε Ζιι Βιιι·εριε, ια1ι αειιι Βε

ει.1ιιιιιιαα(εςεοι·(: Οιαε1‹.

- Με Β ι α Β ε ι· αι'α α ιζεοι·αει· 1ιειαεαει·αιιιεε ααε1ιαει·

Πειεαεε;ε1ιει· ααα Βεαα1ιιεαι· αει· ια 111Πιι·εε1ιε.α 1α ρο1αιεε1ιει·

$ρι·ιιε1ιε ειεε1ιε1αεααεα αιεα121α1εε1ιεα 1(1οαει.εεε1ιι·ια. «Η ι α ε Ια ο

1ο-ε;1ιι», Βι·. '1"εε1ιεε1ε.νν διαιι1ιιειν1ε2, ει1ια1ιεα. Ια

Γε18εαεεεεα 1ει. αει: Ει·εε1ιε1αεα αεε .1οαι·αιι1ε 2ε1τννε1118 ε1αε·ε

ετε11ι. ινοι·αεα.

- Με αει· Κοιιιιαιιααεαι· αεε Ρεια:ει·εε1ιιαεε «θειεεοι 1νε1ι1ι1»

αειιι Ηιιαριαιαι·ιαεεαι1ιε ιε1ε,ει·ερ1ι1ειιΙι ααιιε11ι, ειαα ιιαι 14. Με( ε.

1ιε1αε Αει2ιε αεε ε·εα.ιαατεα Ξε1ι1α”εε, (Με ιιιι.ε1ι θ-ετααα1εεια

Αι·ι111ει·ιει.ιειεε1ιι 1ιε1'1'εαε1ιιιαα 1ιειιιει·ι.ε ααα εεα1‹, 1α(ο18ε νεα

νει·ιιιΓιααε ααι·ε1ι (3εεε αιιιεε1ιοιαιαεα. 1)1εΝειαεα αιεεει· Αει·ειε

ειιια 1ειαει· αιε1ιι ι;εαε.ααι..

- 1)ιιε ιιι·2τ11ε1ιε1)ει·ευιιιι1 αε ε αεα ΐοι·ια1ει·τειι

1.ιιι.2ει·ειιε 11ιι·ει· Με._ιεετε.ι αει· Κιιιεει·ια Α1ε

α ε. α α ι· α Ε' ε ο α ο ι· ο ιν α ιι , αιι.ε νοι·αιιι.;εννε1εε Πιι· αει·νεα

1ιι·ιια1ιε Κι·ιεΒει· 1ιεειιαιιιιι ω. ι·ε1ει ιιι αιεεεα 'Ι'πιι:εα νεα 1ι1ει·

αιιι:1ι αεαι Β`ειιιεα Οειεα ε1ι. Αα α» 8ιιιιαε αεε Ρει·εοιια1ε ειε1ιι

ω» Ρι·ινειαο2εαι. τα· θειειεε- ααα Νει·νεα1ιι·εια1ι1ιε1ιειι »ια α»

ιιι111ιαι·-ιαεα121αιεε1ιεα Α1αιαεια1ε Πι·. Α 1 ε ιι ε. α α ε ι· Ο ε ι· ιν ε ι·.

·-.11,867 νει·ινιιιιαειε Με 1ιι·ε.α1ιεΚι·1ει;ει· ειαα

1›ιε_ιειει νοιιι Βοιειι Και” ιιιιε1ι αι. Ρει.ει·ε1ιαι·ε ενε

1ι α1ει·ι ινοι·αειι.

Υοα Πα1νει·ε1ιέιειι, νει·ε1αεα Με Κοαει·εεεεα.

- ΑΙε Νιιε1ιιο1ε;ει· Ρι·ε1'.Νοι.1ιιιει;ε1ε ια νι71ειι

και· αει· 1)ιι·ε1ιιοι· αει· 1Ι. ιιιεαιεια1εε1ιεα Παινει·ε1αιτε1ι1ιαι1ι ιιι

Βει·11α,Ρι·οι'.Πι·. Ε' ι· 1 εα ι·1 ο 1ι Κ ι· ε. α ε, αει· 1ιε1αι.αατ11ε1ι Οεετει

ι·ειε1ιει· νοα θε1›ιιι·ι ω, ιιι Ααεε1ε1ιι: αεαοιιιαιεα. Με νει·1εαιει,

Ρεξ Ραπ. Κ ι·ιιαε Με: αεα :ιιι 11ιιι ει·8·εαεειιεα Με παιζε

ε ιιι.

-Ζααι εαεεει·οτα. Ρι·ο1'εεεοι· α.111ι·ε1ιιοι· αει·

Κ11αι1ι ιιι» 8γρ1ιι11ε α. Ηε.αιαι·εα1ι1ιε1ιειι ιιιι

αει·Παινει·ειτ18.ι Κ6α18·ε1ιει·ε;1ει :ιιι 8ιε11εαεε Ρι·ο1°.

(Με αιιι·ν, αει· ια αειι Βα1ιεειιιιια ιιπτ, αει· Ρι·ινειιαοιειιι. Βι·.

Ψα1ιει·$ε1ιο1ιε, εια ε1ιειιιιι11ςει·Αεε1ειεαιΡι·οι”.Νειε

ε ε ι· ε ιιι Βι·εε1ιια, ει·αιιαιιι. ννοι·αειι.

-1)ει· 5εννιιετοιιε1ει·νει·εια εαι·Βε1ιαιιιιιιααε

αει· '1'α1ιει·1ια1οεε αει ετα ειια11ε1ιεα Παει· αει· Κι·1ια (αει

διαιεϊειεαιαθεααε1ιιαιε άεε ι›ε1ιιιααιεα Βε1ιι·ιι'ι

ει.ε11ει·ε α. Αι·αι.εε 1)ι·.'1'εε1ιεε1ιονν ειαι.1ε.1ιι·εεια8·ε

εε1αεε '1'οαεε ε1α 5α.αειτοι·1αια τα» καιιιαει·115.1ιι·ιε;ε

1.ιιααεα1ιι·ε.α1ιε ει·ϋα"ιιει. Με 11ει1ε.αει.ιι1ι νει·ίαις1: πω·

28 Κι·εια1ιεα1ιε1:ιειι.

- Πει·17.1αιει·αιιτιοαε.1ε ε·ναα.1ιο1οε1εε1ιε Καα

ιιι ι· ε ε ε , ννε1ε1ιει· 1ιε1ιεααι1ιε1ι Ιιιι 8ειιτειιι1ιει· α. .Ι. ιιι Θε. Ρε

ιει·ε1ιαι·α· εταιιιιιιαεα εο11τε, 1ει, Με αιε 'Γαεεε61ιιιι.ει· 2α αε

ι·1ε1ιτεα ιν1εεεα, ννειιεα αει· ιι·ειςεανναι·ι.1κεα ααι·α1ι1€εα Ζε11:νει·

1ιιι1ιέι1εεε ιιαι αιιε αε.ε1ιει.ε .Ιιι1ιι· ειιία·εεε1ιο1ιεα

ινοι· εα.

- 1)ει·1ν.ε11ι·αεε1εε1ιε οαοαιο1οα1εε1ιε Καα

ιι·ι·εε ε 1ι1ει·εε11ιει, αεεεεα 1Ξ1ι611°αααιιι νν1ι· ια αει· νοι·1ιι·εα Νι·.

ιιιε1αει.εα, αει ε1αεα ι·εε1ιι αιιαααει1εεα,_ἰε. 1ιιι·αιεααεα νει·1ιιαϊ

εεα0αιαιεα, αιι εε α" ιιι _ιεαει· Βιιιααι; ια ρε1α11ε1ιειι ι·ωαι1

1εα 8·ε1ιοιιιιαεα απ. Με 1ίοαι:ιεεε1ειι.ιιιη; 1ει α1ε1ιι 1αιειιιααε

ι;εινεεεα, α1ε 1α1αια1εε1ιαας νοιι ΐι·ειααεα Ρει·εοιιεα ία α1ε νει·

1ιιιαα1αιι€εα εα νει·1ιιααει·α. 8ο ει·1ιο1ι ε1ε1ι ε. Β. ια ε1αει· αει·

81ι2ααεεα ε1α αα1ιε1αιαατει·, α1ε1ιι. πα αεα Κοαει·εεεαι1ιε11εαει·α

ε·ε1ιαι·1,ςει· 11ει·ι· ααα αερ,·ε.αα α1ιει· ε1α α1ε1ιτ Ζιιι·'1'αἔεεοι·ααααΒ

εε1ι15ι·εααεε '1`1ιειιιε ια ι·εαεα. 11ο. ααα ααι.ει· ω Κοαειεεε

αιιαι;11εαει·α ε1ιιε 1αε1ιιααΒεαιαει·εαε 1ιειαι;11ε1ι αει· Ζα1αεεια1ιε1ι

α1εεεε Βεααει·ε εαιει.ε.ιια, εε εε.1ι ε1ε1ι αει· νοι·ε1ιεεααε ε·ειι6ι18τ

α1ε 81Μααε; αα('εα1ιε1ιειι. Ια αει· 81ιαααε αιιι 6. .1α11 νει·ετ1εις

ε1ε1ι ε1αε 1)εαιιετιιι (Κοα,ςι·εεειαιτε1ιεα1, Με 11ιι·ε Ρι·οτεειεια

Β·ιι1ιε 8·εΒεα αεα Ααεεε1ι1αεε αεε 1:'α1ι111ιαιαε ν1Παει·ερι·αε1ι ιιιαα -

εοε·ε.ι· ει» ννειι, αειεε ειε ειαεα Βιιιιι1 ει·έςι·ια Με σα( αεα ,ςει;εα

11ιι·ε Βιιια·ιι1ιε ρι·οι.εει1ει·ειιαεα Βεαιιει· εαει11ι·ι:ι.ε... 11αι:ει· εο1

ε1ιεα Πιαειιιααεα 1ιοαιιιε νεα ε1αεια ακοη; αεε Κοαιςι·εεεεε

1ιειαε Βεαε εεια ααα ννιιι·αε αε1ιει· αει· Κοααι·εεε επι 7.

.1α11ιιοε1ι νοι· αει· 1ειειειι Βιιιααε και' νει·ία

ιιαιιε αεε θεαει·ε.1ι;ςοανειαεαι·ε ιιεεε1ιΙοεεεα. -

117ιε νει·1ιιαιει. Μεεε ε1ιιιιιε 1αιι€1ιεαει· αιεεεε Κοιι€ι·εεεεε αε

ι·ειιε επι θ. .1α11 αιε νοι·εε1ιιιιι αει· Ααια1α1ειι·ε.ιιοα ει·1ια1ιειι,

Ρειει·ε1ιαι·ςιιανει·ιιια·11ε1ι αα νει·1αεεεα.

 

Υει·εε1ι1εαεαε Μ1ιιε11ααεεα.

- 111Πε αιε «Β1ι·ε1ι. ν17εαοιιι.» ει·ία1ιι·εα, Με αει Ε'1αε.αιιιιια1

ετειιιιαι αιε Ο1ιε(ε αει· Κοαιι·ο116ε1ιαι·αεα 1ιεε.αι'ι.ι·ιιαι, Βει·1ε1ιτε

α1ιει· αίε Ζε.1ι1 αει· Αει·2τε ααα Πεαι1ει.εα 2ιιεεαιαιεαιιαετε11εα.

1)1εεε Βει·ιε1ιτε, α1ε 2αι· 191αια1ιι·ιιιιιι αει· Β 1 α 1: ο τα ια ε ιι -

ειε αει· (Με νοι·1ιει·ειτειιαε Δι·1ιειιεαιει;ει·1ε.1 1ι11αεα εο11εα.

ιααεεεα 1ιει·ε1ιε Με ιιαιιι 15. .Τιι1ι ε. α1ιε·ε11ει”ει·ι ννει·αεα.

- 1)1ε Ο1ιει·ιαεα121αε.1νει·ννει1ιααα· νν1ι·α ε1ε1ι, αεια «Μια

Οιειεε1ι.» ειιΐο1,ε·ε. ια α1ιε1ιειετ Ζειι ια1ι. αει· Π αι ε. ι· 1ι ε 1 ι α α ε

αει· νοια 11. Αιιιι·αει 1903 αε.ι.1ει·εααειι Βεειιιιι

αιααιςεα ιιι» αιε ααι· Βε1ιαιιιρίααε; αει· 01ιο1ει·ιι

Ζιι 1ιι·ε1ει·εααειι θεα1ι.ιιιε1ιοιαιαιεειοαεα 1ιεεε1ιαι'

ι1Βεα, ειε ννε1ε1ιεα 1ιε1ιαααι11ε1ι α1ε Αει·ειε τε11ιιααε1ιιιιεα ε1ε1ι

ννε18·ει·α. 1·11ει·1›ει εο11εα α1ε 1νααεε1ιε αει· Αει·αιε, εονν1ε αει·

1.εααεε1ιαι'τεα ααα Βι.1ιατε Ια Βειι·ειο1ιι; ε;εαομεα ννει·αεα.

- Δει·αι11ο1ιε νε1ιειιικεα: 111αι ειιρ;ειει1ιεα Ηοι·ρε

αει·θιεαεννε.ε1ιεε1αα2 δι:ε11εα νοα _ιαα,ε,·ει·εα Αει·αιεα

ει·1εα1ιιι,α1ε ε1αε Ιιιι 1Βιιι·ορα1εε1ιεα Βιιεε1ιιαα, αιε ιιααει·ε 1αι

1ίεα1ιαεαε. θε1ια1ι.1ια Βαι·ερ. 11αεε1ε.αα 1016 15151.

_15.1ιι·11ε1ι ααα 250 1151. Ε' ε 1ι ι· ι.ε α ιι ε 1 α ε ι·: νοια 5. Βιειιει

1ε.1ιι·ε _115.1ιι·1. θε1ιιι1ιεα1αἔε νοιι 180 Β1ι1. ααα νεαι 9.

Ι)9εαετι. 264 1151. Ιιιι Κιια1ια.εαε - θε1ια.1ι 1212 1161..

Γε.1ιττεαεε1αει· 850; Θειιιι1τιιι1εεε νοιιι 5. αιι1ιι·ε

204 1151. ααα νοια 9. .1ιι1ιι·ε 468 11.61. 1)1ε _1α.1ιι·11ε1ιε θι·ει.1111ιε.

ααα 1ιειι·11,=.ιι. 60 1161. Κι·οαεινο1ιααιιε; Με Πεαιεε1ι11ι. Ζιιι· Βι·

αιε1ιαα8· αει· Παει· 8 .Τιι.1ιι·ε ιι1τεα Κιααει· αεε Διειεε ινει·αεα

60 1151. _ια1ιι·11ε1ι Πιι· μια Κιαα ε.6ε;ε1αεεεα. Με νει·ρι1ιε1ι

ιαααεα αεε Αι·2ιεε 1ιεειε1ιεα ια αει· 1.ειιιιαιι· αεε Κι·αιι1ιεα

1ιε.αεεε (10 Βει;ιεα) Με ιιι αει· ειι.αιια.ι·εα Βεαιιίε1ε1ιιαι·ιιιια ω·

θι·εαεννεε1ιεροειεα ια εε1αειιι Βιι.νοα. Βε11. 1ιει1ιεα 11ιι·ε (Ξε

εαε1ιε αιιιει· Βειίαιιααρς αει· 11ο1ιαιαεαιε ω( αεα Νε.ιιιειι αεε

Μεα121αα11αερε1ιιοι·ε αεε α1ι€ειε11ιεα 1ίοι·ρε ω· Ηι·εαειναε1ιε

1ιι δε. Ρει;ει·ε1ιαι·ι; ια ιαε.ε1ιεα.

- ΑΜ' αεα 1ιαιιϊει.ε.τ.ιοαεα αει· απ. Ρε ιει·ε1ιαι·Β·ει·

ειιιαι.ιεε1ιεα Α ια1ια1ε.ιοι·ιειι ειαα 1ιει·ε1ιε :ια εε..

60 Ρει·ειιαεα α1ε Βε1ιατειιαρίααιχειι ιιεεειι α1ε οι ο

Ιε ι· ε. νοι·ε·εαοαιαιειι ινοι·αεα. Πει· 12αιιαααααεερι·οαεεε αεε1ι

αει· 1ιαιιι'ιιαα εο11 νεα αεα θε1ιαριιεα 1ε1ε1ιτ ει·τι·ια;ειι ινειΒ1ειι.

1'.

- Με (:1εεειαι.πα.ιι1 αει· 1αι·ιι.ιι1ιειι ιιι αεα (11νι1

1ιοεριια1ει·α αι.. Ρει.ει·ε1ιαι·ι;ε Μπαρ; επι 25. .Μαι

α. α. 9158 (55 ινεα. Με ια α. 17οι·νν.), αε.ι·ααι.ει· 688 'Γγρ1ιαε -

(24 αιε1ιι·).808 8γρ1ι111ε- (5 αιε1ιι·), 287 8ε1ια.ι·1εε1ι - (22 Νεα.),

108 1)ιρ1ιι1ιει·ιε - (5 ννεα.ι, 97 Με.εει·α - (18 ιιιε1ιι·ι ααα 21

Ροε1ιεα1ιι·ιια1ιε - (8 νεα. ε.1ε ἰα αει· ναι·ιν.).

'Η 



1100

11ίστω111$ω-Βιι11οτ1ιι 81.. Ροτστε1ιιιτεε.· · - 21 ιιιιιο1ι «Μι 'Ι'οι1<ισπτω2ιοπ:

- '1'γρ1ι.οκειιτ1ι. 0,'1'γρ1ι.ιι1›‹1. 25, 1110111113 τοοιιι·ι·οιιιι 0,'1'γρ1ιιιεΠ . · · · ·ο1ιιιο Βοετ.1ιιιιιιιιιιιμ1οι·Γοτιιι 1,Ροο1ιοιι 2,1Μεοι·ιι45.Βο1ιε.ι·1ιιο1ι 80,

Π” (ΜΒ ννοοΜ ω!!! 26' `ΙΠΙΠ Ε” πω! 2· 'ΗΜ 1906- Π1ρ1ιτ1ιοι·1ο 20, 0ι·οιηι 0, Κοιιο1ι1ιιιιιι.οιι 11. 0ι·οιιρϋιιο 1ιιιιιιτοιι

οιιω11ιι6ιιιιι; 21, 11ι·γε1ιιο1ιιε 4, θι·1ρρο Ο. 1(ιιτιιι·ι·1ιιι11ιιο1ιο Μπι·

Ζ 8· 111 (1 θ 1' ε 18 1” 11 8111118: εοιιοιιιιϋιιὰιιιι; Μ, Βιι1ιι· 5. 1Βρ16οιιι1εο1ιο 1ι1οιι111211:18 Ο, Α1ιιιτοι·

θο1οιι1ιτ1ιοιιιιιιικ1επιιιε Ο, Ριι.ι·οι.ιτ1ε ορ1ι1ειιιιω 1, Βοτ21κι·ιιιι1:1ιο1τ Ο,

11 110.011 Θ080ϋ100Μ 111111 ΑΜΠ: Αιι1:1ιι·ιικ Ο, Η ι1ι·ορ1ιο1ιιο Ο, Ριιοι·ροι·ει111ο1ιοι· 1, Ργ11πι1ο πιιά

Βορτ1οιισιιιι1ο Τ. ιι1ιοι·1ιιι1οεο Μι· 1ιιιιι επι '77. Τιι1ιοι·1ιιι1οεο ειιι

ι1οι·οι· 0ι·Βιιιιο 21, Α11ιο1ιο11ιιιιιιιε ιιιι‹1 ει11ι·1ιιιιι ιι·οιιιοιιε 8. 1.0·

1ιοιιεειο1ιιν11ο1ιο από Α1:ι·ορ1ι1ιι. 1ιι1'ιιιιιιιιιι 42, 11ιιι·υ.ιιιιιιιε εειι111ιι 20.

Κι·ε.ιι1ι1ιο11:ετι Με 11οτάεπιιιη.ει:1ιιιιιιι15 259, '1'οτεο1ιοι·οιιο 88.

1ιιι θιιιιιοιι:

,10

11. 1117. Βιι..

0-611οιι. 12Ποπ. 1-5.1ει1ιι·. θ-10.1ιι1ιι·. 11-15.1ο.1ιτ. θέ10-20.1ιι1ιι·. 821-80.18.1ιι·. ᾶ81-40.1ιι1ιι·. Ξ41-50.1ιι1ιι.

1
ι

512 881 808 2' 120104

Ξ51-00.12.1ιι·. Β81-70.1ιι1ιτ. 871-80.151ιι·. Ξ81ιιιιι1ιιιει1ιι·. ΑΠιι1ιο1τιι.ιιιιτ.
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ΔΒΪΝΟΝΟΠΗ .1ΒΒΕ1Β. Δ.Β.'1.' νωπ1οιι ιιι άεπ Β11ο11118.11τ1111ι18 νοιι Κ. Ε. Β.10ΚΒΒ1ιιτ

ῇ81. ΡΘ101°811Ι111ζ. Νονε1η-Ρι·. 14.εοννιο Ιιι ε.11οιι1ιι- πιιά ιι.ιιε15.ιιά. Αιιιιοιιοοιι-Οοιιιριο1τοιιιιιι€οιιοιτιιιιοιι.

19113115 κιεειΝοι:Ν......
ΜΜΜ νοιπ 15. Αρι·11 Με 1. Νονοιιι1ιετ.

11'ο111ιοι·111ιιιι1ο ε1εειι1ιε1τ.1Βε 1ίοο1ιιιιι1ηιιο11οιι (Βιι1ιοσεγ,Ριιιιόιιι·, 11ιικ1ιτιιιιιιοιι, Βου1ι1ετει·,Βιιι1ι1α·.=ιεεει· (ρ1ιοερ1ιοι·ιιτεειι1ιε111ς), Βο1ο

ιιι1τ ι·ο1ο1ιε1οιιι Κο1ι1οιιε11ιιι·οεο1ιιι1τ ΗΜ Τιιιι1ι- ιιιιτ1 Β80101Η11ε1ι. Ηετνοττιιδοιιι1ε Ηεὶ1οτ1ο1ἔο1ιεἰ111ιι€οιι-Βιιι·ιιιοι·1ιτιιιι1:ιιιι€οιι; 11οι·ι-,

Ι.ο1ιοι·-. 111οι·οιι1ιι·ιιιι1‹1ιοιιειι, Ει·1ιι·ιιιι1ιιιιι8οιι Μι· Α1ιιιιιιιμιοι·ικιιιιο (Αιπ1ιιιιιι, Βιιιρ1ιγεειιι).Ρο111ο11ι1Β·1ιο11.Ζιιο1ιοι·1ιταιιΚ1ιε1τ. Β1ο1ο1ι

ιιιιο1ιτ, Ρι·ιιιιοιι1ιι·ιιιι1ι1ιο11οιι.

·· · · ·· ιι 511111 ιι 11 κιιιι. Αι 1ι111 11111111- · · ·
11οτειιιιι1 ιιιιιι11ιο1ιετ11ιιιιιιιΜιευι ...1;:....;..2%:..:88..2....:.2._ ..:.1ϊ. ..:1:...11.2.°..2. 1ιιτιιιτειιιΒιιι11ιεειιιιοπ.

 

Β ο Ν ο Β οι Ν ο Μ· 2111812
1 ρτιιΜ1εο1ιοι· Αι·ετ ιιιιι1 1ιι1ιπ1ιοι· ε1ιιεε

Νειτ11ι·11ο1ιο Ατεοιι-Β1εοιιφιο11ο κυ.Μυεω

1ιο1ιιιιιιι1 πιιά 1ιιι 1(ιιι·1ιο1ι·1ο1ι 8011 1868.

Αιι,ε>,·εννοιι6οπ πιιπ 1ιεετειιι 11ι·ι“ο18 πιιά άιιιιιιι·ιιά Με μπει .1ει1ιτ, ιι.ιιο1ι 211 Ηειιιι- (Ι"ων' “Βη18"Ι' ΒΜω

1‹ιιι·οιι 1ιι ιι11οιι Μιιιάει·ιι οιιιρ1'ο1ι1ειι εο1τοιιε ν1ε1οι· 1ιι·ιτ11ο1ιειι Αιιτοι·12Μειι ΙΜ Β Α Β ΝΑΗΗΒ ΙΜ

Β1ιι1ιιι·ιιιιι1 01ι1οι·οιιο Ει·Κι·ιιιιΚιιιιμιιι Με Β1ιιτοε ΜΜΜ πιπ 11ιι·οιι Γο1εοειιετ$1ιι- °

Μπι, 1·1ειι1-7, Νει·νειι- ι1ιι‹1 Ρι·ιιιιι:ιι1ε1ι1ειι, Β388110ΥΙ180118Γ Κι·ιιιι1α1ιο11οτο.

Φ 1(2ιιι111ο1ι ιιι ιι11ειι Αροι1ιε1ποιι. φ (51)25-0. · - -
 

(Μαι. άεπ· νιι1ειιειιιιο.-Βιι1ιτι1 _

ΜΒ89 Β(10"Ε09"Ρ Β;3ΐ6 111.11.άι1.ΚΜ.Βι Η . Μιοεεοιι νοιι ΚτπιιΕοιιρΠο€οιιιιιιοιι:

.11101'Β. · 1111 11. θ 1.110 θ1“ΠθΠ 101"· 1.111 111' (11θ θ.

11ι·ιιιιι1 116το1 «Με Βιι1ιιει, ει·ιιι1:18.ειιις, 200.Ζιιιιιιιοι· από Βιι1οιιε, ιιι1τ ιι11οπι Ρ1“11·11 Έω'ΗΠ· 0112001128 21· 1128·

Κοιιιϊοιὶτ. $ο1ιιιτι:1ι;ειτ €ι·οεέιοι· Ρει.ι·1:. Ψϋτ2ιι;εᾶ στεΐ1ιι1ιίι1·ει1ε Ι1Ί:1'ι:. Κιιι·ιιιιιε11‹. 8ορ1ιιο ΝιιΕ1.1ιε1.Βιιο. σο”. '1'γιιιιοιπ πω.

Α1 ο 8οιιιιιιοτεριιι·ιε. οιιιιιιεττοιιιρει·ει.τιιι· απ: εε Πω 1ο 18-22°. Τ. Με. 5.

0- ΒΜ18·88.1801ι 20. 1151 Με 15. Ο1αο1ιει·. -ο ε' 661 111'. . 171/ ' 11
Ρι·οιηιο1:τε τ1ιιπ:1ι ε11ε Βιιι1ε-1)1ι·ο1:11οιι Βοιιοοειιο ιιι 811ά11το1. 'ΗΘΗ' 128έιμ Ο ' ΗΠ8' Με” ω'

Ε111εο Β1ιιιι, .11ιιτοιιοιιιι.ε 58,”. 15.

?τιπ Πιιι·ιο Κιι1ιοι·ιι. Οι. ε$Δ11110ἴ°”·_

Παω ι1.Γιιιιι1εο1ιοιι 1(1ι·ι:1ιε θ-8,Ω. Π).

Πιι.ι·1οΨ1ι11:1ει·,γι·.Οοιπιιοπ ιιορ. π 118;;

·ι·ο.ιοΒιιοικιιοϋι μμ μ. 4. κι. Π.

  

  

 
   

222 ιζ Φ

Π ΝΑΤΟΠΗ(;ΗΕ Πιο 0ιιο11οιι Βο1ι11- ?πιο Οο.11ιειι·ιιιε 1$ο1ιοΙΉιι, Γατιιρειι

γ. .. το" Μι· 1·'ι·ιιιιπϋ51- 08194! 11111118- 11- 1 1111- -

ΠΙΝΕΚΑΕ11λ88ΕΚ - ειο1ιοιι ΒοςΙοι·ιιιι8. Δ1οκειικ1ι·ιι Κειειιι·ιιιονν. Βιικοιιο.οΒοικιι.ε

111ιιιι 111110 εἱο1ι νοι· Νο.ο1ιε1ιιιιιιιι€οιι πιιά 1ιο2ο1ο1ιιιο @που Με 0ιιο11ο. 11· ι· 811 118· 82· _

1Ξ'ι·ιι.ιι Β. Δ. ΒοΒοο1οννε1ΚΑ18. 11ι·το1οΠ

_ Ροτειι1ο1ι Ν: 10. (Μ. Θ.

' Ν1οι·οιι-. Ηιιι·ιι1ι1π8οπ-, Μιιι;οιι- Ι.ιιι‹1ιιιι11ει Κειννε.11κονσιω, Βκιι·ι·θρΠΠΠΠ.

_ ο Ε Ν 8 Κι·ιιιι1ι1ιο11οιι. σκι! κιιιιπ.ιιιι, ιι. 110. κε. 23.

- δ. Κι·ο1ιιι. Βοαιωιι. 11οιιωπεοκαιι 28,ιιιι. 8.
  

  

1ιο1ιοι·- πιιά (1:ι.11οιι1ι1ιιειοιι Ρι·ιιιι 1111ν1ιιε 1ιιο1κιιιιι.Βιι.ο. οο·ι·ρ., 5 πι”.

Κι·ιιιι111ιο11οιι. 68. τω. 06.

ώ Ρι·ιιτι Δε1ε11ιειι1 νοιι Ε'ει·εειι, Κιιτ1ιει

ι·1ιιοιι1ιιι.ιιει1 81. Ω. 20.1

1 Παπ Μιιιιιιι Βιεεει·, εε1ι. Ρι·ιιιι1ιο.Ο·ιιιι

' μι!! Πο·ι·ορτοΦοκι11 ιιροοιι., ιι. Η 18.

ιπι. 28, γ 1·1οιιο-Βεισιιιιικιιιω. Μοτο..

ν10ΗΥειιιυτοκιιιε

ν101ΜιιοΡιτιιι.

  

Κι·ιιιι1:1ιο11οιι Μι· Υει·ι1ιιιιιιιιμ

0ι·8.·ιιιιο, Με 111ιι8.·οιιε ιιιιο1 1101'

1111ι·ιιιε. 10711 1Β-5.
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δω

52)Φά)2,,2σεά

  

.72ίσου7

  

ι . °.ϋφα/επ

η· [Ξίρ:'1'οι·.εο!πό.

,4:20θήσ _ Μιο!!α|

°·· σ!" νιι·Ιιειω.ιιιο Βο

βο".οι Βιι.ιμο0Ι- _ , ` εΜΜω11 ιιοι· τω»

';ι·ιρειι·ι€, πικαπ· Φωτ” ριιι·ριιι·οιι.

1ΜΗωΙι, °ω·ιιοΕΜπ, θεαμα ιΙοεΙοι·ιιιιι··

πωπω. Ο η ιιιιτι1άΙοιιιΙιιμνοι·ΐ1ι·ι Γ»

· ει: ιιο .

ΜΣἔ=ιι .Ει..ΒΣι ό!θ ί θά ΟάθΙ'Μ . τοο8οί- Β οῖιἔιιιιιιιωιε
ΠΙΔ1°τιι0!οσω. ¦ ` Α Π, ω”

 

6ΘΖΐιθ. &πα'αοο!-ά”2ΐστα 2ο. --
.7 Ρ _

ννοιιΙτιεοιιοιιιιοι, ειιιιιοιιοιιιιι εοιιιιιοοκοιιιιει· 8γι·ιιιι.

νΟΙ.ΈΘΠα Βιι·οΙιιι Ιιι". νοι· ειΙΙοιι ειιτΙοι·ιιΚι·οοεοτ- ιιυά θιιιι_βιοοΙΙ.Ιιοιιι.

ριϊζιι ᾶὶἱ νοτἑειΙοΙΓὰεε διιτοιΙι 3ΐετιιΠ:(Ιιο8, ειιη;οιιοΙιπιοιι θει

ε‹ι πω:: ε ιιιι νϋ ιΒιοι· πω ιι ιο ω. Η

,,Μ:Μο|"#Μ||θΙΙ ΙτιὸἰΜτἰΟΠ€Π= ιιιι:··ι:ιιιιι.::ιιει.ιιι··ιι:.ι..ιι::ιτ·ιι...τιιιι·ιι·····ι·ι
Βιι·οΙιιι, Ιιειεοιιιι.ιιι ειιιε. Ει·ννιιοΙιεοιιοιι 3-6 'Ι'ειοΙ68'οΙ, Κιιι- ΜΗΜ"'ΡΝ0-ι>Βοι·

ίί

ΜΜΜ ι .. Η . η
Δ' 80.6ετ νθτοτὸΠυΠἔ° 2-8 Τοε1οΙΐεΙ τιιιιΙιοΙι. νου οσοι· ιιιιιιιιτ.ωΙΙιιιι· ιιο.κ:Ιι ιΙοιιι

Βοηιιοιιιε€ο πιω Β88θΙ1, Ι'0Π1 ΟΦΗ' ΠΙ νν2Ι888Γ. οτμιιιοοιιειικ`

ΒΗΠ88ί0' Ντιπ. τ* - ι πω! Διισι·ςιιιιιιιοΙιοιι

νοτ ιιιιιιάοινοττιςειι ΝιιοΙιειιιιιιιιικοιι Μιά εεννει.τιιτ. ΒἱτὸΙἱιι Μ. ';Β=ζ=28:ίρξΕξδ

11ιι1° οι:Ιιτ, ννοιιιι @πιο Ε'Ιε.ιιοΙιο Μι: ιιιιεοι·οι· πω” νοι·οο!ιοιι Μ. εἱποπ- ιι. Ετσιπρι·ο

Τ-7- “ΠΠ .ΒοοΙιο“.

ΔΠοἰιιἱἔο ΓειΙιτΠιιιιτοιι:

Γ. ΗοΠιιιιιππ-!.ειΒοοιιο δι Μ., ΗΒιιΙι οιιοιιι.-ριιιιι·πι. ΡιοιιιιΚιο

ΜΜΜ· ππά Ε·ί!οππιπΈΐ:ι ιΕΒΞΒ;τ:.:€ξ:4ίΡΩε2€ή2:355ιΒ[Ι3:δ ΠΠ. κ!ετεύσιι ω-αΐί.<ι -

ιπι π” Ο ει” ει· αριιιιιι_ Ο

εμπερ .ιθ·.ε_Μπ

,,2?ω|ιιι" $70| ,#ε|θ|°| Ί ιπφυπο| .,ΙΡοαΜ'
ειιι ρ!ιοεριιοι·- ιιιιιἰ

 

 

 

 

9Μ8“Μ"·" π (ή' ιι·εοιιΙιιΜ σε Βικι·οιεε- .·
Κι·οσποτ ιιι ΝΝ Ι π08ά8ΐΐ Α' °θ#· Μρει·ωΣ. ΠιΜ1ΡΒοε

“Μι οι θ' "ο _ λΨ εγιιτιιιιιιειοΙιοε 8οιιννοϊοΙρι·ιηιω·ω Νιου ιιι "Μ" ιιιιι1

"ΟΔΟ" Μ' "Μ" Δ' "."8θ!.ισε“°Β8. ΗΕ _Ρωμι."9 Μι. 10%» οι·εωι1εο!ι Κοιιιιιιι·Ισποιιι Απ” Ιιι πΩΡιεΞΗ

ΠΠι ι)8.“π' "Νοι1ιο88Γ _ιοάοΐο"Π. ΜΠΕ "Ιω" ΕΝ_εΙ88. Άη” Πω!" 8οιιντο2οΙ.ροι·ιιοΙιΙομι· Ιο1ιιιιι·οϊ- οιιιε·Μωοι· Μπι.

"ω". Ποπ! ΙΙΠΜ_“ωοιπθ ΠΜΜ ΜΙ" οτειιιιι. Τιιιεοιπο!εεΝε οιιιιιΜτ

100/σ ΤΙιιεοιιο1 ,,Κοοιιε“.

Ι

'ιι 7 Α Α _ _ _ ___ ή

. ο
.:ιω-. ι. ωω-ωφεΞΗ.π... 4» ω· κ . "Μι .· Ίδ-β - _ · Δ:: .ιο ν. Ο”. ν» Ω“πα-ς.” . ,8%.»-_

ο ο Ψ

'

.

Μ. ΒᾶΡΙΙΒΙ'$

-..._..._ ._.. ιι Σιιιιιιιοτιιιιιι >ι<

,,Νειιεε Κιιι·Ιιιιιιε·· ΠΠ· Μιι€811· ιιυά Βιιι·ιιικι·ιιιιΕΙιοιτοιι, 1·'οττειιοΜ (ΒιιτΙ'ωττιιιι€εΒιιι·οιι ιιιιι.ει· δω1°ΜεοΙιεοΙ-Κοιιιι·ο!Ιε),

ΙΙΙιιΙιοτοιι, θιοΙιτ, ΙΙοτι- ιιιι‹1 Νιοι·οιιιιι·ιιιιΙιειτοιι, ΝοιιτιιεΗιοιιΙο, Πιι5"ΙΙ1τωι, ΕΙιιΜι·ο- ιιιιἀ Ημ1ι·οτιιοι·εριο ιιι ει.ΙΙοπι Γοτ

ιιιειι. Αρι·Π - ΒοιοιιιΙιοι·. Ρι·οερο!πο.

 

Αοτειο: Πι·. Ο. Βιιρροι· (ΒοειιΖει·1 - Με Γ. ΙΙοιι8Ιοι·. ' (60) 14- 8.

7 #ϊ·-5°;-·ϊιψ3%3 ι τέρέΡιΕΕ.3ϊ;

  

πιοιιιιιιπιιι πι” ΜΕΡΗ”, ΡΑΧΗΤΒ, ΒΑ- 0οιιοριιιοκιιο ιπι ριιιι,ιρειιιιιιοπ. Α

ΧΕΗΠΠΠ, ΗΕΒΡΜ$ΤΕΗΜ ιι πι” ιισιιιιοιι- ω"""° "β"""""0"· "" ΜΜωσ

. γοιιιιιιιιιιστωι. ιιι Γοοιιωιιιιιι ερει

.0"""ΗΧΈ ωστοπιιιιικι σκεψου” ιιι
κα” ιι6ριιιιιιω ιι ιιιιτορετγργ ΒΒ

τιιιιοο·τιι€ γιηπιιιιιιιοιιιιιτο ιι τοιιιωιιργιιι
οιιιιιιιοπ 6οειιιιιιτιιο 'Απ. Η. Η.

"Μ", "ΘΡΒ"Υ'0 0."="-Υ °Ρθ80Τ88· ω. Βιιοοιιιικτι,0πε.,Β.Βοκιοιιιοκιωπ29.

β ι

Ποκορπ·Μιιιιι ΠΡθΒΠ|'Β ιπροιιιιοιιιιιε.·ιε θλΗΑΤΠΤΞΗΒ ΕΑΥΒΡΒ πο ιιΜΦωπἱε οιιΒιιιοιιἱιι σ» ιιειιο6ροκε.<ιοοι·ισειιιιι-.ιιιιι ιιοιιιι·Ειιικε.ιιιι.

υ Η _ ι . _ ι ι ι ι -ϊ



802

@ Πιιιιιιιι!ιιτοιιιιιιιι ,,Ηιιγι!ιιιι" @
νοιι ιιιιε ιιι άιε ΜωιΖω εἱιιἔεΐιΠιτΙ:

8ειΙιογΙειιιιιε, εει!ιογιεειιιτοε Νιιτιιιιιιι, εειΙιογΙεειιιιεε ννιειιιιι°ε, 8εΙοΙ,

0ιεοεοτειΙ, ΠιιοτειΙ, Χοιοιοταιιι, 0ηιιιοΙ, 8οΙνεοΙ, ΗΜ, 0οΙΙιιηιοΙ,

0οὶιι στο.

Νθιι: ΠΠά :ιιι ειιεεετΙιοΙιειι Βοιιιιιιό

Ιιιιι ι·ΙιειιιιιετιεοΙιετ ιιιι‹ὶ ιιειιι·ειΙ

ΒιεοΙιει· ΕτΙιτειι1ιιιιι€ειι. ΒιιΙΝ: ιιιιεεετοι· ειιιΠο Μὴ;; 8ιιΙοοι·οο! ιιοοΙι νοιι

ερε:ιεΙΙετ Υνιι·Ιαιιιι€ Με Ει·χειρε:Ιειε ίειοιει, Εγιιιριιιιάειιιιιόειι ειιι! εΙαοίιι

Ιόεειι Πτι1εειιειιεοΙικνεΙΙιιιι€οιι.

ΙειοΙιτ εεεΕπιιΙιει·Ι:σετεε Εικι·ειεερτερετει πι· ε ιι Β -

ΝθΠ: Ι: ιι τ :ι ιι ε ιι, εειιι2 ΒοεοιιτΙετε Μπι· ιιιιοΙιι πι· ι· ο Ι( ι ε -

Ι ε ιι Ε ι· ιι έ ιι ι· ιι ιι 8 ιιιιὸ ειιι· ΠειττειοΙιιιιιἔ ρ ε ι· ο ε Με Κι·εΠιιειιιιτιιττεΙ.

ννιι- ι”ειΒι·ι:ιει·ειι ιιι Ιιεεωτ ΩιιειΙΜιτ ΑσεωΙειιΜομΖεΜπε,

ιιι ΒιιΒετιιιι: ιιιιό Με Ιειοιιτ ιει·ίεΙΙειιι:Ιο ΤειΙ:Ιοιτειι, Βιιειιιοο!, οι·χει. ιιιιιι

ΙιειιιΜ.. ΒειιιοιιιιιιΜοΙ. ΡιιοιιιισεΒιι, ΜιοΙσρ!ιοιιιιι, Ηειιειιιοιιιγ!επτειτειιιιιι.

0ιιιοεΜιιιοηιΜιιι.ιιιι ιιγι!ι·οοΜοι·. ειο.

Πιει·ειιιι· ι1ιιι·οΙι

ΟΙιοιιιιεο!ιο Επιιτι1ι νοιι ΙΙογι1οιι, Βιιι1ειιοιι1-Βτοεάοιι,

οι;Ιετ άετειι νει·τι·ετετ: @Η 10-8.

Η. Ει·οιιοι, Ν. θ., 8ιετιιιγ Ρι·οερ., 8, ει. Ροιοτειιιιι·ιι.

εΑεεΝιιΖ.

 

θειεεειιιι6 ω: ΗΠιιοιι.

ε·ι·ιι.τιε ιι. Τι·ιιιιΚο τΙιιι·οΙι Με

Βει:ιε-Πι·εκτιοιι.
 

Ρι·ιιοΙιτνοΙΙε Εεεε,

ιιιιΙιε Κιιι·Ιιειιε ιι.ννιιΙά.

ιΙΙιιετι·ιοττε Ρι·οερεΙαο.

Ετ ΡιιοιΙιιοιιιοεΙει
, δ τ. πω.

  

 

  

ΕΧττειοτ. Τιιγιιιι

Ρ Ε Η Τ Η 8 88.οο!ιατειτ. Τειεεειιιιετ.

εεε. εεεοΙι. Βιιιι'ιιΙιι· νοιι άει· 1·ιιεε. ΒεΙιϋι·‹ἰο εεεω.Ιιει.

Πιιεοιιϋ.ά1ιοΙιεε, ειο!ιοι ννιι·λωτιάεε Μιιι.οΙ Β·εςειι:

ΚοιιοΜιπετοιι, Κο1ιΙΙιορ1°- πιω Βι·οιιοΙι1ειικετειι·ι·Ιι.

Μτει·:ιιιιι· ιιι Ιιει·νοι·ι·ιι€. ΒΙ5.ττετιι Ι)ειιτεοΙιΙε.ιιόε ιι. θεετειι·ειοΙι-Πιι€ε.ι·ιιε.

Αει·ιτ!ιοιιε θιιιειοιιτειι:

Ρι·οΙ'. ΙΜ. Βι·ιιεί: ΠεοΙιοι· (8ϋπιεεϋπηρ:

Πιο ννιι·Βιιιιι8· Με ”Ρ0ΓΉΙ88ἱΠ“ πω· ειπε ιιΒει·ι·ειεοΙιειιιιε; ινειιιι€ΙοιοΙι ιι:1ι

ιιιοΙιτ ι;οι·ει.άε ειι.8·οιι Ιιο.ιιιι, Μ" άει· ΚειιοιιΙιιιετοιι ειοΙι ιιι ειιιιε·ειι Τιι.=;ειι ιιι ειιιοιι

οιιιι”ειοΙιειι Κετε.ι·ι·Ιι νοι·ννιιιιάεΙτο, ει: ινιιτάειι Με ΑιιΓϋ.ΙΙε εο ιιιι1άο,άει· ΒοΙιΙειιιι ευ

ΙοοΙιετ, άε.εε Με ΒτεοΙιι·οοΙιειιάο άσε ΚοιιοΙιΙιιιετοιιε, Με ΒΙειιιννοι·ιιοιι ιιιιά άιε άτο

ιιοιιι1ε Βι·ετιοΙιιιιιι;, νο11ετειιάιε ινε;ΗεΙειι.

Ιιι. ΜοιιοΙ, ΙιἔΙ. Βεειι·Ιιεειι·π ε. Β. (ΨείεεεπΒιιη;).·

Νιι.οιι άεπι θειιι·ιιιιοΙι Με Ροι·ιιιεειιι πιιι· εε πιιι ιιοιιιι Βι·ινε.οΙιοιι ρΙϋτ:ΙιοΙι.

Με ειιιιιιιιοω ω» άιε ι°ωω Ιιοιι·ΙΜιο ΜΠΕ ειιι ειιιειιι ΑΙροιι-θιρίεΙ. Ι)ιεεε Ι.ειοΙιτ

ιιτ!ιιιιι;!ιοπ Πω πιιι· ιιεεοιιιιοι·ε ειιι', άοι Μι ΜΜΟ ΙειιωΜιιιΒιοι·Βι·οιιοΙιιεΙΙιιιιυ.ι·ιΙιε

ειιι ιιιοτΙ:ΙιαΙιειιι Βιιιριιγεειιι Ιειάει.

Πι. Α11°ι·οι1 ΠΠΙΙ01°(ινεαΙιαπεοπ):

Με" Πι·τιιοιΙ ειιι: έιιιιιιι, όιι.εε Με Ροι·ιιιεειιι ειιι ΜΜεΙ πι, Με ιιι ειιι·

εεει:ετ Ζω άειι πιιι ω". εο Βείϋι·οΙιτετειι ΚειιοΜιπετειι ιιι ειιιειι ιιιι€είεΙιι·ΙιοΙιειι

πιιι! Νεκ ιιιιιιιοι·ΙιΒιι.ι·οιι Βι·οιιοΜεΙΙιετε.ι·ι·Ιι Πιιοι·2ιιΐϋΙιι·ειι νοτιιιιι8·. ΙοΙι Ιιειιιιο 2ιιτ

Ζοἱτ. Ι-ιειιι ιι.ιιιΙει·οε Μιιω1, ινεΙοΙιεε Με Με εΙειοΙιειι νοι·ειιι;οε ι·ϋΙιιιιειι άϋι·ΐτε.

Πι. Βι·ιο!ι Κ. νοιι Μετ2ιιοι· (Βότ7:/'οΖά, Β'2είεεπι.).·

Πιο άτοι Με Ροττιιεεἰιι ιιοΙιειιόεΙτειι ΒιοιιοΙιἱτιἀειι. ε!ενοιι πιει ΕιεΙΚιιι·ιει·ιι.

Μ.ιιΙιειι Ζιι άεπι εοιιινει·ετειι Β'οι·ιιιειι Μιά _ιε‹ὶεειιιεΙ ειννιεε ειοΙι ΙΙιι·Ρτε.ρειι·ετ Με νοιι

π.ι1ειςοκειοιιιιειοι· ινιι·ιιιιιιις; άει· ετιιι·Ιιε Ηιιειειιτειι ιιιιιιιιι ιιι κνοιιιι;ειι Βιιιιιάειι Βει·ειτε

ει: ειιι! Με 8εοι·ειιοιι Ιιε,εε.ιιιι ειι:Ιι ΙιεΙά ειι νει·τιιιεει·ιι, Με Τειιιρει·8.τιιι· Μ! Μ.

νει·Ιαιιιί ειιι· άιιι·οΙι Με ΑροιΙιεΙιειι, εοινιο άιιι·ι:Ιι ι'οΙΒειιιιο Βιιε:ι·οε-Βορ6τε:

Π. Βιει·ετιιιιιρΓοΙ, ΔροΗιοΙιοι·, Ή'ει·εο!ιειι, Μεινε2εΙΒοινεΕιι 186. Α0. Μιιι·οιιι

ΜΜΕ, ΔμοΗιε!ιοι·. Ποπ. ΡιιιιΙ 8οο!ιοιΙο, ΑροτΙιεΕιοι·, ιιιιιιι, ΚιιΠιεη-_ %_

Β, ΒΜιε.ε!ιοΙε!η·, Ροίοι·ειιιιι·8, Πει! Ρει·ι·Μιι, ΜοεΙιειι. 1

Ηει·εεεεεΙΙτ ιιι άει· Κοιιιιιιιιιιάιιιιωιι-ΑροΗιο!ιο Ε. ΤιιοεοΙιιισι·,ΙΙοι·Ιιιι θ. 19.'

ι

τ

 

'θεγάεΙειι·εεεε 16. (64) 1Ο-θ.

τ~τ

Ριοερειιιο ιιιιιΙ ΑιιεΙειιιιΠ ζ
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Ο

ΤειιιιιιιΙΒιιι(ΚιιοΠ) Ει·ρι·οΜεεΑιιιι6Μι·ι·ιιοΗ:ιιιιι,

εεεοιιιιιει:ΙιΙοε,ΜεΑρρεΗιιιιιό

νειάειιιιιιιειιιΙιειιιετΨειεε;ΗιιειιιοεΙοιιιιιΒειιεΙιι:Ι.ΒΙιιιεειι.νσιπι
ειιιέιΙΙΙιοΙιἰιιΡιιΙνειιιιιιιΤειΒΜιειι.νοιιιεοιιινιιοΙιετειιΜιιεειινειιι·εεειι.

Ι.Μι·ιιιιιι·πιιι!Ρι·οικιι!ιοεπιιΙοει

ΚΝ0ι.ι.&Οιο1.υυιΜοει·ιΑεεΝΑΜΠΗΕ!Ν.
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Ιιιι Πειιιει:!ιοιι ΑΙοιιι.ιιιιετ-Ηοεριτε.Ι "ικό

ΝιιοΙιινειε ειι·ιειΙτ Μ” πιτ Ζω εκπιπ

Ι'ι·ειιο ΡΠοΒοι· ιιιιιι ΡΠοΒοι·ιιιιιοιι ιιπ «Ιω.

ρι·ινιιτο Κι·ιιιι!ιοιιιιΠεεε (μμε ΖιιιιΙιιιιε

νοιι 50 Κορ.)

?~

Πρ". πειτε. Θεὸ.. Ιθ !ιο.ιι.ιι 1906 τ. Ηοι·ειιεεειιοι· Πι. Βωιωιννωιωιι. ΒιιοΙιάι·ιιώτοιοι ν. Α.ννιοιισο!‹ο ΚειΙιπι·ιιιοιι!ιοΓοι·Ρι·..ΠΙ6-



ΧΧΧ. .ιιιιιιοιηο. ΒΤ. Νοιιο πιο ιοιιι. Μ...

ιιιιιιιιιιηι σιιιιιιιισσιι
ιιηιοι σοι Κοσσιηιιοη νοη

Ρι·οι. Πι·. Και! Μισο.

1ιιι·ιονο (Ι)οι·ροι).

Πι·. 1οηοιηηοο Κι·οηηηοιο.

Κιεει.

Πι·. Βιισο!ι' ΥΝοηοση.

5τ. Ροιοι·οηιιι·ις.

 
  

Ι)ιο ,,5ι. Ροιοτοηιιι·οοι Μοσισιηιεσηοννοσηοηεσηιιιι“ οι·εσηοιηήοσοη

5 ο η η οι ο ο η σ. -Ι)οτ Δηοηιιοιησηηιμ·οιο ΒΕ ἰη Βιιιιο1οι:ισ 8 Κω. Πιτ σ”

]οηι·, 4 τω. ηη σ” Μισο 1ιιηι· ἰησΙ.ΡοετΖιιειοΙΙιιη8;ἰη σοη οι:ισ.ο1·οιι

ΕΕ.ιισ.οι·η 20 Μιιιιι ιοηιΙιση, 10 Μοιι·Ιι ιηιιοριηιιοιι. ΠοτΞιιοοι·ι.ισηιι πιο

Ιιιι· σιο ΒιιιιιΙ Βοορο.Ιιοηο ΖοιΙοη ἰηΡοιη ιοτ2Ο Κο!» οσοι·4η Ρίοιι.-- ση

Αιιιοι·οη ινσι·σοη 25 δομιιιοιοη:ηἔοἱηι·οι· Οιι€ιηοιΙοι·τι!ιοΙιιι€οοοιισι.

-Βοίοι·ο.ιο ννοι·σοιι ηιιση σοιιι Βιιιισνοιι 16 ΗΜ. ριο Βο.<ι·οη ηοηοι·ιι·ι.
 

Ν29 88. Ροιοι·σηηι·8. σοη 28. .Μη (η. ΑιιΒιιοι).

Σ" Δησιιιιοιιιοιισο -Αιιιι.ι·σ.Βο ποιο·ιο ο.11ο Ιιιοοι·ο.ιο Φο

ηιιιστ ιιιιιη οιιιεεσηΙιοεοΙιση ση σιο Βιισηηοιισιιιηε νοιι Κ. 1.. οσω

ἱιι δι. Ροιοι·οηιιι·Β, Νοινεηγ-Ρι·οεροηι Ν: Μ. :ιι ι·ισητοιι. - ηίο.ηι1ι·

στη” εοννισ :Μεσοι σιο Κοσσιητιοη ηο2σεΙισηοη ΜιιιοιΙιιηιοοη ηη

τοι ιιιειη οιι όση ειο!Ινοι·ιιοιοησοιι ι;οεσησ Πε Πι ηι·οη σε η Κοσοιη

ιοιιι·[)ι·. Ε. Β1οσμιε ιιι $ι.Ροιοι·οη.. ννοεοἰΙἱ Οειι·οιν, 1 Ι.ἱηἰο Ν: 28

ει: Ποιηση. Βρι·οσηετηησσιι Μοηιοιε ιιησ Ρι·οιιιι€ νοιι Β~5 Πηι·.

ιοοε.τ
 

1ηηιιιι: Πι·. Γ'. ΚΙιιιι: ΕΠη ΡοΙΙνοη ΑιιιοηιοοοΙιο. - ΒἰὶσΙιοι·ο.ηιτοἰἔοη ιιησ Βοορι·οσηιιηνοοη: Μιι.ιοιΙιιηιςοη Με σοι·

Αιιο·οιιηΙιηιη ιη σιιήονν. Ηοι·οηεο·οοοηοη ι.·οη Ρι·οι”. Πι·. 'Τη. ν. Βινοισηγ. - Ριοτο!ιοΙΙο σοε ΧΥΙ. Αοιοι.οι.οςοο σοι· θο

οο!Ιοσιιοίτ ΜνΙσιισιοσηοι· Δοι·στο ιη σιιι·_ῆ.οιν ωστοσο) νοηι 17.-19. Αιιο. 1904. - 'Γοιο·οοηο.σηι·ισητοη. ·- Ποιησ

Ιιτητο-ΒιιΙΙοιιη Μ. Ροιοι·οηιιιιςο. - Αη:οιοοη.

Βοι· ΧΥΠ. Αστεια” σοι· θοοοΙΙοσηοί'τ ΜνΙσησιοσηοι· Αοι·πο

Πησοι νοιη 10.-Π. Ασε. ει. σ. ιη Αι·οηοηιιι·ι; στο”.

Ασοηιη νοη Βης·ο ηιιση Αι·οησηιιι·ο:

Βοηισίοι· «Κοηοτο.ηιιη», Κοριι.οιη ΡητηοΙ, σο. Αιη;. 11 σο» νοι·ιη.

» » » ΒηΙἱη, σ. ΙΟ. Δυο. Β Πηι· ηιισηιη.

Αιιιισηι νοιι Αι·οηοηιιι·ο ηο.ση Βημα:

Βιιιιιοι'οι· αΙιηροι·ητοι· ΝΠιοηιι Π», Κιησιιιη ννοΙιοι·, Π. Αιι.ο·ηιιι

Η Πηι· ηιισηιη.

1)οιιιιριοι· αΚοιιοτοητιη»,Κορἱιση ΡισηοΙ,σ.18.Αιιο·. ΘΠηι· ηιισΙιιη.

ιι «ηιιροισιοι· ΝιιιοΙοι Π», Κοριιη.η ΨοΙιοι·. Μ. Δημ"

6 Πηι· ηεισηιη.

13η Ηοι·ι·οη Κοιιοι.ιοη ιιησ πω» ΓοιηΙΙιοηο·Ιιοσοι· ηιιηοη σιο

Βσσιιιοιιι· οποιο.

Πι·. Ο. Βτι·ϋιιιηηοι·ι.ι.

σ. Ζ. Ήιορι·σσοο σοι· θοεοΙΙοση. ΙΜ. Αοι·σιο.

(Ασε ω· Βοι·οοιοι· ιηοσιιιηιοσιιοη ΚΙηιιη.)

Εηι Η!! νοιι ΑΚι·οιιιοοο!ιο.

νοιι

Βι·. Ρ. ΚΙο.ιι.

Ιιι σοη Ιοτσοιι .ηιηι·οη Μι: ειση ω. Ιητοιοοεο τη σιο

ΑΙιτοιηοσοσιο, ποση ο.ιιση σιο Αηιο.η1 σοι· Ατηοιιοη στι!

σιοεοιη θιοηιοιο οιινο.ο σιιτησηοοΒοηΒοη οιι εοηι οο!ιοιητ,

ηηιηοι· ηοση τοσο οι·ηιι!ιοιι. ΕΞε εὶοηι σο ηοοη οιιιο Βοιηο

νοη οσοηοη ΙΞ'ι·οΒοη, σηοι· σιο ηηιΙιοι· Ιιοιιιιι Ειηιοιιοο οι·

σοι ννοισοιι οι; ιιιεηοοοιισοι·ο Μ; σε σιο ΡοιηοΒοηοεο.

ινοΙσηο η·οιη οηιοι· ειο.ηΙισηοη ΡσΠο νοιι Κηιιιοσηοηι ιιησ

ριιιηοΙοοιεση - οιιοτοιιιιοσηοιη Μοτοι·ιοΙ, ι.ι·οιη οιηοι· Βοιηο

νοιι οΧροι·ιιηοητοΙΙοη Αιηοηοη, σιο Ηγρορηγοιο ηοιι·οσοησ,

ηοση ηισηι ΙιΙοιοοοιοιΙτ Μ. ηη νοισοιη, εο ηοτ ειιιση ιιι

σοιι Ιοι2ιοη 4 .Το.ηιοη οιιιο Αη2οηΙ νοη Ροιοσηοι·η, ηη

ΑιιοσηΙιισο ση νοιι ιηηοη ηοοηοσηιοιο Ε'σΙΙο, 8τοΙΙιιηο σοι·

ΡιιιηοΒοηοσο Βοηοιηιηοη. Βοι σοη σὶοεηοσιιιιιἱσηοιι Αοοοιιι

ο.ιισοι·οοιιιιηοοιι σι·οητ ειση οΙΙοε σιο σιο Ποσο, πιο σιο

ΒοτοιΙιΒοηε σοι· Ηγρορηγειο οιι σοιη Κι·ει.οηηοηοηιΙσο οιι
οι·ηΙ€η·οη σοι, ση Π Πιι· σιο νοη Ριοτιο Μο.ι·ιο νιοσισιοιιο

ΒιοΠιιηο σιιΙιοιηιηο οσοι· ση εε ιηη; σοι Ηγροιιημιο ηοι
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σοι· ΑηιιιιηοοοΙιο οιιιο οιισοι·ο Βοννοιιιιηιο ηοηο. Πιο

Μοηι2οηΙ σοι Αιιτοι·οιι οοη; 1900`ηοι, σο »νοιι Μι σιο

ΒοοηΙοοο ση σοι Ηο.ησ σοι· Β.οίοι·στο ιιι σοιη Νοοι·οΙοιη

εσηοη Ζοηη·ο.!ηΙοι.ι. ι1ηοι·οοηοη ηιιηη, ·ΒιοΙΙιιηι; οοΒοη σιο

Βοσοιιτιιηο σοι· Ηγρορηγειο ηη Μοι·ιο'οσηοιι θιηηο οοηοιιι

ιηοιι, ιοσοση ι“οη1ι οε ηισηι οιι Βιιηιηοη, ινοΙσηο σιοοοι·

Τηοοιιο ινοτιη σο.ο νησι ι·οσοη. 8ο πιο ει. Β. Ποιο

ιησηο ιη οιηοτ οποιηιιι·ησηοη Αι·ηοη; σηοι· σιοοοιι θεσπ

οιοησ Πιι· σιο Μοι·ιο*οσηοιι ΑηεσηοιιιιηΒοη ο σιο ιιησ οηση

Βοιισο. οιοηι ηι σοι· Ηορορηγειο σιο σοιιεο ρι·οιιιιιιο. σοο

ι;οιισοιι ΧιοηηηοιιοηιΙσοο; ι.ιοτοσοιη σοσηοη σο» σιο Διι

εσηιιιιιιηΒοη σοι· ηοὶσοιι η"οιοσηοι· σιιισηοιιιο ηισηι, σοιιι1

ινσιιι·οησ σοηοι· νοη οηιοιη ΑυείοΙΙ σοι· ΗγρορηγειοΓιιηη

οιοο σηοιοοιιοι οι ιιησ σο.ι·ηι σιο Πι·οοσηο σοι· Εισιι·οηΙιιιησ

οιοητ, κι σιοο.οι· σοι· Μοιηιιηο, σοοε οιηο ροτηοΙοι;ιεσιιο

Ε'ιιηηιιοηοετοιοοι·οοο σοι· Πισω σιο ηοι·ροι·Ιισηο ννοσηο

τιιιιιεσηοιηοι!ιο ηοι·ν·οιηι·ιηοι. 8σηοη οσο σιοοοι· ΒτοΙΙοηο

ιιο.ηιιισ σοι· ηοισοη Αιιιοιοιι Βοητ σοοιηση ηοι·νοι·, οσο

ννοηΙο 8οηΙστι σιο Ποσο ηοση σοι· Βοσοιιιιιηο σοι· Ηγ

ρορηγειο ηοι σοι· ΑΙιι·οιηοοιιΙιο Μ. Με» ροι·οοηΙιση οι·ηοιητ

σιο σοι· Ηγρορηγειο ηοι σοι· ΑιιτοιηοοιιΙΙο ειιοοεσηι·Ιοηοηο

ΒοΗο ηισηι οιι οιιοιιοι·οη ιιιισ σε ειιι·ισηι νοιι! οιη ιιιοιο.ιοη

σοοοΒοη σιο ΤοιοοσΙιο, σοοε οε Ηγηορηγειεισηιοι·οη οηηο

Αιιι·οιηοεο.Ιιο μι». Βοη Ρι1ΙΙοη, ηι.ννοΙσηοη Αηι·οιιιοξιοΙιο

οηηο νοισησοιιιηΒοη σοι· Ηγρορηγοιε νοιιΙιοοι. -οΙοιιηο

σο, 1ιοιηη τοση !ιοιηο σο οι·οοεο Βοσοιιιιιηος σοι Βοτοσιιοι

σιιηο σοι Ποσο ηοηηοοεοη, σο σε σοση ιηοοΙισιι Μ, σο.εο

ποιο Μο.ηεο1ο ιοΒΙισηοι· ροσιο1οοιεση-οηοιοηιισοΙιοι· νοι·οιι

σοι·ιιησ σοι· Ι)ισε.ο, σιο ΓοηΙιτιοη Μισο ηοιιηοΙο ινοι·.

Ψνοηη ιηιιη ιιηοι· σοι· Μοιηιιοιι Μ, σιιοε οἰιι Βιιηρι.οιηοη

Ιιοιηρ1οιι η·οοησ "η νοιι σοι· ΕιηιοηΙιοιιο οηιοε 0ι·οοιιοο

σηησηοι, 80 ιησεοιο, σοηΙιο κι σοση, οηι οιιισιοοι· Ε'οιΙΙ ιιι

ινο!σηοιη οιιιο Ει·ηι·ιιηηιιτιο σοο θι·οο.ηοο οηηο σοη ηοιι·οι

Γοησοη Βι·ιηρτοιηοηηοιηρΙοη νοιΙΙοοι, σοη Βοηι1Βοησοη

Βοηοιο Πιι· σιο Πιιι·ιοΙιτιο!ιοιι σοι· ο·οιιιοσιιιοιι Αοηο.ηηιο ση

Βοηοη. Μη εσηοηιι σιο ΒιοΙΙιιηιιηιιηιιιο Βιι·σ ιη ρο!!ε :ηη

ρηι.ιιοιηοΙοτοη, σοι· σο. ιηοιηι, σοοε σιο νοι·ιιιιιιοι·ιιηοοιι ιη

σοι Ηγρορηγειο Με σοη οησοιοη Βι·οσηοιηοηΒοη σοι·

Αηι·οιηοοοΙΙο Ι-ιοοισὶηἱοι·ι οι: ηοιι·οσιιιοη νιτσι·οη ιιιισ σοεσ

οιιιο οησοοοιιο νοι·οιιιιισιιιισ σοο Ιίσηιοιο οο Μ, νιοΙσηο
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ιιι εεε νει·επιιει·πιιεειι πει· Διιι·οιιιεεειιε Με. Πει· Ε'ε.11,

νιεΙειιεπ κι. ιπ πεειιετειιεικιειπ επι· .Μιι·οιπεεειιειι·εεε πει

ετεπει·ε, ειιτιιιιιτ ειιιιεε ιιιτει·εεεειιτε Μειπεπτε πιιπ πειτε

ιε1ι εε τιεειιειε επ ειιιιιπεειιτ ιιιε πει· 1.ιτειετιιι· ιιιιει·

ιιιεεεπ 0ε8επετειιε ειιιεπιιιεεπ.

ε· ι· ι εε ι· ι επ να εετπιεειιει· Νετιεπε1ιτε.τ. θεειπιιεινιι·τε 8ε1ιιι

ειπε πειπ Ρ1εειιιιπεειιειι θειινει·πεπιεπτ, 21 .Τε1ιι·ε ιιιτ.

Α ιι επι ιι ε εε: Πει· τω" 1ε1›τ, ιετ εεεπιιιι, ιι·ιπιιτ πιειιτ; ιιιε

Βιιιιττει· ιετ επ ειπεπι ΠιιιιεπΙειι1επ ειεετει·`ιιεπ. Με Βι·ιιτ1ει· Ιε

1ιεπ. ειπε ι:εειιπιι, τι·ιπΙιεπ ιιιε1ιτ. Με Βι·ιιιιει· ε... Με. ειπεπ

Πιιιιιιιε1ιετε11 ππι Με :πιει 8ειιινεετει·ιι ετει·ιιεπ επ Ιπτε1ιτιοπε

1ιιιιπ1‹1ιειτεπ.

Ρει·ετιπιι-ο1ιε Αιιτεεει1επτιεπ: Α1ε Κιπτι 1ιιιτΡιιτ.

ιιιε Ρεε1ιειι πιιπ ιιιε Η πεει·π ε.ιειιιιιιι; επι ιιιε Μιιεει·π, ιιιε

Μπι εειιικει· νει·Ιιετεπ, εε1ιιεεε ειειι ειπε Οτιτιε πι ε ε ι τι

επ τι ριιι·ε.τινε. ιιιε ειιιιτει· επι· ΑιιειιειΙππε ε·ειειιιε;τε.

Θει·τιπειιτ, ε;ετι·ιιιιιιεπ Με εεεειιιεε1ιτΙιειι νει·1ιειιι·τ 1ιετΡετ. ιιιε.

Οπεπιε πετ ει· πιειιτ ;ιετι·ιεεεπ ιιπ‹ι επ Εεεε πιο1ιτ ε·ειιτιειι.

ιιιτ ιιεπι 18. Ι. ε ιιε ιι ε_ι ε. ιι ι·ε ετει1τεπ ειε1ι ιιιε ει·ετειι Ρ ε1

1ιιτιεπειι ειπ; ειε τιιι.τεπ εε1τεπ επι' ππι! ειετιει·τεπ ιπιτ

πειπ 20. .1ιιιιι·ε εε.ιιε1ιε1ι. Ειπε Ι.ιιιιιιο εειιπιι1ιε επι

Ρετ. ιιιε ειεΙιειππτ 1ιε1›ειι πιι‹ι .εεττ ειπ, ιιε.εε Με ικειιιιιε1ιε θε

εειι1εε1ιτ σε ιιιε πιε ειιιειι Βειε ι;ειιιιιιτ 1ιε1ιε. Ρετ. εε11 ε;πτ

πετ! Ιειε1ιτ εε1ει·ιιτ 1ιε.ιιεπ.

Βπτινιε1ιειππε· εεε Ι.ειι1επε: Ιιιι17.Ι.επεπειε.ιιι·ε

ιιι>8·επιι εεε ιετειεε Ιιειιιεπ. Ρετ. πειτε ειπεε Τει.χεε ειπε εε1ιπ·ειε

Ι.ε.ετ ;;ειιε1ιεπ ννει·ειιτ ειειι 8 ε ιι ιπ ε ι· 2 ε π ι πι ιι π ιι ε π

Η τι ε ε ε ιι ε π τι ι·ι ιι πι ειπετειιτεπ; ιιπεεεειιτετ ιιεεεεπ τι·ιιε· ει·

ΜΙε ιιιιιιι.πτ επί' εειιι Βιιε1ιεπ ειπε εειιι· εεΙιπ·ει·ε 1.:ιετ, π.·ιιε

επι· Ρειςε ιιιιττε, ιιιιεε ειειι ειπε εειιπιειεπειτε Βε1ινιιε1

Μπι; επ τιει·Ιιπ1ιειι8ειτε, ιπ ι1ει·Ηεεεπά εεε Ιειρρεπ

1ιεειειιε, ειπετεΙ1τε. Ρετ. Γιιιιιτε ειεΙι ιιππιιττειιιιιι πει·ειιτ εειιι·

εειι1εειιτ ππι! πιτιττ, ιιιιιςτε ιιιιει· ιι π ε ε ιι τι ι ε ιι ε ε θ ε ιι επ,

θε1ιννιπτιεΙ ιιιιιι Ο1ιι·επεε.ιιεεπ πιιπ ιππεειε ειε1ι ιπ

ιε18ε πει· Βεεειιυνει·ιιεπ :ιι Βεττ 1εςεπ. Νεειι ιιι·ει 'Ι'εεεπ, ιιιε

ει· ειε1ι ινιετιει· ιιεεεει· ιιιιιιτε, ετιιπ‹ι ει· επι πω! υνεπετε ειειι ειπ

εεε 1τι.πιιιεε1ιειι Αι·ετ, πιει· ι1ιπι ει·ιιιιι.ιιιε, ιιε.εε ω" Ηει·π νιει επ

εε1ιιιεΙΙ εε1ι1εεε, ενε1ιει Ρετ. εεΙεετ _ιε‹ιοειι πιειιτ ιιιε Επιριιιιάπιιε

εεε Ηειειιιορτ'επε 1ιεττε. Ρετ. νει·εΙιειι _ιετιτ ε.ιιεεει·Ιιειε εεε

Βεττεε (ει· πιιιιτε ειειι ιιιι.ππ επεειιΙιειι ννειι1ει·ι,1ι ε ιι ιι τ ε τι. ιι ε ι·

πιεΙιτ ε.ι·1ιειτειι, ιιε ει· επι. νιε1 ιιε εε1ιπ·ιι.ε1ι

τι" π ιιιιιιτε. νοπ τιιεεεπι Ζειτειιπ1ιτ επ πετ ειειι Ρετ. ιιπιπει·

ιιι·ιιιιιι εείιιιιΙτ πιιπ νι·επιι ε.ιιο1ι εειπ Βειιιιιιειι ι·εειιτ εειιι.νειπιιτε

πιιπ εε εποε ιε1ετιν ι·εε1ιτ ε·πτε 'Βιμ ιιιε ιιιε με, εε ιιιιιιτε

ει· ειε1ι ιιεειι π ω ιπειιι· εεε ιι π ε ππ‹ι πειτε εειιι· ειτ

Βειιιπει·εεπ ιιι ιιει· Ηειεεεειεπε. νειειιοιιτε ει· επ

ει·1ιειτειι. εε ετε11τεπ ειειι 8 ε ιι πι ε Με π ε. ιι τ ιι ει· Βι·π ε ι

ειπ, θε1ιπιει·ιεπ ιπ άει·1ιει·πε·ε ρεεε πω! Ατειπ

ιι ε ιι 1 ε πι ιιι π π ε; ιιιεεε11ιεπ Βεεειιυνει·τιεπ ετε11ιεπ ειειι

ε.ιιε1ι ιιιιιιπ ειπ, ννεππ Ρετ. εειιι· εειιπει1 Επι;; ειιει· ειπ

ιιι·εεεεε 8τιιειι ννεε·εε επι·ιιε1ιΙεετε: ιιιιεεειειειιι ετεΠτεπ ειειι,

ι.νεππ ει, ιιπ,ε·εεειιτετ εει Βεεε1ιννει·ιιεπ, ε1εε1ι ει·ιιειιετε, 8 ε ιι πι ε ι·

πεπ ιιι ιιΙΙεπ θε1επιιεπ ειπ (ιιιεεειιιειι νιιιι.ι·ειι ιπ πιει·

Βιι1ιε πιε1ιτ νει·1ιεπτιεπ, εεπιιει·π τιετεπ ππι· πει ΒετνεΒιιπεειι

πει· Βιιτι·επιιιιι.τειι ιιει·νει·). Θειτιιει·εε11ιεπ Ζειτ τω” π

ιιει· Ρειτιειιτ ετει1‹ ιιε πιει:1ιεεπ. τνειιιεεε ει· ιι·ιιιιει·

ιιιιιειιιιιιε ιιιε1ιτ Ει·εεεει· πιει· ιιιε εειπε Αιιει·εεεπεεεειι, ειπει·

ι·ιηιτε ει· ειε πππ Μια :ιιιε

ιιιτ πειπ Αι·1ιειιειι ειπ;; εε ιιιιει· τι·ετε εεε ιιι·εεεεπ ννιιειιεεε

ιιιιτι πιει· επεεει·1ιειι 1ιι·ετττι€επ θεετε1τ πιειιτ. Ρετ. πω· 1ιεπιιιιιτ Με

:τι 1ιεττττιεεπ. _ιεεεειι 1ιεπιιτε ει· ππι· ιειειιτε Αι·ιιειτεπ νει·ι·ιειι

τσιπ. δε 1ιιιττε ει ιι1εε ιιιε νει1νιιιιεΙιειεει· Αι·ιιειτει· ππι· 2 .Τειιιε,

νοιι εειπεπι 15.-1'7. .Τιιιιι·ε, ιιει εειιιεπι νιιιει· ιπ πει· ννωεειωτ

@τις εειπ 1ιεπιιειι. Ζε ι1ειι εεπε.ππτειι Ηεεε1ιπ·ει·ιιεπ πετ πιιπ

Με πεειι ειπε πεπε ιιιιιειι; Ρετ. εειιιει·1‹ιε ιιιιιπ1ιειι, ιιεεε ει·

1ειε1ιτ επει·ιιιιιιιεπ 1ιει.ιεπππιιιι1ειειι τιπ5τ·1ιννειεε

ε·ει·ιετ. Ρετ Ζιιετιιπά νιιιιι·ιιε πιιτ πει· Ζειιιιιιπιει· εειιΙεε1ιτει·, εε

τι·ε.τειι πεειι ννειτει·ε Βεεε1ιινει·ιιειι πω”, εε ιιιιεε Γε1,=.ιειιτιε Βι

Βειιειπιιιιε;επ πει όει· ΑιιΈπειιιπε εεε 8τετιιε ιιετιει·τ ·ενει·τιεπ

ειιπτεπ:

Βτετιιε ρι·ιτεειιε.

1. θε1ιιιιει·πειι ιπ όει· Ηει·ι·ιι.ιεε·επιι

ιιπ‹1 Ηει·21ι1εριεπ, εειιι· ιιιτ

νει·1ιιιπιιεπ, εποε ιπ πει· Βπ1ιε, Ι)ιεεε Ει·εειιειιιιιπειεπ ιιε

1ιειιιετ Αι·1ιειτ ετιιι·1ιει· τνει·άεπιι. τεπ πιιι· πεειι ειιγειεεΙιεπ

2. ΒειιΙειιιπιεπιιεε θει'ιιιι1 Με πει· Απετι·επε·ιιπεειι επι, ππι·

Βι·ιιετ. ιιιε ιιπτει· 7 ι.ιεπε.πιιτεπ

8. $ε1ιιπει·ιεπ ιπι Β.ιιε1ιεπ π. Νεε1ιειι. Βεεειιενει·τιε ιετ πινει

4. Βεπειιιιιιεπιιειτ εεε Κεριεε. ιεπ εποε ειιιιε νει·1ιει·ιζε

δ. Βειιιιιι1εει81ιειτ. ιιειιιιε ρ1ιγειεε1ιε Αιιετιεπ

θ. 11ι·πειι επι εεε Απριεπ. μη· επ 1ιεειιε.ειιτεπ.

. Ζιττειιι ειπ ε·ε.ιιε.επ Κει·ρει·, ιιε.

πιεπτιιεΙι επ Ηιτιιι1ειι ιι. Γιιεεειι.

8. Εειειιτε Βι·πιιιιιιιει1ιειτ. Θ. ετιιι·ιιε Νειιι·πιιι; πειπ $ειινιιιτπεπ,

Με επ εεε Ηεπιιειι. 10. Ογειιεεε πει· Ηε.ιιιιε. 11. εΙιε·επιειιιε

Μιιιτι.<.ιιιειτ. 12 Ρειι1επ όει· Ι.ιιιιιιε εειιιιιι1ιε. 14. Μειιε·ει νοπ

Ει·ειιιιεπειι πιιπ Ρε11ιιτιειιειι. Απι ε1ιει· 1ειειιτεετειι ενει·ιιεπ,

ιιιιειι Απεειιεπ εεε Ρετιεπτεπ, Ξειιινειεειιιιιιππει εεε Ζιττει·ιι

ειιεεε1εετ; εε1ιεπ ννεππ Ρετ. ειπειι εε1ινι·ει·επ θεεεπετεπά ειπ

ιι1ειπεε ετιιει‹ ννεεεε ιι·ιιι.ει, ειιει· ινεπιι ει· ειπε Βττι·ειιιιτειτ

ειπε εειτΙεπε; ιπ ειπει· ετνιεε ιιιιεεεπειιιεπ Εεεε 1ιε.1τειι ιιιιιεε,

εεΙ1 ειε1ι Με Χιττει·π ειιιετειιεπ, ιπειτει εε1Ι ειειι εεε Ζιττει·ιι

επιιιιειιεπ επειι ερεπτιιιι ειπειειιεπ, πεπιεπτ1ιειι ειπ εειειιειι Τα·

εεε. ειπ ννε1οιιεπ Ρετ. ειειι εειι1εε1ιτ ειππ. Με εεεπ ει·νι%1ιτιτ,

εειιιισιτ2τ ει· εποε εεεεπιιει·ε Ιει‹·ιιτ; ει· ιιι·ιιιιεΙιτ ππι· ειιιιςε

ειιιει‹ε 1·1οιε επ εριιιτεπ, εε ιετ ει· ιιιιεε. Αι·εειτετ Ρετ. ιιιειιι·ει·ε

Τε.,ε·ε ιιιπειιι·ειι, ευ νει·ι.ιειιτ ιιι.πιζειε Ζειτ. ιιιε ει· ιιιε Βι·εοιιει

πιιπ,<.τειι, ννειειιε ιιιε Αι·ιιειτ ιιει·νει·ι·πιτ. ννιεεει· εειιι.νιιιεειι. Αι·

1ιειτετ ει Ιεπειει·ε Ζειτ με πιειιι, εε ειππ ει· ειειι ι·ε1ειτιν ινοιι1.

ππι ιι1ειιιεπ ιιιε Βε1ιιπει·2επ ιιι όει· Ηει·εεερ,·επτι εεε Με Πετι

1ι1ερι'επ εεετειιειι. Απε1ι πει.ε1ι πιιειιει·ιιο1τεπ ςεπεπεετεπ Απε

ι“ι·ε,εεπ 1ε.εεεπ ειειι 1ιειιιε πιειτει·επ Κι·επιιιιειτεει·εε1ιειιιεπεσε

ει·ιιιει·επ, πιιι· ;;ιε1ιτ ει· πεειι επ, ιιεεε ιιιπι ιπ ιιεπ Ζειτειι, ιιι

ενε1ε1ιεπ ει· ειο1ι εειιιεειιτ τιιιιΙτ. ιπι $ειι1ειε 1ειειιτ ιιει· 4. ιιιιά 5.

Γιπ8ει· ειιτειιιιεπ εεΙΙ πππ ιιε.εε ειεεεε Αιιιιιιιιιεπ, ννειιιι ει· ει·

ιιιιιεετ ιετ, εε1ιεπ τιιι.ππ ειπτιετειι εε11, ινεππ ει· ιιιε Αι·ιιιε ιπι

Ε11ειιιιεςεπ ι1ειιιιει·τ.

Νεειιιιειπ ππι· πππ ‹1ιε Βεεε1ιενειεεπ Ι‹εππειι εε1ει·ιιτ

1ιειιεπ, πιιτει ινειειιεπ ιιπεει Ρετ. εε 1ειιιεπ πει, εειιεπ ιιιτ

ειιι Ππτειεπειιππι.ι εεεεειιιεπ ειπει·.

. ...:Ψ.,_η·

...Σ.ε_εφε

  

Βε1ιειπτ πιειπ ειειι ‹1επ Ρε.ιιειιτεπ επι, εε ειειιτ ιπεπ ει

ιιειι Μεπεειιεπ νει· ειειι ετειιειι, όει· ειπειπ ιει1επ ς|ιιι·ς;ιι

εειπειι ιιειιεπ νιίπειιε πω! ειιι·ειι ιιιε ιιπνιιιιιειτπιεειιιιιεειεε

0ιι·ϋεεε εειπετ Ηιιιιιιε πιιπ Ριιεεε ειιιιΕιιιτ; πειτει· πιιπ

εποε άετ $ειιτιπει ιιπι·ειι ειπ εειιι· ιιεπτΙιειι ειιεεεερι·οειιεπεε

Μιεενειιιιιιτιιιεε εινιεειιειι θεειειιτε- ππι! Ηιι·ιιτειι ιιπτι ιιιε

πιει·ιιπιιι·τιι€ε, ετει1ι Ιτιπ,εςε-ονειε θεειειιτει”ει·ιπ ιιιε Απί

πιει·Ιιεειιιιιειτ επι ειτε ειειιειι.

Βετιειειιτεπ ιιιτ πιιπ ειπεπ Απεειιιιιιειι τιιεεε ιιιιειιι ιιιε

Αιιεειι εριιιι€επιιειι $οπι1ει·ιιειι.επ επ τιειπ Μεππε ιιιιιιιει·,

εε 1ιειππιεπ ινιι·, ιιι ΖειιΙειι επεεεειιιεΙιτ, επ Γε18επεειπ

Βι·8ειιιιιε:

Κει·ρει·ιεπεε: 185 ειπ. Θεννιειιτ: 208 Η”. ε1ιπε Κιειιιει·.

Κερτ

ε) Πιπτ'ειιι;ειιιιπεπειοπεπι

1. Κεριιιιπτεπε; . . . . . . . . . 5?'/ι επι.

Σ. Ιιειιιιιιτιιιιιιιειιιπιτεπε νοπ θιε1ιει1ε ιιιε

Ρι·ετιιιιει·επτιε εεειριτε1ιε . . . 85.0 »

δ. Πιιιι'επι; ιπ όει· Ρι·ειιτειειιεπε νοπ τιεπι

ειιει·επ Β.ε.π‹ιε 1ιειτιει· Οιιι·πιπι·2εΙπ 80.0 ι»

4. Πιιιι”ειιιι.ι εεε Ηιπτει·εειιΜεΙε ιπ 1ιειι

εεπτε1ει· Βιιεπε επιεειιειι ειππ ιιιε

τει·ειι Βιιπιιε εειιιει Οιιι·ινπι·2ε1π 28% »

τι Πιιι·ειιιπεεεει·.

1. Ιιεπειτιιιιιπειιιιιι·ειιιιιεεεει (θιειιεΙιε.

Ρι·ετιιιι.). . . . . . . 10.0 »

2. Βιριιι·ιετιι.1. 15.0 »



1105

3. 1141148414 Β111·4111·4114 . . . . . . 11.0 11

4. Η141.411144111111·4114 1144 4411 11414144

1114411144 441· 11144. 1444141441 . 14.0 4

011444ε14444 441· 114.44:

1. 014114 1141· Ν444111141·441 14 441· 144114

444 1444111144 Α11844111141141ε . . 4.0 »

2.. 0111144141· 1411414411 441· Ν4ε441111841 1411

4111441141·. . . . . . . . . . 0.0 »

3. Ν444411ν41·441 Με Ν44411ερ1144 8.5 »

4. Ν4ε4111111114 . . . 2.0 11

0111144ε14444 1144 1144141114:

1. Ν4444ν141·241 Με 241· 44141411 11441·

81·4444 . . . . . . . . . . 6.0 »

2. 141114 444 1114184 1411·4411111411ε Με .

8111114 1114411 . . . . . . . . 12.0 »

3. 1141114 444 11111184 1411·1141·1111411ε Με

4111· 1411444114114. . . . . . . 11.5 »

4. 17411 44111 414411 4118111114 4141111144 411

114111 1111114144 . . . . . . . . 24.5 11

5. 1111411144 444 41444 44811144 4141111144.

11414 441141·44, 11111 44111 2111141 84

14411444 . . . . . . 12.0 »

414444 441 411. 1·. 141111·41111141:

1. 11111184 441· Α1·1114 114111 Α11141111411 Με

441· 8 1124 444 1111141114841·ε . 881/1 »

2. 1111144141· 11114118 444 Ο1141·41·1114ε 21121 »

θ. 1111144141· 1111114118· 444 1111141·1111114ε . 28111 »

4. 1114111114· 444 Η44118414111144 . . . . 20.0 11>

5. Β4ε14 444 1111111. 11141111:41·11114 Με 441·

8111124 444 Μ111411111841·ε . . . . 191/, »

θ. 1111114118 1141· (11·1111411114141111 1144 0411

111444 . . . . . . . . . . 8 »

'7. 1111111148 1141· Ν4841ρ114141111 . . . . 71/1 »

8. 01111448 1141· 151·44411114.141111 444 Β.

Γ111841·ε. . . . . . . . . . 8 11

θ. 1111114118 441· Ν4841ρ114141111 1144 Β.

11148144. . . . . . . . . . 11111 1

10. 1111114118 1141· 011114411114141111 1144 5.

1114841·ε. . . . . . . . . . 7.0 11

11. 1111114118 441· Ν484111114141111 1144 5.

01118414. . . . . . . . . . 51/1 »

12. 11111184 1144 δ. 01118414 . 1211.. »

1114444 444 14411144 1144444:

1. 1111484 444 0114444 ν414 11441144 Με

441· 19111144 1141· 81444411 24114 . . 29.0 »

2. 011.484 444 11'44=4ε 114111 11441144 Με

4111· 8111144 441· 1114141411 24114 . . 231/1 »

8. 0111111118 444 01111444 111141· 114111 1111414141·

ε4-11114111118411184144114. . . . . 201,1·11 »

4. 1111484 441· 8144444 24114. . . . . 8 »

5. 1111111148 441· θ1·41111ρ114141111 441· 8144

ε41124114......... 10 »

θ. 0411448 441· Ν484111114141111 441· 8144

444 24114 . . . . . . . 10.2 »

11114114 1111· 444 444 4411441141. 414 11111144 4114411411, 44

4141141444 414 ν44 44ν411141141441114441841· 13114444 211 4414, 114

114144141111411141·111 11114, 11444 414 0111444 414111. 4.41 1114411

44118 118444 41444 Τ41144 411414 4441 ν41·1ν148444 44

414444 8411411111144 141, 44444111 4444 411111 4114 'Γ4114 44

441· Α44Μ144118 441· 114114 14 8141411414 114444 1141411181

44 1141144 4411414411. 1114 1141111 441· 114444 141441141441·411

1144 11411184Μ1441 24 11411444, 118444 11414114 11414441411ι14

844 41114 414111 411 11444141141411, 1441144411441·4 44411 1114111

414 1111· Α111414484114 1141441144 ν41411·11114844 441· 14114

11114144844; 414 014841· 4144 1111 1148441411 144111 4411141111,

4141111144 444 1141144844 41111 44841· 1141411411 1144441444

241· 5111114 1114, 414 1111841 4144 1114111 44484Μ1441, 1144

411411 441 441 Α1111114448 44411144 44 441144 141; 414 014

841· 41114 ν41·11411414ε1444418 44111· 1448. 014 1144411411

4144 11141118 444 414111, 414 11114141114114 11141 141411

111:1141· 414 44114111 4414148411.. 041411 414 4141114 1441414114

1448 441 11114141114114 141 414 811414 11444 114111 4484144441,

444 14114111 444 1414414411 414 111414 414 11441411 1414111144

411484ρο14141·1. 014 1114114 441· 11444 141. 44111· 1141144111

111τ11. 014 11441 141 4114111111 444 11481 444 4111111141· 8414

844411 Τ41144 1441 114; 44 14441144 41411 114144 1141144 444

1111114111 4441414441, 14414114 414 1141111 11114144111411411 11111·

444. 114141· 414444- 0144144444 141 44 4414111411, 1141111 4111

- -114.4

 

4414 Η4441·441144 1141 44484411·4411141· 11444 411111 114144

21444111411411 4111141144, 44444111 44144144 41144, 8141411

111114418 444 81411 4144114141, 1411 1144444144 441· 4411 1114

14441·114-111141448441841441144 4414111·441144444 8141144. 144411

414 1444444444 441· 11444 141 1141441118, Κ1414114841·- 4114

04414441141144 41414844 414111 11411141; 414 1111111 411111 1141411

411, 414 2414411414 141 1111· 4144 Α1·1141141·11444 1144111 4411

444 1114141 44411 414111 41414414144 1444441448 1144 84111114

144, 1114 1444 414 14 44141144 01111411 44 441144 1111481, 4111.

Α11 4411 15'114444 114444 11111· 11114441· 441· 4111141144444

0114444 11141114; 1114 241144 4144 44111· 841 1144 1114111 841111

4411, 1144 41441· Ρ14141111411 11444 414111 414 11444 4414.

Α14 8411111441 14111, 1114 4411411 844481, 444 41144141·

111111414 1141441144 0144141114- 11114 Η11·444114441 441; 441·

04414111444114441 141 44ν4111411111εε1444ε18 414111 4414144411,

1144444414 1414114411 41411 441· 114141·1114141· 4411111 441114

4444414444 114484, 441411 4411 11411411 1111411144 441441·

1111141141 1144 41444441· 11114 44411411 441411 414 41411114 Α44

11114448 444 Κ14444 4114. 11414 441· 41411144 0411114114

1448 444 Π4141·1114141·4 1111411481 414441· 444 Ο1›41·1114141·

414111 114411 11414, 44 1148411 414 4114144 11114 11414144

241144144441144 84444 44141444441·. 044 1441111414 141

4114414114 144111 414111 4414144411 11114 11111 1144441444

1141ν41·. 014 11141144 4144 414111 8411414141 11114 11144418

4111.1·4111411141·1. 014 81114 44411411 141 44111441 1144 4144118

444 441· 8111141141 444 Η11·4441144414 4484444111.

1111411444 111111· 444 4114 441· 411.1141·411 04141·ε114111148 444 1341.

411: 041· 111·1111111·11118444ε1444 141 414 84141·. 014 114.41 1144

1111111414 11111 ν44 4411441414 'Ι'1118·41· 444 1111111 411111 1111111411

11141111 44. 414 Ρ1814441.411411 141. 4411441. 014 11244844 4144 84

111141 11111. 41114111 4111411 1411 01444, 414 11111114414141111114411411

84141111. 414 11141144 441844 14141114 01144444. 014 114414 111411

4111141414 11114 1144441144 14 41411141· 011114 444 8111111441: 1111 014

1114111 1111441 41411 11111· 41114 14141114 1444441448 1144 8411441·11141·1.

1114111 ν141 414111· 11.14 1141· 411114 014414, Β4411441141·1 141 441·

1111444141 4114111411 11141· 444 44 νο1·11444411. 014 Β111141411441·4

111114 1·4141111411 441ν1·1411411. 44441 141 441· 11111441· 1141· 4411111444

44114411; 44 1111441 41411 4111144 1144441448 4111 01141·-1.14141·1141144

1141 1144 441 1141414141; 441 0111111114 1141141 111411 841· 114144 04

11441448 1144 411411 414 1141111 1114444 111 1141· 114841 ν41·11444444

0411441448 441· Β1·11ε1. 141111 ν411ε1.411418. 014 Ν11841 411111. Με

1141144 8441181. 1111411111 8111 44484Μ1441.

014 Β 411 111414 ε 111111 4 4 8 44 1144444 444 01111444 141ν41·

11141111, 44 4444 414 41411 4444 4411111144. 041· Ρ44414 414 ε

4411144 4 ε 141 1111411111 11144418 44111111411411. Α4 444 ε141111141·44

5411141111 11114144 11141114 1111444411141144 44 4414411144. 014

211484 44181 1141114 ν4181·44441·448·. 414 141 1144 4144111 1114441844

8411111411-11141ε444 Β4148 1144411111. 014 2111144 4144 4114 41144

Α11ε11411414 14441144 444 4441144444 41411 414111. 44 4141111441. 014

111114114141111· 141 8111 4414144411 444 1111111 411111 1111411111

ε11·4111111114414ε1 411. 211·1111141144441·8444: Ρ111ε=80,

11141118, ν411, 44141, 1481114114, 4411114114. 11414: 041· θ 11:44

ε1444 11481 1111 4. 141411111ε1411·4441, 141. 8 014841· 1114111111 1414111

Με 44. 1 014841· 111141· 1114 Μ411111141·111114; 41· 141 44111· 1111111118

444 4441111111 4141111141. 041411 444 4141111144 1141441444 111114 414

841124 Η111·4848444 4411111411 41·ε411111141·1. 014 1414111144 41144444

1148411 114114 44. 1 11111841· 111141· 1114 1114.11111141·11414 1111141111 4411

1441114 Με 111 11111841· 111141· 444 14411144 $141·4411·4114. 41144 Με

4441 4114144 114444 441· 2. 11111114, 411144 Με 4414 4. 141411114

ε1411·4414. 014 1141411144 4144 14111, 1141· 4144114 Ρ411114441144 141

414111 1114114444.

Α1·141·1411: Α4 444 44811481141144 1411411411 1141144 41411 11111:

Α11444111114 441· 11111. 4144414144 114144 4441114444 ν41·114441·44

8411. 1114 Α1·11. Μ·44111414ε 4144 41141· 1141414111 444 414.11. 014

0414111144 414111 111411 4411111411 11111ε141·44. 041· 1414 1.41· 44111

11411·481153 1Β1ν4-114441). 81141111- 444 Α 1144118441·

8411 4: 014 81141414 141. 4184411111111411 4141111444 4114 14411. 041·

'1'1141·411 1141 411144 1111111148 1144 95 4111. 14 441· 1111114 441· 144.·

1111114, 414 Β1·4114 414111 111 811141 Ρ1·ο1141·1144 4111· 1111484 444

1111111414. 41· 141. 1444411 144111 114.411 111111 441· Α1184144 11411ν111:1

141 4411111411 411484111·481. 014 Α1·11114844111141·ε141144 41114 418411
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δωι.ιιετιετνοειιε: 1)ιε 11ειιιιιιιε εεε Ρει:.ιετ. ειιιε

ιιιιτειιειιε ιιιεει;ε. εει· Κορι' ιιεειι νοπι Ε.;ειιειιιςτ, ιιιι οιιει·ειι

'1'ειιε εεε Ποι·εε.ιτειιεε εει· νιἴιτιιειειιιιιε ιει: ειιιε ιειειιτε Κγιιιιοεε

νοτιιειιιιειι, ειε ειειι ειιει· ειιιειι επειιιιιιιε Ηε.ιτιιιις ε·ιει1ει· επε

,ε·ιειειιειι Με". Ιπι ιεειι:ειι ιν εεε ιι Πεμ ιιιιετεεεειιιοειειαειτ,

Βιιει·,ειειτιειεςιιειι, Αρειιιιιε; ιιι ιιιι' εειιιειι Β ε ιι ε ιι ιιι ιι ιι ε; ε ιι

ιει: Ρετ. ειιιεεει·ει ιειιι.ι;εειιι, τιιιιεε ιπιιι εειιιειι'. Πει· Α ιι ε ά ι· ιι τι ιι

‹ιεε θεειειιιεε ιει Β·ιιιιιιιιιιις ιιιιιι εειιιειιιε. θειιι θε ιι ε· ιιιειει

εειιιε Βεεειιιιει·ιιειιειι; ιιιιι: ιε·εεειιιοεεειιειι Αιιεειι ετειιι: ει· νοιι

ικοιιιιιιειι ιιιιτι τω, εεε Βοεειιιιιι.ειιεειιε Βγιιιριοιιι ιει. ιιειιιιιοιι

ιιιιεςερι·ιιει. Ρειειιει·ι·ει`ιεκ ιπιιι Αειιιιιεεεειιιιειι

ι·ε Πε κ ειιιε ειιιι·Κ ιπιιι ιειιιιιιι'ι, Ριιεεειοιιιιε κι ιιιειιτ νοι·ιιιιιι

άειι. Αιι άειι ειιει·ειι Βιιιι·ειιιιτιιιειι ειιιειι ιιιιιιι ειιιι' ω· τεειιτειι

8ειιε ιιειιιι Βειι:ιοριειι εει· Βιι·εειιιιιιιειιιιιειιιι· εεε Πιιιει·ει·ιιιεε

ιιιιι· ειιιειι εειιι· εειιννεειιειι ΒεΠειι, εει· Βειιεκ ιιειιιι Βειιιορίειι εεε

Βειιιιιειεωειιιιιειι. ω Τι·ιεερεεειιιιεειειιεε ιιιιι·ιιιιιιιιι ειιιεειιιιιεειι.

Α Με” 1ιιιικειι8ειιε ιει. εε ιιιοιιι ιιιιιι.ςιιειι ιιιιειι

ιιιιι· ειιιε ιι Βειιειι ιιι1εειιι6εειι, τι·οτε ινιειιετιιειιει·

νει·ειιειιε ιπιιι ειιιειι· ιιιιιερειιιιιιιιε; ιιιι‹ι Βιι·εοιιιιιιιιιιι8· εει· Βιε

τι·ειιιιιιιι. Αιιι Ρεοτοτειιιε ιιιιι_ιοι· ιιιιάει ειειι ιιειιιει·εειιε εεειει

αει·ιε ιιιιοιιιιιεΚιιιιι.ι·ε ιιιεειιιιιιιεειιε Ει·τεΒιιε.ι·ι€ειτ. ινιιιιι·ειιτι άει·

θι·ειιιε.ειει·ι·ειιεκιιιιιιε νοτιιειιιιιειι ιει,ι“ειιιι. ει· ι·εειικε

ι·οιιιιοιιιιιιειι ιπιιι 12ιεετ ειειι ειιειι Με ειωει-ιιειι νοτεειιοιιι

ιτιειιειι Πιιιετειιοιιιιιιι.εειι ιιιειιι ειιιειιιεειι. 1)ιε ιιιι1·ιεειι Βειιει:ε

ιιιει.ειι εειιιε Αιιννειειιιιιιι.ς νοιι άει· Νει·ιιι.

ιιι ιιειιι θειιιετε, ειιιε νοιι άειι ει” ιιει·νειι νει·εοι·ι.:ι.

Μπι, ιιιιιιειι Με ιιιιι· ;ςει·ιιιι;ε Αιιινειοιιιιιιρειι, ιι·ειειιε Με» με:

ι‹ιιι·ε ειιι.περ·ειιειι εειιι ιτιϋἔειι. Με Ζιιεεςε Με ειιι εειιιε·

εειιιει' ιιει·ειιεεεειι·ειιι, ειε ινειειιε ‹ιιιιιει ιιιι.οιι ι·εειιτε εε; εει·

ινειειιε θειιιιιειι ειεετ. ιειιιει· ειιι ιι·ειιιε· τιετ”ει·, _ιειιοειι νι·ιπι ει·

ειιειιεοειιτ Με ι·εειιιε ιιιιιετνιει·ι ιιιι‹1 Ξιειειιι ειοιι Με ιιιιι”ει·ειιε

ω· 8ιειιιιιι,ε;ιιειιεινοιιιιοιιιπιειιειιιε. 1ιεε θειι ει· ιετειιεεεειιιινι1ειιι,

εεε 'Ι"ιειιειι άει· 11ιιι· Με ι›ειιιει·εειιε ιιιι€ειιιιιι· ω· ειιιε Βει

ι“ετιιιιιιις νοιι 5-6 ιι`ιιεε ρ,·ειιιιι·ι:. εειιετ ιετ επι θειιιιι·οτ,ιμιιι ιιιιεε

ιιιτειιι. Ι)ιιε θει·ιιειιενει·ιιιεεειι ιει Με άει· ιιιιιιειι 8ειιε ειε

εειιιε· εειιιεειιιει· ειε ι·εειιιε, ιιοιιάειιι Με Νεεε ιιειιιει·εειτε

ε_·ιειειιειιτ Με ειε Μια ιιιιι·οιιΒιιιιειε Μ.. Α πι Α ιι εε κι Γει

αετιιιει· Βιιιιιιιε επ άει· ιιιεειςειι Πιιινετειιιιιε-Αιιεειιειιιειι νοιι

άειιι Αεειειειιιειι, ι·ιει·ι·ιι ι)ι·. Ο ιι ε οιιιι ε, ε.ιιιιζειιοιιιιιιειι νεοι·

11ετι, ιιειιι ιειι τει· ειε ιι·ειιιιιιιιειιε Πειιει·ιιιιιτειιιιις πιει· ι'οιε;ειι

εεε ι)ιι.ιειι ιιιετιιιιι ιιιειιιειι Πειιι‹ ειιεερι·εειιε. ι)ιε 1ιιειιιιιιιι ιει

ιιοιιιιιιι. Με ιιι·εειιειιιιειι ιιιωιειι ειιιε ιι·ει Ο. ιι. = Βιιιιιιειι·εριε

ε· :1,5. Ο. ειε. :. Ηγρει·ιιιετιεριε ==θ.5 Π. ν. ε. ε. ==1.3. Πει·

Αι1ε>;ειιιιιιιιειει·ιιιιιι Ζει;ε·τ ι:ειιιε Αιιιιοι·ιιιιιϋ.ιειι. 1) ιι.ε θε
Δειειιτείειιι ιει ειεινειε ειιιε;εειιετ., εει· Ε'ει·ιιειιειιιιι

ιεπ ιιοτιιιιιι. Αει'ι'ειιειιάννει·ι›ει‹ιει·Πιιιει·ειιειιιιιιΒ·

Με ιιοειιςτε.ιιι€εΒι·ιιιιιιιιιετΚειι εεε Ρειιιειιτειι.

Πιε ιιι ο ι. ο ι· ι ε ε: ιι ε Η ι· ε τι ιιι άειι Αι·ιιιειι ιει. τιειιιιιειι ιιειε.ιι

.<.εεεειει, ιιι άειι Ηιι.ιιιιειι ειιιεειιιειιειι ιιιειιτ άει· ιιιιοιιιειιωνιοΚει

πειι ιιιιιειειιιειιιι· επιτερτεειιει:ιιι, εε άειι Βειιιειι ιει. ειε ειιειιΓειιε

ιιει·ειιιι.εεεετει; ιιειιιι Αιιειι·εει‹ειι εεε Ηιιιιιιε Με ειι ιιειιεειιιειι

ειιι Β·ι·οιιεειιιιιιΞιε·ει·, ειειιιιιειι ειει·ι‹ει· '1'ι·ειιιει·

πιιιιι·ιε;ειιοπιιιιειι. 8 ε ιι ε ι ε ιιπε τ: ιιειιιιιειιε Υετιι.ιιιιετιιυι;ειι

άει· 8ειιειιιιΙιιιιι ιιιεεειι ειειι επι άειι ειιιΖειιιειι Κει·ρει·

ι·ει.ειοιιειι ιιιοιιτ ιιεειιυνειεειι. ιιιιι· ιιιιιεε ειε Τε.ι.εεειιο,

ιιιιιιιιιιειι. ιιιιεε Με Βιιιριιιιιιιιειιι:ειιι ;;εεειι ειι ειιε

επι εειιι Βιιεικειι ε;ι·όεεει· ιει. Με επι' Βι·ιιετ ιιιιιι

Β ε. ιι ε ιι.

Τειιιρετειιιτειιιριιιιάιιιιε ιει: ιιιιετειιι αυτ, _ιε‹ιοειι ιιε

ετειιι: Πιτ ιιιε ινε.ι·ιιιεειιιριιιιειιιιι;, ιιεεειιιιετε επι άει·

1ιιιιειιεειτε εεε ιιιιΙ‹ειι Πιιιει·εειιειιιιειε, ειιιε νει·ιειι€ειι.

ιιι ιι ιι ε· άει· Βειι ιι τι ε. Με Αιιιιιιοι·ι Με ιιιε Βει·ιιιιι·ιιιιες ιπιιι

ιιειιι ι.νει·ιιιειι Βεεεειιεε·ιιιεειιειι ιιεεε εεττ εειιι· ι·ιει ιιιιιεςει ε.ιιι“

ειειι ιινε.ι·τειι Με ειιιειι εει· Βει·ιιιιι·ιιιιι: ιιιιι; ιιειιι ιτειιειι θιιιεειιειι_

Με 1. ο ιι ει ι ε ε τι ο τι ει·ίοιρ,·ιε ειειε ρι·οιιιιιι ιιιιιι ι·ιειιιιι;.

Πει· ιιιιειωι€ειιιιιι κι ιειιειιοε. Χ'οιι νιιεειιιοιοι·ι

ε ειι ειι Βι·εειιειειιιιι:ειι ειιιε ιιει·ειιε ειιειι .·ζειιιιιιιιτ ινοτιιειι

Οι· ειιιε ε ε άει· ινιιιι€ειι, άει· 1.ιρρειι ιπιιι εεε 1·ι.ιιιιιιε ιιιιιεειιζειι

θι·ιιιιεε.

ιιι εποε; επί ειε $οιιννειεεεειιτειιοιι ιει. ειιιειι εειιοιι

ει·ινι4.ιιιιιι ινοπιειι, ιιεεε ειε ιιιι άειι Ηιιιιιιειι ετει·ιι νει·ιιιειιι·ι. ιει;

ιτοι2ιιειιι Ρετ. εειιιε ιιιι Βειτ ιιει.:τ ιπιιι Με Ζιιιιιιιει· ιιιιτειιιι.ιιε

ιιιοιιτ ιιιιει·ιιιιει ιει, ειιιε Με ιιιιιι‹ιε ιιοειι ;.;ε.ιιε Γειιειιι.

-Ζιιιιι Βειιιιιεεε εει ιιοειι ετννιι.ιιιιι, ω” νοιι άοε Τιη·τεοιτιεε

ειιιεοιιιι. ιιιειιτε εε ρειριει·ειι κατ.

Πιε Τειιιρετε.ιιιι· ιιειι·ιι€ επι Αιιειιιι εεε ει·ει;ειι 'Ι'ιιι:εε

87.8, ιι·οι2ιιειιι ειιι θι·ιιιιιι ιιπε εισιι ιιιειιι ετιιιει·ειι ιιεεε. Ρετ.

εειιιε εειιιε ειιιι_ιει:ιιι·ειι Βεεειιινετιιειι, Με ειε ειιι ιι·ιεεω ειι

ιιεειειτειι ριιεεειι, ιπιιι εε ιιεεεειι ειειι εειιιε οιι_ιειιτινειι νει·

ε.ιιιιετυιιεειι ιιεειιινειεειι, Με ειιιειι ιιιιιι·ειειιειιιιειι θι·ιιιιιι ιιι

άει· ιιοιιετετιεττειι Τειιιρει·ειιιτειιιϋιιιιιιΒ·ιιιι.ιι:ειι ε.ιι,ε,·ειιειι ιιϋιιιιειι.

(θειιιιιεε ιοι€ι).

  

Βιιειιει·ειι:ειεειι ιπιιι Βεειιι·εειιιιΜειι.

Μιιιειιιιιιέειι ειιιε εει· Αιι€ειιιειιιιιιτ ιιι .Τετ

ιειν. Ηετειιε8. νοιι Ρι·οι. Οι. Τε. ν. ιιπε τ2ιεχι.

Βει·ιιιι. δ. Κιιι·Βει·. Ηειτ 1 ιι. 11.1904-06.

ιιιιιιιιι:

Ηειτ Ι. Β κι· ει πια γ: Πειιει· ειιιε Βγριιιιοιιι εεε θιΙιει·ιώτροι·ε.

Πει: Π. Β ιιιιει· ε: Πειιει· νει·ιι.ιι‹ιει·ιιιιε·ειι εεε Αιιςει:ι1ιιππετ·

,ε·ι·ιιιιιιεε ιιειΙ.ερι·ε.

Βιι€ειιιιιιιιιι: Τοιιοιιιει:ι·ιεειιε Πιιτει·ειιειιιιιιεοπ .εε

εεειιιιάειι ιπιιι ιιι·ιιιιικειι Αιιρ;ειι.

ιινει·ιιεΚε: 1Βιιι Βειιτε8· 2111' Οιιι:οιοε·ιε ιιεε Αι1.εςεε

ιιιι‹ι εειιιει· Αιιιιεεε.

ιι'ει·ιιειιε: ιΒιιιιε;ε ννειιει·ε Βειτι·ιι.<;ε πι· Αιιιι·ιάιει

εοιιιριετε οοιιε·ετιιιιι. ιιιιε.ιει·ιιιιε.

Η ο ιι ιιι ε ιι ιι : Πειιει· θεειειιτειειάνει·ιιιιάει·ειι€επ επεσε

Αιι:οιιοιι·ειιεειι.

8 ε ε ιι ι ι ιι ε κ γ: Πειιει· θεειειιτείειιινει·ιιιιιιει·ιιιιι:ειι ειιιειι

νει·ε;ιιιιιιιιε ιιιιι; Νιττοιιειικοι ιπιιι 5τιει‹ετοΒ'οΧγάτιι.

ΙΒε .ειε νει·ειι.ιιιιιιεε ιιεειιιιιιιοιειι, νι·ειιιι Μι· ιιιεεε ΙιεΜειι

Ηειτε ιιιει·ιιιιι: 8·ιειειιιειιι,ς 2111' Αιιιτειεε ιιι·ιιιεειι. ννιι και: εε

ιιιιι εε ιιειιει·, ειε ιινιι· ιιιιιι ιιεειιιι·ι8,ε·ιιειι θειεςειιιιειι: 1ιε.ιιειι

ιιιεεε ιιειιε Βει·ιε νοιι Ριιιιιιιιε.ιιοιιειι ιιπε εει· .ιετ_ιεννει·, νοι·πιε.ιε

ιιοι·ρειει·, Αιιε.·ειιιαιιιιιιι νι·ιιιι‹οιιιιιιειι ευ ιιειεεειι.

Ιπι Ι. Ηει”ι ιιιειει Ρωτ. ιιιινειειιγ ειι ω ι1εω ειεςειιει·

ιπιιι ιιι άει· ι..ιτει·ιιτει· ιιιειιει·ε·ειεεεει· Βεοιιεειιτιιιιςειι ειιιε εειιι·

νοιιειιιιιιιιε;ε Πιιι·ετειιιιιια εεε 8γριιιιοιιιε εεε θιιιιι.ι·ιώτρετε ιιι

ι‹ιιιιιεειιει· ιπιιι ε.ιιετοιιιιεειιει· Ηιιιειειιι:. Πει· ινει·τ ιιιεεεε· Με·

ιιοι.>;ι·εριιιε ινιι·ιι ειιιειι ειιιε ιιιιει·ειειιιιιοιιε ι.ε.ιιειιει·ιεειιε Ζιεεει.ιιι

ιιιειιειειιιιιιι.2 νοιι θ? ιι`ιιιιειι ειιιε άει· 1ιιτει·ιιιιιι· ιπιιι ιιιιτοΕι οιπ

ε.ιιειιιιιι·ιιοιιεε ι'ει·πειειιιιιε άει· ιεεει.ει·ειι ιιειιετ ι:ι·ιιιεειιει1 Βε

ιιιει·ιιιιιιαειι ιιοειι ινεεειιιιιειι ει·ιιιιιιι.

Πει: Π. Ηειε ειιιιιιιιι ειιιε Βειιιε ιιεεειιτειιεινει·ι.ει· Αι·ιιειεειι

νοιι ειιειιιιιιι€ειι Αεειειειιτειι άει· Κιιιιιιι, ιιειιειι 2.1'. :ιει·ειι

Οιεεει·ι.ειιοιιειι ιιι (ιιι·ιιιιιιε ιιεεειι. Βιιιιει·ιε οριιιιιειιιιοειεοριεειιε

Βεειιεειιτιιιιεειι 811 άειι ι.ιεριιιεειι άει· ιινιε;ιιιιιεοιιειι 1εερτοεοι·ιειι

Η. ε. 1908ι ιιει·ειειιει·ιι ιπιιι ι·ετνοιιειιι.ιιιιι€ειι ιιι ιι:ιιιικειιεννετ

τει· νι7ειεε ιιιιει·ε ειιιιιειιιιιεειιε 1.ερι·ειιιτει·ει.ιιι· ω». ερεε. Η ιι

ιειιιει‹ι «ι)ιε ιερι·ϋεειι Βι·ιαι·ειιιιιιιιςειι άει· Αιιςειι» (1)ιεεει·

τιιιιιοιι, Ποι·ρει: 1892).

Β ιι εε ι ιιι ιι ιι ιι'ε ιοιιοιιιετιιεειιε Βιιιιιιειι Η. Π. 1903). επεμ

ειιιε ιιιιι: Η ειιιε. ι‹ ο ιν'ε'1'οιιοιιιειει·, ιιιιι·ι'ιειι άειι νιιει·ι ιιιεεεε

ιιιειιιιιιιειιτε εοννοιιι ει» ειιεοι·ετιεειιε Πιιτει·ειιειιιιιιΕ·ειι ιιιιει·

‹ιειι Αιιςειιιιι·ιιει‹ ιπιιι ειε ριιγειειοειεειιειι Βειιιιι€ιιιι€ειι εειιιει·

Βειιινειιιιιιιι,εειι, ειε ειιιειι ιιπ ρι·ε.ιιτιεειι-ιιιιιιιεειιε Ζινεειιε, ε. ιι.

Νις ειιειαε Βεειιιιιιιιιιιιε ρειιιοιοΒ·ιεειιει· Βι·ιιειινετιιιι.ιιιιιεεε ει·

ινειεειι.

ιν ε ι· ιι ει: ε ιιιεωι ειιιι€ε Βει'ιιιιιιε εειιειιει· θεεειιινιιιειιει·

ιιιειι εεε Βιιιιιιιε, άει· ιιιιιει·, εει· 'Γι·:ιιιειι‹ιι·ιιεε ειε. (Ι.γειριιε.ιι

ε;ιοπι, Βιιιιοιιιειιοτιιει ιιιι‹ι ειε Βεεειιι·ειιιιιιιι: ιιιειιι·ει·ει· εειιιε νοιι

ιιορρειεειιι€ειιι νοιιειιι.ιιιιι€ειιι Ιιιιειιιειιρ;ει. Η οιιιιι ει. ιι ιι :Με

Με θιι·ιιιιιι νοιι ρει·ιιιιειι·ιεειιειι Πιιιει·ειιειιιιιιι.τειι ειε ειιτει:1ειιιι

εειιειι ιιιιιιιιιι·;ει·ιι ιιειι Νεειιινειε τεε_·ειιιιιιεει€ει· ι‹οιι2ειιετιεειιει·

Βιιιειιιςιιιιε εεε θεειοιιτειειιιεε Με ιιιιιιιιι:ετ ρει·ιριιει·ει· 8ιεοιοιιιε

ιιι ω" ιιεκε.ιιιιτειι επι ιΒιιεεεεε ιιι Βιιοειιο ι“οιι.τειιιιειι Ζιιειετιιιε.

νοιι 1ιιτει·εεεε ιει. ιιιιειι 8εειιιιιιειη'ε Βειιιιιι.ε· εει· 'Γοει

ι(οιο.ι;ιε εεε Βειιοτιςειιε.

Μπι εειιετι Μι· τιειιι Βιεειιειιιετι ννειιει·ετ«Μιιτειιιιιιεειι» ειιιε

άει· Βοι·ρετ-.1ιιι·ιεινει· ΑιιΒ·ειιιιιιιιιε ειιι.εεεειι. Βιεεει.=;.

ι>ωτοιωιιε εεε κι". Λει·ιιειεεεε

εει· θεεειιεειιε.ιι; 1ιινι€1τιε1εοΙιετ Αειν·πε Με

.1ιιι·.ιενιτ ιι3οι·ρετι νοπι 1'7.-1€-3. Απε. 1904.

νιει·ιε 8ιιιιιιιιι ή.

Ποιιιιει·ειειε, άειι 19. ΑιιΒιιει 9 Πιιτιι1οτεειιε.

1. Ι)ι·. 11.11εγ-Βιεε.: Βιιιεεεε Αιιεεειιειι ιιει Κιε

ιι ε ι· ιι.

1) ι ε κ ιι ε ε ι ο τι :

1)ι·. Κιι‹υ ιιι-Ειπε: Οιιιιιιιιε ιιι6,ε·ε εε ιιι ειιιειι;; εειιι, εειιιε

ιιιιιιει· (ιειι Ειτεειιειιιιιιη;ειι άει· Αιιεειιιιε ειιιε ρεγειιιεειιε Πιε

ιιιιι·πιειιιε ιιι άει· ΒιιεινιοΚειιιιιε; εεε Κιιιιιεε 2ιι ειιειιετι ω; Με

ει.=ιιιιιε ειεετ ειιιειι, εειιιε ννιι· εειιι· ιιιι.ιιιι8· ιιιιιιει· όιεεειι Ει·εειιει

ιιιιιι€ειι ειιιε εειιιινει·ε ικοιιειιι.ιιιιοιιειιε Κιειιιιιιιειι: ιιιιιιειι 1ειιιιιιειι.

Νιειιι μι· εε εειιειι ιιιιιιε ιοιι Με θειεςειιιιειτ ιι.ιιιιιιιιεειιε Κιε

‹ιει· Ζε ιιιιιειειιειιειι, ειε ειιιε άει· Βρι·εειιειιιιιιιε ιιεε ειιιειι ιιι

Με εεε ειιιιετειι ιιιιι:ετ εει· Πιιη;ιιοεε «Αιιεειιιιε» €εινε.ιιιιει·ι.

ειιιειι. ΙΒιιιε ιιιιιΒει·ε Βεοιιεειιιιιιι€ ιιιεεει· 1(ιιιιιει· ιπιιι Με

οιιιιιειιι€ε Πιιιει·ειιειιιιιιΒ· άει·εειιιετι ιιεεε ειε (Παπά ειιιε ιιιιι.εεειι

Αιιεεειιειιε ειιιε Τιιιιει·ειιιοεε εει· 1.ιιιιιτειι οάετ ειιιε Πι·ιιεειι

ιιιιιετιιτιιιοεε ει·ικειιιιειι. Με Διιεειιιιε πω· ε.ιεο Με ειε ειιιειι:

") Βιιιςεςειιειειι ειε θ. .πει 1905, ω. Βειι.).
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Ακτοιιιεἔπ!ιε.

ΑΚτοιιιεεει!ιε.

Βειιιοι·Ιι

ιιι ει.Ει2ιιινε.ι·τοιι ιιυά ειιοΙιτ Με

ε;ω ινιοτΙει· Ιιει·νοτιιιιιοΙειι. -

Βοιιςτεεεο, ιιιΙοτιτ. ειιοιι άετ

ιιιιιευιιο Με ΑΙιεοΙιιι.Πιιιις άετ

Μη; Με· Κιιιάετ, νει·Ιει.ιιεςι;.

ιιι Βεάειιετιι ειιιά Με ιιιοιετοιι

ιιιεπ Βοτιιτειι, Με Με πιει

ΙιεΙιοιι. ΙεΙι ιιιιιιο ινεάοι·

οάοι· θειειοεΜ·ιιιιιιοιι εο

ειιιιιιιιεειιο ΚιιιτΙοι· ιιι

ιιΙιετΙιιιΙοεο ειιΐινοἱεειι, ιπι

Μι πιιπ νοιι ΒΙο.εε ευε

.Ειο, Μ! ικοΙοΙιοιι, ιιειοιι Με

ι·ςε.ιιιεοΙιοιι Μικε

ο οι·8·ο.ιιιεοΙι ΙιτειιιΙιειι Κιο

@Μι ειιιεςοεοΙιΙοεεειι, ινιιε

ιο. Γει·ιιει· Με ιιι ιιιοιιιειιι

ι ΖΠοΙιτιςιιιιις νοιι Κιιι6ει·ιι

οιιιοπι Με ιιϋοΙιετοιιε ιιι·οι

ειιι! Πιτ Με Κ6ι·ρει·εττει.Γο

τοΙιΙοι·Ιιγάι·ιοιι.Ηγ

Μ: ει·ΙιεΙτειι). .

μι): ΠοΙιοι· Με ΗΜ

ι·ιιιιΙιιιιιρ;ειι. (ΜΗ. Πει·

·ιιΙο).

ει·ΙιειΙτ.οιι.)

ιιι:

ιιιοεο ιιοι· οιιι·οιιιεοΙιοιι Μ·

»νοιι ιιοι· 'Ι'ιιιιιοι· πω"

ειιιι;οΙιι. ειιι! ΙΒι·εοΙιειιιιιιι

τιςιιιιιἀ ι.ι·οτειι. Ιιι ειιιειιι

τοιιιιο ρ;οιιιααΙιτ, Με θε.ΙΙοιι

ΡιιιιΜοε.ειιιιιιοι· ει» Και·

(οτΒεειιςι·οεεει· 'Ι'ιιιιιοι· Με

ιο νοι·Βιιιιιι; εεειοΙΙιο ιιι

ι·ινοιεο ιιιοΙιι. ει·έ'ϋΙΙι. άοιιιι

ειιτςοΙιεΒιοιι Οροι·ιιτιοιι ετο

; νϋΙΙιε ννοΙιΙ.

πιτ, άειεε άιο ΒιιΙ'οι·οιιτιε.Ι

νοιιΒιοάεΙ 8.!ε«Μεοιι

ει· ειιιιιτοιιιιεο!ι Με οιιιοιιιιι

ΒοεαΙιτϋ.ιιΜε ιιιιοι·ει;ΜεΙΙο

ιπι $οιι·ι·Ιιιιε άεε ΡιιιιΙιτειιε

ιιοι· Ι:ΙιιιιεοΙιειι Βγιιιρτοιιιο

πιά άεΙιοι· ιι.ιιοΙι, ειιιιιιιΙ ιιι

ω» ιιοοιι ιιιοιιι: ειιι εεΙιειι

ΑιιοΙι Με Βιιιι·οΙο.ι·2ιιιοπι

ι ΡιιιιΙιτοε.ε!ιορί ιιιι‹ὶ ίϋΙιτε

σε Με ειιιε Πιιοάοιιιιιιι επ

ει· άιιι·οΙι ΟΙιετι·ιιιιτιοτι άεε

ιιιτΙιοιι ιιι 95%, ω Πι.ΙΙο

ε ιιιιτοΙιεεωτ ειιι! πετ ιιι

ιι ;οιεςειι Μ., ειι ΙΜει·ιιε.

ιι ιιι άιιιειιοειιεοΙιοιι Ζινα

·οιιιιε.Ιάιο.ειιοετιεοΙιε Κειιιι

πω” Με Με ΒιοάοΙ'ε

ιι·Ιιειιιάειιοιι, Ιιειιιι ΚτεΙιε ιιι

Ιοιι εωι·Ιιετι $οιιιιιοι·ιτειι,

Η ειο1ι ιςοΙιοιιά ιιιιιεΙιοιιιιο

ιιιιειι;οτιιιι€ άετ Κι·ειιιΙωιι;

Βιιρετοτοιιιιε Με άετ ΡΜ

ἔοΙτειι‹Ι ιιιιιοΙιειιάο ΙιϋεΙιο

Πει· Ιιειιιι Βιοάο1εοΙιειι

?Με οιιιιο Ειιι8.ΙιοιιΙιειιειι

οι ΜιιιιεοΙιο νει·Ιιιιιέ' ειιιε

Μι· ειιιε Τ0ἀε ιιιεπ, άετ

τοιιά μου" Ιιοιιιι;ιιο 'Ι'ιιιιιοι·

ιιυά εοΙΙιει. οιιιιο ιι·ιι·ειιιι

ει· στι" ερ5.τετ νοΙΙειϋ.ιιάη;

πρωιιι51εε Με άιοεο Ηἱἱοι‹

:ιΠιοΙιοτ ΡτοΙιεΙερει·οιοιιιιο

Με θι·ιιιιά ιιιει·ιϋι· ειιιε·

ι ειναι” Πιιοιιει1ειΙειειιοεο

ειιιοιι ιιιεπ οιπ. ΙιειΙΙιε.εινεε

Μ, θε.ειι·οοιιτει·οετοιιιιε ιι.

Βιιιι'ει·ιιιιιι€ οιιιοε ΟειΙΙοιι

ιιπε το”. ειιιε άεπι Ι)ινει·

π· Βιι€ο Με Ι.ιιιιιιιιιε «Με

"μέ" Με ΟΙιοΙοιιοοιιιιε κι

τ οι· ε.ετ.ιοΙορ,·ιεο!ιοι·

άετ Ρε.ιιιιτοει.εει·ΙιτειιΚιιιιε

ι· ΚοπιρΙιΙωτιοιιοιι

13 οιιιΠιι. Πει. ιιι Νικ 48

Μαι).

Π :

ΟΙιιι·ιιι€ειι άιο Ε'ι·ειΒ·ο ιιο

ειι Β·οειιιιάοιι Ψιιι·πιίοττεειω



5$ε.τιιε ιιει·νοειιε:Υάιιτειιιιιιε Μεειιε;ε. άει· Κ

'ΓειΙε εεε Ι)οτεε.Ιι:ειΙεε άει·

νετΙιειιιόειι, ειε Με Μια· ι

εΙειεΙιειι Με”. Με εε.ιιιειι

ΒιιεηςιεΙοειεΙιειτ. Αρειιιιε

Με Ρετ. 21ιιεεει·ετ Ιε.ιιεςε

εεε θεεἱεΙιιεε ιετ Βιιιπ

Κειιιε Βεεοιιόει·Ιιειτειι;

Εοιιιιιιειι ιιιι‹ὶ Γεει, ε:

ειιε,ε;εριεε;:. Ρ ει εε Πι

τε Πεκ Με ετειιΙι ιιιι

εεε. Απ Με οΙιει·ετι Ε:

Βεἰτε Ϊ1€ΪΠι ΒεΜορΓειι

πιιι· ειιιειι πιιι· εεΙιιιν:ιεΙ

ΒεάιυεΞετ άειιΙΙιεΙι, άετἶ

'Α ιιΕάει·1ιιιΚειιΒε

ειιι· ειιιειι Β.εΠε

ΨετειιοΙιε Με ρ;ιιτετ Ε

τι·ειιιιιΜ. Διιι Ρεετοι·ιι!

απτο ιάιοιιιιιεΚιιΙ5.τε πιιι

θτειιιεει.ει·ι·εΕΙεκ

νοΙΙΙιοπιιιιειι Με ΜΒΜ

ιιιειιειι Πιιιετειιειιιιιιεειι

·Ι›ιειειι Ιιειιιε ΑεννειεΙιιιιι

Ιιι άεπι θειιιειε, ειιι

Μιά, Πιιάειι εἰεΙι πιιι· ει.

Κιιι·2 ειιι,εεεεεειι εειιι

εεΙιιεί' Ιιει·ειιεςεειι·εΜ,

ννειεΙιε θε.ιιιιιειι ει.εΙιτ Ι

ειιειιεοειιτ Με ι·εεΙιτε ιι

ω· 8τεΙΙιιιιε· ιιεΙιει νοΙΠιο

Με 'ΓιεΙιειι άει· ΠΜ· νι

Γειιιιιιιι,ις νοιι 5-8 Μ"

ιιιι:εΙα. Π” Θει·ιιεΙιενι

ννειιις εειι!εεΙιτει· Με ;

ε>ιΙειειιρ;ιιι: απ· Με [Δια ι

αετιιιει· Βτ.ειτιιε ειιι άει· Ι

άεπι Αεειειειιτειι, Ηει·τιι

τω", άεπι Μι τω· άιε

εεε Πετειι Ιιιετιιιιι πω”

ιιοι·ιιιιιΙ, Με ΜεοΙιειιάει

ν :1,?ι. Ο. εἱιι. Ξ Ηγρε

Αιιε·ειιιιιτιιενετιιιιιΙ Ζει;

ειοΙιτείεΙε Με ει:

ιιπ ιιοι·ιιιεΙ. ΑιιΕΕειΙΙε

Με ΙιοοΙιει·ειάιεει

Με ιιιοιοι·ιεεΙιε Κι··

ε;εεειει, ιιι άεπι ΗειιιτΙειι

πειι ΜιιειιιιΙατιιτ ειιιερτε

Ιιετειιε;εεεπι; εειιιι Αιιε

ειιι ετοΙιεεΙιΙε.ειΒε
ιινειιι·,<.τειιοιιιιιιειι. Η ε π ε ι

άει· θειιειΜΙιτει Ιειεειε

τεεἱοιιετι ιιιοΙιι. ιιιιεΙιι

ειιιΡΜΙειι, άεεε Με Βιιι

επί άεπι ΒιιεΙιειι ε;

Β ε. ιι ο ιι.

Τειιιρετε.ιιιι·ειιιμ

επεΙιτ ΠΠ· Με Ψε.ι·

Ιιιιιειιεεἱτε εεε ΠιιΚειι

πιπες άει· Ιιειτιιιι;

άεπι ινετιιιειι ΒεεεειιεεΙ

ω» ννει.ι·τειι Με ιιιιτ:Ιι ειε

Πιο ΙεοΒΜἱεετἱο

Πει· Μ εειΙιιεΙεεϊιι

ε ο Ιι ε ιι Βι·εεΙιειιιιιιι,εειι

θγειιιο εε άει· ιΜιιι€ε

θτειάεε.

Ιιι εποε· ειιι” Με θα

ετινε.ιιιιτ ννοτἀειι, @εεε ι

ιι·οι26επι Ρετ. ω” ιιπ

εκει ϋΒει·Ιιιιει ω, ειπε

·Ζιιιιι ΒειιΙιιιεεε εει εεε

εεεοΙιιτ ιιιεΙιτε πι ρειΙριε

Με Έειιιρει·ειτιιι·

37.8, ιτοτιάειιι ειιι βι·υ

Ιιειτε κειτιε ειιιι_ιεΙαινει

Ιιε,ι;Ιειιειι ΡΗΕΒΘΠι ιιιιτι

ειιάει·ιιιι€ειι ιιειοιιικ·ειεειι

άει· ιιοιιετε.τιεττειι Τειιιρ
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τσιπ πω" Κι·ειπ!ι!ιειτ. Ψιιε πιε !ιπι·ρει·ιιε!ιε Ζιιε!ιτιπππε· επΒε

!επει, επ Βιπ ιο!ι πει· Πειπιιπιι·, πιιεε πιππ νο!!!ιοιπιπεπ ο!ιπε

ειπε εο!ε!ιε πιιε!ιοπιιπεπ !ιπππιε: ιπιι; ινο!ι!ειειπειπιεπ !νοιτεπ

σπαει πιιιιι νιο!ι! πιε!ιι· ειι·ειο!ιεπ Με πω; ειπειπ ινο!ι!ε·ει·ιιε!τεπ

Βε!ι!πε·ε; πει· πιοι·ιι!ιεε!ιε !!!ιπι!πεε πιιιι'τε Βει ειππ επιπ·ιε!ιε!ιιπεπ

Κιππει·π πεε!ι!ιε!τιε·ει· εειιι, ειε ειπε !εϋιρει!ιε!ιε Ζιιε!ιιιιι·ιιπε·.

Ρι·οι. 'Ι'εε!ιιε!ι: Βιιι·ε!ι πιε Βιιιι!ιι·ιιππεπ πει· !'εγε!ιὶειει·

πω! πιε νο!!ει2ιππιεε Νπιε!οειΒ!ιειτ πει· Βεειι·πιππει νει·ιπιιιε!ει

!ιΒι·ρει·Ιιε!ιει· 5ε!ιπιειεεπ πιιιπειει.ιτ. πει·ιιι·ιιιι·ε Βεειι·πιππεεπ

Βιιιι,·ιεπ πω· 8ε!ιε.πεπ. Πει· Ρεγε!ιο!‹›ἔ !ιπππ πιο Γο!ι:ειιιπις·ειι

ε" Ρεπε!ιιε.ιιιιι Βεειιιιιε·επ. Με Βιιππειπω:;· επ ειιιεπ ρ!ιγει

εε!ιεπ Βε!ιπιει·ε Μεεε ειπε επ εεΒινιιο!ιε επ εειπ, πεεε ειπε

εο!ε!ιε Βεειι·πιππε Βει ετιιιπριεπ, ιιι ρεγειιιεε!ιει· Ηιπειε!ιτ. ιπι

ι.ιεπ Κιππει·π ειπεπ ει·πει!ιε!ιεπ ειπιε!ιει·ιεε!ιεπ ΙΒιπι!ιιεε μι·

πισω. !ιιιΒεπ !ιππιι. Απ! πιε ι·ει:Βειειι, ιιι ' Αιιε!ει.επ πειιειετεπ,

πισω. ιιπ ρεγι:!ιιεε!ιεπ ίι!!ειπ!ιέ·ειινιο!ιι Βείιππ!ιε!ιεπ Κιω!ει· Νιπ

πεπ πει·ει·ιιι;ε Βιι·πι'επ ειπεπ εε!ιι· εε!ι π.π!ιε!ιε π Ειππιιεε

!ιπΒεπ, πει επι' εο1ε!ιε Κιππει· πει· μεγ ο ιι ι ε ε!ιε Βε!ιιιιειε πει·

ιι!ιγειεε!ιεπ 5ιι·ειε ετε.ι·ιι πω! οιι εε!ιιι.π!ιε!ι π·ιι·!ιι.

Βι·. Κ ορρε-Ρειπεπ: Νπε!ι Κ.'ε Ιπι·ιιι!ιι·ιιππεπ ππε πει·

Ριπιιιε Μεεε ειππ Βει νι·ιπει·ερεπειιε;επ Κιππειιπ ειπ $ε!ι!ιιιι

ιπιι πει· ι!ιιε!ιεπ Ηεωι πιε!ιτ νειιιιειπεπ πω! ει·πιε!ι. πιειει ειπε

!!ιπε·ειπειιιει·ππε ε·ιιτε ννιι·Κπιιε; νιε!ιε.ε!ι ενια! πιιπιιιε!ι πιε Βε

Βιιω!!ιιππ πει· Κιω!ει· ει·ιππι;!ιε!ιι. Απε!ι Βει Ιι·ι·επ ε!ειιΒι Κ.,

επι' ιιιπππ πιειιιιιι!ιιιεει· ΕΣι·ιπ!ιι·ιιπε, πεπ !πι!ιεπ !ζ!εΒειιιιιεε

ειε !ιει!εππιε δι.ιιιι'ε Βει ιιπι!ιιιιιιειπ Βειι·πιι;επ ειιιρι"ε!ι!επ επ

!ιπππεπ. γ

Βι·. πωσ ιι ιπΒ ει; -.!πι·ιειν ερι·ιε!ιι ειππ Β·ε.<ιεπ πιε Μι·

ρει·!ιε!ιε Ζιιε!ιιιι.ιιιπε· πει· Κιππει· ππε.

Ρωτ. Τεε!ιιε!ι: Βιε !ιιιι·ρει!ιε!ιεπ δι.ι·ιιι'επ !ιιιΒεπ ι'ι·ει!ιε!ι

ειπεπ ιιιοπιεπιππεπ Ει·ιο!ιι, πιε εε!ι!ιεεε1ιε!ιεπ Βεειι!τειε ειππ

_ιεποε!ι εε!ι!εε!ιτε.

Βι·. Α π ριπ ε· - νιιο!ιπιιι: Ιε!ι !ειιε νιε! θεννιε!ιτ επι' ΑιιεΒι!

πππ; πεε θειιοι·επιπε ιπ πει· ιι·ιι!ιεετεπ .!πεεππ πω! ιει ιπ

πιεεεπι Α!ιει· :ιιι ιιππειι πιε Βεειεε ιιιιιει ειπε !ιιιιιπππει·ππε

νει·ιιιιπιτ.ιιιε !ιπιφει!ιε!ιε Ζιιο!ιιιε;ιιιιιι επ ειπριειι!επ. Ειπε πει·

ιιι·ιιιιε νει·πιεπιε Ζιιι·ιιιιΒ·πω.ι ιετ ππιε!ιιιιιε πιε!ιι ιπι· ειπ Κιιιπ

ει·πιεπιι€εππ Με ειτε!. πει πιε Κιππει· ειπ ε;πιεε θεπιιε!ιτπιε

!ιιιΒεπ, Βιε ιπε !ιο!ιε Α!τει· πιε!ιτ νει·ιιεεεεπ. νεε ιο!ι ιπι θε

ρεπε!ειε :τι πεπ Απειιι!ιιππε;επ πεε Ρωι. Τεε!ιιε !ι Βειπει·!ιεπ

πιϋε τε. π

Βι·. Ρε!πι·ο ε!ι-.Τιιι·ιειν: Ιε!ι !ιειιιι πιιε!ι ιπ !ιειπει· νιϊειεε

Επι· ειπε Κπι·ρει·ειι·πιε Βει Κιππει·π ιιπεεπι·εε!ιεπ. Αιπ πεπιε

ετεπ ιει ειε ιπ πει· 8ρι·εε!ιετιιππε επι Πει: Με πιε Μιιιε!

επι· Πει·εκε!!ιιπι,ι· πει· Αιιιοι·ιτιιτ πεε Αι·ειεε εεε·επιιΒει· πεπ Ρε

τιεπτεπ. ιπ ππεει·ειιι Β"ε!!ε - Κιππει·π. εο!!ιε ειε πιειππ!ε ιπ

Απινεπππιιιι !ιοιιιιπεπ. Βι·. Β τ. ι· π !ι ιπ Β ε ι· ε· !ιοΒ !ιεινοι·, πιιεε εε

ειπ 'Ι'εειιιποπιππι Πιι· πιε Ε!!ιει·π ιει, ινεπιι ειε ω! ι!ιι·επ Κιπ

πει·π Κιιιρει·ειι·ειεπ ιιπνιεππεπ ιπιιεεεπ. Ιε!ι εε!ιε ππνοπ ιιΒ, ππε

ΒΒεπεεεπειε π·ειιει· ιιπι' ππε νει·!ιιι!ιπιε νοπ Απ: πω! Ριιιιεπτ.

επειιπεριππεπ. _

Ι)ι. ει π ι_επιε- Ρει·πιι.ιι: πι» ειεε!ιειπι ειπ 8ο!ι!ιιεε _νεπ πεπ

εγειιιεε!ι Κι·ιιπ!ιεπ επι πιε Κιππει· ππι·ε!ιεπε ιιπετειι!ιιιι“ι. Πιο

επιιιιι·Βειτ πειι Ιιι·επ ιετ πεετϋι·ι, ππε Θεπιιιι.ε!εΒεπ πεε Κιππεε

πεπεεεπ ιει ειπε !ιει·νοιι·ει€εππ π!εειιεε!ιε !!!πεεε. !Βε πι ιι!εο

πω· !ιειπ θι·ιιππ νοι·!ιπππεπ επ ι”ιιι·ε!ιτεπ, ππεε ειπε Βιι·πιε νει·

εεεεεπ ννει·πε. Βιιε Κιππ νει·ειεει επι· πιε!ιι: επ !ειε!ιι. Με

Ηεπριιι·εςε ιετ πιε πεε!ι πεπι Α!ιει· ποε Κιππεε. Με Βι·ειειιιιιηι

πεε Κιππεε πο!! ιπι ειετεπ Ηε!Βιιι!ιι· ειπεει2επ, πειππ εε!! ειε

πω. Β .!ιι.ιιι·επ εοννειι; νο!!εππει εειπ, ππεε ππε Κιιιπ πιιπει ειππ

εε!Βει ινειιει·ει:ιε!ιτ. Νιιε!ι πιεεειπ Α!ιει· εο!!επ Βε!ι!ιιιιε πιε!ιτ

ιπε!ιι· πιιιιε εειπ.

Βι·. Ρεε!ιτ-Ύνε!!επι Νιιπι!ιιιιτε Ριιππποεεπ επιεε!ιειπεπ πιε

Β"ι·πι:ε πει· Ιιπι·ρει·ιιε!ιεπ Ζιιε!ιτιεππε; πιι!ιιπ, πεεε πε Βι·πιε!ιππι;

ππι·ε!ι πιεεε!Βε ιπ ειπεπι Α!τει· εΒιιεεε!ι!οεεεπ εειπ ιωιεε, ππε

πειπ !ιειπε Βι·ιππειιιπςεπ επι ππε επιι.ιει·ε ΙιεΒεπ Β!ειΒεπ, ιι!εο

ειππ ιπιι: πειπ 8. .!ιι!ιι·ε. Α!ε !Βιπειπειιπει επ πεπ Απειιι!ιι·ιιω.ιεπ

πεε Κο!!ει.ιεπ Με γ. πιιε!ι πεπεπ ειπε εε!ι!εε!ιιε !ιπι·ρει!ιε!ιε

Ππτινιε!ι!ππε· έ Βιιι.εεεε Αιιεεε!ιεπ πει· πιω” - πιιιε!ι ρεγ

ειιιεε!ιε Βιιιι·ιιπε;επ νει·ιι.π!εεετ. εειιι !ιιιππεπ, πιπε!ιιε ιε!ι επιιι!ι

ιεπ, πεεε ειππ ιιιιε!ι ππε Πιππε!ιε!ιι·ιε πει· πω! κι πππ πει·

Ηεπεπιει οιι ιπ πιε @ειχε !ιοιιιιιιτ, Κιππει· νοι· Βιι·ιιίεπ επ

εε!ιιιιιεπ. Βει πεπειι Ππ!ιιετ πππ !!ιιιιειοεεπ!ιειι πιιι·ε!ι ωιε!ι

νιε!εΒε.ι·ε εεειιππ!ιειι!ιε!ιε Βιπι·ιιπ,ε·επ Βεπιπειιετ, πιε ειε!ι οιι ιιπι·

ππιε!ι .<,;ει·ιππε Τεπιρειπιιιι·ειειεειιιππεπ ιιιεπιιεετιει·επ. Με

ι!ιι·επ θιιιππ ιπ Δπιιιιιιε, 8!ιι·ορ!ιιιιοεε πππ ΤΠΒΘΤ!Π!!088 !ιιιΒεπ.

Πι·. Πιτεε!ιΒει·8,-Βι,επι Ιιιι πειιεειεπ Ηεπιιεει ιιπτ πει·

Βιιιιι.ι, επι· ει·οεεεπ !!ιεππε ει!!ει· ιπιε!!ιιιεπιεπ Μεπεε!ιεπ, πιο

Ππ!ιε.!ιΒιιι!ιειτ. πει· Κει·ρειειι·πιε Πιι· νει·Βιεε!ιειι πιιιε!ι Αιιι!ιε

Βπω.ι πει·εε!Βεπ Βεειε,ε,·ε!ι. .Πιι ιπππ ποε!ι ιιπε!ι Κιππει· πω· πιιππ

εε!ι!ιιι.ιι, πιεππ πιιιπ ειε ετιει”επ «πι, επ ινιι·π ιιπε!ι πεπι πιει·

πεππεπ !ιιππ!ιε!ιεπ θειιι!!ι πιε Απννεππιιπιι πιοιπ!ιεε!ι-ει!ιιεε!ιει·

Μιτιει ιι.ππεριιεειει εειπ. Ιιιι ι.ιμιιιεεπ ;.ιι·ειι“επ Β!ιειπ πππ Βι·

πιε!ιει· ποε!ι ειππ Ριιιπε!π, ενειιπ εε πω ι!ιι·ει· ειιι;επεπ 0ιεπιι!π

επ Βππε Μ, ιι!εο πιο ι!ιι·ε ει2ιε!ιει·ιεε!ιε ΓΙι!ιι;!ιειι. Ηει·ι· πει·

Βιιιιιιιιοπ επ Β!ε!Βεπ, ιιι Βω!ε ιετ. Μπι πει· νει·τειπιπιιππ πει·

Ριπαε!ειι·ιιι'ε νοπ εειιειι πει Αει·ετε, ινε!ε!ιε πιο Ι.ειιι·ει· πει·

Βιο!οι;ιεε!ιεπ Ρι·ιπειριεπ εειπ εο!!επ, Μεεε ειππ ειπ Βιιε!ειιι!! ιπε

Μιιιε!ε!ιει· !ιοπεπιιιειεπ. Μππ πω: !ιειπε θεπιι!π πιο Βι·ιο!ιςε

:ρειεε!ιι·ει.ιοπ.

πει· ιιιοπει·πεπ Βιπιε!ιπππεπιετ!ιοπεπ πΒεπενει·ιεπ πππ ειιε!ιτ ππε

ω Βιιπιρε!!ιπιπιπει· ππε ΑΒιιε!επτε "πι" !ιει·νοι·επιιο!επ. -

Ιπι ιιΒιι.<;επ !ιιιΒεπ ιι!!ε Αειπιειιοπιιιεεεε, -2ι1!8ι.2Β ιι.ιιε!ι πει·

Ριι·οΒ·ονν-Κοπε·ιεεε ιπ Βιιιεε!ιι.ππ, ππιεοπο πιε ΑΒεε!ιειιππε πει·

Ρι·ιιιιεΙειι·πι'ε, ειιιειι Βει πει· Βι·ι·ιιε!ιππε πει· Κιππει·, νει!επε·ι..

Πι·. Μεγ: Ζιι ιπειπειπ ει·οεεεπ Βεπε.πει·π ειππ πιε ιιιειει.επ

ε" Ηει·ιεπ Βιιι!ιπεειοπει·εππει· ιπ Βιι!ιπεπ πει·ιιτεπ, πι! ιπιτ πιει

πεπ Αιιειιι!ιι·πιιπεπ πιε!ιτε επ πω !ιιιΒεπ. !ε!ι !ιιιΒε ινεπει·

νοπ Απιι.ιπιε ποε!ι νοπ νει·Βι·εε!ιει·π οπει· (!ειειεε!ιι·ε.ιι!ιεπ πε

ειιι·οε!ιεπ. ννεππ Βι·. Κι!ι π ιιι ιιπτ' επιι.ιπιεε!ι ε Κιππει· ιιι

εριεε!ιεπ !ιοπιιιιι, ειε ειπε Ιιιιπι.ιεπιπΒει!ιπ!οεε επιενειεεπ, επ

ιιιιιε!ιε ιε!ιπιιι·πιιι ε.ιιιιπει·Κεεπι, πε.εε ιε!ι πω· νοπ Β!ε.ε ε ιι π ε

· ε ε !ι ε π ι ε π Κιππει·π ιςεερι·οε!ιεπ ιιιι.Βε, Βει νι·ε!ε!ιεπ, πιιε!ι ππε

πει·ιιο!ιει· Ππιει·επε!ιιιπε·, ιι ει π ε ο ι· ι; π. π ι ε ε ιι ε ιι ν ε ι· ε. ιι -

π ε ι· ιι π ε; ε π πεε!ιππινειεεπ ειππ; ε.!!ε οι·Βιιπιεε!ι !ιι·ππ!ιεπ Κιιι

πει· !ιιιΒε ιε!ι Βει πιειπεπ Αιιειιι!ιι·ιιππεπ ιιπεςεεε!ι!οεεεπ, ειπε

ιε!ι ιιι ιπειπειπ νοιιι·ιιπ·ε Βετοπτ !ιε.Βε. Ε'ει·ιιει· κι ιπ πιειπεπι

νοι·ι.ιεριε πω· νοπ ειπετ !ώι·ρει!ιε!ιεπ Ζιιε!ιιιιεππε· νοπ Κιππει·ιι

πιο Βεπε εεννεεεπ, πιε ιιπ Α!ιει· νοπ ειπειπ Βιε -!ιπε!ιειεπε πιει

.!π!ιι·επ ετε!ιεπ, _ιεπεε ιιππει·ε Α!τει· επ!! Πιι· πιε Κ6ι·ρειειι·πιε

ππΒεπιπιιι: ιιιιεεεεε!ιΙοεεεπ ννει·πεπ -

Π. Πι·. Βιιιι.ιιει·-Βιιιε: Πγρει·ε!ι!οι·Βγπιι0 π- Ηι'·

(!!ιιππε!ιι·ιρι πιε!ιι ει!ιε.!τεπ!. .

ΠεΒει· Με ΗιιιιΠΙ. Βι·. 'Ι' ι· ιι !ι ε. ι· ι - .!ιιι;ιειν (Ποιρειι.): .

(Με Βετιμ ιιι-ι πει· Ρεπιιι·επεει!ιιππ!ιιιπριεπ.

πιοπετι·πιιοπ ιπι!ιιοε!ιοριεε!ιει· Ρι·ιιρειιιτει.

ιΜιιππε!αιρι πιε!ιτ ει!ιε!τεπ.)

!)ιε!ιιιεειοπ:

Πι·. Βει·επιιι.π π - ει” Με Πιιιεποεε πει· ε!ιι·οπιεε!ιεπ Βγ

ει·ιιορ!ι. Ρε.π!ιι·ειιι.ιιιε ιει; εε!ινιιει·ις. νεε!! πει· 'Ι'πιποι· ιππιε·ε

:ιε!ιιιπε·επ εππι θιι!!επειι.πεεγειεπι ειπι;ε!ιι. πππ Ε!ι·εε!ιειπππ

ιιεπ νοπ εειτεπ πιεεεε ιπ πππ νοι·πει·ι.ιι·πππ τι·ετεπ. Ιιι ειπειπ

πει·ιι.ι·ιι€επ Γε!! ιιπτ Βει!. πιε Ιιερει·οιοιιιιε ιιειπε.ε!ιι, πιε θιιι!!επ

Β!ιιεεπιιπ!ι!ιειοπεπ ιιειι·ειιπι Με πεπ Ριιπ!ιιεπετπιποι· επ Και·

ειποιπ ει!ι!ιιι·ι, νει! ειπε Μετιιει.ιιεε (ειΒεεπιιι·οεεει· 'Ι'ιιιποι Με

πει· Θε!!επΒ!εεε!νοι!ιεππεπ πει. Βιε νοι!!ιιιιις ι.ιεε!ε!!ιε ιπ

Γεπειε Ριοςποεε Με ειππ ε!ιιε!ι!ιε!ιει·ννε!εε πιε!ιι. ει·ι”ιι!!ι. πειιπ

Ρε.ι. πειι εειι. πει· νοι· σε. Πι ω” εκπαπε!ιεΒιειι Ορει·πιιοπ ειε

τιιε· επεεποπιπιεπ πω! Μ. εεεεπιιιιι·τιε· νπ!!ιε· νοιι!.

Πι·. 'Ι'ι·π ιι πιτ-διιι_ιενι !ιεΒι !ιει·νοι·. πιιεε πιε Πιι!'ει·επιιε!

πιιιΒιιοεε εννιεε!ιεπ πιεεεπι Βεπιπε·πεπ, νοπ Η ι ε π ε! ιι!ε «ε ι ε ε π·

ιι πιτ» Βεπειειιπει.επ 'Γιιπιοι·, ννε!ε!ιει· ιιπιιιοιπιεε!ι πιε ειι·εππι

εει·ιριε επι' πεπ Κερί πεε Ριιπ!ιι·επε Βεεε!ιι·ππ!αε ιπιει·ετιι.ιε!!ε

Ρε.π!ιι·επιιιιε επιππΓεεεεπ πι, πππ πεπι $ειι·ι·ιιιιε πεε Ρε.π!ιι·επε

ιπ πει· Τει: ενεπιπετεπε Βεπιις!ιε!ι πει !ι!ιπιεε!ιεπ 8γιιιρι.οπιε

ιπππε!ιει!ει $ε!ινιιει·ιιι!ιειιεπ Βιετει πππ πιι!ιει· ε.ιιε!ι, ειιιιιε! ιπ

ι'ι·ιι!ιει·επ Ζειιεπ ιιϋ.ιιι!ε;, εΒει· επε!ι _ιετιι. ποειι πιε!ιι. Επι· εε!ιεπ

επ νει·νι·εεΒεε!ιιπΒεπ Απ!ιιεε €ιεΒτ. Απε!ι ππε ΕιΒι·ο!ιε.ι·πιπεπι

!ιιιΒε ιιΒει·ιιιιε !ιιιιιπε εειπεπ Με ιπι Ρεπιιι·ειιε!ιορι πω! ίιι!ιι·ε

πιι!ιει· ννιε ιεπει· ειιι'ο!ι.ιε πεε !)ι·πε!ιεε Με ππε Βιιοπεπππι ιιι

Βιεποεε πειι Πει·ιιιι·ο!ιι·ε οπει· εΒει· πιιι·ε!ι ΟΒει:ι·ιι!ιτιοπ πειι

_!)ιιοιιιε Ο!ιο!εποε!ιπε, ινε!ε!ιει· Βε!ιπππι!ιε!ι !π 95%, πει· Β'ιι.!!ε

πεπ Ρππ!ιι·επε!ιορι ιπ εειπει· ΒιιΒειιιπε πιιι·ε!ιεειπι Με πω· ιπ

Μ., π» Ι·`ιι!Ιε πιε!ιτ. ιιιτει·ρο.π!ιι·επ.ιιεειι ;ε!ει>;επ πι, επ Ι!αει·πε.

Πιε ΡιοΒε!επει·οιοιπιε εε! εε!ιοπ ιι!!ειπ ιιι πιιιςποειιεε!ιεπ Ζνιε

ε!ιειι ι;εΒοιεπ. Α!ε νιεεεπι!ιε!ιε π!πει·επιιε.!πιππποειιεειιε Κεππ

πειο!ιεπ ινιιι·επ !ιει·νοι·πιι!ιεΒεπ: ει·ειε πε σε Βει Βιεπε!'ε

ειεεπιιε.ι·ιειπ '!'ιιπιοι· ιιιειετ. πιειι ι νοι·!ιιιππεπεπ, Βειιπ Κι·εΒε !π

Βεειιιππιτεπ Ιπι.ει·νιι!!επ επιιι·ειεππεπ ειιιι·!ιεπ $ε!ιιιιει·πεπ,

ε ννειτ.επε σε Βει πιεεειπ εε!ιι· Βιι!π ειε!ι ε·ε!ιεππ ιππε!ιεππε

Κ ι· ε Β ε ιι ε. ε ιι ε κι ε . ιπι ειιιι!ιε ΑΒπιει,ιει·ιιπε πει· Κι·ιιπ!ιεπ;

πιιτ.ιεπε πιε πεε!ι ετε.ιηιε!ιειΒι.ει· Ιιερειειοπιιε Βει πει· Ρε!

ριιιιοπ πεε 'Ι'ιιιποιε Βειπι ΚιεΒε ειππ πε!ιεππ ιιιιιε!ιειιπε !ιιιε!ιε

ι·ιε·ε θΒειι!!ιε!ιε πεε Ρε.π!ιι·επε!ιοριεε, πει· Βειπι Β ι ε π ε! ε ο !ι ε π

Τιιιωιι· ειππ πινει· Βι·ει;τ!ιιιι·ι, ιιΒει· ειπετ. ο!ιπε !Σι!ιεΒεπιιειιεπ

ειινειει; νιειτε π ε εππ!ιε!ι ε,ιεΒι πει !ι!ιπιεε!ιε νει!ιι.ιιί ειπε

ειο!ιει·ε Βϋειιπις·. πει πει· Κι·εΒε ππι'ε!ι!Βιιι· εππ! Με πιει-ι, πει·

ιπειει. ιπ 65-10 Μοιιπι.επ ει·ίο!,<ιτ, ιιιι!ιι·εππ _ιεπει· Βεπιππε'1'ιιιιιοι·

ειπε ππι·ε!ιππε .ειπε Ρι·οπποεε ειεΒι πππ εε!Βει. ο!ιπε ιι·;ιεππ

νιε!ε!ιεπ οιιει·ιιιινειι ΒιιιΒιιιΤειο!ι ιι·ιι!ιει· οπει· εριι.ιει· νο!!ειπιιπιπ·

ειιι·ιιε!ιππΒι!πεπ νει·πιεε·. Βι·ιιι!ιι·ιιπεε,·.ιειπιι.εε νιιιιπ πιεεε πιω

Βιιππω; εε!Βετ πιιε!ι ει:!ιοπ πιιε!ι ειιιιιιε!ιει· Ρι·εΒε!ε.πιι.ι·οιοιπιε

Βεεε!ι!εππιει, ο!ιπε πε.εε πιιιιι Βιε!ιει· πεπ θι·ιιππ !ιιειιιιι· ειππ·

πεΒεπ νει·πιππ·. Πει· Ι!ιτει·πε Με πιε ειννιιιιςε Βιιππεπε!ειεποεε

ει!ιειεε!ιεπ Με Βειιιι Ρε.π!ιι·επε!ιι·εΒε ιιιιε!ι πιει· οιι. ριι!!ιιιιινεε

Βιπεε!ιι·ειιεπ (Ο!ιο!εογειε-Επι:ει·οετοπιιε, θεει.ι·οεπι:ει·οετοιπιε π.

ε. κι.) οπει· ιιΒει· ενεπιπε!! επε!ι πιε Ε!πιι'ει·πιιπι; ειπεε θιι!!επ

ετειπεε ειπε πειπ θιιπι.ιε πεε 0!ιο!εποε!ιπε ι·εερ. ππε πεπι Ι)ινει·

ιιεπ!ιιιπ πει· Αιιιριι!!ιι πιω-ι Βει πει· Επεε πεε Ιιπιπεπε πειι

πεπ Ριιπ!ιι·επε!ιορι πιιιε!ιεει:εππεπ Οεπεεε πεε (!!ιο!εποε!ιπε ιει:

πιεΟπο!ε!ιτ.!ιιπειειι!ε νιεεεπι:!ιε!ιειει· πε τιο!ο,<ιιεε!ιει·

Γ ιι!ιιοι· Βει πω" τγριεο!ιειι Ε'οι·πι πει· Ρεπιιι·επεει!ιιππ!ιιιπε

επειιεε!ιεπ.

Ν. Πι·. Ο. Βι·ε!ιιπ-Βιπ·ιι: ΠεΒει· Κοιππ!ι!ιπιιοπεπ

Βει Ε!ι·ιιι·ππ!ιιιιιε·επ πεε Απρεππι:. Πει. ιπ Ντ. 48

ΜΒΜ. 1904 πιεεει· Ζειιεε!ιιιιι ει·εε!ιιεπιιπ!.

. Ι) ι ε ιι π ε ε ι ο π :

Βι·. Η οιι-Βιμ πιπειιιε ποπ πεπ Ο!ιιι·ιιιςεπ πιε Ειπε Βε

επτνιοιτει επεεεπ. οΒ ειε ιιι ειιιεπ εεειιιιπειι ννιιι·ιπιοι·ιεπιπ
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Βειει·ι!εε Βεννεειιεε·εε ε!εεε οει.εεεάειεε !(ιι!εεε!εε!ιεε !ι8.!ε

π. Πε· ινεε!,εει· ε!εει·ε!!'εεά, Με Με θεεειι ιιιε; 8ι!!ιενο1·ι·ιο!ι

τεεεεε; άειιε ιιιε. Βεο!ιε ενε!ετ Κϋε!ε:') άει·ι-ιιι! Με. άει.εε

εε!εει ά!ε εεειεε θεεεοε!εεεε πει· ιιενο!!!ιοπιειεε άε.ε Κιι!ε

ι.ιε!εε!ι !ειοε!!!ε!ει·εε ιιιιά νοιιι !ίει·ρει·εενν!εει. ειιι!εετεε. !)!εεεε

θεεεε _!εάοο!ι Με. ιεε.ε ε;ε.εε ε.!!ειεπιε!ε ϊ!!ι· ιιιιἔε!εει·!!ε!ι. Τε.

ινε!ει άιιιι·εε! Με, άιιεε πιεσε Πειετεποειιεεεε νοιι Κ!! ιι!ε,

ά!ε ε!εεεεε ειιιε!!πάετει· Θε!εε!ιε ε!ε!ι ιε!τ ε!εειιι Βε!ειΒιε εε

ειιΐ'ει·ιιτ ειιεεε πεά Με ε!ε εο!οεει· !ε εε!εεει Ι.ιιειεε επε

ε!ε τ.

Πι·. Βετεειε.εε-Β!εε.: νοιι Κ!!τ!;ιιει· ε!εά Γε.!!ε ιε!ι

ε·επε!Ιτ ννοι·άεε. ιιιε εε! εε!εειεεάει· Αεε.ιεεεεε άετ Βε!'εεά

ιιιε!ιι·οε!ιορ!εο!ι πιιά ιε!!ιι·οε!ιοε!εε!ι εοι·ειιι! πω. Β!εε Κοε

ει·πεεε ειν!εοεεε εε.τεο!εε·.-εεειοει. Βει'επάε πεά !ι!!ε!εοεεε

Βι·εεεε!ιιιιιιεεε !ιεεε ε!εεει· ε!ε!ιτ ίεειι.ιεει.ε!!τ ινει·άεε. ε!ιιε

ι!εάε!: ά!ε νειεοε!εάεπειεε Β!!άει· - ε.πεεει·Ι!ο!ι εοι·ιεει!εε Απε

εε!ιε. ειιειι!ε!ιε νει!!.εάει·πεεεε άετ 8εε!ε!ιιιειιπι. πιιά νυ!εάειιιιιιι

εε! !εεεει”ι. !ε_!!ε!ει·ιει· 8ετεεε ε!πε εε!ιε!ιιεει· εει·ιεε!ε ε!ποοειι,

εει.ι·ιιι· πει: ε!!.ι·ιεεε Ιε!ιιι.!τεε. ν!!!ε ά!ε ΚΜ ιεει·'εεεειι εεε.

!οεεε ?ΜΙε ιιε ει!ι!ει·εε ε!ιιά, ειεει άεε!ε; εε ινε.ι·ε άειι!ιειιι·,

άεεε ε!ιιε Ιιετπιι·!ιε.Ι!εεεε Βι·!ιιεε!ιπειε άεε Οοεοιιει ά!ε Πι·εε.οεε

εεε!εετ, άεεε εε ει άιιιιεε Γεεεεε!ιεΙιεε, άεεε, ννεεε εποε Με

Απεεε!ιειε, Ει!ιι·εε!ιιιεεεε άεε θεεεεει ιιιε. Ρει·ίοι·ει!οε νει·

!ιοιιιιεεε - Με εεειε Τι·ρεΙ!ι!ε. Με ε!ε ά!ε ειτε 8εειι!ε !εει·τε.

Ζε εετεεεε ει, άε.εε ιιιιοε Βει!ει·ειιεις ε!εεε οε!!ιει·!ει·τεε

ειι·οεε!εοεειι. εο!ιε!εεει· ε!εε εει· ε!οει. ιιιεει· !ε Βειιε.εει

Ιιοειιεεπάεπ Ρι·εοεεεεε νει·ει!Γοι·ει!ε !εει·ε!εεεε Βεεο!ιννει·άεε

εεεε!ι!ει ε·οι·άειι ε!εά. ινοάπιοε άετ εεειε Ε!ει!εεε επι' άεε

Α!!εειεε!εεεεεάεε ει·ε!ε!!: ιιιιιιιάε.

ν. !!ι·. Τε!!ε-Κ!εε ει!! εε!εεε εειι;ε!ι!!εά!ετεε νοτι.ιεε:

«ΠιεΒεεεεά!ιιεε·άει·ειε!ϊεεΗε!εε!ιε».

Ψεεεε άετ νοιε·ει!ιο!ιιεε Ζε!ι. .ει!εει. ει· επι· ε!εεε !ιει·εειι

Πεεειε!!ε!ι !!εει· εε!πε ει" άετ Βεεεεά!πει;. Π!ε Αιιε!!!ει·επε

άειεε!εεε ει·Η!ειειι ει· εε εε!εειι !ε ε!εεει Νεεεει·επιε επι'εε

ε!.ε!Ιιεε Αρειιιειεε ειιεεει·εε!ε ι:!ει· 8!ιειιει.;·.

Τε. ιεε!ει άει·ε.ιι!' Με, άειεε νει· ε.!!εε Β!π,εεε ά!ε Επιετε

επει.ε νοε νει·ετε!Γιιεεεε επ νεεε!!τειι Μ.

Δε! ά!εεειε θεε!ετε νν!ι·ά, εε!πει· Αεε!οετ εεοε, εοοε ιιειεει·

ν!ε! ιζεε!!εά!,ε·ι, εεεοεάει·ε εε! Ι.ε!ιειειιεεε.

Νπι· ει! !ιειι!!ε,· εεεει!ε!ιε!ε ε!ε!ι ε. Β. εεεε Ιί!εάει·!εειειιεεεε

Βρ!ιε!!!εεε, Κ!πιειιί!!εεε ιιπά θι·ε!!!ιεεάε, ά!ε ιεειε άιιι·ε!ι !ι·!!!ι

εε!ι!ι;εε Αε!ε8·εε νοε $οε!εεεε ε!ε!ιει· νει·ειε!άεε !ιειιιιτε.

Τε. ει!επιει·ι. ε!ε!εε νοιι !ειε ειι ά!εεειε Ζινεε!ιε ει·εεεεεεε

πεά εει·ι.ιεετε!!ι.ο Βε!ι!ειιειι. Μ· εε!ιςι, άεεε ε!ε εε!ιιιεΙ! πεά εε

επειε ειιεε!ε,ε·ι: ιινει·άειι !ιειιιιειι πιιά άεεε άει· Κι·ιιιι!ιε εε άε!ιει·

εεε! ει·Ιει·ιιι, ε!ε εε!εετεεά!ιε εε εεειιιεεε. !!ι1°ε Αεεεεεεππε

ειι'οι·άει·ι. επι· ε·ει!ιιιεε Κοειειι.

Τε. !εεει. ε!ε ιεε!ετεεε εεε !ε άετ Νιιοει ττειεεε πιιά εε·

εεε Τε;; εετίει·ιιεε, άειε!τ ε!ε άεπ θεει·επεε άετ Θ!!εάειεεεεε

ε!ο!ιτ. ιιιε Τε.Β·ε ειδι·εε.

Δεεεει·άειε !εεετ ει· ιεειεε!ει·ειι, ε!ε!ι!ι·!ε!ει·εε επι! ά!ε νοπ

!ειε ιιιε!ιι·ίεο!ι νει·ε!Τειι!!!εειειι Πεειιε,ι.ξεε εεεΓ!!ει·ειι. (νει·ε·!.

ειπει· επι!. Τε!!ε: Πεεπιιι;εε. 8ε.ιπιπ!. !ι!!ε. νοι·ι:ιε!ει. ν. Η.

νο!!ιιιιε.ιιιι Βει·!!ιι 1897, Με.ι·ε! Αεε!ι εε! Ιιε!ιιιιπεςειι άει·

Θεε!ο!ιιεειπε!ιεΙιι !ει. εε Τε. ε!ε!ιτ εεΙιεε ι.>ιε!ιιεεεε άιιι·ο!ι Ζ!!ειε

ιιιε; Πε!ιεεεεεε1· Πειετε!!πειεεε άεε θεε!εεεεε επ νει!ι!!ιεε.

Η!ει·εε! πετάω π. Β. ά!ε 8εε!ε!'ετε!!εεεειι άεε Μεεάεε ιιιε.

Ηει“ιεεεειει·ειι·ε!Γεε !!εει·!ιοιι·!Β!ει!: πεά εε νν!ι·ά εε άεε ,εε

εοεινεο!ιιειι Μεε!ιε!ε ει·Ιε!ε!ιιειτ. !ει·ε νει·Ιοι·επε Ι.ε!ειεπεε

Γεε!ι.ι!ιε!ι ιν!εάει·ιιιει!εεεεε ιε!ι Η!!Γε νοε Μειεεεεε, Πεειιειιεπ

πεά Β!ε!ιιι·!ε!ειεε. Τε. ιεε!ει, εε νι·ειι·ε εεει· ιι·!!ιιεε!ιεεεννετι, άεεε

άιε Νει·νειιει·ειε ε!ε!ι ει!!ει· ά!εεει· ε!!!:ιε! ιιιε!ιι· εεά!εειειι, ιιιε

εε ε!ε!ιει· άετ Π!! !ετ; άεεε εει·ε.άε ά!ε Νει·νεεει·ειε !ιεεεε

ιιιε ιεε!ειεε θε!εεειιεε!ε !'ι!εο!ιε Ιιε!ιειειι,<.ςειι ει! εε!ιεεάε!ε, εε!

άεπεε εοοε !ιε!εε Μπε!ιεΙνει·Ιι!!ι·εεεεεε ιιε!! νει·ε!!άιιεεεε άετ

θε1εε!ιτε!!ε ε!ιιεςετι·ειεε ε!εά. Γι·ε!!!ο!ι !ετ εε άεεε ει·Γοι·άει!!ε!ι.

άεεε ά!ε Νει·νεεει·ειε ε!ε!ι νοει 0ι·ιεερε.άειι ε!ε ννεε!,ε· !ιε Θε

ει·ε.ιιοεε άει· θεε!εεεε πειετε·ε!εεε !εεεεε. Β!ε Β!ἰε!ι ει!! ά!ε

νοι·εε!εετειι Ηεε!επεε Με!! _!εάοε!ι ιιιε!!! εεε!!εεε, ιιιε επ ει·

!ιεεεεε, άιιεε !ει·ε νει·ινεεάπεε; ιι!οει. ιι!!εεεοεινει· ει·!ει·ει νιει·

άειι !ιεεε.

Η!ειεε! !ιε.ειι ά!ε ι.=;ε.ιιεε Βε!ιε.εά!ιιει.ι !ιειιιει· !ε άετ Ηειιά

ε!πεε πει! άεεεε!εεε Αι·ειεε ε!ε!εεε πεά ει·ει άειιιιι ειιιιιε!ιε άει·

Νει·νεεε.ιπ άειι Κι·ειι!ιεε ε!εεει Οε!ι·ει·εεπ ει! !!εει·ι.εεεεε.

ινεπε $εεεεεάει·εεεεεεε!άπεεεε πιιά Βεεεεε!!εεεεεεπειιεε·εε

ει!οιάει·!!ε!ι ε!ιιά.

Βε! νει·εκε!!ιιπεεε, ά!ε άει·οε νει·!ειεειιιεεε ειιτετε!ιεε, Με!!

ε!!ει·ά!εεε επι εεετειι ε!ε Οε!ι·ιιι·ε νοε νοι·εεετε!π ά!ε Βε!ιε.ιιά

Μπι: !!εει·ιιεειιιεε, εεει· εποε άετ Οε!ι·ιιι·Β· Μ!. ιιιε!ιι· ε.!ε ε!ε!ιει·

άει·επΓ επ εεετειι, άε.εε !ιε!ιιε ει.ε!!'εε θε!εε!ιε εεεειεεεε. Ε!ι·

!ιεεε εε! Κεεο!ιεεετ!!ε!ιεε άπιο!ι ίι!!εεε!ι!,εε Βεννεε·ιιιιεεε άετ

εεεεεεεειιεε θε!εε!ιε σε. ιε!ι $!οεεεεε!ι νειετε!Γεεε·εε Με!»

Εεε. δο!ιοε εε!ι ν!ε!εε .Ϊεει·ειι ιι·ειιάει: Τε. εποε εε! !”ι·!εεεεπ

(!εΙεε!ιεετε!!εάπε,ε;ειι !ι!!εεε!ε!ι.ι, ε!!ει·ά!εεε εεει· νει·ε!οει!,εε

Βεινεεεεεεε εε. άε σε: επι· άε.ιιε ά!ε νο!!ε Βεννε;!!ο!ι!ιε!τ ει·

εε.!ιεε ινει·άεε Εεεε, "εεε Με !ιε!εε επεε·εάεεειειι νει·Ιι!ε

ειιεε;εε άετ Θε!ειι!ιεεοεεε ε!εεειι·ετεε ε!εά.

Με ά!εεε Βενιει;ιιεεεε εεε Τε. εεεεεάει·ε ε!ιιι”ιιε!ιε νοι·ι·ιεε

τεει.ςεε εει·ειεετε!!ε. ινε!ε!ιε άειιι Κι·ε.ε!ιεε ά!ε ε!ϋ,<.;!!ε!ι!ιε!ι. ε!ε

τεε, εε Ηειιιεε πει: ε!ε;εεει· Ηιι.ιιά εε!ιιε θεΙεε!ιε Ζ!! εεννεε,·εε.

Τε. Με εε !'!!ι· εεει· νιι!εει!ε, άεεε άει· Κιε.ε!ιε ιιι!ε ε!εειιει·

Πεεά ά!εεε Βενιεεεεε·εε επε!!.!!ιιι, άι! ε!ε άεπε μπε εεεοιι

άει·ε εε!ιοεεεά ε!εά.

Με Βεινειςεπεενοει!εεεπεεεε ει·!εετει·ι: Τε. !ε ε!εειε Νε

εεει·ειιιεε; ει· εει,ετ, άειεε ει· εει'ειει;·ε πει· Βευνει.ι·ιιεςεε νοιι

10° ιιιιά ννεε!Βει· νοι·εε!ιιεειι !εεει.

άεε!ιεε, άετ ιιε άεε Βε!ε,<.ι· άει· Ιιε!”τι·6!ιι·ε εε! Κειει·ι·εεε ει·

!ιιεει·ι. 1)!εεει· ΒεΙεις Με ει! άεε Βε τ!! ε ι· ε ε εεεε. ο ε ε τι

άει· θε!ε ε ω. άε ει· ε!ει· εε! Βειιιεεεεεεε εειι·!εεεε ιε·!ι·ά.

Αιιεεει·άειιι εεεεε!ειιε!εεε ά!ε Βεννεε,ιιιεεεε άεε Β!ει!ιι·ε!ε!ε.εὶ'

επ ΘεΙειι!ιε επι! εεεεε!επιι!εειι εε ά!ε Πει;Γει·ειιεε; άεε εει·τ!ε

εειιεε πεά εε!ϋετεε Βε!ιιι.ιεε. Η!ειεπε ει·ε!εει ειιιε εεε!. άειεε

ά!ε ΒεινεειιεΒ·ειι εε! επτε!!εάετειι θε!ειι!ιειι ε!ε Ηε!!ει!τιε! ε!ιιά.

ννε!ο!ιεε ιιειε!ιιε!ειιι· Κι·ιιε!ι!ιε!ιεειι·εε·ει· 2ει·ει.ϋι·τ εεε εειΓει·ιιι..

Θε ει·!ι!ει·ε ε!οε _!επε ννοε!ιεεεάε ιιεά εε!ιιιιει·:ει!!!εε‹!ε ινε-

εεε;; άει· Βεινειεπεε·εε εε! ν!ε!εε νει·ε!τετεε θε!εε!ι!ε!άεε.

δε” εε!εε!.νει·ει.ε.ιιά!!εε ε!ιιά ά!ε Βειι·ε,ε;πεεειι εε νοι·ει!εε2.!ιε·

επεεεΓ!!ετειι, άεεε ε·ιεεει·ε Ζει·ι·ε!εειιεεεε νοιι Β!πτε·ει°ϋ.εεειι

νει·ιε!εάεε ινει·άεε. Ι)!εεεε ει·ιε!ο!ιτ ιιιεε ιε!ι ι.ιι·οεεει· 8!εεει·

πω, ενειιε άει· Κι·ε.ιι!ιε ιιιε ε!εεεει· Ηεεά ά!ε Βενεεε·πιιεεε :ιιι

ε!ε!ι νοι·ε!ιειιιτ. εε ειεεει άιιειι επι· εο!ο!ιε Βενιιει.ειιεςεε, Με

εεεειει·ε!οε ε!εά, επι! νει·ιιιε!άει εε ε!ο!ιει· ε'ει·!ειειιιιε·εε άοε

!ι!ε!εε!ιεε. Ιε ι'ι·!!!ιειεε .Ιε.ειεε εεε Τε. ά!ε εεεε!νεε Βεινει;·πει

εεε εεει· ειιυε; :Με ε!εεεει· Ηιιεά εοειεετε!εε !!!ι· άειι Κεπε

!ιεε ειιιεεε!!!ει·ι, άε ει· εε!ιιε Αερει·ειε ιιοε!ι ε!εει: ει·εοεεειι

πιιά εει·ε·εετε!!ι. ειιττε. .!εάοοε ινε.ι·εε ά!εεε Βεννειεπεεεε εεει·

εε!ιι·ειεεεεά, ει·ιε!!άεεά πιιά άοε!ι ειιε;ειι!!ε·εεά.

Ωενυε!εεειεε Βεινεε·ιιεεεε ειιιε!!εάει;ει· Θε!εε!‹ε Με. Τε. εεε

ι·ε.εεεπ !!!ι·!εεειιεεε!'ε!ιι·!!εε. Πι· ιιιε!ει,άεεε !ε!άει· εο!ε!ιε Βενι·ε

ειιπι.;εε εεο!ι !ιιιιεει· νει·!ιεειειεε ειιά άεεε ά!ε !!εΙεε !Το!ει·ετι

ά!εεει· Κεεει.!'εε!ει· ά!ε ε·ιοεεειι νοι·ιιι·ιε!!ε εεεε!ι!!.ιι. εεεειι. ά!ε

Με !ιιιιιιει· εεεεε άιε Βε!ιειιά!ιιιιι; άετ Θε!εε!ιεεω!!εάι.ιεεεε

ιπι!. Βενι·ε.ειιεεεε πεά Μιιεεεεε εεειεεεε.

Βε! ιε·ι·εεει·εε Ζει·ειει·ιιεςειι άεε θε!εε!ιεε, εε! !!!!ιει·ε.εεειιι

ιιιε!πιι!.ιεε π. ε. ει. Με Τε. ά!ε Βε!ιειπά!πει.ι· ειπ Βειιιεε_ιιιιιςειι

ί!!ι· εο!ιε.ά!!οε. Η!ει· Μ: ά!ε (!ε!ειι!ιεε!ι!ε επ ει·ϋι!`εεε. άιε !ιι·ε.ιι!:

εεΐιεε Τει!ε ε!εά ειιο!ι εΙϋε!!ο!ι!ιειι. ευ εει.ϊει·ιιεε πιιά άπι·ι:!ι

ετει·ι·ε νει·εε.εάε ειπεε άιιε (!ε!εε!ι νο!!ειεεά!ε· νει·ετε!ίτ.

ννει·άεε.

. . (Απεοι·ε!'ει·ει.).

Επι· άιε Πιε!ιπεε!οε επι Πι·. Βει·εει επ ε ννπι·άε ε!ε Ζεεεε!

ε.εεεε·εεεε.

Ι) ! ε ε π ε ε ! ο ε :

Πι·. Βει·ε·ει εε ε-Β!πει: Με νοε !)ι·. Τ!ι!!ε ειιιε!'ο!ι!εεε Βε

!ιε.ιιά!εεεειιιεεεοάε !ει νει·ι!!ει!ο!ι εε! εοε·εεε.ιιιιιεε Κετε.ι·ι!ιιι!

ιει·ειειι άει· (!ε!ειι!ιε; ά!ε ι·ε.τ.!εεε!!ε Μει:!ιοάε άει· Βεεεεά!ιιεε_

ιν!ι·!ι!!ο!ι ιπεει·εε!εεει· (3ε!εε!ιε κι εεει· ά!ε Βιι!ιε ενειιτ.ιιε!!

Κοιιιει·εεε!οε. Αεεεεεε νοιι άἱεεεει Ρι·!εε!ε εεεε ά!ε ει!!ει·

εο!ιννειεΙ.ειι Γο!ειειπειειιάε !ιε.εειι.

Πι·. Τ!ι!Ιο !!!!ιι·ι. εε,ι.>;ειι Οι. Βει·ειιιιιιιιι εε, άειεε εε!ιιε

Βεννεεεεεεε πιιπ ει·οεεει· νοι·ε!οει ιιεεεει!!ειε ενιιπάεε πιιά

άεεε ει· !ιιι Ι.ιειι!”ε νοιι 20 .!εετειι ω! ά!εεει· νοι·ε!εει!εεε Βε

!ιιιιιι!!ιιιιε· !ιε!εε εοεε.ά!!ι·εεε Β'ο!πειι ι.ιεεεεεε !ιε.εε. Νεε!!ι·Ι!ο!ι

εε! εε !ειιι ε!ε!ιτ !ιι ε.!!ε τι Β`ε.!!επ ε·ε!ιιεεειι ε!ιιε νε!!ετεεά!ε·ε

Ηε!!πεε· επ ει·τε!οεεε, εεει· άεε εε!!εε;ι εποε Με εε! εεάει·εε

Βε!ιεεά!πιιε;ειεεε!ιοάεε ιι!ο!ι!:, ννοε! ε.εει· πω; !ε εεει· ν!ε!ειι

Γε!!ειι άειιει·εάε Ηε!!!ιπε ε!ιι. Βε! Ε!τει·εεεειι πεά ευεεει·εά!

ι.ιειι Ζειετϋι·ιιεςεε άεε Κιιοεεεεε !ει εε!εεινει·ετε.εά!!ε!ι ορει·ε

ιιι· νοιεπεε!ιεε.

ν1.υι-. Πεε·ε!ιιιιιιιε-Β!ε,ε: Πεεει· ά!ε Βοι;!.!ε!

εεεε (!ρει·ει.!οε άετ Ρι·οεεετεεγρει·τι·ορ!ι!ε.

νε Πι·. ιν. νοε θιι·οι-Β!εε.: Κεειι!ει.!εο!ιε ε!!!.εε!!ιιε.ι.ιειι

!!εει· νει·Ιειειιεεεε άετ ιιιειιιι!!ε!ιετι θειι!ι.ε.

!!ε ε. (Βι·εεε!επεπ !ιι Νι·. Θ, ω”. 1905 ά!εεει· Ζε!ιεε!ιι·!!ε).

νει. Πι·. Ρε!άιοε!ι-Βοι·ρεε: Πει· θοεο!ιο!ι!ιπε πεά

εε!ιιε Νε!ιεεεάεε.

Πι·. Ρε!ά εοοε άειιιοιιειι!ει·!: εε!εε θεεε!ιο!ι!ιεεεε!ιι·εεάεε,

ά!ε ειπε Αεο!εεεά!!εε!,ε!ιε!ι, Ρ!ε!εεεινεεεει· ιιεά Λεξει- εεεεεεειι

πιιά πειπ: άπιεεε!ο!ιε!ε Με ενειεεει· ε!ιιά. Ζιιι;!ε!ο!ι άειιιοπ

ειι·!ειι ει· εε!εε ει!! ά!εεεε Νε!ιι·εϋάειι εεε!!ε!ιιεεεε θοιιε!ιο!ι

!ιεετε!ε!ιε!ιιιι·εε. !)ειιιιιεο!ιει νει·ει›ι·!εει νοι·ιι·εεεεάει· εεεει·ε

Αεεεεεε !!εει· εε!εε νει·επε!ιε άιιι·ε!ι Ρεε!!!ιει!ειι ιιε «Ργοοιι.

ιιιγρε. ιιοικιι. ιιι εεεερ. εεε.. Χειρειιοε·ω› ει! εεεεε; άεεε! εε·

ιοιιι. ει, άεεε εε!ιιεε Βιιει!ιι·πεεειι ιιεο!ι Ηοεο!ιο!ι!ιεε εεε επί'

Νεει·εϋάειι ιεεε!!ε!ιτει ννει·άεπ !ιεεεειι, ά!ε ;;ε!!;!ειεε ειεεεο!ι·

!!ο!ιεε ΙΕ!ννε!εε εεε!ιε!ιεε.

Βοε!πεε ι!ει· Π!. 8!τειιε,ε·.

ή Κεε!ε Β!ε ειιεε!ε!!ε Τπεει·!‹ιι!οεε άετ Κεοεεεε πιιά

θε!εε!ιε. Βει!!ε ιεεε.
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Τεεεειιεειιτιε1ιτειι.

Ρετεοι·ιειιε.

- Βει· Μιιιιιιι·-Μεειειιιειιιιερειειετ ιιεε Ριιιιιιιι.ιιτιιεειιειι 1ιιι1ιειι·

ιιειιτι‹ε θειιειιιιτει 1)ι·. Θειτι·ιιιιε, Μ. πιιι ννι ι·ι‹ Ι ι ειι ε ιι

Ο ε ιι ε ι ιιι τ :τι ιι ε τε :τό ε τ τ. ινοτιιειι, ιιιιιετ ειειειιπειιιεετ

ν ε τ ε.1› ε ε ιι ι ε ε ε ιι ε· πιιι: Πιιιιετιιι ιιεε Ρειιειειι, ιιι·ειιιιιιειι.ε

Ιιειιιετ.

- Πει· ετιιειιιΙιεΙιε Ρι·οιεεεει· εει· Οιιιτιιτειε ιιεε Ι)ιτειιτετ

άει· ειιιι·ει·ειεειιειι Ηεεριιιι.ιιιιιιιιιι ε." πιει· ννιιι·εειιε.ιιει· Πιιινει·

εειι, ννιτιιΙ. Βιιιετει·ει Πι·. Μ ει: ι ιιιενν, ιετ εειιιετ Βιιιε εε

ιιιιιεε νετει.ιιεειιιεεετ ννει·ιιειι.

- ιιι Κιεειιιιιειν εεειιιε; ειιι ι. εειι άει· ιιιτετε ΑΠΕ ιιεε 207.

Κιεειιιιιεινεειιειι 1ιιιειιτετιει·εειιιιεετε, 1)τ. νν ι ε ει ε ι ε ιν νι? ε ι -

ειιι, εεε 8Ο-_ιειιτιε;ε .Τιιιιιιιιεπι εειιιει· 8.τει:1ιειιειι

'Ι' ιι ιι ε; κ ε ι ι.

- Ζιιιιι 11ιτειιτει· εει· ννιιιιεεειιετι Βεειτιιε

1 τ τ ε ιι ε ιι ε ι ε. ι ι ιετ εει· ιιιειιει·ιςε Πιι·ειιιει· εετ ννετεειιιιιιετ

Ηειιειιετειτ. Πιτ θειειεειτι·ιιιιι‹ε, Πι·. Οιιε.τιιιτι, ει·τιειιιιι. πιει·

εειι. ειιι ιιεεεειι Βιειιε ννιειιετ. Με ννιτ ιιετειιε ιιιειιιετειι, 1)ι·.

σ. $ ε ε. ιι ε ε ο ιι ιι ι τ ο ιν , Οιιετετιι. ιιεε ννετεειιιιιιετ δε. .ιο

ιιειιιιεε-1ττειιιιεεριιειε. πω.

- 1)ει· Οιιετει·ει. εεε 1.ειιιε;ει·εετεειιιιεετε ιιι Ριετεε, 5ιεεεε

τει. Ι)τ..ΑΙεκειιιιει· ι)ννιιιετιι_ιειν. Μ. :ειιι Βεειιιι.ειι

τει εεεειιιιετε Αειιι·ιηξε νι. Κιεεεε ιιειιιιΒι.Ρε

ιει·ειιιιι·ε·ετ θειιετιι.ιε·ειινετιιειιτ ετιιειιιιτ ννοι·τιετι,

ιιιιιετ Βειεεειιιητ ιιι εειιιει· ιιιεΙιετιεειι 8ιεΙΙιιιι,ε.

- 1)ιε δι- Ρει.ει·ειιιιι·εςετ εειιιιΙιεειι ε Ηεεριτει

Ιιι ο ιιι ιιι ι ε ε ι ε ε Με ι'οιεειιεε 8τεεινετετιιιιειε εε Κ ιι τ ε ι ο -

τειι άετ ετιιιιι.ιεειιειι Ηεεριι.ειει· Βεννιιιιιτ: Πιτ εεε

Αιεεειιιιετιιεεριιιιι - δ. Α. εε Οεττιει·ε; Πιτ ειε 1ττειιετι

Με Νιιιειει Τεειιιιεεωνοι·ει - Πτ. Α. Π. Βετν; Πιτ εεε

θιιι1ειιοινιιοεριιιιι - 1. Ι. Βετο ο ιν; Πιτ ιιεε Βετεειτειιιιεερι

τει - (Με ΤοΙετει; Πιτ ιιεε Μετιειι-Μεειιε.ιειιειιιιοεριιει -

Ν. Α. ει" ιι; ει» ιιεε Ρειετ-Ρειιιιιοεειιει -- Α. Μ. Β ε ο Η ο ιν;

Πιτ ιιεε Κιιιάετιιεεριτει ειιιιι θεεεειιτιιιεε επ σε Κι·ετιιιιιες 1ιιτει·

Μειεειειειι - ιν. Ν. Κτεε τι τι; Πιτ ιιεε Κειιιιειιιιιεεειιει -

(ιιεε ιν. Α. Μ ιι ε ε ι ιι - Ρ ιι ε ε ιι ιι ι τι ιιεε ει» ειε ειιιιιιιεειιειι

ννιιιιιιετιε·ιτειιεε.ιιειειιειι - Α. .Ι. Κ ε ιι ιι ε.

- ν ει· ε ιο ι· Ιιε ιι : 1) Ιιι ει ε ε ιι εε εει· Πινιειειιεει·2τ εει·

24. 1ιιι'επτετιε-Πιι·ιειειι, θεεετετει. Πι·. ινι ε ει ε ι ε. ιν 1. ε ιι ιι τι,

ιπι 56. Βειιειιε_ιειιτε ιιεειι ιιιειιτ Με 8Ο-_ιιιιιτιεςετ ιιτπιιιειιετ Φε

ιι€ιτειτ. 2) ιιι ι1ετ Βιετιιιε $ειε νν_ιε.ιι ειι ιιετ Οιιει·ει·πτ εεε

εει·τιεετι Ηεεριι.ειιε ιιεε Κιιιιειιεειιειι Κεεε.ιτειιιιεετεε Πι·. 'Γι ιιι ο -

ιιιειιε Βιιιιιιιιονν ιιιι Αιιετ νοιι 4? .Βιιιτειι. Ι)ιε νειιιε

ετεειιεειι‹ιι ιιει.ιε αει νει·ειετιιειιε ι. Π. 1882 ετιειιειι. Β) 1τι

Κ ιι τ ε ε εει· Οι·ιιιιιε.ιει· ιιετ ειιιτιιτειεειιειι Αιιτειιιιιιε· ιιεε

(ιειινετιιειιιειιτε-ΒειιεεειιεΠειιοεριτειε 1)ι·. ιν ε ε νν ε ι ο ε Η ιι ιιι -

_ιειι Ζε ιν ιι.ιι Αιτι:ιιιειιιγιιεεε ιιιι Μ. 1.εεει1ε_ιιιιιι·ε. Ποτ Βιιιι.πε

εειιιειιειιε εει· ειιι $ειιιιΙετ εει· Μεειιιιιιετ Πιιινετειιιι.ι. εε ινε!

ειιετ ει· 1890 εειι Αι·ετ,ετεει ετιε.ιιειε. Πι· ει" εειιιε “Με ετω

Ιιειιε Τε.ιιειτειτ εειιι Ιιειιιιεειιειτειιιετιει ιιιι θειιν. Κιιτειι Βενιιιιι

ιιιει: ιιεε εειιοεε εειι Βιιι ειιιεε ιιιειιιιεειι θιιιτιιι·;:τειι, 1ιεεειιιιι'

ιιετιε ειειι ειιιετ ιιιιαετιι ειιι Ρι·ινειρτειιιε. Βειιιε πιιιιτειειιειι

Ατιιειιειι ειιι ιιεπι θειιιετε εει· θιιιτιιτε·ιε εειι εοειε.ιειι Μειιιειιι

νετειι”ειιτιιειιτε ετ ιιι εειι «Ατιιειιειι ιιετ θεεειιεειιε.Π Κιιτειιετ

Αει·ει.ε», ιιι εειι Ρτειοικειιειι ιιεε ΚοιιεειΙε τιετ Πεεριιειε.τετε

ιιεε ιιι εειι «Νεειιι·ιοιιτειι ιιιιει· ειε Ιιιιειιτιειιειει·ε.ιιΜιειτειι ιιιι

θειιν. Κετει‹». Βει εειι ιιειιετειι Κειιεε·ετι ετιι·ειιτε ει· ειειι

ι;τεεεετ Αειιτιιιιες ιιεε Βειιειιιιιειτ. 4.) Ιιι ννειι·εειιειι εει· ιιετιιεε

Βιιιιιιει·ει 1)τ. Βιιι.τειι Βεειιεννιι:εειι Κιιιεειιιεεννειιι

ιιπ 47. Ιεειιειιε_ιειιτε. Πιε ετειιιειιε Ρτειιιε Με ει· εειι; 1886 εεε

;.>;ειιιιτ ιιεε ε.τειιετι:ε ννειιτειι‹ι ειεεετ Ζειι ειιειι ειιι· Βεεετνε εει· Με

ιιιιιιιειιιεειιιτειι ιιεε Μιιιιιιτ-Μειιιειιιειι·εεεεττε. 5) Ιιι Κι· ε. ε ε τι ε -

_ι ειτε Η ειιι θ. .Μπι εει· ι”ι·ειριειιιιειετειιιιε Ατει. 8ιειιτει·ε.ι [Π.

Βειιε τ ι Ρ ι ιι ε ιι . ιπι Αιτετ νειι 64 δειιι·ειι. θειιιε ιιτιιιΙιειιε

ΤειιΒκειι ιιει.ι·ειιιι ει· 1888 ιιι .1ειιιεεειειε Με ινετ άειιιι ιιιιιε·ι·τε

Ζει: 1.ε.ιιιιει·ει. ιιιι Κιι·ειι‹1οιι”ε θειειιε_ιεννε ιθειιν. .Ϊειιιεεειει‹).

θ) Αιιι 2./15. .πιιι ιιι ειιιειιι $ειιιιιει·ιιιπι ιιι Ηειιιιιιιτει ιιεειι ιεε

ε,·ειιι, εειιινετειι Ιιειιιειι Ρι·ει'. Πτ. Μ ο ιιεε Βιε ιιει· εεε Βετ

ιιιι. $ειι. 1886 Αιετ, ννετ Βιε τι ει· ιειιι.τε .1ειιτε Μιιετιιειτει·

ειιι ιιιετιιιιτ Πιτ ιιιι'εικτιειιειιτειιιιιιειτειι ιιεε ιιεε ιιι ιιιεεετ εειι

ειιιε ε·τοεεε Βειιιε ιιετνεττεςειιεετ 1ιειαει·ιοιοειεειιετ ιιεε ιι)·ειειιι

εειιει· Ατιιειτειι νει·ειι”ειιιιιειιτ. Αιιι.τειιιειιι ιιει εειι ΚειΙε8·ειι Με

ιιει εειιιειι Β”τειιιιι1ειι ιιειιεει, ειτε εειιι ίι·ιιιιεε Εεεε ιιιιιι.<τ ιιε

“εεε”.

- Βιε Εειειιε ιιεε νειι εει· ιιιειιτει·ιιεειι ΜειιιιεεΙιεΠ. ιιεε

Ρειιεετεειιιι1εε «Γιιι·ετ Ρειιιιιιιτιιι» ει·ιιιετεετειι ειιι! ιιιιετ Βετιι

ιιιε δειιννει·εε Μεει· εενι·ετιειιετι εΙτετειι 5ειιιιΐεετειεε Πι·. 8 ιιι ι τ -

ιιονν ιετ. ιιι ε" Νιιιιε νειι Βιιρειετιε εεε 1.ε.ιικι @εειι πει·

εειι ειιι! ειιι 10. .Με ιιι 8εινε.ειορει ειιι. ειιειι ιιιιιιιε.τιεειιειι

Βιιτειι 1ιεετειιτι ννετιιειι.

νοπι Κτιεεεεειιιι€ιτει:ιιετιει.

- Πιε εειι εειιι Ε'ειιι·ιιετ ε. .1. ιιι ιερε.ιιιεειιει· θειειι

ρ;ειιεειιεΗ ιιι Κιειε ειειι εειιιιιιεινιειι Αετειε ιιεε ε. Πιε

εειιιιειι 1.εεει·ειιε ιιεε Βοτειι Κι·ειιεεε Πι·. Ρε.ιιι Ο τειιιει·

(Με Πετρει.) ειιι! Πι·. ΝιΙονν. εεννιε ειε Μιιιιιιτει·ειε Ρ' ιι Γε

ιενν πιει ΚιειΕ.τετ Γ?) ιιειιειι ειειι τειεει·εριιιεειι ε" ειε νετ

πειτε” ιιεε Βετειι Κτειιεεε πιιι. εει· Βιιτε εςεινε.ιιετ, ιιιι·ε Επι.

Ιεεειιιιε εε ετινιι·ιτειι. ννιε νει·ιε.ιιιετ, ννετιιειι ειε ιιειιιιιεειιει. ιιι

ει‹-ιιιειι μεινει ιινει·ι1ειι ιιεε ειιι' ιιειιι ι·ιεεννεεε ιιιιετ ιιιιιιειι

ιιιιειι Βιιεειειι‹ι ειιι·ιιειιιιειιτειι.

- ννιε ειιι ειιιετιΚε.ιιιεειιεε τεεάιιιιιιεειιεε .Τοει·ιιει ιιιιιτειιι,

ιει ιιεε ειιιει·ιιιειιιεειιε Βεειιεεριιιιι ιιι Οιιτεεεε (ιιι ιιετ ινεεε

νειι Μειιιιιι) νειι τιιεειεειιειι νετινιιιιεειειι ειιε;εΠιιιι, ειε ειειι

ιιιιειι εει· θεεεειιιεειιι. ιιει 'Γε ιιειιιιιιε. νειι εειι

τεεειεειιειι Θειιιι'ι'ειι ιιιιειι Μειιιιε ε·ει·ει.ιει ιιε

ιιειι. Ι)ιεεεε Ηοειιιτει, ινεΙειιεε Πιτ 120 Κτειιιιε ιιετεειιιιετ Μ,

πετάει ει·ει. ειιι 14. Μει ει·ϋιΐιιετ.

- Αιιι 18. .ΜΗ πεί νειι εειι επι εει· 8ειιιεειιτ εει'1'ειιειιιιιιε. Βε

τειιιειειι ειπε ΔιιιειιΙ ιι`ειιιεειιετ ιιεε $ειιιι:ιι.ι·ε εει·

ιιιιιετε·ει.τειιςειιειι Ξειιιιΐε ιιιετ ειιι, ειιι! εννιιτ Β Ρειιιεειιετ νειιι

Ρειιιετεειιιιι' «Αιιιιιιτει Βεειι_ιειιι·ιιι», 'Ϊ Ρειεεειιει· νειιι Ρε.ιι2ετ

εει.ιε «Αιιιιιιτει Πεειιειιονν» ιιεε ειιιιει·ειι θειιιι1'ειι, εεννιε 4 Βε

ιιιιιιτε νεπι ΗεεριτειεειιιιΤ «Πει».

- Βει ι1ετ ειιι 2. .Με ειει.τεειιειιτειι Βεν ι ε ι ο ιι εει·

Κεεεε εει· Πε.ιιρινει·ινειιιιιιε εεε Βει.ειι Κτειι

πεε ιιεττιιε ιιετ Κε.εεειιιιεειε.ιιιι 5,345,θ82 ΗΜ. ννειιτειιιι εει·

;τε.ιι2ειι Πειιιει· ιιεε τεεειεειιςιιιρειιιεειιειι Κτιει.τεε ειπε εεε εειι Βετε

ιιιειι εεε Βιιεειεειιειι εστω Κι·εεεεε ει,οεο,εεε ειιι. νετειιεεειιτ

ννει·ιιειι. Με Αιιει.τε.εειι Πιτ εΙιε ΗεεριιιιΙετ ιιεε Β.οιετι κι·ειιιεε

ε·ειιι·ειιιι εεε ιειιιειιεειι .1ιιιι-Μειιε.ιε ειιιιι ειιι' με. 300,000 νετ

ιιιιεειιιεει; ειεεε Βιιιιιιιιε νι·ιιτιιε _ιεεεειι ιπι Με ειιιει· θειιιεειιι

ιιιειιι ιιιιιι·ειειιειι, εειιιιετιι ιιιιιεετε ιιεεειιτειιιι ετ1ιεΉ ιδξει·ιδειι.

ι . τ. .

νοιι υεινετειιειω, νετειι·ιειι υπό Κοιιετεεεει·ι.

-Αιιι ιιιιιιιεειιειι 1ιιετ.ιτιιι: εετθι·εεειιιτειιιι

ΗεΙειιεΡεννιεννιιειε:‹ιετ Ιιειιτει.ειιιιιιτΗνειειιε

ιιεεΒε.ιτιει·ιειεςιενειιειιε.

- Αιι εει· ειιιιτετ-ιιιεόιειιιιεειιειι Αι‹ιιεειιιιε ννετεετι ιιιιιιΠιε;

ειε ιν ε ι ειι ε ιι ε ιι Α ε ι· ε τ: ε ιιι εετεεΗιειι ινειεε Με ειε

ιιιιιιιιιιιειιειι Αει·ετε, ννειειιε εεε Δτετενριειιι ιιεειτπειι, ε ιι εειι

Ρι·ιιΓειιεειι εειιιιιε Βτιειιεςιιιιε; ι·ιετ ιιιετιιειιιι

εειιειι Ι)ειττετινιιτεε κιιιτειε.εεειι ννει·ιιειι. Με Με

ιιιιιεειι ° ινει·‹ιειι νετ εει·εειιιειι 19ιτειιιιιιετιειιε-Κειιιιιιιεειοιι,

ννεισιιε Πιτ ειε ιιιιιιιιιιιειιειι Αει·ετε ειιιΒ·εεεεει. ιετ, ετετιιιιιιιειι.

Πιτ Με ιιιεοτει.ιεειιειι Ρι·ιιιεεε·ειι Μ: ειιι εεεεεννεειιειιι.Ιιειιετ Τει·

πιιιι ίεετεεεειετ ννει·σιειι, Πιτ ειιε Ρι·ιιιιιιιιτειι ιτιιεετειιεειιε, ιιτειι

ιιεειι-εειιιειιεκτε.ιινε εειι ιιιιιιιεειιε) ειιεειιιιιιειι ειιετ ειιι ιτειιεεε

.1εΙιι·, ννεεει ειε 8ειιιιιιετιετιειιιειι(ν. 1. Μπι-Ι. 5ερι.) ιιἰειιε πιιι

εετεειιιιει ννιτιι. Αιιιιιειιιιιτιςετι ι‹ιιιιιιεε Με ειιιιι 1. Οιττειιετ ειιι”

εειι Νιιιιιειι ιιεε (Εεεε: εει· Αεεεειιιιε ειιιι.τετειειιε ννετάειι.

- Πετ Ι. ιιιτει·τιει.ιειιπιε ριιι.ιιιειοειιετερετιιτι

ε ο ιι ε Κ ο ιι ε ι· εε ε Μινι ιιι Ε ιι τ τ ι ε ιι (Βειειειι) νοιιι 1.-15.

Αιιειιετ ιι. 8ι. εειιιιιιιεειι. Με· Μιτειιεεεεειιτε,ς, ινειειιετ ιπι

Ι) τ. εε Μ ιι ιι πει· (Ι.ιε,<τε, πιο Ιιεεντειι, 86) ειιιειιεειιιιειι ιετ.

εειτε,ε·ι ΙΟ Β'τεε. Αιιιιιειιιιιιιε·ετι νειι νετετε.<.τειι ειιι' ιιειιι Κοπι

ι.ετεεε ειπε ε.ιι 1) τ. Ο ιι ιι ει: ιι τις (Αιινετε (Αιιεινετρειι), ι·ιιε ιιεε

Βιετι·ιιιιειιτε, 7) εε τιειιιειι.

8ιεπεεεειιεειεεειιτιειτειι.

- Πει· Βειιειαειιτ ιιεε .Τειιτιιιι.ιε εεε Ριτοε·ενν-νετειιιε τιιεει

εειιετ Αει·ειε, .Οι Ρερε ει, ιετ. εειτε.ιιιιι.ιιειι Με Βιετιετιιιητ

ιιεε .1ειιτιιειε Με θι·ιιιι‹ι ιιεε Απ. 182 ιιεε Βττείεεεεεειιιιειιεε

2ιιτ νετε.ιιεινετιιιιι8· ιτεεειτειι ντετιιετι. Νειιιιιειιι· ιιεΙιειι, εειι

«Βιιεε. ννειιειιι.» ειιιοΙετε, ιιιειιι: ιιιιτ ε ε ιιι ιι ι ε ιι ε Μ ι τετ ·

1ιειιετ ιιεε .1ειιτιιε1ε,εειι‹ιετιι ειιειι ιιιειιτ ειε 6ο

Αει·ειε εεε θειινει·ιιιειιιε Μεειτειι εειιιΒτε.ειεε.πινειε

ιιεε Μεειιειιετ θει·ιειιιειιείεε ειε Βι·ιτιετιι ιι ε· ειιε·ειιετι ιεε

εετι, ιιιιεε ειε ειιι. εει· Βεεειιι.ιειι νειι ιτειιιιιιειι

εεΙιεει·ιεειι ειιιιι ιιεε εε.ιιετ εΙειειιίεΙΙε ει”

νε τειιιινει·τιι τις ;.τεεεεειι ιιι ννετιιειι ννιιιιεειιειι.

- Πετ Βειιιιεκεετει εειι 8ιε.ει. 0εεεεε Πι·. Αιειαε.ιιιιτε ντ

ει‹ἰ ιει ειιι” νετιιιειιιιε· ιιεε Βιετιιιιειιριιιιειιιιε εεε ιιειιι

ετιιιιιιεειιειι 1)ιειιει; ειιι:ιει·ιικ ννετιιειι.

- ΒιεΙιειε Μιι.ττιιεεετ ιιεε νετ “τω” Με»

εεεειιιεεεειιειι ΑΙΙι·ιιεειεειιετι θι·ιειιτοιε;τι

εε ιι ε· ιι Κ ο ιι ε; τ ε ε ε ε ε ιιεεειι, εειι «Νοντεετι» ειιι'ει8·ε, «Με

Βτιιιε.τιιιι€ εεεεεεεειι, άεεε ειε ειειι εειι 1ιειαε.ιιιιι.ειι Εεεε

ιιιιιειιειι εεε Ιειιιειι Ριι·εε·οιν-Κειιει·εεεεε ι·ιιειιιιε.Ιτ.ειοε ειι

εειιιιεεεειι.

-ΡτιιιιΕιιάννιε·Γετειιιε.ιιε νειιΒενετιι ιιεε ειε

Μ ιι ιι ε ιι ε τι ε τ Α ε ι· ε ι ε. Πει· Ρτιιι2. τιετ ιιεΙιειιιιιιιειι εειι 1888 ειε

Αερι·ειιετιειι ειε Αι·ετ 1ιεειτ.ει., 1ιει.τε ειειι Μ” ιιεει.ιιιιιιιειε ιεεεειι,

ειι ειιιετ ΒειιτιΠ ειιιεε 1)τ. θ ιι τι ο Ι ε. ε ιι, ννετιιι Β·ει.τειι ειε

-.-ι---·-- -·
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Αετετε πειι·επ πει· επετ1ιεπιι€ειι Βε!ιεππ!ππε !›εειἰπιιπιετ Κι·ε.ιι!ι

!ιε!πεπ ιιπ!ιεπτπππετε νοτννϋτϊε ετ!ιο!ιεπ ινετπεπ, επι 1ο!ιεππεε

θε1ε!!:πιοττ επ εε!ιτε!!ιεπ. Πεε πιπεειε ειιπε!!επ, πππ πετ ετει.ε

νετε!ιεεππε πεε πτετ!!ο!ιεπ νετε!ιιε !π Μππε!ιεπ εεε εἱε!ι νετ

ε.π!εεεε. ε!ε!ι πεεννε,πεπ επ πεπ Ρτιπιεπ πιπ Απε!εππι'τ επ πεπ

πεπ. Βε ειε!!ιε ε!ε!ι !ιετεπε, πεεε 11τ. Ο π τι π ! ε. ε!ι πεπ

Ρτιππεπ ππτε!ι ιιπτιε!ιι:!ειε Απ,ε,πι1ιεπ ιιπει· εε1ιιε 8ιε!!ππ8 Μπετ

1ιιι.!!ι πετ Μππε!ιειιει· Αετπεεε!ιεΠ: επ πει· ΒπιρΓε!ι!ππε; εε!πετ

Βε!ιτ!!ι !ιεινοε·επ !ιετιε. Ρ τ! ιιι 1. π πως Ε'ετπ!πειι π

!1εεε πει·ε.ιιϊ ιιι π.» !ει.ειεπ 81ιιιππ.<; πεε ετπ!!ε!ιεπ νει·ε!πε π!ε

Βτ!ι1ει·πιιε ε!ητε!ιεπ, ετ !ιεπεπετε εε Με 1ε!ι!ιεΠεετε. πεε Ορίετ

πὶεεετ '1'επεε!ιπιιΒ· ρ,ιεινοτπεπ επ εε!π, πππ ει· πετώ πεε Νπιιςε

νετεπ1εεεεπ. πιπ ε!πειπ τ'ετπετειι 11!εε!;ιτεπε1ι εε!πεε Νειπειιε πιπ

ιι!!ει· Βπετ,<.ςἱε επιχεεεπεπιι·ετεπ.

Ερ!πειτι!ο!οεἱει:!ιεε.

- Νεε1ι ε!εει· επ1ε!ε!!επ !!π!ιτε!!πιι€ πετ Κοπιιπιεε!οπ επι· νετ

1ι!!τππε πετ Ρεει. Με εππετετ εριπεπι1εε!ιεπ Κτε.π!ι!ιε!ι.επ εὶππ

1ιπ μειιεεπ Βιιεε1εε!ιεπ Βε!ε!ιε νοιπ ·21.Αρτ!!

πο. επ !‹εἱπε 11!!.!!ε νοπ Ο!ιο!ετε. ιιιε!ιτ νοτςε

!ιοιιι πι επ. Με ε!ιο!ετενετππε!ιι!πεπ πιιπ 1π Ι.οπε. '1'π!ε., Ατ

πετονν. !λ'ι!πε., '1'οπιε!ι. 11_ιεεεπ, Βιιποιπ Με Ρεττεινε!ι ει·νιπεεεπ

ε!ε!ι πεε!ι πεπ !ιε.!ιτειπο!οε!εε!ιεπ Ππτετεπε!ιπππειι, πειπ !ι1!ιι!

εε!ιεπ Κτεπ!ι!ιε!τε!ι!!πε πππ πεπ Βε!ιι.!οπεπε!“πππεπ π !ε!ιι. Με

(Πι Με τιι.. 1)πε Ετ!πεε!ιεπ πει· ()!ιο!ει·ιι ίπ πεπ νετεε!ιιεπεπεπ

θεε!ει.επ πεε Βε!ε!ιεε Με πετ ειιίι·ιεπεπετε!!εππε θεεπππ!ιε!τε

ετε.ππ !π Ρετε!επ ι.ι·ε!ιειι νο!!επ Ηι·πιιπ επ !ιοπεπ, πεεε πιε

0!ιο!ετε. ιπι Ιεπιεππεπ .1ε!ιτε πει πιιε ιπ ιττπεεετειιι Με.εεετε!ιε

πιο!ιτ ειιίιτετεπ νν!τπ, ινεε!ιε!!ι πιε νετινε.!ιπιις πεε 0!ιετιιιεπιι!

πε!!περε!ποτε !ιεεπιι·επι Με, πεο!ι ιιππ πε.ε!ι πιο ετιςτ!!1°επεπ

νοτεειιΒιιιπςειπεεετε,ι.τε!π ιν!επετ επίππ!ιε!ιεπ. Ζιιιι!πε!ιετ. πεπε

ε!ε!ιτ!πι πιε.τι, πιο ΠΠ ε!ιο!ετει.τεΐε.!ιτ!!ε!ι ετ1ι!!!.ι·ιεπ Βεγοπε

επ νεττ!πςετιι Με τιπτ π!ε_ξεπιι;επ θοπνει·πειπειιτε Με

θεε!ειε Με ε!ιο!ετε;.;είε.!ιτ!ιε!ι ε·ε!ι.επ ιιι !εεεεπ, !π πεπειι πιο

0!ιοΙετε. !πι νετε,ιεπεεπειι .Τε!ιτε ,ι;τε.εε!εττε. Β'ετπετ εο!!επ ειππ;ε

δε.πιτΜεεπΓειο!ιιερππ!ειε ιιπ πετ ινο!Βιι Με πετεπ Νε!ιεπΙ!πεεεπ

ε.πι'πε!ιοπεπ Με ε!π Τε!! πεε ποι·ι!ιἰπ ε.ε!ιοιπιπεππ!ει·ιεπ ετω

!!ε!ιεπ Ρετεεπε.!ε εν!επετ ε!ι1ιετπι"επ ννετπειι.

Υετει:!ι!επεπε Μ!ττε!!πτι8επ.

- Αετετ11ε!ιε ΒιιρετΠεε Έ!!τ Ππι'ε!!νετ1ετι

π π με π ν ο τι Α τ!› ε ι πε τ π. Πει· νετειιπεππε πετ νοπ πετ

θεεε!!εε!ιεϊτ. επι· 1Ξ'ϋτπει·ιιιιι; ε" ι·πεε!εε!ιεπ Ηεππε!ε Με Θε

νιετ!ιεπειεεεε πιεπετεεεειειεπ Κοιιιιπ!εειοπ τπτ Απινοππιιπ,ιτ πεε

θεεεεεεε νοιπ 2. .Μπι 1903, Ηε'ι·τ 1ι!τιν!ποπ-Επ!!πε!ι!, πι! ε!!ε

Β'ε.ειπ!ιεπ πεε 81. Ρειετε!ιπτιτει· Βιιγοπε πενοπ ιιι Κεππι.ιιιε εε

εετει, πεεε π!ε 1!ειι!ιπ!!πιπ-Ηε!!ε.πετε!ι εε !!!ιετποπιιπεπ Με.

ε1ιιε πτει!ιο!ιε Βιιπει·ι!εε επ νοπ Ππίε!!επ !ιειτοπεπε Ατ!ιε!ι.ετ

επι· Κ1ετετε!Ιππε ω. Θτεπεε πετ Ατ!ιε!τεππϊ5.!ι!ε!τε!ι. πετεε!!ιεπ

επ οτιςππ!ειετεπ. Με Βιιρετι.!εε Με νοπ Δετε!:επ νετεε!ι!επεπετ

$ρεε!ε!!Μτεπ νοτςεποιιιιπεπ ινετπεπ, νεο!ιει 11'ε!ιτ!!τετεεε ππτ

!ι!πεπι.=;ε2ο,ςεπ ινετπεπ εο!!επ, πιπ πἱε πει!ιετεπ Ππιει!ιιιπε ειπεε

εεεε!ιειιεπ Ριι11εε !ε1ε.τεπειε!!επ, ίε!!ε π!εε ετίοτπετ!!ε!ι πιο.

 
- πω! Θεεπε!ι πει· Βπεε!εο!ιειι ρ!ιπι·ιπε.:επ 1:1

εε!ιεπ θεεε!1εε!ιεΗ, πεεε_ιππ1εε!ιε Βιππεπ το τι

πει· Ρ!ιετιπεε!ε, π!ε επ πετ Ποε!εππει· Πιι!νετ

ε!τε!.τ ετππ!ετεπ. πεε Γτε!ε ννο!ιπτεε!ιτ Επι·

1!1οε!επιι ετ!ιιι.!τειι εο!!!:επ, Μ: π.!ιεε!ι!!Μ.τ!ει !ιεεε!ιἱε

πεπ ννοι·πεπ. Βε !ι!ε!!π πε!ιει· π1ε !ι!ε!ιει·1ι.τε Βεει.!ιππιππε πε

ειο!ιειι, πεεε πιεεε 5ι.ιιπεπιεπ ειιιει· Αροι!ιε!ιε ειιεεεπ!ι!ι. εε!π

πιπεεεπ, πιπ !π 11οε!ιε.ιι !ε!ιειι επ πϋι·ιεπ.

- Πει· Ρ!ιιιι·ιπε.πεπτεπ-Κοπιττεεε, ννε!ο!ιετ πιτ πεπ

15. Μ!! 1τι 11οε!ιε.π ιιι Απεε!ε!ιι: πειιοιπιπεπ πετ, πετ π1ε πετη

!‹ε!ι!!ε!ιε θεπε!ιπι!εππε π!ε!ι!. ει·!ιε!ιεπ.

- Με Μοε!τε.πετ $τε.πτ.νετινε!τιιπ8 πετ πεεε!ι!εεεεπ. εοΓοτι

ε!π Λεει! τετ Βρ1!εριιεε!ιε επ ετ!ιεπειι. Πιτ ννε!ε1ιεε

ειπ Βρει!ε.!!ιε.ρ!!.ε! ιιπ Βειι·ε.εε νοιι 700.000 Μι!. ιιι πετ Μω

!πεπει· ε!.ππιιεε!ιεπ Κοπιιπιιιιε!νετννε.!εππε νοτ!ιπππεπ !ει.. Βε

εε!! Π!" απο ε!ιι Θε!ι!!.ιιπε Γπτ15ΟΚτειι!ιε επίπε!”ιι!ιι·τ. ννετπεπ.

Β!.

--Π!εθεεειπι.πε!ι! πετ1ίτε.π!ιεπ !ππεπ Ο!ν1Ι

!ιοεπ!!.π!ετπ 8ι. Ρει:ετε!ιπτ,=τε πειτε; επι θ. .Τιι11

π. .Τ. 93091151 ιπε!ιτ ε!ε!π π. νοιπ.), πιιτππτετ 753 Τγρ!ιπε -

(12Ο ιιιε!ιι·).83Ο:!γρ!ι!!!ε- 127 πιε!ιτ!. 236 ε!ε!ιε.τ!ε.ε!ι -11 νο·επ.ι,

123 Β!ρ!ιι!ιετ!ε - (15 ιπε!ιτ!, 96 11ε.εετπ - (1 πω.) πππ 17

ΡοεπεπΚτεπ!ιε ·- 14 πω. ε1ε ἰιι πετ νοτιν.).

 

Μοττε!ιτε.τε-Βπ!!ετ1π 82.. Ροτετεπιιτ8ε.

πι. πιο ννοε!ιε νοιπ 3. Με :πιπ θ. .Ιιι!!1906.

Ζε.!ι! πετ Βιετ!ιείε.Ι!ε:

1) ιιιιε!ι 1:!εεε!ι!εε!ιτ. πππ Α!!.ετ:
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Σ) πεε!ι πεπ 1οπεεπτιπιε!ιεπ:

- '1'ι·ρ!ι. επεπε!ι. Ο, '1'γρ!ι. πεπ. 34.11ε!›τἱε τεειιττεπε Ο,'Ι'γρ!ιπε

ε!ιπε Βσεϋεπιππιιιτ πετ Ντιπ Ο, Ροε!ιεπ 3, Πεεετπ 32. 8ε!ιπι·!εε1ι 10,

1)!ρ!ιτ!ιετ!ε 13, Οτοπρ Ο, Κεπε!ι!ιιιετεπ 11. Οτοπρόεε Επταπ

επειιπππππε; 13, !πτγε!πε!πε 5,θιτ!ρρε 8, Κε.τεττ!ιε.!!εε!ιε Επι·

ετεπεπιεπιιπππ8 59, !1π!ιτ 7, Βρ!πειπ!εε!ιε Πεπιπι;!τ!ε Ο, Λεπτα

θε!επ!ει·!ιειιτπετἱεπιιιε Ο. Ρετοιιτιε ερ!πειιι!εε 0, Βοτ:1τι·επ1ι!ιε11: Ο,

Απι.!ιτε.ιι 1, Η·πι·ορ!ιο!ι!ε Ο, Ρπετρετε!πε!ιετ 2, Ργ!5.ιπ!ε Με

Βερι.!εε.επι1ε ό, π!›ετ!ιπΙοεε πετ Σεπ ειι 73, '1'π!ιετ!ιπ!οεε ειι

πετετ Οι·ε·ε.πε 13, Α!!ιο!ιο!!ειππε Με ε!!τ!πιπ ιτειπεπε ό, Εε

πεπεεε!ιννεε!ιεπππ Ατ.τορ!ι!ε !π!'επιππι 53. Πετε.ειππε εειι!!!ε 31,

Κτεπ!ι!ιε!τεπ πεε νετπεπππι.τε!ιεπε!ε 222, 'Ι'οιεε!ιετεπε 43.

 
 

ΦΑ.ΝΝΟΝΟΕ!Ν .11Ξ!ΒΒΒ ΔΙΠ' ενετπειι ιιι πετ Βιιο!ι1ιεππ!ιιπε νοιι Ε. Ε. ΒΙΟΕΕ!ΒιπΉ

Θ!. Ρετετε!ιπτες, Νενε!η-Ρτ. 14,εοννιε ιιι ε!!επιπ- Με επε!ε.ππ.Απποπεεπ-Οοιπριο!τεπ εππειιοπιιπεπ.

 

ΒΟΝΟΕ1θΝ
Νεεπτ11ο!ιο Ατεεπ-Βιεειιππε11ε

!ιε!ιεππτ πππ ιιπ Κπτ!ιεττ1ε1ι εε18 1868.

Βεπ 77ε!πππ8επ.

(1)επ1εε!ι1ειιπ)

Ρι1νι!!!!!ι!! π Βιιιπιι!πι.
Απτ.τεννεππετ πιπ !›εειειιι Βττ'ο!Β· Με πεπετππ πεε @Με .1ιι1ιτ, επε!ι πιτ Μπε

!ιιιτειι ιιι ε1Ιεπ Ι.21ππει·π επιρτ'ο!ι1επ εε!ιεπε ν!ε!ετ ιιι·ει!!ε!ιεπ Απτοτ!τειεπ Με!

Με!ιιτ!ε πιπ ι!ιτεπ Ε'ο1ριεεπετε!τι

πεπ, Ηιιπι-, Νετνειι- πππ !7τειιειι!ε!πειι, Βεεεπειν°εε!ιετ !(τιιιι!ι!ιε!1 πιο.

Β!πιεττιιιιι, 0!ι!ετεεε, Ετ!ιτειιΚιιππεπ πεε Β!ιι!εε,

θ Κε.ππ!ε!ι 1ιι ε.!!επ Αροι!ιε!ιεπ. -9

Με! !πειιεεπιιε ε. ,,_ .,_ .._ Μ

1!Ι1πετιι1- Με ιι.11ε πιοπετπεπ πω»- πππ Κπτ1ιε1ιε!!'ε.

θττεππ Ι16τε! πεε Βε!πε, ει·ει!ε!εεε!ς. 200 Ζιιπιπετ πππ 8ιι!οπε, πιπ; ε!!ειιι

Κοιιιι'οτε. 5ε!ιπιι.1ἔετ 8·τοεεετ Ρετ!ι. ν!!πτε!Βιε. ει.επεϊτε!ε @Με Κιιι·ιιιιιεὶ!‹.

Α!1ε 8οιπιπετεροτιε. 8οιπιπεττειιι ετεεπτ ππτε!ιεε!ιιιιιι.!!ε!ι 18-22°.

' ώ ει! Με 15. Ο!‹ιο!ιετ. -0

Ρτεερε!ειε (πω. πιε Βεπε-1)!τε!ι!ποπ Βοπεεςπο !π $!!πι!το!.

9- Βεπε-Βε!εοπ 20.
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!!!ετ1ε Ψιπ1:1ετ, γτ.Οεεεεεεε πο!). π Πει:

τειιεΠιιοπεπο!!ι γ.τ_ π. ε.. πι. 11.

?Με Οιιε!ιετιπε Μιε!ιε1εοπ,Γετερππ

εκει: Πειτε. π. 30, πε. 17. '

Δ1επε.τιπτε Κεεετιποεν, Βεποπεεεεπεπ

γ.ιι. ιι. (Π, πε. 32.

Β"τε.ιι Β. Δ. Βοεοε1οννε!πεπε, Βτι:ε!επ

Ρετεπ!ο!ι Η 16. (Μ. θ.

ε. Κτο!ιτι, Βιιιιιιιιι. Πο;ιπεπεεκεε 33,”. 8.
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δι7ού7ι

,, )ΐσεύε "

πειιΜεε1ιειιι1ει.

ιιιε·ειιε1ιιιι

σε1ιι·ιιεΐιε=1ΐ

ε . ε ε εΓιζιι-ιιιρόει· Κι·εο

εετ-Τ1ιει·ιιι1ε.

 

.πι2ιευό

1°πε:9/|επ

,, λ'ω|1ε"
Η α;) Κι'

1ιειιιιειιιετε από

Βι1Η8ειε· 1·`οι·ιιι,

 

δινώιεού

@παρ

,, 11'οΜε" Δ

ειι€εΙΝ.ετεε

Χι·εεεετ 1ιι 8γι·ιι

Ιετιιι. ει εε ε1ε

ηιοι1σ11 Ε” ΜΜΜ

ειιό Χωιεειιιυει!τ.

  

@Μπι ..

  

Κιεετεει Οιιειειεο1όετινετ σει· ιιιοόετιιετι 'Πιε

ι·ειριε, όεεεειι ειιιτ1τιιΙιει·1(ιι16ειε 1λ71ι·1ειιιι€· θΧε·

ρει·ι1τιειιτε11 ιιιιό Κ1ιιιιεε1ι Γεετεεετε1Ιτ Ιετ.

νοττει1ε;

1ιιόι1ιετιοιιειι:
 

1ίει·οι·όιιιιιιε:

θεεειιϋ1ιει· ε.11ειι Κι·εοεοτ-. 1ιεενι·. θι1ε_)εεο1ρτερει·ετειι Βε

ειιιι Τ1ιιοεο1 Με νοττε1Ιε νό11ι);ει· 1.ϋε1ιο1ιΙιε1τ ιιι ννεεεει·,

ιι1ιεο1ιιιει· θετιιεΙιΙοειις1ιειι, ε·:ι1ιιεΙιεΙιει· ΒειεΙοει,·;1κειτ ΠΜ·

8ε1ι1ειιιι1ιειιτε. ιιιιό ει·οεεει· Βεεοι1ιιει·1ιε.ι·Ιιειτ.

1.ιιιιιιειι- ιιιιό Κε1ι1Κοιιίιιι1ιει·Κιι!εεε, ιιιιιιιιειιτΙιε1ι ιιπ 1ιιΜε.1ειιι.

όιιιιιι, ε1ιι·ειιιεε1ιε Βι·ειιε1ι1Μειι. εΜιιιι·ιι. Τιιιιει·1ιιι1εεε Με: Κεσ

εΙιειι. 1)ι·ϋεειι ειε.), ε1ιι·οιιιεε1ιε Βιει·ι·1ιόειι.

1ιι Ποεειι νοιι 2--Β ει: ρι·ο όιειιι Ριι1νει·:Ξι.Ο,ό, οόει· ιιι ιιι16.εεε

ιι€ει· 1.ϋειιιιις Με ειιιειιι $γι·ιιιι Με θεεε1ιιιιεεεεεοι·ι·ιεειιε.

Βεεοιιόειε πεει.ειιειε Αιιννειιόιιιι€εινειεε ειιιό ΤΜοεεΝε1ι

Ιε1·1ειι ιι 0.5. Βει Πιιιιτ1ι6ειι Β ΜεΙ τ1ηε;Ιιε1ι 11,5, ειιι 1ιεει.ειι ιιι

'1'ιι1ι1ειτειι.

ε (15) 10-9.

ΑΙΙειιι1Βε 1·"ιι1)ι·11ιιιιιτειιι

Ρ. ΗοΗπιεπιι-1.εΒοσ1ιε δι δε., 1·-ε1ιιι1ι οΙιειιι.-ρ1ιειιιι. Ρι·οόιιοίε

ΒαεεΙ (Βε1ιινει2). Η'ι·εσιασιεΙι (Βε.όειι).

ΜΜΜ· από ΠΜτα!ω· Μπι· ιιΠε ιιιιεετε Ρι·οάιιΜε ε£εΙιεπ άεπι ΠΠ. Αεεε£επ ει·ιιιί.ε πω!

 

.&7σ| ό

Ε _”20θό0"

1ιεεεει·. Βει·ιιειι1εεει· όεόοΐοι·ιιι

ει·εετι.

/7'6ΓΠΙΠ0 ειιι· 1/οι·/ι29ιιιι9.

.ι?.·:|επε|

,,λ'σΜο"

ιιιιεεεει·16ε1ιε1ιεε Ηε.-Ρι·ιιιιιιι·ει.

πιω ιιιε1ιι Βιιι·ειεε. πω. ιιιιε1ιι,

ετειι'ι 1ιιει.ι·ιιιιιειιι.ε_ιιιοΙιτ ειι.

πι2)·επσ|

,,λ'οΜε"
εγιιι1ιετιεε1ιεε 8εΙινι·είεΙρι·ερετει.

ιιπι 10% οι·Κε.ιιιεε1ι εε1ιιιιιόειιειιι

8ο1ινι·ε!ε1..θει·ιιε1ιΙεεει· Ιο1ιτ1η·εΙ

ει·ειτ:. ΤΜ;ειιο18εΠε ειι€1ιΜτ

Μινι» Τ1ιιεειιοΙ "Βοι:11ε“.

 

-··ω-εωρ-

.2ιψα/επ

[ΞιΉ!ειι·..ωΙΜ.

6'Ιυε!ία|

ι1ει· ινιτ1ιειι.ιιιε Βε

ειειιότει1 όει· “Με

ό181ιιιΙ. ριιι·ριιι·εε.

Θειιιιιι όεειει·1ιει·.

ιι·ιι·ό Ιειο1ιτ νεται·εεειι

ιιιιό ιι·1ι·Ι.ιι. εε1ιιιε11.

1ιι 0ι·ιειιιεΗΙεοοιιε

ε 15 εειιι.

111··σίμύ1:

,, λ'οΜε"

1ιΔΙΒΜι·εε Ρ1ιεερ1ιοι·

αὐτοὶ”. Ψ1ι·1κεε.ιιιει·

Με ό1ε 1ιιιι1ιει·18επ

01°88.π1801101Η

ιιιιό ιιιιοι·Κιιιιιεε1ιειι

Ρ1ιεερ1ιοι·- ιι. Μισε

ιι1ιοι·ε16.ιιι·ερι·Άμι·Με.

Ξ1εειι- ιι. Βι·οπιρι·ο

τω!" ,_Κοε1ιε“.

 

#τε_Μ7:

., ¦ι.1σεΙ1ε"

ειιι ρ1ιοερ1ιοι·- ιιιιό

ιιιεειι1ιε1τι εε Εινιειεε.

ρι·ερει·Μ. ΜΜΜ Ρ1ιοε

ρ1ιοι· ιιι ΜΗΝ” ιιιιό

Αι·εειι ιιι ιιειιιειιι

ειιι8Μειει· Ροι·ιιι.

 

  

        
  

  

ΜΜΜειιι οιιιιιιιιιιιι

Βιιιτιοιι όει· Ι.ιιιιειι Βει·1ιιι-ΚϋΙιι ιιιιό 1.ϋΙιιιε-ΗιΙόεε1ιειιιι. Νετιιι·ιιιε.ι·ιιιε, 1‹οΙιΙειι

εαυτο '1'1ιει·ιιιεΙΝιόει·, 8οΙ1ιεόει, Βο1-1ιι1ιε.Ιε.ιοι·ιιιιιι, Μεόιεο-ιιιεε1ιε.ιιιεεΙιεε Ζει.ιιόει·

Ιιιετ.1τιιι:, Βϋιιη;ειι1ιειιιιιιει·, ΜοΙΙιειι
ιιιιό

εε1ιτειιιιιιιε; ό1σετεειιόει 1'τει όιε

(79) θ-θ.

· 0ετεεε1ιεό ειιι' Βόεειι. ·

Ριοερε1ιτε ιιιιό Αιιε1ιιιιιΕπι

. ,ε_·ι·ε.τιε ιι. ϊι·ειιι1ιο όιιι·εΙι Με

~- Η

 

 

Ξοιιιιτιει~- υπό

Υνιιιιει·κιιτοι·τ.

 

  

 

Μι1ε1ικιιτε.ιιετε1ι. Ρι·οερε1ιιε ιιιιό Βε-|

Ι

Κ6τιι€11οΙιε Βεόενει·ννε1τιιιι€. ¦

1

1

  

Βειόε-Οἱτεκτἰοιι.

ΜΙ ιιι Ριιιιιιιι

Ηειιιιιιιιιτειιιι1

”ΐΧ7':ΕΕΣ-, ν111:.

νετ1ειιι€ετι διο ἰΙΙιιεττἱεττε

ΡτεἰεΚοιιτειτιτε ἔτειτἰε

ίτειτιΚο.

' αοιει·Ιοαπσπ υοι·ε€2ρΖ. Παωπο8ΦαπΙσπΜ, διασπ

ε άστε ῦειυῶΙω·Φ Μ: Π8ει·πεϋΖωεωοφετε. [π. Εστω

ε ·° σου. 8τώεύαπε, ΤειΙιΖεπε·ιι, πωιω από θα.εε.

 

απερεεεεεΜιεεεε Πωιαιού·8Ισπω Νικο )ερΠοΙιε

οΜΜΜε7ιε δοθεσεωόΝεαοιρ. [οι Βο.9εσι Με ?),25

Με θ,ὅ από Με 1 ρι·.

-τ.τ.__

_ εεΙυ· Ι)θόδ8Ιλί88 Δοκι188Ιι.ε8·Μαοτι. ΒεεόΜε ό. απάει

ΗιεΜΞεο!ωπ ΠόροσωοΙι. ε!. Οοεαόσιε οΙικισε ει!. Πε

6εσιω·εΞΗσ. Με @επετρεπε .Με εύει·εωεό6Ματι

(Π) 13-12.

  

 

 

ιιιιό
  



- . @ΙΩ'Π|9ῖΒ@Ι!ΠΪᾶῇΜΕΠ

ΖΜΜΕΠΕΕ9

"Μισο κιωσι
ο

Ε..!θΗ!Ν!Ν

ΕπιΜΜι·Ιοε 0Μπιιι, εΙοιοΙ·ιε ΗοιΙινιι·Μιιε Με Ιετ2ιοτοε Βει ΡΜιοι·ιι,

!πΠιιοπιιι, Τγριιιιε, ΚοιιοΜιιΜωι, Με!ιιι·ἱιι ιπιιι Νευτει!;!ε.

νΑι.ιιιοι.
Βιιοι,ι.:ιεοΙιεει ιπιιι ά:1Ιιοι ιοἰ2Ιοεοε ΑπειΠεριιουπι, ΑπΝιιγείοι·ιουιπ. ΑπΝπευ

τεεΝιοιιιουπι Μιά 8ιοιπεο!ιιουπι: ΐοι·ιιει· "πιε ΜΜΜ ςεεειι 8εοΕπιπΚΜΜ.

νω.ιιιοι.. ΒλΜΡΠΒ.

Ηετνοι·ι·πεειιάεε ΕιιοΠειιε ΠΠ· εοΙιυνει·ε ΒτεοΗϋρΓιιπεε2ιιιΜιιι6ο, ειιιε

εετάειιι ιιιιειιιιιο!ιι·ΙιοΙι ιιι άει· Ζιιιιιιιιι·ιιισε.

 
 

(88) 4-1.

Μιιωει· ΜΒΜ Ι.Μτιιιιιι· ετοΙιοτι άειι Ηοι·ι·οι·ι Αιιτ:ιειι ΚοειειιΙοε πι· νοι·Γιι8ιιιι;.

  

 

Π8.0ΙΙ Πι. Πι·οιιιν, ΠιιιιιΒιιι·ε. (Μωι·8.ιιιι·: άειιτεοΙιε Μοᾶἰεἱτι.

νν0ο!ιοιιεο!ιι·. 1904,.Μ ο? ιι. 1905 Μ18ι.ν0ιΖωιαιωι ΜΜΜ

μεση Αοιιο, Ρο111οιι1ιτΙε, Ριπιιιικιιιοεο.

Ζιι Ιιε.Ιιοιι ιιι ειΙΙοιι ΑροιΙιεΚωι. Πιιειει· ι;τει.ιιε.

Βοοι·μο Ηογοι· & ω Ηειιιι!ιιιι·;ι 4.

 

 

Ρι·ειοΙιινοΙΙο Βιι.ε:ο,

ιιιιΙιο ΙζιιτΙιειιιε ιι.ννειΙά.

Μο:1ιιοΙιιο:1ει
ἱ. ΤΜ.Π.

  

  

_ ΜΒΜ.
Βρει.-Μιιπά!. Μ Κυπμεἱἱσιι. !οριει:!ι π. ΝειιιιΜιιιι.

  

 

Ι)ιιοτιιΙ ,,Ηομ1οιι·ι, εἰιι

νοΙΙετειιιόΞέ €ει·ιιοΙι- υιι‹:Ι

ἔεεοιιτιιιιοΚΙο5εε (Σιιειμι

Κω - Ρτέιρετιιι, ειιιιι€ιΙτ

Μια· θΟ 0|ο εοΒιιιιόειιεε,

ιπι Κόι·ρετ Μάι ειδ:ιερει!

τοιπΙεε, ειΙεο ννιι·Κεειτιιεε θυει]ειΚ0Ι. ΟΙιιιε ]σ€ΙιιτΙιε απ» από Αει2κιιιτΚιιιι€;

Μια εεΗ:ει νοιι άειι εττιρΠιιιΠιοΙιετετι Ρ:ιτιειιτειι επι ἔοιιοτιιιιιειι υπό ιιιιιτ

νει·τι·ιι€ειι. νοι·::02ςΙιοΙιεε ΜἱτιεΙ Βε:,<;ειι Ι.ιιιημιιι-'Ι'πΐοι·ΒιιΙοεο ιπιιι οΙιι·οιιΙεο!ιο

Κιι.ιιιι·ι·Ιιο άειι· Αιιιιιιιιμοι·Βιιιιο. ΙΜι·ιιι:ι.ιιΠεοριιΜιιιι Βει ΤηιΙιιιιι ιιτισΙ Βιιιοι·Ηιε.

Βιιο$ειΙ-ΤιιΒΙοίωιι ..ΒομΙοιια :ιι 0,8 από 0,5 ές.

νετιιιιιάιιιι€ άει· κινιτΚεειτιιοιι

ΒεετιιιιάιειΙε άοε Κτεοεοτε

ιιιιτ $ειΙἱο)·Ιεᾶιιτε. Ζω· Σιι ε -

ε ο τ Ι ι ο Γι ε ιι ΒοιιειιόΙιιιι€

νοιι Μιιιι!ιοΙ- ιπιιι θοΙοιιΕ

7 7 Βιιοπιιιιιϋειιιιιε. ΑτΗιτἰἱἰε ω

Ιοι·ιιιιιιιε. Βη·ειιιοΙειε, ΙφιιιρΙιιιιΙιιιιἱΙἰἀοιι ιπιιι οιΙει·ο!ιιΙδεοιι Βι·ΙΙειοιιιιιιιιοΡιποΙ

Ιιιιιςοιι. Ι.οΙωΙε Εἱτιτεἰϋυιιἔετι οάετ ΕιτιριιιεεΙιιιι€ειι νοιι ε! Με 15 8 ειιι

οάετ ιιιεΙιτπιειΙε αι€ΠοΙι, Με ευ 80 ε ρω (Με.

Ρι·οΙιοιι ιιιιιΙ ΙΜοτειιιιι· «ΜΜΕ

ΟΙιοιιι1εοΙιο ΡειΙιτΙΙι νοιι ΙΙογάοιι, ΒιιιιοΙιοιι1-Βτοει1οιι,

· οάετ ε!ει·ειι νετττετετ: (22) 10-?.

 
 

 
 

Π. 0ωιωι, Ν. θ., 8τωτιγ Ρι·σειι., 8, 8ι. Ροιοτειιιιτιι.

τ~

 

  

·=,Ξ Μέι

Φ 2'= ==3ὶ

' == ΗΗ._

Β ω.- ·,:°Φ

Η ἑἔω2Ξ=

2 =ΞἔΦ-=-°'
ερ =β._-_χε=€=
ν ο =-·8-π

=8-= τη; ἐ

°==ἔ:=
=Η>ω=ἔ

ΕΞ =2“

.το κ.:

  

_!πιι!ιιι:ιεειιιεΜπιιιιΙϋτ!ιι:!ιιιιιΜπιΝιιιιιιτειιιιιιηεποπΜπι

Μειιειπιιιτι

Β0ΜΡΙΗΜΕ8ΉΒΗΥ·ΕΤΑΤ

  

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Χι ῖ
800

χ ε

χ ό Ξἔἔ.:Ξ χ

Χ .ε >ἐωἐ°ἔχ
χ Φ πιό8:ο:- Χ

Ε Φ-<'Ξἔο_=

Χ Φ "'?~Ξε·ι^© Χ
Β-> .$3!Τ:Να:

Χ== ·π-<·ΦΞ°···-ΞΙ Χ

Β σ: ..οχ=: -.==έσιω χ
α) Μ--Ηι-ι

Χ-Εε:έ·:-2Ξεέ χ

=ωΞ232=>

ΧΦπ:ι·ιεΞἔιἔ Χ
'Ϊ ιυπ::ιω

χτ'ει..·;;ω-;;-Ξ χ

φωσ: Εξω;»

χ=ω0-4.Ξ8ΞΒΞΈά: Χ

8-83“>ι:553ε€ Χ
χἑΦἄἔ=έἑ= χ

κ θ)

Χ=.ι::.ειΞ.ἔἔΞἔἔ χ

Ξ00::=>;;ι··ιέ

ΧΧΪι-Ξἑ°=ἔ.ἔ.; 8

Χ +-·ιμ:ει:ε-Ξ Χ

Χωε'Ξεειι;μιρε χ
88 Φ-=Ε- ο

Χ: . Ξ3Η.25 Χ

Χ μ εΐμει:Ξέχ

χ ω π.ι:Ξέιχ
.έμω ο

Φ ΞΝἔΦΦ=

χ ° =χ
ΣΚ Ν8Κ

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Ιπι ΠοιιτεοΙιοιι ΑΙοκιιιιάοι·-ΗοιηιιωΙ Μια

ΝεοΙιννοιει οι·τοΙΙΙ: Πει· πι· Ζω άιοιιιιτ

πω» Ρι'Ιοεοτ πω! Ρ1!ο8οι·ιιιιιοπ-Πιι· Με

ρι·ινιι.το Κι·ο.ιιΕοιιρΠοΒο (ρ;ο;οιι ΖιιΙιΙιιιι€

νοιι 50 Κυρ.)
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Ρ1111. 111. 11811 11811111.

]111181ν (1)ο1·ρ811.

111. 1818111188 1118111818.

Β1,118.

111. 1111111111' 1111811881.

81. Ρ8181·811ι1181.

  
 

1.111: ,,51. Ρ©181'8131.11'88Γ Μ81111:111181:118ννοο11811881111 11°^ 8181211811111811811

511 1111 1.1 11 811 11. -1381 Δ11οιι11ο11181ι1η11818 181 111 3888181111 8 11111. 1111 11118

18.111, 4 Κ111.1111 1188 1181118 111111· 11'101.ΡΟ51Ζ115181111Πε;1Π 11811 8111181811

1188881820 ΜΕΝ( 1811111811, 10 ΜΒ.Γ1( 1181111811111ο11. Π81·11ι11811111118 1818

1111· 1111: 811181 88$ρ811ΒΙ10 2811811 111 Ρ8111181201ζορ.ο1·18145 Ρίε1ΒΡ- 811

Α1110ΓΕΠ 1118111811 25 50Ρ81'21121)ΖΠε8111ΓθΓ Ο11€1118181111181ιι18€881ι111.

-ΗθΓΩΓ8128 1818111811 118811 118111 58128 νο1ι ΜΚ

111311 81. Ρθ10Γ811111'8., 11811 80. 31111 (12. Αι181181).

Π: Δ1ο11ι188181118-Α11.1111μ 8111118 111.18 :111891°811θ “ὰ

1111181 111811 811881:111188811ο11 1111 1118 Β1101111ΕΠά111Πε νοιι Κ. Ε. Β11:1181

111 51. Ρ818Γ$1)11Γε, Ν8νν811γ-Ρ1ο8ρ8111 Ν: 14. 211 ΠΟ111811. - ΕΜΗ"

8111118 8811118 811881111118 11811111111ο11 1)8Ζ1.18111:11ΒΙΙ Μ1118111111 8111111

11:111181ι 811 11811 81811ν8111818111181ι Β5Ο11ἔ 118 11111181111811 811811

18111·1)1.Β. Β18881,8 111 51. Ρ8181811., 888111 Ο811·ονν, 1 1..11118 Ν: 28

1. ρΓ0Β081ΣΠ 1101181111. 211 11811811. Ξρ181:11811ι111181ι ΜΟΠ188 111111 ΕΓ01188 νο11 Β-5 11111.
 

1905. _
 

11111811: Πι·. Γ. Κ1811: 113111 11111 νοιι Α111ο1118118118. - Ρ1'01011011Β 11.08 11111. Α81818188811 1181 Ο888118811811

1.1ν111111118ο1181· Α81:18111 11111811· 1111111181.) νο11ι 17.-19.Α118.1904.- Ρ1ο1ο11ο118 1188 Π. ΑΟΙ'21813Β888 11111 1181:

181111181:11811 Α81'21.11011011 θ8881181:181°1 8111 24., 5111. 111111 215. 88111.ΘΠ111Β1° 1904 811 Β.81181.··· Τ88°88Ι18011Γ10111811.

11ο1181111118-Β111181111 81. Ρ818181111,818. - 1111201831

 

1181· ΧΥΠ. ΑθΙ'Ζ1.8188' 1181· θθ80118011Βα Ι11ν11111111881ι81 1181818

11111181 11111111 10.-12.Α 11,8;. 8.. 11. 111 Α1'011811111'Β' 81811.

Α111'8111·1 111111 111811 11111111 Α181111111η11:
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άστυ εουου οΙυο ο.υιιοτιυο Κ!οΙυυοΙτ σοε 8!τοΙοττε οτ

€οι.υου (!'υονου) οσου σοου ΙιΙοΙυουο !)ΙιυουεΙοοου Με

Βου σου ΥουΒΙοΙουευουσ @σου οΙυ Ρο!! νου Μου

ε!ο Ι). ΕυσΙΙου Δ εοΙ υοου υοτνοτυουουου, σοεε εουο.σο ου

σου Ρυο!ουεου, σΙο Βυσρυο!ουΒου υΙουτ οοεοουοιυτυου,

εΙου σΙο 8ουΙυοετου ΙΙοτουσουουΒου ΙΙυσου ουσ σιιεε Ιιυ

ιοοτ σΙο ννοΙουτοΙΙο οε οΙυο, ννο!ουου σου Ηοορτο.υτοΙ!

ΒοΙ σου νοτουσουουυου σοε Ηουσε!υοΙοττε υοΙο.Ι!τ.

Νοου σΙοεοτ υΙοΙυοο ΑυεουννοΙΙοου 1ιουτο Ιου υου υΙο

σου :ο ουεουοιυ Τυουυο υουοο!υ. Μου σο.υΙ εΙου ο!εο, ννΙο

οε εουοΙυτ, υοΙ σου Ι)Ιοουοεο ΑυτοιυουσΙΙο υΙουτ οοΙ Βου:

ετουοοτνρο ΙΙουιυνοτουσουουυου ετοΙΙου, σοε Ιουτου υοτ

ΟοιΙΙΙΒο σΙο Με _Ιοτοτ 8οιυοουτου Βοουοουτιιυεου, εο συεε

$τουυυοτοε Αοεερτοου: «Οοο ΟυουουτοτΙετΙ

εουο σου ουυοιυοεο!ΙεοΙιου ΕυτυοιυΙτοτ !Ιοετ

Ιιυ θιοεοοεοτυο υινΙεουου σου τΙοεΙοου Ηουσ

ουσ σοιυ νοτυΙΙΙτυΙειυϋ.εεΙε εου!ο.ουου

Ατιυο, σου εΙο τυοετ», ιυΙυ Ιιυιυοτ υοου 2ο ννοοΙΒ

υοτουτ 2ο ννουσου εουοΙυτ. Ιυ σου ΜουτυουΙ σου !Ι'οΙΙο

Ιιοτ υοου οε υοου σοου ιυΙτ σου νου ΡΙουυο ΜουΙο

ο.!ε Τ” ι1ιοεεΙΙ υοεουτΙουουου Ρουιυ 2ο τυιιυ ουσ Ιετ οε

υοου σου!τυου, σου εοΙου' οΙυο Ε'οτιυ, νΙΙο εΙο Ιυ οοεουοιυ

ΕοΙΙο νουΙΙουτ, οΙυο Πουουυο.υ8εΙουιυ σουετοΙΙτ, ννο!ουο Ιοι

Ετουετο.σΙοιιι σου Κυου!τυοΙτ υοτ ΒοουοοΙιτυοε ΒοΙουΒου

υοου. Ιετ σΙο νουευοεεουουυ !ιοΙυο υοσοοτουσο ουσ υοτ

εΙο σου Ρο.τ. υΙουτ εοΙυετ υοιυουΙιτ, εοΙ οε σουου Βουκου

σου σου ΒΙυοο οσου θτοεεοτννοτσου σου Ηο.υσεουουυοοι

ιυοτ ουσ στου, εο υοου εε εουννου εοΙυ Ιιο Βοοουουου

Ρο!! το εουου, ου οτννοε ΡοτυοΙουΙεουοε νουΙΙουτ υοου

υΙουτ, σο. οΙυ υτοΙυου ουσοτου Μοεεετου Ιου σΙο ΒοουτοΙ-'

!ουυ σΙοεοτ Ε'υοοο υουοο οΙε ουεοτ εου]ου!Ινο8 ΕιυρΙΙυ

σου, σοεε σΙο Ηουσ 2ο ευοεε του σου τουουουΙΒου Αυτο

Ιετ. 8Ιουου Ιιοιυιυτ εοΙου οΙυ νοτυο!του υοου υοΙ υουιυο.

Ιου ουσ Βοεουσου Μουεουου νου, υοου υοου υΙουτ Ιυ

σοιυ Μοεεο ννΙο Ι›οΙ σου Αυτοιυοεο!Ιο.

Αοου σοε νοτυο.Ιτου σοε ΠυτοτυΙοΙοτε, σου Ι,Ιρρου ουσ

σου Νοεο Ιυ ουεοτοιιι Ρο.!Ιο Ιετ οΙυ εοΙουοε, σου Ιου οε

υοου υΙουτ Με ουεοΙοτ υοννοΙεουσ ΙΙΙτ ΑΙιυοιυοοοΙΙο ου

εουου υοου. ΒΙο υοΙσου ΖουυτοΙυου εουου οουοο ουΙ

οΙυο.υσου,,οΙο Ι.Ιουου εΙυσ Βοννο!εΙοτ, υοου υΙουτ εουτ

ετο.υ!τ ουσ σΙο Νοεο υΙοτοτ, ε!οουο Ιου, υοου Βου ΙτοΙυο

νοτουσοτουΒου σου, ννοΙουο ιυο.υ ο!ε ΙυτουΙτυοΙτ υοτυοουτου

Ιιουυτο. Ιου οΙοουο Μου, σοεε ννΙτ Ιο ουεοτοιυ Ρο!! του σου

ΈοΙΙου, σουου νοτουσοτουΒου υο:οΙουυουσ Ιου σοε υουυο

Κυο.υ!τυοΙτεΙΙΙΙσ εΙυσ ουσ σοιιιεο!υου σου Νοιυου οουουου

υουου, υοου Ι‹οΙυο οοετοΙουουσο 8τοτυο Ιου σΙο !)Ιουυοεο

υΙΙττου, ννουυ υΙουτ υοου ουσοτο Βνιιιρτοιυο νοτυουσου

ινοτου, ινο!ουο σΙο ΒΙουυοεο οτυΙΙυτου. ΠΙο ΑυτοιοοοοΙΙο

Ιετ ουου οΙυο ΙΙΙΙΒοιυοΙοο ΚτουΙιυοΙτ ουσ !τοΙοο οοεεουΙΙοεε

ΙΙουο Ψοουετιιιυεο.υοιυοΙΙο; !οτοτουοε ννο.υο εΙο, ννουυ εΙο

οοεεου σου Ιοι οοεοτου ΒΙυυο ουυουιοΒο!Ιεουου ΕυεουοΙ

υουυου υΙουτε υΙοτου ννοτσο. νου ΒτεουοΙυουυου, ννοΙουο

Ιου υοσοοτετιιυο 5νιυρτοιυο σου ΑυτοιυοΒο!Ιο εουου, ΙΙοοου

Ιυ ουεουουι Ρο!Ιο !Ι'ουΙου σου ΡοΙΙοτΙουου, σου Ι..ΙΙ›Ισο εουοοΙΙε,

!ιυροτουο, τοουο ουσ στουυουσο ΒτΙιυιυο,· Ετυεουο Ι)ο.ιιιρίουΒ

ουσ 2οΙτννοΙΙΙΒοε Ρου!ου σοε τοουτου ΟυοιοοετουτοΙΙουοε νου;

υοου ιυουτ ου ΒοοτΙΙου!υοΙτ εοννἱυυΙ; ουεοτ Ρο.ΙΙ, υοου

ννΙτ σου τυου2ου ΕοτννΙουοΙουυευουο ουσ σου νοτΙοοΙ

νιΙΙΙυτουσ σου υΙοεΙΒου ΒοουοουτουΒευοΙτ Ιυε Αοεο Ιοεεου.

Ιου ΒΙοουο οΙυοιυ, σοοε σΙΙΙοτουτΙο!σΙοοοοετΙεου Ιτυ.υουσ

ννοΙουο ουσοτο Κυο.υ!ιυοΙτου Ιιι ουεουοιυ Γο.ΙΙο Ιο Βοτυο.ουτ

ΙιΙΙιυου. Ιτυουσ ινοΙουο Ιου!ιτΙουοΙΙο Νοοτοεοο ιυιιεετο ιυο.υ

νου νουυυουοΙιι νου σου Ηουσ ννοΙεου, εουου ννοΒοο σοε

οΙυεοΙΙΙΒου ΓουΙουε σοε Ουοιυο.ετουυοΙΙουοε. νου ουΒουΙ

εουου ΚτοουυοΙτου σοε Νοτνοοενετοιυε, ου ννοΙουο ιυου

υΙου σου!ιου υουυτο, !!ιοιυο υΙου νΙοΙ!οΙουτ σΙο ιυο!τΙρΙο

8ΙιΙοτοεο ΙΙΙ Βοτυοουτ; σου Ττοιυου, σου υοου υΙουτ οΙυοιυ!

Ιουο Ιου σΙο οΙο!τΙρΙο 5!ιΙουοεο ουουο.υτουΙετΙεουου ΕΙοου

εουοΙτου υο.τ, ΙΙοεεο σουου σου!του, ουουεο σΙο νουΙΙ.οσοτ

ΙΙου!τοΙτ σου ΒτεουοΙυουυου; σοε θιοεοιιιτυΙΙσ εουου υΙοτοτ

ιΙΙουτε, ινοε Ιου ιυο!τΙρ!ο 5!υΙουοεο ερυοουο. Ιυ Δουοτυοουτ

σοεεου, σοεε Ροτ. εΙου σοιυυΙΙουετ του ΒΙουετρΙΙΙουτ ετο!Ιου

ιυοεε, !Ιοεεο εΙου σουο.υ σου!του, ου οε εΙου υΙουτ Ιιυ εο

8ουουου !Ι'ο.!Ιο οιυ ΒΙιοο!οτΙου υουσο!υ !ιουυτο; σΙοεοε

ποιο ουου υοτ υοΙ ουουΙΙοουΙΙουοτ Βοττοουτουε ουσ ουεο

υοοουσου Βοου!τοουτυΙεε ιυουΙΙου.

Ζοιυ 5ου!οεεο ιυοουτο Ιου υοου σΙο ΒοεουσουυοΙτου

ιυοΙυοε Ε'ο.Ι!οε, ου σουοο οτ οου'ο!!ουσ τοΙου Ιετ, υουοοε

υουου ουσ Ιυυου οΙυΙοο ννοττο ννΙσιυου.° 8ο νΙο! Ιου ιυΙου

Ιυ σου ΙΙΙΙοτοτου 2ο ουΙουτΙοτου νοτιοοουτο, Ιετ ΡουΙου

σου Ροτο!ΙοτυοΙ!ουο νου Μουσο! ουσ ουσουου υοουοου

τοτ ιινοτσου, Ιυ σου Ε'ΙΙ.!!ου νου Ο!ο.οε-νο.υ σου

8τυΙουτ ουσ Μουσο! ΙουΙτου εΙο υου νοτουουοουουσ,

σοε !Ι'ουΙου ουσουοτ Β.οΙΙουο εουοΙυτ Ιοσοου υΙουτ υοουοου

τοτ ννοτσου το εοΙυ. Ν

Ρο!! οΙυ Νονοιυ, σουυ οε Ιου!! σου Οτουιοετοτ

τοΙΙου οοΙ σου τοουτοο 8οΙτο, !τουττ υοου ερτΙτοτ

ουυο υοεουσουου τυουοροοτΙεουου ΕΙυουΙΙΙ ννΙοσου.

!ΙνοΙτου Ιου!του Ιυ ουεουοιυ Ρο!Ιο σΙο 5ουυουυοΙΙουιο

ου σου ΙΙυΙιου ουουου ΒΙιττοιοΙτοτ, ννοε εουου Ιιυιιιου ο!ε

υο.τυο!ουΙεου 2ο υοττοουτου Ιετ, υοου υοου υοΙσοτεοΙτΙοοε

υ'ου!ου υοου ΡΙΙοετοτου υΙουΙΙΙου οΙτ 2ο !ιουετοτΙο

του Ιετ.

ΒΙυο ΕτεουοΙυοου;, ννΙο εΙο ιυοΙοοε ννΙεεουε ουοοΙοΙ!ε

υοου υΙουτ υοΙ σου ΑυτοιυοΒο.ΙΙο υοουο.ουτοτ νιιουσου Ιετ,

ντου σου ευουεουΙο.8ΙΒο 'Ι'τοιυ ου, ννοΙουου εΙου σουυ ουσ

υοου ευ νου! ου Ηουσου Με ο.οου ου Β'ΙΙεεου Ιιοοετο.

τΙουου ΙΙοεε. ο

ΒτοτουΒου νου εοΙτου σου ΖΙυ!ιο!οτΙοοεοτεο.υο εΙυσ

ιυουτΙοου υοεουτΙουου ουσ νου Β'οουυΙου Ιυ οΙυοτ

εοροτοτου Αυυο.υσΙουυ υοοτυοΙτοτ ννουσου; υοου Ηυουουσ

υοιτ σΙοεοΙυου οΙυΒουουσ Ιυ οΙυοιυ ΑυτΙΙιο! υοερτοουου.

Βυσ!Ιου υο.τ Ηουτου υοΙ οΙυοιυ Ρο!! νου Λ!τυοιυοΒο.ΙΙο

εοΙτεοιυο νοεοιυοτουΙεουο δτοτουΒου υοεουτΙουου, Ιοσοου

υουο Ιου υοου οΙυο ευ ΙιοΙοεεοΙ νουετου!ιτο ΗουττοτΙουοΙτ,

ννο!ουο σΙο Βοοεο ΗοτυοοΒουσ Ιο εΙοΙιτυοτο Βτεουοττοτουο

νοτεοτοτ, οΙτυουσ οΙυο Αυοουο ΙΙυσου ΙΙουυου. ΑοΙΤο.!!ουσ

νιΙοτ υοου σουοΙ, σοεε σοε εουΙοΙιτΙνο θιοΙΙΙυ! σοε Ηοτυ

!υ!ορΙουε ιυουυοΙτο. Αοου σΙοεο ΕυεουοΙοουο που, ννΙο ευ

νΙοΙο ουσοτο, Ιυ σΙοεοιυ ΡοΙΙο οΙυο νοτουουυουουσο.

Ιυ οΙυοιυ !Ι'ο!!ο νου 8τουουοτε Μιτου σΙο Βουτ

υο.ουο εουννοου ουτννΙουο!τ; σΙοεοε ττΙΙΙτ υοου Ιου ουεοτου

Ρο!! 2ο, οε Ιου!τ υοου Ιυ οοεοτοιυ !Ι'οΙΙο υοου σΙο Βτοετ

υουο.ουουυ, ννο!ουο σοιυ τυουυ!Ιουου 'Ευρω οΙοου Ιετ, ουσ

Ιου ε!οουο, σο.εε σΙοεοτ που! Με ΤοΙΙοτεουοΙυουΒ σου

ιυο.υιυοΙυοΙτου ΑοευΙ!σοο8 σοε εοιτοοΙΙου Ουουο!υτοτε ο.οΙ

τοΙοεεου Ιετ.

Βυσ!Ιου εΙυσ οε υοου σΙο νουυΙΙΙτυΙεεο σου Κουροττοιυ

ροτοτου, σΙο, ΙοΙΙε οε εΙου υΙουτ ουΙ οΙυο Ιοτουτο Ί'ουου

!ιοΙοεο υο.υσο!τ, υοΙ σου ΑυτοιυοΒο!Ιο υΙευου υοου υΙουτ

υοουοουτοτ ννοτσου οΙυο. Νου Ιυ οΙυοιυ !ΙοΙ!ο νου Κοε τ ο υ ,

Ιο ννο!ουοτο σε εΙου οιυ οΙοου Ηνρορυνεουτοιυοτ

υοοσοΙτο, υο.Ι.του εΙου οΙυποΙυο 8τοΙΒοτουΒοο σου Τοιο

ροτοτοτ νου ουτοεο!ιοοεεΙυοιο 'Ι'νροε υουοΙοτ. Βου Αοτου

ιυοΙυτ, οε υΙΙττο εΙου ννο.υτεουοΙυΙΙου, υοου σου ΕΧΙτοε

υΙουτ εο υο.!σ ουΙο!υτ ννοτο, οΙοο ΑΙτυοιυοοοΙΙο υουοοευο

υΙΙσοτ, «ο σΙο ΜουεττουτΙου υουοΙτε ου. 3--4 .Ιουτο Ιο.υο υοο

οουΙΙουου που ουσ οε νοτυοιοιυτ, σοεε σΙοεοε 8νιυρτοιο

οιυ οΙυΙοο .Τουτο σοιυ ΑοΙτυοτοο σου ουτΙΒου ΙΞτεουοΙυου

Βου νοτοοεοουτ.

Ου εο!ου εο!τεο.ιυο Ρο!ενουυο!τυΙεεο νιΙΙο Ιυ οοεοτουι

υ'οΙΙο Ιι·ουου υοουοουτοτ ννουσου εΙυσ, ννοΙεε Ιου υΙουτ;

σΙο 'Γυοεο σο ΡουΙε νου Β'οοτοΙου ουσ σΙο ΑτυοΙτ νου

Η οουο.τσ ννο.του ιυΙυ υΙουτ τουουΒΙΙου ουσ Ιυ σου ουτΙ

Βου Ι.Ιτοτοτου υουο Ιου !τοΙυο ΗΙυννοΙεο οοΙ οΙυ ευ ου

ννοΙουουσοε νοτυο!του σοε Ριι!εοε ΙΙυσου Ιιουυου.

Ζυιυ 8ουΙυεεο εοΙ υοου σΙο υοσοοτουσο ΒοιοΙεεΙου Ιυ

οοεουοιυ !Ι'οΙΙο υουνοτοουουου, σΙο που! Με οΙυο ερουτο.υο

ουΙοοΙοεεου ουσ υΙουτ οοΙ Β.οουυουε σου Βο!στΙουτυορΙου

το εοτυου Ιετ.

Ηουυυ ΡτοΙοεεου Β ο υ Ι ο, οιοΙυοιυ υοουνοτουττου Ι.ουτου,

σου σΙο ΡτοουσΙΙου!ιοΙτ υο.ττο, οιΙυ σου Ρο!! 2ο ουοτΙοεεου,

Ιυ σΙοεοτ ΒουΙουουε υΙοτοτ ιυοΙυ .
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5115151111:

1. Β5 55 5: 851115. 11115. 1115511555551·. 1901, 115111. 589.

8 ἔὲ8Β511151555: Π. Ζ511.55111·. Γ. Ν51·11555111. 1900, 1311. 17,

8. 015115 11511 1155 551 8111551: 115551. 51 Β511.11515
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11511 7. 1151'. 2551111151. 1. 155515 51551515 1900.
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1711 Β11., 11 1511.

16. 8115515511: 1151115555 25115551. Ε. 1151155515. Β11. Χ1.

8. 51.
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5111151111 1135111511 115111 17.-19. 11155. 1804.
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0555515158, 555 19. 558551 1904, 8 1151· 5555111111555_

1. 01. Η115555518-11155:1)51115551151155 1115511

55551· 13111151· 51511151 Η51111115511551155.

9.1)1.811551555151-0ο1 11.1.: 15 011.115 ν55 115515111

51115551ν51511155ς. 1 1511515555 111 111. 89 555 111. 40

1155 555111. 1904. 1115551 Ζ5115551111.1

0155555155:

Β1.1.5511555511115 51155511 131.811·55515515 55155.

511.55 1111 Β55,11511 1115555 5511155 115 1155111151 515 Ρ51.1551 15 Β5

1155111551: 11515, 551 11551 5555 5.5 555 0511155 1151551555 1'51

51111555 1111. Ρ5.1155τ 55.1 15 11551555 'Ι'5.555 55 1511555155151·

1151111115 5151151151 5511 511151 5555 0155555 51555 1855555555»,

555 51 11111 5155111 05555555 55 51511 5555511555 55.115. 1151115

5151555155 551 511555 1155 'Ι'55·55 55151· 8551115551, 8515551555,

0151551155. 1151 5155 51515 5.15 1515551155 11155 1111 05155, 1151

5511515 5155115 5155 51115551155, 5555 5151115 5155 511.115 1511111

1'5115511151155115 .-11551γορ15 515, 515 55 5511515551 8151155555

11111115--55515 1115511115 15115551551·15 1511 5555151 551151· .555

515. 11.5 1151111. 55.115, 5555555555, 5555 1115551· 585 55115» 5555

5115 11515γ151115551 5515511155 551.

111. 015 5111 55 5 1555111 5511151 5515151·115551, 11555 1151· 55

11515115115 8111111115 5115515115 115 15111551551155 115115 5.15 1751

1.11$1551155155555 5555555115 11511155 115555, 15511 1151 5511555555

85111155 5111 1151555111 555 'Ι'551 55551.511511 1ν11·5 5511 55

1115111155 151, 11555 551 5555555.15515 1155111. 55151151 11111115.

Πι·. Η 5 1111 5 551·155151. 11551· 51555 11511 1155 9515111555· 1511

Η51555111155, 5151555 ,5·15151115115 5111 1151151.11.551555 0151155551:

5111511 55115 11511 551 1155115555 11515 1511155111 511 555551551151

55551551; 1155 8511ν5111158555 551 5551511551151 Α11·551115 555

8555511155 1551111111 1151.

111. 8 1 1· 5 5 111 5 5 1· 11. 515 151 15151555551, 51155 15 1115551·

11151555 ν51·551515111511 51155 9 1151511155 811115 5555111511. 11151·

555 11555155.

111. 1111115 555 511' 11551, 55 551 Β51ν515 51515551 1151555

151, 5555 55 5155 15 1115555 11111155 551 Μ515γ15111ο115155555

5511 551.

01. 811551555151 15111. 1511, 11555 1115555 1155 111115555

55155515 1155 0155555155 5111· 5555555555 051515555551,1 55511

191 5 5555515111 55155.

1. 111111 11 5 5 11 5 1· 115111 11111, 11555 5111 19511151· Μ5151151115551

515.11 85111155 5511555551 11115; 55 15115515 1115 1155555551.: 1155

11151.5γ151115551 511 51555111 2115511 1111155155 1111511155.

131. Τ 1 11 5 5 11 111551 55, 55 551· Αρο11151151 1111· 1155 1151115111

555 Κ5555555155515 55511511 11151555 151?

111. 8 1 15 515 55 15 5111511511, 11555 551· 11555555515515 515111:

511 1155 ο11151551155 Ρ15.5515155 5511515, 11515 Αρ511151151 51151·

11551 θ511ν515551 551 15111551” 1155551555 551511 1151115155 551.

111. 81.1 5 11 51 5 5 1 11 51ο 551511, 5551111515 1115111555 1151 Ι)15

11555155 55511 9 1151151·5 11115 1155 1751511155555,11151555 11115111·

5555151155 1151511 Μ515γ151115551 5115155115 8555151555 1151511,

15-1111515111 11151555 5155, 551· 1151515155; 15555 555551155555, 5ο

55111 1115 5551515555 051:51555115ι15; 1115 1115115555 15 555 05155151·

0111155 5551111181 55555 1111111, 551 1151· 11115515155155551·55 55.15.51'

5555115555, 5555 551 Μ5111γ1511151151 15 515 0111111515 5518555111

1555 11151115.

1151· Β55551555 1111111 11555115151555.

8.1)1.Κ5555-Ρ515511: 115551· 85511151115151·5 5 -

51155555 1155 8551115151151111.1851551.551·15511.

1151511 515 119551 51555 55111115151115555 '1'551555 51111111 1751-

1158551151 5155 055115511111551 115555 1115 1155151555. 15515115

5511. 11551 15515 1909 1155 85115111.15155 8115 1155 81151155 15 11511

1155151115515155555 5555515555 1151, 555 115555 5515511 110511

ν51551·155 0551 11151'. Ο. ν. 051115 55 5. 115151 1155555 1551

1555 51· 151 .151115 1875 515 11111155 1151· 8111111151 555 1151115151·

01151555151115 11515151151155 551115. 155 151 55115515 ν151 111155511

555511115555 115151·151 1155 1155 851151515155 5555551511 11515511

(55 15 0511151 5. Β. 1155 111. 8 11511 1115518) 11511 11155511115155

515 8511151551.: 515 Α1·1, 111115 111555 1115155 55 1115155 51511, 11511

855111515155 1155115551, 55 115511 111155 1151· 1115551111 5555, 5111

515115111151155 555 1555115551 1115155555 8555155 5.11151151511511,

1115511155 515 1515155555 551 81155155 11111 5155111151 1515811511

1111111. 1915 5515555 8555155, 55.5 51511 15 1015511551· 1115515 55

11151111 551, 51·151151 51511 1751115555551· 1155 Κο1151155 1151511

151155 :

8551511155

855
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σοοπ οππποπτοσοτ: ο : Κοπσοοππτ.οιι, 0 : Μπποι·π, ο == Βσοο.ι·

οπο, ω = ΡοσΙ:οπ, τα: 'Προπο, π· = Επππ·,οποποποππιιππ. [Πο

ρογπὶπσοο πππ οποιο” ΒπτναἱσοΙππε ποπ ΒσοϋΙοτπ πωπω: ποσο

πωπω· 'Ι'οοοΙΙο οἱποπ ποτπποΙοπ νοτΙοπϊ. Βι· οοοπποτ :πω _ωποτπ

.Μοτο οἱπο Κοιππο, οι· ννοσοπι ιππ σο. 50 πω.. νιπι·π σο.. 100 ϊ;)

πσοινοτοι·, πω Βιιπποποοπο:Μπ ΜΜΕ!. νοπ '7 Μο 10 Μπι., πω

Ιἰοππτ.ἰτπτἱοπ Μ. 1ποἱπτ ποοτ οπο πω· ποσο ποι· οοοι·πτοπποποπ

Εππποποπιππππππς πππ ποππ 8σοοι·Ιοσο ττοιοπ ΚΙοἱπο Μονοπ

Μπομπ πο.

ΕΜ οπποι·οπ ΒοἱπρὶοΙ:
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ἐ Ἑ Β 84 ο δ Β' ἔ

Ξ Η μ : Ξ πιο ου :Ξ Ο· ΙΜ

ο Β Β ο.: οι ο· 8 πο. (Νο °

Τ: ιο πο :ο π: _ -

ω ω Δ Π Ι Ι Ι Κοππιιτπτιοπ.
πο. ο: ο» ο:

ο» ο” σ' Ο' @ο Ο' Ο' Φ θθως;]";.

επ οι ο· οι οι απ .ο «ο 0θοδγ_

π» ια π» »ο οι »ο αν σο 8ργοσοο.

-υπ·

Φ Φ ΚτπποοοΝ.οι».

8 -4%Πωέ

:εΌ @Φ Ο!!

Ρ·<ΐ Οἔἔ'4 Φ

°°= σου· τω Ξ

ετε. Ξ'<>π ο· θ;
ΘΕΣ =:Ξοπ ε! π·

Συ” επ· =

··· ο·

Ποπ $σοοΙοι· οπο πο 11 .Τοοτοπ ὶπ πω Π. ΚΙ. πω, ω ποι·

ν. ΚΙ οΙοΕοι οι· 2 .ΤοΙπο; οι· οπο Κοπσοοππτοπ. Μοποι·π πππ

Εππποποπτιπππππο ππτσοοοτποσΙιτ. Ιοὶποτ. ειπ Απιοπιο Εποπ

σοω.Ιο: ποιπ οοπτπιτ πω] 1809 $σ!ιοΝοσο πππ 1900 ΡΙοιιτ1ιἱπ

πππ Ηποιπορτοο. 'Ποτε πΠοποπι οοπποπ πωο ποΙπο Κοππιππτωπ

κνοοι·οππ ποπ $σοπΙοοππσοπ νοπ 2-8 Με 8-4 πππ οι· ποἰει οοϋ

ποὶποππ Αοποπο οἱπο οππποποορπσΜπ νοπ 10 οπο.

νοτπτοοοππο ΒοἱπρἱοΙο πιορ;οπ Βοποποπ, πιο επ οοννοὶποπ. ππππ

οπ ποσο ποπ Ι.οοι·οι·π Ιοἱσοι 1°οΙΙοπ πιπππ, πωο πω» πω οογπἱ

πσοο ΒοπσοπποποοΝ. οάποπ ]οποπ $σοπΙοι·π πππ ποιπ πο π·οϊποττοπ

«ΒσοπΙοπτΙἱσοοπ πωπω!» επ ππτοττο:οτ.οπ. Εοπ οΙροποοτἰπσο

ποοτπποτοπ ΝοπιοππνοπποΙσοπἱππ Μ. Ποπ οσωοίοο·κ.

Ποπ 10 ποοι·ϊο;οπ Ππι·σοπσοπο:ι Επι· πππ Ροι·ποππσΙιο Κπποοπ

θγιπποπὶππι :πει ποσοπτοοοππο ΙΙΙ. ΤοοοΙΙο:

Ποοοι· πω Κοπποιπτωπ πω· 5σοπΙοι· (π... ΡοπποππσΙιοπ θγιπ°

πππἰππιπ οϋπποπ «π» ποιο π.π1° Θτιιππ νοτπτοοοπποτ Ππκοι·ππ°

σου" οποποποπ, ποοπ πωο πωπο νοπ 8.94 Μο 4,4? νοπ Κοιππο

επ Κοιππο οοπποπτ; οΙοὶπο $σοπ·πποππποπ ποιοπ ὶπ Β πππ ΣΗ!

:πιο πω Ππι·σοπσοπἱτ.ιποοππιππιποπ πωπω 4,07.

Πἰποπππὶοπ:

Πι·. Η οΥ·νΒἱΒ°8.: «Νοσοποπι ωο ποπ Ιπιοι·οππο.ιιιοπ Αππο5Ιι

τππο:οπ ποπ Υοι·τ.ι·προπποπ @Μπι Μο, ΙοϋσΜο Ισο ποσο 8ο πιο

πω ?τοποσ τωοτοπ. ποσο πνοΙσοοπ Κτοοτἰοπ νστιτππωπποτ πω

ΕοἰπτππεπΐοοὶἔοοΙτοπ ποπ Ηοι·ποππ οοπττοἱΙι:ο, ν" Βοπποι· Μ·

ποοι· πσοννἱοτω οπο.
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Ι):·. Κ ο ο ο ο : .Το ννοπωσι· παοκ πω Ηοι·πτ.οποποοΠι οππο;ορτορ;τ

Μ, πιο πο ππππτὶἔοι·. ΡπΙπί'ι·οοποπππτο18οτπποοπ πΕππ οἰπ πο·

οϋπποεοπ Ζοωοοπ.

[Μ. 'Ι'ι·π Μπιτ: «Ισο πιοσΜο πιο· οι·Ιοποοπ, πωπω Μπιο

ννοἰποπ, ππππ πω ΒοππΙτοΙο πωποτ ποοποππ ὶππττποιἱνοπ πππ

ΙοοττοἰσΙιοπ Ππιοι·ππσοπποοπ Μο. ποπ πποΙσρ;οπ ἰπ ποπ οπποτοπ

$τπ.π.ποπ Ψοπτ-Βπι·ο ειπ ὶπ ιπειπσοοτ Βοπἰοοππο ὶπ ννἰποτποτιισο

ιι·οτοπ πϋι·Γιοπ. Μο ππο.Ιιππο ποι· ΜγορἱΘ ὶπ ποπ οοοι·οπ ΚΙππποπ

Με π. πω· 'Για ποσο πο”, ποπο πετ ποπ ποπ Ιοτπτοπ πο.οι·ποοπ

τοπ ππποΙοπτ. πττοιι,<; ππτσοποἴϋΙιττοπ πσοπΙογοποπἰπσοοπ .Παππ

πποπιοπ, ποσοποοιπποπ. ποστ οοἱποπννοΒ·π οπωοοϋι·ι. Χ'9'οιιοτοϋπ

Μ. ποσο πω Ε'ι·οπο που Ποοοι·οπτπππο ποσο οοΙποπννορ;π πππ

οἰπο Γιο· πω $σοπΙο ποοτναππποπο οπεπποοοπ. Ι)ωπο Ποΐοτοπ2

Μ. πιοἰποπ Πι·πσοτοππ πννοΠοΙΙοπ πππ πω Τοτ.ποσοο ππι·πσοιπ

ΠΠιτοπ, ππππ ποι· 8σοπΙιιπποπωοτ πο ι·ιιππωσοοπ Βοἱσο πιιΓοΙ;,;ο

ποι· ποστπιπ.ππο: εποΙι·οωοοπ Ε”οΙοτιοςο 0/3 ποπ .Ιοοτοπδ ποτππο;οι·

Ε” πΙπ π. Β. ω ΠοπιπσΙιοιππ.

Πι·. ννοι·πσοο-Οποππο: Ζπ ποπ ΒτΕπ.Ιιτππποπ ποπ Ηοττπ

ΚοΠοποπ Κ ο προ ΜΗ ωο πο θοςοπποΙ:π πω πωιιἱπψἱπσοοπ Απ·

εποσπ ποπ οοοπππιοπ ΑπποπΕιγο·Εοπ1οοι·π 0ο ο π οπΓποποπ.

(Σο ο π οιιι ποσο πεποπιππσΒιοπ 0πτοτππσοποποπ οπο” πππ

πιο Ιιοππτπτἱοπ, ποσο πωο πω Επγο;πο οι ΠοπιπσοΙοππ πο

Ι.ιδΠΐ νοπ 80 ποοτοπ Επ.τπωοτ νστπππποι·τ πω.

4. Ρι·οΓ. Κ. Ώοοὶο: ΠΜ Πο.προποσοοπ ποι· Βοτ

ΙΙσοπσοοπ ΒοΗοποοΜοπιοοοΝο.

ό. Πι·. Το. ννοι·πσοο-Οποππο: Ποοοι· Ιοοπ.Ιο π ππ

πΙΙΒοπποὶπο 'Ι'ιιοοτοιιΙοπσ ο" Αποοπ. (Βτπσοἱοποπ

ἰπ Ντ. 41 π. όποτε. 1904 πωπω· ΖοΙτ.πσοι·Ητ..)

Θ. Πι·. Θ. ΙπσΙιτογι-Ιποοπ: Διηποπνοπο.πποτιιπποπ

οοἱ Χοι·οποτπιο ρηςπιοπτοπππι.(ΒτπσοΠοποπ οι Ντ. 48

π. Μοτο. 1904 πωπω· Ζοίιπσοτοτ.).

Τ. Πι·. 'Ι'οττορποπ-Βοτροπ:

Ι πι ρ ο ο ο π π. .

Απτοι· οπο: νοπ ποιπ 0ι·ππππιππο οπο. ποππ «ο Τοοτορἰο

που Ιππροτοππ πιο· πωσ σο.πποΙο ποὶπ οοππ. Βι· οοπρι·Ισοτ. πωἱο

ποςοπ ο'οι·ιποπ που Ιπιροποπε, πω ἱπ οτΒοπἰπσοοπ Εππωποπ ποπ

$οπιιοΙορροτπιοπ οοεκππποτ πω, πἰσοτ ποοι· πὶοῇοπἱπςοπ, πω οιπ'

ποτνϋποτ θιοπππΙοο·ο ππίΒοοοπτ πω, σποτ πωο οοἱ Ποοο·π

Πὶο Τοοι·πρὶσ πω·
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ππά ΒιιοΙιοππιιιτΙιεΙοιάοπ οάοτ ΒιιιΙιοιοε οάοτ Νοιιιιι·ιιιε ιιπάοπ,

Ιιοι ποιοΙιοιι άιο Ροι.οπε ειοΙι πι. Βοεεοτπιιιι άοε Ζπειιι.πάοε π

Ιιοειιοτπ ράφι. ΑιιειτοΙιοπά νοπ άοι· Το.τειιοΙιο, άιι.εε ιι.ΙΙοπ Ροτ

πιοπ οιπο ΑΙιεοΙιπποιιιιππ οάοι· οιπ νοΙΙιιι·οι· Πο.π.<.ιο1 άοτ ΒτοΙι

ποποπ εοτιιοιπειι.πι πι, Ιιτιπει οτ ιπ Βτιπιιοι·ιιππ, άπο ιιιιιιι Βιι

πιεοΙι πιιεοΙιοπ ιι·ι·ιιιιιινοι· ππά πιιτιιιγιιεοΙιοτ Βοιινιιι.οΙιο ππι:οτ

εοΙτοιάοι. Πιο Ιοιποι·ο οπτννιοΙιοΙο ειοΙι πιοιει: ιιπε οτει;οτοτ. 'Ι'Ιιοο

ι·οι:ιποΙι οτιιοιιπι. οι· ποοιι οιπ νοι·ει.ιιάιπιπ άοτ νοπι Ρειιοπιοπ

ποοιι ιιπΙιοπιοι·Ιιτοιι 8οΙιινιιοιιο πο, άιο άοτ ιττιιιιιινοπ νοτιιιιε

Βιιιο·ο.

Ι)οι· οοΙιοπιο.ι.ιεοΙιο ιάΙιΙ'ιιΙΙ άοτ· Ροτοππ πιιι·ά ιιπ οιιιοι· Κιιι·νο

άοιποπειτιοι·ι. Βιο ιι·τιιιιιινοπ Β'οι·πιοπ Ιιοπιιοπ άπι·ι·Ιι Ιιιιιιιιι.το

ΝιιοΙιτ- ππά ΤοςοεροΙΙιιιιοιιοπ ο1τοππποιοΙιποι. εοιιι. οάοι· ππι·

ππιοι· άοπ ΒτεοΙιοιπππιι·οπ άοτ ιοτιοπε- ππά Οοιιιοπιιοιιεεροι·

ιππιοι·ι·ιι6οπ ιιπι'ττοιοπ. [Με 12πάο ΙιιΙάοτ ειοιε άιο ετιιιγτιεοΙιο

1ιπροιοπ2. 1ινοππ ειοΙι οιπ Ριιιιοπι άοιπ Ατιτο ετοι τ, εο ιπιιεε

οιπο ποποπ Απιιιπποεο ιι.πιι,ιοιιοιιιπιοπ πετάω (ΜπειιιτΙιπιιοπ,

θοποττΙιϋο, Βιιοοεεο ιιι νοποτο) ππά άιιιιπ πτ Ππτοι·εποιιιιιιι;

άοε Πτιπε-πιιιιτοειιοριεοιι ππά οιιοιιιιεοΙι ι,ιοεοΙιι·ιιτοπ ννοι·άοπ.

Πιιτιιπ ιο: οιπο Βοτιάοπ- ππά Ρτοειιιτει.ιιπιοι·εποΙιππι: ιιππει:Ιιιιοε

εοπ. Ιπ άοπ ιποιειοπ ΓιιΙΙοπ νιιτά οιπ οπιπιιάιιοΙιοι· Ζιιειιιπά

άοε ειιιιιιι ο·ειΙΙιπιιο;ιπιε ιι·οιιιπάοπ. Βι·· Ιιοερι·ιοΙιι άιο Ππιοι·

ειιοΙιπποειιιοιΙιοάοπ ππά Απντοπάππε;εινοιεο άοτ Αοιππποπ. άει·

8οιιάοπ, άοε Ρεγοιιι·ο ποτε, άοτ 8περοπειοποπ, άοτ ΒιοΙιτ.ι·ιπιτει.ι.

άοτ ΗγάτοιΙιοτιιριο, οτ θγιιιιιιιετιιι ππά Ρι·οετοιιιιππεειι,ι·ο. ΙΒιπο

νιιοΙιτιπο Βοιιο πω: άοτ ππι'ιιιιιτοπάοπ ΒοΙιιιιιάΙιιπι.: άοε Ριιιιοπ

τοιι π. Βοεοπάοτε ννιιι·πι. οι· ποι· ιιΙΙοπ Μοάιιιιιιποπτοπ, άιο πιε

ειιοπιιιεοΙι ππιιοεοΙιοπ ντοτάοιι, άιι πιο πιοΙιιε Ιοιετοπ, πιοππ πιοΙιτ

οιπο ι:ιιιιιιιι.ιο 'Ι'Ιιοτοριο οιπι;τοιι'τ ππά ινοτιπ πιο πιοΙιι ιπ Επι

ποποπ Γοειππετοιιοπάοπ 8ι.εάιοπ άοε Ι.οιάοπε νοι·ιι.Ιιιοιπ·ι ννοι·άοιι.

1)ιο Ρτοςποεο ννιιτο ιιπ ιιιιο;οπιοιποπ Ιιοιπο εοΙιιοοΙιτο. Ποι· νοτ

τι·ιι8· ππά ιιι άει· ςΡοιοτοΙιπτι.ιοτ ΠοάιιιπιεοΙιοπ ννοοιιοπεοΙιι·ιι'ι»

οτεοΙιοιποπ ππά ιπιιεοοπ ιι.ΙΙο ΒιπποΙΙιοιι.οπ άπεοΙΙιετ πε.οιιο·ο1οιιοπ

ινοτάοπ.

(Απιοι·οι*οτο.ι:).

δ).Ιζι·.πιοά.Β.ΚποοΙιοπετιοτπ-Βιειι:«Ζιιτ οι.οιι·οποπ

Μοιιιιιιιιιιε ποτοιιιι». Νοοιι 0ιιιιιοικο Ιιοτπιιι άιο 1ιίοιιιιι

ἔιιιε ποποπ Με οιποτ οιπιιιοΙιοπ, πιοΙιι ριιι·πειιιιτοπ Βιιτειιιιάππι.τ

οτ οοτοΙιτιιιοπ Ριιιι8·οιπεεο, ποιοΙιο πι· Βιιειιάιιιιοπ ππά νοτ

ιποΙιτππο·. άοτ δοτοΙιτο.ΙάιιεειεΙιοιι ιπιιι. Απ άιο ενοπιο·οπ οιπ

ονοπάειτοιοπ, ιπ άοτ Ι.ιιοτιιιιιτ πιιο;οιιιΙιτιοπ ΓιιΙΙο ι·οιΙιι. ειοιι

άοτ ΡιιΙΙ .Ι ιιΙτοΙι Ε.. ιιπε Κπι·Ιεπά π, ντοιοΙιοι· οιιοτιοτι ννιιι·άο

ππά νοΙΙετιιιιάι).ι κοπο. Ρειιοπι, 15 .ΤιιΙιτο πι, ιπι πιτ 9 ω..

τοπ, πο οτ $οΙιετΙιιοΙι ιιΙιοτειιι.πάοιι, ιιπ ιιπικεοιιιιτοτ ΟΙιτοποιτο

τππο·.' Απίππιι· .1πΙι 1908 ιιιοιιτοπ ειοΙι ιιΙΙπιιι.ιι1ιοΙι νοτει:Ιιιοάοπο

εγοΙιιεοΙιο 8γιιηιιοπιο οιπ, Αοπειιιιιοιιιιοιι, 8οΙιΙιιΙΙοει);ιιοιι.,

εΙιπνοτειοΙΙπιιι,ιοπ, νοτινιι·ττΙιοιι. Ζπ άιοεοπ ποτνϋεοπ 5γιιιριο

πιοπ ιιιιιιι ποι:Ιι ίοΙριοπάοτ οΙι_ιοιιιινοι· Βοίιιιιά: άιο δοΙιπιοτπ

οπιιιιιιιάππ πιει ππι ποποπ Κιιτροτ ιιπι'ιτοΙιοΙιοιι, ιπ άοτ ΒιιποΙι

ποποπ γροι·ιιει.Ιιοειο, Βιιιπππεεριιἔιιιο, Θοεοιιπιο.οιιεοτιιριιπ

πω; επιτ1ι Ιιοι·ιιΙιςοεοτει-Ζποιιοτ. :ιιπ ππά Ριοι'ιοτ ινοτάοπ

πιοΙιτ ππιοτει:Ιιιοάοπ. ΝιιοΙιάοπι οιπ 4. Απι;πει 1908 άιο Τοπι

ιι.πίιποιεεοΙππΒ· οΙιιιο ιτιιοπά οιποπ Βι·ΐοΙρ,· ιι·οιιιιιοΙιι. πιοι·άοιι,

οπτεοιιιοεε πιιιιι ειοΙι πτ Βιιο.Ιιππο· άοτ Ππτιι. Επι· άοιιι 'Ι'οιπ

ροτειιιιιρροπ. Βιι ινιιι·άο ιιιιι άοιπ ΒΙιεΙιιοΙΙ ιιι'ε ΟοτοΙιι·ππι οιπο

ποποπ. ιοάοοιι ποιπ ΑΙιοοεε ιι·οι'ιιπάοπ.

-ΝιιοΙι που" πω· Ιιοάοπιοπάοπ Μοπιι·ο νοπ 0οτοΙιι·ιιΙΙΙιιε

ειι;!ιοιτ. πιπποπ ε.ΙΙο ΚτοπιιΙιοιιεεγιπριοιπο πτιιοΙι ππά Ριι.ιιοπι.

Κοιιιι.ε νοιιετιιπάιιι·. Βιε πι· ΒιιιςιιΙιο άοε Απτοτοίοι·ιιτε επι 11.

ΑρτιΙ 1205 ποιπ Βοπιάιν.

(Απτοι·οιοτει). .

Θ. Ρτοι'. Κ. 1)οιι ι ο ρι·οροπιοττ, άπο Ρτιιειάιιιπι π Ιιοπιιιιι·ιιιι;οπ,

οιιοπιπτιτοι· πω: οιποτ Απι'ι·ιιι.ι·ο ιιπ άιο ΙινιιιπάιεοΙιοιι ππά Επι·

1ιιπάιεοιιοιι Αοτπο π ποποπ, οΙι πιο ενοπτποΙΙ ποινιΙΙι εοιοπ,

ειοΙι ιιπ οιιιιιιτιοιιιοπάοπ νιοτινοοιιοπιιιοΙιοιι ΑοτποΙιπτεοπ :ιπι

Βιιτπει:Ιιοπ ΚτππΙιοπιιοπεο π Ιιοιοιιιι.ιοπ, ννοΙοΙιο Ιιοι ιιοιιιιιι·οπάοι·

Βοιοιιι,ι.ιππε Με πιο”. ποτιιι'οπ ντοι·άοπ ποποπ. ΠιοεΙιοπιιιι·ιι

οπο Μοιάιιπιι·οπ ννιιτοπ ι·ιπ.Πτ. ΚοιΙπιιι. πιι-Βιο·ιι π ι·ιοΙιτοπ.

Πιοεο Ρτοροειιιοπ ινιι·ά ππι.:οποπιτποπ.

Έτσι. Κ. ΒοΙιιο άιιπιιι Πιτ άιο τοςο 'Ι'οιΙπιι.Ιιιπο ππά άιο

τοιοιιιιο.Ιτιο·ο Απτοςιιιιιι·, άιο άπτοιι άιο πΙιιι·οιοΙι οτεοΙιιοποποπ

Κοιιορ;οπ ιιιοΙιοποπ ννοτάοπ πω.

Ι)ι·. 5 ι: τ· ο Ιι πι Ιιο ι· μι· πιο νοτι.τοιοι· άοι· ΜοάιπιππινοτντπΙιππα

οι·Ιιιιιτι άοπ Χνι. Αοι·πιοι.οπ άοτ θοεοΙιοοιιπιτ. ΜνΙιι.πάιεοΙιοτ

Απο» Πιτ ποεοΙιΙοεεοπ.

Ρι·οιοιιοιιο άοε ιι. Λοτ:ιοιιιποε

άοτ εειιιιωιεοπω Αοτιιιιι:ιιοτι θοεοιιεειιει`ι οιπ

24., 25. ππά 28. ΒοριοττιΙιοι· 1904

πι. Ειονειι.

(Β"οττεοιππππ.) _

2. [π. νοπ Ν ο τ τ ιι ο ο ιι - Ψοιεεοπειοιπ «ποποπ εοιποπ Κοπι

πιιεειοπεΙιοτιοΙιτ: Ρτο_ιοΙιι οιποε ΙπιριτοιςΙοιποπτε

ιιι ι· Ε! ε τ Ι π. ιι ά :

ΙΙΙ. "ΝιιοΙιάοπι πο! άοπι νοτικοπ Αοι·ποτεεο οιπ νοτιτιιο·

νοπ ιπιτ πΙιοτ άιο Β.οιοτπι άοε 1ιιιιιινιοεοπε ιπ .Τοι·ινοπ πι· νοτ

 

Ιοεπιιιι· ).ι·οιπιιιιτ πι, πιο.. ιοΙι άοπεοΙΙιοπ ππι οιι.τΙιοιι.οι. ππά πο·

τοι· ΙάιτΙιιΙΙο άοε ΙζοιΙοιι·οπ (ΙτοΙι πιιι.ιι π ιπ

ποιπ. 1)ιοεοτ «Επιντπτι' οιποε Ιπιριτοβιοπιοπτε πιτ άπο Βιι.οΙιο

Ιιειιιά ιιι ΙΩετιεπά» ιιι νοπ άοτ εοιτοπε άοι· Βει.ιιιπάιεοΙιοπ

ΑοτπιιιοΙιοιι θοεοιΙεοΙιιιιΕ .=.ιοπιιΙιΙιοπ Θεπιι;ΜεΙ:οιππιιεειοπ Ιππ

,ςιιιιιοιιιοι ππά ιιι οιπιο;οπ ΡιιπΙποπ ιιοιι.πάοτι πιοτάοπ, ππά ιο1τι

οι·ιο.πΙιο πιιτ ιοτει, ΙΙιιιοπ άοε Ρι·οιοΙιτ νοτπΙοεοπ. Ι)ιο' Ηειπρι:

άιτο1ικινο π άοπιεοΙΙιοιι ποποπ άοε θοεοιπ ππά άοτ ΙπιρΙ'ιποάιιε

Ιιοι πιιε π Ιιεπάο Ιιιε π άοπ 80-οι· .1πιιι·οπ ,ο;οι·,·οΙιοπ. ιιι οι·ει.ει

τοπι ιιπάοτ ιιιοΙι νιοι πι* άπο Ιπιρίντοεοπ Βοειι).ιΙιοΙιοε, πιοποι

_ιοάοοιι Ιιοιιιοι·Ιιοπιιινοτι: Μ.. άοε ππι· ι·οιετιν ννοιιιο·οε Ιιιπάοπάο

Κτιιιι: πειι, άπποετοπ Μπι β 780 (ποπο γι-ιιιιιυποπιιι ιι μπορε

ιιιοπιπ πΙιιιοπτο.ιιιοτπιι πο προ.πο6ιιοιι π οπιιπ·ι·πρποιι πιο”, πιει

πγοιτε Ι ,

πιο κι ιποΙιτιιιοΙι άειι Ποπτειιιιο Βοιοιιειιπιιι'Βοεοιπ ιπιι εοιποιι

ΒτΙιιπιοτππο,·οπ π Βιιιο ποπποπ.

€ 1. Απ άοτ Βιιιι.πο άοε 1ιιιρΙ'πτοεοπε ιπι (1οιινοτποιποιιι: ει.εΙι1:

άπο Οοονοτποπιοπτειιπριιιοπιιιοο. Ι)ιοεοιιι ιιιιτοι·ιςοοτάποι: ειπά άιο

ιπ _ιοάοπι Κτοιεο ΙιοειοΙιοπάοπ Κτοιειιιιρικοιιιιι.οοε, πιοΙοιιοπ άιο

ΟΙιοι·ιιιιι'ειοιιι: ιιιιοι· ειιιε 1ιπριννοεοπ ιιι άοπ Ιιοι.τοΙΐοπάοπ Κτοιεοιι

οΙιιιοιι·ι;. .Ιοάοε Κι·οιειπιρΙΙιοιιιιι.οο πω. Ι'οΙεοπάοιι Βοετεπά:

1) άοτ ΚτοιεοΙιοι, Με νοτειιιεοπάοτ,

2) οιπ ιπι.Ιιοι·ιεοΙιοτ Ρτοάιποτ,

8) οιπ οτιΙιοάοποι· θοιειΙιοΙιοι·,

4) οιπ Κτοἱεάοιιπιιοττοτ,

5) άοε $τεάιιιιι.ιηιι,

θ) άιο Βεποτιιοπιπιιεεπτο,

'7) άοτ Ρο1ιεοιπιοιει.οτ (πο οἱπ εοΙοΙιοι· νοι·Ιιιι.πάοπ),

Θ) άοτ Κι·οιεπτπ πιο θοεοΙιιιιτείιιΙιι·οι·.

θ) άοτ Βιιιάιετπ,

10) οιπ Βο.ιιιιιιι,ι.επι·π (πιο οιπ εοΙοΙιοτ ιπ άοτ Βι:ιιάι νοτΙιεπάοπ).

θ 2. Βιο ΟΙιΙιοΒοπΙιοιιοπ άοτ ΚτοιειιπρΠιοιιιιιοοε ειπά ίσι

ποπο:

1) Βονιιιιοπ άοτ νοπ άοπ Βοπιιιιι.εϋ.ι·πτοπ οιπιιοιιο.ιιάιοπ Βε

»πιο (Γοι·πιπΙιιτ ΙΙΙ). ·

Απ πι. Απινοτιιι.πεοπ ειπά άοπ Κοπιιιοοε άιο ΒοΙιιιιιτ

Ιιιιοιιοι·, ονοπτιιοΙΙ ιιιιοιι άιο Ιιπρι1ιετοπ οιππιιοι'οτιι. · ·

2) ΗιιΙΙι_ιιιΙιι·ιιοιιο ΒοτιοΙιτοτειιιτιππε ειπάιιε θοιινοτποιποπι.ε

ιπιριιιοιιιιιοο ιΒ"οτπιπιιιτ Ι). ·

8) ΒοειιιιιΕππε ππά ΒιιτΙπεεππ.<.)· άοτ 1ιιιιιίοι·, εοννιο $οι·8·ο πι»

οιπο ΙιιπτοιοΙιοπάο Αππιι1 νοπ Ιπι ιοτπ. Ι

4) νοτεοτειιπιι· άοτ 1ιιιριοι· ππι γ·ιιιρΙιο ππά Επιιιοι.τοπ.

Απ πι. Πιο πεεοΙιΙιοεειιοΙι ιιπιπιιιΙο ΙιγιιιιιΙιο ιιι εκτοπίζ

ει.οιιε 2 ιπιιι _ιιιΙιτιιοΙι π _ιοάοπι ΙιιιρΙ'ιοι·πιιιι ιπιιτοπιιιιοπ

άοτ Μοπιι;ο άοπ Ιιπιιιοι·π ππεοπάοπ.

5) `7οτεοι·,<.ιππι: άοτ Ρτοάιιιοι· ιπιιι ΒΙππΙιοι.ι:οπ πιτ ιΙιτο Επιπ

_ιοΙιτοεΙιοτιοΙιιο. (Β'οι·πιπιιι.τ Π.)

θ) Ππιοτννοιεππο· νοιι Ροτεοποπ, άιο άιιε Ιπιιιι'οπ οτιοτποπ

νιοΙιοπ.

Πιο Βιιπιιιιοπ άοτ Κοιιιιιοοε ιιπάοπ ιπιπάοει.οπε 2 πιιιιΙ ιπιιι

ΙιοΙι ποιπ, ππά πιει· ΕΙπάο .Ιο.πιιιι.τ ππά Βπάο .1πΙι. .

5 Β. .Τοάοι· Κτοιε πιτά ιιι ΙπιοιΙιοειτιιο οιιιποιοιιι, άοτοπ Απ

πιιΙ ππά ΑΙιο·ι·οπιππιτ νοπι Κτοιειπιριιιοτιιιιοο Γοεη.ι·οεοιπτ πω.

54. Πιτ _ιοάοπ Ιιπιιι”Ιιοπιτιι νιιτά οιπ Ιιιιριοτ ππεοειοΙΙι, ιο

άοοιι πππ ππι ΒιιινιιΙΙιιιιιπι.τ άοεΙιπρΠιοιπιιοοε οιπ Ιπιιιιοτ ιι.ιιοΙι

ιτιοΙιτοτο ΙιπρίΙιο:ιτιιο ιιΙιοτποΙιπιοπ. - - -

Με Ιιπρι'οι· ειπά Κιιειοι· ππά 1ιοΙιτοι· νοτππιοΙιοπ.

Πιο Ιπιρίοι· π·οτάοπ νοπ άοπ ΘοιποιπάονοτιππΙιππεοπ νοι·ιτο

εοΙιΙιηιοπ, νοπ άοπ Κτοιειι.τειοπ Βορτιιίι ππά νοπ άοπ Ιιιιιιι'Ιιο

πιιιοοε Ιιοειιιτ.ι.·ι;ι:.

ΠοΙιοτ ιοάο οιιιιι·οι:οπάο νο.Ιιεππ πετ άιο θοιποιπάονοι·ινοΙιππε

ππνοτιιιειιοΙι άοπι Κτοιεπτπι Μιτ.τοιιιιπιτ π πιιι.οΙιοπ ππά οιποιι

ποποπ Ιπιιιιοτ νοι·ειιεοΙιΙιιο·οιι. ννοππ οιπ Ιιπρίοτ εοιπ Απ: πιο·

άοι·Ιοεοπ ντιιΙ, εο ππι οτ εοιοΙιοε έ) Μοπιιτο νοτΙιοτ άιιτοΙιάιο

Θοπιοιιιάονοτιππιτπιιπ άοπι Ιιπριιιοπιιιοο ιιιιιπιοιιοπ.

Α ιι πι. Βιντιιιι.ιο ΚΙπποπ ιιΙιοι· άιο Ιιιιριοτ ειπά Ιιοι άοπ

Βιι.πιι5.ι.οπ.τιιοπ ππεπΙιτιπποπ (οι. 5 20, 11). ' ·

β 5. Ποτ Ιιιιριππιι; πιιτοτΙιοκι: 1).1οάοε Κιιιά πο.οιι Βττοιο1ιππιτ

εοιποο 8. ΙιοΙιοπεπιοπιιιοε οιπ πιιοΙιειιοιιιοπάοπ Ιιιιριτοι·ιιιιιι. °

Α π πι. ΙνιιΙιι·οπά Ροοιιοποριάοπιιοπ ειπά ποπ _ιιιπ,ε;οτο

πωπω π ιιιιριοιι. Μ

2) .Ιοάοε δοΙιιιΙΙιιπά Ιιοιπι Βιπττιιτ ιιι άιο ΒοΙιιιΙο, εοΙ'οτιι οει

πιοΙιιι ιπποτιιιιΙΙι άοτ Ιοτειοπ 5 .ΤιιΙιτο ιπι: Ει·ΐοΙΒ· Βοιπιιιι'τ ινστ

άοπ ιπι.

Α π ιπ. Πιο ΒοΙιπΙιοΙιτοτ ΙιοΙιοπ άειιιιτ π εοτιι·οπ. άιι.εε

άιο τονποοιπε.ιιοπερβιοπιιςοπ Κιιι‹ιοτ π Βοιι·ιππ άοε δοΙιιιΙ

_ιιιιιτοε ιτοιιιιριι ντοτάοιι. Πιο πιάοτεοιπιιοΙιοπ Κιπάοτ ποτ

άοιι νοπι ΒοιιιιΙΙιοειιοΙιο εοιππ8ο ππεποεοιιΙοεεοιι, Με ειο

πει· ΒονιιοοιππιιοπεράιοΙιι: "πιω ποποπ, ινοΙιοι άοτοπ

1·Βιιοτπ ιιπ άιο νοι·εππιπτοπ Βοιιιιιτο.ιιο άιο νοτοοεοΙιοπο

δττο.ΕπιιΙππις π Ιοιετοιι ΙιπΙιοπ. [Πο Νιι.πιοπ άοτ ιιιοικιιΙ

πιοΙιτ ι·ονιιοοιπιοτιοπ Κιπάοι· ειπά ιπποι·Ιιο.ΙΙι πνοιοτ Μοπιιτο

άοπ ΒιιπιτΜειιι·πιοπ ιιππο·οΙιοπ.

8) Βοι Ηοττεοιιοπ νοπ Ροοιιοπ ειιιά πιο ΒιιιντοΙιποι· άοι·_ιπιι

ποποπ 0ι·ιεοΙιιι.Ιτ π ιπιιιι'οπ.

πο. νοπ άοπ Ριι.ετοι·οπ ππά οττΙιοάοιιοπ Θοιει1ιοΙιοπ (τοπ.

νοτειοΙιοτπ νοπ ΒοΙιιοπ ππά Βιι.ΙιΙιιποι·ιι) ινοτάοπ 2 πι! ιιιιιι·ιιοπ

ππά πιει· ππι 15. .ιπιιι ππά 15. 1)οποπιιιοι·, άοπ θοιποιπάονοτ

ο.ι·ιι.ιιτο.ριιο οιππο- .

1896-97) :πιο ι)οιπ.ιιι'τοεοπ άοπι θπιάιιιιιιοιι άει·

Ιιι.πάεοΙιοΜιοΙιοπ Ιπειιιιιιιοποπ ιιπΙιοιιιιρ;οετοΙιτ ειπά. Β'οτιιοπ
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ιι·ιιΙιππε·ειι πειιιεπτΙΙεΙιε Ι.ἱειεπ άει·)επΙεςεπ Κἰπάει· επεεεεπά1:

άιε ιπι 1ει.ειεπ 1·Ιε1Β_)εΒι·ε €εΒοι·ειι ππά επι· Ζειι επι ΜΒΜ ειιιά

(ΙΙ'οι·ιππΙει· ΙΙ).

5 7. Νε.εΒ ά1εεεπ Απςε.Βειι (2 6) 1'ει·ιιι;επ άΙε θειιιειιιάενει·

ινε1ιππιι·ειι άΙε ΙπιΒΙΙΙειΜ ιΕ'οι·πιπΙε.ι· ΙΙΙ) ειιι ππτει· ΗΙπεπ1“άεππε

άετ Νειιιεπ άει· Β1εΙιει· ππεεΙπιΒ1°ιειι ι·εεΒ. ει·ίοΙΒΙοε ιζειπιΒίιεπ,

εοιν1ε άει· Μ Ιετετεπ Ηιι1Β_ιεΒιε ειιιε ιιπάει·Μ θεπιεΙπάεπ ππ

ε;ειωρίι επεεεοι;επειι Κιιιάει·. 11'ει·πει· ινει·άεπ ά1ε Νεπιειι άει·

νετετοι·Βεπεπ ππά ινε,%ειοςειιεπ Κ1πάει· επεεεειιὶοΒεπ, ννοΒε1

1π1ετει.ει·ειιι ΙΙ'ειΙΙε ωϋ81ιοΙιει άει· πεπε Απ1'επτ1ιε.Ιτεοι·τ ΜΜ

Β·εΒεπ Μ, ινοεεΙΒετ άεε Βειι·ε11'επάε Κιπά ε1ε επ ΙιιιΒΙ'επάεε ειι

ιε·εεειιι·ι ινει·άεπ ιππεε. Βει ειιι' Βο1'εΙεπά 1εΒΜάειι Κιπάειιι 1ει

εοΙεΙιεε ειιιεπιιιει·Ιιεπ.

. 5 8. Με θπτεΒο11ιεινει·ννε1ιππεεπ εἱπά επ νει·Βάιο1ιιεπ, ειιι

ιιιεΙ _1ϋ.1ιι·ΙιοΒ, ππά εννιιι· Με επω 15. Με1)εάεε .1ε1ιι·εε, άΜ

ΙιιιΒΠισω1ιεεε άἱε ΝεωΜ εΙΙει· επι' Ι·Ιοί'ε1ιι.πά 1εΒεπάεπ Κ1πάει·

επιπ,ςεΒεπ, άΙε ιιοοΒ ιιἱοΒ1: Μ εοΒιιΙΒΙΙΙεΙιτΙΒΜ ΑΙιει· ε1.εΒεπ

ππά ιιιεΙιτ επι· Βεπει·πεειιιειπάε άεε Βειι·ε11'επάεπ θιιι.εε μεΒΒ-,

ι·Μ. Η1ετΒε1 ιει επ νει·πιει·1ιειι: νω--, νετει·ε- ππά Ρεω111επ

πεωεπ, ΑΙιει· ππά Ζπ).ιεΒΒι·1εΙιεΙΒ άετ Κἱπάει·. Ι)1εεε Ι)ε.ιΜ πει·

άεπ νοπ άεπ ΙπιΒΕ1ιοπι1ιεεε άΜ Βειι·εάειιάειι θεωεΙιιάειι Βε1ιπί'ε

ΙΞιπ1.ι·ε.εππε· ιιι άἱε ΙωΒΙΙΙεΒειι πι1τε,·ειεΙΙΒ, ινοι·επΓ άΙε ΚΙιιάει·

Μπι Ηει·Βετ.τει·ιιι1π .<ιειιιηι1'Β ινει·άεπ (51Ο, Αιιιιι. 2), εε ειιι άειιπ,

άε.εε ειε ε1ε1ι άπι·ε1ι ΙιπΒΓεεπεπιεεε οάει· ΒΙιι.1.τει·πει·Βεπ ε1ε πΙεΙιτ.

Μ ΜΜΜ ειιεινε1εεπ.

έ) Ο. Με ΙππΒά1ειΜ(5)7) ειιιά νοπ άειι Θεωειπάενει·ννεΙιππειειι

Με επω 1. 1ε'εΒι·πει· ππά 1. Απεπει. άειι Ιπιρ1'ει·ιι επ πΒει·εεΒειι

ε1ε Β1εΒτεοΒιιπι· Βειιιι ΜΜΜ.

Απιιι. Κιπάει·, άΙε π1ε1ιι. Ιιι άεπι ΜΜΜ επεει;εΒΜ

ειιιά ππά άει·επ ΙπιΒΙππε; εεινίιπεο1ιτ. Μιά, ιι·ει·άειι εε

ΜΒΙ'ι ππά ΙΙιι·ε Νειιιειι ιιι άΙε Ι11ειεπ ειπικειτε.,ε,επ. Πει:

ι.ι1ειτ:1ιεπ ινιι·ά άει· επτεΒι·εεΙιεπάε νει·ιιιει·1ι ιπ άιε Ι.ιειεπ

);ειιιεεΒι, νιτειιπ ειιι Κιπά πικάπ Μπι Τει·ωιπ ει·εεΙιειιιι.,

εοπάει·ιι ειιι ΙιιιΒι'ι.ιεπε·ιιιε νπι·εεετεΙΙΒ Μιά.

5 ΙΟ. Ε1ε 1ιειπιπ Με ι.ιιι.ιιιε .Τε1ιι· 8·ειιιιΒΙ”τ ννει·άειι. Ιω ΙΙι·ΙΙΙι

Ηπς·ιιιιά ΗειΒεε_Ιεάοε1ι Μιά επ ΒεετΙωωιεπ Ρπιι1ιιΜ νοπ άειι

ΙιπΒίετιι ΙωΒΕιετιιιιπε εΒιιιΒιιΙιειι. νει·εεπιιπΙππΒ·εΒππΙιιε ιιπά

'Ι'ειιιι1πε ινει·άειι ·νετειιιΒει·ι ιιιν1εο1ιετι ΘεωειιιάενετιιιεΙιππε·επ

ππά Ιωρ1'ει·ιι ιιπάεΙπά ι·εεΒιεε1ιιμω1πάεετεπε ειπε 1'νοεΙιε νει·

1ιει·)άειι θειιιε1ιιάειι, άΜ θπιεΒοΙΙιεΙνει·ινεΙτιιπιςεπ ππά άΜ εω

τϋ.ιεε:ι·ετειι ειιιεπεειιι·επ. Με θπτεΒο112εΙνεινε.Ιτππςεπ ΙιεΒειι

11ιτει·εε1τε άειι ΗοΓε1επτειι Με 'Γει·ωιπε ωιιειιιειΙεπ. Με ΙπιΒ1

11ιιεε ειπά ειιι άει· Βιιπά άει· ΙιιιΒΙΙΙειειι ι·εοΒιεεΜ).ι· επ 21:Ιει·ειι.

Αιιιιι. 1.- Ιιι ε·ι·6εεει·ειι ΙωΒΓΒεε1ι·1ιειι ε1ιιά άΙε νει·

εειιιωΙιιπε·εΒιιπ1ετε επ νετεεΒΙεάεπεπ Οι·ιειι άεε Βεπιτ1ιεε

ε.πειι8εΒειι. Με ΙιιιΒΕ1οΙιεΙε ειπά Βε1ιπΙ· ππά Θεωειιιάε

Ιιε.πεει· νοι·ειιεἱεΙιειι. Βιε πιΙΙεεεπ ;ιεπϋε·επά με”, ΙιεΙΙ

ππά ινε.ι·ω εεΙπ ππά ειπά νει· άειι 'Ι'ει·ιιιἱπειι επ ι·ειιι1εειι

ππά επ Ι111'ιειι.

Α π πι. 2. Με επί ΒοϊεΙειιιά 1εΒειιάειι Κιπάει· ινει·άειι

νοιιι Θεωειπάεει.1ιεειεπ άπι·εΙι νει·πι1ττ.1ιιπε,· άει·ΟπτεΒο11ιεΙ

ειιιε” ·(Ι18ΠάεθΙΠΒΙΙΙΙΙΒ0ΓάΙΙ"ΠΒ' β 18, Απιιι. 2 ππά 5 22)

ππά άει·επ ΕΙΙιει·π Βει ννιάει·εειεΙιεΒ1ιεΙι Ιιιιιτ. 529 άεε

Ρι·Ιεάεπει·1εΒιει·ιτειεινε Βεειι·εί1.%ε1'. € 28).

' β 11. Με ΙιιιΒΙ'ει· ΜΒΜ ειίοι·άειάιοΒεπ ΓεΙΙεε ε.ιιοΙι ΙΒιιι2ε1

ιιιιΒΙππε,·επ νοιεππεΒιπεπ, εε1 εε Βε1 εἱε1ι επ ΙΙεπεε, εε1 εε

επι' Γε1ιι·ι:επ. Ιω Ιετει.ετειι 13'ε1Ιε ΜΒΜ άιε ΑπεεΒΒι18επ άεε

ΙωΒΙΙὶπεε άεε θε1“Β.Βι·τ επ ετεΙΙεπ ππά άεπι ΙιιιΒίει· ειιιι·ε. επ Βο

ιιοι·ιετεπ.

2 12. Απ θι·ι:ειι, 1π άεπειι Ιιιι'εΙαιοπεΙιι·επΕΒε1τεπ (Με Βε1ιε.ι·

Μάι, Μεεει·π·, Ι)1ΒΙιτΒει1ε, ΚειιοΒΙιπειειι Με.) Ιπ ει·ϋεεει·ει· νει·

Βι·ε1τ.ππιε επιτι·ει.επ, εο11ειι Ιιειπε 1ωΒΙ'τ.ει·ωιπε εΒεεΒε1ιεπ πιει·

άειι. Ι:1Βειιεο ά11ι·ιειι Κιπάει· ιιπε ΙΙΒιιεει·π, ιιι άειιειι Ιπίε1ιι1οιιε

Ιιι·επΙιΒε1τ.επ Με οΒεπιιεπειιπτειι Κτε.ιι1:1ιε1τειι ππά ειπεεει·άεω ά1ε

πετ.ϋι·ΙιεΙιεπ ΡοεΙιεπ) Βει·ι·εε1ιεπ, ιι1εΒι επ άεπι ΙωΒΓιετωἰπεπ εε

Βι·ιιε1ιτ ινει·άεπ, ε.πεΒ σειι ιιι εοΙεΙιειι ΙΙεπεει·ιι 1ιειπ 'Ι"ει·ωιιι

ειετιίὶπάειι. ΙπιΒ£πιιΒ· ππά ΝεεΒεεΒεπ επ Κιιιάει·π ιιπε 1ιιιιειει·

τειι ΗΒ.πεει·π πι11εεεπ 8ειι·επιιι. νοιι άειι 11Βι·18επΙπιΒΙΙΙπ8επ νοι

,ε·εποπιιιιεπ ινετάεπ.

ἐ 18. Βει Βι·1ιι·ειι1ιππε άει· ΙπιΒΙΙΙιι€ε οάει· θε1ιννεε1ιΙ1εΒΙιειτ.

άει·εεΙΒΜ 1ε1; άΙε ΜΜΜ;; επ πιιτει·1ε.εεειι ππά Μ ιιιιοΒειεπ

ΙωΒἰιει·ιιιἱιιε τεεΒ. πεε1ι 1 .ΙεΒ.ι· νοι·επιιεΙιιπειι.

β 14, 12 'Ι'ε8·ε πεοΙι άετ ΙιιιΒΙ'ιιπε· ε1ιιά άιε ΙιιιΒ111ιιε;ε ε.ω 0ι·τε

1Βι·ει· νε.οε1ιιε.τ.ιοπ νοω ΜΒΜ· επ ΒεειοΙιτ1,ι;επ; άΙε Νε.εΒεεΒεπ

επ άεε ,ι·ενεεειπ1επεπ $ο1ιπΙΙι1ιιάει·ιι ΒιιΒειι άΙε Ι.εΙιι·ει· ειπεεπ

Η1Βιεπ.Ι)1ε Βι·ετ1ιπΒιιιιιΒ· @Με ε1ε ει·ίοΙε,·ι·ειοΒ, ννεπιι 2 Ροο1ιεπ

ιι.πΐεε,ι:επε·επ ειπά; Βει άετ Βενεοε1πετΙοπ 8·επάις1: ιπι· άεπ Κι·

Ι'ο1;ις εο1ιοπ άιε ΒΙΙάπιη.ι,· νοπ ΚιιΒι.οΒειι ι·εεΒ. ΒΙ5.εεΒεπ επ άει·

ΙωΒΙειεΙ1ε. Μ.» ά1ε ΙωΒΓπιι;ς ει·1"ο1ε,·Ιοε, εε Ιει άετ ΙπιΒΙΙ1πε

εΒΜεει.Με ειιι ιιε.εΒει:επ ΙπιΒϊιει·πι1πε ιν1εάει· επ 1πιΒιειι; Μ: ιιπεΙι

ά1εεεε ΜεΙ άε.ε ΒεεπΙτ.ει ειιι ιιεεε.ιΙνεε, ει: Μιά άεε Κιπά ε.Βει·

ιιιιι1ε ειιιε π11εΒει.επ 'Ι'ει·ωιπ 21$1ει·ι ππά ε·ειωΒΙ'ι, νωω1τάει· ΙιιιΒΙ'

Β11ιοΒι ειιιιι;1: ΙΜ. Νεο1ι ει·Ιο18Βει· ΝεεΙιεοΒιιπ ΙΙΙΙΙΜ ά1ε ΜΒΜ·

ιιι άεπ 1ε1.ειι άΙε Β.πΒι·11ιειι 8-1Ο Με.

€ 15. Ιζειιιι ε1π Κιπά επι· Νεε1ιεεΒεπ ιιἱεΙιτ ει·εε1ιεΙπειι, ινε1Ι

εε ει·ΙιεΒΙιοΒ ει·1‹ι·ειιΙιτ οάει· Μ Ηεπεε ειιιε επειεε1ιεπάεΚιεπΙι

ΙιεΙτ επειςεΒτοοΒΜ Μ., εε πιιιεε εοΙο1ιεε Μπι 'Ι'ει·ιιιΙπ άεω Ιω

Β1°ει· πι1ιεε1:ε1Ι1: ινει·άειι. ΙεάοεΙι ε1ιιά άΙε ΙΙΙΙτ.ειιι ;εΒιιΙΙ.ειι, άοπ

Η

1ιπΒάιιιιι· άεπι ΙωΒ!ει· νοι·επειεΙ1επ, εοΒεΙά άετ Βε1ιιιιάει·ιιπε·ε

ιιι·ππά ίοι·ι.εείεΙ1επ Μ.

β Π). Ψεπιι άΙε ΜΒΜ· βενεεο1ιιετΙοπεπ νοι·,ε·εποωωεπ Ιιε.Βεπ,

εε ποι:1ει·επ ε1ε 1π άειι 1.ΔΙΒ[ΒΙΙ άεπ ΝιΜΜ, άεε ΑΙΜ· ππά άεπ

ΒΙΡο1ιιιοι·ι άετ Βει.ι·ε11'επάεπ Ρει·εοπ, εονσιε άεπ Βάσω· (ινεΙεΙιει·

Βει ι·ενεοεΙπιει·ι.επ 8εΒιιΙΙι1πάει·ιι νοπ άεπι ΙεθΙΠ.”ΒΙ'ΙΙ άοπ 1ιιιΒΓει·π

ιιιιτι;ειεΙΙτ επτά) ππά ΜΒΜ ιιι ΒπΒι·ΙΙι ΙΟ Με ΒΜιει·Ιιππε «ι·ε

νε.εεΙπιει·ιε Ιιιιιεπ.
.

2 17. ΒεΜ ΙιιιΒΙ'ειι ι·εεΒ. ΒενεεεΜεΙ·επ.ιιπά Βε1άει· Νεε1ιεεΒεπ

ιιεεΙει1ει·ι. Μι 111η.τΙιεά αει· θειιιειπάενει·ννε1ιππε(ε.πεε;εποπιιιιεπ

Μιά ΒιιιεεΙΙιιιΒ1ππ8επ). Πει· θειιιε1πάεΒεε.ιιιιε Βεεεπ,<.ιτ. ιιι άεπ

Ιιπρ111ετειι (Η. 11), άπι·εΙι εεΙπε Νεωεπεππιει·εεΙιι·ΙΓι Βε1_ιεάεπι

ε1ιιεε1ιιειι Βι·ει1ιπΒΙΙΙιις Με Βεειι1ιει: άεε 1ωΒΙ'επε. Βε1 άεπ Βε

νεεειιιε.ιιοπΜ επ άεπ θε1ιπ11ιιπάει·π εεειει1ει·1: επεεει· άεπι θε

ωεΙπάεΒεεπιιεπ ποεΙι εἱπ Ι.εΒι·ει·. Ι)1εεει· ΒεεειιΒι ιιεΒεπ άεπι

ΙωΒΓει· άιε ει·Ι'οΙε·ιε Βενεεε1ιιιιι1οπ απ! άετ Βάε1εεε1τε άεε ει·ει.επ

ΙπιΒίεεΒε1πεε (5 21). (1Ξ'οι·ιππΙει· ν.)

5 18. Με Ιω 1“ει· 11Βει·ςεΒεπ επω 15. .ΙπιιΙ ππά 1. ΠεεεωΒει·

άΙε ΙωΒΙΙΙετεπ επ Θειπειπάενει·ννεΙιπιιςεπ.

ε 19. .1εάε θειπε1πάενει·ινε1ι.πιιε Με” εἱιι νοιιι Κι·ειεε.ι·ιιτ

νει·εεΒιιΒΙ·ι.εε ΒοΙιππι·Βπε1ι 11Βει· άεε ΙιιιΒ1'ννεεεπ ιπ ΙΙιι·εωΟεΒιετ.

Ιιι άε.εεεΙΒε ινει·άεπ άΙε ΙπιΒΙΙιετ.επ ΙιοΒιει·Β, Βενοι· ε1ε άεπ Ιω

Β1'ει·ιι άΒει·αεΒεπ ννει·άεπ, άεεε1ε1εΙιεπ ινει·άειι πεεΙι Β.ι1ε1ι1ΙεΓε

:πως άετ ΙιιιΒΙΙιετ.Μ άπο νιά1Βι·επά άετ ΙπιΒΙ'ιιιις ππά Νεε1ιεεΒεπ

ςειιιε.εΙιτειι ΒΙπιι·εε·ππεειι Ιπ άεε ΒεΒιιπι·ΒπεΙι ποι.Ιει·ι. ΡΙΠ· άἰε

Β.ιοΒιι€1ιε1ι άει· Κυριε Βιιϊ1:επ πιιπ ι1ιι·ει· ΠπΒει·εε1ιι·ΙΙΒ άετ θε

πιε1πάεε1ιεετε ππά άετ θεπιειιιάεεεΒι·ε1Βει·.

5 20. [Με θεπιε1πάενει·νιε.1ιππςεπ εεπάειι ά1ε θε1ιιιιιιιΒΠεΙιει·

Με επιιι 1..ΤιιΙΙ ι·εεΒ. Πι. Ι)εεειπΒει· επ ά1ε Βιιιιιι111.εει·πε, ινεΙεΙιε

ε1ε 11ιπειι εΒιιιεετειιε Με :ιιππ 16..1π1ι ιεεΒ. 15. .1επιιιιι· 2ιιι·11ε1τ

επει.ε11Μ ΜΒΜ.

5) 21. Ι)ειι Κιιιάετιι, ά1ε ιιι11. ΙΒι·1'ο18 ι·εεΒ. 8 πιιιΙ ει·ίοΙ).ιΙοε εε

ΜΒ1'ι ννοι·άεπ ειπά, ιι·ει·άεπ νοιι άεπ ΙωΒΙει·ιι ΙιπΒΕεεΒειιιε (Κοι

11111181· 111) επεεεειε111:. 1)ιεεε ΙωΒΓεοΙιε1πε ννει·άειι επειιωωΜ

Μι. εΙΙειι θε1ιππι·Βιιε1ιει·ιι άεπ Βεπ1ιά.τειιι·ει.επ επιι·εετε111:, ινεΙε1ιε

άΙε Βε1ιε1πε άπι·εΒ 11ιι·ε ΙΙιιτει·εε1ιι·ΙΙΒ Βει;Ιε.πΒ1εεπ ππά επ άΙε

θεπιειπάενει·ινε.1ιππε;επ 2πι·ι1εΙιεεΒιεΙιεπ επι· νει·ιε11πιι€ επ άιε

111ιει·π άετ Ιωρ1Ιιπεε.

€ 22. ΠΙε ΙπιΒΐει:Ιιε1ιιε. ε1ιιά ΒεΜ ΒΙπ1.ιιιτ Ιιι άΙε δε1ιπΙε ιιοι·

επεεΙ,ε·ειι; πιιςειιιιΒίτε Κιπάει· άπι·ίεπ ιι1ε1ιτειπίεεποπιωεπ ννει·άεπ.

228. Ι)1ε_)επικεπ επι Βιιπει·Ιεπά ΙεΒειιάεπ ΙΙΙΒει·ιι (Μ. 5 10,

Απω. 2), άΙε ιΒι·ε 1ωΒ1'Β11ιεΙιτιε·ειι Κ1πάει· οΙιπε 1εε·ιιΙειι θιι·ιιπά

ιι1εΙιτ :πω ΙιιιΒΙΒΜω1ιι ι·εεΒ. επι· Νε.εΒεεΒεπ ;εΒι·εεΒι. 1ιε.Βεπ,

ππιει·11εεεπ ε1πει· ιιι άει· Μπάε·επιειπάε-0ι·άπππ8· ΠΠ· ά1ε θετ

ἐειἶἔοπιίειιιεπιεπιε επΒ € 24 επιςε;ι·εΒειιεπ Βιι·ε.1°ε (Μ. εΒεπάε

ι € ·

ε 24. Ι)1ε1επιε;επ Δει·ετε, νιεΙεΙιε_ΙωΒΙ'ππ8·επ επε1'11Βι·επ, εἰιιά

εεΙιιιΙΙ.επ, άΜ ΙιιιΒάιιι€ειι 1ιιιΒ1εεΒειιιε επεεπειεΙ1επ (β θ. Λεω.),

ιιι άεπΜ :ιιιεπ εΒεπ ειπά Νιιιπειι, ΟεΒπι·ι.εοι·ι ππά ΟεΒπι·ιεάιι1:πω

άεε ΙιπΒΙΙΙπ88. _

2 25. 1)1εΙωΒΙ'ει· ει·ΙιεΙι.επ νοπ άοπ Θεωειπάεπ 2 ιιιιιΙ _ι11.Βι·11οΙι

Βοειπππιει·ιιιιάο 15-25 ΒΒ1. θει.ι·ε Βι·ο .1ιιΒι· ππά 1ωΒ1°Βε:1ι·1ι

οάει· 20 ΚοΒ. Μι· _ιεάε Με 1Βι·1'οΙ8· οάει· 8 πω! ει·Ι'ο1ι;Ιοε εε

ιπιΒι'ιε Ρει·εοπ. Β'ϋι· εΙιιε Βενεεε1πει.1οιι Βε1ιοπιιπεπ άΙε ΙωΒΓει·

1ΟΚοΒ., ινε1εΙιει· 8ε.τε Βει Κιι.εεεπι·ενεεε1πειιοπεπ επιερι·εεΙιεπά

ει·πι1ιεε18ι Μιά.

Μπι θε1:11ιι·1: ΠΠ· άεπ ΙιιιΒΙ'ει· ειεΙΙι άΙε Θεωειπάε ι·εεΒ. άΙε

θπιενει·ννε.ΙΙ.πιιε· Βει ΙπιΒίππΒ·Μ ειιι Με. Επι· πιιεπιςε1ι1ιοΒε

ΝεεΒι.Βει·Βει·εε Με ά1ε Θεωειπάε επ εοι·Β·ειι.

ΠΙε Αιιεε·ιι.Βεπ ί11ι· Ι.γπιΒΙιε ππά Ιιειιεειιειι, εοινιε Επι· άΙε

ΒΙειι1ιετ.ιε Οι: άΙε Βει·1εΙιτ.ε άει· Ιωρί1ιοπι1τεεε ππά θειιΙΒΜε

ειπε ππά ά1ε Ρι·εάιι;ει·11ετεπ Βεειι·ε1τετ άΙε ΙιεπάεεΒιιιι. Με

θεωεὶπάειι Βειο.1ι1Μ ά1ε ΒοΒιιπι·Β11εΙιει·, ΙπιΒΙΙιετειι ππά ΒΙε.ιι

1ιεττε ει» άΙε ΙωΒΓεεΙιε1πε, εονι1ε άιε ΒεΜ ΙιιιΒΙ'επ Βεπιιτειε

Κει·Βο1εεπι·ε ππά ΒγΕ·ιοε1ιοΒ1εοΙιε ννιιττε.

Αιιιιι. 1. Ε'άι· επι Βιιπει·Ιιιιιά ΙεΒεπάε ΙπιΒ111ιη;ε, άΙε

επ εΙπειιι επάει·ειι θεΒ1ετ επεεεεΒι·1εΒεπ ε1ιιά, ΜΒΜ: άΙε

Οειιιειπάε, 1π άετ άιεεε Κιπάει·· ΙεΒεπ. (ΙΙιετΒε1 Β1ε1Βι εε

άει· θειιιειιιάε πΒει·1ιιεεειι, άεε θιεΙά νοπ άει· ε.ιιάει·ειι θε

ιιιεΙπάε Βε1επι.ι·ε1Βειι.) Με ειιι' ΙΙο1'ε1ε.πά ΙεΒειιάε ΙιιιΒί

11ιιιζε εεΒΙΒ άἱε 6ι·ι.ΙιεΙιε θεωε1πάε, ίεΙΙε άΙε Κιπάει· επ

άΙεεει· ιιιιεεεε1ιι·ιεΒειι ειιιά; Μ ειιτεεεεπεεεεωιεπ ΚιιΙΙε

ΜΒΜ ά1ε ΙΙΙΙιει·π άει· ΙωΒΙΙΙπιι·ε εεΙΒει ιιι 2ε.ΒΙΜ, ννοΒει

ενειιι.πεΙΙ άΙε ΖεΙιΙππε· άπι·εΒ άΙε θιπΒεΒοΙ1:ε1 Βειεπι.ι·ει

ΒΜ Μ.

Α πω. 2. Βε111Ιε.εεεπιωΒίππςεπ επί Ι1ϋΙ'επ ΜΒΜ ά1εεε

ά1ε ΚοειΜ επ παμπ.

526. Πιο άΙι·ε1ιιε Κοιιιι·ο11ε άεε ΙπιΒΙ'ινεεειιε ΜΒΜ ιιεΒειι

άειι Κιιειειιι·ειεπ άΙε 8επΙΙ:Με11.ι·ετε ε.πεεπΕπΙιι·επ, ινοΒε1 ε1ε 1Βι·

Αιι8επιπει·1ι Βεεοπάει·ε επ ι·Ιε1ιιΜ ΜΒΜ:

1) Με άιε ι·ιοΙιτΙΒε ΖπεεωωειιειεΙΙππΒ· ππά εοι·ει'ε1ι1_ε·ε Ε'111ι

ι·πιιε; άετ Ιωρί11εΒεπ ππά ΒοΒπιιι·Β11εΒει·,

2) ιιπΓ άΙε Βεεεεπάε Απεινε.ΒΙ άετ ΙπιΒΙ'τει·ιπ1πε ππά - ΙυΙιε.Ιε,

8) επι άεπ ΘεεπιιάΒε1ιεειιετ.επά άετ ΙπιΒΙΙιπ,<;ε,

4) ΜΕ άιε Ωπε11ιε.ι άετ Ι.γπι Βε ππά Ιιε.ιιεει.τειι,

Ι 5)€επί άιε ι·εεε1ι·εοΒιε Απε1°11 :ιιπε άει· ΙιιιΒ1'πιι,ε· εεΙΒΜε άετ

ωΒ ει,

θ) Με άΙε Απείπ1ιι·πιιΒ· ,νοπ ΚεεεειιιιιιΒΙ'πιιεςειι Βει ΡοεΙιεπ

εΒιάεπι1Μ, ιιππ ΙΙΒι”ε ππά ΟΜιειιιάεπ επ νει·επΙεεεεπ Μιά,

ειπω άετ ΙωΒΙιιιιι; ππά άεε ΒεεπΙΒει. άει·εεΙΒΜ..
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7 άο.τοιιί', Μ" οοἰπι ΒἰοττἱΜ: οι οἱο ΒοΙιιιΙοιι ΙτορΓιοοεοὶεοο Ε' οι· ο1ιιΙοτ Π.

  

 

 

 

  

 

 

νετ :πιω ιιπιά Με νοτΒοεοΙιτΙοΒοοοο ΙοιρίοοΒοο ΔιιΒΒοΓἰἱΙιττ ΙΜΜΒεωπ "Μ Θω)"'ΙΙΒϋοι""_

Μπάσο.

8) οιπ ᾶἰο Βοειτοίοοε; Μι· ΡΡἱὰοτεοτιΙὶοΙιοο,

θ) Με ΒἰοΙιοΙμιοε· Με Βοετἱωοιοπἔεο, ΒοττοΠοοο ὰὶο ΙοίοΙι- '

1Ιοιιε-ΚΜΜΙιο1τεπ (ῇ Η), σ! ' Η η | . .

10; τΙοι·οοΐ, Μ" Με Ιτιιρΐοτ Κἰοἀοτ, Με Με Ιοεο.Ιοο θτϋιπΙοπι έ ' @ο 3 ἔ_ ΠΡ""Ρι έ @ἐξ

:πιο Τοι·πιἱο ιιὶοΜ οι·εοΙιἰ σε εἰοᾶ. οοοΙιιτεςΙἱοΙι ω Ιππρά'ιιο8 ΣΕΚ2 33Ξ μ = ·= ΜΗ· € Ξ> '”* Η Ξ . =

ι·οερ. ΝοοΙιεοΙιοο ιιοτοι·ινοτ σῶ- , ἔε Ξ 2 'δ' . “'° ?Με = - δ! ἔ έκ Εεε
". π· . . . . Η Φ Η ο ο

11) ΜιιΙοοΐοοοο ΚΙοε;οο Μου· άπο Ιω Μ· Μοοπ άιε Βο.οιΜ.ιε- =2 5/ἔ ο __ ἰΐ = Ξ-σ= = .ο . Η @μ ο ο =
. . . ..Ρ . κ! κ-::: ι== “ο ===>·Ξ
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. Τειεεεεεε1ιτιο1ιτειι. -

 

Ρει·εοεειιιε.

- Πει· Πιι·εΙαοι· εεε ιιιεειεεε Ιεειιιιιιε επ Ειιιιει·ιιεεετεΙ

Μεειειε, «πω. Ξιεειει·ει Πι·. Βει. ννι ιι οΒ·ι·ειε ε ιι ι , ιει; Με·

εειιι θεειιειι ειε-28. Με νοιι ειεεειιι Δε” ειιτιιοΙιειι

κοτεειι. ιιεκει· ΒεΙεεειιεε· Με ναιι·ΚΙιειιεε Μιιε·Ιιεε ειεεεε Πεπι

τιιτε. Ζιι εειεειιι Νεειιι'οιεει· ιει. Με νει· ιιειειτε ειιιτειιτειι,

Ριοι. Πι·. Με. Ρ ιι ε ε· γ ε ε ο τ ε ιιι εεε Οεεεεε ειειιιιιιτ ννοι·εεε.

Πει· εειιει·εεειιτε Πιι·ειιιοι· εεε Ιεετιιιιιε ει» Βιιρει·ιιεεεπειειε

ειειε (ειε ΒοΙιε εεε νιεΙειι ειιειειιιιεεε Ποιρειεεεει·ε ιιειιεεετεε

Πι. νειει·ιεε Ροεννγεεοτ.ειιι, εει· ι872-18'78ιε Πει·ρετ

ιιεεωε ετεειειιε, εειιε Αεειειειιι: εεε Ρι·ινειεοεεει εει· Ριιει·

ιιιε.ιιοΙοε·ιε εε ω· Πιιινει·ειιιι.τ Ποιρει. εεε νεε 1883 εε Ριο

Γεεεοι· εει· Ριιει·ιεεΒοιοειε ιιι Κεεειι αει) ιει ι. ε. 1857 μειο

ι·ειι εεε Με εειεε ιιιεειειειεειιεε Βιιιειεε εε ω» ωιιιιει-ωε

ειειειεειιειι Αιιεεειειε ε·εειεεΙιτ, εε υνειεΙιει· ει·41884 εεε Κει

ειιε ειιεοινιει·ιε. ΝεεΙιεειε ει· εε εει· Κιεννει· Πιιινει·ειιιιτ εε

ιεεεε Με ΡιεωεοΖωιι. εεειι Με Ρι·οΓεεεοι· Πιε,ε·ει· Με ειιι

Πεεειιειιιιιι ειε νοιΙεειιεεεε Με ειι,ε·εειειεε Ρετιιοιεειε εε

ιιΜιεε, ννιιιεε ει· 1εθθειι ειεθεεεεεει· Πεινει·ειιε.ειιιιει·ειειιιιιι·ι,ιιυε

ει· Με Πειιειι ειιι εει· Βιει·ιειιιιιεε· εει· ιιεειιι·ειει·ιεε ιιιεειειει

εειιειι ΡΜιιιιτει: ιιειι·ε.ει: ννιιι·εε εεε εεε Πειιι·ειειιι εει· Μεμ

ιεειιιειι ΡειιιοΙοε·ιε Με @Με ιιιεε ιιειιε. ΒειιεεειΙιειι κι Ρι·ει.

Ρο-εννγεεοτειιι εειι. εειε Με Πεεε.εεειιιε »Με Με.

ι·εεΜιτειιι· εεε.«Βεεειιι ινι·ετεειι». .

- Πει· ιιιερειιτοι· ιιυ- εεε Μεει2ιεε.ιειεεεε εεε Βεεεοι·ιε εει·

ιιιειιιιιτιοιιειι ω· Κειεει·ιιι Μ ε. ι·ι ε. , Βιιτεε-Πειεειιιιοιιειιεει·

εεε ΑιΙει·Ιιεειιετειι Ηοιεε ι·ωι. ειιιει·. Πι·. Ε” εε ο ει ε τι ο ει . Πει

ειε Αιιε2ειειιιιεεε· :ειε Η ε ιι ε ι ει ι· ε τ ιι ε ιιι ι· ε ει· τ νιιοι·εεε.

- Πει· Οιιειει·ετ εεε ΒεννεετεροΙει· Μει·ιιιεΙιεεριιεΙε εεε Με

«ΙιειιιεΙιεερειαοι· εεε $ενι·εετοροΙει· Ηιιιειιε Πι·. Κ γιιει· ιει ειεε

θεει·ειειεει·Βεννεειιιροιει·θειεειεεειιεΗ:Βει·ει

ιιει·ειεει·Βειιννεετει·ε εεεΒοι.εε Κι·εεεεε ει·εειιιιι

ε·οι·εεε, ειπετ Βειεεειιιιε; ιιι εεε ιιιειιει·ιεεε $τεΠεεεειι.

-- Πει· θεεειιεΠ:ειιιιιιει· εει· νει·»νεΙτιιεε; εεε θεει·-Μεειει

εεΙιεερειιιοι·ε Πι·. Ε`ιεγεει·ι; ιει Πιι· ΑιιεεειεΙιεειιε ειιιε .

ιι·ιι·Ι‹ΙιεΙιεε Βτε.ετει·ει. ιιειιιι·εει·τ ε·οι·εειι.

-Ζειιι θεει·ει·ετ. εεε ννει·εεΙιειιει· Ηοεριεε.Ιε.

«Κι ιι ε Ι ειε δε εε» ιει. εει· Βιειιει·ιε·ε θειιιιΠε ειεεεε Ηοερι

ιΜε Πι·. Κ ει ε· ο ε· ε ιιι ει·ιιεειιι ινοι·εεε.

- Πει· νει·ειειιτε Πιι·ειιιιιι·-εει· Βει·Ιιεει· ειιι.ειιεειιειι Πιιιι.ε·ειι

ΙιειΙετειιε ΒεΙει ε , Με. Πι·. Μ Πιι-ε ι· , ινειεΙιει· ειεε ειιι·ειι

εειιιε εεΜει·ιοΙο.ε,ιεειιειι Ροι·εοιιιιεεεε Μεεε εειειιειτειι Επι' ει·

ννοι·ιιειι Με, Μ: νοιι εει· Ι.ειτειιε εει· Αιιει.ειε εε

ι· ιι ο Ι‹ μ.: ε ο ι· ε τ. ε ε, ειε ει· εειτ ιιιι·ει· Οιιιεειιιιε· ι. ε. 1899

ιιιεεεειιεει Πει. Ζε εειιιειιι ΝεειιιοΙ;.τει· Με εει· θεεει·ε.Ιοεει·ειετ.

Με εει Πεειιινειιι·-ιιιερειιτιοιι Βει·Ιιε. Πι·.Πε ε ε ειεε ει·εεειιι

ννοι·εεε. .

- Σ' ε ι· ε τ ο ι· ε ε ιι : 1) Πε Κιι·ειιεειιε Ρ ιι η ε τ ι ιι ο (θιοιιν.

δει·οεεΙειν) ω· ι.εεεεειιειιεε.ι·ετ Ρε. ιιι ιν εεε ι Ι_ι ε νεε ιιι ιει

ΑΙι:ει· νοιι 84 .ΪΜιι·ειι εεεΙι Β7-ιιιιιι·ιςει· ιι.ι·ειΙιεΙιει· ΤετιεςΚειι.

Σ) Ιιι Κι·οεει.εετ εει· ΓιεεεειιιιιεεεοΜοι· εεε Μ.Ιι.ιεειιειι ΓΙοειε

Πι·. Ρε ιιι Η ιι ιι ει· ε ε· Με 56. ΠεεεεειΜιι·ε. Αιε Μιιι·ιιιεει·ει επ

εει· νει·ειοι·Βειιε Με: 30 .ΙΜιι·ε “Με ε;εννεεεε. 8) ιε Ρ_ι επι

εοι·ειι εει· εοι·ιιιτε Αι·ει Πι·. Αιιει·εε.ε ΠειειειΙιειι ιπι

ει). Πεεεεε_ιειιι·ε. Βι· ινιιι·εε ιε εει· ΝιιεΙιτι νεε Ηιι.ιιιιει·ε εεετ

ι'ΜΙεε ιιιιε ειιι·ειι Ηειιιε.=.ιε Αεί εεε Κορι ςετϋειει. ιιι ι“ι·ιιιιει·ειι

.ΙΜιι·επι νει· εει· νει·ετοιιιειιε ιε.ει.ιε Σεπ Αι·ετ ιε $τ. Ρει.ει·ε

ειπε. 4) Αιε 8. .Με ΜΗ' εεει θετε «Βιιι·ιιε» ειε ιιιεειε.ιε

Αει·ετιε Κετιιε.ι·ιεε. Βειιειιιοικ-Βειιεε.ιιοινειιι ιπι

ΑΙτει· νεε 58 .Ϊειιιειι. Πιε ·νει·ετοι·ιιεεε Με ειε ιιι·ειΙιειιε Ή

ιιειωιι 25 .ΙΜιι·ε ε.εεεειιιιι. 5) ιιι εει· ΑεειεεΙιιεε Κ οιι ε τ. ε -

ιιιιοννιιε εεε Μεεε Αι·ετ Η. Ρο1ιειιιιονν ιπι Αιτει· νοιι

28 Ξειιι·εε.- Βι· Μι ειεε εεειι ειπετ νοε ιιιιιι εεεεειιιιιι·τειι

ιιιιεεειιιοιιιεε Ορει·Μιοε (ινειιι·εειι. 'Ι'ι·εειιεοιοιιιιε) εε ειιιειε

_ειριιιιιωεωεεεε Κιιιεε, ειε εεε Τσε εεεεειιιεε Ζει· ?ειεε

ιιιιιτε, εετειι ειιιειι ΒενοΙι·ει·εεΙιεεεειε Κι·εει‹ειιΒεπ εεε Ι.ειιεε

εεεοτειιιειι. θ) Ιε ΚιεΙ εει· Ρι·οι. οι·ε. εει· Αεειτοιιιιε εεε εεε

-ιεΜιεε Πιι·εΙιιοι· εεε εεειοειιεειιειι Ιεει.ιιιιιε εει· εει·ιιεειι Πει

νει·ειΙ:Μ, θειι. Μεειειιιειι·ει. Πι·. Ψ εΙτ.ε ι· Π! ειιιιιιιε ε, ιιε

εε. Ι.εεεεε_ιΜιι·ε. Βειιιε ειιειιειιιιεειιε ιειιιιι`ιιιιιιιι ιιε;ζε.ιιιι εει· Πιε

εεεειιιεεειιε Με Ρι·ινειεοεειιι ιιι Ηοειοιειι, ει·ιεεετε εεεε 18ΤΒ

ειεε ειιεεει·οιεεειΙιειιε Ρι·οιεεειιι· ιε Ρι·εις εεε ννιιι·εε 18Τθ Με

ει·εεετιιειιει· Ρι·οι'εεεοι· εεειι κει εει·ιιΓεε. ει. Πει ειεε εε

εοεεειε.ιιιιι ειε Αιιεεεετε.ιι.ιιιις εεε ΖειΙειιΙειιι·ε νειειεεετε ει·
ε·οι·ι›ειι. Δ Π

- Πει· Μει·ιεεει2τ Πι·. Λεει θεεεεεει·ε·. εεεεεε Με

Μ. Μει ιιι εει· θεεεειιιεειιι Βει 'Ι'εεειιιιιιε ει·ιοΙε·ιεε Τσε Με ιε

Νι·. 28 ιιιεΙεετειι, αει· ειιι'19. Γειιιεει· 1877 Βει Ποι·ρει @Με

τω, ει·ιιιειτ εειιιε Βειιιιιιιιιειιεε·

ε·ιειεειε εεε εεεε 1897 εειε 5ιεειιιιε εει· Μεειειε εε εκει·

ειιιιηιι·-ειεειειειεειιεε Αιιεεειειε ιε δε. ΡετειεΙιετε, νεο ει· εει·

ΚΟΤ00%Μ0ε «Νενεειευ› εεε·ειιιιι·τε. Νεοιι Βι·Ιει.ε;.ιιιιις εεε Διατ

ει·εεεΒ εε Εεεε εεε .ΤΜιιεε 1903 ινει·εε Θ. Μει·ιεεει·ει εεε

εειιιιι Με εοΙειιει· εε( εειε Ρεεεει·εειιιιι «Βειοειεο» εε _ιεεει·

'εεε -.

ιπι Βει·Μει· Ογιεεεειιιιε εεε ·

 

εε,Μιιειιιιειιειι 5ειιιεειιι Βει 'Γεεειιιιεε τει!. ννο ει· Με: εεε εει·

ε·εεεεε Βειεε.ειιειιε· εεε θειιιιιεε εεε Τσε ιιι εεε ΨεΙιεε

Με.

ν” Κι·ιεεεεεειτειεειεεει.

- Ρι·οιεεεει· Πι·. ει. Ζοε,ε;ε νοιι Μειιτειιίιει, εεε εε

ΙιειιετΙιειι ιε ω· Ιειετειι Ζειι ειιειι Με Κοιιειιιιε.ιιι. σε Οιιιι·ιιι

Β·ιε εε ΜΙειι Ηειιεεεπειτειι εεε .Β.οιειι Κτειικεε πει εειε Κι·ιεε·ε

εειιεεριειΖε ιιιιιειει·ιε, Με Με Με «Νοι·ει. Δε.» ει·ιειιι·ι:, ειε

Ηειειι·ειεε νοιιι Κι·ιε,εεεειιε.ιιριειε εεεειι·ετεε. Αιιι 24. .Με

εοΗτε ει· εεε Ιι·ιιιιι.ειι Μιι·ειεειι, εε εεεε ει· ιπι Αεε·ιιει-Μοεει

ιιι ειιι_ιειν (Ποι·ριιι) ειιιττειι”ειι εεε-ω.

-- Πειιι θειιει·ιιΙεενοΙιιιιε.ειιτιετειι εεε Βιιεειεειιειι ι:ιοτειι

Κιειιεεε εει εεε Μεεεεειιιιιιεειιεε Αι·ιεεεε. · 8τειιιεειεεει· εεε

Ηοιεε Βι·. Κειε. Μειεεεει Με” Β ο ι·ι ε νν ε ε ε ι Ι τ. ε ο ιι ι ιι ο ε..

ιετ ιιιι· εεεεεεειειιιιετ ειι'ι·ιεειι Πιειιετ εεε Μιιιιεννειιειιες »νεε

Με εει· Κι·ιε,εεεειε εει· δ τ.. Π" Ι ε ε ι ει ι ι· ο ι· εε ιι Π. Κιε εε ε

ΑΙΙει·ιι6ειιετνει·ιιειιειιννοι·εεε. _ ι

- Πει· Αιιεεειειιεε πρι· ι.ε εεε Κε.ιεριειιεεεεε

Με εερειιε ι· ιει εεε ιιιιιεει·ειι Αει·ετεε εει· Πινιειοεειεεε

ι·ειτ.ε εει· οειειιιιι·ιεεΙιειι 8ειιιιιεεεεινιειοεειι Πι·. Βει·οιι Β νν ει ε

ν. ε ε ι· Ο ε τε ιι-Β εειιε ιι ιιιιε Πι·. Ηειιιι·ιειι ινοΙι“ριεεεεε

εει· ει. 8ι.εειειε.ιι εοι·εεε Π. ΚΙεεεε ιιιιι. θειιινει·

τετε νει·ιιειιε ιι ινοι·εειι.

- Πει· ιιιεει.ςε Αι·ει Πι·. Θε ο τι; Μ”, ννειειιει πε Αιι

ιειιε· ειεεεε εειιι·εε ν‹ιιε Χ_ιιεεεεειιεεεΙεπεκιιι· ινιεεει·Ιιειεεει

. Ιεεε· εειιιει· θεειιιιειιειτ. ιιιει·ιιει· ειιι·ιιειφειιειιι·ι πω: Με εοιιιει·

ειε.εε ινιεεει ειπε υ.Ιιτ.ινειι Πιεεει; ειιιιιει·ιι Με

ννοι·εειι εεε Με. ειεε εε εειιιεε νοι·ιε.ειι.<.ςειι Βεειιιιιιεεεεεοι·ι

ΤεειιεΙιειιιεειε ιιεεεεεε.

- Με νει·ιειιιετ, Ιιιι; εεε Ζεε τ.ι·ειΚοιειιεεεεεεεεε

ε ε: ιι εε Β ο τ ε ε Κ ι· ε ιι ε ε ε ιε Βει·Ιιιι ειε ΕκεΚειιν!ιοειιιιιεειοε

εεε ΒιιεειεοΙιεε Βοιειι Κι·ειιεεε εε.νοιι ιιειιεειιι·ιειιι.ιει:. εεεε Με

Κοειιιεε ιιι Αεεειι·εειιτ. εει· ειιςεεεΙιειιιιεΙιειι Κι·ιεεειεεε εε ει»

εοιινειιειε ει·εειιιει, ειε πει εειιι Κι·ιεεεεεεεεεΙετ.ε

ιετιειε εειιιιειειιοΙοειιε εεε Πεει.εειιεε Βοι.ειι

Κι·ειιεεε εεειιΙιει·ειεε.

- Πεε ΕνεεεεΙιεειιε ΠειεΙεεει·ετι,εοινιεεειε

Ρ ειε ο ιι ε! Με, Με ειε Θεεειιειτειιιιιι·ειιε· ιιιιιιειιι., ιιοι:ιι ιω

ειει· πει εννει Οι·ιε νει·τειιτ:

Ιιι ιιιιιιιτεειιιιιιιι ιιειιιιεετ ειεε ιιοειι ειεε Αιιτειιιιιιε· νεε εεε

εθιϊιειΓ 100 ΜΜΜ) ΒΘιι€ιι. νοιι εεεεε ιεεεειι επι· ειε Πι·ιι.ιει ειε Ζει·

Ηειιιειε 1ετιιει· Ζειτ.ιιεεειπ ιει, εεε ειναι· ιειΙε ειιι·ειι νει·ννιιιιεειε,

τειιε ειιιοιι Βιιιι·ιιειαε. Πιε Πειιιιεε; ειεεεε Πεεει·εττε Με ιιι

εει· Η:ιεε νοιι Πι·. Κεεε εΙει·. :ιι εεεεεε Πιικειειιιι:εεεες

Πι·. Η εεΚει· νοιιι θεει·ε.τει. ιιεειιιιιειε ιει. Πι·. Βιε Νοε,

ω· Με εε ειεεει· ΑΜειΙειιε εειιει·ι, ιει Με ω· Β'Ιιεεεεεειι

ΚοΙοεεε, ειε ει·οεεε Βιι·εριιεειι ιιιετει· ειεε εεετ, Εεεε ειιει

ννοιιΙΙιειιεΠειι νοιι 8ιμιεεει ιιεειι θεεεεειιειιιι κιιι·ιιεια.ιεΙιειιι·τ

εεε νεε εε. ιιεειι Τεειιειεεειιε ι.νειιει· εει·ειει. Νεειι ΤεειιΜειι

ιεε ει. Με Με ιιιιει·ειιε ιιι·ει·τι·οιιε Εεει,ε;ειι-Ριιοτοει·εριιιειι

εειειιιΙιιι·ιε ιιεει·εειιιιιι·ίινοι·εειι. ειε ιιιιε·ειιι.ιιι· εειιιιιεει εο νιει

Νιιιιιιεει·ιι ειιιιιΜτ, Με ΜΙε ιιιιι·ιεειι 5ε.ιειειιιιιεεε Με εεει

Κιιεε;εεειιε.ιιριετε εεεε.ιειεεεςειιοιεειεε.

- Πε.ε Πεεει·ειι: ιιι 'ΓεειιεΙεειιιιι, εεε Με ειιε ΖεΙτειι.

εειιε εεε ιεετεε θειιιιιιεειι ιιεετειιι, Μ: ειππ νεΙΙειιεετ εεε Με

εεειιΓειιε εειιοε Ρειιεειεε ειιήξειιοιιιιεεε. Ηιει· ε.ιεειιετ. εεε

Οιιει·ει·ει Πι·. ν. 8 οιιιειιιε.ε ιι Με _ιε εεειιε Ξειιινεειει·ιι Με

θεειιε.τειι. Βει εειε ιιεεεειι ιιι εεε ΒΜΒΒιι εειεε·εεεε ι.ε.εει·ειτ`

Με ννεεει· θειειιεεεει·ιεε εοειι ιιειιιιεςειιιοι. ινεεει· ΒεεΙιειει

ιιυειι ιιιωιωιεεεεεω ειε. Ρειερειιτι·ειιιιε. Κιιι·ειιει, ιιιει· ιετ. ειε

ειιιιι Ιετει:εε Ριιειει.εΙιειι εΙιεε Με: ιιιιε ιιιετε.ιιε εεεει;ει. Αεειι

εεε Ηειιρεεεροι ιιειιεεει. ειεε ιιιει·. ιιεειιεειιι εεε Περοι ἱε

θιιει·ιιιιι ειιιεεΙεετ ννοι·εειι εεε εεεεειι νει·ινειτει·. Ηει·ι· 0ι:τ.ο

ειε ιι ε ι· ε· ε Ι ε , ιιι ειε Ηειιιιετ. ειιιιιεεεειιειιιτ ιετ.

νοιι Πεινει·ειτειιεε, ειεε. ιιιετιιι.ιτειι Με Κοιιει·εεεειι.

- Ζιιιιι ΝεοιιιοΙεει· Νοιιι εει..<;ει ε Με, ννιε εεε Ριν.:

ε;εειειεει. Με, εει· ΚιιιιιΚει· εει· ε‹ιι·ιιι;ειι εειιι.εεΙιεε Πεινει·

ειιΜ Επι. Πι. Β.ιιεοΙϊ ν. .Ιειιεειι ρι·ιιιιο Ιοεο νοι·εε

εοιιιεεεει·νοι·εεε. _

- Πει· Πιι·ειαοι· εει· οιιιι·ει·αιεειιειι Αειειιιιιιε εεε Βει·ιιιιει·

ειιιειιεεΙιεε Κι·ειιΚειιιιειιεεε Με Πι·ι›ειι, Ρι·οι. Πι·. ιν ε ι· ε ει·

Κει·ι.ε, Με; ειιιειι Βει' εε ειε ιίϋειεεεει·αει· Πει

ν ε τει Μ: τ: Με Νεοιιι”οιεει· Ρι·ει'. Θ ε ι· ι· ε ε ει·ιιΜτεε, ειεε _ιε

εοειι εεεεειιιοεεεε εειιιεει ιιιειιει·ιεειι ννιι·ιιιιεεειιι·ειεε πειι Ζιι

Μειιιειι.

- Πε.ε Ιεει.ιτει ιιιι·Βιιρει·ιιεεετειιεεειειε Πει

εοειιεε ειεε ι·ειειιε Βρειιεε ει·ιιειι:εε:_ Πε ιιε.ι

Πειειωιι εει· Ρετει·ειιιιι·ςει· Ηειιεεεειιεει· Ν. Κ. θειε_ι ιιε·ιε

εειιι Ιεετιιιιι ειε νοιι ιιυε ιδειε_ι.ιειιιι ειε ΠΓει εει· ε;ιοεεεε

Νεννιιε πει εειε θι·ειιεειιιειι εεε Ιιιειιι.ειε ει·ιιεεεεε Β ε ι ε ο κ ι

εεε θε Μιιιεε -εεεειιειιιιι, ιε υνειεεειιι ειεε εεΙΙιειεεειΒε

ρι·ειιτιεεΙιε Αετειιιιεε· εεε Ιεειιτ.ιιτε Ζει· Βι·

τ'οι·εε1ιε εε εεε Πι·εεειιειι εεε ιιειιειι Βειιεεε

Ιεεεειεετιιοεειι νοιι Ηειι Ηιι·ειιΚ ιιειιεε ιιιειιρτ

εεειιΙιειι ιιιι“ειιιιϋεεε θΙιει·ειιιει·ε) ειιι.ε:ει·ιειιιετ ι.νειιιεε εοΙ!. Πει·

ει·ϋεεειε 'ΓειΙ εεε θειιιι.ιιεεε ιετ Πιι· ειε Κιιιιιιι (πει 10 Επει
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01ι·πππ1 1161π141οπ11π1ιιε, επ·ετ1‹1πεεἱς, 200 ΖΙπππωι· πππ 8π1οπε, ιπ11:.ι11ωπ 1 Δ(1ω88θΠ νω1 ΚΠΝι θ Ρ Β Η ·

Κοπ11”οι·1.. $ο1ιπι1.11:ςπτ ςι·οπποι· Ρειι·1‹. κνυ.21.... ..ωπππ-θω Μάι. Κιιι·ιππε11ε. .
ΜΙε 8οιιιπποι·προι·ω. Βοιπτπετ1.οιπροτπτιιτ πιιτο1πω1ιπ11.1.11ο11 18-22°. 1 “Παωΐ1ΒΙΙ"έγιο0..20::"οδΗ ΙΜ"

σ- Βπι1ε-ΒΜποπ πο. Με ω.. Μ. 0110»... + "Ν" '°°°'° μ· 11· · · ·

Ρι·οεπε1:τε άπτο1ι 41ο Βππε-Π1το1:11οπ Κοποοππο 1π θϋά11το1. ?πειπ Οπτ.1:ιπι·1πο 1111ο1ιε1ποπ, 1"πτερππ

πω; Υππππ π. 80, 118.17.

Δ1οιππ1:1ι·π Κιιειιι·1πον, ΠπκοπεοπσπΜ

π. π. 61, πια. 32.

?πππ 1.. Δ. Βοποπ1οννε1κεήει, πωπω:

Ροτππ1ο1‹ .111 16,0π. Θ.

1

1

ξ δ. Κι·ο1ιπ, Βοππιπ. Ποιπππεοπππ 23,”. 8.

 

Ρι·πο11ινο11ε 1.πεε,

ιιει1ιο Κιπ1ιπιιε π.11ἴειΙ‹1.

4 111πεπτ1εττε Ρι·οπρο11τε.

1.Νετνοεε π. ΕτποΙππεεε:1πι·1.1.11. ἔεῇθὰΓΪοῇΓοάᾶ

$μοι.-Πο11ιπά1. Μ 1πηεε11οπ. Κομ1ει:1ι π. 11επτε181οπ. Ε .ΜΠΡ

  

Β'το.π 'Ι'ιιι·ειππ, 0πιισοκπ.ει 21. τω. θ.

8ορπ1ε Νπ.11:1·1π1.Βε.ο. 00η). Τγπποπ·π πο!).

- -- Α ~ 7, Μ. 6.

Ρ'ι·ιιπ θίι1ιεπ,νν. 0.17 Μπ1ο,ΒαπεΜ 16,

1 Ου. 18.

1911” ΒΙππ, .11πτοποκαπ 58,ππ. 16.

Η” πω.. Κιι1:ω·π, θα. 88π111ισϊεπ.

Ηπππ π.111ππ1επ1ιοπι 1(1ι·ι:1ιο θ-8,Ω. 10.

ω. Ι..πάπι111π Κ8.Π81ΒΘπν1152, Εκππορππππ

απ! ιπιππ.11·π, π. 00, πω. 28.

1 Β'ι·ππ Ε11ν1πε διιο1επ.π:1,Βπ.ο. ποππ., 5 πππ.

08, και. 00.

_. ?τω Δάο11πε16. νοπ Ε'ει·πεπ, ΜΜΜ»

ι·1ποπ1‹πππ1 81. Ω. 20.

. ?πειπ Μ1ππε1 Β1εεε:·, ποπ. Ρι·ππ1κο.0π·π.

ρι..ι11 Πε·τερτοΦοκ111 προοπ., π. .Η 18.

1 Μ. 28, γ Ηοπο-1ίππππκππε πω”.

 

Ε1πειιιππιιι πω: Ε'τππ:ϋε1εο1ιεπ Β.88°101Ήιι€.

ΒΑΟΕ-8Λ18ΟΝ.

Ιιι ό... Απετει1τ νιεΗΥ, πω· Βεπτε1π8ετ1οπτετειι ἱτι μι” Επτορπ. ε1π‹1

νοτ1ιππτ1επ πω... πιιά 1)οποπεπ ιπι· Ηε1ΙππΒ νοπ Μπεεπ-, 1.ε1:νετ-. Ηειτπ

1:1ειεεπ-. Ηπτπεπ12-. Ρου1πςτπ ...ω απάετεπ Κτππ1:1ιε11επ.

Τ€ι81ἰο1ι νοτπ 15. Μπἰ Με :ππι 30. Βερωιτιβετ Τ11επτετ πππ Οοποεττε 11η

(ΞειεΙπο. Μπεἰ1‹ 11η Ρειτ1:. Ι.εεεοπ1)1πεττε. θεπτ:1ιπιπετ Π” 1)ππτεπ, Βρ1ε1-, δ τεσπ

ε511ε πω! Β111:ιπ1ε. Α11ε Ε15επ1πιππ11π1επ ε1πε1 πιιπ νιεΗΥ νω·13ππάεπ. τππ1:

τεἰο11, 1)ερετ1επιεπτ Α111ετ.

.πΐ."εδΙΖ$Φ7" . π.:>.444...έω->... 1
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π. · ·

5|Μά.ΙΙ - υ . _ π @φα/επ τ

. ΙΜ ᾶΜ8 _ |Βιί_ιΙσ.κ.εο!αύ.

Η Ισο!!α|

') υ άει· Μι·Ιιευκυο Βο

εωικΙπου Δω· Μπι

··#;1:ἑ;;:;·;,ξ°°· ὲΕΐἐΐΙ"ἀ'ἐ'ἐῖἔἑ'ἔἔξ°
κωπ00"ΠΔω Μπα! ΙοΙςΜ. νοι·ιτιικου

8"Πρ' Μω1.ω Μιά νυι·Μ εουυοΙΙ.

¦-°ΠΠ ο" Κωο. Πι 0ι·ιφυυΙΗΜουει

ισ8-'1'3ιωηιΙο. λ Η ωφ

 

ΙΒΝ Βυετο_ ρυΙνοι·Γϋι·ιυυ;ο Αυτἰεορτἱουιυ. Με

Βι·ευτ2 άοε δ0άοΓοτυιε ἱυ «Μπι 1υοἱετθυ ΧΗΜ

Ιφυ ἱιιι θουι·ειυοΙι.

 

ο . .

νΟΙ'[€1ι€: ΑυεοΙυτε θοτυοΙιΙοεἱἔΒοΙτ, Πυ;ἱί”ιἰεΙ-:εὶτ. υυά ΗοἱεΙοεψΕεἱυ' ' ' - . ΥΥυυυΒουιιυυ!υυς, Υετϋτουυυυυευ, Πυ!ετυουουΚεωοεουνΠτο Ηοι·υ- Η

Ρ ΙΠό1ις8ΠΟΙ1ΘΠ· υπιυτρεεουννυτο υυυ Μεοεεεο, ΗγροργουΚετευυε, Βουδι·τυοο, >" #0θήθ

ἄ ή :Ι ΝΜ"Π8 οπο· ΜΔΠϋυτοαΡΙιουρυοτ

Η 00 ο ν ό , Με 8ιτουριιΙνει·, Οπα, 10%» ΟοΙΙοτΙἱυιυ, Βι·υιιιι'εουο ΑΜΠ· συνουυ.Μι·υεωυετ

υ 0.6 ει· θΙ“ΟΓ ΙΊΠΠΖἐἔ. "ω θ] ,οθῇΠ_Β|ΠΠΙ8ὶοΠ ΠΠ6 ΜΜΜ Με «Πο ϋἱευυτἱ8ου

ΜηΗΠε:ο ηιμ1 τ?ρ ' ) “ οτ84ιυποΙιειτ

ΜΙυεεω ΙΜΣ-ΗΜ υπό υποτμιυΙεοΒου

  

Ρυοορυοι·- υ. Πιο.

ιι!ποτ.Μ.ιτερτ!ρω·υτε.

επωυ Η. Βωπυρι·ο

ΑΙΙΒ·ουιο1υσ Ε'ευι·ΙΜΜ.ου: ηιω ..πωω··.

Ρ. Ηουπυιυυ-Ι.οΒοουε & Πο. ΡευτΙΙι ουοιη.-ρυεττιι_ Ρι·ουυΜε

Ι ΒασεΙ (ΒοΙιννεἱ:) θ·κοππασΙι (ΒΜου). -

Μυετο›· Μιά Ι.Μ:ια2ιω· Μπα· αΖΖε υπεεο·ο Ρο·οάιιΜε ε8ελεσι @τι ΠΠ. Απε!ετι φαω·

ιωά β·ιιυΙσο πο· νωχυθ«Μ. Ο

:ρεφ #τε!ύπ

 

σ: 7' · Η
" 2°θάθ .εΜω”ωυφ #5|θ|0| Αν·7"",|"ωπωω π ή Ο? πτυουυυ1υεοεΕΙνοΙυε

Πω." ω Ή” Η' 20θήθίκ ω; 08 Ο τυρωιω.ι.υιυιυι Ρω

“Π'ΐ·ΐΐ ή .Έ λ' ε;συτΙιετωουοε 8ουυ·ο!οΙρι·υρ:ιτΜ Ν!" Μ ΜΝ: Μπι

πιθχ..."·.“'"Μ-Ιβ ευι1ΒΕίΙΟΜ·» κι·οοεοι πι $χτιιρ- ννιεεοτΙ6εΙἰοΙιοε ΗΕ.-Ρι·υριιι·υ9., Π” 10% "8""ΜΗ εοϋ"Π(Μ"ΗΠ ΜΝ” π. “Με”.

ΒουινοτοΙ. ΟοτυοΜοεω· Ιου0η·οΙ ουΙΒΜοΙοτ Ροι·πι.

ε-›τειι1ι. ΤΜεουοΙΜΠο ουτΜΗι

πππ, ο18υετ Μου 8βΘΣΗε" Π” ΜΗΝ Μου: ΕΗνωεε. ποπι ι1Ιουτ,

Λι·πωυι- υπό Κεεεοπρι·πυ:. ετοΕΠ Ιυειτυυ:ιουτο_;υΙουτ Μ. "Μ, ,ΠΠ88Πο1 ΠΒοαΜο“.

~-~ .-τ.υ___υ_υ

 

καὶ ΜΒ κ1εε1υυυυυυυ
ΒΘσετ νοτιι 15. ΑΡΝΙ Με 1. Νονο1τιΒοτ.

ΉοΙ$Βοι·ΠΜΜο οΙεευΜΜΒο ΚοοΙιευΜυυοΙΙου (Βυυοση, Ρευάιιτ, ΜυυΒτιιιιυευ. ΒοοΜεΙετ, ΒιυΙιΙυ·υεεω· (ρυοερΙιοι·ει·εειιΙιυΙΙηη, $οΙο

ΜΗ τοΙουεωιιι ΙίοΙιΙουευυτο€οΙιεΗ Π1ι·'ΗΙυΒ- υυὸ ΒυάθΒ11ΙΗ1. Ι!εττοττεΒοιισο ΗΜΙυτίοΗ;υ ΙΜ Μυμιι-Βυι·πιοτυπιιιΚιιυεευ; Ποια”

ΙωΒοι·-, Νἰοι·ουυι·υυυυευοιι, Ει·ΙιτυυΙαυυεωι Μ» Ατιυυυευοι·κευο (ΑεΙυπιυ, Ευιρ!ηεοιυ),ΡοΜΙοἱΒἱ8Β0ἱ$, ΖυοΙιοτυι·ιιυΜιε1τ, ΒΙοΞοΙι

ευοΜ, Ρτο.υουΙιτυυΚυοΜου.

Κ ·· · · ·· ο παν υ κ·ι.Πετυιπι! επυΙΙιι:ΜοτΜιπετε!υεεεετ Μῖ;,Ξ,2..1°;Μ:Γ;:8.:;ἔ"1%,Συ';

υιυυυυυ

ΧΕΗΒΜ, ΗΕΒΡΜΕΤΕΗΜ ισ πωσ πουπου

πουυωπι οοοτοπυὶπ›α οικι6οοτιι οι

αει·ισοτιπ γυρυυππιουυιτο ιι τουιιουργιο

Μ” κορυυγιο οπωτοιιγ ορο;ιοτυο. ασ

ΑυΐεουΙυεεε Μου· ΜΜΜ

Μυ;ευ υπευυ;ουΙΞου νουι Κ""ο-ΓΒω ΗΜ!

0οιποριυουυο κο ρεο,ημειιιυοτι. ι

0κοτυο υρκυκπιυπου. ει· Χοροιιυ:

γοεακυσιπωι. ε: Γοουομιυι ερε

·σειιι ο6ρεουω ιο ›ικτορειτγργ πω

σωπευτι 6οευπειτυο Ματ. Η. Η.

Βροωιευτι,0υε.,Β.Βοουουιουυυπ29.

 

 

   

Ποκορυ·Μιιυι @οεπι προπποιυπη θλΗΑΤΟΓΕΗΒ ΕλΐθΡΒ .ο πώ·|ιεπε!ο οιι·ΕυυειΠε απ. υευο6ροκυποστεουπωυπ 110ΜΈπκεΠΠ.
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ΟτεοεοτεΙ ε. ΠιιοτειΙ .. Ηεγἀετι°°

εἰιπΙ επει·Μιιπιτ :ιινει·Ιεεε1εε Μεόψετπεπιε Βεεειι Ι.ιιηἔειι-'Ι'ιιϋει·Ι‹ιιΙοεε,

Ρπιεπιποπ1ε, Βτοιιο1ι1Πε ιιπε 8Κτοίπ10εε. Γτεὶ νοπ άεπ Ζεττε11επάετι Νε

ϋεηκνἰτΚυπἔεη, εετ ΟἰίιἰἔΚεἰτ, @τη ΒΒΙειμΟετιιοΙ1 1.ηι1Οεεοϋππε··Κ (Με

Κτεοεοτε Με θι1ε]ει1ιοΙε. ΝἰεπιειΙε Ηεἰειιπἐ εεε Μεἔεπε 61161· 1)ει·τεεε.

Κεἰτι ΠιιτοΜεΙΙ, Κεἰπ ΠεϋεΙεεἰη, 1:ε1η ΕτΒτεο!ιεη. Βε!Βετ ἱτι €τοεεεπ 11οεεπ

ειιεεετεκ 2ιιιτεΒΙΜ1. Μ 1ιο1ιεπι (Ξτε‹1ε ει›ρετἱτεπτεἔετι‹1, 5ε1ιι1εΠε Βεεεετιιπἔ

ο;1εε ΑΙΙἔετυεἱτιΒεΐὶτιὸετιε, ΗεΒυπε εεε Επι€Π1τυπεε- Μιά Κτείτε:ιιε1ειιόε._

νεττη1ικ1ετιπι€ γοπ Ηι.ιετειι οπο! Αιιεκκυτί. ΡΙπΜεἰε ετεπεπ $τει11υπιε εοΗοε

Μ εἰηἰἔετ1 Μοπετεπ 1ιεἱΙΒειτ. τ(2Η; 10-6

1.εἱοΙπ :ιεεἱπιἰΙἱει·Βετεε ΕΜ·ε1εερτερετεπ πι· επώ

1ιιι€επειι, μετα Βεεεπόετε Με] Με τεΜεΙειι Εκ·

ιιἱἱΙιτιιιι; υπό εετ ΠεττεἱοΠιιι1ἔ με σε Με ΚτείτπεΗτπιἱιτεΙ, ()εΙοσ1Μ-ΗΜιτ.

Μγειιιειι εἰιτό ΒἰΙΙΕ,εε, Ιεἱο!ιτ 2ιι:ιιΒετεἰτεπ, εετ τεεοτϋἱετΒετ υπό εετ:ειπ ε1ετ

ΓειιΙΜε ἱτιι Πετπι εἱτιει1 €τ6εεετεπ 1ληάετεπεκιό επτέεεετι Με ετιτ1ετε

Νε1ιτΚΙγεπιεπ.

ζ Ρτοϋειι πω! ΠΙετεΠιι· «ΜΜΕ >

ΟΙιεπιι1εεΙιε ΜΒΝΕ νοιι Ηεγάειι, Βεεεεεε1-Βτεεεεε,

οόετ άετεπι νετττετετ:

Β. 0τεΠε1,ΥΥ.0., 8τεεπιγ Ρι·οερ., Β, 81. Ρεϊετεευτε.

 

 

 

 

  

υε.εΙι Πι·. 11ι·ειικν, Ηεπιειιι·,ε_(Ι.ὶτετειιιι·: εειιπεειιε ΜΜΜ!!

νν0ε1ιευεεω·. 1904, .Μ Σ? ε. 1905 .Νϋ181.νετ2ϋεΙ$εΙιεε ΜΙιιεΙ 1

Βεεεπι Αειιε, Ρο111ει11Με, Ριιτυπικυιοεε.

Ζε Ιιεεεε-ιιι.εΙΙευ Αρ0ΙΠεΚε:ι. Μυετει· ει·ει1ε.

Βεετεε Ηεγει· & Πε.) Ηεπιιευτε Δ.
 

  

ΡΞΗΤ1.18

-

Εκττεοτ. ΤΙιγπτιἱ

εεεο1ιετετ:. Τειεεο!πιετ.11Σ1 

κκκκκκκκκΧκ8κκκκκ8κ88ἀκκκ

Πτετετι1τ ἰιι εεενοττεε. .ΒΙε.ττετιι ΠειιτεοΜε.ιιάε ιι. Οεετεττε1ε1ι-Πεεετεε.

~ |Λει·ιτΙΕεεε ΟυτεεΙ·ιτεπ:

Γκε!. ΙΜ. ΕΜΗ Πεε!ιει· (εωεεεεεε-9).

Με ΚνΙι·ειιιιε άεε ει'0ΠΠ8810“ »νετ εὶπε ἱἱΒεττεεεΙιετιἀε; ενειιιιεΙε1ε11 Με

ιι1ε11τ ε·ετει1ε εεεειι Εεεε, άε.εε εω- ΚεεεΜιι1ετευ ε1ε1ι Ιιι ε1ιι1μ.ηειι '1'ιι€ει1 Πι ε1εεπ

εἰιιΕεεεεε Κετε.ττΙι νει·υνεπάε1τε, εε πετάω (Πε ΑΜεΙΙε 8ο πι1Με, εετ ΒεΙι1εἰω εε

Εεεε”, άε.εε εεε Εεεεω·εεεεεεε άεε ΚεεεΜιεετεεε, εεε Β1εωνετεεε Με άΠε άτο

11ειιάε Επ·ει1εκειις. νοΙΙετειιΔΙε ννε;.:5εΙειι.

Πι·. ΜΜΜ, Ιη;Ι. Βεε1τΚεει·ετ ε.. 1). (Ψείεεετιεπη).·

Νεο11 άεπι θεετευεΙι όεε Ρετωεεἱιι Με εε πω· εε5ω Επνεεεεε ρΙϋτεΙ1ω.

Με ετ.Ιιτεετε Με Με Γτεἱε Ιιετι·11ε1ιε Ευα ευ! ε1εειιι ΑΙρε11·θΙρίεΙ. ΒΙεεε ΙΔε1ε1ιτ

Μ.11ιπΨΗΠ ίἱεΙ 111ὶτ εεεεπάετε ω, άει· κε 1ΜοΙ8·ε Ιε.πωεΙ1ι·ίεετ ΒτουεΒ1εΙ1ωτε.ττΙιο

εε πιει·ΜΙεΙιειε "Με 1η·εεω Μάο.

Πι·. ΔΠτεά 1 ΜΜΕ (Νεα?ιαιιεεπι).·

Πε1τι ΠττΙιεὶΙ ε·ε1ιι άε.Μι1, Μ." άεε Ρετ$ιιεεἱε Με ΜπτεΙ 1ετ, Με Πι ΜΗ·

εεετει· Ζεἱτ άειι Με ΒεοΜ. εε εεΐϋτε1ιτετειι Κειιε1ιΙιιιετεπ Πι εἱιιειι ιιτη>;είε11ι·Ι1ε1ιεε

πιιά Εεεε ιιπιπει·Ιώπιτειι ΒτοιιεΙι1εΙΙιετετι·1ι ἱὶεετευΐὶὶ1ιτεπ νει·ωε.ς. Με 1ιειιιιε Ζω·

Ζεἰ1: ΙιεΠι επάετεε ΜΜΜ, ννεΙεΙιεε ε1ε1ι εεε εΙεἱεΙιει1 νοι·εεεεε ι·ἱὶΙιπιειι άϋτίτε.

Πι·. Βτἱε1ι Κ. νοπ Πείειιετ (Βίτλ:/ε!ά, 5'τείεα·πι.):

Με άτε1 Με Ρει·τιιεε1ιι εεΙιεπάεΙκευ Βτοιιεεἱτἱἀε11, άε.νοιι πω Βε1ΚΜ·1ει·ε.

ΜΜιετι ειι άειι εεΙυνετετειι Β'οτωετι πω! _1εάεεπηε.Ι ετννἱεε ε1ε1ι 11ιτΡτερετει Με νοιι

:ιιιεεε2ε1ε1ιηετει· 1νὶτειιπἔ; Με εΕετΙ<κε Ηιιετεετεἱε πε!ιτη 1η ενειιη;επδιυπάου Βει·ε1τε

ειε Με Με θεοτει1οιι 1:εςειιιι ε1εΙι ΒιιΙ‹Ι ιιι νεττἰιιςετιι. Με 'Ι'επιυετε.τετ ΒεΙ Μ.

νετΚειιΐ ιιει· @Με Με ΑροιΙ:εΚειι, εοΜε ι1ει·ε1ι ἰοΙἔεετὶε Βιη;ι·οε-Περ6ιε:

Π. Β1ετε!;Πιιιρ!εΙ, Αμο1:1ιεΚει·, 11':ιτεο1ιευ, 1Ιει·ειεΙΙ‹οκνεΙ‹ε ΗΜ. Δε. Μετώπ

Αροϋιεεει·, Πρ, Κε11εεη·. 26_

πεε. εεεε1ι. ΕΗΜιι1ιι· νοιι ω· τιιεε. Βε1ι6ι·άε εεετε.τιει.

ΠιιεεΜ3.ά11εΙιεε, εἱεΙιει· Μτεευάεε 1ιΠιτεΙ μεμε:

Κειιο11Ι1ι1ετει1, Κε1111ιορί- ειισ ΒτουεΜε1κετεττΙ1. ζ

~εεἱ1ε, ΑροΗιεεει·, 1Πεντ. ΡειιΙ 8εεΒοεε, '

 

 

ΑιπΙιτεεοΙ(κωιι)

ΕηΗΕτΜει·Τεει·.

ΒεεοπιάετεῇιιοΚεΙἱ!ΙεπτΙπω!

ΚετετορΙεεεεεε.Αηννεπάιιπε

3ΜεεειγόΙτηΙ1ι:1ιετΤεει·.
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νετεἰτιἱε°ι

_τΙἱεεΙιι€εύ!ΙεπάεΨἱτΙτυπεεεε θοϊετπἱηειιπεεετΡΜεΙε5ιιτε.

 

Σ! εεχ

ΜεΚτειπΚεπιιΙεπει!ιεπ1εεετἐξ
εεε8τ.Ρεϊει·εευτεει·8ειπεΗτει·-ΥετεΠπε.Χ ΨΜειΧἰιτιἰΙἰεΠοκνεΙ‹γΡετειΠοΚ,Π.ἐ

νετΙε1Μω!Βιιιρΐε1ιΙι1ηἔεἱπεεε'1ι·2τεεοάει·ε1ιιεε1Η18·1Ιει1εεεεενει·εἱιιε

.Μεπι·ΚτεπΙιεπρΠεεεποιννεπτΙιεεπθεεεπειεεεεΜε:Βο!Ιειϋ1ιΙε.Ψεεεετ-Χ πεειττει:ετι,'ΓτεςΒε.Ιιτεε,ΚΜεΙεεε,ννεπεεε,ΕΕεεειιιεΙ,Ιτι·Ιεε.ιοτεειε.χ ΜεΒεεετΜετϋ.811ε1ιν.10ΜεδΠΙπ(ε.εΒοεπιτειεεεν.12Με2)εεϋίΈπετ.Χ Μενετννε1τει·1ε1ετ.Π1ειιετ.ε.ε;εαπόΓτεἰιε;;ενοε2-8Πει·εεεεΙΒετχ ευερτεο1ιεε.χΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧχ

Π, 8ε1ιεε1ωΙε1η·, ΡεΙει·εΒιιι·82 Έετ1Γεττεἱπ, ΜΜΕ”. ·

' Ηει·ε·εειεΙ1τ. 1η Με Κοπιππειι6επΩειι-ΑροΙΙιεΚε Ε. ΤεεεεΙιιιει·,ΒεἴΙὶιι Ο. 10, η .

ΘεγάεΙεττεεεε 16. · 1 ((54 1Ο-7'. ·· ` `

κ Βὶεεετ .Μι Πεμ Με ΡτοερεΚτ. Με: «Τεπεε!Μπ (ΜΜΜ ω. 1 - ·τ
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ιιεκειιιι ιιειιιιιιτι

υμιν. οι= Μια.

Με 16 1905

~ ιιι ~ ~ ει. ιιιιιιιιιιιι

ιιιιιιιιιιισιι ιιιιιιιιιιιιιι·ι
ειιιει· άετ ΚεόιιΜιοιι νοιι · _

Πι·. Και! Ποιιιο.Μι.

' ι _ _|ιιιήιέικ (Ι)οι·ριι0.

ε ι·ιΕι ειιι; .·

ΜΜΜ Λ.12'

Πι·. 1οιιιιιιιιεε ιιι·ιιιιιιιιιιιεξ ή

η]

Πι·. ΒιιιΙοιι“ ιΝειιιιιιιιι.

51. Ροτει·ειιιιτρ.
  

Με: ,,$1. ΡειεςεΒιιτέετ Μα!ιοιιιιεοΙιεννοοΙιεηεοΙιτιίι" ει·εοΙιειιιήεόετι ιζ" Αιισιιιισιιι6Μπ -λπίΒτἰ8ο "ιιτιε ει” ιιι8"ΜΜ "

$οιιιιΜιειιιι.-Πει· Μιοιιιιεηρω.μψ Μ ιιι Β·ιιει!.πιιιι.Β Μι!. Πιτ Με Μπακ πιω ειιεειοιιΙιεεεΙιοΕι ειιι ιιπι Βιιοιιιιιι.ιιιιΙΙιιιιε νοιι Ε. Σ.. Μια"

με” ι1ι»ι.ιιιτ ιιιιε ιιιιΠιε 1ειιι· ιιιοΙ.ΡοεπιιεωΙΙιιιιε;ιιι άεπι μιιι1ηριω ἰιι δι. ΡοτετεΙιιιτἔ_ ΝεννεΙ-ιγ-ΡτοερεΚι Ν: Μ, ιιι ι·ιι:Ιιτειι. -Τ πω"

Η.ιιάει·ιι2Ο Μιιτικ ι5.ιιι·ΙιοΙι, 10 Ματια ΙιειΙΙιιΜιτΙιοΙι. ΠετΣιιεπειοιιεε€οιε ι:ι·ιριε εοννιε ιιΙΙοειιιιιιε ΚεάαΜιοιι Βε:ιι€ΙιοΙιειι ΜιωιεΠ επι Μι

ιιιι· ὸἱε ΒιιιιιΙ ΒεεριιΙιειιο ΖεΠειι ιΠΡωιι ιετΞΟ ΚοΡ. οιιετ45 Ρίετι. επ ιιπ ιιιιιιι ιπι εΙειι εωΙΙνει·τι·ετειιάι:τι

Αιιιοτειι ενετε!ειι 25 Ξεριιτιιιιιι:ιειι€ειΙιτετ Οτι€ιιιιιΙεττιΙιεΙιιιεεειιιιάι. τειιι·Ι)τ. Σ. Ποιά; ιιι $τ. Ρειει·ει:ι.,

οεοΙιΜτείιιιιτειι6ειι Μεικ

:ιεεἱΙἰ Οειι·οιν, 1 Πιιιι: .Μ 28

$-Κι:Γει·ιιιο ννετάειι ιιιιοιι άεπι Βιιι:ενοιι ΜΒΜ. ρω ΒοἔεΙ1 Ιιοιιοι·ιτι. πι ι·ιοΙιτειι. 5ρτεοΙιετιιιι6ειι ΜοιιιιιΒ ιιιιά Ρι·ειτεε νοιι Β-5 (Πιτ,

?~

μ· ι)'Μ Ν: .

  
Μ. Ροιοτειιιιι·Βι Μωβ. (19. ΑιιΒιιετ). Φ ε·

ω· ΙιιιιΔΙτι Οι. Νιικοιιιιιε ΟιιΙιοι·: νοιι όοι· Ιιοιιειιι·νιιΜνειι ΒοιιιιιιάΙιιιι; άετ Ρι·ε.ιιοιιΙιι·ιιπΗΜωιι Με Ιιεεοιιόοι·ει· ιπι-πιω

ειοΐιιιιςιιιι€ όοι· ΒαΙιιεοιΙιει·ιιριε. - Βιιοιιοι·ιι.ιιιειε,·οιι ιιιιιἰ Βοερι·οοΙιιιιημιι: Ρωι·. Ι)ι·. Ο. Ηιιιι.Ι:: ΑΝΩ ιιπι! θι·ιιιιιιι·ιεε Με

@πιο νοιι θιιιιΑιιΒιιιιοροιιιι.ιοποι. - Ρι·οί. Πι·. κιν. Οιωι·ιιιιιιι: Με Αιικοιιιιιιι:ιιοΙιοιι Ο ιιι·ιιτιοιιοιι. - Βιιη·Ιι:ΙσρΜιο ιιπ ρι·ιιιιτι

ειιιισιι πωσ", 1ιοι·ιιιιεε·ομεϋειι νοιι Η. 'Ε. Θο!ιιιιι·ει· ιιιιιι Ρι·οι,. Βι·. Η. Ήει·οι·ι1ι. - ιιι.οιΙιιιιΒιιιι ιιιιε άσοι· θεεοΙΙεοιιΜ'ιε

ρι·ιι1ιτιει:1ιει· Αστειο ιιι Βιμ. -- Ρι·οτοΙιοι1ε Με Π. Αοι·ιωτιιεοε άετ ΒετΙϋ.ιιάιεοΙιειι Δοτει.1ιο!ιοιι θεεεΙΙεοΙιιιΕτ

ιιπι Μ., 25. Μιά 26. Βεριοιιιιιοι· 1904 ιιι Βονιι1. - Χνιι. Δοι·ιτειιης Μι· θεεοΙΙεοΙιεϊι ΙινΙ8.ιιάιεοΙιοι·'Αοι·ιτε ιιι

Αι·ιι_ιιεΒιιι·ε 10.-ώ12. Διιι;ιιετ19Ι16. - 'Ι'ιιμειιιιοΙιι·ιοΜ.οιι. - Ποι·το.ΙιτΜε-ΒιιΙΙοτιιι Μ. Ροιοι·εΒιιι·ειι. - Διιιοιςιιιι.

ι   

ϊ'
Πιιιειιι· .Μ Πεμ Ν9·4 ιι. 5 ω- «Βονιιο όοι· ΒιιεεΠεο!ιοιι ιιιωιιιιιωιιει Ζωιωιιιιιιιιω Μι.

  

 

Ν Ιδιιι· ΧΥΠ. Διιι·ιιΜπε· Μι· θοεοΙΙει:Ιιιι!τ Ηι·1ιιιιιιιεοΙιοι· Αστειο

ΠιιάΜ·νιιιιι 10.-412. Αιιρ;. ιι. ο. ιιι Δι·οιιεΙιιιι·ς ει.ιι.ι.ι:.

Ή” Ρι·οχι·ιιιιιιιι «Με Αοι·ιιοΜιεεε Επεσε Με Βοιοι· ειιι Με

ἔ βΒΜ - @Ισια Νιιιιιιιιοι.

  

Βιε Ι. οι·όειιτΙιοΙιε

Δ Οοιιοι·ε1νώι·εειιιιπι1ιιιιε

όοι· ΜΗΕ!ιοι:!ει· ιιοι· Πιιτει·ετϋπιιιηειωεεε άετ· Αστειο

Με ιΜΕιι6ιεοι·ισιι ΑΒιιοιιιιιιε @σε 8ι. Ρειει·ειιυι·8οι·

ᾶτ;τ!ἱςιιειι νοιήιιιιιε ιιι ;ομι·ιεειιιχει· ΗιΗ`ε

Πιιάετ ιιι Δι·οιιιιιιιιη ιιιιι 10. Διι8·ιιετ 1008 ιιπι Ε! ΠΜ· ΝιιοΙιιιι. «κατ.

Με ΝΒιιιοιι .Με 1ειιι:εωτιιιιιιε:

Μ. ιιιω. Ο. νοιι Κιιοι·ι·ο, τ!. 2. Ριιιεεε.

ΝΒ Ι·'ειΙΙε ννοι:εω ιιιιιι·ειιιι€ειιιιοι· ΒετοιΙΙΒιιιι8· ιΙοι· ΠιτςΙιεύει·

ιΝοεο θειιοι·ο.Ινειιιιιιιιιιιιιιις πω» Βιιει:ΜιιεεΒ4.ΜΕ ω» εοΙΙι.ε,

80 !ιιιζει εποε ειιιει· 'Ια 8ιιιιιόε ειιιε Ε!. Θοιιοι·ιι.ιικει·ειιιιιιιιΙιιιις

μια, @κι ιιιιιιΙ:Μιιιιις νοιι όοι· ΑιιιιιΙιΙ Μι· ροι·εϋιι1ιοΙι ει·εοΙιιο

ιιοιιιιιι ιιιιΒιιωιω ιιεεοΜιιεεία.Ιιις ιεε (5 58 Με $ιιιιιιτοιι).

 

Η” Μ· ιιιιιιειιι·νιιιΕνοπ Βιιιιιιιιιιιιιιιη Μ· Ρι·ιιιιοιιιιι·αιιΚ

ιΜιιιιι·ιιιιι ιιιιειιιιιιω·οι· Βοι·ιιοκειοΜιιιιιιη ω· Βιιιισο

· ιιιοι·ιιιιιιι.

ε νοιι

@ι·. ιιι ιι ιιι; ιι ε Ο ιι Ε: στ, Βιιόειι.ι·π ιιι Ρι·ιιιι2οιιειιετΙ.

 

'.';Βιο”άιο Οτιιιι6ΙιιΒο όοι· ιιιοάοι·ιιοιι Μεεειιεο1ιιι.ίιΙιοΙιοιι

βοτειιιιιιιιΒοιι Βι1ιιοιιςΙο εωιιειικ Μι ιιιιε :Πο ιι·ει.ιιι·ιεο

'Ειιτειι0Ιιο ειιιε Βιιιιιιεετεειιι ιεειιτει.οΙιι, ιιιιεε πο” όοι· Βο

ιιιιιι6οτιιιι€επϋτάΙ86ιι Ρ'οι·τεοΙιι·ιιτο όοι· ΟΙιιτιιι·ειο, ποτε Με

ειιιιΙιτειιιοιι ΨΗεεειιειιιιι1 σα· νοΙΙΙιοιιιιιιοιιετοιι ΤοοΙιιιιΙ‹,

Με ιιι ειιι2οΙιιιιιι Παμε ιιοι·ΈΙοιΙΙιιιιιιιο Ιειιιιιο εε εοι1#

νοι·ιιιιο Ηοι·τεοΙιιιίτ Μαι· ιεε Κι·ιι.ιιιιιιειι.ιιιι. εειιιιιιιειι

Κοιιιιτειι, πιο ω· πινω· ειιΙιοΕτ ΜΜΜ.

Ειπε άετ νιοιιιιεεωιι ιιιιιι ιιιιιοιιεΙιει· Μιιιι8ειοιι Πανοπ

Ιει·ιιιιΚιιοιιοιι ΜΜΜ Με Βιιτειιιιι1ιιιιΕεΙοιάοιι άετ (ΜΒΜ

ιιιιιττοι·Μιιοιιε.

Με ΗοΕΕιιιιιι8, ννεΙοΙιο ιιιιιιι ει: ΗειΙιιιιε εοΙοΙιοι· Κι·ιιιιΚ

Ιιειτοιι ειιι” Με ΟΙιιι·ιιι·Βιο ι;οεοιπτ Ιιιιιτο, ΙιιιΒιιιι ειοΙι @οι

υπό. ειιι· ιιιιιΙιι οι·ι“ι1ΙΙι, ιιιιιι νιοιιιι πι” Βοιιιι ειωιωω

ιιιοεοι· Πεμ ειιι: σειι·ιιιιί ΒειιιΒιιοΙιοιι ιι·ιιιιοι ιιιιιι Με

Βοι·ιοΙιτο ω” Μ: ετεοΙιτοοΙ«ιιιτι ειι.Μι·οιοιιοιι Οροι·ιιιιοιιοιι

ιιιιε άετ ιι.Ιτιιιι ιιιι‹Ι ιιοιιοιι νειι τιιιτοΜΜιωτι, εο Ιιοιιιιιιτ

Βιιιοιιι ιιιιινιΙΙΙιιιτΙιοΙι «κι ΒοεοιιιιΙάιΒιιιιε @ποε ι·ιιεειει:Ιιοιι

Αι·2τεε ιιι άειιι Βιιιιι, ιιιιι·,ιιιιοι· Μ: ΠιινοΙΙΚοιιιιιιοιιΙιοιτ Με

ΗοιΙΙιιιιιιΙο ιιε.οΙιετϋΙιο1ιι6, ιιιιτ ιτε.ιιι·ιΒοιι Ζιι.!ι!ιιιι Βοννοιετ,

Με νιοΙο ΒεΙιΙεεειιεινοτιο Ορίοι· Μ: ΑιιεεεειιιΙιιιιιε ειιιε:

οιιιιειΙτιε Βο!ιι·Μτιμοτι 'Ι'ειτειιο!ιο ιιπι! Με οιιιιΙιο!ιο Βι·>

νι·ιιοΙιειι νοιι ειιιει· Τιιιιεοιιιιιιρ; ιιι Με ΗοιΙΙιιιιιιιε νοτΙιιιι8ι. +°

ΜΝ. άειιι Βεεἱιιτι Με ΖοιιιιΙιοτε (Με Αιιτιεερειε ιιιιιι Δωρ

ειε, ινοτιιιτοΙι ειιιε ι·οΙιιιινο Θοίε.ΙιτΙοειέΚοιτ (Με επιιιο1ιωι

οροτειινοιι ΒιιιΒι·ιΕοε ει·τοιοιιι: νιιιιι·ειο, πω! ιιιιιτΈΙοι·Υοι·έ

νοΙΙΙιοιιιιιιιιιιιιε ι1ει· οροι·ιιιινειι ΤοσιιιιιΙτ νιτιιιιιιιο ειιιιι Με

θγιιιι1εοιοειο ιιπι σωσει ιιι αει· ΘοεοΜοΙιτο Μι· ιιιει1Μιιιιε

ει:Ιιειι ννιεεοιιεοιιιιΕτ @Με ιιιι.ετοιιοιι6οιι ιιι-τω άειιι, ω·

(Ιου ΕιιτειιιιιιιιιιεεΙοιάειι Με θοΒιιι·ιιιιιττοτειιιιιιιιΒο άειιι

τιοΙιτιεοιι Ψοε Με ΗοιΙιιιιε ιιι άετ οροτειινοιι ΒιοΜιιιι8
ιιι Βιιι1οιι. ι Π

Νιιιιιι Μι· ιιιιεεειι·ειιετοιι Αι·Βιιιι ποιοι· .Τιι.Ιιι·ιιο!ιιιιο

Μουσε πι: Ιιειιιιο εοΙιοιι ειι8ειι, ι1ιιεε ιιιοεο Βοει:ι·ιιιιιιιιΒιιιι

Με 0ηιιΜιο1οΒιο Με ειιιοιιι Β'ιιιεΙιοιοιιάετοιι. ΝιοΙιτειιοειο

ννοιιι€ει· Ιιε.Βοιι ειιι ΒοειιΙωτε οτ86Ιιοιι, ιιὶοιιιι· Μι ειιιε.

ΙιοιοΒιο νοιι οροοιιιιΙοτ Βοι1οιιιιιιιε. ειιι, ιιιιιιιΙιοΙι @εε

άιιι·οΙι τΠο Οροτειτιοιιειι ιιιιεοι·ει Κοιιιιιιιιεεο ιιι άετ Αιιιιτοιιιιο

ιιπι! ΡιιιΙιοΙοειο ω· ινειΒΙιοΙιιιιι θεεσιι.Ιοόιιιεοι·88ιιο εο οι·

ινοιτοι·ι ενιιι·ς1οιι, Με Ιιοιιιο ιιιιεοι· νιΠεεεει επί ιιιοεοιιι

θειιιοτο μια ειιι νοΙΙΙιόιιιιιιοιι Μ. Μιινωιιιιιεωι

εοΙιοιι ΜΜΜ υπό (ὶοιιρἱΙ ω θι·ιιιιτΙ Μακ· ειιι Βοι

οΙιοιι Βοινοιιιιοιιιιιι Ητι'αΙιτιιιιΒιιιι; ιιιιεε «Με ι·οιι άειιι θι·ιιτιιιιιι



'ΙΊΙμιο

..Ξ:|-:-0 ϊ”. |'ηω

πιο· α! οι",

υυο οου ¦τουου ιιυεεουουοου ἱυττουοτἱτουουΪου ουτουτεουου

Ειτοτυυοου νου οου οιιυτου Έυτυουουυεου, ννοΙουο Ειυ

Ψοουουυοττο ουτοτουου, ντου! ου υυτοτεουοιοου ειυο; Μο

ουτοττΜεο ΨοετοτοΙΙιιυε Μοεοτ 'Ι'οτεοουο τετ τοοοου οοτ

σμτιιινω Αοτο ου νοτοουττου. ΒροουοτυοοΙιουο υτοτυτ

υοου οοτ ΕτίοΙΒ, οοεε ιυτ'οΙεο' οοε υοτ οου Ι.υροτοτοιυιου

εοίουυουου τοτουου Πυτοτευουυυ8ετυοτοττοΙοο Μο Αοιτο

Μοτο οοτ Αουου-Ευτυουουυθεοτυτουυυυοου νοΙΗιοιυιυου

ιιυτεουοΙΙτ ννιιτοο. 8ττυοοτ οτυτοουτο υοιυυου οι» Μο

νου Ν οοοεοτοτυ ουτοοοΙιτο 'Ι'οτεο.ουο οου νοΙΙετουοι

Βου Βοννοτε, οοεε Μο Πτεοουο Μοεοτ Αουοιιουτευυουυ

εου το Βουοττυοτεουοτ ΙυτοΙιττου ευ ευουου τετ. Όνοιτοτε

οττιιυτου ινιτ ουτου Μο Πυτοτειιουυυιιου ννοττυοιιυε'

@ο πιο ινιουττυο -ΒοΙΙο (υοτ οου Κτυουοττουτ2υυουυ8ε

οττιτουΙτυυεου) Μο Βουοττυοτεουο ΙυτοΙιτιου οοΒοτ Με Πτ

ευουο οοτ Κτυουοττυυουυουοτ εριοΙτ.

Μο Υοτεουιοοουυοιτου, ννοΙουο υοτ ΒοουουουτοϋυουυΒου

υυο Ειτοτυυεου ιυτοΙοο ρυοτροτοΙοτ οοοτ Βουοττυοτεουοτ τ

Ετυτουυυυεου ουτοεο ττοτου, υουτοου τυ οτετοτ Μοτο

νου οοτ νοτεουιοοουυοιτ οοτ ΚτουΙιυοὶτεοττοΒοτ Μοεοτ

Ευτυουουυοοιι ου. Βοτ Κτου!ιυοιτεοττοεοτ οοτ Βουοττυοτ

εουου.1υΓουτιου οοτ οοτ ΟουοΙτοΙιτιυε, Μο οοτ ρυοτροτοΙου

ευοτ ειυο Μο 8τιουτουουυου; οοτ Ηουυτυυτοιεουὶοο υο

ετουτ _ιοοοου οιιτιυ,οοοε Μο Ιυτουτιου ιυτττοΙο θουουοΜιου

ουτου Μο 5ουΙοτυιυουτ,- οτοιουτεο ιυιτιοΙε 8ττορτοΙιοΙιΙιου

Μιτου Μο Ι.ιιυρυ- υυο ΒΙυτεοίοοεο Βοεουιουτ.

Βοτοο ΕτΙιτο.υτιυυΒου Ιιουιιου τιυ ΕυοτοευΙτοτ οττοτιεο

Τουιοτου νοτυτοοουου, ννοΙουο το οοτ Ρτοιιιε υυεεοτοτ

οουτυου οτι. ιυιτοτυουοοτ νοτννοουεοΙτ ννοτοου. ννευτουσ

ιοοοου υοι ρυοτροτοΙου ΙυτοΙιτιουου Μο ΙυτοΙιτίου νου οοτ

8ου!οιιυιιουτ οοε Πτοτυο το Μο ΙυΣΙΠΡ11-. υυο ΒΙυτεοτυεεο οοε

εοτυου, υυο νουοοττ το Μο Ροτοτυοτττου εοΙουετ, νοτυτοττοτ

Μου οτουουοττυοιεουο ΕτυτουΙιυυΒ νου οοτ 8ουΙοτιυυο.υτ

οοε Πτοτυε οοτ οουττυυττοτοτυ οοτ Μο 8ουΙοιτυυουτ οοτ

'Ι'ιιυυτ -> Βιιε Ευευοο.τ, ννοτουοε οοτ ρυοτροτοΙοτ ΙυτοΙιτιου

οιιτου'·τυ Μο Ροτουιοττιου 8οΙουετο ΙυτοΙοττου ουτετουτ,

τετ ιυοτετουε οιιτιο.ροτιτουοοΙ, υ·τιυτουο οο.ε Β:τειιοο.τ, ινοτουοε

νου οοτ Τιιυο το Με Ροτττουουιυ 8οΙουετοτ Βιτοτ υοτνοτ

του τυοτειουε ιυττοροτιτουοο! τετ.

ωΒιοτουε Ητεετ ειου οοτ ννἱουτἱΒο 8ουΙυεε οτουου, ουεε

Μο ΕτΙιτουΙιυυΒου οοτ Λουουο Μουτ οοτ ρυοτροτο.Ιου ΙυτοΙι

τιουου, το οττουΒοτοιυ 8τυυο Βουουιιυου, ουτυοΙιουτυυτου

ετυο, οιιεε ντοΙιυουτ Μο τπτ Ρυοτροττυιυ ουτοτουοουο εο

ιιοττυοτεουο 8οΙρτυετττε υυο Ροινιοροτιτουτττε νου οου

ΚέυουοττοτυτουυυυΒου μου ου εοροτιοτου εἱυο.

' ΡΜ Μο ΕτΙιτουΙιυυΒου οοτ Αουοιιο εονντυυου νιττ ουου

υοττουε οοτου ΡτοουοετΠι υυε οοιυ Ετινουυτου νντουτιΒο

ΑυυοΙτερυυτιτο, ου ννττ εοοιου Ιτουυου, οιιεε Μο ΕτΙιτου

ΙιυυΒου οοτ Αουοιιο ιυτοΙΒο νου εουοττυοιεουοτ ΙυτοΙιτιου

τιυ θοοουευτυο ου οου ρυοτροτοΙου εορττεουου ΙυτοΙιττουου

υυο υο ντιοιυ οιυο ουεοΙιιτ ουυεττεο Ρτουυοεο 2υυιεεου.

Πιτ Μου οΙΙοιυ 8οτ`ουτοου ετο υοιυ!ιου οοε Ι.ουου Μουτ.

Σε τετ ννο.υτ, οο..εε Μο ΟουουοΙιΙιου Μουτ υιιτ το οου νοτ

οουτοοουου ΕυιτυοΙιου,εουοοτυ οιιου ιιυ Βτυοοεοντουο Βυτ

ουυουυοου υοτνοτουτυτου τιυετουοο ουσ, ουοτ ουου οοε

τνοεου νοτοιουιτ Μου υοτ ουτοΜεουου Ε'υΙΙου Μο Ψυυο

του Τυυο υοοουτουο υυο Μοεο νοτοτουυυε υυειοττ ουτ

οοτ ΗνροτρΙοειο οοε Βτυοοιτοννουοε. Βυτιυ ιυτιεεου οτι υοι

οοιι- ουΒοοτιττ”ουου Οτουυου οτυο ΝοτευυΒ οοτ Οουοευυε

οτυ1τουου.

Ευ τετ τοτυοτ οτυο υοΙτουυτο 'Ι'οτευουο, οοεε άοε ουοο

υιιυοΙο Ευοο οοτ 'Ευυο Μου υοι οοτ ΜουτυοΙιΙ οοτ Ρο.ΙΙο

νου οουοττυοτεουοτ Βο!ριυετττε νοτεουΠοεετ υυο οτυο

8υοτοεο!ρτυιι οοοτ ΡνοεοΙιουιι ουτετουτ. Εε τετ Μοε οτυο

Αττ $οΙυετνοττοιοιουυο οοτ Νοτυτ, τυοοιυ Μο 'ΗΜ,

ινοτουο οοτ ννοιτοττϋυτυυε οοε Βἰοε υυο οοτ ΟυοοΓυοουου

υυΒοοτουοτ νιυτοο, Μου νοτ οοιυ Ονοττυιυ ερουτου

εουυοεετ, υυο οε τετ ννουτ, ουεε οιυοετοιΙε Μιτου Μοεου

νοτουυε ινοτυΙτουο Πιιτι·υοΙιτυοτυοιτ Ιιοτνοτυοτυτοιι οπο,

τ___τζ,__..---__ ο _ .ϊ~7` ·
· κ - ε. -- τ' έ

Δ

- ουοοτουτουε Μου π_τοοοου :του Εττοτ νοο!τουε!τ:τοοουτου

Μο ΜοεΙιουυοιτ οοτ ΒοΗυίιε 8οεουου οι. 

Εε ιιουυου ουοτ υοου ννοὶτοτο τουτοεετνο Μοτο”οιο(

ρυοεου ειιτττοτου. Βοτ οττοττεο ΙυυοΙτ νοτοδο τουτου @ο

ΜιεειΒου ΒοετουοτοτΙο ντοτοου υυιυ Του οοευετ, ουο

Ιτου υοου οτυο ΖυεουιιυουοουτυιυρίυυΒριιι του ω, οοοε

Μο Αουοιιο ετου ευ οτυοτ νου ο.ΙΙου 5οιτου τοττ.ου, νοτ

Ιιορεο!του Ειτοτ ουτυοΙτουοουιΜοεεο υιιιοοετοΙτου.
. ' ο ' '

Ιυ ουοοτου ΡοΙΙου υοου Μου οοτ ΠΜ' Ιουυουιυ :τι

οτυοτ εοτοεου: Αυεουοοτυυε νοτινουοο!υ, υυε οοτ Θεοτο

εοΙριυι ρυτιιΙουτυ ννιτο οιυο 8ο.οτοεο.Ιρτυυ εοτοεο, ο. Ιι.

οοτ εοΙουο ννοἰεο υοου οτυο ερουτουο θουοευυε οιυττοτου.

Αυοτιοιιου :τους ντο οιου Μοεο νοτυουυο Μουτ ουουτο

Ιου) νοτυοττ οοτ Βιτοτ υοου υυο υοου οοτυο ιυ,τιιιτοτυιιοε-'
τουτΕΙιοττ.οτ - “` ` ο '

Βυτου Μο ΠυτοτευουυυΒου ννοττυοιυιε νντεοου ποτ,

οοοε υοτ οου ιυοιετου ?Μου νου ΡνοουΙριυιτ οοτου Εττοτ

τυυοττεοινουΙ, νντο Μο ΟοντουοτοιΙο ετοτΠ ετυο. ΑΜ οοτ

ΚυυτΙι νου Βουιιυτο πι· οοτ υουτοττο1οΒιεου υυτοτ

ευουτο Εττοττυυο1τ|οοτ Τιιυιι το 72.νου 114 ΓιτΙΙο ετοττΙ.

ΧΛΜ ττο τ'ουο υοτ.ΠυτοτευουυυΒου Με Τυυουοιτοτε οοτ' οοτ

Μοτττυοουου ΚυυΠι ιιι 24 νου 39 ?Μου ετοτιτςιι

Βττοτ. Μ ουεο οτυΙυττ Μοε ω, ουεε υοϋΑυυιτιιτουΒ σου

Ειτοτε ιυτοΙοο οοε ι;οετοιοοττου Βτυουοε Μο Ψουοεοτοεεο

οοτ Ετ!οιτοτ Ιιοιυυττιυτοττ ινοτοου, υυο τυΓοτεο οοτ ου

Ι

ουτου υοννττΙιτου Ηοιυυιιιυε Με: $τουννοουεοτε Μο ΒιιΙιτο- ·
τιου εουυοΙΙ ουετοτυου. "ο

ΑΠ ουε θοευετο ευεο.υιιυουεοίοοετ, ουοου "ο υοτ οου

υουυοετου υυο εουντοτετου Ρ'οτιυου νου εοΙρτοειτιε,' οτ

οοτ ουυτου, ουτουιεουου υυο Βουοττυοιεουου, ο. υ. 'οι

$υΙριυειτιο ρυτιιΙουτο υυο νοτυοοτυουυιτου ου οιυοτ ερου

τουου Ηουυυε. Βοι· Σποτ νοτιιορεοΙτ Μουν Μο Βο.Ιιτοττου

Ιιουυου ου Οτυυοο 8ουου, οε υοου οοεοτ οοτ Εἰτοι·

εοτοε ινοτοου, υυο εουΙιοεεΠου υοου οιιτου Ζυεοιυτυου

εουτυιυρίου. ιυο.υουιυο! ιυιτ νοΙΠεοτ ΗοτετοΙΙυυΒ οοτ Ντου

Β'υυυττου, οοτ Επι! Βουοεου.

 

'Ποτε οιΙΙοοουι τουττο οοε το Μο ΟυιτυτΒιο οοεοτιτο

νοτττο.ιιου Μο Ρτυυουτττοτο*υτἱυυὶρἰο!τ οοτ οου οροτο.ττνου

ΒτουορυυΙιτ. ο . .τ _ .. · ο .. .ο

Βοτ υουττοο 8τουορυυΙιτ οοτ 0νυουοΙοετο τετ ω· υττο

ρτιυοτρτοΙΙ υτουτουοτοττνο ΒτουορυυΙιτ. !ιιι Ιυτοτοεοο οοτ

ΨυτΜουυε οοε υττου Κοιτεοτνεττνου; νοτίουτουο, οπο εοτυο

Βοτοουτιουυε υιιτυο!ιοοινουυου υοτ, ιυοουτο ιου οιυου

Μιτου ΒΙτου οοτ· Μο Βυτνντο!ιοΙουειυυο θοεουτουτο οοτ

Αυντουουυε οοο οροτοττνου :Βιυεττυοε ννοττου. _ Δ. ι

θιουου πιτ νου οοιυ 8τουορυυΙιτο υυε, ου οουι υοου

Μο υυο ουυττουετ ετουουοο ννιουοτ ΒουιιΙο υοου Με

Ιουτο 1898, οΙεο νοτ 10 .Ιουτου, υουυυυτο,· εο Μιτου

υπ, ουεε 8ουουτε. οοτ μου υυοοτοτοΙιου '1'υυοοτο

Αυετοττυυε οοτεοΙυου υπ υοετουοοτ υτοΙτ. Βε τετ οιυο

Ε'τοΒο υννοιτου ΒιιυΒοε, οοεε οτ ουου υιοτυοτ Μο Βιιουο

τοτοιυιο ιιυοι· οο.ε νοειυυΙο νοττουτου ετοΙΙτο.

Ήυτοτ οοιι Ιἱτοτοττεουου Μιττοττιιιτοου οιπο! @Με

ννοΙουο υιοτυοτ εου0του, υυο οοτου Ζου! υτουτυνουτυοι·

Με 803 νοτεουιοοουο ΑττιΙοοΙ υοττοετ, τιυοου ντι· ιιο.υιιι

2 Με ο ΔτττΙιοΙ, ινοΙουο νου οοιυ Ιιουεοτνο.ττνου, Μουτ

οροτοττνου ΗοὶΙνοττουτου υιτυοο!υ. Βιοεο ουε8ουουιιυου,

υοττουτου _τουο οοτ τυουτοτο Ηυυοοττο Μου υοΙουτοιιοου

ΜιττοΗυυεου ττυοτ οιυο υυΒΙουυΙιου υτοεεο Ζουτνου

οροττοττου ΡϋΙΙου. νου τυτου-0ροτοτιουου ευτοουου το

οτετοτ Β.οτυο ττουοοετεουο υυο οιυοττΙιο.υτοουο Υοττοεεοτ.

Κλίπ· υυοου οοτυυτοτ του υυοττοεουουοοτ ΑυττΙουττοττοιτ

οεουττουουο ΜιττοὶΙυυεου_ ννοΙουο τοι Μο νοΙΙΙιουιιυουο

ἐΙιυουοιτ ω, οιυιυο.Ι ουτυουιοιυιυου, υιοτυο θττοιιοου Μουτ

Ι‹ουυουοου Οροτυτἰουεννυτ Ζουο;υτε ουΙοεου;εο οοτ ΒοτΙουτ

ΡοΙυε, οοτ Μουτ υυτ οοτ Ευτυουουυυ οοτ Αουοιιο,

ο



εαν

εοπιιοτιι ιιιιοιι πανι ειτοιεοιτιεοτ , Κιπιιιιοιι.-Ροτειποιτιιιε πι»

`ιιιιτοιοιπιο ιιππ Κεειτοιιοπ επεΓιιιιτιο, επ πιοπιι.ιηιιο,

ιιοι· ποι τοπιο», ιπι Κιιιτιποιτοπιειοπιιοποπ, ιπιπιτοπ ππά

ονιι.τιιιιοπ Αιιειοεεοπ Μο ίτιιιι:οιιιεο Ι.ο.ροτοιοιπιο Πιτ εο

τοιοπ ΜΜΕ. νοιι ιιοτ Ετίοιιτππε ιιιιειτοιιοπιι, Μιεε Μο

Κτο.ιιιτιιοιιοπι ω θιοπιτειιοπ ιιππ Μο Ιοιοιηοτοπ- τοκοι.

εοιιοιι-βιοτιιπΒοπ Η ιιιτε8.οιιιιοιιοιπ Ζπεπιπιποιιιιοπε ετοιιοπ,

οπτιοιτπϊο οτ Με” ποι θιοιειοοιιτοπιιοπ Με Α.ιιποιο, πο

οποιοι οιιπο ποπ Βάση ποτ Βοιιοοππε ιιοι· 0οιειοεικτοπιτ

ιιοιι. Πιο ιιοοιι οιιιιεο Νοιιιοπ τοπ Οροτειοπτοπ επεπιπιι

τοπ, επι ιιοιποτιτι, Μιεε Ροτει πιιοτ 116, Βοχοιι ιιιιοτ

167, 8οιιιιιιιο ι1Βοτ ΠΜ, ΟΙιτοποιτ. ιιποτ 148 ορο

,ποιο τοιοτιοτοπ. Η

Σ· πιο οιποιπ· οποτε, εοντοπιι ιο ιιοι· πιτοπ, πιο ιπ ιιοτ

ιιοποπ ννοιι ιιιιιτιο Μο Οροτειιππεντπι επ οιποτ εοιιτοπ

ιοοπεοεοπ Μιιππιιοιτ, ππὶι ω.» Τοπεοιπιο ιττοπιιοτ Ετοποπ,

τπιο 'οιοποιπ·ιιοο ιπιιοιοττοτ 18-20-ιπιιτιεοτ Μεπιοιιοπ νιπτ

ιιοπ τ. οιιπο πιο Βοποπιτοπ ο πιιι ιιπε 0οιιιτοιιοπ εοπτοοιιι.

Νεοιιιιοιπ ππιιιτιιοιι ιιπιποτ οιΤοπιιιιπτιι8οτ ντπτιιο, ποεε ποε

νοπ νιοιοπ 8οιιοπ ιπιι: Βοοοιειοτππε οιπριοιι1οιιο Βιτειιτ

ριοτοπ ιιοι· Απποιιο ιιοιποεποεε Μο οτινοττοιοπ ΗοιΙοτιο1Βο

οτ8οιι, ντπτιιοπ ποπο οροτο.ιινο νοτιοιιτοπ ιπ νοτεοιιιοΒ

ι;οιιτοοιιι:. πο” οιτει.ιτριοτιο ιιπτοιι πιο $οιιοιπο ππτ ποπ

Πιοτπε, Μο Αιιποιτο ιιοεε οτ οπτιιοΙτ.

Πο.εοεοπ νοτινοτι οοπιιιιοπο εοινοιιι Μο Μπατσιο

ιπιο πιο Μο 'Ι'οιο.ιοτειιτροιιοπ, ιιππ Ιοοτιο ποπ πιο” ιπ

ιιοτ 8οιιοιπο Μιτοιι ω τιιοιιιτιιτιιτιοπ Ι.ιιιιποοτ Μιτοιι οιποπ

ιπιτ οιιιο νοιι 'Ι'τοιοιιτι σποτ Μοττοιοιπ οπεεοΓιιιιττοπ

Ω,ποτεοπιιιιιμπε. Νεοπτιοιπ ντοποτ Μο Βιιιιοτιιππο ιιοι·

Αιι_ιιοιτο ιιιιοιιι, ιιοοιι Μο ποε Πιοτπε πΙΙοιπ Μο οτινοτιο

ιιοποιτοιΒο ο,τεοποπ, ιιππ πιοιιιε ποιπτιιοιιοτ, πιο ποε

ΔοίιιπποΙιοιπ πο: ΡΙΝο. Μι Μπιτ ιτιοιιοιοιιι ιπ πω· πιοιοιι

ποιτιεοπ, νοΙιεττιππιεοπ --Βτει:ιτρΜιοιι πο: Μοτο:: πω! ιιοτ

Λάπτοπ: .ιιοτ Βοιιιιιοεο1 επιιι Ετιοιοοιιοπο.-ιΒιοεο οστο

Μοτο τοπιιςπιο των ΕοΒοπιιεοιιο νο.Βιιιιιιο Οροτπιιοπ

ποιο ιιι ετοεεοπ ,Οποτοι.ιοπεποτιειτοιιοπ ππ‹ι Ιιιοτοτιεοιιοπ
Ροιοιιιιιτοπ Απιπεε. ' ο ο

|Ι= ι . | ' κ

Πιο ιιπ .Ιοιιτο 1896 οτποιιιοποποπ ιιιοτιιοτ οοιι6τοποοπιινοτιτο

ποεσιιιιίτιεοπειοπ πιει οιιιο Απεποιιιπο=ιιιιι ιιοτ οποτειινοπ

'Ι'ποτιιιιιο ιιοι·. Απποειττοπιτιιοιιοπ. Βοτ ετιιεετο τοι πετ

ιπι; Μπι Μοεεοτ πτιιοιιοπιιοπ, ιιπ τοπ τοπιο επποπιιιοπ

Με .8μιΜτοΙοποπ πι οπο: πιο Ιππιιτοιιοπ ιιοτΟροτειιοπ

πιοιιι -ιτπ Ζινοιιοι, επιιοπι οιπο·ετοιίπετο, Μι πποιι πιοιιτ

ετοιίποτο.Β1°Κτππιτππε πετ Αιιποιτο νοτιιοπιιοπ ιει, ππιι

ιιπε ειιοπιπ επ νοτει.οποπποιπ Σποτ ποεοιιιιιιιοοιι ειοιι Μο

θιππιτοΙοποπ πι οτειοτ Βοιιιο ·ιπιι ποτ Ρτο.Βο, ινοΙοιιοτ

Οροτο.ποπεπτι, ποτιι.οποιπιποιοιι, σποτ ποτ νο.Βιιιιιιοιι, ποτ

?στοπ :τι @ποπ εε ιιππ στο ιΜο,..0τοπεο πντιεπιιοπ ποπ

ιιοιιιοπ- Οροτειιοπεπττοιι στο πιοιιοπ ιιοι. -- Ζπ.οποπιιοτ

εοιιιοπ Ζοιτ ΜΜΜ Μοεο Ε'τοπο Μ! πιοιιτοτοπ Υοτεοιππι

Ιππποπ _ππιιΚοπετοεεοπ ποπ 0οποπεποπο Ιοιιιιοιτοτ Ετσι·

-τοτππποπ. Βοι ποτ 8ιιοπιιΒ ιιοτ Βτιιι. ιποπ. Δεεο_οιο

Ποπ ιιι Βιιιπιιιπτε ιοοετο Μι πω· ΒτΜιπππ8 ιιοτ Πιε

ιεπεειοπ ΏπΙΙιποποτιπ πιο 8ιτοιτρππιτιο · ιοΙΒοπποτ
ιποεεοπ επεο.ιιιιποπ: ' ' Α' ε' ο '

τ· Η Βιο Ιππιιιοτιοποπ ποε οροτοιινοπ Βιπιττιπ'οε ποι Επι

επιιιιιιιι8οιι ιπι Βοοικοπ;

ι 2) Πιο νιωιι Με Οροτοιιοποιοτιπιπε.

. 8) Πιο Μπι πετ Οροτειιοπεοτι.

4] Βιε ιτοιοποιο θτιπιο ιιοποπ Ιιοπεοτνο.ιινο Ρτιπτι

εποπ ιιοι ποι· (ιροτειιοπ Οοιιιιιιιτ'ι

- Ποιιοτ Μοεο Ε'τοιτοιι ιτοππιοπ Μο θγπιιιτοιοοοπ ιιιιΙιοπιο

ποτ Βοποιιο ειοιι επεοιπι πιοιιοοιιιιΒοπ. £ιτοτειποεο αισιο

Ιοε νοτιιοι Μο ετοεεο,, ιιιιοτ Μοεο Ε'τοπο οπτειο.πποπο

Βοποπο ποτ Ρο.τιεοτ εοοιωο πο (Πιιτπτιςιο,

Μπιτ· Οποιοι, ιππεεοττο εοιιοπ οιπ ιΣππο Μοεοτ Βοιιιιιιο

πιο ιΙοιιιιιπε, Μιεεοε ννιιπεοιιοπεινοτι εοι, ινοππ οιιιο ποπ
·.; .. ›- · -ι"-τ|"' ο

εοτνο.ιινο Βιτπιπππε ποι;οπ ποπ ιιοττεοιιοπιιοπ, οτιοΙειοεοπ

Βοπιιτοιιειππε ιπ ιιοτ ΒοιιοπΜπιιε πετ Απποιιιττοπιιιιοιιοπ

Ποτε ετοιι“οπ ντιιτιιο. ,

Εποπ ΠπιιΙογ ιιοι· οε οιιοιι, ιιοτ ιιπ ιοιοοπιιοπ .Ιιιιιτο

οιποπ εοιπιτΙοιι Αι·ιιιιοι @ποπ πιο ιτι·ιτιιτιοεο Επιιοτιιππ8

ιιοι· Αϋποιιοοεοιιτιοπ ππά Ιτπιιπ Βοοοπ ιοπο ειποτιιτοπιεοποπ

Αοτειο επ Ηοιπο ποε, ινοιοιιο τιιιτ Μοεοτ Οροτειιοπ, πο”

οιπιτοΒιιοιι, οιπ Ιπιττει.ινοε θοεπιιοιι ποιτιοποπ. @ιιπε

ιιπειποεε). " · ν'

Ι.οπεεοιπ Ιτιιππ ιιιεπ ινιοτιοτ πιο οτειοπΑοπεεοτιιπποπ

οιποτ Κοπεοτνοτινοπ 8ττϋιπππο, ιιιοτ ππά πο. ιιοπιοτιτοπ. Απι”

άεπι ιπι.οτποποποιοπ Κοπετοεε επ Ποειτοπ, πο ποιη

εοπ ππά Μοττιπ ποιοι· Μοεο Ρτο.Βο τοιοτιοτιοπ,' ιιιεπ

Μ. Ζννοιίοι ιιι ποι· οπτειοπιιοποπι)οπο.ιιο πιοιιτ Κοπ

εοτνοτινο Ρτιπειριοπ Ιοπι ινοτιιοπ. Αποιιιπ Αιποτιππι'ιιπει

ιιοτ Επιιιπειο.ειππε Πιτ πιο τοΜιιοΙο Βιοπιππε τω, εις:ιι το

Ιοεοπ. ΘιοΒοιι ποπ Βοπιιιιιιιειππε ιιιποοπ επ πιιΕεπιτοιοπ

Ε'τοπιιιιπ, Μοτιιιι, νοπ ποστ, Ροτ8πεεοπ,

πιιπ ιπι .Ιο.ιιτο 1897 ιιοιιιιιοπ ποι ποτιιιι θιοΒιιτιειιοΙι'οτ

νοτοιιι οπτειοπιιοποιι Βοποπο πιει: :πιο Βοπιιοτ διοιιππε

ποεοπ Μο τοπιιτειο Β.ιοιιιππε. Ποτ νοτειιεοπιιο Μπιτ-το!

εοιπει: ερτοοιι οπο, Μι.εε Μο Ψιοπτιειτοιτ ιιοτ ποιποπεπτιοπ

τοπ Ρτερο.τπιο πιοιιτ ιιι ιιοτοπ 8οιτοπιιοιι, εσπιιοτιι πιο

ιιιοιιτ ιπ ιιιτοτ ΗΕπιιΒιιοιι ιιοΒο; οι· ποι›ο ιπ ιι.ιιπιιοποπ

Μπι" πιοιιι ππτ Βοεοιιοπ, Μιεε ποι Ιτοπεοτνοτινοτ Βοιιοικι

Μπι; Μο Ι.οιιιοπιιοιι Μι; Βοποεοπ εοιοπ, εοπτιοτπ οτ ιιππο

εοΒοτ ιιιιπιιε ποππε 8οπννοιιΒοτεοποίι οιπετοιοπ εοιιοπ.

Ψοππ Με πεε τοπιιτειο νοτιο.ιιτοπ πιτ ΗοιΙππε ιπιιτοπ

ιπϋπο, εο ποτειστο οε εοιπει Μιππ εοιποτ Μοιπππ8 ποοιι

ποε Γοπιιιιοπειιιοιτ. ο - το

. ,,

Ιιπ πιω 1899 πιτπιιιι Μο Ζοιιι ποτ ιιιοτιιοτ 8οιιοτιεοπ

ννοι·1ιο εοποπ ποτιοπι.οπο πο. ννοτιπ ιι.πεεοτι οιιιο (σιωπ

ποτιππεεοπ: Νποικιοιιι ιιιεπ πιιιιιοπιιοιι επτ Ετιιοππι.πιε .Βο

ιιοιιιιποπ πι, ιιοεε ποε Ειπιιοτποπ ιιοι· νοτοιιοτι:οπ'Ι'πϋπ

ιτοπιιι Θοποειιπο. ειοιιοτι, ποπ ιιοτ Βπιππειεειππε ΙπτΜο

Ργοεο.ιριπιτ-Οροτειιοποπ ο.ποοποπιπιοπ. Ετ Μπι: ιτοιι.οτ: Πο.

ιιιοιιτοτο Απιοτοπ επ ιιοτ ΠοποτεοπΒιιππ ποιο.πει ειπιι,

ποεε Μο Βιτειιτροτιοπ τιοτ οπιειιπιιοιοιι Απποιτο ππτ ιπ ιιοπι

τοπιο επ ιιο.ποτπποτ Θιοποετιππ Μπα, ινοππ πιο νοτιιοτ οτ

Ιττοπιιιο Οοπετιιιιιιιοτ ιπιτοπιιοτπι οπο, ππά ιιοεε, ειο

εοιιινοτο Βιιιετιιιο· πιιτ ειιι ποεοπιιοτε εοιιινιοτιπο ιπιιιο,

Μο Με οιπιοοιιοτο Βοποπιιιππο πιοιιτ τοοειοτοπ,·επιιο- ·

εοπτιιπιτοπ οιιιο, ιτειιιπ πιω ιιοτιπ οιποπ Ε'οτι.εοπτιιε ιιοι·

Ιτοπεοτνοτινοπ Βιοπιππο ιιοετιιεεοπ. - -

ΑΜ ποιπ Μπποποποτ Κοιιοτοεεο ιιπ Μοτο 18%

ποιτοππι Ρτιτεοπ οίιοπ, Μιεε νοπ ιιΙιοπ ιποποτποπεγ

πιειιτοΙοειεοιιοπ Οροτειιοποπ Μο Αιιποιι- .πιιπ ποεοπτιο'τε

Μο Ριοεπιριπιτ-Οροτοιιοποπ ιιιοιοπιεοπ ειπε, τιιο“ιι.ιτι

ινοπιοετοπ επίτιοιιοπετοι1οππο ΕτιοΙι;ο οτεοποπ. τω πω.

ποπ: εοιπει πιοιοΙιτοιιιΒο Ειτειιτροι;ιοπ ποε πιοπιε ιτοιιιοπ

πιπτοιοιιοπιιοπ ΕτιοΙε Μοτο, ιπποιπ ποινοοροτιιοπιιιεοπο

8οιιιιιοτεοπ, Πτιιι- ππά 8ιπιιιποεοιινοτιιοπ Με πποπεοποπιπο

Ροι8οοτεοΙιοιπιιιιΒοπ ιοτιιιοειππιιοπ, ινοτι οτ ' Μο Ε'τοΒο

τω, Μι οε πιοιιι. τιοπιιοοτ πι, ιτπ Ρτιπειρ τπτ ιιοπεοτ
νοτινοπ Τιιοτπριο οπτι1οιιεπιτοιιι·οπ. “ ` ι °°

ο Απ” εοιπει Βοπο.πιο, ιιοτ ποοιι ιτοτ οιπιποπ :εποε

ποι ιοιιοτ ιιπεοτιιιοιτοπ 'Ι'ιιιιπ ιιοτοπ Εεει;ιτρπιιοπ Πιτ ιιπ

Βοεοιει οοιιο.ιτοπ ιιοτιο, ιτοιιτι Μπι ιτοπεοτνο.κινοπ Βιοπο

ριιπιτιο επτιιοιτ, πο ιιππ ππτ Μο το.ιιιιιτοιο Οροτειιοπ οιιιοπ

Ετιοι8 επ νοτερτοοποπ εοιιιοπ, οτ οποτ Μοεοπ εοπντιοτιποπ

Ειιιετιιι πιιτ Πιτ εοιιντοτο Β'ιιιιο νοτποιιιιιι, πει Ποιοιιιοτοπ

Ετιιτοπιιπποοπ ιπποεεοπ πετ Ιτοιπο Οροτειιοπ ιιιοιιτ ιτιοοιιιι.

Β·οειιιοτπ, πετ οιιοπιοιΙε ποπ Βιοππριιπιττ8οιιοπεπε

οιππιτπιπι, ερτιοιιι ειοιι Μιιιιπ οπο, εποε οτ επι πιιπ ορο

τοιινοπ νοτοοιιοπ οτει ω" οπτεοιιιιοεεο, ινοππ πιο-Κοτο

εοτιτοιινο 'Ι'ιιοτπριο μπε οτιοΙΒΙοε 8οπΙιοιιοπ εοι. πωπω

Απποπιποπ ιιοτ ΖοιιΙ ιιοτ ΑτιιιτοΙ, Μο ποπ ιπιιΟροτοιιο

ποπ ι›οεοιιϋ.ίιι8οιι, οτεοιιοιποπ ιπ ιιοτ πιπιτειιιτ ο.Ιιπιιιιιιιοιι

εοΙοιιο ΜιτιοιΙιιποοπ, πιοιιποτ Κοπεοτνοιινο_(ΕΙιο,τοπιοι,,ιπ
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ιιΙιοια 5Ιααο Βαααιαιαοιι, ια ΙιααααΙα ιιαίαααοα, ααα αε

ΐα.αει ειοα αιαα θιι·αρρο ααα εαΙαααα Ααταταα αιι αιΙααα α.α,

αΙα ιαιι ιιαααιοα α.Ιε αροταιιινοα νοτιοαταα αια ΗαιΙααα

ααι· Αααακααταιιαααα8: ια ατι·αιοααα ειιαααα, ααα ιιαιΙα

ιαιαιοι· αοαα ιι'ατίαατοα οαιρίοαΙαα, ααα αιο αΙιαα, αοι

ιιααο ναι·Βοοεαααα, ναα ααιιααι νατεαοααα. θι·αιαιαα·ιι

Ιι ο ιι αιαριιααΙι ααι αατοαιεοααα Εται·ααΙιαιιααα ααι· Ααααιια,

ιαιτιιαι.ατιαα ΙαιαΙιι.ιοιιαα αιιι ΑΙαιαααΙιαα. Ι.οαααονι

νοτειιααια Ια 82 ια'αΙΙοιι ιαιι Βιιταια ΒιίαΙΒα ααε ναι·ια.αταα

ΟταιααιαιιΙιαιιε.-Ραααο οταιοΙι εαιιααοΕτιαΙΒο πιιι;

αοια Ρτοααα'εαΙιοα ΒαΙαειααΒενατίααταα ιαιτ Βοαι·αι.

ΚαΙααια ιαιΙι ια εαιαααι αιαίααει·αιοααα, ααα (ιαμα

εταιια ατεοααριαααοα Μαιο Με, ννοΙααα Βι·ΙαιΒα ιαιτιαΙε

ααα Ιατα.αιεααοα ααα ΒαΙνιιαιεααοα Βιταιααε ατταιοαι ανατ

αοα, ιιααταιια ννοιαοαΙια.αια ιιααι· αιο ιαιι αει· ιι.ιιαα

ΡΙααι·Φ ααα 8ααΙαιιιιιιααΙιαααΙααΒ αι·αιοΙταα ΙϊαεαΙιαιο τα

ατιαι·ι.

8ιτιιια αοιΙι ααι·αα Βοαα.ααΙααα πιιι ααιεεαια αναεεαι·.

Π· ιααοαι Ιι·ι·ιααιιαααα ιαιι. Ψοεεαι· νοο 48-60°, Μαται

Ιαα 80 Οπα. Πι· εαατοααατ Ιιαι Ιαιι€ειιιααια Ειααιοεεαα·

Ιαοεαα αιαο ιι;ταεεο 0ιιααιιιιιτ ΙΝοεεατ. Βαι α.Ιιαιαα ααα

Ιιααρι.ειιααΙιαα ααι αοαοταο.Γιαα Ε'ιιΙΙαιι αταοαο ααα νοτιααταα

ται·αιιαΙιοαα Βτι”οιεα. Μααονταιαιν αιαριιααιι ααα Αρρα

ται ααα Ηαιτιαιααα, αιαοα θιαιαιιιιααΙΙαα, αατ ια αια

8αααιαα αιαεαΙιιατι Μια, ααα ααι· ειναι θιαιαιαιταατοα

αει, αιιταα αιοΙοαα ααα ννα.εεατ ιααΙιαα 1-2 8ιααααα

απο ΙααΒεαιιι αιαεει. Βια ααΙοιιαααα Β.αατα ιει οααατ, Με

αιο ααΙοιτοιιαα, εα αιιεε ααι·αΙι ΒαεααΙαααιΒιιαε ααε Ζα

ΙΙααααε αιι.ε ννοεεατ οιααα Ι)ι·ιιαΙι ιιιο! αια θιονιιααα ααα

ιιααα Ιιειαα. 'Ι'αααιεαα αοαιιιαι οιααα 8οαιειιιαρραται,

ιαιτ ιναΙααοιιι ιαα.α 60-60 Οτο.α οι·ταιαααιι Ιιααα. ΡαΙααα

ιιααι· Ιιααειταιοττα ιιιιαα Αι·ι. αοε Βιατεοααα ΗαιεεΙαιι

Ιιαειοαε αιααα Αρραται, ιαιι ννοιοααια αι· ααι οιαοτ ααα

νοιι 180--150 (Μια μια ΕΙαιΙατιαΙαα αι·τοιααια. Ι(ααι·αι·

αοααι:αι αΙε Ψιιι·αιααααΙΙα 4 αΙαΙιιτΙεαΙια θΙααΙοιαραα,

ιναΙοΙια Ια αιαοια Αρραται ααοτ Βοααα ααα ΒοαααΙιεΙα

αααοαι·ιιααι αναταοα ααα ιιαιαιι αιαο Μπα ναα 100 θταα

αι·αααΒι α·αι·ααα Ιιιιαα.

Βια ΗαιΙιιιιτΙιααε αΙΙ αιαεατ νοτΙααταα κι ραιαειααΙ

ιιααιια, εαιιααια πιτ ααα εοαααιιααοα Βιααιιεε Ιιααααα, ααα

ααα ιΠιιι·αιοετααο ιιαΙ αιο ΕαινιιαΙιαΙιιαα αατ ΒαΙιταιιαα

α.αειιααα.

ΒΙοεα Ιτααεατναιινα νοτιοαι·αα εταΙΙαα αΙΙαι·αιιι€ε Ιιαιαο

ιαααΙα ΗοιΙιααιαααα ω, ααατ ααι ινιανιοΙαα Κι·ααΙιααιτοα

ναι·ΙΙιεοα να· αΙιαταα.αρτ αΙιοτ οιιιο ιαααΙα ΗαιΙιααταοαο.

Ζαιιι Βαιιαιε ααεεοιι, αειεε ειο ααααοαα ιααααΓο.ΙΙε αΙαο

ΙιααΙιει εοαιιιαΙιαι·α ΗαιΙιαοιαααα αιαιαα, αιαοαια ισα αατ οτ

ανααιιαα, αοεε »οι ααι· ΕτΙιτααΙιααε αατ Δαααιια αιιιο Ορα

τατιοα ιιαιαατ ΙοαααεαοΓαατιιαα αι, ινιιιιι·αιια αια Κι·ααΙι

ααα. ιια ααα Πιτ ειαα εαΙιαα ααα Ι.αΙιαα ααΙα.αι·ααι. Κατα

ααεο.ιιιιαααι'αεεααα Ιτααααα να· Ιιααεταιιοταα, ααεε αιο (ιγ

ιιιιΙιοΙαΒιο αοι ααι· Βοαα.ιιαΙαα8 ααι· θααιιτιααιιοτοαααιι

αατοιιααααεαα ααί ααα 8ια.ααρααΙιτ ααι· αΙιαα αααΙαιιααα

ΙΙαι·Ιααταα 2ατιιαΙιεαΙιαατι Με. Ι)αεε ια ααα εαΙταααα Ρα!

Ιαιι, να αιαα Οροι·αιιαα αιιαιααιιααΙιαα ααιια Μ, ια αοτ

.ατι αατ Ορατοι.ιαα σα» Ιιοαεατνατ.ινο αααι· τοαιΙ‹α.Ια Βιοα

Μια; αΙΙΒαιααια ααα αααιςΙΙιια α.αοαριιατι νιιαι·ααα πατα,

αι Μαιο αοαα ιιιαΙιτ ια ειιααα, ααα αε κι εααι· αια.ατ

εαααιαΙιαα, ααεε αε ααι:α ΙααΒα αα.ααι·α πατα, Με αιιαα ια

αιαεατ ΡταΒο ναΙΙιεα ΕιαιαΙιαιι αοττεοααιι απο. ιιοαα

ιτααα ειιι· αιιαα εααααο ΒτίαΙΒο εαΙιαιι, ιιιαΙααα ια αατ

8αααιιια°εοααα Κιιαια αιιι·οα ααα ι·ααιιιαΙα νοτιααι·οα

αιτοιαΙιι ιιιιιταοα, εα αιιτιοα να· αααιι αιαΙιτ ιιιιοι·εααα,

ααεε αοι Ι·'ταιιαα, νναΙαΙιο ιατατ ααιαοα Ονα.τιοα Ιιαι·αιιατ

αναι·αοα, αια αιιαιιαααοαιααα. εααοαοααιοα (ιι Ι α. ιιι ααΙ:°εαΙιοα

ΙατεαααιαααΒαα αιιαα αει· Κοειταιιιαα ααΠ:ι·αιαα.

Ναοααοαι αΙεα ια ααι· 8α.αεαιι Ι.ιιαι·αιατ ααι· Ρτιιααα

αοιΙΙιαααα αια Ααειοατ ναι·Ιιατι·εαιιααα αι, αα.εε ααα ορο

ταιιιια ναι·Γαατοα αυτ ται 1ιαιιο, ια ααιιαα αε αιιαιααιιιια

ααα ασια αι·εοαοιαι, ναταιιαοααΙιαα Μ, απο αε αιιιιιτΙιοα

ια αι·ειαι· Βοιαα ααα αοι· ΒιοααΕΙιαιι ααα ΙΙΥιτΙ:οααιΙααΐτ

ω αΙιαα ιιααΙαιιααα, Ιιααεαι·νιιι.Ιναα Υαι·ίααι·ααε ααΙιααΒαα,

ια πιο νιοΙαα ΡαΙΙαα ιαα.α ναα αιαατ Οροι·αιιαα αΙιεαααιι

Ιτα.αα. . .

8ιτα.ια αιιι·Ιιο ι·αοατ ααΙιαα, στοα:: οι· εα.ιιι, αααε τω:

ααα ΒτΙιι·ααΙιααεαα α” Αααοιια πι' Ιιααοαι·νατινα, αιοαι

αιαιιαα Αι·ιι οιι ααιΙοα ειιια. Ι)ατια αει οι· ιιααααιαετ. Βοοαα,

ααεε αιο ιααααι·αα αγραταρατατινο Βιοαιααα ΗοΙιαιαιααοα

νοα Ρι·οααιιαααιιαΙιαα παπι ΟρΙατ νατΙααετ ω. -ι

Βια Ιια.ιια ααα θανιιιεεαα αιααε ιοαοαθγααΙιαΙααοα πιιι

ΒατααιΒααε οι·Ι”ιιΙΙαα, ααεε αιο Ιιοαεαι·ναιινο Β.ιαατιια8,

ιιααΙιαοαι ειο ιατο Ε'αιιατριααο αοει.ο.αααα ααι, νοιι ΜτΙ:

Ιιοιιαια ιΝοι·ιιο Με; αια ΒαΙαααΙαΒοα _ιααοαα Ιιαααοα εοΙΙ

νοτιιι·ιιιααα εοια, ααεε αια Βο.ΙααοΙοειο ιατα ααα Βααοαιααε

α·ιααοιεαινααιιαα αει, αααα ισα αααΙιο, αα σήτα αιαιιιιιιια

ααοινοιιαΙα, ααεε ααι ααι· ΑαιναααααΒ ααα Ιιααεοι·ναιινωι

νατία.ατααε αατ αιοααι·αοα ΒαΙαοαΙααια αοι· Υατι·ιαε Βα

αιιατι. ή "ο

¦
αδ

ΒιιαΙιαι·αιι:αιααιι ιιιια Βαερι·οοιιααααα.Ι

Ρι·αΙ. Πι·. Ο. Πααα(Ζαι·ιοα)ι Αιιαε·αιιαθταααι·ιεε

αατ Ι.ααι·ο ααα ααα Αααοααροταιια ααα.

Ι.ιοαιαα.αα'ε ιαααιαια. ΗαιιααιΙααααα Βιιαα ΧΧΧΙ.ι αΙΙιιιαααιι.

ααιιιαιι Ι9θ4. ιιιο 30 ι'αι·αιι.τοα 'Ι'α.ΙιαΙα ααα 154 ααΙιαπιτποαι

Αααιιαααςαα ααα Βίαια: α. Ριαιι.

Ρται. Μ. αν. ΟοατιααΙι (Μια): Ι)Ιαιιιιααααται

Ιιαααα Οροταιιαααιι. Ηοι“ι Ι6--17, 18-19.

(80αΙαεε). Ιινιαα. Κ. Θοι·αΙαε Βααα. 1904.

Βιιαα'α ΑιΙαε ααι· Ααςοααροι·αι.ιααοα ταΙαι ειοα ιιιαταιι; :ια

αΙα εαααα $ι·Ιιαοι· ιιιι ααΙααα ναι·Ιαιτα οι·αοαιοαααοιι, αΙΙαααιαια

ναι·αι·αιιαααιι ααα ααΙιοΙπαα Αι.Ιααι.αα αοεεαΙααα νατίαααοι·α

(«ΟαατααΙιαααΙιααια>› ααα «α.αεαατα ΑαςααΙιταιιιιααιιαα»). και»

εοιαα ναι·πααα·αι·, εα Μ: ααοα αιοεατ Ατ.Ια.ε αιι- Ξι:ααιοι·αααα ααα

Ααι·ι:ια ααειιιιιιατ ααα Μια αοιιι ααιτοαοααοα Ααοαιιαι·αι, πιο

ααοα _ιαααια Απο, αοι· θοΙααοααοιι. ιιιιι Αααοααροι·αιιααοα απια

ιααιαταα, ιιο ααοαααοι·α αοια Ιαι.ααα.ι·ιιι, ιινιΙΙΙιαιιιιααα εαια.

Ιιιι οιαΙαιιοααοα αΙΙαιοιααιααα 'Ι'αιΙ @οι νοι·Βί αΙιιαα ναΙΙ=

ειια.ααια·αα θι·αααι·ιεο ααι· ααιτοααι·πΙΙοααα Οροι·αι.ιααεΙαατο, αει·

Αιιααειαοαιο ααα Νατιιααο, Ααιιεορι.ια ααα Ααορεια αιια·Ια αο

εοαααι·ο ΑαΙ'ιαοτιιααιιιααιτ εααααΙιααα. Ιαι εροαιοΙΙαα 'Ι"οιΙ ινοι·αοα

αιο οιαιαΙιιαα Ο αι·αιιααοα ειιι Ααα·α.ιιι,αΙ (ναι· αΙΙαα αια Μεταμε

ταιιαα ααα αια ι·ιααιιταιαια) πανια α.αοεαταιιΙα ααοεαΙιιαα (δραπα

ο αι·αιιαα, ΒααΙιΙααιιαα .πω ααα ιιι ααα Δααοιαα (Ιιιααι·ιι.

ααααι·Βοαοα πο.) οιιι οιιααα ααα ααεαιιααΙιοα αοααι·οοααα,

νναααΙ αοααα ααα αΙαι:αα αα αι:ιοα ΙααιΙιαιιοααα, νοτΙααΙ' ακα.

ιτααιΐιαι·αιια αοτιιαΙιαιααιι€ι ιναι·αοα. Πιο ιααΙτοΙααοα ααα καιω

Ιατα:ι.αα Βοοαααα'ααοα ίαι·αιαοα 'Ι'αιοΙα, ιιιο οιιιααιααα Αααα αοι·

Ο;ΐοι·ο.ιιααοα αοι·εταΙΙααα, ιιιιια αιιιααινοπ ιαειι·ιιατιν. α. 'Γ.

πα ι· εααϋα. Βει: ααα·ααιιι·αιΙιααο Ιαοιταιιιααι.αι·ιααι απ. αιαιαΙιρα

νοΙια5α.ααια· ια οαανναι·οοα (ραοιαιγριεααοα) ΑααιΙαιιαα·οα αει·

εοεια τ.

Βιαο ι·ιιααιιοαα ΑαεΒιοαο αααα αιοεαε αοαι· ατιιααααατοα

ΑἴὶΙαεαιι: "απο ιαι Ιαιαι·αεεο ααεοι·οι· Ιιααααι·πα αιιιιαααα πα

νι· ααα ω.

Βαε αιαι'αιητι·αιοαα ιι·οαιοαοαα Ψαι·Ιι Οοαι·ιιιαΙι'ε αει ια

νοι·Ιιορ,·οαααα, ιιι Βιιαα ααα ναι·ιααα .Ιααι·οο αι·οοαιοαοααα Ιαο

ι'αι·ιιααοα αοιααα νοιι νιαΙαα ΙΙ`ααα αααοεοα ιιοαοα πιιι Παρτο

αιαα αι·ινατιαταα ΑαοααΙααε ο;οι'ιια αα. ΟαινααΙ οιι Ια αι·ειοτ

Μαιο πα· ααα ΒρααιαΙιειοα αοετιαιαιτ πι. εαιαα ααοα και. αα

αε αα8·οεααΙαεααα νοι·Ιιοι.τι, αιιαα νιταιεοτα Δαι·παιιι·αιεα αοταιιί

ααι'ιαοι·Ιιεα.ια εαιαααατ. Ψαι· ειαα ιιαοι· ιι·ιτοααινοΙοαο Ααςαααρα

ι·αι.ιαα, αΙιατ ιατα ΙααιΙιατ.ιααοα, Παιαοααα, ΚαιιιαΙιααιιαααα,

Ρτοααοεα ω». ααιαι·τιααιοα ννιΙΙ, ιιαααι ααι·ια Με ια αιαααι

ναι·αιιι;Ιιαιιαα ΝαοαεοαΙααονται·α αΙΙαα Ψιααοααινοτια. Ποια

Δαα·ααειται; Μια αει ειιι* αροι·ατινοια ιιααιαιια εκατο αιιι :ανατ

Ια.εαια·αι· πω» ααα Βαωτοααι· εαια. Ια ααα νατΙιαιταιιαοα

8οαΙαοαΙιαιατιιαααα ιιαααα αιο Βι.αι·αραται.ιαααα ααα αια ιιιιιιαα.ιι

θααι·αιιααοα ειιι «α» Ι.ιαεα (Μγαριααααι·αιιαα απο.) ιαι·αα Αα

εααιαεε ααα ννοι·αοα αια Ορατοι.ιαιιαα αιιι θΙααΙιατροι· ααα ααι·



ιααΜια.ιιι, (αιαα;ιιαιοααιαι.ιαιιαα, Βιιι·ιιατιοα νοιι 0ναιιααι·ιιαα,

Ορει·αιιαα ααι· Νει:ιααατα.αιααααα) ιιαα·ααιιιιααιι.

Έ α α ι· αι α ιι'α «Αιιαειιαι·αι.ιιααε Οραι·ιιιιοαεα» αεαααιαα α”

νιται·ινοιια ααα αιιααι·ααα Βει·αιεααι·ιιαα· ααα οραιαιιιιιιαιοα.

Βιιααει·αεαιιιιαα.

Βιεααιε.

ιααανιιιοριιαια α” αι·αιιιιαααεα Μααιαια,

ιιαι·ιιααΒεααααα νοα Βι·. Μ. 'Γ. 8οιιιιιι·αι ααα Ρι·αι.

Βι·. Η. νιει·οι·αι ααιαι· Μιτννιιιιααα αιαιι·ειοααι·

Ρι·οιεααοι·αιι αιια Βοααιιιαα. ννιαιι 1905, νει·ιαα νοιι

Διι'ι·αα ιιαιαει·, ιαπ- αιια Πιιιναι·αιιιιιααααααιιιιαιαι·.

1. Ι.ιείαι·αιια, 1. ιιιιιιια, αια. αειιιι·ειοααα Ιιιααιια

τιοααιι.

Παι·ιιααΒααει· ααα ναι·ια ει· ιιιιααιι αιεα ια αει· ααααιι «ΕΜΥ

ιιιο Μια ααι· ιιιαιαιαεααα εαιαια» αια Ααι'αιιαε αεαιειιι, αειιι

τα ιιααααα Αι·ι·ιια αιαεα αια αεαιιιαιε Πειιιιιιααε ιιιιιια.αιιαα

ειι, πι' ααι· ιιιιιαα ιιιοααιααι· ννιαααιιαααιιίι αιειιααααα, αανει·

ιιιααια·αα Βαιιιιαι· ααα Γιιαι·αι· Ζιι εεααα, αει ννειαιιααι ει· Παει·

ιι.ιιια ια ααι· Αααιιααιιι.ε αει· Βαι·αι'αι.ιιιιαιιειι α.ιιιιιιιιααεααεα Για

ια·αα ειιια αι·ιιιιαα, πι' Μααεααοααιιιιειιαι· α'οιααιιιιιια ααα απαι

ι.ιαιιααι· ιατι'αιιι·ααα· ααι·ααεααα Αααιιααι”ι. αι·αιιιιαα ιιιιαα. Βια αοιι

ια ααια αειιαα νναιιια νοι·ννιεεειια αια αρ ααια1ια Ριιιαο

ιοιαια ααα 'Ι'ιιαι·αρια ααα ιαι·εα Ζιναιι.ιαιι (ιιιιαι·αε

Μεαιαια, Οιιιι·αι·αια, 0αααιιααιιιι'α ααα (ιγαιιιιο1οαια. Νααι·οιοΒιε

ααα Ρανεαιιιιι·ια, Ριιαιαιι·ιε, Λαμια, 0αι·αααειιιιιιιιαε, Βαι·ιιιιιιτο

ααα νααει·εο1οεια, Βιιι·ναι:ο·, Βαιιιο- ααα Βιοιαιιιοιοι;ια αια.),

αοννια αια ιιιιαιειιιαιαα Τααι·αρια (αια αεαοαααι·ει· Βει·ιιαιιαιειιιι

μας ααι· ια αειιαι·αι· Ζαιτ ιιι αοααι· Βιιιια ιααιααςιαα αιιιι.αιι

αεααιι αιιιι ραναιιιιιιιαααεα 'Ι'ααι·ιιρια) και· Βα.ι·αι.ειιααα αειιιαααα.

Αααι· ιιαειι αια Ηιιιιαινιαααααειιαιτεα (Ααιιιααιια, Ραναιοιοι:ιε,

€αειιιια. ιιιιιααιοα·ιαοαα Ααιιιοαιια, Βα.ιιτειιοιοςια αια.ι, αοννιε αια

Πγρ;ιεαε ααα διαιιιααι·ιααιιιιιααα αοιιειι Βειιιαιιαιαιιιιααας αα

ααιι,ι| ιιοιναιι. αια ια α» ρι·ιιια.ιααιιαα ιιαααιαια Δανναααααα

ει· ιι ι·αα.

Βια ααα νοι·ιιαςαααε ει·αια ιιιιιααι αει· ι. 1.ιιει'αι·αιια·, νναΙειια

ααα θ) Ωαιιιι·ιααιτεα αια Αι·ιιιιει Ααοααα-Ααιιααριιαα αεαιιααειι.,

πι. τ. ιιααι·ιιιι ααιι αααεαιαα ιαι·ι·αααειιαεαιιιιαα αιια 1αι·ι'ααι·αιιααα

ααα αααεαιιι`τ ααα εαιαρι·ιεαι. ναιιιιοιιιαιαα ααα Αιιι'οι·ααι·ααααα :ια

αια αι·ιιαεααιιιαα Παιι'ααιιιιαι Για· ααα Ρι·αιιιιιιει·. 8ο ινειι αιαα αααα

αιααεαι Βι·αεααι.ιιειι αι·ιειιαα ιιιααι., απ ιιια.ιι ια αει· Αιιιια.ααιε ααι·ααα

αει, Μια εα ααα αειααιι αια αιιααι;αιεαι·ιε αεννιιιιι·ιειι Ηει·α.ιιαααααι·α

ιαι νειαιαιιιιι ααα ιααιι·αιααεα (71) αει·νοι·ι·ιι αιιααα ιιιιαι·αει

ιαι·ιι ιααιιααεα Μι·α, αει νοιιειιαααα,· αιαααα ι ει·ιιεα αιιια ι.ιιαιω

αννιαεααα ααα .ιιοαταριαιιααα νιειαιιιιαιαεα Βαανιιιοριιαιαα ααα

ααα ιιαι·ιεα αιεαι. ιιιααιι·ιαι·ιαα Ηαααινϋι·ιαι·αιιεααια ιιααααιιιιιαα

ααα αιεααι· αεαεα Βαανιιιορα.αια αιαεα ααα ια _ιαααι· ιιι·αι.ιιοααα

Βιαιιοτααιι ια αι·οααι·ιι. .

Βια ααα Μια _ιαααιιι

ιααεαειι, Μια αα αιαεα

ιι 50 Βι·αι:ιιαοςεα ατακα. Βια ΑααΒιιαε αι·ι'οιει: ια 20 Μαιε

ι·αααιαα ιι 10 Βι·αειιαοςαα ιιιια ι-α ννοοιιαιι. ααα ειναι· ααιιι

Ρι·αιαα νοα·4 α. 80 Ρι'α. ατο αιει'ει·αιια·.Βια Ααιιαιαιιααε (αια. ιααιι·ειαιιαα Αααιιαιιααεα) ιιιααι αιααια ν

ια Μιααοααα ιιαι·ις; αει· Βι·αειι Μ: αια ιαιαει·, ιιααι· ι·εεατ

αεαιιιαααι·.

Β α ι· α α ο ι Ε.

ιιιιιιαιιιιααεα

ααα ααι· θααα11αοαατι αι·αιιιιαααει· Λεπτα

αν. Μ".

Βιι:αααα· νοαι 1. Βαιιιααιαει· 1904.

1) Βι·. ν. Βαι·ιι·ιιιιι αα αια ααιιιαα αιια·αιιιιααιιςταα νοι·τι·α.8·

αιιααι· Ραι·ιι.οιιιιια ιαααι·αιιιοαα.».

νοι·αι·. αιααι. αιααα ιιιαι·2ειι Παααι·αιιαα ιιααι· αια 1ΒιιαΜαιιαιααα;

ααι· εαιι·. Βααιιααιαιια· αει ααα. Ρειιιοαιιια, αοινια ιιααι· αια

ΒεαΜιαιιααεαα, ννειαιια ιαααιται; ιιαι αια Ιααιιια.ι.ιοααατειιιιαα

Πιι· αιε 0ραι·ιι.ι.ιοα ειαιι,·εαΜιι·ιι 8 αεαιαααα. Βαα ααΒεαιιαα 85ρΟι.

ααιι·ιιαεαααα Παιιαι·ι'αιι.ιαα ατεααα αια ?Μια ιιιααεαιιααι, αει ααααα

αια πα 45 ρ(ιι. α. Οραι·ιαι·ιειι Κοιιιαιαιιι αιινοα ι.ι·ιιριεα.

η νοτια. ιιοιιιιιιι. ια ααιιι $εαιααα, αιιαα αια αει· Ραι·ιτοα. αααα.ε

αινιι οααι· αιαειι ιιαϊ ιιειαεα ιι·ιιιι οιιαι·ιει·ι ννει·αεα αοιια, ι·ααρ.

 

ααα

αια ιιιιια αει ααι· Βαριιι·οιοιιιια αιιαι·ννα.ι·ιαι. αιααι· ααιεααα κα·

,αααααει·ατεαα, αια Βααειιιιααιε αοίοι·ι αα··ααιιιιααααα αει. ιααι

αιει·ι αει αια 0ραι·ιιι.ιοα ααι ααι·,ααΒααιιαιιι.εα, ααααααι.ινεα Γατα;

αιει· ει·αιι.ιια αιιιιι ααεα αια αεαιαιι Βαααιι.ιιιε.

νοι·ιι·. ααα Κατα ι“οιαειιαα 2 Κι·αιιιιαιια·αααιιιααααιι ω(

1) Α. ν. Β., 22:“αιιι·ι€ει· Βι·ιικοιιαι·ιαιιιιιιιιιι, αι·ιιιααιιι: αια 8.

Λαμια: 1008 αιιι ι ιααει· ααα $εανναιιαιιιι ια αει· ιιαιιαιι 1ιαιαιε.

Ραι. αει 8 ιιια.ι Ριααι·ιιια ιιααι·αι.αιιααα. ?ι θεαααΜαιαι· αιαα ιια

'Γαα. ξεαι.υιααα. Βει· νιιιαι· αιιιι·α ιια Βια.αατεα. Βια ιαιιιιαι· ια:

@ααα .

14. 0ιιιααει· 1908. 0ραι·ιιιιοα. Θεια· αοαννιει·ια·α ιααατιι·ιιαι.ιοα

ααι· ιιαιαιαα- ααα ι·αιι·οραι·ιιοαειι1ειι ι. ιιιιιιιαι·ιιααα ααα ααι· Ιιιι

ιιαα Βεαιιαααεαιιαι'αι. Βιε ναι·αιιαιιια ἔιιιιι Μια ιιιιι αιιιαεαιιιι

ιαα, ααα ι·ςιιιιαα α·ι·οααε Βι·ιιαεαριιειιαι νοιιι Βιιιααααιι·ιια,α· ααα

ααα ιιιαιεαια,·εια.αααα, αααεα εα αιιιαιι Βεανναι·ιαα αιι.<.ςαιϋιατ νναι·,

ιιιιιιιιιιιια ααρταρα.ι·ιαι·ι. Βια ιιιειιιαα 5ιιιαιι Ρει·ιωαεαια ιιιιιαατα

ιιιιι ειιατιι·ριαι·ι νναι·αεα. νναιι αει· 'Γιιιιιοι· αιειιι νοα αειιααιααιι

ιιααειϋαι α·ει·αειι ιιοαιιιε. Βα.α Ρειιιοιιαια ααα ιιοι·ιααι ααα, αα

νναι·αα νει·αιι.αι. Βια ννιιααα ιιιιι ειαεια θα.εαιαιαροα ναι·αιιι·ειε

ιιιι ιιαι·ικεα αατεα αια Ναιιι Βααοαιοααειι.

Ναεα ω· 0ιιαι·ιιιιοιι αα,αιαιιι αει ι·ειιιιιιοααιοα ααιιααααι· ννααα;

αιαα Γιαααι·ραι·ιοαε, αια αιαα αια Ματια Βαααιιιααι· ιιιααιααι ι'1'ειιι

αει·αιαι· νοιι Βθ° ααα αι·ιιαατ). θ. Νοναιιιααι·. Ξεαιαει·αεα ιιιι

Αααοιαεα, ιιιι.αα αια ιιιιιιι· ννοειιαιι ιι·ιιι δραιιαααΒαεειαιιι ιιιι

ι.αιιια ααα αιι.ι·ιιαι' Ααιιι·αιαααι: ααα Αααοαιαιι ααα Βιιαιιααιαιι

ααιια ιιαι'. Ναιαα αιαιιι·ει· Ζεα αεαιααιι αια Βαααανναι·αεα ααα α"

Πιιιιαακ ααα αειααα α.α, ασ αιιαα Ρα.ι:. α.α ααα Βιι·ιιιια ααι· 1αι·αο

ιαιιι.: ρ,·εαιιιιιαιιι Μια. Ααιιιαα·α ιιιιιιια αιαα ΡΜ. αια Βιι·αααα ω»

ννοαι, αιιαιι αιννα. 14 'Γαι;ειι ιιααι· ιι·ειιαιι ααιιιαα,1ιοιιιιαι·ι.ιαα

θαιιαιει·ααα αια', 1Σι·αι·ααιιεα, $ιααινειιια.ιιααα·.

28. .ιιιααιιι· 1904. ινιεααι·ιι.αιιια.αιιια αια Κι·αιιιιαααα.αα: Ρατ

αια.αα, αιααα. Βει· 1.εια ιαι ανιιιαιειι·ιαεα αιαι'αετι·ιααειι, ιαιι.ααις

αι·αιιιιειιιριιααιιαα, Ζννειεαιαιιαοεααια.ιια. Βιι.αιριιιιια·- αιιιεα

αιιιιαα, Παααιιι.ιιοα. Ζααιιαααι ι'αι·ααι·ια αιαα Βιιι·ιιιαριιιααα·

αοαιι ι·ειεαιιοααα Βιιιαι ια 'Ραμ, αιιαια αιι. ειαα ι”ι·εια Βιιιιιι

αιι.εαιιαα αιοα αιααι: ααι·αι.αιιαα ιαααεα ννοιιια, ννιιι·αα αια 80.

.ιιιιιααι· 1904 αια 1.αιρα.ι·οιοαιια ια αει· [Αααα ιιιαει αειιιαοιιι: Μια

Νεα ιαι ααι·εα αιαιρια Αααιιαιοααιι αια αια ναι·ααι·α Βιιιιααινα.αα

αειαιετ, ιιιαιει· αεαιαειαειι ιιααι. αιιια Ραεααοαιαιιιαι·αιι νοι·, αια

Μα αιιιε Ο αι.αιιννιι.αα ιιαααιαιιι; αια ι·αιααι αια, ααα εε αι·αιαααεα

ααα ω. 2 και· ααιιιιαιααι·. ιειεαι. αειιααιαι· Γιαααιιιιιιαιι. Βια

ιινωια αιεααι· αιι.ειιιιι·ιιααα Ρααααοιααιααια.α ιαι νεα νει·αεαιεαα

ααι·, αα2Μαεααα ι·ειιιιι. ιιιιαεααιιειιει· $ται·ιιε. ιιι αιεαειιι Βιιειιι

ιιαααιι αια ιαιιαιαι·ιαα, αια.ιιι·οι νειια.ι·αιαιι, αιιι·οιι καιιιιοαε Ραεα

αοιιι.ιαιιιειιτε ααα ιι'ιιααει· αια ειαιιαααι· ι·ει·ινααιιααιιεα Βιιαιι

αιιι·ιααοαιιαα·αα. Δα αιααι· 8ταιια αια αιαα ααα Ραεααοιιιααιαι·ιιααα

αια ιαι·αιιιααει· Μαι; ι;ααιιααι, ααι·αιι αειι αιαε Βιιααααι·ιιιααιιιιααα

ιιιιιααι·ειιαααεαιαριι ααα αιι·ιιαα·αιιαι·ι ννοι·αεα ιιι: Βει· Μαια

ιαααα θεαεαιιαι ιαι: αααια.αι,-ανααοιιααα. ααι· ιιαι'ι.ιαι·αααα αει·

ι·ιιιιαιαεααα Αι·αι:ε 2αα·ιι.αι.ς1ιαα αιιἶ ΜΜΒΓι'

ιιιι'α.αι; νοιι ααι· νιαι· Βιιαααιι.
Νιι.εα Μαιας ααι· Βιι·ιιαααιιιιιαα Μια αει· 5ιιειι, αονναιτ. εε

ααςιιιιι·. ααατιι·ιιιαι·ι, αια Βα.αεαιιααιε αιιι ιιειαααι· ρα αιοι. Κασα

αι.ιιι1ϋαααα εααιιιιιι. ααα ααι·ι:α 2-αια,αιαα Νααι μια; ιοαααα.

Βει· νει1α.αι ιναι· αια αια.ιιαι·, ναιιι 4. Ται:α α·ιιιααα α'ιαιιαα αια.

Δια 8. 'Ι'α.αε ιναι·αεα αια Νιιαια ειιιτ'ει·αι. Ριιι. ιιιιαα αοαιι αα

ααα Βεααιιααιιιιια αια αυτα 17. ιιι” ιαι Κι·ααιιαιιααιιαα, ααα

αιιαα· αεια (ιαΜοιιι ιιι αει· Ζαιτ ναα 68,5 αια Τα Κιιο; Ραιτ.. αιιι

αιεα ιναι€αταιιι αιιιακααα αι·ιιοιι, ει· αιαιιτ Ματια ααα ααα Βα

αιι.αι·ι. ααα, αια Παιι'οι·ιιι ια: ιιιιιι πα ααα· α;εννοι·αειι. Βεαοαιναι·ααιι
ν αια. ει· ιιαιαα.

2. α'ιι1ι. σα. 50-_ια.αι·ιι.ι;αι· ιι`ιειαεαει·, ιιιι Μαι 1904 ννα,ι.ιιαα ιιιια

ααααααι.ει· ιιιααι·ιι. Βα.ι·ιιιαιι·ιιιιιιι·αα ιαραιοιοιιιιειι. Βιιται·οιιαα

αταιιιοαα ιιννιαεαεα Βιιιιααιιι·ια ααα αειιαια αια·ιιιοιααιι ιιιι 2 ναι

αια ιαιιιιαεα Βαι·ιιιιιααεααιιιειι. Νι.ιεα 2 Ποαιιιαα ι·αιαραι·οιο

ιιιιαιιι.: ω.. 2 Παει· ιααιαιιιιααα, ιιιαααιιαααιιααα Βιιααααια. Βαι·εα

ειαε ιιιιιααιιι;ε Ααιιιιαι'ααα νοιι Ταααιιιαιιι αια αια Αιιιιατοιαοαα

ναιιιαι ναι·αεαιοααειι, ααιιει· ιιααι·ιιιειιι,αα Βιαιει·οεαιιατοιαοαια αννι

αεααα ειαει· αϋααι·ιααιαεεαεα Βιιαααιιιιααοαιιιιαιε ααα αααι Βαα

ιιιιαααειιιιαι ααι· ι?ιαιιαι·ει αιειαοιααιι.

Βια Ηαιιιιιια αι·ιοια·ιε 'μαι, αια Ριιααα.α·ε αι Μααει· αει·8·α

αιε1ιτ. ιιααοεα Πιι· Με ια.ιιαα?

(Αιιιοι·ει'αι·αι).

Βι·. Ρ. Κιαιαιιι: Νιιααααιιι Κιιαια· ιαι αιιαι·α 1884 αια

Ι.ιαριιι·οιοιαια αια ιιαιιιιιιιιαι εεεΘα αια Βιιιιεαιαιιιαααι·ιιαιοαα

αιιιρισα1εα. ααιτειι αιιια ααι'ααρ;α αια Βαι·ιαιιτα ιιααι· ι.ιιιααιιαα

Βασικα αιεααι· 0ρει·ιιιιοιι ααιιιιαιι. Βοι:α Μετα αειιαα ααα: 1800

αια ααιιιιια·ιιααα ΗοιιαααΒ·αιιαααιαιιαιι αιααι· ραααιιιιιαιιααααιεα

Ααα`ιιααααιι,·, αια ααιιι αιιαρειιιαι.ινειι νει·ααιι.αα ααα νοι·αιια· μια,

Ριαια ιααιαειεαι. Κα αια, Με αααιι Βοι·,<.ερμ·ε ννια α αιι.ιιαιι

ααα Παιαι·αεαιαα αννιααιιαα ααα αιιαιιαα.ιιναα ααα αοιιννιιι·ιιααιι

Ροι·ιιαιι ια ααα;; ιιαι' αια Ρι·αςιιααε ιιι νναιιια αει·ιιειιαιεαιιαι.

Βααααι· αιιαιιατ αιιι ααα Αιιαι'ααι·ααιςαα Βι·. Β ε ι· ε ιιι ιι α α 'α

ααιιααιιαα ιιααι·αια, ααα· πια ιι·ιαιεαι'α.ιια νοα α" 0ραι·ιιιιιοιι

αεαννατιιααι· ιιοι·ιιιαα αια, αια αιιαα ααιαει·αιςααεα, αιειιι·ι'ιιαα

ιιααιιιααιαα Βιιααι·αιια ααι· αεαιεειιια Β.εααιιιιια αι·Βααα. Βια



Τι·ειειι ΕειειιΜιιεε. εεε Μιι·εε Ιιεςεινεεεεει εεε Ρε.ι. ειειε Με

ιιιεεεε ιιιιιιι νοε ειιεε πει· εε
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εειεεεε Βιιεεεει ιε ειει€εε Ψεεεεε νΜΠε νει·Ιοι·. Βεια·Ιε ει·

!τεεειι ειεε εεεε εεειε εΙεεεεεει· θιεεειιΜιειι. Αιιςεεἰεειε

Μεεει· ι.ιεεειιι;εε ΒιίεΙιι·ειιεεε ιεεεειε Βεεεει· ιιι ειεεεεΙει;ι8εε

Ε'ε.ΙΙεε Με ειιει·ει ιιιιιιιει· εε ειιιειε ειιερεειειιι·εε ΠειΙνει·Γεετειι

ι·ειειι, εεε Με Ορειειιοε ειπ· ειιι' ?Με εεεεει·εεεειι, ινε ιεεεε

εειεεε Με” ιεεεεει.

Πι·. ν. Βει·ι;ιιιεειι ρι·ειΞειει·ι εειιιε $ιεΠεεεεεειεε Γειρειι

εει·ιεεεεεε: Με Ιεεριιι·οιοιιιιε εεε εεε εεερεειε.ιινε νει·ι”ε.ετειι

εοεειιιι·ιει·ειι Με ειιιι€ιΙιει·ετΙ ι;Ιεισειι·ει·τι.=.ι εει ιι·ειεε Εεεεάε.ιεε.

Βεἰ εεριεεεεειειι Βιιειιεειεε ιιιϋεεε ορειιει·ι ννει·εεε. Βει «Με

εεεννει·ι1ε;εε ε`οιειειι εει Με Ορει·ειιοε εεειιΜιιΜΜειι.

Αεί Με ειπε Πι·. Κ ι ό ε ει ε, εε ει? ειπει· εείεειι Β'ΕΠειι

εοιεεε εε νει·ιείεεεεε εεεε, εει ιΙεεειι Με ε)εεεΜιι ιιιιτεε

ειιιιεε1ιι.εε Ορει·ειιοε εεεει·εε εεεειιιιιι ινοι·Μιε. ει·ννΜει·ι. Εεεε

εει·, εἰεε εειεεε εοΙεΙιειι εε ει·ιεεει·ιι.

Βι·. Βει·ε εεε τ” εει·ιεειει νοε ειιιειιι Με εεε εειεει·

Ρι·εειε, ενο ειιοε εἰεει· ειεειεΙιε·εε Βιιιιεει·εεε··εει·εε ΡειιΙειιοιε

Με Βιιειιόει Μιεει·ει! ίοι·ιεΙιεε.

Πι·. Ρ. ΚΙειιι ει εει ΜιεεεΙεε Μιι·εε ΒειΙεει·εεε·;ρει·· ειμαι:

ωιειεει ιιιεει·Γεειι ει·Ιεει. εεε ει·εΙιιι·ι εεε Αιιεειειεεε ιιεεει·

Εεεεεει.ιιεεεε Μ1ι·εε Με ιεεεεεειεεεε Βεεειιιεεει.: εεε Πεεει;.ς

Με, ννοΜιι·οε ειιςΙειειι ειιεειιειει·ε Ζιι·ειι1ειιοεε·ι·εειι. Β.εεοι·ιι

ιιεεεεεειεςεεε·εε εεεεεεεεε πετάω.

2) Πι·. Ο. Β ι·ε ε ει (Με (επι) εριιεΙιι εεε: Μ) Η: Η ει. ε ι

ν ο ε Ο ε Ι ε ε ε ιι· ε ε ι ε ι·ε ε» εεε εεειοεειι·ιει·ι ειεεε Με

εεεΙει.:ιε·ειι Ρε!! εεε Μπι Ιζι·εεεεεΙιειιεε. ° '

δ) Πι·. ν. Βεεις·εεεεε εεειοεειι·ιει·ι ειει8·ε εεεε ΠΠΙ'ε

νοιι·ιεειειι€εε Μ” εεε Β6ιιιεεεεερει·ει.

ειεςεεερεειιειι Κεεεεεει·όε πετάω ιΙει·εε Με Ορει·ειίεε εε

Πεεεετι, εε εεειε ιιι ΡιειεΙειΙάεεεεε, ει. εεε;ει· νει_ιεεεεεεεεε.

Αεεε Με εεεειιιεει· εεεεΠιεε ?Με Μι· Αι·ι εειςιειι εε Με·

Μνειι, εεεΠεε ννἱε Με τεεει·ειιΙ6εε Οειεσιιινειιιιε. Ζινιεεεειι

εεε εεεισνει·ιιε·εε εεε εεεεΜιιινεε Ροι·ειεε εεειεεεεε Με νει·

εεειεεεεειεε Πεεει·εεεεε, Με ιε ιεεει· εεεεΜιιινει· Νειιιι·, Με

ιο εεεειιςει·ε Οεεεεεε Με Με Ορει·ειιεε εειειι.

Πι·. Βεεεεει·ι. εει ιε Μεεειιι .Ιεει ε ?Με νοε Βεεεε

!ειΙιεεει·εεΙοεε εεεεεεειει,ειεε ΖιιεΙ Με εεεεεεεειι Με· Με·

ειχεειι Μεεει· Βι·ιιι·εεεεεε ερι·ιεει. νοε Μεεεε εεἱΙιε ειεει·

εροιιιεε. Βιε εινε!ιει·, όει· μια εεει ιιι 8 'Ι'εεεε εειειεεεεε

Με, ινειεε ορει·ιει·ι. Βει Μεεεει εε.ιεεε εο!ιεει·ιιιςε δεειιιει·εεε

εεεε εειιι Εεεεε εε! ειεε εεεεεεινε Βιει·εεεειι,ε ειεεεινιεεεε,

ει;ιι(ιιειι ιιιε Μεε εεεε Μιρει·οιοιιιιεε εεΙειςεειΙιεε εεεεεεειει

ιν .

.Ιιι ειιιειιι 8. ςΙειεειεΙιε ορει·ιει·ιεε Με εεεεεΙιε εε εἰεε ιιιε

ειεε εΠεεείοι·ιε νοιι εεεεΜι.ιΙνει· εεε εεεινει·ιεεει· Ρει·ιιοιιιιιε.

Βει· 4. Με εειε εει· 8ειιιιοε εεε εοι Με ινιιιεεεε εεε εεε

εεεεειιιει· ρει·ιιοιιεε!ει· Τεεει·εειοεε.

Ιιι_Αεεειι·εεει όει· ΠϋαΙιεεεειι. εεε εειιι νοιεει·ι·εεεεε όει·

Βνειρεοεγιειι ιιι Με· Ρεεειιοιιεεεεει8εειι εεε ιεεει·ειιΙοεειι

θεει·ε.ειει· Με· Ιειειει·εε εε ει·εεεεεε, Με Βεεεει· Με Με

ειεςεοει!εεεε Βεεεειεεε: Με· Ρι·οεερεεειιοιι. εετεε θει'εει·εε

νοε Πι·. Βει· ε ιεειι ε εεει·εεεε.ιει ινει·εεε. Με. νειννεεΙιεεε

εεε εειεεε Με εποε εειάει· εεεει·ειττεοεε νοι·, Με Με εΙε;ςειιιειε

εεεειιει·ι εε νι·ει·εεε Με”.

Πι·. Κι·ε.ιι ε ε ιιιε ιιεεεει·ει εἰεε εΙειειιι“εΙΙε εεε·εεειεε Με·

Ρι·οεερειιιιιιιοε ειιιεεεε ενιοΙοεΙεεεει· Πιιιει·ειιεεειις. εεεεεεει·ε

εεἱ εεεεεεεειειι Βεεεεειεε. Με ιιιειει μειω- εεεει·εε ειε.ι.ιιιιο

ειιεεεειι Ηειιεεεεε εειεεει·ιεε. Ι)ειεε νοι·ειειιιιε·ε Αιιεινεει όει·

εε ρειιειιει·εεεειι ΒιεΙΙε Ιιεειιιε ειεε θειεει· εε μι; Με εεε

εεεεεΙοεεεε ννει·εεε. ν

Πι·. Ρ. ΚΙειιιιε εεεωειωι Με Μεε;ιιοειιεεεε Βεεεειειιε;

Μι· Ρεειιιιοε. Με Με ειιυε;; εεειι.ιιν εεείεΙΙε εεε ιιιεεΙιι σειιι'

Με θει'εει·ειι εειιιιει·εεειε, Με εεε Με· ιι·ιιειιιΙιεεεε Ρειιειιοε

εεειεειει·, επι Μιεειςεει ΙεεεΙιε ε;ειεΙΙιει· εεε Μιάει·εε Με

Εεεεεει νοι·ιεεεεεεεεει· Πει·ιιιεεειιιι€ειι, εοινΙε ιεεει·ειι16εει °

Πετάει, Με ειι.ιιε Μι εεε ΒιιεεεεεεΙ ιε εἱεεε ιεεει·ειιΙϋεειι

ειειεΙςεεις νει·ινεεεεΙιεε, ει·ννεεεεεε ει5ειιιεε.

ε. ε. 8εει·ειει·: .Ι. Κι·δε·ει· ιιιε.

ι ι

Ρι·σειιιιιιιε εεε Η. Λειιιειεεεε

Μι· Εει!ει·ιΜεεεεε Λει·1°Μεεειι θεεε!!εεεεΐ`ι επι

24., 26. εεε 28. 8εριειιιεει· ωθε

Πι·. ν. Βει·ιςιιιεε ιι ει·ιεεεει Με Βει!εεεειι Πι·. ΚΙειειιιε

εοοε Μιειιι, Μιεε εεεε Με ιεει·ει·, εοΙιεειει·ιει· Βιιι·ιιι ε·εεειιιρι

ιειι Ρει·ΙιεεειοεεεεεεΙΙ ει·ι.ιεεειι εεε ιιεειεειοεεεε ννει·όειι εϋειιιε.

εεε εειοει Γει·ιιει· Με θει'ε.ειειι Μιιεε Με ιεεειιι·εε Ριιιιειιοε

νοε Ονει·ιεΙεγειεε εεε ΒεεἱεοεοεεεεεΙεεειι.

Πι·. Η ι·ε ε ε ε ε! ε: Πεεε εεΙΙιεε ιιΙεο εεεεεεεειε Βιιειιάειε 2υ° Εθνει' " Ι - °°

εεει·εεερι ειοει ρεεειιει·ι ννει·εεε? ' 2

ι!ζι·.1 ν. Βε ι· ε ιιι ε ιιε εεε Ι)ι·. ·Ρ. Η Ι ε ει ει: «Με, ε·εινιεε (Β'οι·ιεειειιεε·.ι ε ι

Π Ο ε· . ε ι . 2 . 'Η -

ε». εεε εεε” ιεεωι εεε εεεειιει· επ Με Ρειιιιιἰειι Α ε Μ" Η Αεεειει·ιιεε ω· Ιιει>ϊειιε .- ·ι .ι'ι

1) νει· ιΙει· Ιειρίεεεεεει Μι· Ιιεείει· εεὶεε Πεεεε ε·ι·εεάΠεε

ιιιὶι ννει·ειειε ενεεεει· εεε Βειίε εε εεεεει·ε.

2) Πει· Ιειιιι'ει· ω. ιειι·εει' εε εεεειι.. Μιεε Με Κιιιιιει· ι·ειε

εινιιεειιειι εεε ι·ειε εεεΙειάει ειιει Ιιερίιει·ειιιι Εεει·ε.εει ννει·

εε. Πιιι·ειεε Κιεεει ιιιεεεειι εε Οτι εεε $ιε!Ιε @ειπε τι· νεοι·

Μιε εεει· Νεά εει·εεεειιινειεειι. νει· εεε ίεηιι'εεε· Μ. ει· 1Π·ιε

ἔιἱιι Με· Ιιεριέ'ειεΙιε ιιιιι 2°/ε Κει·εοΙΙϋεεε_ε· οιΙει· Βειιειιι εε εεειιι

Μει·εε.

ειιΙειιεε εεειιννεἰεεει· εεἰ. ινε. Με νει·ννεε!ιεεΙειης ιιιιι ειιιει·

ιιεεΝεειειι Πειιεεειιιιιιε;ε εεεειιιιι“ι, εε εριεεΙιε εεε ενειιιιιεΙΙ

ινεει·εεειιιεει·ε ΡΙειεεεει·ε. εειεεε·ι εειειι Αιιινεεεεεειι νοιι

θεεειι. ιιιιιιιει· εειςιιεειειι ειεει· εοΙεΙιεε εεε ειιιεεε Με πει·

εειιάεε Μοειειιι εει·ϋεεεἱειιιιει ννει·εεε. Ιιι Αεεειι·εειιι. Με·

ει·οεεεε Μεριιιοειιεειιειι 8εεννιει·ιιιεειιεε Δε? Μεεεει θεειειε

θειιοιε ειεεεεεειι ΗΜι'εειιιιεΙ

θεει·ιιιιεΙι ιιιεεεεε, ιιιἰιειε εεεε νοε Μι· Ριοεεειιεειιοε.

έ

Ι)ι·. Ρ. ΚΙειιι ιιι εεεεει·ι ειεε ιιεεειιιεΙε εεεειι Με Ρειιιιιιοε

εειιεεεεειει· Εεεεεε.ιε. Με Με ΡΙϋεειεεειι εοΠε επι εεειεε

εεειιςειεειει εΙειεεε, εοινειι εε ειεε ιιιε Βεεεεετε, ιιιεει ειννιι

Τι·εεεειιΜι.ιε εεεΜε.

Πι·. Ηιι.εε ιιιεεει εει Με ννιὸειερτἰιεεε ιιι όει· Πιει·ειει·

εεξιεει·εεειει ινε ειεειε Αιιιοιειι ειειι Με, ειιιιει·ε ννιεεει ειιιει

μεμε Με Με ει·οιοιιιιε εεεεριε.εεεε, εεε εεεεειι εειιι Βε

Μιεειιι ειπει· εε Ε'εεΙειι εεεειιει·ει· ειιι.ιιειιεεεει· Αει.εεεεε.

ΒετΙεει· εεΙεει ειιι ιιιεει·Γεεε ?Με ιιιἰι ι'ιειειιι Βιιεεεει ορε

ι·ιει·ι εεε ειειε ειιιε Ψιεεει·εειιι· εεεεειεειι εεεεεεειει. Βιεεε

εειιιε Βιιιιει·ειιΕεε ειεεεειι εε εεε ε.εεεει·ει ειιιιιειιεεε Βειιεε

εεε εεεει·ει· ιε ι.ι·ι·εΙΙειε ενιάει·ειιι·εεε Εεε νοε ιειε εοοε ειεει.

ει·ριοειεε, εεεει·Μιιιςε ειιηιι'οιιιεεεε 1ειιιει εεεειι Με ΝεεειΙΜιες

νοε Εεεεεει εει εεε ε"οι·ιιιεΙιε. , ι

ει». Κι·ϋριει· ΙΙ Μπι Πι·. νοιι Βει·ε;ιιιειιιι, σε Με νοε

ιειιι ερειιει·ιεε ?Με ιειι ιι·ειειε Βιιειιιιε.ι ιιιιι· εοΙειιε εεινεεεε.

Με ειεει· εεεειινειιιεεε Πεεεεειεεε_· ιζειι·οιιι ειιιιεε, οεει· σε

ε!εε εειεε Ορειειιοεεε εεεε Με τι-ιεεεεεειιε Μι· Αι·ι εεεεεεε.

Βεεεει· ιιει .ιιιιι· 2 ?ΜΙε νοε εεειιεειινει· ?σειιι εεΙεει εεεεεεε

ιει. Βειεε ειεά ειιιιε Ορει·ειιοε ε·εεειιι. Ποπ ειεειι ει·Ιεειε ει·

1894 Με Αεειειειιι ιιι Με· Ι. Αειειιιιες εεε 8ιεΜει·εεεεεεεε

εεε. Βει·εειεε εειιιιι' ειιιε @Με Ιει.ιιεειιε Βιιιιει·ιε, Με εεεε

ειειιιεε Ρεειιιιοεεε εεεε. Πει εινειιε Ε'εΙΙ εειι·ιε'ι ειιιε ιιιιιιιε

@Με ει" σειιιοι _ιιιιιιι›ιπιε. Με νει· ε .ιειιιειι Μιι·εε ειιιε

Νοτιεειειιε 1εεεειιοεεεει· ειιι 8ερεΚεεεεεε ὶετ|ιιηιἰειι8

δ) Ζειε Ιιειιιεε ινει·ιιεε Βιιεεειιεε εεεειει, Με νοι· _ιεεεειιιε.

Πεειιι θεει·εεεε ιιιιι εοεεεεεειιι ενε.εεει· εε εεειεεειει·ειι ειπε!.

Με όει· Ι.ΔΣΠΖθ"θ ννει·ιιειι 8 εειεειε 8εειιιιιε πει' εεει οιιιοπ

Οεει·ει·ιε ειιει;είειιι·ι, Με εϋεεειειιε 1ειε. Με; εειε εεΙΙεε εεε

ιιιιεεεειειιε 2 Με. νοε ειιιεεεει· εειι'ει·ει Ιιεε·ειι ιιιεεεεε; εειιιι

Βιεεεεεειεεε Μ: Με ειινιιε ειει·εει·ε ΒΙειεεε; εε νει·ειειι·Ιεε.

Πε.ι·εεεε Μιά ειπ ειεει· εεειεεειει·ιεεεθιεεεεεεει Με Ιινιιιρεε

εεε εεει (Πεεεεειι ε·εεοιιιιιιειι εεε ειιί Με Βειιειιιε ιςεει·εεει.

.Τε‹ιε 8εεεεεεεει Με ειιι· ειιιιιιεΙ εεεειει ιιιε! εεεε ειπ εἱε
ειεΙ ιιι Με Ιενειριι€ιεεειιεε εεειεεει ννει·άειι. ε,

4) »Με ΑιιεΙϋει·εεει εεε ΈπιρΓεεε; Μ: τΙει· Αι·ιιι εεε ΙιειιίΠιιεε

5-18 Με. Με; ειιιεΙϋεει εε εε.Ιιεε, Με Με Ι.ΔΥΠΡΙΙΒ Μεμο

ιι·οε ιιει Μ.
` ' ι .

δ) Με Ιιγειιιεε ιει εεεΙ εεε νει· Ποια εεεεΙιειει ε.ει'εεεε

ινεειεε. [Με ?πιει Μπι* εεε εεει· εἰεει εεεεεεειει ινει·εεε.

Α ε ε ε ε ε· ΙΙΙ. νει·εεΙιεεεενοι·εεει·ιι'ιεε Με Με ΙιερΜειι·ε.

1) Πιο Κιεεει· εἱειι εεεεεει εεε ιεἱε 8·εεΙει6ει πει· ιειριεεε

εε ει·ιεεεε. Αιιεε ιιεεε Με· Ιιιηιι'εες ει ιεεεΙιεεει ε·ι·οεεε Βειιι

εειιιιεε· εεε ίειρΜιιςε Με ννιεει.ιςειε ΡΜεει.' Ψε.ει·εεε εεε·

ΒΙϋιε Με· ΡεειεΙε ιεεεειε.ει· 5 'Ι'ειςε Με;) ιει εεε Βεεεεεει·

ΚιεΜιι· Μιι·εε ενεεεΙιειι€ εεει·εειεεε. ώ

2) Με ΙιιιριειεΙΙειι ειπε ειιι .<.ιι·οεεει· Βοι·ι;Γε.Ιι νει· Βεεεειιιει

εεε; Με Ζει·ει·ειεεεεε εεινεει·ειι. βιε Μιι·ίειι ειιι· Με ι·ειεειι



Βοπποπ οιιι-πιιπ ποτποπ; ποπι “πιπποποπ ποιπ' ππι· οιιιο ποιπ

ννπππ νοι·ινοπποτ ινοτποπ.

οι Βοι ι·οοοιι·οοπι.οπι νοτιο.πι ποι· 1ιπιιι'ιιοοικοπ ιπτ.οιπ νιοτποππ

ιι_ποτιιιιππιππ ποιπ οπο: ιιι·οιτο Β6ι.ππι; ππι πιο Ρποιοιπ οπιι.ι·ιιι.

οποπ ινοιιπ πιο Ροοιιοπ πιοιι ιιιι'ποπ, πι οιπ Ι.οιπιπριιοπ ιπιι; νο

ποιιπ ππιππιοΒοπ, ποπι· ποπ οιπ ιιιοιποι· νοι·ποππ ιιοπιιιιτ; Επι»

ποπ πππ νοτιιπππ πιππ ιιιΒιιοποπ ινοοποοιπ.

4)1)ιο Απποπιιι·ιο·οπ ποπ ιιποιιιππο ποποπ νοπ ποι· 1πηιι'ππε

ποπ Ιπιριοι· ππι ποοποιιοππο Κι·ο.πιοποιοοπ ποπ ιιιπποπ ππιπποτικ

ποιπ :π πιποποπ. .

οι Απο-οιποιιτ Η·πππο; ιπ 'ποιπ οποι.οοιιοππο Κτππιπιοιι.οπ (πιο

Βοιιπι·ιοοιι, Μπποι·π, 1)ιρπιποι·ιο, Κοποιιιιππτοπ Βοοο σποτ πιο

ποι.ιιι·ιιοποπ Ροοιιοπιποι·ι·οοποπ. πιιι·ιοπ πιο ιιιηιιιιππο πιοιιι οπιπ

πι!εοιποιποπ ιπιπιποι·πιιιι εππι·οοιιι: καποιο. . ι

οι Κοππ οιπ Κιππ ππι· Νοοιιποιιοπ πιοπτ οι·πο!ιοιποπ. ινο!ι πο

οι·ιιοπιιοπ οι·ιπππιιι οπο: ιπι Ηοππο οιπο πποιοοιιοιιπο Κτοπιι

ποιι πποεοπιοοποπ ιπι, πο ιπποπ ποιοποπ ποπι Τοι·ιπιπ ποπι ιιπ

ι'οι· ιπιιςοιοιιτ `ινοι·ποπ. .Τοποοπ πιππ πιο Βιιοι·π οοππιιοπ, ποπ

πιιιπιπς ποιπ 1ιπιιι'οι· νοιπποι:οιιοπ, ποποιπ ποι· Βοπιπποτπποπ

μππππιπιποιοι1οπ Μι . ' · · '

..1)!πιιπππιοπ:

Βι·. Κο ι ιο ι· -·1ίππο νοι·ιιοπι. ι“οιι.ιοππο. Αποοιπππποι·ποιοιιπο

ιιποπ πιο π· πιο 0ι·ποπιοπιιοπ ποι· 8οππιπροοιιοπιιπριππε οιπο

ι.ιποπ Βοοι.!πιπιπποοπποπ ιιοποι.ποπ πππ ιιποι· πιο θοποιιιοπιο

ποπ Ιπηιι'ννοοοπο ιπ Βοιιπππ.

Μ. οι θοπιπιι.οπ πιο ιπιτπιιιι οιπιεοππΒοιποιιιπιιιςοπ ιιποι· πιο

1πιιιπι·οοο πιο ι)ιπι€ιιποιοπ οιπιπιοιιιοπ:

Ιπ Βιιππιοππ πι πω· 1ποπιπιποιι·πτ ποιιπ πιιπ!πιοι·ιιιπι ποπ ιπ

ποι·π πιο ιιιιοιιπιο Βοπιιτπο ιιπ1ιπιιι'ννοποπ. ιπιπ πιππ πιο ποιο

1811 οπιπτιοι·οπποπβοιινοι·ιιοπιοιιιπιιιιριποπιιιοοπ ιιιιι.οποιο1ιμ πο

ι·οπ Ππιοιποπϋι·ποπ, πιο Κτοιοιπιριιιοιπιιοοπ)'πιο Οποιοπιπιοιιι.

πιο" πππ ιιιιιιι`ινοποπ ποι· οποιο πππιιποπ. πιο Ειιι·ποτρο Πιτ

πιο νοι·πι·οιιππε ποπ Βοππτηιοοιιοπιιπιιιππο .ποπι ποπ Εποπ

πο!ιοι'ιοπ πππ Ηοιποιπποπ πο. Πιοπο ποποπ οιιο οιιοι·ποι·ιιοποπ

1ιιιιιοι ιιοι·ιπποποπ. 1)ιο-'Ι'πειΒιιοιο πω· ιιισποοι·ποπιοπιπνοι·ινπι

πππ οπ πππ ποι· ιιιποπ πποοι·πιοιιιιοπ Βοο.ιπιοπ πιο οποπιπιιπ εο

ποι.2 πιιι οι·οποιο ιιπ ποπ ιππιποοποπνοτποπιοποπ ι;οιιιιι·ι ποιπ

ποπ πππ ςοπιοιπποπ επ ποπ οοιιιοιπποροιιοοιιιπποπ· Ριιιο!ιιοπ

ποπ Οοιποιπποπ1ποπποπ, πιο Απι'οιοπι. ιιποι· πιο ιπ ποι· Ποιιιοιππο

ιπποπποπιποοπο 1πηιιππο οποεπιιποπ πππ ιιιιοι· ποπ Β.οοπιτοτ

πο: 1πηιιππε 8οπππιπιιοιιοι· επ ι“ιιιιιοπ. Αποιι πιιι. ποπ(ιιοιποιπ

ποιιιτοπι.ο πππ Βοοιιι. πιο (ιιιιοποι· ποιποι· θοιιιοιππο νοτ ποπ τπ

ιοπ επ ιοοποπ π πιιπ, ·ιννοιοπο ποιποπ; εοιποιπποροιιποιιιοποπ

Βοιοπιοπ πιοιιι. οι8·ο ιοιπτοπ, οιιπο Ηοι·ιοπιονοτιοιιι·οπ οπο οι

κοποι· Πποπινοιιιιοπιπιοπιιοιτ πιιι. 2'1'οΒοπ Θοιιι.πςπιππ ω. οιποιπ

πω. επ ποοι.ι·πι'οπ.' ΪΙπιοιεο πιοποπ ιππο1ι ιπ ποι· Ιιο.ππο;οιποιπ

ποοιππππε (β 19, 28 πππ Μι Επιιππππ οπιιιπιιοποπ Βοπιιπιπιππ

η ποπ πιο ιιπιιι”ιι _οιιι.ιποπ ιιίιπποτ πιο Οοπιοιιιπο ππι·

πιππιβ οιιιοπι: πππ πιο Ειιιοι·π, οιιιοπ πιο πιο Κιπποι· οπο»

οιιι· 1ιπιιιππε νοι·οι.οιιοπ, εοπτιπιι. ννοι·ποπ. Βοπινιοτιειιοιιοπ οπτ

πι.οποπ πιοπ ποι ποπ ιπ πιο (ιιοπιοιππο οιπποννοπποι·ι.οπ πππ ποπ

ππι Ποιπιπππ ιινοππιιο.ιιοιι, Κιπποι·ιι. .ιοποοπ πιππ πιοπο $οπινιο

ι·ιο·ικοιι.οπ πιοιιτ ππιιποτνσιππ1ιοπο.· ' ·

θππο ππποι·π νοι·πιι.ιι οπ οιοπ ιπιι: ποπ Βιιιπποπ.

Πο πιο οποπ οποοιππι·ιοπ Βοοιιιππιπποςοπ πω! ππι· ππι' πιο

1ιοππο·οπιοιπποπ πππ πιοιιι. οποπ ππι .πιο 8ι.ππιποιιιοιπποπ πο

ποποπ, ποιοι οπ ιπ .ποπ Βιιι.πιοπ ποποπ οπο πιοποπι θιπππο ππ

οποι'ππι·ποι·,οιιο ιπιπροιπππω ποι· ιιπριππο· 2ποπιιιιιι·οπ. πιο ο

ποιιοπ ποινοπ. ποπο ππι ποι· νοοιοτοπποπ Βονιιιιαοι·ππιτ οι·

8ι!!πιο οπ ποπνιοτ ιπιιΕιιοπ ιπι: ιιιιι·ιιιιοπ πιιιοιπποπο Ιιιπι.οπ

πω· οπ ιιπιιι'οπποπ Κιπποι· ιπππιππιοπιππτοιιοπ.·

.._ιΟπι;ιοιοιι πο. πιο οιιι· ποποπ. ποπι οποιοι ιπι ππι'ποπι 1ιοππο

ποιππιπι οιπο ποιο οιπο Βοππιηιοοιιοπιιπριππε ππι·οποπιιιπ

τοπ; πο πιο οιπο πο ποιο ποοπ ιπ ποπ· ιπιπποοπιοιπποπ :οεπι

ποιπ. ποποπ οπιιοι·πτ. Ποπ Θοιποιπποπ Μπι οπ ποοοπωιιιιοπ

πο ειι·ιτ!ιο!ιοιπ Επι πππ πιτοιαοι· Οποιοπιπιοιιι, οπο: οποπ ιποιοι.

ιιπ ποι· πιιιιιζοπ Βιι·οποο ποποπ πιο ι·οπιιοπι.οπ πω” ποι· πιο·

ιποιππο. Απι πιο ιιοποιιποι·ιι πιιιποο1 ποπ πιοπιποπ 1πηιι'ινοποππ

πιιιιοι· ο!πιπο;οποπ, "πιο 2ο ινοικιιιιιτοπ. 2πποπι ιινοι·ποπ Βιο

πππ ποπι Βοι;Ιοπιοπι οι·ποιιοπ, ποποπ "πιο νοι·ιοπιππποπ ποπ· ζ

ποιπο πιοπ ιιπ ποποπποι·οπ ινοπποι. 1οιι ιπποπτο ποιοοεοπ ιιιποπ

οπο: Επι: οιπιπο Μιτιοιιππιςοπ ιιποι· πιο (ιιοποπιοιιτο ποπ Μπι'

ινοποπο ιπ Βοιιοππ ιπποποπ:

Βιο Αππιιιιιι·ππις ποι· 8οππιπροοιιοπιπηιιππο· ππι πιω· ποποπ

ιιπ Δπι'οπ ποπ νοτιςοπ πο.πτιιιιπποι·ιπ ποποπποπ. 1ππιπρι·οοιιοππ

ποι· πιο . Μπι 1811 Αιιοι·ιιιιοποι. ιιοπιιιιι τοπ νοτοι·ππππ,<;, πο·

οποπ-πππ πιο πιιιιοιποιιιο Βιιιιιιπτππς ποι· οιιπι.προοιιοπιπιριππο

ιιπ ποποπ Βοιοιιο, ινπι·ποπ πιιοπ ιπ ιππιιο.ππ ποοιι ιιπ .ιοιιτο

1811 1πιριιιοπιιι.οοπ ιποοι·ιιπποι. ιιιοπο οποινιοικοιτοπ _ιοποοπ οι·πι

1881 οιπο οποιο·ιοοιιοι·ο 'ι'ιιιιοι‹οιι, ποιπποπι πιι.πιιιοπ ποπ (ποπ

νοι·ποπιοπιπιπηιιιωπιιιοοι ποππιιι·πει. νοιπ ποιποιιποπ θοποιοι

 

οιιι

;ςοπνοι·ποπι, οιπ Βοοιοιποπι ππποοπι·ποιιοι Μαιο. οι·οιοιιοπ πιο -

ιιποπιοιο·οπποπ Βοπτιιππιππιποπ οπτιιιοιι:

1) ποποπ ποι· Κι·οιοιιπριιιοιπιιοοπ πιιι ποιοι·ι πιο ποποπ Απ

οπιιι 1πηιι'οι· επ οι·ποπποπ, νσοιοπο νοπ ποπ Κι·οιπιι.ι·πιοπ ιπι ιπι

ιιι'οπ ππιοι·ινιοποπ ινοι·ποπ ποιιοπ πππ ννοιοιιο :οι _ιοποπ πιιι ο»

ίσιο ο;οιπηιιιο Κιιιπ 85 Χοπ. ιιι οτιιο.ιι.οπ ποποπ.

οι Πιοπο οπ οπιι·ιοιιιοπποπ 8πιπιποπ πιο νοι·οοππποννοιπο οπο

ποπ ιιοπιοιπποεοιποι·π ιιι ποιιιποπ πππ πριιτοι· νοπ ποπ 1Βιιοι·π

ποι· Βοιπηιι'ι.οπ Χιπποι· οιπππιιοποιοι·οπ.

δ) Ποπ Αοι·ιι.οπ. ινοιοιιο ιππιιωπιιοπ Μπι ιπι ΐοπ νοπ (ιππο

ππιιοπιιτιποπ νωριιιοιιππ πιππ, ππι! ππιιοιιππ·οοι.οι τ π·οιποπ, οποπ

ιοτποι·πιπ ποιοι· Οποιοπιοιοπι ποπ Κι·οιπιιπριιιοιπιιοοπ ιπι·οπ πιο·

πιο επ ποποπ.

4) Βοπ θοιποιππο- πππ Κιι·οποπιιιιοπιοπ ιπι ππιπΡιιιοιιτ επ

πιοοποπ, οιιιο ππεοιπηιιιοπ ιιιπποι· :π οιποι· πιιι. ποι· θπιπροιιιοι

νοι·οιπποι·ιοπ Ζοιτ. ιιπ οιποπι ποοιιιπιπιοπ Οτιο πι· 1ιπιιι”ππς_

ι·οι·οποιοιιοπ πππ πιιιι.ιοι· πιοποιποπ πννοοιιπ Ροοιοτοιιππο ποπ Βο

ππιποιοπ ποι· 1ιπριιιππ ποοιιιππιπ ιπ νοιποπιιποιπ, ννοιιοι πιο ιπι

.1ο.ιιι·ο 1820 Βοποτοποπ Κιπποι· πιοπι πρπτοι· πιο πιο οπιιι 31.Ποι.

1821 επ ιπιριοπ πιππ.

σποτ πιο:π) Πιο Βιιοι·π, πιοιοιιο ιπιο Κιπποι· ιπι· Ιπιιιι“ππ

:πιο νοπΝποιιοοιιοπ ιιιοιιτ νοι·οι.οιιις ιιιοοιιοπ, νοτιπιιοπ οιποι·

50 Κυρ. επιππποι.οπ ποι· (ιιοπιοιπποιιοοπο.

οι 1)ιο θοιποιππο- πππ Κιι·οποππιτοπιοπ ππποτ1ιοι;οπ οιποι·

ποποπ ποπ Οοιποιπποεοι·ιοιιι :π ιιοπιιιπιποπποπ Οοιππιτπι'ο ιιπ

οποιο οιποι· ιιιποπ πποποοινιοοοποπ νοιπποπιπποιεππο; ιιπ”

Ριιιοιιιοπ ποττοποππ ποπ 1ιιιριινοποπ. .

Τ) Βοι οι·πι.ιππιιςοι· πποπ πιοποπ Βοοοιπ νοι·ιπποππιοπποι· 1ιππ

οιποπ; ιπι. πο πιιπ;; οποποππιπιοπ πιιπ Κιπποι· πιο ππι 14. 1ο

ποποιππι·ο επ ποπ νοιπ1ιπριοι·πι ιιπ πιο Βοπιο!πιπππε ποτποιποπ

οπποι·πππικοιι Ζοιτ σοι·οποιοιιοπ.

8) Διιο ππιςοιπιιιιι.οπ Κιπποι· πιο οιιιοπ οπ ιπιρίοπ, ι“υ.Ιιπ πι(

πιοιιι. ποπιιιοπο Ροοιιιοπποι·ποπ ιιπποπ.

π) Όσοι· 1ιππιπιπτ πω. οιπ νοι·ποιοιιπιπ οπιπιοι·ιιςοπ νοπ πιιοπ

ιοοιιπιιιποπ Κιπποι·ιι ποννιο νοπ ποπ ςοπ1οιιοι·ιοπ. ιποιοποπ που

ποιοιιπιπ οι· ποι· θπιπροιιποι ππι Αιιιποινοπι·ππἔ ιιποι·οοποπ ποιι.

1Οι.ιοπο θπι.πνοιννο.ιι.ππς πιπππ Η δοπππιπιιοποι· ποποπ. ιο

πιο πιο Νπιποπ ποι· Βοιιπιιιι.οπ ιίιπποι· οιπππιτπι;οπ πιππ. ι

11) ιπιποπ πιοποι· Βιιοποι· »πιο νοπ ποι· θπιπνοι·ννοιιππε νοι·

ινο!ιι·ι.. 1)οπ ππποι·ο πιιπ οποπ Απιοπι _ιοποπ ιιοιπ_ιοιιτοπ ποιπ

θοπιοιπποεοι·ιοπι. νοι·ι.ι;οποοιιτ, ννοιοποπ οιπ νοτιοιοιιπιπ πιιοι· Βο

ιιπιιιιοπ Κιπποι· ποι· ιιοπιοιππο πποππιπιοποι.οιιι πππ πιοποπ ποιπ

Κι·οιπιιπριιιοπιιιοο ιπποπποι. 1ιοι.πιοι·οπ ίπποι ποιποι·οοιτπ οποπ

οιποιπ ποοιιιιιπιτοπ Ροι·πιπιπι· Ηπιπιππι·πποι·ιοπιο Επι· ποπ ιπππποπ

ι·οιπ πο.

Βιοπο Βοπιιπιιπππποπ. νοπ ποποπ οιπιεο οποπ ιπ πιο ιποο

Αιιοι·ιιιιοποι ποπιιιτιετο 1ιοπποοπιοιπποοι·ππππε ιιποι·ςο,ςοπεοπ

. οιππ, πιιποπ ποποπ ποιπ (ιιοποιο νοιπ 8.Μπι ποπ .ιππι·οπ 1811 πιο

Βππιπ ποπ Ιπηιιινοποπο ιπ Βοποππ.

1)πιπ 1ιοπιιποπ οποπ οιπιε;ο οπποι·ο νοι·οι·ππππο·οπ: 8ο ιπτ

ποι·ω 1857 ποπ θοπνοι·ποιποπιπιιπριιιοιπιιοο πιο θοιοι.ιιοιιιιοιι.

ππι, νοπ ιιιι·οπ Βιπο·οπιπι·ποπ. ννοιοπο ποιπ Αιιοππιπππι ποποπ.

οιπο Βοποποιπιο·ππο ιιιιοτ πιο.τιοοιιοπιο 1πηιιππο· επ νοι·ιππροπ.

Αποπ ποιιι.ο πιο οοπιιιοπιπιπ ποιιπ ποπιοοιποπ Βι·ιπποο πιο Βι

ι.οιπ νοπ Ροτποποπ ιπι Απο: νοπ ιιι-πο πππι·οπ. ινο1οιιο ποιιπ

Μπιτ. τονποοιπιοι·τ ννοι·ποπ, ποιπ οπιιπιτοπ ποιπ ιππειιοποι ιιιι·ο

Κιπποι· :πιο οπιοιι.οπ ΙππΙο ιιπιιιοπ απ ιππποπ.

1861 απο ποι· θοπνοι·ποπτ ποπ Κιι·οποριοιοι·ιοιιτοι·π ππι, οιπο

νοτιιιο·ππε επ ποποπ πο.τιιιιοι·, ποπο οποπ ποι· Κοπιιι·ιποτιοπ

Βονοοοιπο.ι.ιοποπ πποεπιιιπι·οπ πιππ, οπο» πιο ιιιηιιοι· πιοποιπο

Ζππιππο :π οτιιπιι.οπ ποποπ, πιο ιιπ πιο νοοοιππτιοπ.

1872 ποοιιπιπιιο ποπθοπνοι·ποπιοπι.πιπιιιι'ιπιπιιι.οο, πο" ιπ Επι

ιοππ 88 ιιπριοι· νοτπππποπ ποιπ ποιιοπ, π. π. 2 πιο Κιι·οππιιιοι.

Ζποιοιοπ ιοπιιτο οπ πιο Δπι'ιποι·ιιπππιιιοιο ποι· Κι·οιπιιπριποιπιτοοπ

ππι ποιπ Βοποοποπ οιποι· 1ιιηιιιιιιιοπι ιπ Επι.ιιιππ πππ ππι' πιο Νοι

ινοππιπικοιτ ποιπ ι'ι·ιποπο 1ιγπηιπο νοι·ι·ιιιι8 επ ποποπ. Αποπ

ποο.πιι.τομο οπ πιο Κι·οιπιιπιιιιιοπιιιοοπ ποποπ πιο Κιι·οππιιιο1ο

ι·ιοπιοι· πππ @οιποιπποπιιοπιοπ ππι·ιιιιοι· επ πιοοιιοπ, πιιοπ ποπ

ιπιιιιοπ νοπ Κιπποι·π πππ ποποπ πιο πιπππι·οπ οοιιπι πππ πο."

ιιπ ιιιοπιιιοπ οποπ Νοιιο;οιιοι·οποπ οπιο ι·οοποππ ποπ νοπ ποι·

ιιι·ιι!οποπ ποιπιιοιιιιοπ οι·ποιοοποπ Απο οπ ιπιιιι'ποπεπιππο οπο

ποι'οι·τιιιι. πιοι·ποπ.

Απο ιοι.πιοι· Ζοιτ ιπι: ππππ ποιιπ οιποπ Οιι·ιιπιιιι·π ποι· Ροιιιοι

πππ ποι· 8οππιιππροιαοι·οπ Ει·ινιιιιπππο επ οπο, ιπ ποιπ πιο θο

ιποιππονοι·ινο1ιππςοπ πππ 8οππι1οιιι·οι· πει.ι·ππ οι·ιπποι·ι. ννοι·ποπ,

ποπο ποπι Βοιιπιποπποιιο ππι· 8οιπιιιιι.ο Κιπποι· ιπππιο.πποπ πιππ.

·1)ι·. ν. οιποιπ πππ ποπ: ιΠοπ ποπ ποιιπ Αποιοπι νοπ

Ηοι·ι·π Οι. ν. Ν ο τ. ιιι οι: ιι πππ πιιι. ποπι οποο·οοι·ποιιοτοπ 80·

@οιιιοπι 8οποιιο!ιοπ?

ο

π
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Πι. νζ Νοεεωειω τι... Βεαιειιιειιτ «Με Μπι Αι·ειιιν ω·

Εετιιιιιτιιεειιειι Αει·πιιοΙιειι θεεεΙΙεοιιείτ ειιιιιινειΙειιιειι, Βοιωτι

Βει ω» νοπι νοι·ει.ειιιόε ε·ειιιιιιι:ειι Οι·ιεε πι· Κεπιιιιιιειιιιιι ε

ειιια:ιι·ειειιειι, ννειιιι Με εεριειιιτε θειιιιειιει·ειοι·ιιι ει” Βιιι·ειι -

ιπιιι; εεΙει.ιιιι;τ. '

10. Πι. 'Ι' ιι ο ιιι ε ο ιι-Ηειειιειιιιοι` »ιιπ εειιιειι ειι€ειιιιιιάιμειι

νοι:τιες ει” Ηειιιιιιι.: ιΙει· νοΙΙιειιγειειιε ιπιιι εειιιιι.;ι

να”, πι· νετιιι·ειτιιιιε; ιιγΒιειιιεειιει· ΑιιεοιπιιιιιιιΒειι παταει· ω»

ΠοΗι ει·ει.ι.ιε Β'Ιι18·ιιιεττετ ιιιεάιειιιιεεΙιειι Ιιιιιιιιιε ιιι νει·ιιι·ειιετι,

ννοι:ει Βεκ1ε.Βιιοιι ιπιιι ναι" άιειιει· 8ειιι·ιιτειι άιε Βει.ΙΒιιτΙιεεΙιε

Αει·ετεχεεεΙιεεΙιει'ι ιιιιει·ιιειιιιιευ εοΙι. Μ. εε ιιι ιιιι·ειιι Ιιικει·εεεε

ΙΕ”, Μ” Με νοιι πω· «ειιιειι ννει·ινοΙιε ροριιΜ.τ-ιιιεάιπιιιιεειιε

Βειιιιι'ιειι Ιεεε.

Ι)ιεΙιιιεειοιι:

[Μ. ν. Π7ιετιιιΕΙιε.)ιεειι: Ι)ιε νοιι Πιτ 'Ι'ιιοιιιοοιι ειιι

ρίοΙιΙειιε Πει·ι.ιι·ειιιιιψ ιιϊιβιι'ΙΣΤ ιιιεάιειιιιεειιει· νηιωειωτιεπ Μ:

ρκεινιεε ε.ιιπιιετι·ειιειι. .ιειιοειι ιιιιιιιι Με Αετιιε;εεεΙΙεειιειτ ιιιειιι

Με νει·Βιειιιιπε άει·εειιιειι ιιιιει·ιιειιιιιειι. Βιε Μαιο ειεετ ω.»

"ιιι εοΙειιε Ποιιι·ιι“ιειι νει·ιεεεειι ιπιιι ρι·ιιι'ειι, εοννιε €ειιιιι·ιρειι
θι·ιε άει·ειι νει·Ιιτειι.ιιιιε; ειιιριειιιειι. ι "

ΝεεΙιάειιι νοιι Μ. Ε! ει! ει· άει.ι·ιιιιι ιιιιι.=ι;εννιεεειι ννοι·ιιειι, ιισ.εε

ιιι θιι'εειειιιορυ. εοΙσιιε εεε. «ΜειιιΜ5.ιτει·» Με ιιενσιιιιι·ι ιιε.ιιειι,

νικ! νοιι ιιιειιι·ει·ειι 8ειτειι Ιιετ.οιιι. ι1εεε όιεθεεειιεειιιιι'τ. άειι

Βιιιειι Με αιε νεπειιιιιιε; εοΙειιει· 8ειιι·ιι?ι.ειι ειεετ ιιιιεπιειι

ιιιειι ιώιιιιε. Πι. Κ ιι επι ε. ιι ο ιν τειιι πω. ιιε.εε ει· ε.ιιίςειοτάει·ι:

ννοι·άειι εει τω· άειι Κειειιάει· άει· ΜιιεειςΚειιεςεεεΙιεειιιιιι ΑΜ'

ειιτιε ροριιιιιι· ιπειιιιιιιιεειιετι ΙιιΙιε.ιιε πι εειιι·ειεειι ιιεά εειιιε εο

ιιιιτ Ιειειιι. Πιερ” απ· ειε Ρειιιιιωιιοιι ε;ειιιιιάειι ννετιιειι Βιιου

τω. Πι. Κυ μια" ειιιιιιει·τ ε» άειι Νιιι.ιειι,εειι εοΙειιε Βειιι·ιι'

τειι ιπι Κειιιριε @με Με Με”. ιιι Ι.ιν1ειιά εειιι·ε.ειιι. ΙιεΒειι

ιιπαιΒεειιιιιμ ειιειι Με Βι·ιιιιοιιιιιιι·Ιιειι. άετειι·ιιεει· Πει·ιιΒιιι.τ.τει·

πι· Βει:ϋ.ιιιριιιιιε νοιι ειεετ.. ΙιιιεΚιιοιιεΚιειιιιΙιειιε_ιι, ιιειιιειιιΙιειι

Μαιο, Με ιιι Ι.ινΙε.ιικι, Με πιε.ιιεΙιειιοι·ιε Μο‹ιε και; Με ΡοΙιΖει

ιιοΙειιε νοιι Αει·ιειι επεεειιι·ι›εἰτετε Θειιι·ιιιειι πι· Ζειι νοιι Βρι

ιιειιιιειι ειιιε: ιιειιι Βειιἀνοιιι κι·ειτ.ιε νει·ι.ειιειι Ιιεεεε.

Με νετεειιιιιιιιιιιε· ΜιιιΙι: εοσιευιι ειιιε Κοιιιιιιιεειοιι, ιιεει.ειιειιά

ειιιε .άειι Πει·ιειι Πι·. 'Γ ιι ο ιιι ε ο ιι-ΗεΙειιειιιιοι`, Πι. Η ε ά ε ι·-Βε

ω ιιεά Οι. Κ θα -'Ι' στα ει, ινειειιε ειιιε ιιιιι άει· Αιιειιι·ιιει

του;; ιπιιι Βερι·ιιι'ιιιιε νοιι νοιιιεεειιι·ιιτειι ιιγκιειιιεειιειι ΜΜΜ

ιιειε.εεεπι ιπιιι άειιι ιιϋ.εΙιεεειι Αει·πτεταχε πι· ΡιιΒιιιω.ιιοιι μεις

ιιειε Αι·ιιειι.ειι νοι·ιειι·ετι πειι.

(Ροι·ιεειιιιιιι; Με”

χω. Λει·:ιειεε

_ άει·

θεεειιεειιειι ιινιεωσιωιιω· Αεπιε ιιι Αι·επειιυη)

χνοιιι 10.-12. ΑιιΒιιετ 1905.

 

Με Παει ι'εινετειιιιιιιιια Μιά νοπι θ.-14. Αιιε;ι1ετ πινιεειιειι

Βιμ ιιπε ι·ειιεΙ›ιιιΒ ιοιΒειιάεεειιι:

ΑΜ'ειιι·ι. νοιι ει;" ιιιιειι Αι·ειιεΙιιιι·ς:

Ι)ειιιηιι'ει· «Κοπετε.ιιιιιι», Κεριιιιιι ΡιεΙιει.ά.9. Απ. 11 Πιιι· νιιι·ιιι.
» ι » » διΠιιι, ά. Π). ΑΠΕ. 8 Πι" Μ,0))π._

ΑΜειιι·ι νοιι Αι·ειιειιιιι·ε ειιιειι Βιμ.:

Πιιιιιρίει· αΙιιιρει·ειτοι· ΝιιιοΙει Π», Κεριι.8ι1.ννοΙωι·, Π. Αιι);ιιει,

θ ΠΜ ι18οιιιιι. .

Ι)ιιιιιρι'ει· «Κοιιετειιτιιι»,Κεριιιιιι ΡιοΙιει,ά. 18.Αιι€. ΒΠιιι·ιιο.ειιιιι.

» «ιιιιρει·:ιτοι· Νιιωιω Π», Χωρια” ννο)ιω-' 14_ Αιι€ΠΠ

θ Πιιι· ιιεειιιιι. · ι

Ρτοετε.ι11ι11:

Μιιιινοοιι, άειι 10. Αιιειαει;, 10 οι; ιιιοιθειιε Εμ)

6ιιιιιιιι€ ·‹ιεε Αετιιτει.εεεε ειιιειι Δεη Κι·ειεειτ2τ Πι. Π. ι

()ειι^ειειιε,

'Ι. 8ιιιιιιιε 10^/ι =1' ει" νοτιιιιιι:ε.8 ε.

1)' Κεειιειιεειιειτειιει·ιοΜ Με νοιει.ειιι1εε.

2) Βεειιιιιιιιιιιιε εει· Ζειτ ιπιιι άοε Οτι.εε Πιτ εευ αιιώ
ει:ει1 Λεπτειιι€. Δ _ ε ε

8) ννωιιω εεε Ρι·ιιεεε, νιεερτιιεεε, 8εικτει:ει·ει πιω

ΚεεεεΓιιιιιειε ιπιιι 5 8 άει· 8ι:ετιιιετι.

4) Ρι·οι. Πι. Κ. Πειιιο: Βει·ιοιιι; εει· θεεεΙιεεΙιείτ πι·

Βει:5.ιιιριιιιιΒ άει· Ι.ερτει.

ε.) Μ. Α.. Μ” Με Ιινιιιιιιιιεειιε ιπιιι- Με ΡΒεεε

ειιιετιιιι Βιιιειωιιι (ιιιιι Βειιιοιιιιιτε.ιιοιιειι).

θ) Μ. Ο. Ι.ιιι€ει: ιι·τειιριιεΒε πι' Οεεει.

7) Ψειιεειιιιε Με ΡτοιοιιοΙΙε ω· Βιιιιιιι8.

Πιιι 8 ΠΜ· ιιεειιιιιιιιεμ.

1) .ιε.ιιτεενειεειιιιιιιιιιι€ ω· Πιιτετει.ιιι2ιιιιθειαιεεε ειε:

Αει·2ι.ε εει· ιιν1ειιαιωιιωι Αιιτειιιιιι8 Με 8ι. Ρειει·εΕισι·8ει

ετπΙιειιειι νει·ειιιε :ιι εεεειιεειι:ιεει· ΒιιΓε.

2) .Ιειιτεενειεειιιιιιιιιιιε άει· ΙΜ. ΑΒιειΙι1ιι€ εεε 82.. Ρε

τετειιιιι·Βετ ωιιιοιιω νετειιιε ιιι εε8ειιεειιι€ει· ειιιε.

Ποιιιιετειεε, α. 11. ΑιιΒιιει.

Π. Βιιιιιιι8 10-1Πιιι· νοτιιιιιΜ.85.

ι) Μ. Ο. Κορρε:. Βιε ιιιιιιΙιειιοιι άει· Βοιι1ε.αιιιιΒΜει.

2) Πι. Α. Βετο” Βεεε: ΕιΓε.ιιι·ιιιι8ειι πω· Με Πιτ

ιιιιιιε εει· 8ειιΙειιιιιιιιΜετ.

3) Πι. Η. Αι·τοιιει: 8οιιΙεπιιιιιιιιιιετ πω! ΒΜιιοΛΚτι

Ντιπ.

4) Ριοι. Πι. Κ. Ι)ειιι ο: Πειιετ Με ΒεειιιιιιιιιιιιΒ

θείτιειριιιιιιιεε νοιι Γιιιεει8ικειτειι (Κτγοειιοριε).

ε) Πι. Η. °τωιιωι: ΠεΙιετ σιε Πει·ιιιε άιειριιτεεω

Με

θ) νει·ιεειιιιε Με ΡιοιοιιοιΙε τΙει·8ιπιιιι€.

εεε

Πω 8 ΠΜ ι1ε.ειιιιιιι.ιε.μ.

ΒεεισιιιιΒιιιιε άει· Ατειιειιιιτ8ει· Βεεεε.ιιειε.Ιιειι ιπιιι Βοι

εεειιιτιοιιιιιιιεειι. Π

Ρι·ειτεις, σ. 12. ΑιιΒιιετ.

ΙΙΙ.Βιιειιιιε 10-1ΠΙιτ νοτιιιιι.ιε8ε.

ι) Πι. Α. ΒεΙιτ: Πειιει· άειι 8εεειιννιιι·ιι€ειι Βιιιιιά εΙει
εειιισειωιιω (ιπιιι Βεπιοιιειτειιοιιειι). Δ

2) Με. Μ. Κ. Πειιιο: Πειιει· ωιωιιω ερεει.ιξειιε

ΒριιιεΙρετειιχεε.

8) Πι. Β. Μισο: Ρτιιιειριειι άει· ΒιεΒειεειιεΙιειιἀΙιιιιε.

4) Μ. Ο. 8ιτϋΙιτιιΒει·Β: Πιο βεάειιιιιτιε Με Ε”.

εριι·ιτιιε Με ΒιιιιΒε Βιιιιειιιιιι Βει Με ωιωσε.

6) νειΙεειιιιΒ άειι ΡτοιοιποΙιε άει· Βιι2ιιιι8.

Βειιιιιεε εεε ΧνΙΙ. Αετ2τετεεεε.



Τειεεειιαεαι·ιε1ιτεα.

Ρει·εοι·ιε11ε.

_ - Παεει· 1ιεια1ιιαιει·1.εααειιιιιιια. Ρι·οί'. Πι·. 12. ν. Β ε ι· ε; ια ε. ιι α

ἰα Βει·11α.1ει νοια Βογιι1 θο11ει.:ε 1α αει α1ιιιι·ι.;· 2ααι

121ιι·εααο1ιτοι· ε ι·αε.α ιι ι αιοι·αεα.

-- Δια 2.χ15. Αιιειαετ 1ιεαιαε· α” ιια Βιι1ιεειιιααε 1α Βει·11α

1ε1ιεααε 1”ια1ιει·ε Ριοιεεεοι· ω· θεαιιι·ιε1ια1Γε ααα θγα3ι.Κο1οειε

ειι αει· 11αινει·ε1ια.τ. Βιι·ειεε1ιαι·ε·, Ο

1ιαι·ρει·11ε1ιει· αιια εειει1εει· 1·'ιιεε1ιε ω" 50-ι ιι 1ι ι· 1; ε ε· Π ο α -

τ ο ι·_ἱ ιι ε ι 1 ε. α πι. Πει· .1ιιιι1Ιαι· ι·ο11εααει ια αει· ιιαο1ιειεα ΚΥοε1ιε

εεια 72. 1.εαεαεια1ιι·.

- Πα Πεα1ιιαειΙ Πιτ αεα 1›ει·α1ιιαιεα Ο1ιιι·ιιι·εεα

ε ι· 1 ε α ι· 1 ε α ν. Π ε ια ιι ι· ο 1ι , 1ιεεπε1ιεαα 1ιι ειαεια 111ιει·1ε1ιεαε

ει·οεεειι Βι·οαεεετε.αααι1α ε.αϊ ι·οιεαι Ηι·ιιαιιεοεεε1, ινιιι·αε ειιι 1

ό. ΑιιειιεΙ. α. 3ι. ια εειαει· νατει·ειαα1: Τα α α 1 α ε· (ιιι $ε1ι1εε

νι·ἱε-ΗοΙειειιι) Γειει·1ιε1ι εαι1ια11τ. Πει· εςι·ε1εε θεΙε1ιιτ.ε νι·ει· εε11ιει.

αει αει· 121ιι·ιιιια, αἰε ι1ιια εε1αε νατει·ειιιαι 1ιει·ειτει 1ιε.ι. πιιεε

εειι.

Θε1ιαι·ι.ε1ιε.αε ιαι·εε ει·οεεεα 8ο1ιαεε ιαιε ειιιει· θεαεα1ααΐε1 ,εε

εε1ιαιαε1α, ειιι' αει· ια θε1αεε1ιιΠε α1εννιιτιε επε1ιεα: «Ια αιεεεαι

Ηειιιεε α·αι·αε αει· ι·ιι1ιιιιε·ε1ιι·δαι.ε θε1ε1ιι·ι.ε ααα Ο1ιιιαης, ε1ε.

ΕιιιεΙΙειιε ννιι1ι1ιε1ιει· θε1ιε1ιαει· Εεε Πι·. .Τ ο1ιεια α εε Ε ι·ιεα

ι·ιε1ιΑιιεαει νεα Βειιιιιι·ε1ι. Ρι·οϊεεεοι· α. ε. νν.. εαι

θ. .1εαααι· 1828 αε1ιοι·εα». Παεε θε1εαιτε ααα Αει·ειε εε1ιοα εα

11ε1ι2ειιεα αιιι·ε1ι 1)ειι1‹ιιια.1ει· εεε1ιι·ι νιιαι·αεα, 1ιοαιαιτ. εισαι ααα

Βα: ιιοι·. Πεαι αι·ε1ι π: εε νει·εϋαιιτ, εεια Πεα1ιιιιιι1 ια εε1ιεα

ααα αιιια1ι αειι Πιια1‹ εειαει· Ραε1ι1ιο11εεειι ααα 11:1ιειαεαεε1ιεα

ειιη;εε:ειιιααε1ιιαεα ΠΠ· αιε νει·α1εαεεε,. αιε ει· ε1ο1ι 1ιαιιρι.εαε1ι

1ιε1ι ειιι' αεαι Ηε1ιιετε αει· Κι·ιεεεε1ιιι·αι·ε1ε Με αιιιε1ι αιε 151ιιι- 1

αεε Βαιαει·1τει·α·εεεαε ια Πεαιεε1ι1ε.ιια ει·α·οι1ιειι απ. ιία1ιι·ααε

Πιιιε1ι ειειιια1ε νει·ειαΓαε1ιιιαα α" νει·1ιαααε, ααι·ε1ι εε1ιΙιε1ιτε

Βε1ε1ιι·ιιαι.εειι ααα ιιιειι·ιι1ιι1ι·ε Α1ια1Ιααιιαεα εποε Βειαει·ε1ι

αιιι11.1ι1ιεε 111ιααει· ααα Ρι·αιιεα πι· ει·ει.ειι 1111111» αει ΠαίαΠεα

ααα 1ε1. εε αει· εειειιςε Ρα1ιι·ει· α11ει·1ιιιιαει.αιιαι·εα νει·ειαε,

ννε1ε1ιε ει·ειε ειιιε ραεεεα, εΙ1ει· Βειταιιι.;εεεεε11εε1ιεΓτειι εε

ιινεεεα.

_- Πει· Πιι·ε1ειοι· ααα Ο1ιει·αικτ ε" 1ι·ιεαειαεια1ι «Α11ει·1ιε1α

ι.ι·εεεααεα».Πι·. Α1ειωιιιαει· '1'εε1ιει·ειιιεε1ιααεαι, ααα

αει· Πιιε1ιται· ααα Ο1ιειιιιεα11ιιιε αεε 1ιιεειεςεα 81.01ε;ε.1ιοεριαιΙε,

Πι·. Κ ει ι·1 Ψ εια ε αι α ιι α. ε1αα απ Ααεεειο1ιιιιιιιε ι α Ο ε

1ιειαιι·ατεα 1ιεϊαι·αει·ι. νι·οι·αειι.

- Πει· 1ιε1ιειααιε θγιιααο1οεεΡι·οιΖ Πι.Β α αι αι, αει· εειι αεαι

11ίιατει·εειαεει.ει· ε1ε Νεε1:1'ο1ι.ςει· Ρι·οΓ. ει α ε ε ε ι· κι αι ε Ι11ιε1ιιοι·

αει· εγαα1ιοΙοε1εε1ιεα Ο1ιαι·ιιε-ΚΙΙιιι1ι ια 1$ει·11α ιει, αει αει

1ι1ααε1ιεα.αιπε1ι ειαειι 11αϊει11 αιιι εειιιεια .-1αιοαιοα11 εε εε1ια·ει·ε

αει·Ιε1.2ιιαεειι ει·1ιττεα. αεεε ει· ιιι Με αεαεε1ι11ιι.ι·ι.ε Κιειιαειι

1ιααε ε·ε1ιτεια1ιτ. ιινει·αεα ιιιαεετε. Βιΐι·ειι1ιε1ιει·ινε1εε ε011εα Με

νει·1ειειιαεειι αιο1ιι. 1ε1ιεαεεεϊα1ιιΙιε1ιε εεια. .

- νει·ειοι·1ιεα: 1) Δια 20. .1α1ι ιια 1ιι11αιεεΙιεα 1111101”

1ιοεαιτε1 1ιιει·εε11ιει αει· ΚειιεαΙιε.ιιι αεε ννι1αιιεεαεα Μι1ιτ.αι·

1ιοεριιιι1ε Πι·. 1Βαεαι· (ιιι·α 1ιει·ι ιια Α1τει· νεα 415 .1α1ιι·εα.

Πει· Η1ιι,εεεε1ι1εαεαε εναι· ειιι” αει· Ιαεε1 Οεεε1 εε1ιοι·εα ιιαα

1ιαιτε εειαε αιεαιειαιεε1ιε ΑαεαιΙααιιε ιια αει· Ποι·μαιει· Παίνει·

Ματ. ει·1ια1τειι. πα ενε1ε1ιει· ει· νεα 1877-1888 ειαα1ει·τε. Νεε1ι

1αι·Ιααε·αιιε· αει· ΠοΙιιοι·α·αιαε και· ει· Αεειειειιι επι αει· οραι1ιε.1

ιαο1ος1εε1ιεα Κ1ιιιι1ι ια Ποι·ιιιιτ. ε1εαε1κεαεαιι 1884 αεε1ι δε. Ρε

τει·ε1ιιιι·ε Παει, ννο ει· ε1ε Αεε1ετεαιει·ει. εαίαιιεε ειιι 01ιαε1ιοαι

1ιοεριια1, αειια και Μαι1εα1ιοερἱτε1 ααα νοα 1880 εε ειια Ο1αειι

1ιαι·ι.τει· Κιιιαει1ιοεριιεΙ 1αα;:ιετιε. 1αι .1ε1ιιε 1889 μια;; ει· 2αιιι

1111Ι1ιαι·-111εαιε1αιι1ι·εεεοι·τ α1ιει· Με "Με ε1ε Οι·α1ααι.οι· ε.ια

ν17ιιαα.εε1ιεα 111ι11ται·1ιοεριια1 ε.αεεετε11ι, ε.α ννε1ε1ιεαι ει· ιιοι·

ω. 5 .1ε.ιιι·εα 2αια Κοιιεα1ια.ιιτεα τα» Ο1ιιι·αηε·ιε ετιιε.ιιατ ιναι·αε.

Πει· νει·ετοι·1›εαε (μια ε1ε ιαε1ιιιςει· Ο1ι1ι·αι·ε ααα Κιααει·ιι.ι·ει.

2) Ια 1ι·1ι α τε α αει· 111τει·ε θι·αιαατοι· αεε αι·ι.1ιε1ιειι Μιιιιαι·

1ιοεριιε1ε Πι·. Ιε ιι α Η 11; α α” ε ιν 1αι 40. 11ε1ιειιεια1ιι·ε. Ναε1ι

Α1ιεο1νιει·ιιιιε αεε Και·ειιε 1. .1. 1891 αει· Ι. νιε1ε .1α1ιι·ε _ιααεε

τει· Αι·ει Μια» θαι·αεει·εααα1ει·ιεειαιεατ ια Θε. Ρετει·ειιιιι·,ε·.

ει Πει· Πινιειοαειιι·π αει· 79. Ια!. - 1)ινιειαα Πι·. Α α ισα

θε1ιατειαιει· ιπι 60. Ι.ε1ιειιεαα1ιι·ε ααε1ι 80-1111ιι1εει· α.ι·2ι

11ε1ιετ 'Γαιιε1ιειτ. 41 Δια 18. .πια αει· Πιι·ε1ιτ.οι· ειιιεε Αειι1ε ιααι

Αααεααεα ιια αιε Κι·ειιααε ιιι Μοε1ιαιι Πι·. 01αααια ε Ριο

τορορονν ιια 51. 11ε1ιειιεια1ιι·ε. Με νεα18. ρι·αειιεειιια1 1ιαιτε

Ρ. ι. α. 1808 ει·1ε.ααι. 51 Ια αει· 8εεεε1ι1εε1ιτ αει 'Ι'εαεΙιιιιια αει·

Απι αει· 18. 121οιιειιεααιιιαεε Πι·. Κ ο α ε τα α ιι α Κ α1ἱε ·

ινιτ.εε1ι ιια ΑΙιει· νεα 80 αε.1ιι·ειι. Με αιετ1ιε1ιε Ριε.ιιιε 1ιιιιτε

αει· νει·ειοι·1ιεαε εειι 1901 ααεεεα1ιτ, ααα ΖνναΓ αιιιααεε ε1ε

1..εααεε1ιείιεει·ατ. ια Κι·εαιεαιεε1ιας.

νοιιι Κτ1εεεεεαιτέιεα1εαει.

- Πει· 121ιτειι1ε11ιε1ιιι·ιιι·ε Ρι·οί'. Πι·. Π* ε ι· ιι ει· 2ο ε ι; ε ι· ο ιι

11αιι τ ε α Π'ε1 αει. εα Ααιιι.ας αιεεει· ννοε1ιε αεε1ι εεε1ιεεε1ια

αιοααιι€ει· Α1ιννεεειι1ιεπ ειιιε αειιι Πει·αεα Οετεα ια θε. Ρετει·ε1ιαι·ι;

ειαςειιο11'εα. Με νει·1ειιιει, ννιι·α ει εειαε 1.ε1ιι·ιαιας1ιε1ι ια

Πι·. ννιιιι. Ρι·εαιια, ιιιι

 

Πιε Βιιιατ. '1'αααιιιε· Με α1ιι·ιε;εαε 1ιει·ειιε 1. .ι. 1002 αε.ε ·

 

 

Ποι·ραι τα” ει·ετε αἱε1ιτ νν1εαει· ειιι'αε1ιιαεα, εοααει·α ειαεα

ν1ει·αι‹ιιιειι1εειι Πι·1ειι1ι 1ιεαιιι2ειι. ειιι ειε1ι νοιι αεα δει·ειρεεεα

ααα αει· αιιεεετιεα,ετεα Αι·1›ειι; εαϊ σε” Κι·ιεεεεε1ιεαρΙειιε ια

Σ εε1αει· Ηειαιατ ααι εεεΙαιιαιεε1ιειι Βιι·εααε εα ει·1ιο1ειι, ινο1ι1α ει·

ααε1ι 1ιει·ειιε ααι 2. Αιιε;αεε ει1ιειιαε νεα 1ιιει· ε1ιε·ει·ε1ε1: απ.

- Πει· ι·1εεεε1ιε Απ: Πι·. Η ε 1 α ι·1 ε 1ι Ρ ιι α α ε ι· , ενε1ειιει·

α1ε Βια1ιει·αίιιιιαειιιαει· ει·1ια1ιεα 1ια.τ.ιε, 1ετ, Με Με «1111απ-αι.α.»

ιιαε κιιι·ει·1αεειεςει· Ωαε11ε ει·ία1ιι·τ, ν ο αι 11111ιτ α. ι· α ι ε α ε ι:

α ε 1ι·ει ι νναι·αειι.

- νοιι αεα Αει·ατεα αει· δεα1ια.τε1ιο1οααεα αεε

Β ο ι ε α Κ ι·ε α ε ε ε ναι·αε ΐο1ε:εααε Βι·1ι1ει·ιιιια ειιι αιε Βιιε1ια

ιιν1ιοιιιιιι1εειοιι αει· θεεε11εε1ιει`ι αεε Βατεα Κι·εαεεε εεεειααι:

«Με Βιιεααιιν1«ιιιιιιιἱεει‹ιιι Με αι1ττε1ει Βεεε1ι1ιιεεεε νααι

. 23. Βεριειιι1ιει· 1904 αεα Μεαιιε ω- Αιιεεα1ι1ιιιιε αει· θε1ια1τει·

ααα Πιατεα εα _1εαε Ρει·εοαεα Ιιεειιιαιιιι:. αιε εεε ιι·.ε·εαα ειαεαι

θι·ιιααε αεα Π1εαει αει αεα 1αετιιιιιιοιιειι αεε 1:Εοιεα Κι·ειιεεε

ε.αι'εαεε1ιεα εεεννιιαι.>;ειι ειαα. Πιεεει· Βεεε1ιΙαεε αει Με Ρει·εο

αε.1 αει· ΒααΜ.ιε1ιο1οααεα αιιει·ιιι·ει·ι.ει: 1α ειαε ειιπειιι.1εαε11ε

Εεεε νει·εετει, α1ε νι·εαει· ια1ι. αεα α11εειιιε1α ;.ςε1τειιαειι Βεαἰα

ειιιιε·ειι αεε ειιιαι1ὶε1ιεα αιια α11εαι11ε1ιειι Π1εαει.εε νει·ε1ιιααι·

Πει, αοε1ι αιιτ. αεα Ε'οι·αει·ααι.τεα αει· θει·εε1ιι1ε1ιεια. Βεἱ αει· Αα

αα1ιαιε αεε Πιεαε1:εε Για· αεα ΐειιιεα θειεα ααι' εἱαε Βαεί'ει·ααας

νοιι 10.000 11/ει·ει νοια Ζεατι·ιιια αεε εαι·ορα.1εο1ιεα ΒαεεΙειιαε

ααα 1ιει ε1αει· Βειεε νεα ιαε1ιι· Με εἱιιεια Μιιιιατε 1ιειιιε _ιεαει·

νεα αιιε ειε Β.εε1ιτ, αατιιιιΓ ειι Ζα1ιΙεα, αιιεε 1. αιε θεεε11εε1ιε.1'ι.

νοιιι 11οιεα 1(τεαπε νοιι αει· Αιιεια1ιι ε.αεε·ε1ιτ. αε.εε α1ε 11ιεαει:·

αιιιιιει· νεα αεια Ζε1ηιαιι1ιιε αει· Βαε1ι1ιε1ιι· εαια ιιι·εμιααε·1ιε1ιεα

Αιιίειιι1ια1τεοιιε ια 1ιεειιαιιαεα 1ετ, αιε1ιε ααει· νοια 'Ι'εεε αειι

Ααετιιτ.ι.εε ειιε αεια Π1εαετε ααα αει· Α1ιι·ειεε ειιιε αεαι Γει·αεα

Οετειι; 2. αιιεε αει· Πατ.ει·1ιε1τ. αει· Γε.ιιιι1ιειι αει· ε.1ικοιααιαιιαιει·

τειι Ρει·εοιιειι ααι·ε1ι α1ε καα2ε Πε.αει· 11ιι·ει· Αιια·εεεα1ιεἱι εε

εἱε1ιει·Ι. εε1α Με. 1αι Ρι·1α:1ρε νοιι αιεεει· Αιιειο1ιι. α.ιιεεε1ιεαα.

ε1εια1ιι αιιε Ρει·ε‹ιαε.1 αει· Βαα1ιαιε1εο1οιιαειι. απ" Με νοι·ει·

αια.1ιιιιε ειιε1ι 1ιειι·ε1ϊε αει· Ρει·εοιιειι αια Ρ1εικε εε1, α1ει1ιι·ε

(ιεειιιια1ιειι. ε1αε;ε1ιαεει οαει· αειι Π1ειιει ειιιε :ιααει·ειι ιι·10;ιεεα

θι·αααειι νει·1αεεειι ιιεαειι. Πει· Βεεε1ι1ιιεε νοιιι Βεριεαιαει·

πω, αει· αειιιι 111ιιααιε ιιεε1ι Βειειαα αεε Κι·1εε·εε εεαιεει

ιναι·αε, αι5.ατ αεα Βε2ιε1ιαιιεεα ενν1εο1ιεα αει· θεεε11εε1ιαίι. νοαι

Βοιεα Κι·ειιαε ααα αεια ιιιι 1'ει·αειι Οειεα 1ιεαιια1ιε1ιειι Ρει·εοιια1ε

ε1αεα αεαεα Οαει·ε1ειει· ααα »Με αειιιι·11ε1ι α1ε1ιτ. ο1ιαε 121ιι11αεε

εα1' ει.. Αιιαε1ιαιε άεε Π1εαειεε εε1ι11ε1ιεα.νναι·ε. ναεαα ιαα.α αιεε

ι·εε1ιαειι1ε· ε·ενιιαεει. 1ιαιτε».-Πιε Πιιε1ωι.ιν1ιοαιιαιεε1οιι αει. ααα

ια Αιιει·1ιειιιιαιις αεεεειι, α:ιεε αιε εεαε.ιιατε Ρει.111οα Βει·1ιε1ι·

ειο1ιιιαιιιιες νει·ι11εαε, 1ιεεε1ι1οεεεα, ειιιεαι _ῆεαεα νοια αιεαιεια1

εε1ιειι Ρετεοαε.1 αεε Βοτεα Κι·εααεε. αει· ιινεε·εα Κι·ε.α1ι1ιειτ.

Πε1ιει·ει·1ιειτααε· οαει· Α1ι1εαΓε αει· Πιεαει2ε11: νεα αει· ΑΜιοαιαιαιι

α1ει·αιιε ειιι·1ιεΚ1ιε1ιι·ι, ααεεει· αειι Πιαιεα ιαι- αιε Β11εαι·ειεε.

αειι Ηε1ιει1ε Με ειιαι 'Πεμ αει· Αα1ιααΠ. α.ια 0ι·ιε αει· Ααει·ειεε

ειιεεαειι1ι1ειι.

- νοαι 1.ιν1ααα1εε1ιεα Ρε1α1ακαι·ε1:1;.

10-ιιιαιιετ.11ε1ιει· νν1ι1ιεααι1ιε1τ σε 1ι11ττε1 Πα· Βι·1ιε1τιιαε αεε

1.1ν1αιια1εο1ιεα Ρε1α1ε.εαι·ει.ιε ειεε1ιϋρι`τ. ειιια, Με ειιι 25. .Τα11

α1ε θεαει·αΙνει·εααιαι1ιιαε αει· Βιε;ιιει· Α1ιτε11ααε αει· θεεε11

εε1ια1ι αεε «Βοιειι Κι·εαεεε» 1ιεεε1ι1οεεεα, αει.ε Μν1α.ιιαιεε1ιε

Β'εια1αεαιειτ ειαςε1ιεα ιιι 1ε.εεεα, εε1α 1ιινεαται· α1ιει· αειιι Και·

1αιιαἰεε1ιειι 1.οΙαι11ιοιαιιεε αεε «Βοιεα Κι·ειιεεε» 2α α1ιει·ιεε1ιεα,

αα αιεεεε αοε1ι Παει· εειιίι,ε_εααε Ματσε! νει·1'ϋε:ι. ααα εειιι Μπα.

ι·ειτ ιιαιε1ι αει· 8ται.1εα 12ε1ιο α1ιει·1111ιι·ι, ννο 1ι1ε1ιει· εα:1ι ααε Ιαν

18ιιαιεε1ιε 1.ιι.εαι·ετ.τ. 1ιει'α.αα. Νεα Αα,·.εεετε11ιεα αεε1ετ2τει·εα

πω, αεια «Βιε1ιε1‹1 111ίεεια.» εαΓο1ι.ιε, ι·οι·εεεε1ιΙα.ε·εα ιινει·αεα

ει.αϊ αεαι Κι·ιε,ε;εεε1ιαιιαΙιιτε πα νειαΙει1ιεα ααα 1α αεα Πιεαει.

αεε Κιιι1ααα1εε1ιεα 1·"ε1α1επιιι·ειτε α1ιει·2αε·ε1ιειι. νεα α1εεεια

Βεεε1ι1ιιεε ιινιι·α αει· 11ιιαρινει·ινα1τιιαε αεε «Βοι;ειι ΚΓει1288»111

δε. Ρειει·ε1ιαι·ε 1ιε1ιαϊε εααεα1ιι€ει· 12αιεε1ιειαααε 11ι11τιε11αας

ε·ειιιιιε1ιτ. ενει·αεα.

Πει. ιιεε1ι

8ιει·ιαεεεαεε1εεεα1ιε1τεα.

Βειιιτ1ιε1ιε Ι.εααεεαε.ϊιεαι·ειε

ε ο 1ι ε α Κ ι·ε ι ε ε ε (θοαν. Και·ει‹ι 1ια.1ιεα αεια Πειααεε1ιε.Γεεειιιτ

αιε Ε1ι·1ι1ει·ιιαε· ειιαε1ιεα 1αεεεα, αε.εε ε1ε ειιι 1. Α α ε· α ει αε ιι

Πιε αε τ. α ιιιττ.1ει·εα νιιειαεα, Γε11ε αιε 1..εααεε1ια.Π νοιι

11ιαειι νει·1ειιιεειι εο11ιε, αεεε ειε εια αεα αιι.ε1ι αεα Βεε·ε1α νοιιι

11. Ααεαει 1908 εαεειαιαεαεεεετειεα $ειιιιατ.εαοιιιια1εε1οιιεα

ιε11αε1ιαιεα εο11εα.

- Πει· ω.αι·ιεε1ιε Θοιινει·αεαι· ια Βιιιι1'ει·οαο1 Με α1ε $εια1

$Μεαιειε, ννε1ε1ιε ια αεα ααε1ι αει· νει·οι·αιιαιιε· νοια 11.ΑαΒαετ

1908 8ε1ιιΙαετεα Κοιαιιιιεειοαεα εα ετ1ιειαεα ε1ε1ι ιιι·ειεειιειι,

αεαιιε1ιι·ιε1ιτα;ειι 1ειεεεα. αειεε α1ε ννιαει·ερεαετι.εεα πι· Υει·ε.ιιτ

νοτια" εεεεεεα ινειαεα.

- Πει· 1ερι·ε.α·ιιι1: (Ρο112ε1ε1ιει') αεε Κι·ειεεε Ροεε1ιεε1ιοιι1ε

(θοαν. .1αι·οεε1ειιι·) 1ιατ, αεα «Βιι·ε1ι. Με.» ειιΓο1πε, αεαι 8α.α1

κατεειπ αει· Ηοιιι·ει·ιιειιιειιιε-Πειιαεο1ιαϊτ. Με 11ε.1τ.εα νεα

νοι·ιι·Β.;;εα α1ιει· αἰε 01ιοΙει·α. νει·1ιοι.ειι.

- Πεεε «Με θεειιαα1ιετ.εα αεαει·αιαε·ε 1α Πεατεε1ι1εαα

ια αεα εεειιει·ρί11ε1ιτικεα (ιιεινει·1ιεα αεεε.1ι1Ι.

αεε Ριιι.1ιν1



Β

ωιω. @Με Με ίοΙεειιεειιι 1ιετνοι·: Βει· Βε2ἰι·1‹εειιιεεε1ιιιεε ιιι

Ηειιιιιοι·ετ νετιι·ε.τϊ ειε Βεεε1ιιιτει·εε εει· θεειιιιεΙιειει·ιιι ?Με

θϋιιι1ιει·-Ρειετεειι εεεειι ειε Ηετιιιιιιε1ιιιιιε Πιι·εε <<Βειι·ιε1ιεε»

ειιι Ηειι·ει·1ιεετειιει·. Ε'ι·ειιι θΠιιι!ιει-Ρειει·εειι Με ειε ειειε εο

;.τειιιιιιιιιε «Κιι·ε1ιε» εει· 8ειειιτιετειι ιιι Πειιιεε1ιΙκιιε εεει·ϋιιεετ

ιιιιε :ΜΗ ιιι Ηειιιιονει· 1ιειιτε ε.ιιε εειι νοι·ιιε1ιιιιειειι Κτεἰεειι

ειι ι1ιτειι Κιιιιεειι. Με Κ1ει;ειιιι ρι·οιεετιει·τε ειεεεειι, ειιεε

πειιι 11ιτε 'Π1τις1ιειι :Με θεινει·1ιε ειιΠεεεε, εεε θεειιιιε1ιειειι

εει νιε1ιιιε1ιι· ειπε 1Υιεεειιεε1ιει”ι Με ι·εΙιιςιϋεετ 6ι·ιιιιεΙε.Ξε, ιιιιε

ειι1ιει· ετειιει·ΐι·ει. Πει· Υεττι·ειει εει· ΚΙε.ε;ετιιι εε1ιι1εεττε εει·ειι 1

ΗεΠιιιε11ιοεε ΐο18ειιεει·ιιιιιεεειι: Με ΡΜ18ΠΕΘΠ ινει·εειι ιιιιιιι‹:1ιετ

1ιεΙειιι·ι, ιιιιε ει·ει, ννειιιι ειε ειε ιιειιε Ψε1ιειιεε1ιειιιιιιε; ;;εννοιι

πειι Μπαμ 1ιεειιιιιε ειε ειιι' ειοε” ΨεΙτιιιιεε1ιιι.ιιιιιια 1ιει·ιι

1ιειιεε ΗειΙιιιη.ε, ειε ΠΜεεΜιε1ι Με θεειιιιε1ιει.ετει εεεειο1ιιιει

ινει·εε, ιι.1ιει· εΙιει· ειιι θεειιιιεεειιΙιειι ειιι (Η. Πει· Βεεἱι·1ιεειιε·

εε1ιιιεε ιιιιεε _ιεεοε1ι ειε Κ1εεει·ιιι 1ιοετειιρειο1ιτιρ; Δε; ει· ννε.ι·

Με εει· Πε:1εττει εετ Αιιιιισ·1ιτ, εεεε ειε Κ15.εετιιι ειε Ηει1

1ιιιιιεε με” ΕιιτεεΙι ιιειι·ει1ιε. ΑΜ ινε1σ:1ιει· Θτιιιιε1ε,=;ε ειεε

ε;εεε1ιε1ιε. εε! εΙειεΙιεϋΙειρ;.

Υοιπ Πιιινει·ε1€5τειι, ιαιεε.1πετιιιιτειι εεε κοιιει·εεεετι.

- Πει·

1ἱε1ιειι Ρτοϊεεε‹ιι·

Εε1ιι·ετ.ιι1ι1 εοι·

ινοι·εειι.

- Ζιιιιι Νεε1ι ΐο18ει· ε” νειει.ΡτοΓ.1Υει·ιιἱεΙ‹ε

πιιΓεειιι1ιε1ιι·ετιιΙιΙεει Ρε

εε: Ηι·:ικει· Ρεγε1ιιιιιει·. Ριοΐ. Πι·. Η εε τι ε! Α ιι ι ο ιι, 1ιετιιΓειι

ιι·οτεειι ιιιιε Με εειιι Επι:: Ε'ο1αε Ιειειειι.

Ιιι εεε ιιιιΙιτε.ι·-ιιιεει:ιτιιεοΙιειι ΑΚιιεειιιιε

εο11ειι σε ν οι· 1 ε ε ιι ιι ;ςε ιι ιιιιε ριε.1ιιιεο1ιειι Αι·ΙιεΠειι ειιι

1. 8ειιτειιι1ιει· ιν ιεεει· 1ιε,ειιιιιειι, ιιιιε ΖΜ°ιιι· εοΠειι ειε

ειπε Γοι·ιεειιιιιις εει· ιπι Ρι·ϋ1ι_ιιι1ιι· ιιιιιει·1ιτ‹ιε1ιειιειι 1ίοΙΙει;ιιι

1ιι1εειι. Ειπε Νειιιιιιΐιιει1ιιιιε εοι· Βιιιειει·ειιεειι «πιο πιιι· ιιι εεε

' Κιιτειιε ειιιιιίὶπεειι. ιιι εειι ε1ιτιιςειι Κιιτεειι ειπε 1ιειιιεΕ·

Β'1-1118

:πεί εειιι ειιιερι·εο1ιειιεειι

Πιιινει·ειιΜ: Κ88ειιι ει·ιιιι.ιιιιτ.

νε1ιειιιειι νοτ1ιιιιιεειι. Με Ρ ι· τι Η ιι ε: ε ιι 2 ιι ι· 1ει·Ιε ιι

ε ε ε Α ι· 2 τ α ι· ιι ε ε ε ιι·ει·εειι Πιτ ειειειιι;ξειι Βιιιεειιτειι, ινε1ε1ιε

ειοε ιιπ Γιιι1ι_ιιι1ιι· ιιἱο1ιτ εειιι Ειιιιιιιειι νει· ειιι Ρτεΐιιιι€ε1ιοιιι

ιιιιεε1οιι ιιιιιετπερ;ειι, ειιι 1. ΟΜ.ο1ιει· 1ιες1ιιιιειι.

-11ει·11. Κοιι;ετεεε εει· ι·ιιεειει:1ιειι Ρεγε1ιιιι

τει· Με νει" 4.-11. Βεριειιι1ιει· 1905 ιιι Κιειν τεεειι.

Θεςεπειειιε εεε νει·1ιειιεΙιιιιςειι 1ιΠεειι Με Διιιιιοιιιιε, Ρ1ιγειο

1οςιε ιιιιε Ηγ,<ε1ειιε εεε Νει·νειιεγειειιιε. Ρε.ι1ιο1οειε ιιιιε 'Πιε

ι·εριε αει· Νει·νειι- ιιιιε θειειεεει·ειιΜιε1τ.ειι. Θεοςιεριιιε ιιιιε

Βιειιετι1ι ε1εεετ Κι·ιιιιΕ1ιειτειι, εειἱεΜΙιεΙιε Ρεγο1ιιιιιτιε Με νει·- ·

εειιιεεειιε ειε Ρεγο1ικιιι·ιε 1ιει.ι·ε1ΐειιεε Ε'ι·ερ;ειι. -1)ει· 1ειτα11εεε

ΜΜΜ Μ. :ιοί 8 πω. Ι'εετεεεεωι; ειιϊει· ει·1ιεΙιειι ειε Μπ

€1ιεεει· ειιιο1ι :Με εεετιιι:1ιτειι Αι·1ιειιειι εεε Κοιιι;ι·εεεεε ιιιιειιι- 1

ξε1τ1ιε1ι. Παει εεεεΜι.ΜεΕιι1ιι·ειιεε Κοιιιιιεε 1ιεεεε1ιτ

εεε εειιι Ρι·εειεειιτειι @Με .1. Α. Βε11εοι·ειιΠ. 2 Υι:ερι·56.ει

εειιτ.ειι (Ριοϊ. Ο1ιο1οιιε1ιιιιιιε Ρι·οΓ. ΙιεριιιεΜ), 5 ΜΗ.

;.ς1ιεεει·ιι (εειι Ριινιιιεεεειιτειι Κοντεο1ιεΚ-Τει:1ιεριιι·

1ιοιινεΙιι, Νειεε1ιιιι ιιιιε 8εΙεε1ιι-, εοινιε εειι ΠΠι·.

Μειιιιιιονν Με Ροει·εε ειιι) ιιιιε 3 8ε1ιτειει·ειι (Οι. Βο

1ιι·οεε_ιενν, 1)ι·.Α.Θ.8ει1ιοι·ε1ιι ιιιιε Πι. Γ1ειεε1ι·

ιιιιιιιιι).

Υει·εοΜεεειιε ΜΗτε11ιιιι€ετι.

--ε 1)ιε ιιι ετεει.1εε1ιειιι Πιειιετ ειε1ιετιεειι Ηε1›

ειιιιιιιειι 1ιιι1ιειι ε1ε1ι επ ειε 8ε.-Ρετετεειιηςει· 8ιεετνετννεΙ

τω;; Με ειιιει· Ρε τ 1 Με” ςειιιιιιιετ, ιιι ινε1ε1ιετ ε1ε ειιι Αυ ι”

1ιεεεετιιιιι; 11ιτει· Υει·1ιεΙτιιιεεε Μι.τ.ειι, ιιιιε 2ινε1ι°?

1) ειιι ειιιειι Μοιιει.ειιι·ΙειιΙι ιιπ: Βει1ιε1ιε.Ιιιιιιι; εεε σειιιι!τε; 2) .

ιιιιι ΑιιετεΙ1ιιιιι.τ νοιι Πεεει·ι·εΙιε1ιειιιιιιειι πι· Αιιε1ιεΗ'ε Βει ΠεΙιει·

11111ιιιη; εει· θεεει·εεγ1ε; 8) ειιι “Ηει·ε1ιεεωιιιις ειιι· 1)ιειιει.Γιεε13

δεν 18ειιι-¦Άειιεεειιεειί€)ιΠέι[Βε Με 28.1ε1ιι·ξε; 41 σε; ειιιιει 1ει·ιι61ιιιιιι.ς·

ει· ει ει· ιπι . ιιιοιιιι ιει; ειιι ιιε ε ειιι.: ειιιει·

1ιεεοιιεει·ειι Βεειειιιιιι;; ει» ειε Ηε1ιε.ιιιιιιειι ιιιιε θ) ειιι νει·ιιιε1ι

του;; εεε Ρετεοιιε11ιεεπειιιεεε ειιι· Ηε1ιειιιιιιειι. Πε.ε 8τεετειιιι Με

Μ." :Με 11'οι·εει·ιιιιςειι. ;:;ειιε1ιιιιιι.ι·ι, πιιπ ΑιιειιεΙιιιιε εει· Ρειιε1

οιιεεετεε1ιιιειιιιε ιιιιε μπει· ε11εειιιειιιειι Β`τεεειι, ειε εειιιιιεε1ιετ.

Με εει· Βει·ιιιιιιιε· εεε εΙ1εειιιειιιειι Ρι·οιο1:ιε ΜετιεΙΤειιε ειε νει·

!ιεεεετιιιιε εει Ατεε1τ.ενει·1ιΜιιιιεεε εει· εεεει1εο1ιειιΑιιεεετεΙΙ

πειι ειιι· Βιιτεε1ιειειιιικε;ε!ειιςειι νσει·εειι.

- 1)ειε Η οεΚ ε. ιι ει· 8 τ Μι ιειιιι τ. Με ειε νιε1ειι Κ1ει.εειι

111ιει· ειε ι;ει·ιιιεε Βεκτειι2ε111 ιιι εειι θεεει·εεγ1ειι ειιεΙιε1ι εε

ι·ϋεΚειο1ιιιετ ιιιιε 1ιεει·1ιΙοεεειι, ιιι Μ101ιεΙε1° Ζειι ειιι ειε Ε ι· ιν ε 1

τ.ει·ιιιιε εει· ειι6.ειιεε1ιειι θεεει·εεγΙ ε κε εεΙιτειιειι.
Ιιι εειι εεειε1ιειιεειι ΑεγΙειι εοΙΙ ειε Ζει.1ι1 εει· Βι:Ι.Ε811 Με :ειιι κ

Ηει·1ιετ. ειιι 200 νει·ιει·ϋεεει·τ ινει·εειι.

-Ηειιε1ιιιο1ιεει·ε.τετΙιε1ιειι Βιιι:1ινει·ετειιε1

ε;ειι-'Ι'ετι,ς1ιειτ. Ιιιι 1'ει·Ι:ιεε νοιι ΣνιΙΙιε1ιιι Βι·ιιιι

ι μΈ.3-Α _..-...___?...

' - οι·εειιι!ιο1ιε ΡτοΓεεεοι· εει· Αιιε.ιοιιιιε ειιι ννει1ι1ιοΙιειι 1

ιιιεειιιιιιεε1ιειι 1ιιετιιιιι, Ι)ι·. Η. '1' ο ιι Η ο ιν, ιιπ πειιι ο ι· ε ε ιι ι;- 1

γε1ιιιιι.ι·ιε ιιι ΗεΙΙε @τι

1)ει1 .

η

Ο4

ἱ ιιιιι1Ιει·, Ηοί'- ιιιιε Πιιινει·επει.εΙιιιο1ι1ιειιεΜ; Με" ιιιιε ΕΜ;»

1 Δε, Ειεςιιιιιτ ιι:ιε1ι ειιιειιι ιιιιε εοε1ιειι ιιιι,ςεεειιςειιειι Ρτοερε1:τ.

η ιιι Κιιι·2ε ειιι 1ιοε1ιΙιεεειιτεε.ιιιεε. Ζε1τ.εειιιεεεεε 1νει·1ι ιιι ετ

. εα1ιειιιειι, ειιι? ινε1ε1ιεε ειιι· ιιιιεει·ε Ι.εεει· 1ιεεειιεει·ε ειιϊιιιετΒεειιι

ιιιιιο1ιειι. 1Ξε ιιπ ειεε ειιι Με ΙΟ Βειιεε 1ιειεε1ιιιετεε Η ει ιι ε

1ιιιε1ι εε: ει·ιτ.ΙιεΙιειι 8εε1ινετειειιειἔειι-Τεεὶ ε·

1 1κειτ. , ινε1ε1ιεε ιιιι€ει· Πιτινιι·1ιιιιιις ειιιει· .ει·οεεειι Αιι2ε1ιΙ Βει·

1 νοι·ι·ιιςειιεει· Β`ιιε1ιιιιιιιιιιει· νοιι εειιι Ρι·οιεεεοτ ε" ςει·ιε1ιι1ιο1ιειι

1 Μεειειιι Πι. Ρε ιι! Οι ιτι·ιο1ι ιιι Με; 1ιει·ειιε,ςεΒ·ε1ιειι "Με

ιιιιε ίοΙε,οιιεε Βρειιε1ι;ειιιειε ιιιιιι1ιεεειι εο11: οι ε ι· ι ο 1ι τ Η ο 1ι ε

Μεειειιι - Ε'οι·ειιειεειιε Ρει·ε1ιιετ.ι·ιε - Βιι.ο Ιι

Ξνει·ει.ε.πειεειι-ΤετιςΚειτ επί εεπι θε1ι1ειε άο1·

νειει·ιιιει·1ιιιιιεε - 8ειιιι.ε.ι.εεεεει.2εεΚιιιιεε

ιΑετειΙιε1ιε 8εειινετεεειιειεςειι-'Γετη1ιειτ. ει ιι Γ

ιεειιι θειιιετ.ε εει· Ηγι;1ειιε - Πειε ρ;εεειιιιε πιο·

ει2ιιιιει:1ιε νετεια1ιετιιιιχενιιεεειι. Βιιιε Βεἱ1ιε άει·

εεεειιιειιεετειι ΚΙιιιι1κει· θεειει·ι·ειο1ι ε ιι πιε

. Π ε ιι τεε1ι Ιιι ιι ε ε Με εε εεει·ιιειιιιιιειι. ιιιεοννειτ εἰε1ι άιε

ι ετιιΙιε1ιε Βιιε1ινει·ετε.ιιειεειι-'Γετη.ς1ιειι ιιιιϊ 1αΙιιιιεεΙιει· θι·ιιιπ11:ιεςε

1 ε.ιιΠιε.ιιι, ειε ει» ειεεε Τει181ιειι. ιιι Βειι·ε.ο1ιε 1ιοιιιιιιειιεειι θε

1 Μειε εεε ειτε" Βρε:ιεΠεε1ιειιι ιιι ειιιει· εειιι Ζινεε1ζε εεε `λ'ετ

' Με ειιςερεεειειι Ροι·ιιι ιιι 1ιε1ιειιεεΙιι, Με εειιιι ε1ιει·1ιιιιιρτ. Βει

. εοι· ειιιιιειι Αιι1ε,ε;ε εεεεε11ιειι Ιιεεοιιεει·ε εειι ιιι·ιι1ι Νεο Γι ο ιι

ι Βεεει·ιιιιεεειι εεε Αι·ιιεε Βει εειιιει· 'Γε.τις1ιειε Με 5ειε1ινει·

ετειιει;-;ει· 1εεε1ιιιιιιιε ι;εττει.τειι ννει·εειι εεΙΙ. - Πεεε ειοετ ει"

. Μειιιι=ειειι Α1ιεο1ιιιιτ.τε «1)ιε Κτιιιιιιιε1ἱειιεε1ιε '1"Μις1ιειτ. Με

ε $τ.εΙΙιιιιι.>; εεε Ατειεε» νοιι ειιιειιι εε εειι·ἱεςιειι Κι·ιιιιιιι8.Ιἱε1ειι

ιιιιε $ιι·ειΓτεο1ιτε1ε1ιι·ει·. Με Ρι·οιεεεει Πε. Η ιιιιε Βι·ο ε ε ιιι

Ϊ Πες, εεειΙιειιει. Μπι, Μ. νοιι 1ιο1ιεπι 1νει·τ.ε ιιιιε «ειε κοντ!"

1 ειι2ιι 1ιειιι·ει.ςειι, εειιι Ηιιιιε1ιιιεΙι ειιιε ΒεεειιιιιΒ· ειιι 8ε1ιειι. ειε

1 εε νοιι ιιιιεει·ειι 1νει1ιειι ειεεει· Απ. υνεεειιΜιε1ι ιιιιε ι·οι·τεἱΗιιιίι:

ιιιιτει·εε1ιειεεε. Νεο1ι Βι·ιει·εει·ιιιεε ννει·εειι ιιιει.ι·ιι!αινε ΔΙΗΜ

ειιιιεςειι ιιι 1ιειιειΙει·ιεεΙιει· Αιιε1111ιτιιιις ιιι εειι Τε”. εεει· ειιι'

1 1ιεεοιιεει·ειι 'Ι'ειιε1ιι 1ιειεε,ςε!ιειι.

1 Β!.

- Με θειιιιιιιιιιιιιι ε" Κι·ειιι1ιειιιιι εειι ΟΙνι1

11ιοεριι.Μετιι 81.. Ρετει·ειιιιτςε Μεση· :ιπι Σε. .ΪιιΠ

ε. δ. 512132 (88 ινειι. :ι1ε1ιι ε. νουν.), εκι·ιιιιι.ει· 816 'Γγρ1ιιιε -

(58 ιιιε11Γ). 885 3γρ1ιιΙιε -- (15 ιιιε1ιι·1, 197 $ε1ιε.ι·1εο1ι - (18 νιτειι.1.

111 1)ιρ1ιι1ιει·ιε - 13 ννειι.ι, 78 Πεεει·ιι - (11 πειι.) ιιιιε Π

Ροε1ιειιΚι·ιιιι1ιε - 14 ιιιεΙιι· Με ιιι εει· νοι·ιν.).

Μοττε11Ι:Με-ΒιιΙΙετιιι 81.. Ρετει·ει.ιιιτεε.

Ρετ ειε ννοο1ιε νοιιι Η. Με πιιι 28. .πιιι 1905.

Ζε.1ι1εετ 8τει·ΙιεΕϋ.11ε:

1 1) ιιεοΙι θεεε1ι1εε1ιε ιιιιε ΔΙτ.ετ:

[ω68Π!0Π:έέέέέέέέέΞέέέέ

_________==›-ἶἔἔἔἔἔ›ἔεἶἔἔἔΞ

ι1Ι·1ν·8'1111111111111έΞέ
` Φβ"'ΦΣΞΞΞ'δ'ΕΞ:Ξ:

455 5ϋἶ 802 1851081510 22 θ δ! 58 40 41188 5529 7 3

2) ιιε.ε1ι εειι 'Ι'οεεεει·ιιε.ε1ιειι:

- 'Γι·ρ1ι. ειιιιιιτ.1ι.1,'Γγρ1ι.ε.1ιε. 43 Ρ'εει·ιε τεειιττειιε2,'Ι'γρ1ιιιε

ο!ιιιε Βεετιιιιιιιιιιιεςεει· 11'οι·ιιι0, ΡοεΙιειι 1. Νεεει·ιι84.8ε1ιε.ι·1εε1ι 18,

ι Ο1ρ1ιτΙιει·ιε θ, Οι·οιιιι Ο, Κειιο1ι1ιι1ετειι 18. 0ι·οιιιι6εε Ι.ιιιιεειι

ειιεεἰἰιιειιιιιι; 15. 8ι·γειρεΙειε 1,θι·ιρρε 8. Κετει·ι·1ιε11εε1ιε [πιιι

κειιειιι.εϋιιειιιιε 58, Βιι1ιι· Τ. ΒριεειιιιεεΙιε Μειιιιιεἱτἱε Ο. Α1ιιιι;ει·

θε1ειι1ιι·1ιειιιιιιΜειιιιιε Ο. Ρε.ι·οτιιιε εριεειιιιι·ιι0, Βοτειιι·ιιιι1ε1ιεΙε Ο,

Αιιτ1ιι·ε.κ Ο, Ηιει·ορΙιοΜε 2, Ριιει·ρει·ε1Πεεει· Σ, Ργε.ιιιιε αυτ!

Βερτ.ιεεειιιιε18, 1'ιι1ιει·1ιιι1εεε εει· 1ιιιιι ειι 82. 'Ι'ιι1ιετ1ιιιΙοεε ειιι

εει·ει· θι·;.ιιιιιε 8, Α11ιο1ιοΙιειιιιιε ιιιιε εΙιτιιιιιι ιτειιιειιε 8. Με·

εειιεεε1ιννεοΙιε ιιιιε Αιιοριιιε ιιιϊειιιιιιιι 50. Μετιιειιιιιε εειιιΙιε 23,

1 Κι·ειιΜιειτειι εεε 1'ει·ε:ιιιιιιιι;εΙ‹ιιιιε1ε 241. Τοτ,ε;ε1ιοι·ειιε 88.
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ΔΝΝΟΝΟΠΝ ΠΞΗ)ΒΒ. .ΔΒ'1' ἄδτ0οἶιῇΙι1ἶ16ἰ Βί1όαΠε:18Ιύιιέζνοβ Κ. Έ.[ΒΙΟΚΒΒιι€

Ά5τ..Ρφιοτ8Βη!;.ς, ογε.]«η-Ρτ. 174.εογνὶο ἱιι ει!Ιοιιὶιι- ;ιά ιχι1εΜοι1. Απι1οποςη1-θοιΒ£ρἰιιὶ!ιἑι;ἔοιιοιητηειι.

  

         
 

ψ ΡΙ°022|ἄἈἰἴυεἀΘ”

άσπ· πι·πι·Ι‹ειιωο Βο

ωω.σωπι Μι· (0Πιι

6η;ἱιιιΙ. ριιη:ιιτου..

0ωιιιιι άοε1ω·Μτ.

π:ι'οοετοια2€ 1ιαΜετοε, νο111:οπιπιεπ ιιιπἔἐἱ€ὶεεε Πω·
από κν€ι·Ια εοΙιποΙΙ.

Πι 0ι·3ωπε1Πεοοπε

ΡΒοερΙιο:οὶντο1εε τω. 2»60ιο Ρ1ιοε.Ρ1ιοτ. Μ·

νοΙοτθ11θ: ΡτοιγΙΒιι ϋΒετιτΗΤι :Με ὶἱΒτὶεοπ οι·ἔπιιἱεοΙιου πω! επι

οτΗπιιὶεοΙιεπ ΡΙιοερΒοτνοι·Βἰιιᾶυιιεευ Μι·ο!ι ΜΜΜ ειιιεςε

Ζωο!ιιιετο Μ.-ι...Πε, εοὶιιωι ΠοΙιειΙτ :ιιι Ιι>Μιι τεεοι·Ι›ὶοι

ΜΜΜ ΡΙιοερ!ιοι· ιιπά εεὶιιο νϋΙΙἱ;;ε ΠιιεοΗΜΙίοΙιΚιΜ

Μι· @φ Ι)πτιιιιι·σιΜ. 5 ,

ΙΠσἱΚ8τ10ΠθΠ: ΜοΜΙιε. 8Κτορ!ιυΙοεο, 0ειι·Πεε, Νευτοεοπ.-Ηγε'τωε, Απειε

τ...- ιΜο, θεοὶιεκἱε αυτ! Βει8εύονν'εο!ιο Κι·επΚΜιτ.

· .Με ΡιπΙνετ Πι Ποεευ νοιι 1-2 Ι'ιιΙΤ. ΓΙΤΊ ΜΜΜ
.._..._νθΓΟΡ(1ΠΠΠ89' οάοπ· Με 'Γ8.ΒΙοτιεπ έα. 0.95 Μ Ι)08ε:1 :οΐι()3“λΙ:ιΙ κι:

.π:Ζωο/

,,2υσήο"

Μι€ω 0υηιοοΙ·

επρεπε!. »νΔιοοτ`

ΓΙ5-ΙΙι:Ιι, κ··ωσΜοι,

ωη;ϊΗΜς.

Υ'οπ11 Ι. λπ"·

ΠΙΒΡΗΒιι .ων!Λιι:!

υιω"ωπωω.

  

 

Πἰοευό

1Όπειθ||οπ

,, λ'οΜυ"
μ ω. ε:

_ ΙὶοΙι 5 'Γ8.ϋ!ιπτ.ειι. Η

Ρο·οΙωσσωι»ι ω-.-"ω." (ΙΜεοοΒο!ιεΙτ. 2,3°/ο), Βεειοπιάετε 8.Η2°0Ζή8Ε Μή 0ΗΙστοεοπ ισ 2σθάθ

από Λπιιεπιἱο.

» = 4 1)-ι-ε-ε ο ι.Β ι.ιι40 °ι υ ·· π "ΜΜΜΒΐΒ;ιέ:: σο α οιοιο›ἐὶθ':υἐἔὶ‹ι"σἑ;?0ἑ8"ἶοωμε ει /ο οηςετιισοι μ ι1ι1τΙοιι). Μεοιιάειε Μάι ===.Β ω.5,,=ε

ΝΠ· επιιοΙιοιι ετοιε (Ιτη.ήΠεΙρειοΜπορευ νου 25 Η). ΙΟθ 250 μ. οάοπ· Οιιι·1οιιε ΦΟΦΠ ""Μη·

ὰ 100 Το.ΒιιΜο 6ι 0.25 'Η. ει; νοτοτάιιέη. πω! πω.

 

ΑΙΙυΙιιἱεο ΡΜ:ΗΒειιιϊωι:

Ρ. Ηοπ:παππ-|.ε Πο0!τε δι Πο. ΗιΜΚ ψεω.-ρ!μιτπη. ΡτοάιιΚΙο

Βιικ‹·Ι ςΒοΙιννεἰ:). (#ο·ε·υιασιοΙι (ΒΜὶεπ).

ΣΦΙιαΜετ ιιπά Ι.Μο·αΙπσ· Μισο· αΙΙιε "Μετα Ρο·σάιιΜε Μάιο” άεπ ΠΠ. Δε:·Μεσι 9πι2ϊκ

πω! #ΜΜοο πο· νωρ19....9.

 

5ΜΜτ):

Α· ··,, σΜο π, έ δ.

. ,, σε: ο
ΏοΗτ!ωΙπωωΙο2. · #5|θ|υ/ ά||θ||0| Μ” υποευΜτ· Μ!
. ἐΠ88ΐϋΈεπ ¦ - ιτεοπΜΙιἱ 08 Εἰννοὶ8

ο πω: Η σ? πω”. .ηιωΛΗΡ11οε

ΒΥΝΡ» Μαι-τε π ή ίΐ ρω:: Πι ΜΝ" πω!

..οφ (Μ' Κω0
λ' ο ε ·ιιΗι ΝεοΙποε 8κ:Ιι ε! Ι Δ Μπιτ ΑΠΘ" Π' "Με"

"ΡΤΜι'-Ρω 1, δ. ο ι . ν” "η" Ρ επι€8Μοτοι· Ροι·ιιι.

νεπεεετ!ΜΙ!αΙιεε ΗΕ.-ΡτΙ1ρατιιΙ. Μ" “χ” 0Γεω"$ωι δω)"Πα"ΠΗΠ

Μετα. εει·υοωοεοτ .ΙοάοΓοτιιι- “Π”. “Μ” Ε”..Β.88- "Μ" "ΜΚ 8οΙινοΓοΙ.9οι·ιιοΙιΙομι· ΙοΜΙιγοΙ

«πωπω. με". ΙΜ"“ωθΠιΒ Με!" ΜΙ- 0Γ5:ι!2. Τ"κςεποΜειω ωι4ΜΗι

ΝΝΑ: ΤΙ1ἱεειιοΙ "ΒοοΙιο“.

 

.-1τι8ρασΜΜιε$ω· Βο·8π#: Π” Βο·οιιιαιΙΙσπΜεοι - 0εσοπ

@απο ππ··ι·ΩυοΙΖ Θ” @εν Γο·αι·ιοεπ- Μπα! Κ4πάσηπα:τω. -

Βο·ωπϋΙππ Κατι” σιπὐε‹ΙωιΙκ:ΖοΖοΙι Μι ρο·ϋσεω·ωι 1)082Ν

ρεασ·Μ·π τυε·τ·«Μπ. (Π) 18-18.

Μ” οποΖΙσΙεπ, ο·ε!αιΜυ απρϋ'2$ρεσ, Μι ”'ασικ:·ι· Ιε·ΜΙι2

Ζϋ8%0ΙΙ.88 .ΠουφΙωσιάεΜυα2 υοπ Ιισ·ο·υοΜ·αρεπάσΦ

.οοΜικο·2- ππά Ιιππωισ8ΗΙεπάω· "ϊα·Μιτιρ. ω ότι

ειΠεπ ΓάΗεω ω.. ΒιππιΜι:ώ88εΙ Π" 3Ιοο·ρΜΣωπι ππά

Ουάεϊπ πι” Νπωυπ ατι υεΦωειι«Μπ.

 

 

 

Πω· 66.988 Ιώνπι2α |'τ2ο· ΠοιΙα!ΙσαΙΜπ. ΔσιεεΝοασιτιίο.4

.ΤΗΜΜ Βεά Ζωα”, Βο·οοιοΙΜΜε, ΑΜεο·όο8ΒΖεσ·οσο, 8Ιστ·ο_

;›Ιι4ιΖοεσ·, ΙΜΒεο·Μι2οΜ.9 Μιο·8:Μο·οο8, .ω«ω8 ότι ιιΙΙσπ απ..

__Ϊΐἱ$$ἱ”9ω Ϊ. ἐ;..ΐ.°!!12.°ΐ

 

  

,.Νοιιοε Κιιι·Ιιιιιιε·· Μ: Μιι€ωι- πω! Μιι·ιιιΙιτωιΙΗΜΙωι, ΡοΜειιοΜ (ΕπιιΓοιτιιι18·εΚυτοπ Μια 8τοδκνοοΙιεςΙ-ΚουττοΙΙο),

ΙΙΜΒοωει, θΜΜ, Ποι·ι- ιιιπΙ ΝἱοτοιιΕτιιιιΙιοΗοιι, Νοιιτειε$Ιιοιιἱο, ΜειετΚιιι·ωι, ΒΙοΜτο- ιιπά ΗγιΙτοΗιω·ιη:Ιο ιιι :Μαι Γοτ

τπιειι. ΑρτὶΙ - Βο2οιιιΒοιπ ΡτοεροΜε.

Αοτ2το: Βι·. Ο. Βιιρροι· (Βεωτιετ). - ΒΤ· Κ ΒωΙΒΜΙ'- (ω) 14- θ·
  



38”

ΒοΝοΒοΝο ·

 

ΒΑ!! νν!!ι!ιιιι€ωι.

(Πειιτειο!ι!ωι ε!)
Ϊ

ΞΜΜΜΜΜΜΜ

1 Μ: ΗΜ Η (Βε!π!ιειτι!).

ΓΪΜΜΜΜ

ἐΒειιπιιιετειπι!
Χ ΤΧ7"ΞΕΕΣ. ν111:.

Ρπιο!ιινο!!ε Μια, ι

ιιιι!ιο ΚυτΙπιιιε υ.ννω‹1. _ _ _
!!!υεΙΠοττε Ρτοερε!!τε. ώ νετΙειτιἔ‹:η διο ιΙΙι!εττιεττε

ΡτοἱεΚουτειτιτὲ ἔτειτἰε ιιικ!

ίτειΠΙ40.

ΝΜ:Ι1ι·1!ο!ιο Αι·εοη-Β!εοηφιο!Ιο

ωκωωι πω! Π!! ΚιιτΜπι·ίεΒ ω!! 1868.

Απεεννεπάοτ τι!!! ύπνο!!! Ει·Γο!;· πω! Μιιω·ιιι! Με 8ειιιΖε .Ιει!ιι·, ε.ιιο!ι ω! Νοικ

Κιποπ Η! ΜΜΜ ΜΕπε!ει·ιι ωιιρ!'ο!ι!επ εεἰτειιε ν!ε!οι· ΜιτΙΜιειι ΑυτοτΜ!.τειι Με!

Β!υ!ω·ιπυ!, ΟΜοτοεο, ΕτΚι·απΚυπρεπ Με Β!ι:!εε, !Μι!ω·Μ Με !!ιι·οιι Ε'ο!ςοει!εώπ

άο11, Ηιιυ!-, Νοι·νοπ- πω! Ρτει.ιοπΠο!ι!οπ, Βεεοι!ονι'εο!ιοτ ΚτπιπΚ!ιο!! Μ.

©- ΙΩ!ι!!!!ο!ι !ιι :Μαι Αροι!ιο!τειι. φ (51)25-θ.

(8τε!τ. ‹!‹>ι· νε.!επεΑπε.-!!ειΒιι)

88" Βο"089"ο 585 Μ. Ε!. Μ.

Μ!ιιω·ει!- πω! :Μο ιιιοι!ετιιοιι ΒΜοι·- πω! ΚιιτΜ!ιο!ίο.

Θι·ιιιιι! !!6το! Με Βιι!ιιε, οι·ετΙ-:Ιε.εα!ς, 200 ΖΙτι!ιτιοι· πω! 5:ιΙουε, Με! ΜΜΜ!!

Κοιπΐοι·τ. 5ω!1εικτηςετ ,ςι·οεεοτ Ρειι·!‹. ννυ1-ω,_θ, εταιιΜ'ι·ε!ε Μάι. Κιτι·ιπιιε!Κ.

ΜΙε Βοιιιττιω·εροι·ιε. 8οιτιωετΙ.ωπροι·ω;ιιτ ᾶιιϊο!!πο!!!1ἱΚ£!ἰυ!ι !8-22°.

©- Βκι!ε-Βιι!εοπ 20. Με!! Με 15. ΟΚιοϋετ. Θ

ΡτοερεΜο άιιι·ο!ι Με Βω!ε-Π!το!τι!οπ Βοποοεπο !ιι ΒϋιΜτοΙ.

 

  

  

(ΜΙ

.ΜΗ
τε!!·Ρεπ."

  

 

  

(5ει!!ογΙεάιιτε!ποτυχΙοειετ). πω" :Με Βιιεεει·Ι!ο!ιοε ΜΜΜ Βο- - Μ!! Μουτ.εο!ιουΑΙοιωπάοι·-Ηοη!!ω!ννπα

εο!κ!ετε ἔϋιιετἱέ Με! Μαι πω!! Ει·!‹ἐ1Ιτυτιἔ ειιίττετεπε!εη ΝΔων"Πε ΜΕΘ!!! Πω" Μ" 28" ξυθηε)°

Γτο!ο Ρ!!ομι· νικ! Ρ!!ο;;οτ!πποπ Ν!! ‹!ω
τΙιοπιιιιι!!εο!ιοιι ιπ!ε! ποι:ι·ει!ε;!εο!ιοπ 8ε!ιιιιω·ποιι, Βεἱ θο!οι!!ιτ!ιοπωε!!εωτιο, ριή"Μ3 κΓεηκθΠοΗθεθ ΜΒΒΘΠ 7ΕΜΜΙε

 

  

 

 

Μπε!ω!τ!ιοιιπιπί!ε1Μ18 ων! Ιεο!!!!ιε. να! εὶπει· Μἱεοὶιιιτη; Με €ςΙε!ο!!επ ν” 50 κου)

Τεἰ!ετι δε!!! ιιτκ! ΟΙἰνειι€3Ι !ιι άετ Ιζε€εΙ τἐ€Ιὶο!ι 2 πω! Η! Με 1 Κει!"Γεε- - - .

ΙὸΡΓεΙ νο!! Π! ὸἰε Η:ιι!τ άετ ετ!ζι·ωιΙαοτι Κ6τρεττο!Ιο ε!η2ιιτο1Εκπ. - ΞειΠτ κ Αά!'0888Ι1 !70Π ΚΙ°81ιΕ8ΙΙρΒΘἔ€Ι1ΠΠθΙ!:

!ετ ειι!εεετοτόεηι!!ο!ι ΜΙΠΒ. Πω! Β1ν!ηε:Τιιο!ωω, Β8.0. οοτρ.,. 5 πω!.

Ο 1 Βε! εο;Μεο!ιοιι Ετ!ιι·εω!τιιιι€οιι ς5ερι!!α!τει!ε, ¦ ΡΓΒἐ8'ΔΚἔἑΙἶ1Βὲὶὰ πω Ε-επει ΚΜι18_

ο ο ο ΡυετρεαιΙρτοΖεεεεπ - Με!! ρτορ!ιγΙειΜ!εο!ι ηΠωηωΜ1 81, (2. 20.

Με! Πεϋι!τιεπ -, Επε!ο!ωτά!τ!ε, ΜἰΙΖϋτειη‹! εκ.) Με Ι..ϋειιτηζ Ζω· !ιιττεινο- ΡΗ!! ΜΜΜ!- Ε!θ8θΧ',βω)- ΡΤ8ΒΧε·ρΟΤ8-°

ΜΒΜ! πω! το!ιτει!οπ Α1υνεπε!ι!τηζ, Με ,,Πιη;ιιοιι€ιιιιι θτοι!ό·ό ειππ Εἰπτεὶϋεπ. 1 Ρ:%8Πϋ"Έ2:$3Έ2Π:Ξ:€Ιέ:ζ ΒΒέΒ16

- Ζω· ΨιιΜΜο!ιωι4!!ιιιι8· Π! Ραπ! νοπ ΤειΜεττειι οτα. (19) Π-8. κ . ” Υ ' ῷ

Ιτ 1 $!ΙϋετρτέΡετειτ Μι· ' ' ΒΙΙΙἱἔεε Εο!αιΙ Ϊ”Ρο ο Αι1€επι- ιπκ! (Ξε- | ΑιιΞ!ε!!ιο!!!ιππι ώ .

5οΙιΙοο!ιτεΚτειπΙὡεἰ!εη , Βεεοπάει·ε νοιι ἰπτεπεἱνετετ από Ι5τι€ετοτ πω· ἐξ έ! έ: =ἔ ὅ ή
.. . ε. #- Φ · Με

θοιιοι·ι·Ιιοε. Ι ΚιωΒ Με Κο!αιω. = €_2 °ὲο έ ὲ_=?ἔ

2:= ἑ° ε 'έ = = ~·
Ρι·οΙοοιι πω! ΙΛωι·ιπιιι· άπο!! Ξ :ω ρ . ε _ °ἔ_ω - ¦¦ = Φ ¦¦

ΟΙιο1τι1εο!ιο ΡειΙ1τι!; νοιι ΠογτΙοιι, ΒπτΙοΒευΙ-Βτε8ἀοιι, Στ έ ἐΞ > ἐξ

οάετ άστα! νετττετετ: Ε Ξ) Ξέ Φ,.-==·:: .ΞΕ Ξ

π . .α 2

Π. (Στο!!ε!, Μ!. θ., 8τιπ!πγ Ρτοερ., 8,8!.Ρο1οτε!!υη. > έ Ξ Ξ έ ἔΞ··
ε.. ___ Β

# έ - · 7 7 ἡ Σ; ἑ=¦ 'έ ἐ

- '. · . ν ·- Ή-4 ε.. Φ

  

    

πω!!! !!ι·. !!ι·οιικη ΗειιιΒιιτ2.ί!.ὶτοι·ιιτιιι·2 άειιτεο!ιο Μα!!ι!Π·

ννοο!ιει1εο!ιι·. 1904, .Μ ..Τ π. !θΟΒ Ν! 18!. νοΓΖωκω Μιιτ81

ρέει! Αοιιο, Ρο11!οι!!!τ!ε, Ρατιιιικι11οεε.

Ζιι !ιιι!›οιι !ιι ΜΙε!! ΑροτΙιεΚο:ι. πωπω ,ςτω!ε.

βοοτμΛο Ηθη!! & 9ο.) Ηειω!ιιιη; 4.

  

Τειππει!!!!π ςκωι› Ττἱ!ει·ι·ἰπ (Κπο!!)

ΕηποΜοε Απϋα!!εττ!πο!επιπ, ρ-Νυ0!0ἱπ8- ΕΝΟΠ

εεεο!ιττι:ιαΜοε, ε!ὁτ! Αρρε!!! πω! Επ!!ιἐ!!!οτἔετι.ΡΒοερΗοτ,ε!εἱἔετ!τ!επ

ει!!!Μ!!

νετάιιυι!η€ !ιι Κεἰπετ Ψείεε; Ηεεωο€!ιἶ!›ἰηἔεΙ·ιεΙτ τ!.Β!ιιτεε ι!.ννἰτ‹!

ετ!ιέ!!Ι!ο!ι Π! ΡιιΙνετ πω! ΤειΒ!ε!!επ. νοπι εο!πνεο!τεϊεπ Μει€επι νετττ:ιεεπ.

Μαι!Πιοεο!ο!ινοι·ΝαοΙια!!ωι1πεοππω!Βοπο!ο!ιυομη”(Πο@ιιο!!ο.

!.!!ετα!ιιτ απ!! Ρτο!!επ Κοε!οπ!οε!

ΚΝοι.Ι. δ! Ο? 4!- ι.υ0ννισεκΑΡεΝ ΑΜ ΠΗΕ!Ν.

~

 

 

ί

  

ΠΑΜΕ. πιο". Οιι6., ΞΆΒΓΥτ:Τ:1!90€7τ. !!οτε.ιιεεοΒοτ Πι·. Β.ι! ε! σ!! κά!!! ΜΗ!. Βυο!!ι!τιιο!ω!;! Α; !!Σ!!ει!οι:Εο ΚειΜκτἱπξἐΒΒ!ε!Ρτ.!ἔ Πἄ

 



· ” ' ' τ οΕΝεειι ιιειιιον;

ΠΡΙΝ. ΟΡ ΙΜΟΠ.

8ΕΡ 16 ιεοε

ω'. πο... τω.. ιικιι..τειιι€. Χι ι

ιιιιιιιιιιιιι ιιοοιιιιιιιιιι
ιιιιτοτ όοτ Ποόειιτιιοτι νοτι

Πι·. 1οιιειιιιιοε Κτειιιιιιιειε.

ΗΕΗ.

ΧΧΧ. 1.ιιιιιο.ιιιο.

Ρτοι'. Πι·. ΜτΙ Ποιιιο.

_ιιιτιονν (Ι)οτρειι.

Πι·. Βιιιιοιι' ιΝοιιιοοιι.
δι. Ροιοτειιιιτις.

 

δ" Α'οοιιιιοιιιοιιιε-Αε.ΐιτΞμ εοντιο ειιι: Σιιεοι·ετε “ΧΠιο ,,5τ. ΡοιοτεΒιιτεοτ Μοάιοιιιιεοιιοννοοιιοτιεοιιτιιτ" οτεοιιοιτιιιοτιοτι

ΜΜΜ: πιιιιτι ειιεεοιιιιοεειιοιι ειιι οιιι: Βιιοιιιιετιόιιιιι€ νοιι Κ. Ε. ΕΚΕ”Β ο τι τι ει: οτι σ.-13οτ Μ:ιοιι11οιιιιοιιιΔΡΝιε π.. ιιι Βιι.εειειιο. Β ΚΕΠ. Πιτ ιιεε -

]ε.ιιτ,4 κι». ιιπ ο” ιιοιιοε _]οιΙιτ ιιιοι. Ροεπιιειοιιιιιιε; ιιι Δω ε.ιιά.ο:οιι ιιι 5τ. Ροιοτειιιιτέ, ΝοννεΚγ-Ρτοεροιτι .Μ Μ, 2ιι ι·ιοιιτοιι. - κειμη

ΜΩ]'Π20 Μειτιζ ιειιτιιοιι, 10 Ματια τιιιιι:ήειιτιιοιι. ΠοτΣιιεοπιο :ειε ”ιμο εοννιο ειιοε.ιιιιιιο Κοοειιαιοιι οοιιιε;ιιοιιοτι Μιττοιιιιτι οτι οιι

Πιτ άιο Βιιιοι Βοερειιοτιο Ζοιιοτι ιιι Ροιιτ ιει2ΟΚοΡ. οοιοτ45 Ριοτι.- οτι τοι πιειι ειιι οεπ ειοιινοτιτοιοτιόοτι @ο ο ιι έ Η ε Πι ιι τ ο τι ο ο τι οόειΚ

Αιιιοτοι·ι ννοι·οοιι 26 Βορετετειπιιέειιιτοτ Οτιέιτιο.ιετιιιτοι2ι.ιΒοειιτιάι. ποιπ Ι)τ. Ε. Βι.οεειΒ ἱτι δι. Ροιοτειο., εεειιι θειτονν, 1 τω.: Ν: 28

-Κοιοτειο ινοτοοτι ιιο.οιι Δω $ειι:ο νοιι 16 ΚΜ. ρτο ΒοΒοιι ιιοτιοτιττ. :ιι τιοιιτοιι. Βρτοοιιετιιιιτιοτι Μοτιιο.ε υπό Ρτοιτειε νοιι 8-5 (Πιτ,κι εε Μέ

 

ει. Ροιοτειιιιτε, (Με 18. (26.) ΑιιΒιιει.

Ι1ιιιεΙΙ.: Βι·. Θ. ν. Βιηιιοιιιιιιιιιι: Πιο Βοιιειιιιιιιιι€ ω· Ρτοετοιειιγροτιι·οριιιο ιιοοιι Βοιιιιιι. - Μιιιοιιιιιιοοο ει” τω·

θοεοιιεοιιιιι'ι ρι·ιιιιι.ιεοιιοτ Αοτειο ειι ει” μ Ρι·οι.οιιοΙΙο :Με Π. Δοτει.οτε.8·οε άοι· Βετιι5.ιιτιιοοιιοιι Αοτειιιοιιοιι

θοεοΙιεοιιιιιι. πιο 24., 25. ιιιι‹ι 26.

ει. Ροιοτειιιιι·Βε. - Αιιιοιεοιι.

Χ Μο Βοιιοιιοιιιιιο ιιοτ Ρτοειιιιοιιγροτιτοριιιο ιιιιοιι

Βοιιιιιι.

(Σ'οτιι·η;, ΒοιιοΙτοιι οιιι' οιιιο ΧνΙ.Έ.ινΙιιτιοιεοιιοιι Αοι·ετοιιι€ο .ειι

διιηονν ιΒοι·ριιιι οιιι 19. Βορτοπιιιοι· 1904.!

νοιι

Πι·. Ο. ν. ΒιιτςοΙιτιο.ιιτι,

οιτιι;ιοτοιιτιοιιι Αι·ει. τΙοτ Αικοιιιιιιιι; Πι· νοιιοτιεοιιο, Παει· απο

Βιιι·ιιιιτιιιιιιιιοιτοιι οιιι Βιιιάι.Ιιτο.ιιικοιιιιιιιιεο ιιι Βιμ.

 

Μ. Η.! Βιο οροτο.ιινο Βοιιο.ιιοιιιιιε ιιοτ Ρτοειιιιοιιγροτ

ιτοριιιο, ιοιιοε Ι.οιτιοοε, σ” πιιι εοιιιοτιι ΟοιοιΒο νοιι Κοπι

ρΙιιτο.ιιοοοιι νοιι! οιιιο άει· Ηοορτριεεοιι άοε Αιιοτε οικω,

ω” ιιι οοι· Ιοι.ειοιι Ζοιι οιιιοπι οοοοιιιοικιοο Αυιεοιιινιιιιε

οτιιιιιτοιι.

Δι1οιιιιιοιοοιι ντιπ! μια ειιιινοτ Βο8οιι άιοεοε Μιάου

οιοΒοεοΙιτιιιοπι απο 8οτε.‹ιο ιιι οοιι 1οιει.οιι .Τειιτοιι οποιοι ιιι

ειιιιιτοιοιιοιτι Ριιοιιιιο.ιιοιιοο ιιοτ ιοοιιιειιιιεοιιοιι Ρι·οεεο οιιι

Ιοοιιοιιοι· Μοιιιιιιιεεειιειειιεοιι ιιοοι· άιο νοτειιΒο οιιοι·

Νο.οιιι.οιιο άοι· νοι·οοιιιοοοιιοο Οροτειιοιιενοτιοιιτοο ετοιι:

νι7οοτι :πιο τω» εκει ειι οοειτοιιοιι ει, οοεε άιο ορο

τετινο Βιιιιοτιιιιιιε ιιοε ιιγροτιτοριιιοττοο ΟτΒοτιοε, εοι οε

νοιι οιιιοπ· Βοοιιο οιιιο Με οοοι· νοτιιιιιτοΙε άοε ΡοτιιιοεΙ

εοιιιιιιτοε, Με τετιιιιεΙειο Μιιιοι ειιι· ΗοιιιιιιΒ οιιτειοΙιτ, εο

ειιιιι ειιιιοτοτεοιι.ε ιιι (Με ιιοιιοιι Α1ι.οτ κιοτ ιτιοιειοο ιιιοτ

ιιι Βοιτο.οιιι Κοιιιιιιοιιιιοιι Ρειι.ιοοιοιι, εοινιο ιιιι νοτιιο.οοοιι

εοιο νοιι Κοιτιοιιιιο.ιιοοοπ εοιτοιιε άοε Οοιιιεεεγειοιιιε, ‹ιοτ

Βιεεο Με Μοτο πιιι. ιιιτοιι Ε'οιοοεοει.οιιτιοιι, ι.ιοιιιι€οιιο

Μοιιιοιιιο ΒοΒοοοιι, ινοΙοιιο οιιιο εο οιοι:τοιίοιιοο Οροτει.ιοιι

ιπι ΒοΒοοοιιοιι πιο. νοτοιοιοιι οοοι· οοοιι εοιιτ 8οιε.ιιτ1ιοιι

οτεοιιοιιιοιι Ιο.εεοιι ιιοιιιιοιι.

Πιο εοεοιιο.ιιιιτοιι εοειιοιΙοιι Οροτειιοιιοο, ο. ιι. οιο

Κεειτοιιοιι ι·οερ. Βοεοιτι.ιοιι άοε 8ειιιοιιειτοιιοοε οπο άιο

νοεοιιιοπιιο, ειιιο ιτοτειιιιιιι1ιοιιιοο Ειοετιιιο,οιο ε. 'Γ. Ποιοι

ιιιιιιιοτ οιιιιο ιιιιοιιιοιιι8ο ΡοιΒοιι Πιτ Με ΑΙΙΒοιιιοιιιοοιιιι

ιιοιι Βοοιιοοοιι οιιιο, οπο· τιε.οοι νοιι ιιϋοιιετ ιιιιειοιιοτοιιι

οιιοτ »οι Βιιιιτιιι οιιιοε εοιοιιοιι οιι οιιι· νοιι νοτιιοοι·οοιιοιιοοιιι

ΕτιοΙ8.

8ορτοιιιιιοι· 1904 ιιι ΒονιιΙ. - Τεεοειιο.οΙιτιοΜοιι. - Ποι·τειιι:Με-Βιιιιοιιιι

Εε κι Με νοτοιοιιει Βοιιιιιιε ιιι Ροινιο.. ιιι άει·

Βοινοιιοιτειιειιεοιιοιι Βιιιτοεο ω Ρτοειειιο. οιιιο Μοιιιο‹ιο

Βοεοιιει'ιοιι ευ Ιιε.οοιι, ντοΙοιιο «σε οτιιιοΒιιοιιι οιο Ρτοετοι.ι

Κα· ιπι Π. υπο ΙΙΙ. Βιε.άιιιιιι ιιιτοτ ΕτΙετε.ιιιτιιο,ς. οιιιιο

οιιιετοιιοιιτιο Οροτειιιοιι, ιιιιτοιι Ηοι·οοιιιιιιτιιιιε οιιιοε ι`τοιοιι

Πτιιιοοιιιιεεοε, οιιιιο Ετοιιιιιιιι8 ιιοι· Βιο.εο οιιοτ Ηο.τοτοιιτο

νοιι ιιιτοιι Βοεοιιινοτοοιι ειι οοιτοιοο.

Ι.ειι€ο οιιι εε 8οοευοτι, Με ιιεε οοτοιιε ιιι άοε 'ΙΟ-οτ

.Μιτου νοιι Βοιιιιιι ριιιιιιτιοτιο ιιιι‹1 οιιιριοιιιοιιο νοι·

ιιιιιτοιι Αιιοτιτοιιιιιιιιε ιιιι‹ι νοτιιτοιιιιοΒ 8οιιιιιοοιι ω.

Βιο θτιιιιιιο τυποι Ιιο.Βοιι οιιιο τοπ ιιι οεπι οιιίοιι.εε ιιοοιι

ιιονοΙιιτοιιιιτιοοοιι απο ιιιιειινοτιιιεει€οιι Ιοειτοιιιοιιιοτιοτο,

@το τιιοιιτοτο ο.ιιίειι€ε νοτ8οι‹οτιιιιιοιιο Μιεεοι·ιοιεο υπο

ΚοιιιρΙιιτο.ιιοιιοιι ινιιιιτοοο ιιοτ Οροτο.ιιοο ειιι· Επι; ι”οΙ1οιι,

ιοτιιοτ πω· οε άιο 8οιιοιι νοι· οιποιπ «Ομοτιοι·οιι ιιπ Βοο

τω», ινο1οιιοε νιοΙο Οιιιι·ιιτ8οιι νοιι οιποι· ΝοοιιρτιιιιιιιΕ.;

οοτ Μοιιιοτιο ειιτιιοΙτιιιοΙι ιιιι‹ι οιιιιιιοιι Ιο.Βοο ειο πιο

'Ι'οιι ε.ιιοιι ιιι οοτ Αιιιιο.εειιιιε άοε Κτειιιιιιοιτερτοεοεεοε Βο

μπειτε, ΒοΒοιι ιιοιι ιιοι· Ειιι8τιιϊ Βοτιοιιι.οι. Μ. Εε κι

ιιιοεοε οιο θιηοιι°εοιιο Μοτο νοιι ιιοτ ΡειιιοΒοιιοεο ω

Ρτοετο.ιο.ιιγροτττοριιιο, ποσο ινοιοιιοτ ιιιοιιι άιο ιιιοοιιιιιιι

εοΙιο νοτιοΒιιιιε άοε Ηο.τιιο.οΒιιεεοε, εοιιιιοτιι άιο Μουρι

ε21οιιιιοιι Με Τοιιοτεοιιοιοιιοε κιοτ ΑτιοτιοειιΙοτοεο οιιιιτο-Δ

τοιιτιο Αιιοτειιοιι άοε 88.Π2811 Ηετιιορρετοιοε υπο Μεσο

τιοτε οει· Βιο.εοτιντειιτι, άιο Ηειιριιιτειιοιιο ιιοι· Βοιοιιιιοιι,

οιιοτ ιιιοιι€οΙΙιο.ιιοιι Ειιι.Ιοοτιιιιε άοε Πτιιιε σωιοιιι.

Νοοιι τιιοεοτ ΑιιιϊεεειιιιΒ νν:ιτο ιιιιιιιτιιοιι νοιι οιιιοτ

Ροτιεοιιοιιο ιιε άοε τιιοοιιεοιοοιιοιι Ηιιιιιοτιιιεεοε ιιιοιιι

ντε .το οτνι·ο.τι.οιι, ιιιο Ρο.ιιοοιοιι ιπι ΙΙΙ. Βτεοιιιιιι

τι Β. "του Με πιο τοι ε.οι οιο ΕΣτιτΙοοι·οο8

Με ΒοειοιιειΙιετιιε πιιι Μπι Κο.ιιιοιοτ ο.ιιοοινιοεοιι. Αιιι

σοιυ ιιιιοτιιιιιιοιιεΙοιι Κοιιοτοεε ιιι Βοτιιιι 1890 ιιο‹ι οιι

ιιιοοιιιοιι ιιι Μοειτοιι 1897 ιιοιιιιτο _ιοτιοοιι Βοτιιιιι, οοτ

ιιτιοττιιιιιιιιοιι οτι οει· Αιιεεοετοιιιιιιε εοιιιοτ Μοιιιο‹ιο ιοτι

οι·οοιιοιο, ειιι οοτ Ηειιτι οιιιοε 8τοεεοιι Μοιοτιειε οιιοιιννοι

εοιι, ιιεεε οιοεοτ Ειοινιιιιιι ιιιοιιι ευ Βοοιιτ οοετοιιο, τιοεε

ειιοιι ιιοοιιετοιοιἔ οιιειιοτιο Βιοεοιι, άιο ]οιιτοιοτι8 μια

εοοιιι.ειιιοτι ΒιιιιοοτιιοΒ ιιιιι€ι.ιιιε εοινοεοιι ινοτοιι, τω.» Βο·Ϊ



338

εειτιέειιε Με ιιιεεεειιιεεεειι νετεεεΙεεεεε πιετΙει· νεΙιεειπ

πιεε ίεεετιεεετιιεετιε πει·Με εεεεεε.

Βιε Αεεειιειιιιε Μι· Ογετεεεεριε Μιπιε Με πιτ ιε Με

8τεεε εεεετετ πει·εεε, Με Βιεεεειε Μι· 8εεΜειιετει·

εεεειιπε εε εειιττεΙΙιετεε, ιιπε εεε εεπεε ιιεει· Με Εεεε

νετεεΙτειεεε Μι· νει·ει·εεεει·τεε Ρι·εετετειε.ρρεπ εε ιεετπιιε

τω, Ιιεεε εποε Με νει·ννιιι·ι' ειεεε «Ορειιειεεε ιπι Πεπ

Ιιειει πεπιεει· εεεπει·πιεεεεε ειιεεεειεεε.

ΒεΜιεε πει·εε εε Με πεεεετΙιεεεε νει·εεεεει·ιιεεεε

εεε Μεάιιιεετιεπεε Με Ιεειι·ιιιεειιτειιειπε ιιπε Μι· ΒιεΙιτιι

ειτειτεειιεΙΙε, ινειεεε Με 8ιεεετεειτ Με Ορει·ιετεεε εε ενε

εεετιιεε ει·εεετεε, Μιεε Με Βεεεεεεε, Με Με Μι· Αε

ινεεεεεε Μι· ΜετεεΜ εειειιεε εετεεεεεετειιεε ιεεεετεε,

εΙΙιιιεειιεε εεεπε.εΜε. Ιε ει·ετει· Ι.ιειε ιετ εε ειε νει·Μειιετ

Ρι·ειιεεεεει·Βε ιιι Βει·ιιε Μπ:ε ΜεειιιΙιετιεε Μι· ιιι·

ερι·ιιιι€ΙιεΙιειι Βεττιει°εεεεε Ιεετιιιιεεετε ειε ειεεει

ίειιιιτιεειει·ειιεεε Ιεεττειεειιτει·ιειπ Βεεεεεεεε εεε Μι·ειι

Με Μπιτ ει·ειειτεε ΕτίεΙΒε Μι ΜετεοΜ Βεεε εεει·εεεεε

εε ειιεειι.

Εεε ιεε επι· 8εειειει·εε8 Μι· νοιι ιπιι· ει·ειεΙτεε Ορε

ι·ετιεεει·εειιιτετε εεει·εεεε, ιιιεεετε ιεε ιπιι· ετΙεεεεπ, Ιεεεε

Με Ιπετιιιιεεετε.ι·ιετε ιιπε Ορει·ετιοεενει·ιεετεε Γιεε

εεεεετεε, Με "τι επι· Ζειτ Με ιεειετεε Αεετεεπειιεε

εεεετ, ιιπε Με εποε νοε ιπιι· ιε Αεινεπειιεε εεεπιεετ

ινεπιεε ιετ, ειιιε επ εεειΙεει·ε, οεπε εετ ΜεειΜτετιεεεε,

Με νοε ειιΜι·ει· 5ειτε ρι·ερειιιει·τ πεπιειι ειπε, ειεειιεεεεπ,

Μιεε νει·εεεε εεετ Νεεετειιε εεεε Μι· 1)ιεειιεειεε ιιετει·

Ιιεεεε. Μι ιπεεε ειει· επι Με εεεΙιειεεεε ΡιιεΙιεετιειιεε

ιιι Μι· Ι.ιτει·ετει·, εεεεεΜι·ε εετ Με Αι·εειτ Ρι·ειιεεε

εε ι·Βε ιιι Με ν ε ι ιι πι εεε'εεεεε νεττι·εεεε νει·ινειεεε ή

(Ι)επιεεετπιτιεε Με Ιπετι·ιιπιεετεε).

Βιε Αεειι1ειιιεε Μι· Ορειετιεπ ει·ιοπιει·τ εεεεεεετ ει

ιιιΒε νει·εει·ειτεεεειι.

Βεετεετ ειπε ιετεεεινετε Οχετιτιε, ει Μι· Ηει·ε

ειιιιεεειεεειιεεε, εε ιετ Μτεε Βρειεεεεε Με Ιεετι1Ιετιεεεπ

πεεε Με εεεεεετεε ΜετεοΜε, εεπιε ιεπειΙιεεε Πει·

ι·ειεειιεε νοε Ηει·εεετιεερτιειε, Πι·ετιεριιι, ΗεΙιειτοΙ ετε.

ιεεεΙιεεετε Βεεεει·ιιε8 εετεειεειιιει·ειι. Ιετ Μεεεε εεΙεεεεε,

εε τοΙετ ειπε εεεεεε Πετει·ειιεειιεθ πιιτ 8εε‹ιε

εεε Ογετεεεερ, επι ειε ιεεεΙιεεετ εεεειιεε ειισ Μι

Κειιιι€ει·ετιεε Μι· ιε Με ΒΙεεε ριεπιιειειεεεεε Ρι·οετετε.

Ιειρρεε εε ει·εειιτεε. Ιεε εεειιτεε εεεει εποε Με νοε

.Τειεεεγ ε.εεεεεεεπε νεπιεετιιε8, Με ιπ ειεει· Ιπειε

τιιιιΜε Ριιι.ττε πιιτ Ψιεεειειετειιιιεε εεετεετ, πειεεε ειε

Ρενιιιεε Με θγετεεεεεεε ιιπε Με Ιεειεετε ιε Βιειεεει·

ιλϊειεε εεεεει·εεετ ιετ εεε επί Μι· ειε ετετε ιε νει·τιεεΙ

ιιεετιιεε ειιιε ειεετεΠεεΜι· Ζειεει· Με ννιεεει εεειεετ,

ιιι πειειιεπι ειιιε Με 8τεΙΙε τιειϊειι πιιιεε, Με ειιιε ειιιε

εει Μι· εε·ετεεεεριεεεεε Πετει·εεεειιιιε Με Με εεειεπετε

ειε εετ Ιεειειοε εεετιιιιιπτ Με.

Βει· νει·ιε.ιιτ ιιει· Ορετε.τιεε εεετεΙτετ ειεε εεε

ίεΙεεπεειπιεεεεε:

ΝεεεΜπι Μι· Ρετ. Μιεε Αειτιεπιει; εεε Βιεεεεεριι

ειιιε εεεει·ιε νετεετειτετ ινεπιεε ιετ, Μπι Ηει·επ5ει·ε ιιπε

Βιεεε εεεειειειει·τ εεε Με Βιεεε πιιτ εε. 150 εετπι. Με

εειειΙτ, Με Μπ:ε ΒιιιεεεεΙτεεε ειεεε ειιτ ετει·ιιει· νι7εττε

εειιιΙιτεε θΙεει·εει·εε Ειτι·ιει·τ ειτε.

Νεεεεεπι ιεεε Με πιιπ νοπ Μιπ Βετεε Ρεπετιεειει·εε

Μι· Ψεεεει·ιειτιιεε ιιπε Με 5ττεπιεε εεεειεειε ιιεει·εεεετ

εετ, »Με Με Ιεετιιειπεετ ειεεείτιεπ εεε Μι· θεεεεεεΙ

εείειτ εεεε επτεπ εει·ιεετετ. Ψεει·εεε Με 1εεττ·ιπεεπτ

ιπιτ Μι 1ιιιιιεε Ηεεε ειιιε” πιτε,τεετετ Μι· ιε Με Με.ετ

Μιπι εειι1εττε Ζειεεεεεει· Μι· ι·εεετεε Ηεεε Με Ξεεεε.

εειειιιτεε εεειιιι εε,ιιπι Με ι·ιεετιΒε Εεεε Με Ιεεττειεεε

τεε επ εειιτι·εΙΙιει·εε, Με ειε Βιεεεεεπ ιιι Τι·εεεεεΙε

οΜι ειπε νει·εριιεεεεεε Πι·ετει·εεπιι1ετε εε νει·ιεειεεε,

πεε ιειτ νεΙΙιτειιιιεεεει· 8ιεεει·εειτ εε ει·ι·ειεεεε ιετ. Ιετ

Μπιε νει·ειεετιεεε Αεειεεεε Με 8ριτεε Με Ιεετιειεεετεε

ή Με ΒεεεεΜιιε Μι· Ρι·εετετε.Ιιγρεττι·ερειε ειιττε1ε Μι·

,ε;εΙνεεεεεεετιεεεεε ετιιοΜ ιιεεε Βεττιει νοε Α. Ρι·εε

ε ε ε ε ε ι· ε. ν ε Ι ε ιιι ε ε ε'εεΙιε νοττι·ε.8ε Νι·. 828, 1902.

επ Με πιιττΙει·εε Τει! Μι· ιε Με ΒΙεεε νει·ερι·ιεεεεόεπ

Ρι·οετετε ειεεει· εεεεεεετ, εε Μπι Μι·εε Αετεετειι :πιτ

Μιπ Ζειεεεεεει· νοε Μι· Βιιιτεε Με Ιπετι·ιιιεεετεε Με

ειιιε Εεεε Μι· Ρι·εετετε εε Μι· ρεεε ιεεειει·ε.εεεεει. (ιιει·

ιιι·ετει·ε.ε, Με Ι.ιιεεε Μι· Ρι·εετετε. εεετιιειετ. θε. *χε πει·

8ειιιπΜεεε Ι.εεεε εεεεπ Με Αεεεεεειιε8 Με 8εεπιτεεε.

Βει τεετει· Ηειτιιεε Με Ιπεττειεεετεε ιιι Μι· ιιεετιεειι

8τεΙΙιιειι, απο ειιειιιεει·, εεεεεειιι Με Ψεεεει·Ι:ι1ειιιεΒ

ιε Ρειιετιεε εεεετετ πει·Με ει, Μι· 8τι·επι ειπεεεεεειιΙτετ

ιιπε ειιι·εε Ιε.εεεε.ιπεε Βιεεεε Με 'Ι'ι·ιεει·ε.Με Με Βιτιεοιι‹1ε

ΡΙετιπεΙιεεε εε ΙειεΗε εεπι.ιιεεεεεει·εεετ, ειε Με ΜΜΜ

Ι.εεεε Με 8εεειττεε ει·ι·ειεετ ει, "Με Με ΚΙιεεε Ι.ει.ε8

ειιιε ιε Μτεειεεε πειεε ινιεΜι· εει·ιιεεεεπεετ ινιπι.

Βιε Ιιεπεεειεεειτ εετ 8εεειττίι1ει·επε ειιιιετ

Μεει νοε Μι· επιεεει·εε οΜι· Βετιεπει·εε Κεεειετεπε ιιπε

Μιε εειιιιτ νει·επιιΜεεε Βιιιτι·ειεετιιιε Με επ εει·εεετεε

εεεεειιθιεινεεεε εε. Βει επιεεειειε Βιιιτι·ειεετεπι ντιπ!

Ιεεεεειεει· εεεεεειττεει Ιεε ι·εεεεε εεπ:εεεεειττΙιεε 1ΉΜιιιε

τεε επι 1 ετιπ. ΒεειιιττΙεεεε.

Με Απεε.ει ιιει· επεεετιιει·επεεπ Βειιιι ι τ;τε

τιεετετ ειιιε ιιεεε Μπι Μπ:ε Με Πετετεεεειιιιε ίεεεεε

ετειιτεε ΙεεεεΙεειιιετιε. Μειετ Μπι εε ειεε ειπχιτεεΙεπ,

3 Βεεειττε εεεεείεει·επ: ειπεε εεεε ειετεπ επι· Ιεειειοε

Με Μιττειιερρεεε ιιπε ιε ειεεε πιεσε ι·εεετε εεε ΙιεΚε.

Ι)ει· 8εεειττ ιιεεε νοιπ κι ιιπ εΙιεειεειεεε επ νει·πιει

Με, πει! ει· Ιειεετει· επ νει·Ιετεεεεειι Μι· Ηει·πι·ϋει·ε

ιιππ, εεε ίετπει· πει! Μι· νεπιειε Τει! Μι· Ρι·οεεετε

πιειετ ιιει· ιε ιιεεεΜετεεεειε ιιΙε.εεε εε Μι· Ηγρεττι·ερειε

εετειιι€τ ει.

Νεεε εεεεΜτει· Ορετε.τιεπ πιπ! Με Ιπετι·επιεετι επτ

ιει·ετ ιιπε Μιι·εε ειεεπ Κετεετει Με ειεεείεει·τε Μπιτ εε

ινιε Μι· εεεεεειειεειτε Πι·ιε ιπιτ Μπι ιε ννεεεεεΙειιει·,

ιεειετ ειεετ εεεεετεπεει· Μεεεε ει·εεεεεεεε ΒΙπτ

εεεεΙε.εεεε, ννοι·ειιιτ ειπε Αεεεριιιιιεε Μι· Βιεεε ειιτ Αι·Βεε

τιιπι πιττιεειε-Ι.ϋεπεε Μέι.

Με Πεμ, σε ιεεε εεεε Μι· Ορει·ε.τιοε ειεεε νει·

ινειιΚετεετει· ειειεεεε εεε, Μπι νει·εεειεεειι εε

ε.ετπει·τετ. Νε.εε ιπειεεε Ει·ιε.ετεεεεε ιετ Μτεειεε ιιπ

εεννεεεΙιεε εετεειιιιιεε εεε ει·επεετ Μι·εεΙΙιε

ειιι· εει ετει·εει·επ Βιιιτιιεεειι ιιπε εει ιετεπεινει·ει· (Με

τιε τει Με ει·ετεε Τεεε ειεεεΙεετ επ ννει·Με; ιε Μεεεε

ε"εΙΙειι ρεεετ εειεε Ψιι·Κεεε ειπε εεει· ρι·ειιιρτε επ εειε.

Βιε Νεεεεεεεεειεεε εεετε.Ιτετ ειιιε ιε πειτε Μπι ίτιιιιει·

εΜι· ερειτει· ειεττετεεΜε Β.εεεΙτετ νετεειιιεΜε, ειε εεετεετ

ιπι ε.ΙΙΒειιιειεεε ιε τεεεΙτπεεει€ειπ Κε.τεετει·ιειεεε εεε

ΒιεεειιερεΙιιεεεε, εει ΒΙειεεεειτιεει ιεεει·ιιεεει· Βειι·ειεεπεε

νοιι Πι·ετιεριε, πιει 8ειιεχιρτερει·ετεε. Βεττι·εεε ιετ ιιει·

τει· Με ει·ετειι Τε.8ε εεεεεειετ; εεεεΙε Με Βιετεειιεεεεπεε

ειιιε Πιιιι εε.εεΙεεετ, πεε ει”τ εεεεε επι 2. Τεεε Μι· Γεω

πι, Ιιεεε πεε Με Ρετιεετειι εειετεεεε !εεεεε.

Με ειπε" Μι Ορει·ετιοε εεετεετ ιε Μι· ΑεΙε

επεε Χ/-τειιπιεει· Βιεπεε ιιπ Θιενιεεε Μι· εγρεττι·ορει

εεεεε Ρι·εετετε, Με νοε εει.ι·ετεετιιειιει· Βι·ειτε εε εειε

ριιεεειι, Μ Με θιειινεεε εειΜιεειτε εεεεε Μπι Ιειειϊεεεεπ

8εεειττ εε! εε. νε ετιε. Πειτε εεει·ετιειει·τ Μπι.

Βει· Ει·ίεΙε Μι· Ορει·ειτιεε κι είτ ειε τεετ ειι

ιπιττεΙεει·ει·, ιε Με ιπειετεε Ιι'ιιιιεε επι ει· ε!εει·

ειεετ εείει·τ επι, εε Εεεε εεεει· ε.ειεπεε ιιιιι·εε ι·εει.Κ

τινε ΒεεννεΙΙππε εε ειεει· ΒεειπΜι·ιιεε Μι· Πει·εεπτΙεε

τιιεε Ι‹ειππιειι, εποε Με Βιεττιεπιεε Με Κετεετει·ε ειιιε,

πιε ιεε Με πιεει·πιεΙε εεεεεεετετ εεεε, ιε Με ει·ετεπ

Τειεεε εεεπιει·ιεει· εειπ Με ειε εε νει· Μι Ορει·ε.τιεπ νετ,

πεε ει·ετ ιε Τεεεε, Μιεπιεεεεε εποε ει·ετ Με ιιιιεεεεε

Με ιπιτ Μι· ΑεεεεννειΙιιπε Μι· 'Εεεε εεε Μι· Αεετεεεεπ8

Μι· 8εεεττε Μι· νοΙΙε Βι·ι”ειε εε 'Εεεε. Βιεεει· ιετ Μπε

εειιεε ειε Βεεε ιιεει·πιεεεεπε επτει·, Μ ειιιε εεεεε ει·

πεεετ, εποε Κι·επι:ε πιιτ ιε.ει·ειειιεει· Πι·ιπι·ετεετιεπ, Με

εειεεε Τι·εριεε επι ερεετεπ εει·ε.εεει·ιεεεε Ιεεεετειι, νοιι

ετετεειε εεεεεινει·εειι·ει επ ιιι·ιειει·εε ιειετε.εΜ ειπε ιιππ

πω· στι; εεεε ειεειι εεεεεπεπει·τεε Βεειεεε.ιεε.τε ιε Μι·

Βι:ιεε ειιτιιεεεεεεεεΙτεε.
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61611166 11111 6111 66 161111616166661· 11111618 11101111 1161661·

616, 6666666 161 11616 Κ1'8.111€811 66666 616 8666 11661161

116661· 016661 86161ε161,11666 61, ε161111616ρ16161 Ηθ1.8Π111011

1611 1111011 1161866 1111 1166 Α118611161666116666, 66 616616

21161666 86111681, 16 110111 81' 61161· 61661 111166 11116 661

166166 11666, 8.081' 1161161661 11111' 2 1661 661 Τ686 8666

1181 161 666 Κ211.11θ1.θΓ 6666666666, 1116 1166 Β66166616616

211 6611111666, 1111 11611866 8.081' 1161 11611 6666 1366661161

666 211 1111616166 1611668.

Α11ε66111616 161 110011 611 6111116666, 6666 1181 616616 66

1668116666 Μ166611618, 6666 6161866 1111661166 1118 ΟΡΘΓί1.·

1166, 66 818 66 6166 666 Ρ611611166 16166116166166.εε18 116618

Β66661161666 1616166661 11611 116166 Ν8.Ι'11080 θΓ10Γ11θΓ1,

11166616611 1161666 111111 111166 61666 161166 Ε1Ι'1018

8611611 111166.

116611 61661 6116161686 666116 1111 16616 1600 1166

Ε'161111666618 666616166686ε1611166, 616 8661111116 1.116

16161· 61616ε666666 8161161111 6186666 61611 1111· 718 86.116

4,26-6,84 1101. Μ611611161, 7,8 1101. Μ1ε66116186 111111

88,88 1101. 8616 1ἱ6ε1111616, 6. 11. 1161166866 -1- 1166661

11666 Β6εε61·116866. 116161· 11011 8111811 Κ666116166 116166

61,29 1101. 1118 1061166866» 88,71 1101. 616 «116ε6611161ι6

Β66661668661 211 6666166666, 116661 66161· 1161166866

1616166666 11116. 1111666 616 6611·61166666 Ρ6166666 666

Κ6166161· 661· Π1·166611661668 86161661 166111 8661666666,

11666 616 1611 61661· 616 66661111 61661 66111611866666 11611118

11611 16 1161616 81161116 0111111 1666 Β66661161·116 1111616166

666 6666 661· Β6ε1611616616 88112 161ε61111116666 61161· 6111

1116 6666111668ε1666ε 86116866 8661111116 -- 66866 1111·

1111111666661111166 6116661666 60 66116.--6616686ε661166161».

066 8116111186 0ρ6161166616ε6116.1 1111681 6611111166 6666

166 11666611166616 1611111666 1161666 Α1186

6161666116666 211 88111, 10118111 1116 116666616111116666

11111866116111.666 661 0616161661166, 6666611616 1118 1161

116116686616166861ι 6666166666, 666 Κ61116186111661 81011

6661, 666 616 1116116 666661666.

11166 1116 1111116661· 1161 6161611611 0ρ6161166ε166611616

6611161, 66 61611 6166111666 6.18 6661 86661186 66 6666166666.

Β.θ0111117Θ 6166 1161 1611616 61116186 11111· 88111811 6666666161

1161666.

0666 661 1111681111 16611611 616111 16166616 116116 611

1166 811.66 6616116666 8611611, 28181 1118 6686866666 61161

1611686821601' 1011 6,8 1101. 111666 616 61166 116166 61166161

666 11666 61166 1161 1111611666 1101' 0116161166 66661 616

111111Γθ1(1.θΙ' 161, 1666111 6661666161 2661666 1166 Κ1661166

11111· 661 0116161166, Κ6161111116116666 6611666 661· Ν16166 111111

66116161· 018666 611661 11811 Η6.11111661611 116.866, 80 66116161

816 6666666, 118.88 6666 1611 11166616 81681111 86111666 1116

1611166 1161666666 6616 1166666. 01666 6161611166 66161166

16 Κ661ρ11116116666, 1110 1111616611 661 0116161166 6611 16

1181' Ν11.666666661668611611666 6161111166 111111 1166 11611661

801118 1166 1311618 6161666 11661611116666 11166666.

1168666666 1166 11111θ11Ζ111811θΠ, 1161666 116166 616 611161

6161161· 16611116616166666 Ι6611·61666161·1616, 661116 1111166

61116 16616166116 Τθ0111111ί 616116166 1166666, 1116 1161616866

666 61666616 1616186 61661 8661186611 8101181111' 1111111668 1166

16ε1161666166 6661· 211 6611661166 8666616666, 161661·

211 11611 66686666616 86661116 616., 61111111 616 1161·

1616611866 1161· 1161616616 1611 111166 1161866, 1116

0116161111161166, 6116111666 1161616116 11116666, 11881. 6166

Η116111861661 16 1181' Μ68116611611 1166 0161161666 61661

661161116666166 181 111668.

16166 6616116 11666 16 1161611161661616 1166661666 1111 1116

0116161166 661116 6116161· 6666 1-2 1116121166 081 111616866

6611 661 1166668 661 86116116 6111116666 66161666. 1111

611866161666 61661 1611666 66611 6166 6111111616 Β1611168

6661 66111 6666 Αρρ111161166 666 ν6111611116166161ε, Β16

66661111166866 1611 Αι·8661616 6111161116-Ι.6ε66866 11611 16

161661 1166666668 1166 8111111616. 166 6666 66161· 16616116

11111166 2 1661 116616ρ6161116 11611 6161661 Β1611168 11191 Α6

1661168 1181' 81166116 6666666161, 616 1611661661 16 1161 86

6666166 11116166 1111116111 61116 816666 866166611111111611.

6668661666 8666111666 6611 661 1166 11616666 11611666 0111818

8611118616 811161616661161 1166 Μ666616 61611 616 1111666

8811111111 Μ666168616 86866 1138 1616116166 616661 Κο161111

1161166. 1161661616 Π6616611668166 116166 11686866 11661 16

1661 61166 Ρ11.1166 11110180 661· 0116161166 6111, 616 66166

16 666 616166 24 8111111160 61166166 6111, 61166 6666 1188·

611.16 211111 116111611116166161 8681111166 66 1161666 61666111.

Π1θ 8666116 11116866 81011 1168616111· 11116 4. 616 26. Τ8180

66 16666; 616161 8666616111 11166116 6666 Β1611168 16 116161

166 11161666 661ι116.161161ι66 1316611616; 666 8616866111666

11686666 8111666161 81116116 66116 1611 611161 6666666161.

11161161 1111111 16 1166 6116116166 1181' 0116161166 161866

11811 Τ6866 61661 661166 6666666161, 1188 661 116111 66 66611

866 ν0Γ118.111101186111 166 Β166661161611666 61661 11166661

66116166 11666, 66 161 11181811 166 1161661 061161· 6611 11681

611 666 0661611161 1166 61111166 Π16161611166616, 66.6 1611

86611116111661 6681661 6611 16 6166111 Τ6.86 1116661· 1611

66161666 6661116661; 611611 66161· 1661666 Ρ8.118111θ11 611.116

1611 8111 6616666 8111 1166116111 6666666161. .Με 11166666

161166 6166 1616111166 1161 61661 116166 86611116 161161661118

866661116166 8161166 1111166 1116 Μ1111661866161666 6116

116161111611661166 111166 6681166666 11616611.

8116116161 61611 1116 8616111611 1111· 1116 Ρ8.1.101.11Θ11, 11666 66

1616186 1161· 1616111166 661· 11211661166666 211 Ρ6166111ε 11611

Τ11161666ε6 1166 111661611ε6666 111111 1161111166161166666 661116

116161661116166 1116116666 11111 1111116 1161866 11616161, 161618

61666, 1118 6116161686 66 11811 66116666 ν0Γ11Ε01111Ι111185611 88·

116166 1166 81011 11661 166161 6111116 1111611661 661 116116,

8666866116 νο166611.61111168 661· 11ο1611116161661166 Κ61611·66,

661116 1161616111186ε 0116116166 1611661666 166666 11611166.

ΒΒ1 11811 166 11111· 61161161·1611 Ρ81181115θΙΙ 1616166 661666

Κ6166111161166 616111 16186116166166.

211 6111116666 11818 111166, 111166 66 1166111661166 66 161

11661·86666661 0116161166116666 11616161; 11.666

166 6666 61666166 661 616616 Ρ61166166 661116166 66666,

111166 61611 811111 61666 Β16666161168 661 11111166 2611 666

66611666 111116 161111611111166, 1168 61166 166 66116166 0116

111.1θ11Ι'811 61616 1161661 11116. 16 661 6116111161· 1161166 811111

116166 Β61161116 66111661, 118.88 6166 66661666 Ι611ο6116666

1116 116186 1161' 0116161166 61686116166 11616.

(8(11111188 16181).

Μ111611668611

8.118 1161 0166611666611 Ρ1°81Σ111801101.' Δ.81'211θ

611 11186.

8116668111116.01116661· 1904.

01. Ρ11.111 Κ18111Π1 61111 66166 668611116111816 0616666116

11116:1106661· 6611161186 Β61166111668 661· 1111166

6 ο 8 811 11 1· 11 6 11 6» 6111 Κ1661166111161611668.

Πι·. 116611 11681 66, 11666 1161166686 6686116661. 11161666 661,

1161611101. Κ1611111ι 61111661·1, 116.611 16 8-1681866 Ι6161·1111166

1611661611 111111 116611 16 86161161· 81611668 1616116666 116166.

11116866 1161· 8166666 0611111166 80118 1116 Ι611111611666ε16111168

6111· 1111111866 Β61166611168 01118 1668116661 6116686 6616.

01. 06111· 6616116611161·1 666661· 1161· '1'11.86661111ι668 61666

81111 166 «Β666666666111, 1161· 6.16 1611116111168 666 1111·

16.616ι·1168 611166 1161116866 11661· 11166611 Τ11ΘΙΙΙ1·1. 8611611 6611; 116

8811 2611 61668616 111111 1161661611 661' 131118 1161· 66666166 8116116

866 1616666666.

11611 01· Κ1'8.111111816 61111 1161666 668611116618166 11111·

11·68: 606661· Ρ1161616116 661 0666661668 008

'Ι'11111611 666611116611611. 1116 0111611 6166616666 1. 11.

«6111166116661 1666. Ψ66116666111·111» Ν1· 49. 1804).

16 1161· 0166666166 61116661 01. Η1116έ16 1 11 8011 8166666661

116, 616111 6616116 16161666 1611161 661 ει· 'Ι'111611666666111668

611 1616166166; 1111611 61· 11111 1181 Α61166611118 1188 Ρ11. 81118

1611111811 6161611, 611611 11111 61· 66 616111.11661.161111·1166 88880813:

111666 61 1111 80811888, 66 1.161 6111611 6166 8161861·1168 1161· Τ61611.

616. 016 111·ο161166 8661161666 66.1. θ!" 6666111116 86661166 111111

6111111161111 1161161 1166 Ρ11.·ο11166111666ι·166111. 1161611611 1116111 116

661111616ε116166611 1111111. 066 16161616 1161 81' 111 8111666161· ΠΟ·

818, 11. 0,2, 1 6166611611 8686666. 16111 1110 016661661111116 6111. 666

11111161 1161666 6116111166.
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.:.11ειι·.-ει.°πει:πω-ε Γ ιιιιεεει·ι. Βοπιειιιιοπ ποποπ πιεπ θο

ει·ειιοε εεε .Ενι·.. εεε. τεεετειιεεεοι· Νε.ιπι·; εε εει πιω ιιπεει·ε

_Διιι”επιεε ειε 'Ι'ειπροι·ειπι· εοιε.ειιιεειεοπ. Βιπε ΒεεοιιΙειιιιιειιιιε·

άοε $ιπ.ιιιποοεεειε, ειε Βιιιιει·ιιιιιιε· πιει 'Γειιιιιε εοιιε ειιεεειι·οει

πει·πιοιι. Με ειεεει·ιΒ·ο"Βεεειιπιιιιπε εεεε ειιιε Βεειιιτει:ε μειο

.εοπ, πιπιπ εειιε »οι π" ειειεειι; ππι· πεπιι ιπε.ιι ιιιιι ιει· ειεετ

ιιιιπι ΖιεΙ ιιοπιιιιε, ιπειιιιε πιεπ πιιε εππιει·επ ιιιιιοΙ εππειιπιειι.

νει· .Ϊεειοπ εει π. Β. Με εεε ππι-πωπω. ιιι πιει· ει·επεειεοιιειι

Αιιιιεε επεπιεειιι· εοιιιιπει πει·πιεπ, εποε μπει εειπιοι· θεει·ιιιιοε

πιεεεειεεπ εει Τνρειιεεειιεππιιιιιιε· ιπ ει» εεπ.χειπειιιιιιεπ, ποποπ

νει·επειιοιπιιιειιοι· ΟεΙιερεει·εοεειπεπειεπ; εποε Ργι·ειιι. Με ειι

ενειιειι Ιπειιιιιειειι2ει·εεεειιιιιιιεεπ εει·νει·.

ι)ι·. νε ε ε: Απε άειι νεπ Πι. Κ ι· ε. ιι ιι ε οι ε ε·εεειι=;ιεπ Γιοεει·

ιιιιι·νεπ ιεεεε ειοε νιεΙιειοει πω. ειιι 8. 'Ι'νειιε πιει· Βιιιπιι·

ιιιιπρ εεε Ρνι·ειπ. πειειιειι, ιπ πειοεοιι ειε Εεεε ετειιει· ειιιειι

ει·ι'ειπε, πιο” πιεπιει· οιπ Αιιειιοε ιιπιει· 5οειιι.ιειιι·οει, εεε

πιεπιετεοιι ειοε Τε;; πιο Τοπ. ιιι εειοεεπ Ριιιιειι ιιεπιιε εε

εοεπει· πει·πιειι Κειπειιεειιοιιεπ, π. Β. 8ιπιιειει·επιεεεε, οικοπ

εοειιοεεεπ; ιεπιπ ιιιιιεεε πιεεοπ, πιεεε Ρνι·. πεπειιοπ εειπ:εε

Κει·νειι νει·πι·εε.οεο. .

1)ι·. ιζι·πιιι π ε ειε ε;εειοει επ, πιεεε ει· ιπ ιιιε.ιιοεεπ ειιιειι

ειιι ετε.τιιεε Δπειειρ·ειι πιει· 'Ι'ειιιρει·ε.ιιιι· εεεεεοειει. εεεε, εποε

ποπιι Ρνι·ε.ιπ. εεεεεειι πιιι·πιε, εειιιε οιπ ριειιιιπ·εεε Γε.ιιεπ,

πιε.ιιιι πω.» Αιιειιεε ιιπιει· 8οιιιιιιειιι·εει; ιιι ιιιεεειι Ριιιιειι

επι άειι 2ε.οιιιιιεπ, ει.ειιεπ Τειπροιετιιι·ειιινειι ειιιε Κοπι

ρΙιιιειιειιειι ππι Ριιεπιιιοιιιε, ειιιε, θειεοιιινοιιιιε νοπ ιειιι

εεεεεοετοι. πει·πιεπ. Βιι· επι πιειιιι εππειιοπ Ρνι·ειιι. ιει·ι.πειε.εεειι,

ππι πω” επ εεεειι. ι·Ιει·τιι Βι·. π ειι'ει·ε ε;ει.ιειιιιεει· εοιεπι

Βεπιποι, εειιιε ει· πιιο Βεπιει· νιεΙιεοε ιιεεεπεει πει;εεεπ εεεε.

εεεπεο εποε ειε Πει·ιιιε.εεεριιιιιπεειι οπο.

Πι. Ψ. ειενεπ εει ιιεειι πιει· Ριιειιιιιιιιειι νειειιιιπιε

εποε νει·ειιεεε ιιιιι πιει· Ρνιειπ.-Βεεειιπιιιιπε εειπεοιιι: ιιπε ιει

νοιι ιειιεπ εειιιοπιιει; ει· πω” επ, εε ιιπιει· πιειι πιο Β'εΙιοιι πιεε

Πι. Κ ιπιιι εειιιε εποε 'Ι'επιοείεΙιε νει·πειιειιιιπειι, πει·ιιιιι'

Πι. Κι·επιιιιειε ει·πιπιειι, πιε.εε ειε Μει·τειιιειειιιΤει· ειο

εοΙεε πιο ι'τιιεοι· πιοεΙιεεεπ ω.

Ηοι·ι· Ι)ι·. πειτε” ιπιιι ποοειιιιιιε πει άιο Βιιπιειεεεειιπι

ιπιιι; ειε, ει· πιιιιεοιιι ειε ιιιετιιεπιιεοιι ειι€επειιιιιι. επ εεεεπ.

πι.. 8 δι., ποπο πιο 'Γειιιιι. 88,5.

Πι·. Κ ι·πιπ εειιιε ει·πιπιοι·ι. πιπιτειιι', πιεεε οι· ειοε ιιι εειιιε·

επι πιο Βιιπιει·εππειιπιιιπε πιοει· εποε πιοιιι επειειιιινεπ Βοιιιιπιειι

πιει· Κι·ειιιι:επ. ιιε.οε πιειιι ΡιιΙεε ειο. ι·ιοιιτε.

Επι· Πι. Κιιιιιιιι οι·ννιιειιι εοεΙιεεειιοε ποοιι Με Αιιπεπ

πιιιιι8· εεε Ρνι·. ιπ πιει· Ριιιειεεειεετε.ριε,'ιπ Ι)εεοπ νεπ 0.2. Βιι·

εει ειιιιε·επιει θειιερειιιειιιιιπιε πιεεει εεεεεεπ ιιπε εει εε εειιιε

ιπ π.=;επειιτει· ι)εειε ιπιι εοεεει·ειιι εποε επεεεεεπ.

ε ει. Ο π ι ε Κ Ι ε ιπ ιιι πειι εειιιε ειιιι·ειιιιιιπιιειο Βεπιπιπειι·ει.ιειι,

πειοεε Ππιοι·ειιοειιιηςεπ νεπ ειιιειι, Βριιιιιιπ, Ηε.ι·π ειπεε ειεει

πειι ἑειεπἴεεειιιιπιε εει.ι·ιιιι. ιιπε ιιιιιοι·ειεει πιιεεε Απεινεοιι ειε

εει·' ιπι .

Βιι.εππε επι 20. Οιιιοεει· 1904.

Βια Ρε.ιιι Κιοπιπι πιοιπεπειιιει·ι. οιπειι Κι·ε.ιιιιεπ. πειοεεπ

ει· ιιπ Αιιι;πει ποποπ ειιιεε Βενεινετεοεπεεεε ιιι σε Ι.ιεεει·

εροι·ιει·ι. πω. ιιιπιειιι πιοι·εε1εο ιιι ειιιεπι ειιερει·ειιιεοεειι Αεεεεεε

εειιιε” ειιιε. Πιο Κιιεει ειπε πεοε ιιιιιιιει· ιπ πιει εεεει·; εει

πιει· εειιιει·ιοΙεπιεοιιοπ Πιιιει·ειιοιιιιιις πιεε Αεεεεεεεε πιιι·πιεπ

επιπρι:ειιοιιιιοε Γεπιιιιεεει·πειιΙειποιι επειιιιιπιειι. Βεπιειιπ πεις: ει·

πιπιε Βιιπιιε,π.>ιτεπιιπ εεε ειι€εεει·ι8οιι Ε'ε.Ιιεε.

Ιπ Αεπ·εεεπεοιι άοε Ι)ι·. ν. Η ι· ε ε ι. ιιεειιιιιιιιιιι Ι)ι·. ν. Βει· ε -

πιιιπ ιι πιο νοιι ει·ειοι·ειπ ε.ιηεοποιειε Πειιιειιειιετιειι ειιιεε Γει

Ιοε νοιι Ιιεεει·ι·πριιιι, ποιοεοι· οειι·πιι·ιςιεειι ειπποει·ιιι“επ πιιι·πιε.

Σε Με· ειιιε Ωπειεοειιπε· ειιιειι οιπειι εοεπει·ειι Ψεε·ειι νει;

πεεειι ερεπει· ειοε επιπιοιπειππιεπ εεε ιιι·οπιεεεεπ Αεεεεεεεε

πιιι·πιε ιιοοειπειε οειι·πι·πιεοε ειπποει·ι επ. Πει· Ρειιοπι πιι·πι

νοι·εεετειιι.

Πι. π. Ι.ιενειι πιο πιεπ Ρειιειιιοπ εεε Πειτε Πι·. Βετο·

ιιιεππ 2 Βιιιιιπιοιι εποε πιει· νοι·ιειιιιπ8· εεεεεειι; ε.ιιΓε.ιιι.;ε πει·

εε εοεπει· επ επιεεεειπιεπ. εε ειιιε εεεει·ι·πρτ.ιιι· επιει· ειιιε

Βετιπνοι·ιει:ειιιις νει·ιιης; ει· ερι·ιοει. εειιιε νοι·πιιππιοι·ιιπς πιε

τιιεει· εεε, πιεεε ειε Βεποεπιιιειιιιιει:ιιι· ειει.ιειιι·ι εεεεε.ιιππ. πετ,

εεεοεειι εειιιε Πει·ιπι·πριιιι· νει·ιεει.

. Πι. ν. Βει·ε·ιπεππ ει·πιπιοιτ. ειιιε εε.εε ειπιεπε 8ειιππιεπ

Με πιει· Ορει·ειιειι Βιεινει·ιοι, ιππιοιπ ειιιε Πει·ιπτιιριιιι· επεμ

εοιιιεεεειι πιιιεο. Ποπ Τι·οιιπιειοιιειιι·ο·οοεο $νιιιιποιιι νει·εοιιπιιιπιε

επιπειιειι εποε εοειιοιΙ, πεπιι εειιιε Πει·πιι·ιιειιιι· νει·ιιει;ε.

Με ειε Επι” Βι. Ρ. Κιεπιπιε, εε ιιι πιιεεεπι Αεεεεεε

εποε θειιε εειποιιιεπει πει; επινι·ει·ιοι Βι·. ν. Βο ι·εππι επι π,

πιεεε θειιε εοιπειιιεπει. πει· 2ιιιιι πω; εε.ιιιεειεΙεπιεοε κι

»Με ιιπιειεποει πει·πιεπ.

Βι·. Βεεεεειτ ειιιε εοπιιιιιιι εειπεπ ειι8ειιιιππιιο·ιεπ νοι·ι.ι·ε.ις:

«Ζει Ι)ιειεπεεε ιιπε Ρειεειεειε πιει· Βιιπιεεει·

ειιιε εειιιε».

. Ι)ι·. ν. Η επι ποιπ ιιιτει·εεειει·ι ειε Αειι·ειιιιιιπε· επειει·

Ηπιπρτιοι·ιπειι πιει· ιΣππιεοει·πιιι.ιε; νοπι ιιιιιι. Βιε.ιιπιριιιιιιο ειιιριιοειι:

εε ειοε επ 2 ιιε.ιιρτε·ι·πρροπ ιεειεπεε.ιιεπ, ει· εεεΙιεεει ειοε

ε ε π ε ιι π· π. ε ιιπ, πειοεει· ιιιιτει·εοεειπιει:: 1ιεεετιεοεε Ε'οι·ιπειι, πει

οιιε _ιιι εποε πιει· νει·εοειοπιειιετειι Με εοιιι ιιειιπειι ιιπε οι ε.εεριι

εοεο εειιιε Β'ει·ιπεπ. Οι. Ηεπιρειιι Με. πιιεεε Πιιιει·εοεει

- ·»..--

πιιιπ,=; πι» εεεεει· ιιιε Με νεπ ειιιειι-ιιι ιιιιιιιςπε ιπιιι εειιι;πε

ιι'ετιποιι πιει· Βιιπιει·ιιι·πιιι.ιε.

Με.ιιοεε πιει· Βοεπιεοι· ιεοεεπ ?Πιο εειειι πεπιιοιι πεπιεσ

ιζοΒιι, ΙνιειΙειοει ιπιει.π;ο νοπ Κοπιιριιεειιειι. ιιιοιιι ειιιειι άιο

ε ε.

ι·. Πε.ιιιρειιι ειεετ ι“οι·πει· ιιι, πιεεε πιιε θεε·εππει·ι ειπα

ΚΙερρειιι'εειει·ε πιιιι·οεπιπε ειεετ πιιε Ι)ιεπιιεεε οι·ιειοεεει·ε; ειε

Πιιιπποεε ειιιοι· ιπειιε·πειι Εππιπιοπιι·πιιιιε εει ιππιπει· ειπε εεει·

εοεπει·ο. Βε π.ι·ιιεο ?Με νεπ 1ε.ιιεπεπι Β'ιεεει·, ει: ννοοεετι, ιπι

ιιιεπει.ε ειιιε, ποιοεε Με. ιιιιειιι'εεειει·ι ειιιειι; πιιοεο Μπι ειιι

ριιρρεπ ειοε εοιιιιεεειιοε ειε Τιιεει·ιπιιιεεε επιει· Βιιπιεεετάιι.ιε,

εε επτεοεειπιει. εει ιεπεπ πιει· νει·ιεει. Βεειι ειιεε ει· ειιιεπ

ειιιιιιοεειι επι ιπ Βοεεεπ:ειιιππ.ς·, πε ει· ιιιι·ε ει·ειε επιποιιεπ

ιι·ι·εειιιιιι·ειιι 'Ι'νειιιιε ιιπε Βιιπιοοει·ιιιιιε εοιιπε.ιιιιε. Ψειιιι Βετε

πιιι- οπιει· Ηειιιειι'οιπιιεπειι ι'εειεπ, πεππ πιιε ΡιιιεεεεοεπιΠ'επεειε

ιπι Βιιοεε πω". πειιιι ειε ιινιπιεΙ'εεεε Β.ειιιιιιοιι ειεετ εεειι.ιν,

εε πιιιεεε ιιιπιπ ιιι πιιοεοπ ειιιειι εεεπειιιιοιι. ιΒι· ει·ιπιιει·ε ειοε

Με οποιοι· ιιειιιιοεει· πιιιιιιιιει· Β'ιιιιε εεε εειιιοι· Ριειιιε; εεε

οι·ειο Πει ποιοι: πιιιι·οιι ειε Βειιι.ιειι οιπο ιιιοει·ιοι·ειιπιε ειιιειι:

οει·πιιι.ιε ιοει.εεειειιι, πιιει·εππι οι· ειπε Οιιοιε.ιιι.ιοιιιε ειιιζειιοιιι

ιιιεπ ειιτιε. Με πιιιιει·ειιι.ιειιε Ι)ιει:ιιεεε ειιεεε ιιιιιπει· ειπε εεε:

εοεπιει·ιεε, ειιιεπειε ιιειιπε ειιιε ειε οιπ ειεετ. ειοιιειι.

Ι)ι·. Κι·εππειιιε πειετ. επι' ειε ινιοει.ιειπειι πιει· νοιι

8 ο ε ιι ε ε ι· τ ειιεπει'ιιειι:ειι Νεεειιει·ιιι·επιππιιρ;επ επι; πειιιι ειοΙοεο

ι”ειιιοπ, εει πιιο Πιιι.ειποεο εεει· εοεπει·, πιιιιιειιι.ιιοε πειιπ εε ειοε

ππι ειιιε ιιιιει·ε, ι·επιπιινιει·ειιπιε Κιε.ερειιει·ιιι·επιιιιππ επιιιπιειε, πειι

ειιιε άειι Κι·πιπιπειι ι“ι·ιιεει· ειεετ Βοιπεππι: εει. Αιιοε ει· εεεε

πεοεεπιεπε ιπ πιει· Πιεπιπεεε ποεοεπ..ιιιιιι. Πιο εε.ειπει·τιιε8.

Νεριιι·ιιιε εεεε ει· ρι·οε·ιιεειιεπ:ε εειιι· πιικιιιιειι€, ειοε Ιειε.ι επ.

Με Ριιειιιιιειιιε Μ. πειι.ιιοε Με εειιι· νει·εοειοπιειι επεπεεειι εει πιει·

Βιιπιεοει·ειιιε, πιε οι· ειε Ρι·εεειπιει· εεεειιειι; ιιι εειιιε: Ζειι:

εει πιιε ιπειιπειιε Εππιοοιιι·πιιιιε .Με ιπιιι ειεπιιιΒιιιε ειιιεει·ε·ειξε.π

πειι; πιειιιιι εει πιοπιει· ειιιειι Ζειι νει·πειιεεπ, εεπε πιε.εε ει· άιεεε

Κοιπριιιιιιιιεπ 8·εεειιειι.

Πι·. Η επι ποιπ εεει ιιοι·νει·, πιιιεε ει·εςιιεειιεεε ειιι.Ππι:ει·

εοειεπι εεειεεε επιεοεεπ πιεπ Βιιπιεοει·πιιιιιιειι, ποιοεε επι θε

Ιειιιιι·εειιιιιιιιιεπιειι ι'ειιι;ειι πειι πιοιιειι, πειεεε πειι Ρποεπιεπιε

ιπειιιριιΖιειι ειιιε; πιο ει·ειει·ειι νει·ιειιι“επ Με @ιπεπ.

Πι·. Ρε.πι Κ ιειιιιιι νει·ιιιιεει πιιε Βεειεειιιι,η εει· Βιιπιεοει

πιιιιε επι· Οειεειιιγειιιιε; ει· ω. ειιιε ε·εεεεειι, πε πιπιειειπε.ιε

Βιιπι πιει· Βιιπιεοε.ι·πιιιιε ιιιιιιιοιιιι·ει. Ι)ιοεο Οετεειιιγειιι.ιπιεπ πιιι·ειι

πιο 'Ι'ειΙειεοεειιιιιιιε; πιει· ειιιπ;επι. εοιιπει·ειι Ιπιιοιιιιοιι επ πιοιιι.οπ;

ιιι οιππειπειι ειιιιειι ειεετ ειοε εεε Βιιιι επι πιειι εει.εειπγειιιι

εεεεπ Ποιά επιιιοιιι"ιιει·ειι; ει· εει. Ριιειιιιιεεεεεεπ, δι.ι·εει.ειιοιιεεπ

ιιι πιιεεεπ ιζειιιππιειι.

Πιο Βεπιποινιεπιπειιςε άειι Βιιιιεε πειι· νει·ιιιεει·ι;πιιε Ε.-ιπεπεε

ειιιε· ριιι·εΙιει ιιιιι πιειπ Βειιιιπιειι εεε Κι·ιιπιιειι.

Πι·. δοεπεει·ι. πιο" ιιι εειποπι θοιιιιιεεπει·ι ιιπ" πιε"

ειιιε ιζειιε νοπι Ιειοετεειοπ θοιειιιιι·εοιιιιιειιεπιπε ειε πω·

εοιιπει·ειειι 8ερειε 8·εειιπιει πει·πιε. Απε πιιπιειιιιεοεεπ θι·ιιιιπιπεπ

εει ειπε 'Ι'ι·ειιπιιιιε πιει· ειππειπειι Γετιιιοιι ιιει.ιε, ρι·ιπιιιιιειι

εειεπ 'επιοοιι εειιιε Πιιιει·εοειεπιε. Πι· εειιιιπιει ειοε εειιει: πιοιιι.

ιιπ ιπιει·ερι·ιιοιι "οι πιει· ιιΙιε;οιπειπειι ΑιιΠε.εειιιιε·, ειιιιιιιιιι άειι

Διιειιιιιι·ιιιιεπεπ Πι. Η επι ρ ε ι π ε εει. Πεεεειε ιιπιει·εοεειπιεε ει·

πει· επιεοεεπ ειιιιιοιι ιπιιι π:ει·ειιιεοεειι Β'οι·ιιιειι, πιο εε εποε

.Τιιι·ε:επεεεπ ιιπ. Βιε οι·ειο Αι·εειι: εεε Πιεςιιεειιιιοι·ε ιει.

ειε Ειιιιιιπειοπ; πιε.ιιπ απο πιο μπω θι·ιιερε πιει· εεει.ιεοιιεπ

Ε'ει·ιιιεπ οιπ. Βιι ειεετ. Κι·ι>.ιιιιιιειιοιι, πειοιιε πειι: οεειιεε νει·

ιιιιιι”ειι πιε ειε Βιιπιεοει·πιιιιε, ε. Β. ειε Ρει·ιοε.ι·πιιιιε, ποιοιιε ειιι

πειΙειι ιπιι ειιιειι· εεοιιιει·ι·ιιε.ι.ι·. Νερει·ιιιε εειπειιιιει·ι. Εεε. Ιει ειε

Πιε.επεεε Βορειε 8·εει.οιιι. πιει.πιι επ ειε 2. ειπε, ιιπε Σπάσ

οιι.ι·πιιιιε νει· επιοι· πω, εε εει·ειιε ειιιε Βιιιιιιιγιιεεε; εει πιει·

5ειιι.ιειι ιιιεει. ειοε ιει.ειει·εε ιιιοει: ιιιοιιι· ιιε.οεπειεεπ.

Ι)ιε Β"ι·ιιιιο. εε πιει· Βεειιπιειιειιιιιε ειπε δερειο, εει ποιοεοι·

εε ειεετ επι· Βερειε εεεειιιιιιειι Μ, Μ; ιιεεε ειεετ: εεεε

εοειοεεειι.

Βεπιιιει· πεΙΙιε πιιι· εει€ειι, πιιιεε ειιιε ππιιιιιοι·ειοοεεπε ιίει.ιε

επιεοιιεπ άειι ειιιι'εοεειι Ε'ει·ιιιεπ πιει-ι Βεειιιπειιειιιιιε πιο και·

ιΒιιπιεοε.ι·πιιιιε πεεειιπιει πει·πιε.

Ρι·ειειπειιε εεε Η. Λει:ιειεεεε

πιει· Εειιέ'ιπειεπ:ι·ιειι Αει·ιιιιοεοπ (Ξεεειιεοιιειι`ι επι

24., 26. ιπιιι 26. θερτειπεει· ΗΜΜ

ειι Βενει.

(Ρει·ιεειειιιι€.)

Π. Βιιειιπε

νεπ 4-7 Πει· ιιεοειπιιιεςε.

11. ι)ιειιιιεειοπ ιιπε Βεςιιι.ε.οειππο· ω· εειπιειι ι;ειιειιπι.οπ

Κεπιιιιιεειειιεεει·ιοετο.

Πει Ρι·εεεε 1εει. πιει· νει·εειπιπιεπε· :ιιι Κειιιιι:ιιιεεπεειιιε ειε

Αιεοιιειι εει·· νεπ πιει Βιιιει·εοεε.ι`ι ει·πειειιεπ «νοι·εει·οιιεππιεπ

Κειιιιιιιεειοπ ιιι θεοεειι πιει· Βειιιιιιτει·ειει·πι» νει·. !!ι· πειι-ιιι



ο Βάι

άοι·οεί ιιιε, άεεε Μο νοτειιιιιειιεεε: Με νοιι άοι· Κετειιιιεειεε

ειοειοιιτοιι Β'ι·οο·οε εε εοεεεννοιιιοε ιιοιιιοε εεε. ι)ιι.ι·οιι ειιά

Με νοι·ιοεεεε· ιεΙοοεάοι· εεεεεωεειω εε;.>;οεοιιιεεεοε:

1) Πο.ε θετεοιιτοε Με· «νοτιιοι·οιτοεάοε Κεειειιεειειι ιιιιοι· άεε

Βο.ειιιιιετοιοτειετοιοιιι».

2) Ηεειοιιιοειι·ειιιιο Με Βοειι·ιιεετεινοιεεεάο εεά Αοι·ειο

ιιεεετειαο.

οι Βιοιιετιεοιιο Πι·ιιοιιιιεεοε ιιιιοι· Μο εω·ι.ειιοι.ι ιε Πειιο.εά,

ι 4) Πιο ριειοιιιιοι·ιο ι'οι·ιοιιεε€ ιιοι· θεειοετεεοειι·εο.

Ποτ Ριιιεοε Με εεάο.ειι εεειι ειιι, άεεε οιεο ιΒιιεοι·ιιεο άοε

νοτια” οι·ινιιεεειιτ ιει. εεά άο.εε Με Ριετειιειιο εεά νετεειιιιιο·ο

άοε Αοι·ετοιοοοε ειιι· Κοεετειεεειιιεο ιιοι· Βοεάοει·οι·ινειιεεε

νει·οοιοει ννοι·άοε Μιεεοε. Γοι·εοι· ιιοιιιοι·ιιι άοε Ρι·ειεοε, άοεε

εειιιοι ιτειιιοι· ω· Αιιοάτεοιι «Βεειιιιιεει·ει» ο·οιιι·οεοιιτ. πετάω,

άοεε _ιοάεοιι εε 8ιοιιο άοεεοε «ι.εεάεειιοιιεεεει» εε εο.ιεοε εοι,

Μι άεε Με ι·ιοιιι.ι;ςοι·ο εεά οιιιερι·οοιιοεάοτο Βοεοιοιιεεε; εοι.

ει” ε εε ι ο ε ειά ο.) Βειιειι·ονιειεεοει

Πι·. 5οιιι·ει:οι·: Ποτ Λεει. ιει ειιοιι άεπι θιοεοιε ποτε

Βεροια: εεά ειοιιτ εάειιειεττετινοι· Βοειειι.οι·: οι· Εεεε ιιιεε ειιι

ιε Βοοιοιι.εεε οιιιοε Βορι·εεοετο.ει.οε Με· θιοειοιεάο εάοι· άοε

Ρειιεοι οιιιο Βοειοιιτιο,·εεΒ· νει·ιιοιιειοε. ε: Μ. Μάιου ενιιιιεειιοεε

νοιι, άιιεε άοει Λεει άοε Βοοιιτ ωοιιι ννοι·άο _”οάοι· πιο εε

εοιεοιι Βονιειειιοε οιεοιι νοι·ιι·οιοι· άοε ειοιεοιιι ονοι·ννειιεεε·

ιιοι·εεειιιοι·οε εε άιιι·ι'οιι.

Πι·. Ηειιάοιιε: Μοιεοι· Ποιεεεις· Με ννοι·άοε Μο Βιιιιι

ι.οιειι.ι·ετο ιιιοιιι οιιάοιε Βονιειειιοε ιε άοε $οιιεΙοε εεειιιιιι·οε

ιιεεεοε ειε ιιι Βορειοιτεεε; Με Διιιτεροι·εεεοε εάοι· οει Λεοπά

εεεε; άοε Ρειιεοι.

Βι·. ν. Ν ο ο τ. ε οι: ιι: «ιιιοιεο θειιεΙι·ονιοιεεοε ειε Κι·οιεει·ει

ειιιοιιο ιοιι ποιο ειιεο Ρειιεοιιιοοειτοε εάοι· Θοιεοιεάοειτοειοε.

Πι. Κ ε ε ει ο ε ο τι: Βε ιε άοε Βιιιάιοε εεννοιιι Γειιτιικειι.ι·ειο

ειε ε.εειι 8οιιιιιιιι·ει.ο οιιεο ινοιτοι·οε Ροει·ιιιοε εεά Βειιειοε τονι

Μοτοε ιιϋεεοε, εε ειιά άοε »νοιιι εεειι άοε εοοιιιι:οτοε Αοι·ειοιι

Με άοει Ιε8Πάθ ιιι6Βιιειι ειιιε. Πει· άιι·οιιτο ν‹ιη.ςοεοτειο ει"

θοειοιεάοεοιιειιοιιι·οι·, άετ νειιιεεειιεΙιεεροιτιετ, ειιά ειιι: Β`τοε

άοε άιοεο Νοιιοι·εεις άοε εεειτοτεει·ετ.ιιοιιοε 8οιιειτονιειεεοε

ιιοι.;ι·ιιεεοε ιιεά άοε Ι.ιοιιιοι·ιιάιο ιιιιιιοοε Ιεειι·ειαιεεοε οι·ιοιιοε

ιε ιιοιτοιι Με· Πειοι·ειιιιεεε,ς ιιοι· Αοι·ει:ο ιιοι άοε Βονιειοιιοε.

ι)ι·. Κ ε ε Με» - Κεάιι: Ζεεεοιιετ πεεειιι:ο ιειι ιιοιιιοι·ιιοε, άοεε

πε ειε Ι.ορι·οοι·ει οιιιο εεε” Αεεε.ιιι νεε 8οιιιιιι·ονιειεεοε εο

ιεοοιιι ει» εεά ειο εοειιιιι;ι: Με· άοε θοιεοιεάοιιιιοει.οε εάοι·

,·.χο.ι· Με Ρειιεοι ιιιεεεεεειοιιοε. Πει·ειι ειιι Ζιι·ιιειιιι· άοε Βοι·ι·ιι

Ηοενοιιιοει·ε ινιιτάοιι Με εοιι·οιιοεάοε Βοειιετοιι οεΐοοιειάοιι.

'άεπι ι.οριεετει ιιοι εοιεοε Δι·ιιοιτοε εοιιιιιιιιοιι εε εοιε. 1ε

ιει,οοάοεεοε ιιο.ιιο ιοιι ειο 8οιιννιοι·ιο·ιιοιτοε οοιιιιιιι. Πιο νεε

άοε Κειιοι.ιοε εοι6.εεεοττοε Βοάοει4οε ιε οπο;; εει' Μο Βοι·οοιι

τι,οτεει.: ειιι· νει·εο.ιιιιιο νοε Βοειειιτι,ο·εεεοε εοειοιιοε εεε εε!

Ριινειει·ειο ιιεά ιιοετοιιοε άοεοιι εοεοειιιιοι· νειιετε.εάις εε

Β.οοιιι. Βοοιιιιοιο Αοι·ειο ιιιιεοε ιοάοοιι οιεο ρεεε εεάοι·ο 8τοι- ·

ειιιε. Βιο ιιιιοι·εοιιειοε ειιι: ιιιτοε Ράιοιιιοιι οιιοιι 8οινιεεο Β.οοιιι.ο,

ειο ε. Β. άιο ειιοε εοερτεοιιοιιοε. Μοιεοι· Αεειοιιι: ειιοιι ειιά

οε ειιι άοε εεειιιιτο Ε'ιιειιιιεεοιι ειιοι·εοιιειοεάοε Βιι.ιιάεοιιοιτ.ε

ε.ι·ειοε εο.εε οιιοεεε ειιιε. Βιο ννοι·άοε οιιοε Με οιεοε ιιοειιιιιιιι

ι.οε Βοειιι: άοε θεενοιειοιεοειε ει'ιιειοιιο Αειτεροι·εεεοε ννοι·άοε,

ννοιειιο ειε εοιοιιο άοε Βοοιιτ. ιιε.ιιοιι, ειιεο (ιιοειοιεάοιιοοιειο

ιιιεεεεεειοιιοε, ιε εοειτο.ι·οι· Βοειοιιιιεχι· Βονιειοεοε εε ιεεειιοε.

Πιοεο Β.οειιτο ε:οι·άοε άοε Αοτειοε ιιοι Βιιιιιιιιι·εεις άοε $εει

ιΜει·οιοι·ει άει·οιι άιο Εεεάοενοι·ννοιειιες νοι·εειιο.ιΐι'ε ειοι·άοε.

ννε ει·εεειιοε εεε ειειιτ άιιι·ιιιιοι· 8ει·οοε εε ιιιο.οιιοε Με άοε

εοεοιιοιιοε ειιά. Ιειι ιιοι›ο εεννειιι ιε Βετιεεά ειε εεειι ιε 1.ινιο.εά

(ειε ιοιι ΒοειιΜεοτει εεε) Μο Βι·τ“ειιτεεο· οοειοοιιι, άεεε Μο

Θοειοιεάονοι·ιενειιεεεοε, $οιιιιιιοιιι·οι·, Με 8οιιιιιιεεροιιιει·οε εεά

Βοεοι·ιεεειιιιιεειιιο εκει εεε εοιιι· οιιιο·οεοειιοιειεοεά ειεά, εεε

άοι·ιι άεεε ειο σε Βονιειεεοε εεά Μο εοειτ:ιτο Αειειοιιι ειι

οιεο εοιιτ εοεοεει·οιοιιο Νοεοι·εεε· εεεοιιοε εεά ειο εοοιι Μες

Ιιειιιιοιι εεεοτει.ιιτεοε. Ιε Ι.ινιο.εά ειιιε οε νει, άο.εε εει (ιι·ιιιιά

Ιοεο ιιοι· Βοι·ιοιιτο εεά νοι·εοιιιιιεο, ννοΙοιιο ιιοι· 5ειειιεκεει·ει

άεπι Κι·οιεεεειτειειιειειι.οο εεεε.εάτο, ιιοι· Βοεοι·ιιοειιεεει· εε

Με ιιιει εειοι·ετοιιιοε θοειοιεάονοι·ινοΙιεεεοε ιε εεειτετοιι Ριο

εοε ιεει.ι·ειοτοεάο ειι-ιωεεο οτιιοεε.

Πι·. ν, Ψ ι ε ο ι ε ο· ιι ο ε ε ο ιι : Με ειιιε Μο Ηοι·ι·ε Κειιο,εοε

άοι·οι·ιιι;ο Ζετοιι'οι ιιι›οι· σε Βοι·οοιιιιιεεε;; εεε νει·εο.ιιειο νεε

Βονιειοεοε εε ειιιοι·άτιιοιιοε, Μι οι·ειοεε οε εκει 8οοιιο άετ.

Αοι·ειο Μ, ειοιι άιοεοε Βοοιιτ εε εειιοιι'οε, εεά εννοιι:οεε οιεο

εεειτιιι·ο Αειειειιτ ειιι άοιιι Βο.εάο ε;οιειοιιτ άοειιιιοι· ει, ννοεε

ιιοι· ιιεεάεειιο.ιτεοτει ειοιιι: Δειι.εροι·εεε (ιι.ιιειιοιι πιο άοι· Ιίτοιε

»Με ιε εοιεοει Βοειι·ιτ Μ.

· Πι·. ν. Ν ειιιε οοιι: ννοιειιοι· Ζννοοιι ειιιε ειιι: οιιιοι· 2 πιει

ειιιι·ιιειι ο.ιιεεει'ιιιιτοεάοιι $οιιειι·ονιειεε νοτίειςι? Ι)ιι άιο ειιει

ειοτιοιιοε εεά Ρειοοιιιειεειιειοε νειε Ι. Νοε. 20. Βορι:οιειιοι· ειε

εεει ι. το”. 20. Με, άπο Ι·Ιοεριιιιεεεο Με· 8οιιιιιοε, Μο (ιιοιιιοιιι

άοεοιιειοε, εε,ε,·ο.ι· ιιιεε νοιιι 15. Οιιιειιοι· Με εειιι 15. Αρι·ιι κο

ειιεοε ειεά, εε κοιιιιιςι. ειοιεοι· Αεειοιιι ιιιιοιι οιεο οιειιιο.ιιιιο

Βονιειεε εε Με.» νειιετιιεάιο. $ιεά ιιοεεεάοτε ο·ιεεεο ιά14.ιιΕοι

εε εεεειο.ιιοι·οε, Με ιε ι·οιοι.ιν ιιει·εοτ Με; εοεοιιι€ι ιεοι·άοιι

ιιεεεοιι, εε ινοι·άοιι σε Βοεάεειιοιτειιι·ειο ιιι οιεοιε .Πειτε ιιεοιι

ιιιοιιι·οτο Β'ειιι·ιοε ιε οιε εεά άιοεοιιιο Ξειιειο ιιιιιοιιοε ιιιιιεεοε.

Ποιιι·ιοοεε ειιιιιιιο ιοιι ειειιι, άεεε τεε.ε Με ιιοάοιιι.οεάο νοιι

ιιοεεοι·ιιιιε άοε ειιειιιιι·οε νοτιιιι.ιι.ειεεο άετ (ιιοιιιοιεάοεειιειοε

Ηειι“εεεο· Με, Μι εε ε. Β. 8οιιειοε ιε ειοικιοιε Βοειιάιο ιιοειιο,

σε "εε εεεεοιιιεοεά εειιιοοιιτ ειεά εεά Μο ιι·ειε οι·οοεοοεοι·

Αειι”ει·άοι·εεε άοειι ειοιιι. ι·οροι·ιοι·τ ε·οι·άοε.

Πι·. Κιιειίοι·: Ιιι άοει νοι·ιοεοεοε Ρι·ο_ιοικοο Μ: επει·τιιοιι

νοιι Η-2-ιεο.ιιο·οε 8οιιιιιι·ονιειειιοε Μο Βοάο. 1οιι ιιο.ιιο εεε:

ιιιοιιτε άο.ΒοΒοε, άιιεε Με Βοειοιιι.ι,ο·εει.ιοε ειιι· οιεειει ,_ιιιιιι·Ιιοιι

ε·οιεεειιτ ινοι·άοε. .Ιοάοοιι ει εε εοάοειωε, Μιεε εει· Με νοιι

Βριάοειιοε ννοιιι ειιοι·ε Με ιιοιι·οιι'οεάο 5οιιειο εε ιιοεεειιοε εοιε

ννιι·ά εεά άοεε Με θοιιιοιεάο άεε Βοοιιι ιιο.ιιοε ιιιεεε ?ειιι Μωά

εειιοιτεει·ετ άοε Βοειιοιι εειοιιοι· εε νοι·ιο.εςοε._ ιε ι.ινιεεά, ειο

Μο Ιοεάιεειιοε θοιιιιιι·οτιιιιιιιιιεεο άιοεοιιιοε ειεά, ννοι·οε 2 ιεειι

ιιιιιιιιοιι νει·εεεοιιειοεάο Βονιειειιοε άοειιιιιε εει.ι·οοι·άιιοτ, νοιι

άοε 5οειει.ιεετει άοε εννοιτο Με ειοιι επιασε ι'ιιιοι·εοεοοε εειιτο.

σε Με εονιιιεεειιιοε Αοιιάοι·ιιεεοε εεειι ινιτιιιιοιι εεεε·οιειιι·ι:

ννει·άοε εεά νοιι οι· Με άιοεοε Ριιειιτ οιιοειο.ιιε άεπι Κι·οιε

εεειιιι.ιειιειιιιιοο εε ιιοι·ιοιιιοε ιιεττ.ο, ενοιοιιοε άι.ιιιε εοιεοι·εοιιε

@με Με ονοει.ιιοιιοε ι·οιιιι.οετοε (ιοειο1εάοε νει·ειες. Πεεε άιο

θοειοιεάοε ιιιι· νοι·εοεεοι·ειιο ιιοι· εεειτε.τοε νοτιιιι.ιι.ειεεο ειειιιε

πεε, Εεεε ιειι ειιιε: εοετιι.ιι,ο;οε. Ιει ο;εεεοε Ι.ιεεάο ννοι·ιιοε ει»

ιιοιι οιεο Αεεειιι εοεοι· 8ειιειοε οτεο.ει. Πεά ννοειι Με ιιιι.ιιά

εειιο.ι'ιεε.τειο ιιιι·ο 'Ι'ειιΒιιοιι οι·ειιεοε, άειιε ννιι·ά ιεεε ιεοννιεε

άοεεοιιιο οι·ιοεοε ειο ιε ιιινιοεά. ινε Με θοιεοιεάοε Με άοε

Με Με· Αοι·ειο νιοιο _Αοεάοι·εει.ποε ιε άοε Βειιιιιοε ειιιιι·οοιιι.οιι.

Βοι άοι· Κεει.εριοιιι.πιιοι1: εειοεοε Βειετ.οε ει; εε άοε (ποιεοιιιάοε

ειοιιι: εε νοι·οιοοε, ννοειι ειο ιε Αεεοιι·οοιιο άο1° εοιιινιοι·ι=οε

θοεειιιιιιειε,<.ςο ιειιεοιιειοι εειοιιο Αεεεειιοιι ιιιιιιιοι· εεά ιειειοι·

νιιοάοι· εε ειιικοιιοε εεειιοε. Επι ωιιω εεάοει ιιιειιοι· άοε εο

πιοιεάοε άοε ετειιιοιιο° Βετειοιιοι·, ινοΙοιιοι·,. ιιοιιοεεε ειιι. άοε

ΙειιοΙοε νοι·ιιεΙτειεεοε, ιε εειειιοε Π8ιιοε ει: άιο Βοιιιιε,<ς άοι·

εεειιιιι·οε Ζεειιι.εάο οιιιειιιιι·οιοε ιιι6.ι.ι.ο.

Πι·. Τιιοιιιεοιι-Ηοιοεοιιιιοι: ιε οιιιοει Ξειιιι:ετεεοειι·ιι. εε

άοιε ιιιεπ ?Ο $οιιεΙοε οοιι6ι·οε, ννιιιοε ειιι.ποι'ε.ιιι·.1ΟΟθ @ειιιε

ιιιεάοι· εε ειιτοι·εεοιιοε, ννιιε οιεο Ατιιοιτειοιειιιες ιει:, Με ε”

εεάοι·ο Βεειι.Μεο.ι·εοιι ννοει;.ς Ζοιτ ιιεεειιιεει. Αεεεοι·άοει ιετ εε

εοι·ιιοιιειειιτιοοιι άοπ· Πιιιετο.εά, άεεε άοε Αι·ει άοε Αι·ιιοιτ Πιτ

εοιεο νοι·οιεειιιιοετοι άει·οιι εοιεο εεειτιιιοε νοι·ριιιοιιιειι€οε

εεε οιιιεεεοε ννοι·άοιι ΜτΙ”.

Βι·. ν. Νει:ειιοοιι: ιο άοι·ινοε ι‹οειειοιι ιε άοε Βοειτε.τε

ιιοειτιιοε εεε ιιιιοτειι ιιιοιιι· Με 20 8οιιειοε οτε Απο.

Πι·. Κ ειιιιοι·: Ιιι Ηειιοιιά οειειιιοι·οε ι·εεά 500βειιειοε·

Βιιι·οιιεειιιιιιτιιοιι ιιειιιιεοε οιεε Με 25 Βοειιιιι.εεοειιιιοε ειε

Εεεάεοιιο.ιτεοι·ει: 20 8οιιειοιι. Με ειιιε ιιοι· Βοιιιιιοιι ιε άοε οιιι

εοΙεοιι Κιι·οιιεριοιοε ιει εοιιι· νοι·εειιιοάοε. Πε εποε: εειειιο ειιι:

θ Ξειιειοε εεά εειοιιο πεε: ει." 20. Πε ιιειιιιει: οιιοι· ειοιιι ιιιιειοι·

πιει' Με Ζε.ιιι άετ Βοιιειοε εε, εεεάοι·ε ειιοιι οει' Με ιΞειιοι·

Με; άοτεοιιιοε νοιιι ννοιιεει·ιο άοε Δι·ειοε, Μι άοι· Ζοιινοι·ιεεε

άοι· οιοιοιιο ει ιιοι άετ Βοειοιιιιςεεε· ιιιοιιι·οι·οι· εεε' ιιοιιιι

Ι)ειιιει·ει ο·οιοο·οεοι· 8οιιεΙοιι εεά οιεοι· εοιιι· εποε: οειι'οι·ετοε.

νιίε νιοι Βοιιειοε ειεά, ιιο8·οε ειο εειιο ιιοι οιεεεάοι· εεά εποε

ιιοι· Βεεάεειιο.ιτεετεε ιοιοιιι ιιιοιιι·οι·ο εε οιεοει 'Ι'ο.ρ;ο τονιάιοι·οε.

ιλίοε άεε Μεεε άοε Αι·ιιοιε εειο.ειςι:, εε ιεπ σε οι·ει.ιεειιι;ο Βιο

νιειεε ιιοιεο Κιοιειι;ιιοιτ. Βιο οι·οιοει ειιοι· ειιι εοιι6εοε εποε

ειιεειιοε ιιειωιει εεά .πιει ειε εει.οε Βιιά ιιοι· εοειοιιοεάοε

νοι·ιιεΙιειεεο. Με ερει.οι·οε Βοειειιιιο·εεεοε ειεά νιοι οιειοειιοτ

ειιά Με οιειοοι· Ποιιεει:; εοιιεοιι εε ειιεεινιοι·οε.

ΙΙΙ. Βιιεεεε.

8εεειιιιοεά, άοε 25. Βοετοιειιοι·, 11-2 Πει· νοι·ιιι.

Ι)οειεεει.ι·ειιεεοε εεά ιιιοιιιοι·ο Μιτιοιιεεεοε:

1) Πι·. ν.Κογεοι·Ιιεειε άοιεεεειι·ιοι·τ οιεοεΗοιεειειι

ορρο.ι·οι εεά οιεο Μιεεεοεει·ι».

Βοι· Ηοιεειειιερεοι·οι ιιοετοιιτ εεε οιεοιιι ιιι.ει.ι·ιιοιιοε ιιϋιεοι·

ιιοιι Κοειοε, άοεεοιι Ιιεεεεεοιτοεννϋ.εάο εεά Βοάοε ι'οιιιοιι. Δε

άοε Βιι.εεεεοιτοε ειιιά νει·ιιιιεεο εεε θοιάοι.οει.εειι ιιοι'οειιοι, εε

οιεοι· Βοιιτεο.ιεοιιο πι. οιεο ιιιιιοι:ςοιιο,οοεο Βειιι·ο ιιοιοετιεο, άιο

ιιιιοι· άοε Ζγιιεάοι· οιεοι· εοε·ειιειιοιιοιι Τιεοιιιιιιερο ο·οειιιιρι

ειιιε εεά Με ιιοιεεο Με εποε”. Οιιοε Μ. οιε ιιιοιεοε Εεεε

οιιιοοιιειιι·ι. Πιτ άειε Τιιοτειειιιοοοι·. Ποτ Κοειοε ειιά ειιοι· ειιιε·

άοε Πειοι·ιοιιι άοι· ε.ει άοει ιειοιιωι εάοι· άεπι Βοεειι ιιοεοεάοε

Ρο.ι:ιοειιε Ζοιοο·ι, εε άεεε Με· εε οι·ννει·ιεοεάο Βο.ειιι ιιιιοι· άεπι

Βοει:οε ειι.οιι εειοιι ειιά ειιοε νεε άοε νει·ιιιι.εεοε ειιοοεοιιιεε·

εοε ειιά, εεά εεε ειιιε οι· εεοοιιοιει, ε·ει·οει Με 'Ι'οειροι·ο.ι:ετ

ιε ειι·οε 10 Μιεειοιι ειει 100° ποιοι.. Με ιιοιιο εε Τοειροι·ο.ι.ιιτοε

Με Ι25° ερριιειοι·ι. Ποτ Αεροτει. Με Με Βοοιιοεοεεεάιιτοε.

οιιι·ειιιεοιιοε Αάεο1οιιι.ειιεάεει.ιοε, ι·ιιοεειοτιεοιιοε Αιιοιιι.ιεεοε

οπο. οιεο νοιειιειιοιιο εοιιιιιοτεειιιιοιιάο Ψιτιιεεε, νιτε.ιιι·οεά Με

τοεει·ιιιοι·οεάο Ψιι·ιιεει.ι; εκει εε ετειιιει ει.

Πιο Μιεεεοειιι·ι: ιετ ειιι Αεο.ι·άιεεεε εοοριιο.ιεε. νι7οιιε εοι

οιεοιιι;οι· ιιοεροιειιάεεε; Μο Αιιοειοιε άοπ· οιεοε Κοιειειιιει;ο ειοιι

ιιιιιιοι· ιιιιάοι ειε Με ιιοι· εεάοι·οε, εε οι·ιοιοιιι. ειο Με ιεεοε

ι ιιιι.ειιο άοε ει·ιιειιι·οε Οιιει·ιεεε εεά εειννι€ειιετ άιοεο εε οιεοι·



Με

Ζειτ, ινε ειε εεεει·ε εεεε ειοετ. εε πειι ,ςετιιεεεε ιει. Πιεεε

ιιιεεε εεε, εε ειε ειοετ ειεει· εε εεε θεοι·ιοιι ειι·εετ εεεοιε

ειεε εεειι, εε άει· Αιιεει:ειε άει· ει·ειεε Κειειειιιει.ιε ιιιεει·ιει·ειι.

Θε εοιιιιιιι. εε ιιειιιι, τιεεε ειε Νεεειεεεεει·ε·ειεεεε εεε Ρει·εειτειι

νοει Ηειεεε άει· ει·ειεε ε'ι·εεει: ε·εερειετ ινει·ιιειι. Πε ιιεεεεε

Ηετειιιιτιοε ειιε εει' ειεε εει.ιεεειιιεεε Πεπιει·εεεε· ινιι·εεε

ιειιεε. εε εοιιιιετ. εε εειιιι Ρει·εειιεε εει.ει·ε·ειεεεε εε νεεεεεε

5ιεεειιιεεε, ινειιει·εε νιιιεεει·ειε ειε εεει·ιιε Ηνρει·ιι·ορειε εεε

Βιεεεεεννεεεε Με ειεεειε ει·ειειι Με!. (Α ε 1ίε1ιι: «Πιο

ΠιεεειΙάεεε·εε εεε Πεεεεεεεε.)

(Δετοι·ει'ει·ετ.1

Η) Πι·. ν. εει·-Μ1ιεΙεε-ΒενεΙ ιιεειοεειι·ιει·ι: «πω ιι ορ

εεΙεειι:ιεεε Ονει·ιειι:ιιιεοι·:

Ρει. Α. Δ., θ? ε. ε. Ιειιιε;, ιιειεει· εεεεειι ε·εινεεειι. Ρει·ιοι1ε

ιι·ιιεει· ιιειεει· ιεε·ειειεεειε.ειιιιεει·τ ειοε ειοετ. ιεεει·, ινεεε ειε

ε1εεορεεεε ειει.ι·ει. Ρετ. εειιιει·ετε εεεεε νει· Ιε.εε·ει·ει· Ζειτ

(ειπε 1 .1εει!ι ειεε θεεεεινειετ ιιε Πετ.ει·1ειεε, ειε ιιιι· εεει·

εειεε Βεεεεινει·ιιεε νει·ιιι·εεεει. ειιι· άει· Πιεει.εειι, ι1:ι.εε ειε εεε:

οιιεε να .1εει· ετει·ε εειιιεεει·τ., ειιι". ειε εεει Με. Βιε ειιι

ιι·ιιιιει· «ειοε εεε ιιιε‹ι» ιι·εινεεεε εειε, ννεει·ειιτι ειειειετ ιιιεεει·

εεε νειΓειΙειι εεεειειιτ.

Θνεεει:. Πειει·ειιεεεεε;εεείεεε: Πι:ει·εε εκει εεειΙιεε ιε

απο ρεΙειιεει, ειιι: ιειιι Με νει·εεεεεε ειε εει·εεεΙειε.εειιι· ιιε

ετεΙιειει· νιε1εεεεει·ιι;ει· '1'ιιιιιοι· νοιι τιιεεννεεεις-ενειιεεεει· Κοε

ειειεεε, Με ίεει εεει τωιω εεε άει· ι·εεειεε Βιιιιιε εεε. ιι.

ι·ειεεεειι, ειιι άεπι Πτει·ιιε ειιεΙειεε εεινειι·Ιιεε. Πιει.ειι.: 'Γεω.

ενει·ιι.- 1.εΒει·οποιειε: ειοι·ρε. Αει.εει·εει·εοεε. Βοειιιιτ νοει Νε.

εε1 ειε επι· `γιιιρε. Πει· εε ειε ιιιειει·ε Ψιι.ειι εεε Πιει·ιιε Με:

ιιιιεεει·εειε, ιεεεεειιοριει·οεεε ιεεεεεειιιεε Ονει·ιεΙιειεοι· ννιι·‹ι,

ειιι ι'ι·ειει·εε Πεεει·ε1ιεε εε ε·ενι·ιεεεε, ειιεεειοεεεε, ινοεει ειοε

τι·ιιεε ΓΙιιεειιςιιειι εειΙεει·ι, νεει Πτει·εε Ιοερι·εεει·ιει·τ εεε εε

ρειι·εε·εε. Πεε Ιιεεε Ονει·. Γεεετειι·οεε εεεει'ε11ε ιειτ άεπι

Πτει·εε Με νειεεεεεε. Πε ειε ειειει·ε Πτ.ει·εεεεεεε πειιι εει·

Με ει ιιειεε άιε ΜΜΜ;; εεε ι·ει:ετ.εε '.1'ιιιιιοι·ε. ινιι·‹1 ειε θε

εει·ιιιειιει· εεριενειειιιεΙ ειειιιιτιεπ εεε πιιπ ιιειε Ιιιιιιεε '1'ειιιοι·

εεεειιιιεεε εειι'ει·ιιι. Πεεει·εεεεε εεε ννεεεεετ.τεε ειιι Ρει·ιιοε.

Βεεεειοι1ειτε (8ει·ιεεει· Αεειιεε νει· νοι·Ιιειιιιεε). Βεειεεε άει·

Βεεεεινεεεε ιε 8 ΙΩτεςειι.

Πε εεεεειι. ειοε ειε ειε Ονει.εεεεοειε εει·οεειε εεε εεειιιιιι·ε

(ειιειοεε. Πιειςιι.); ειιεεε θεεεεινιιΙειε ιιιιιιεε ειοε ιεειει εορρει

εειι.ιε· ιει.ι·εΙιεεειεειει· εειινιεεε1ι. Βιει· εε.8·εε·εε ειε‹1 εεειε

Τειεοι·εε ιειιοΙιεεει. Βειει,ι;ειτ.. 8ιε εεεεε, ιε. Η.. Με εειεει·

εειτε ειε 'Γειεοι·εε ειιι ιει·ει· πιεσε νοι·ιι ε·εΙεε;ειιεε δειτε νοε

εεε 'Ι'εεεε ιιιεε·ι·ιιι'εε ννει·τιεε (Πειεοεετι·. εεε Ρι·ιι.ρει·ετε). Ρετ.

ιιπ εεεειιτ εε ιιεεεεε.

(Αιιτοι·ειει·ει.)

8) Πι·. Κ εειει Μ. Η.! Ιεε ειιιεετε ειιι· ει·Ιιι.εεεε, ιειι· ειιι'

ειειΕε Αεε·εεειιεεε ιειε Αειειει·εεειιιεειτ εε ει·ειιτ.εε, ειιι

1εεεε ειιιιε·εε ιιεει· ειε ειεεει·ιειε ΤειιςΙιειτ άει· θεεεΙΙεεεειτ.

ζει. Ιξεεε.ιιιριεεε· άει· '1'εεει·εεΙοεε ιε εεε 8 Οετεεεει·ονιεεεε εε

ει·ιοιτεε.

Πιε θεεειΙεεεεΐτ εεεει.ιιειει·ιε ειοε ιιε Οειοεει· 1901 ιε Ποι·

ρει: ειιι. Με. Πεειο εε ειιι· Βιιιτεε, εεεειιεει ειε ιιε .Ι ε1ι

1901 ιει·ε Βεει.ειιε·εεε· ει·ιιειτειι εεετε. Κεεει ιιειιι.ε άει· νει·ειε

εειεε Τειωι.ει εεε·οεεεε,ειε ειειι εεεε εεεεε Πεεειειιειἰειιεεἰιεε

ιιε διεπει. εειι.ειειι. Μ”. εειειιειι ινοΙΙι.ε ειοε ειιι ΓιΙιειε εεε

ειιτειει·εε εεε ειιιιι ειιι. ειεειιι Βτειετεεειιτινει·ι” ειε, άει· ειε

Βειιειιτεεε· άει· Ζεει.ι·ειε ει·εετΙιεε εειεει·εετε. Πει ειιιει· Ζει·

ερ1ιιτει·εεε· νοι·εεεεεεεε. ϊε.εε ειε Ποι· εκει· Ζεειι·ειε 1:ειεεε

εειιει·εε Αεεννει;, ειε Βιε·ε ειε νετννεΐτεεε· άει· θεεειΙεεεειε

εεεειι·εε;εε, εειεε1 ιε Βιμ. εετει·ε·ειειιεε εεε ι;ι·ϋεειε Κοιιτιε

ρεεε νοιι 11ιι,ε·ιιεεει·ε εε ει·ινειιεε ννει·. Βιμ εεεερειειι.ε εεε

Αεειειειεε. άει· Ποηιεεει· νει·ιεειτειιι;ει·ετ Ιϋετε ειοε ειιι εεε

Πι·. Πι·. Πεκ Ξεε ειιετ ιε Βιμ ιιεει·ιιεΙιιιι εεε Ρι·εειειεει

εεε εε ννει·ιιε εει· Αιιεει·εειιεες ειιιεε ΕιιιεΙει.ει.ετε ιεεεεει·ιτ

εεε. εει εεε ιι"ιιιεΙεε ειεε εεεειειιιεεειε·ε Βεειε εε εεεειΓεε.

θεεοε ι'ι·ιιεει· πω· ειει· ιε Β.ενεΙ ειεε Ιειει·εεεεεεεεε·ι·ερ ε,

εεεεεεεειι εεε εεε Ηει·ι·ειι: ΒιιεεΝεεε Βει·οε Β ε ο Μ". Βι·.

Βιιι.ιεει·. Πι·. Θι·ειι'Γεεεεεεε. Οεει·ρειειοι· Πεεε. Β.ε

εεετεει· Ηει·εεεε1ιεεεε,5ιεειιιεερι νοιι Η Μ”, Κοε

εεΙ Ο. Κοεε, Πι·. Κεειιι, Πι·. Βεπιε ΜεγιιεΙΙ, Βεεεε

τεει· Πιεεννιτ.ε, Νοι:ει·ιεε Β.ιεεεεεεειριι εεε Πι·.

δινει" εεεειιιιιιειι.ι.εεει·ετεε. Με ιιιεεει· εεεει·ει· θι·ιιρρε εεε

πει. άει· Βιε;εει· νει·ννειεεεε;ει·ει. ιιιεειεει1ιεε άει· $ειιιιε'εει.ς·

ειιιεε Β'ιΙιειει.ειιιιεε ιε Πιιτει·εεεειεεε·, εε εοειιτ.ε εεει· ιι·ειε

εειιιει·εειιιεειι εετειι ννιιιειιε εεε ειστε νιειει Βιιεεεε·εε ειιιε

Βιειεεεε· ειοετ. ειειεΙτ ινει·τιεε. ιιε Βιμ ειε Ζειιιι·ειε ειοετ

ιεεει· ρεεε εε πειιι!. Με εε ειε Π'ιιιειε εεειε.ιιεειι. Πει· Βιιιεει·

νει·ννειιεεεει·ετ. εεειι:ετε ιιιιετιιεει·, εεε Ιιεεε Ιιεεεε 1εεεεειι,

εειε Β'ιΙιεΙετειετ εεεε Αεεεειιιε ιιεεεειεεε ιιιιιοε ειε θεεειει

νει·εεειιεΙιιειε εεεε Ρετει·εεει·ε· ειιι Βεει.ε.τιεεεε· ειε. ι.νεΙεεε

εεεε ιει Με ε. ει·ιοΙετε.

Πει εεε άει· ειει· ιε Βενει εεε εεεε ιε εεεε Ειει1εειι νεΙΙιε

ειιιε·εεεειει'εεεε 'Ι'εεει·εεΙοεεεεειιε "Με ειε πειιι; ειιεεεε

εεΙΓεε, ιιιιιεειε εεεει·ε Βιειειερ; εει· θεεειιεειιει'ε ειιι· Βεεειε

ρίεεε; άει· '1'εεει·εειοεε εεειει·τ ι.νει·ιιεε εεε εινιιι· ιειιεειε άει·

ΒετΙεεειεεεε Δει·ει.εει.ις ειεεε Αειςειεςεεεειι. ιιι ειε Ηεειι

ιιεειεεε, εει ειε Βετεεεειιιιιεε; εε ιι·εεεε. εε·εε Γιιι· εεε ορμον

ιιιιι ει, εεε Βιιεεει· 1·`ιΙιεΙεπετιιι εε εεεεει.ιει·εε, εεε-σει εε

ειοετ €;εεοιεε "Με, ειιιε εεεεεε Βετ1εειιιεεεε θεεειιεεεειε ειιι·

Βεεειιιει'ειις άει· '1"εεει·ιιε1οεε εε ε;ι·ιιεεεε. 1εε ει·ιεεεε πιιι·

ιιεεει· ι”οιιιιειιιιε Ρι·υροειιιοε εε ετειΙειι: Πει· -Βειιεεειεο1ιε

Αει·ειετ.εε· ει·εεειιτ ειεε Κοειιιιιεειοε. ειε νιεΙΙειεει εεε :Με

οεεει.εεεειιιιι.εε Λει·ετεε ειιι. άεπι Βεεει άει· Κοοριειιοε ειι

εεετεεεε εει.τε; ιιιεεε ειιιεεεειάει. ειε οειρι·εε Β'ιεεεε εεε ;.ι·ε1ιτ

ειιεε @ειοε εεεε νει·ειεεειεεεε·- ειιι άεπι νοι·ετεεεε «ω.

Αει·ετει.εεεε--εειιε ειεεε Αει·ειετ.εε εε1εει. εεεεπει·ιεε--εΕΙ.ιν

νει· εεε ει·ιεει. ειε θεεεε ιε Ε'ιεεε.

Πιεικεεειοιι:

Πει· Ρι·εεεε 1εεει. ειπε Βει·ετεει.ι: τ1ιεεει· Ρ'ι·εε·ε ιιε, εε.

ειεεεΙεε Με ειιι άει· '1'εεεεοιιιεεεε· εκεει.

Πι. Ψειε ε: Βιιιε νοι·εει·ειιεεεε Κοιειιιιεειοε εεεε ιεει-ιιει·

Αεειεετ εεεε πειιι .εεινε.ειι ννει·ιιεε, εει·εε1εεε ννει·εε εεε: ειοετ

εε ννειιε;ειιεεεε Βεεειε εεειιεεει.εεεε.

Πιε νειεειειεΙεεε· ωειιιι ι1ει·εει ιε σε νοι·εει·ειτεεεε Κοπι

ειιεειοε ειε Ηει·ι·ιι ΠΠι·. Κ εειε. ν. ΠενιιεΙΙ, θι·ειΓΓε ει·

εεε·εε, Βεει.εει·, 8οειι. ΚεεειεεοΗ' εεε ΗειΙο τ.

εεεειιειιι ω· Ρι·ε-εε ειοε ι1ειιιιι ειενει·ειεειιεε «εκει εει.τ.ο.

Πιε Βεεεεεειιιειιε ειιι· Ε'ι·εεε »ειε ιιειεεεεε εεε εεεεεεεε

Αει·ειειε.8ε ιιεει·ιεεεεε.

(Γοι·ιεετεεεε· Με”

Τεεεεεεεει·ιεετειι.

Ρει·εοιιειιιει.

- Πει· Ιεεεεετοι· ειι- εεε Πειιιειεε.ινιεεεε πιει· 1εειιτει:ιεεεε

άει· Κειεειιιι Μει·ιε, Πιι·ειιιοι· άει· $ι:. Ρετει·εεεηεει· Βει1ιιε

ειιιιε·εεεειεΙι, εει·ειεειιεε ειιειιε‹ι εεε Πεειειιιε.ιι·ετε, Βει·ειι

ιειεεεεεεεεεει Ραπ'. εειει·. Πι·. ε· ε ε ο ει ε ε ο νν ει ε ε ει

Πιι.ε;Ιιεεε εεε ΚοεεειΙ ε εοι Ρειιεει.ει·οριεεεεε

(.ιεεει1εεεε Η ει· ιι εε ε τ ινοι·εεε. εειει· ΒεΙεεεεειε ιιι εεε

ιιει·ιε·εε νοε ιειε εεεΙειεει.εε Αειετει·ε εεε Ψιιι·ι1εε.

- Ιει· 50-ιεει·ιεεε Ποετοι·ιεει1εειε εεςιεεεε.νοι·

ειιι·εεει άει· Πιιεειοι· εεε εετεοΙοε·ιεεε-εεειοειιεειιειι Ιεειιιετε

ιε .Ιεεε, Ρι·οι'. Μ. Πι·. νε. 1ιιιιιιει εεε άει· Πιιειαει· εεε

εεει·ιεεεοιοειεεεεε 1εει.ιιετε ιε Βοεε, Πει. Με. Πι·.·Κει·Ι

Βιεε. Βει‹ιε ει·ι'ι·ειιεε ειεε εοεε ειεει· "Με θεεεεεεειε

- Αιε 5. Αει.εεετ ε. 8ι.. εειι·ιεε· Ρι·οί. Πι·. Ριε‹ιΙ ει· ιιι

Πι·εεεεε, 1.ειεειει εεε εεεειιινει·τ.ιεεε Με εεεε εεε νοι·εει·

ιεεεεεεεε εεεεειεεεεε Κεεε.ι·ε, εειιιεε 70.19 ε εε ι· ι ε τει ε· εεε

εεειειεε εεε ε εειΙεεει εειιιει· 4Οιεειιε·εε Τετιε·

ιιειι. ειε Οεει·ει·ετ εεε ει.εάιιεεεεε Κι·εεεεεεεεεεε ιε Πι·εειιεε

Ρι·ιεει·ιεεετεεε. Πιε Αεειετεεεει·ειε ιεε.ε,·εε :ΣΤΟ ειειιιι). ειε εε

ι.ει· ιεει ιιι ιιιεεει· Ζει: εεει·εειιει. ειι.εεε, ετιι'ι.εεεε ειεε Πει·

ιε ο ι· ε ιι ε τ ε εεε θειεει·ωε ειι- ειεεεε Κι·εεεεεεεεε.

- Πει· εει·ιιειειε Βει·Ιιεει· Ι-1γειεειεετ Ρ ι ο Εε ε ε ο ι· ε ο -

ω” Κοεε Μ. ειιιιι Βει·εεειιτειιειιε εεε Κεει.ς

Ιιεεειι1εεειεει.ε ι'ιιι· Ιει'ει:τ.ιοε εει·εεεεειτεε

ιε Βει·1ιε ει·εεεε ε ινοι·άειι. Ρι·οι. Κοεε εε εεεεειιτ

εεε ιτε νει·ε;εεεεεεε .Τεει·ε νοε άει· 1.ειτεεε εεε ειιι' εειεε

Αιιι·εεεεε; 1891 εεει·ιιιιεεεεε Τεεπιτετε εει·ιιεεε·ειι·ει.εε, Με ε.εει·

εειε Πεεοι·ειοι·ιιιει ιε άει· Αιιετειι εειεειιιιιιεε, ειε ιε εεε.ε

ιιε.εε·ιεει· ΒιεΙιεεε ε;ε.ιιε εειιιεε Ε'οι·εεεεεεεε ιεεεε εε εεεεεε.

1ειιειε πειιι _ιετ.ετ Κ ο ε ε εεει Βει·εεειιτειιειιε εεε 1εειιτ.ει;ε

ει·εεεετε, ειιι ιεεε εε”εεεει· ειιιε Αεειιι·ιιεε ει·ιεεεε ινειιεε,

ιιεεε ειε Βεειεεεεε;εε εεε εειεειιιιεε θε1εει·ιεε εε άει· εε

ιε.ιιε·ε νοιι ιεει ειεΙειτει.εε Αεει:ειτ. εεεε ιε Ζιιεειιιτ εεετεεειι

εΙειεεε εοιιειι. ΡιοΓεεεοι· Κοοε πειιι εερ,·εεε·ει·ιι; ιιει·ι.ε·εεε

ιιοεε εε Βεεειεεεννεοεεε ε. Βιιιιει'ι·ιεε.

- Νεεεεεει νει· σε. 14. Τεε·εε, ινιε ειιι· ιε άει· νοι·ιε·εε Πι·.

ιιιειιιειεε. άει· Βει·ΙΙεει· θγεεεοιοε·ε Με. Βεειιε ειιι ειεει·

ΑεεεειοειιΓεει·ε εεεννει·ε νει·ιεεεεεεεε ει·Ιιτ.ιεε, εε εεεει·ιιιεεε

ειιι άει· ινειιειιιι εει εεε Η ε ιιιο ιιι ει ει· ιι ι·ει ε εεε Αετο

ιιιοειΙ ειεεε εννειεεε Βειιιιιει· Ρι·οιεεεει·ε, εεε 0ι·ιεορε.εεε Πι·.

Ποιιε, νει·εειεΙιισει. Ρωι. ΠοΗ'ε Μ. ιεεεεε εενει·ιει:εΙ. εε

ειιεεεε, ινεει·εετι άει· θεεεεεει· ειεεε Αιειει·εοε ει·Ιιτ.ιεε εεε.

- Υει·ειοι·εειι: 1) Αιε Τ. Αεε·εεε ιε δε. Βιεειεε

0ιιιιιι·ιειεεει·ε·) ιιεεει· Ι.ειιιιειειιιιε εεε εεειιιειεςει· .Ιιιεεει· άει·

Ποι·εειει· Πεινει·ειιετ, Ρωι·. Πι·. Ο ι: ι ο ν. Β ε ε ε ι; ε ε ι· , ιιε

48. Ι.εεεεειειιι·ε. Πει· Ηιεεεεεειειιεεε ινιιτ‹ιε εε ει" ειε 8οειι

εεε Βει·.<.ιει·ιεειειει·ε εεε ερετει·εε 8ιειιιεεεριεε Η ο ε. Β ε ε ε ε -

ε ει· εεεοι·εε ειιι! ι.νιιιιεειε ειοε 1877 ιιειιι 8τειιιειε άει· Νεώ

ειε ιε Ποι·ρει.. Νεεε Ει·Ιεεεεεε άει· Ποει.ει·ινιιι·τ1ε ι. .Ι. 1884,
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νιιιι· ει· Μεεε 2ε11: Αεε1ετειι1. άεε ε1ι1ιιιι·,ε1εο1ιειι Κ11ιι114 άε.εε11ιει,

εειετε ι1ε.ιιιι εε1ιιε 8τιιι11ειι 1ιι Ι)ειιιεε1ι1ειιά 1οι·ι ιιπά ιι1ιεο1ν1ει·ι.ε

1886 ιιι Μει·1ιιιιε «Με 8ιιιετεειιε.ιιιειι. νοιι 1886-1889 Ειιιιε·1ει·ω ει·

Με Αεε1ειειιεει·ει επ ι1ει· 11 01 ιι ιιι επ ιι'εε1ιειι Κ11ιι11‹ 1ιι Ηε11ε,

ιιιιι ε1ε1ι ι111ιιι1 1890 Με Ρι1νεα1οεειιι 111ι· 01ι1ι·ιιι·81ο ε.ιι ι1ει·

Πιι1νει·ε1ι.ειτ 518.1·1;ι111-.2° :ιι 1ιε1ι1111.1ει·ειι, ε.ιι ννε1ο1›ει· ει· Ιιιι Πεεειιι

Βει· 1894 πιο ε.ιιεεειοι·ι1ειιι11ο1ιειι Ριο1εεεοι· ε=ειι111ι11. νιιιι·ι1ε.

Βει·ε1ιε 1ιιι Με 1895 1ο1Βιιε ει· ε1ιει ε1ιιειιι Β.ιι1' Με Ι)1ι·ε1ιτιοι·

ιιιι‹1 ι11ι1ε:1ει·ειικ1ει Λεει. ε.ιι ἀεε 11ε.ιιι11ιι·ειι1ιειι1ιειιε ευ Ηειιειι

(Ηεεεειι-Νεεεειι1, ειι ννε1ε1ιειιι ει· Με εε εε1ιιειιι 1.ε1ιειιεειιι1ε

ε·ενι1ι·1ιτ 1ιιιτ ιιιι‹1 ι1ιιιο1ι εε1ιιε νι1εεειιεε1ιείι11ο1ιε Τ11101ι11816811. ιιιιι1

εε1ιιε ρει·ε6ιι11ο1ιειι 01ιειε.1ιιετε18ειιεε1ιε1ι.ειι ε1ιιε ξειι.ε1ιτετε

8ιε11ιιιιιι ειιιιιε1ιιιι. 211ιι Κοεε1ε1ι Πι·. .Ιο1ιε.ιι ιι 1'ιο1ιο

ιιιιι·ονι ε.ιι 1ιιιιιεειιιιι1ιει1ιιι1οεε. Βι· Μεεε ει·ε1: νοι· 2 .1ιι1ιι·ειι

άειι Κιιι·ειιε ιιιι άειι· '1'οιιιε1ιει· Πιι1νειει1Μ ιι1ιεο1νιει·1. ιιιιι1 εκει·

Με Ζιι εε1ιιει· Βι·1ιι·ειι1ιιιιιε Λεει. ιιιι ι1ει· Ηει1ειιει.ε.1ι. Με Βοι.ειι

Κι·ειιιεε 1ιι Ρ_ιει18·οι·ειι. 8) Με 1. ΑιιΒιιετ. 1ιι δε. Ρετ.ει·ε1ιιιιε·

ι1ει· ειιιεεειειειιιιεεε11ιε Οι·‹11ιιιιι.οι· 1101'. ιιιι1ιι.5.ι·-ιιιει1ιειιιιεε1ιειι

Α1ιιιωθιη18 1)ι-_ Βοι·1ε Βιιιιι·ιιιε1(1ιιιι Μπι-ιι· νοιι 81 .1ε1ι

ι·ειι. Με νειι1ε ρι·ει:11οειιι11 1ιετιε ει· ι. .1. 1899 ει·1ειι8ι.. .41 Ιιι

11 ο ε 1ι ε. ιι άειι· 1ι·ε1ρι·ε1ιι121ειειιτ1ε Αι·ει Ο ι τ ο .Τ ιι ο ο 1: ν ιιιι 47.

Ι.ε1ιειιε1ε1ιτε. Βει νει·ειοι·1ιειιε ετειιιιιιιε εεε 1201181111 ιιιιι1 Βε

εοι; 1111 1. 8ειιιεειει· 1878 Με Βοι·ρειει· Πιιινει·ει1ετ 1ιε1ιιι1ε 81.11

(11ιμηε ε" Μο8121η, ειεε ε.1ιει· 1ιειειτε ιιει:1ι 8 8ειιιεει.ει·ιι ειιι·

1ι1οε1ιειιει· Πιι1νει·ε1ι111. 111ιει·,. ιιιι νιε1ε1ιει· ει· άειι Αι·πειει1

ετ1ειιε;τε. Βι· 1ιεεε1ι11.11.1ιι;ιε ειο1ι ερεειε11 ιιιι1: ιιιιιειειι Κι·ειι1ι1ιει

πειι από Κιιιάει1ιιειι1ι1ιε1τειι. δ) 111 011111°111 11 1181 0111111810?

εεε τ1οιι1εειι ΧΙΙ. 1101111:111101'1011 Εε1ι11ιοερ1ιε1ε Πι·. .1ιι1ιο1ι

11 ε.ε1ιι 1ιιι Α1ιει· νοιι 44 .1ε1ιι·ειι. Βει· νει·ειοι·1ιειιε Βει: εε Με

8ε1ι1ε.ε1ιτ. 1ιεἰ 11ιι1ιι1ειι τε11ε;ειιοιιιιιιειι ιιιιτ1 1ιε1 ι1ειιι 11ιιο1ιιει·1.1ι.ςειι

Βϋε1ιειιε· ιιιιο1ι άειι· 5011180111. ι1ιιι·ε1ι ε1ιιειι Βιιιι·ε νοιιι 121°ει·ι1ε

ειιιειε 1'ει1ειιιιιιιε·ειι ε1ε1ι ειιεεεοεειι, άιε ιιι εειιιειιι νοι·πειιι.<ι·ειι

Το‹1ε Με 11ιι1εε 1ιε18ει.ι·εεειι 1ιε1ιειι'. νοι· εειιιει· 111ιιι1ιει·ιι1'ιιιιε;

ειιιιι ιι1ιι1νειι 1)1ειιε1: ιιιι1 ι1ειιι Κι·ιεειεεε1ιεερ1ετ.ε νιε.ι·14.1ιει

ρτε1ιι121ει·ειιι1ει· Λεει. ιιι Κε.εε1ιιιονι 10οιιν. Βιεεειι) ιιιι‹1 Μπ

ιι·1ιετ1 Με 6ι·111ο1ιειι Βιιε.ιε1ι1ε1-Βε1ιιι11ωιιεε11ε.

νοιιι Κι·1εεεεειιι1ι€ιτει11ειιετ.

--Ζιιιιι Ηειιμιε1ιειαεε 8ε.ιι1ι1Μενιεεειιε 1ιε1ιιι

Ο1ιει·1ιοιιιιιιειιά1ειειιι1ειι ε11ει· ποιου άιε δερε

ιιει·ορει·ιει·ειι6ειι 1.ε.ιιι1- ιιπά 8εεειι·ε1ι1ιι1111.ε

1ετ ι1ει· 01ιε1' ι1ει· Χ11.1. 1ιι1ειιτει·1ει11ν1ε1οιι, Οειιει·ε11ειιτιιεει

1 νι ε. ιι ο νι , ειιιειιιιι. ννοι·ι1ειι.

- 1)ειιι Πειιρι1ιειο11ιιι11ο1ιι1ειειι ι1ει· Βιιεε. Θεεε11εο1ιείτ άεε

Βοι.ειι Κι·ειιεεε Πιι· άειι Τεο1ι1ιεεε1ιειι Βενοιι, Ηο1ιιιε1ειει· Ρ ε τ ο ι·

ν. Κ ει ιι Πιι ε ιι ιι , 1ιιι 111ι· ειιεεεεειο1ιιιετ ε11ι·1Βειι 1)1ειιει. ιιιιι1

Μ111ιειιιε1ιιιιιε νι81ιι·ειιι1 σει· 1ίι·1εεεορειεν1οιιειι ι1ει· 11' ε 1 ε ε ο

Δι11ει·οιι1ειι νει·11ε1ιειι νιοι·ι1ειι.

-- 11'11ι· 1ιενι1εεειιε 11ι1ιιιιιι1ιε.1'11ε1ιε11. ιιυά 8ε11ιετνει·1ειιΒιιιιιιε

ννε.1ιτειιι1 άειι· Βε1εεει·ιιιις άειι· Γεειιιιιε Ροι·ι-Αι·ι1ιιιι· ε1ιι‹1 ι1ειιι

111τει·ειι Απε ι1ει· 10. Γ1οιιειιεςιι1ρε.εε Βι·. Β ι· ιι ε τ Ε' ε 1ι ι· ιιι ε ιι ιι

άει· 8ι. $1.ειι1ε1ε.ιιεοι·ι1ειι ΙΙ. Κ1ε.εεε, ευννιε ι1ει· 81.

Αιιιιειιοι·ι1ειι 111. Κ1ε.εεε νει·11ε1ιειι νιοι·ι1ειι.

-- Με Ηιιιιρινετνιε1τιιιι€ άεε Βο1.ειι Κι·εεεεε

1ιε.τ. ε1ε1ι 1ιιιΡι1ιιι1ρ 111ι·ι11ε11εν1ε1ιιιι ιιιιι1Π ιιιει·1ιο1τιιιιε

ι1ει 8τε.1:ιιι.ειι άεε Β.ιιεε. Β.οτειι Κι·ειιεεε ειιίθιιιιιι1

ι1ει· 1ιιι εεεειινι·11ιτ18ειι Κι1εειε ἔειιιεε1ιιειι 111ι·1ε.1ιι·ιιιι€ειι ει·1ι116.ι·1:.

Ζιι ι11εεειιι Ζνιεο1ι νι1ι·ι1 ε1ιιε οιιιιιι1εε1οιι εε1ι11ι1ει. νιει·ι1ειι, ειι

ι1ει·ειι Δι·1ιε1ιειι_1ε ε1ιι 1411 Με νοιι ‹1ειι επι ι1ειιι Κι·ιει.ιεεε1ιειιρ1ιιιε

1111181· «κι 11'1εεεε άεε

ρι·1νετειι 0ι·ε·ειι1εει.1οιιειι: ι1ει· άεε Αι1ε1ε, ι1ει· 1.ειιι1εο1ιεινειι, εονι1ε

ι1εΠ 8ι116ιε 1°ειει·ε1ιιιι·ις ιιπά 11οε1ιειι, - 1ι1ιι:ιι.εεεοεειι ννει·άειι

εο οιι.

- 1ιι1”ε1ι11οιιε1ιι·ιιιι1ι1ιε11;ειι 1›ε1‹1ειι το". Αι·

ιιιεειι 1ιιι 11'ει·ιιειι 0ει.ειι. - 11111ε Μι· 1ιε1‹ιιιιιιτε Κι·ιειιε

1ιοι·ιεεροιιι1ειιι. Β ο ι· 1 ε Π ε ιιι τ ε ε1ι1 ιι ε κι ε.ιιε 0οι1ε1εόε.ιι άειι

«Β1ι·ε1ι. 111'ει1οιιι.» ιιι1ι.ιε11ι. 1ει ι1ει· θεεειιι11ιε1ιεειιειε.ιιά 1›εἰ ι1ει·

Ηε11ιιιι1111οιιειιε.ι·ιιιεε 1ιιι Γει·ιιειι 0ετειι ιιι άειι ει·ειειι 4 1ι1οιιετειι

ε1ιι ειιειιε1ιιιιειι‹1 Βιιι.ει· Βεννεεειι. 1ιι1°ε1ιτ.1οιιε1ιι·ε.ιι1ι1ιε11.ειι ννιιιι1ειι

ιιι 8490 Ρ1111ε ιιι1ι 275 '1'οι1εε11111ειι ι·εις1ειι·1ει·1. ι1ει·ιιιιιει· 1815

1)ιεειιι.ει1ε11111ε, 8716 Θι·1ρρε11111ε, 116 Ροε1ιειι111.11ε.761 11'1111ε νοιι

Πιιτει·1ε11ιετιρ1ιεε, 869 1·'1ι11ε ειιι1ετειι 'Γνιι1ιιιε, 188 ?Με νοιι

Βοεε, 298 Β'1111ε 1111:1ιτε.ιιι1, 481 11'11.11ε 81ιοι·1ιιιτ ιιιιι1 1851 811.11ε

1·`ε1ιι·1ε ιεοιιιιειιε. Ιιι ι1ειιιεε11ιειι ειιοι·ιιιειι Βενοιι ννιιι·ι1ειι ιπι

Με 1778 11"1ι11ε νοιι 13ι·1ιτειι1ιιιιιεςειι ιει:1ειι·1ει·ι, ι1ει·ιιιιτει· 8 Β`ϋ.11ε

νοιι '1'ειειιιιε. 11οιιι 1.-16. .1ιιιι1 ινιιιι1ειι 1109 11ι·1ιι·ειι1ιιιιι

εεε τεε1ει:ι·1ειι. Μεεε νει1ι8.1ιιι1ειιι1ιε1ε εε1ιι· ιι1ει1ι18ειι Ζ111ει·ιι

ννε1εειι ιιι 11ει· 'Πιι ι1ιιι·ιι.ιιί Με, ι1εεε Μι· θεειιιι111ιε1ιειιιειειιά

Βει άειι Αι·ιιιεειι ειε 116ει·ειιε 811ιιει1ε·ει· Μ.. 1111εε Με ΒνεΚιιει1οιι

άεε Κιε.ιι1ιειι πω! νει·ννιιιικ1ετειι ε.ιι1ιειι·111ι, εο ιιιιι·ι1ειι νοιιι

4. .1ιιιι1 1904 Με :ειε 4. .1ιιιιι 1905 - 8806 νει·ννειιι1ει.ε ιιιι‹ι

1ιτειι1ιε 011'121ειε "Με 01ιει·1ι1ιι κε1ιι·εο1ιι. (5101 1ιι·ειι1ιε ιιιιι1 8205

νειιιιιιιτ1ειε) ιιιιι1 288.294 1:1ειιιε1ιιε, ι1ει·ιιιιτει· 121.894 1ιι·ιιιι1ιε.

οιειι κι·ειιεεε ιιι Α1α1οιι εει.ιευειιειι

Με Ι.ε1ε1ιτνει·νιιιιιι1ετειι νιιιι·ι1ειι Με Αιιιιιι·ιεε1ι1ε1: αεεε1ι1ο1ιΜ εε

νιει·ειι 80.698 Πιιιει·ιιι111ι11ι·ε ιιιι‹1 1815 Ο111:1ειε. νοιι ι11εεειι ειικ1

ιιι1τι1εινιε11ε ιιπτ ε.11ε ιιι 81ο Ριου: ειιι·11ε1ιι.ιε1ιε1ιι·ι.

νοιι 1.1ιι1νει·ε1τ8.τειι, πιεσ1.1ιιει1τιπειι απο 1(οιιει·εεεειι.

- Πει· Ρι·1νιιτι1οιειιτ άειι· 11ιΙοε1ιιιιιει· 0ιι1νει·ε1τ1ιτ, 1)ι·.2οο1.

Κοε1ιενιιι11ιονι,1ε1:ειιιιιε.ιιεεει·οι·ι1ειιι.11ο1ιειιΡι·ο

1εεεοι· ι11εεει· Πιι1νει·ε11.111. 9111' ι1ειιι 1ιο1ιιετιι1ι1 άεε Ζοιι1ο

ιε1ε,νει·8·1ε1ε1ιειιι1ειιΑιιετοιιι1ειιιιι1Ρ1ινε1ο1ος1ε

ει·ιιειιιιτ ννοι·τ1ειι.

- Με Ιεθ1[1218θ1' Πιι1νειε111ιι1ιε.ι ι1ιιι·ι:1ι 81ο 8111'

ι.ιιιιε άειι· 1171:1.ννο ι1εε νει·ει:. 1171ειιει· Ρι·οι'εεεοτει1ει· 01εεε1ι1ε1ιιε

άειι· 11ει11ε1ιι '1'1ιεο‹1οι· Ριιεε1ιιιιιιιιιι ειπε Ρι·οΕεεειιι·

1”11ι· θεεε1ι1ο1ιι.ε ει" 111ετ1121ιι ει·1ιιι.1τειι. ΑΜ' τ11εεειι

Ιιε1ιι·ει:ιι1ι1 Μ: ι1ει· 8ειι11.1ιτει·ε1: Ρι·οι. Βι·. 8 ιι ι11ιο1'1, ι1ει· ε1ε1ι

1ιιιιιριε11α1ι11ο1ι ι1ιιιι:1ι εειιιε Ρε.ιεοε1ειιε-Βιιιι11ειι ε1ιιειι Νειιιειι

,εειιιεε1ιτ Με, 1ιει·ιι1ειι ννοι·ι1ειι. Βιε1ιει· 1ιεττειι νοιι ει11ειι

Πιι1νεεε1α4.ιειι 1ιιι ι1ειιτεο1ιειι 8ρι·εο1ιεε61ειε ιιιιι· 8, ιι11.ιιι11ο1ι Βει·

Βιι,ά 1171ειι ιιιιι1 θεια. ε1ιιειι 1ιε1ιι·ετιι1ι1 Πιι· θεεο1ιιο1ιτε ι1ει·

ε 121ιι.

8ιειιι:1εεειιεε1εεειι1ιε1τειι.

- ΑΜ' νειΓ11ειιιιις άεε Ψει·εε1ιε.ιιει· 11ειιει·ιι1εοιιιειιιειιι·ε ε1ιιι1

ι1ι·ε1 11νει·εο1ιε.ιιει Αει·ει.ε - 1)ι·.1(ιιε1ιιι1ι· 01ιε1

ο1ι ο νι ε 1: 1. 0ι·‹11ιιειοι· ειε «Κιιιά1ε1ιι .1εειι»-Ηοερ1ιε1, Πι·. Β ο -

1ο ε 18 νι .Τ ε. 1ι1ιιι1 κ. Κ, 0ιι11ιιιιιοι· ιιιιι Ριεεεεε1ιειι 11οερ1ιιι.1.

ιιιιι1 Βι·. ΒεΕεε1 Βει1ε1νν111ονν1κεε1ι. Οι·‹11ιιε.ιοι·

ειι ι1ει·ρει·ο1ι1ειι·1εο1ιειι 1:1ε11ιιιιει.ε1ι ἰιι 'Γιιιοι1ι1, ε ιι ε ά ε ιιι Ε) 1 ε ιι ε 1.

ειι1:1εεεε ιι νιοιι1ειι, ιιιιι1 ενιει· επι θι·ιιιι1·1 άεε Απ. 788 άεε

111. Τε11εε ι1ει· Θεεεωεεεειιιιιι1ιιιις. νιεΙο1ιει· ε1ο1ι ειιι Π1ειιετειιι.

1ιιεειιιιεειι νιει.ιειι Πιιιιιιει·111εε181ιε1τ 1165218111.

- Ιιιι Βε1ε.εε1ιονιεο1ιειι Κι·ε1εε 101οιιν. 8ιιιε.1.ονν1

1ιε.1ιειιε11.ιιι1.11ε1ιε11ε.ιιάεο1ιε1'ιεϋ.ι·ει.ε ιιιιι1 ιι.ιιο1ι άεε

111ιι·1ιεε ιιιει11ιιιι1ει:1ιε Ρει·εοιιε1 (ιπι ,ε_·ειι:ιειι 40

Ρει·εοιιειι1 άειι 1)1ε ιι ε τ ι; ε 1‹ 11 ιι ‹:1 ι ι; κ. νει·ειι1ε.εειιιιε· σ.1ειιι

1ιε1›ειι 61ο νοι·ει1ιιι8·ε ιιι Βιι1ε.εε1ιονι εεεε1ιειι, νεο 1ιε1ιιιιιιι111.1ε1ι

εε ε1ιιει· ρι·1νειειι 81ιιιιιιιι; ιει·εειιιιιιε1ιε Αει·ειε νοιι ε1ιιειιι

νο11ιε1ιειι1ειι 111ιει·Γιι11ειι, «Με 11ε.ιιι1εο1ιε1ιε8.ι·ειε Η ο 1ι ιιι ε 1 ε ιι

ιιιιι1 Ν ε νι ε ο ι· ο νι νει·ρι·11εο11 ιιπά άιιι·ο1ι δι.ε1ιινν11ι·ϊε νει·νιιιιι

11ει νιιιι·ι1ειι ιιπά 111ιει·1ιιιιιρι Ηει:ειι “με άιε 1ιιιε111ιι·ειιε ειιιιι.

Γειιι1ειι, ο1ιιιε τ1εεε Με Ρο11ιει ειιει·Β·1εο1ι ε1ιιχεεε1ιι·11ιειι νι11ι·ε.

- 191ιιειι Με1ιιιι·ιιΕ ειιι ε1ι.ιιιι11ε1ιε Αει·ειε Βειιτεο1ι1ε.ιιι1ε ειι

ιιοιι1ι ειιει·ε1εο1ιειειιι Ζιιεειιιιιιειιεε111ιιεε ει·11ιεει. ι1ει· 11ο1τοι· ι1εε

νει·1ιιιιιι1εε τ1ει· Αει·2τεΒειιτεο1ι1ειιι1ε ε ιιι·117ε1ι

ιιι ιι€11ιι·ει· νι1ι·τ1ιεε1ιεΗ11ε1ιειιΙιιι.ει·εεεειι.1)ι·.

Η ε ι· 1: ιιι ε. ιι ιι 1ιι 11ε1ρε18·. Βι· ε1ε1ιτνοι·ιιιιε.ι1ε.εε ι1ιιιο1ι άιε νοιι Με

ι1ειιτει:1ιειι Βε,·.;1ει·ιιιιεειι 6εε1ιε1ε1ιι1ετ.ειι Βε1'οι·ιιιειι ι1ει· Αι1ιε1ιει~

νει·ειο1ιει·ιιιιιι Με νν1ι1.1ιεο1ιε.1τ11ο1ιειι 1ιιτει·εεεειι ι1ει· Αει·ετε

ει·ιιειε θε1“ε.1ιτειι ι1ι·ο1ιειι. Μ ειπετ άειι ιιειιειι νει1ι1ι11;ιι1εεειι

ι11ε Ζιι1ι1 ι1ει· 17ει·ε1ε1ιει·ιειι 21111811ιιιεΙ1 ιιιιιεε, ι11ε ι1ειιιι νι1εάει·ιιιιι

άειι· 1ι·ε1ειι ει·ει11ε1ιειι Ρι·ειιι1ε ειιιιο,εειι ννει·ι1ειι.

- Βιιιιιε1ιιιιειι ι1ει· Αει·ειε 1ιιι Κ6ιι1ει·ε1ο1ι

8ε.ε1ι εε ιι. - νοιι άειι 1568 ιιι 8ει:1ιεειι ρι·ε1ιι1ε1ει·ειιι1ειι Λεει

τειι 1ιιι1ιειι 1. δ. 1908 ι1ιιι·ο1ι 61ο Ρι·.=ιιι1ε ε1ιιε·ειιοιιι

ιιι ειι: 90 Αει·2ιε ιι1ε1ιτ ιιιε1ιι· Με 800 1161., 165 με οιι 1400 1151.,

290 εεεειι 2150 11,61., 820 ιι1ο1ιτ. ιιιε1ιι· Με 8150 Μ., 611 εννι

εο1ιειι 8150 ιιιιι:1 10.000 1161. ιιιιι1 92 ιιιε1ιι· ε.1ε 10,000 1161.

(Βι·1ι. Με. .1οιιι·ιι. - Β. πω.

Ερ16επι1ο1οεΞεο1ιεε.

- Ο 1ι ο1ει·υ.. Πε 81ο Νεε1ιι·1ο1ιιειι ιιι Μεεε· ω 81ο Ο1ιο1ει·ιι

ε.ιιε ι1ειιι Βιιεε1εο1ιειι 11ε1ε1ιε ιιιιι1 άειι ειι€ιειιιειιι1ειι 1'ι·ειιιι1ειι

8τ.εετειι 1'οι·ιι:1ιιιιει·ιιι1 €11ιιει18· 1ε.ιιτειι, ει: Βει. 81ο Α11ει·1ι6ο1ιει

ιι1ει1ειςεεει.ειε Κοιιιιιι1εε1οιι πει· 11ει·1ι111.ιιιι8· ιιυά Βε1ι11.ιιι Με;

άειι· 1Σρ111ειιι1ειι ιιιἱτιε1ετ .1οιιι·ιιεΙνει1“ι1ειιιιι; νοιιι 29. .1ιι11ιε·

εο1ι1οεεειι, ειιο1ι άιε Ποενει·ιιειιιειιιε Ν1ε1ιιι1-Νονιεοι·οά. Κιιεειι,

Βε1ιιι1ι1ι·ε1ι, 8ευ.ιιιε.ι·ε, 8εε.ι·ε.ιονν, ΠΓε. ιιιιι1 Με Πιε1ε·ε1ι1ει τ ιιι

ιι1ο1ιτ.ιιιε1ιι· νοιι ι1ει· 01ιο1ει·ε. 1ιει1ι·ο1ιτ ιιι ει·1‹1ειι·ειι.

Β1ε ε.ιι1' νιε1ιει·εε νιειι1ειι _1ει1οειι Με 11.ιετ11ε1ιε Βεο1ιεο1ιτιιιιεε

ριιιι1ιτε 1η Κειιινεο1ι1ιι, 1ιι άειι Κ1ιε1ιτ18ι·1'ει·ιι Βοεοιοι1ε1ιο1ε

ιιπά Ι)ειι_1ιι11, Γει·ιιει· ι11ε Βεο1ιεο1ιιιιιιεεριιιι1ιτε ε.ιι1“ ι1ει· Ψο1ε·ε

ιιιιι1- 11ιι·ειι Νε1ιειι1111εεειι, εονι1ε (Πε Κι·ειιΖει· Νι·. 1 ιιπά 2 ιιιι

θε1ι1ε1. άεε ι1οιι1εο1ιειι Κοεε1ιειι1ιεει·εε 1ιι Β'ιιιι1α1οιι 1ιε1εεεειι.

- 0ε11ιεεΕ'1ε1ιει·.1ιιΝενι-0ι·1εειι ε1ιει·ι·εο1ιτιιι 1ιο1ιειιι

θι·ε.ι1ε εεε ε·ε11ιε Ρ1ε1ιει·. Αιιι 10. Αιιιιιιετ ιι. 81.. ε1ιι‹1 άειι 68 Νειιει

1ιι·ε.ιι1ιιιιιεοιι ιιιι‹1 7'1*οι1εε1'ϋ.11ε ίεειεεειε11ι νιοιι1ειι.Αιιο1ι ‹1ει· ι·ϋ

ιιι1εο1ι-1ιε1.1ιο11εε1ιε Πτε1ι1εο1ιοΕ Ο 11 ιι ρ ο 11ο 1ει. ε1ιι Ορ1'ει· Με

11`1ε1›ει·ε εειι·οι·άειι. Α11ε Μεεε ε1ιι‹1 ·ε;εεε1ι1οεεειι, ι1ε άειι· Β11ι··
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Εκττειοτ. ΤΙιγιιιι

εειοοΕπιτειτ. Τειεετ:ιιιιετ.εεε·τυεειΝ
Με. εοεο1ι. ΒιοϊιιΙιι· νοο όει· ρεεε. ΒοΙιϋι·‹Ιο μετραει.

ΠοεοΜοΠοΙιοε, ειοΙιει· Μι·Ιιοροοε ΜΜΜ μεμε:

ΙΚοιιοΜιοετοιι, ΚοΜΙ:ορί- πιιά Βι·οτιοΙι1εΙΙιειρεττΙ1.

~ Μτει·ειτιιι· ιιι Ιιετνοιι·ορς. ΒΙΜτοι·ιι ΠειιιεοΙιΙε.ιιοε ιι. Οοετοιι·οιοΙι-Πιι€ενοε.

 

Αωωιιωε θυτειοιιτοπ:

Ρι·οί. Με. Ειτε!. ΓιεοΙιοι·(52ι·αεεοωι·ρ):

Με Ψιι·ΙιιιιιΒ· τΙοε ..Ροι·ριιεειιι“ πω· οιιπο ιιοοι·ι·οεοΙιειιοε; ννοιιιιεΙο1οιι Με

ιιιοΙιτ @Μάο ειι€ειι Μ”, @εε «Με ΚοιιοΜιιιειοιι ειοΙι ιιι οιιιιρ;οιι'Γει€ειι ιιι οιιιοπ

εἰιιίοοιιοι: Κειωι·ι·ιι νοι·ινιιιιάο1τε, εο ννιιτι1οιι Με Αιιέ'εΙΙο εο ιιι1Ιοο, όει· 8οΙιΙοιιιι εο

ΙοοΙιοι·, άε.εε «Με ΒιεοΙιι·εοΙ‹ειιὰε άοε Κοοοιιιιι1ετειιε,ου.εΒιιιιιννοτοοιι πιιά άιε άτο

Ιιοιι‹Ιο Βι·ετιοικοιιρ,·. νοΙΙετειιιοι; ννοείὶοΙειι.

Βι·. ΜΜΜ, Β Ι. ΒοιιτΕεειι·ετ. ει. Ι). (ντω8.περιφε

ΝειοΙι άειιι θε ι·ειιιοΙι άοε Ροι·τιιεειιι και· εε πιιπ· ροιιιι Ει·ννο.οιιοιι ρ1ϋτιΙιοΙι,

Με ε.ιΙιιτιοω Μι Με Ποιο Ιιοι·ι·1ιοΙιε Ειπε ειπ ειιιοιιι ΑΙροιι-θιρίεΙ. Πιοεο ΙιειοΙιτ

ιιιΙιιιιιρ;Ιιειτ ΙΜ πιο· ρεεοιιιΙοι·ε ω, Με ω» ιιιέ'ο1Βο Ιειιιωϋ.Ιιι·ι8·οι· Βι·οιιοΙιΜΙΙωτο.τιιιε

:ιιι πιοι·Ι·ιΙιο!ιοιιι Βιο Ιιγεοιτι Ιειοε.

Πι·. ΔΠι·οο ΒΙΒΗ· (ΝειιΙιαπεσσι).·

ΜοΙιι Πι·τΙιοιΙ ω» ἑεΙιἰιι, Μ" Με Ροι·τιιεειιι ειπ Μπωι Πρ, Με ιιι ΠΠ·πεταει· Με άευ 1ιιὶτΕΪὶοοΙιτ. εο ;.ς·οΐϋι·οιιρετοιι Κοιιοιιιιοετοιι ιιι οἱιιοιι ιιο8·εΓΜιι·ΙιοΙιορ

"ιπι Ι”ειεΙ: ιιιιιιιοι·Ιιρετειι Βι·οιιοιιιεΙΙωτο.τ1·Ιι Προι·ιοΐϋΜειι νει·πιειρ·. ΙοΙι Ιιοτιιιε πι·

Με Ιιοιιι ε.ιιοοι·οε Μιτ.ιο1, ιινο1οιιοε ειο!ι ω εΙοιοΙιειι νοτειιΕ.;οε ι·ϋΙιιιιοιι οιιιϊτο

Με. Βι·ιοΙι Π.. νοιι Μπαρ" (Βίο·Ιο/οΙά, 8ιοίοι·πι.).·

Πιο στι” Με Ροι·τιιεειιι οοΙιειιοο1ιοιι Βι·οροιιΜοοιι, άενοιι πιει Με Κιτιοει·ι1.

ΜΙιΙτοιι 2ο άοιι εοΙικνοι·ετοιι Β'οι·ιιιοιι οπο _ιεάοειιιεΙ ετννιοε ειοΙι ΙΙιι·Ρι·ειρει·ει Με νοιι

ειιεριοεο1οιιιιοτοτ ννιι·ΒιιιιιΒ; «Με ΕΠΠ'Μθ Ηοετοιιι·οι2 ΜΜΜ ιιι ενοιιιΒ·ειιΒιιιιιοοιι ροτειρε

ερ πιιά Με Βοοι·οτιοιι ρερ;ε.ιιιι ειοΙι ΜΗ 2ο νοτιιιηςει·ιι, άιε 'Ι'εωροτε.τοι· Μ! Μ.

νοι·Ιιε.ι1ΐ πρι· άιιι·οΙ1 ιιιε ΑροιΙιοΒοο, εοΜο @τοϋ ΓοΙΒ·οιιοο ΒιιΒι·οε-Ποροτε:

Η. Βιοτει:ϋπιρΓοΙ, ΔροτιιοΙιοι·, ΨΗιι·εοΙιειι, Μεεε2εΙΙιονι·εΙιο. 186. Μ!. Μει·οιιι

οειΚ, ΑροΝιοΙιοι·, Ποπ. ΡειιιΙ 8οο!ιοάο, ΑροΗιοΙιοι·, Βιμ, ΚιιΙΙιεττ. 26.

Β. 8οιιιιεΙιοΙεΙη, Ροίοι·εριιτ8, (ΜτΙ Ι·'οι·ι·οιιι, ΜοεΙιειιι.

Ηοι·ςοετοΙΙΒ ιιι ω· Κοιιιιιιιιιιοεπιοιι-ΑροΗιοΚο Ε. ΤποεοΙιιιοτ,ΒοἔΙἰιι θ. 19,'

(Μ 10-8

7 έ» ρ? ?ΡΜ

Ρι·οοΙιινοΙΙο Με”.

ιιεΙιοΚιιτΙιειιεο.ννοΙο.

ιΙΙιιεκτιεπε Ρι·οερεΙιτε.

8ογοεΙεττε.εεο 18.

 

  

ιιεΙεΙΙ

······η-Η- ειισσεοπισιω
ι. 'Νώε. Μ”

ΒεπιικΙ.Δοιε Και·

Ε. Νοινοεε ο. ΕιροΙερεε

Βρει.-ΒειιιιπΝ. Με ΚυρικΜε. Μίκι]

    

  

οιΜιιι ιιιοι·οιοιιι.

Πρ. επρεπε έ! ο.ιη·ιιιιιι οιιορι·ιι ινε εριε.ιιοειε εοερεο·τ·Β (στι. 16 ιιο #50 ρεεε), ομοια.

εειειιιιιι·ε ιιιιχο·ι·ιιοΠ, οειιιιοΒ γιειοοεοΕ προ, οοεροιιοεεεικε 6ο.ιιώεεεΠ ιιο.ιιοε·Βιιει. Ποσε

ιιιορι πε οιιιιοιι ·ι·ο.ιιωιο Ροοοιιπ επει·οιιιιο 6ο:ι·Ιιε πο.τιγιιιι:ι.πιοεε πωπω!!

,Μοτο οπιι·ι·ειιιιιιιεοπ εεεε.ιιοειιιιοϋ 6ο.π·εεεωο ιιιοκει εε .πωπω τοαιωιο πεπερ

ο·ι·ιιο.ιιιιι), εε.ιιο·ι·κε ι·οπορε ερε.εωιιιι πριιοικιο·ι·οε οιιιιιοιΙ π:ιιιεειιιιοΠ Με Με” ειροεεεεο

ειπε 6οιι·ΙεεεειΙ. θεο ποκεεειειιοπο ο·ι·ε·ι·ιιοτιικοϋ, κο·τορειε ιιοιιε·ι·οε ει. οιιοιιιει:ιεεειιι·ε

ποσοοευε·ε ΒοΒο110ι1182ε, ι·. προ. οιιιιο·ι·οριεκε, εεοεριε. ροοιιροο·ι·ρειιιοεεεκε ·ι·οπορε εε

ι·ροεπιχοϋ. ()Φροι·ιΠ ρεπειιι·ε γκρει1ποει:ι ιι ειικο..ιιιιεπειε ορι·οεπειιιε.. ΠριικεεεεειειΒ ει,

οειιιο.·ι·ιιρι.ε:ιε. ωστε Μαιο ινε οροεεωι οποιο 6ο.πιτΕεειι. οι:ο.ιιο 70% ιεΗεροροιΜοριβ Η

@Μπαρ γιιγπι1ιεειΒ; ει. Με ευ.·ιει.ιιτε 6οιι·Βεειε σκοπο 90% Βάι”, 6οσιειιευι·ε Με” 6ει

πειιοπιποε Β'Ι: ορειεειι·ιο.ιιεεο κορο·ι·κοε ερωιε (στο. 4-ισε ιιο 6-·ι·ιι ιιι·Εοειιοε·ιο, προ τοπ

εοιι·ε ιιοποπιιει:1ιι οε.ι1ετοριπετο :ιοιιοειε.

Μ εοοε πιο πο. πιο Ροοοιιο ιιιιι·Ιειο·ι·οε πιο» 8-4 εο6οσιειιιιε σει-Μπρικ. πουμε

ποροιιο:ιεεεεειε 6ο.ιιεειιιιιιι ιι οεργπορεειε ιιεοτοειιοποεεωιε κει-111Ε118.1·8Μπ,Φ1ηοΦεο

οικιιιιο1οιιιιιιιιι Βοποε·τεοτο Μπορω Ί·ι·οοει Χοπ ο·ι·πειο·ιπ οοιιο.ιιιιιιι·ε που ογιιιεο·ι·εοε

Με ι1ε·ιιοο·ι·ιι·τοκ·ε ει. ιιοεο6εεικε γεροικιιοειπΧ·ε, θοιιιιοτοιιο.ιεοι:οο οοιιιοο·ειιο 6ορεοιε

σε ·ι·ροοριη.τιοεοει·ι. εειιοποοε ιι·ιι:ιειο γο·τρο.ιιεε·ι·ε ει, Βρειιιγ ο6ιοοιιοοι·γιιεειε οο.εο·το

ριιι, ιιρειιιιγριοοι·εεεεο πιο: πρι” ορο1ιεετο Με ειιι.ιιοοοο·ι·οετο.ιιεεετο πωπω, οποτο,ιιιιο

ιιριεεπειοιιιιικ·ε ει, Κρειιιι·ε Με .ιιεεεειε κι ποιιοιιειοιιιιικε ει. οοεοριιιεεεο εε6.πε.ι·οιιρι

πρι” σ.ιιοειε πρεπε πε ειιο·ι·ει.ιε·ε κεειρ·ι·πρωι·ε.

ο γο·ι·ροΠο·ι·εο ιι πορεοεωιε.ιιεεοο ο6οργιιοιπιειο οεεε.·ι·οριΠ ·ι·ροορε·ι··ε 6ο.ιιι.ιιιιικ·ι.

ειιιιεοερειιιεεεωκε 88.Τρει·1%, κο·ι·ορευι πο πιο οιι.τιειιιε οιιεοιη ιιιεο·ι·εοιιι· Οθιιιοο·ι·εγ, ο

ποιο" Προεπεειο Ο6ιιιεο·ιεε 06ρει111ειοΦοπ σε ι·ορεεεειε πριιεειεοπ·ε κο ιιο·Βικι ιιο6ρωι·ε

:ιιορειιι·ε - ιιοιιο<ιε οογιιιεο·τεαιοειιο ε·ι·οι·ο εο.ιιιικοι·ο ι·γειεπεει·ο “Με ιι @πε ωιωριι

οπο, ιιροπιιοεροιιοπεοΠ τιι6ο:ιιι ·ι·ειοιιιιιι Μπορει” επαρκή, Π0ΓΠ68.Ι0111ΠΧΈ Επι. ρο.οιιιε·Ι:·ι··ε

πρ”, εο:ι·Βιιο·ι·ειε εειιοοι·ο.·ι·κε. ιτε εειιποπο:ιχειι·ε ιι οοεροιιεεεοιι·ε ποεοιιιιι.

Πε πειιιιπτι ο ιιοο1·ρομεριιιια·ιε 6σιιιεκπΧ·ε απορια, ιιο1·ορειιι ιιιιιιιη·ι·οπ ιιοιι·τιι

ιτε Βιι:1:1οιι οοειινΓι, Με ποιεοιιιε ιιοτι16ιιιοπιππε - ιιοοιι.ιειιειιιιι .ιιοιι·ι·ωιιι ιιοριοτιι·ι·ο

θύιιιοο1·ιη· )·ο1·ροιπε .ιιοιιο6πειιι ι·προπηοιιιιι, ιιοΦορειε οιιιιο;··τ·ε ιιοοποοι·ιωικ·ε 60-Μ!ι·

“Με οτε τπ:ιπο.ιιιιι·ο, _γιιοριιιιι·ο, πο ιιο.ιιοειιειει·ο ιιομ·ι·ει

Πριι.κπαακόε: Ποιιρο6ι1ε.ε @Μπορει τι γο·Μετ Ο-ειι εειοειαιειιο1·οε Προε.ιιοειοΜε

6οοιυιιι·ι·ιιο. Πο:περ·ι·εοεο.ειο ιι εποεοκιο εεεοοει (Με 8 Χ'Ε ργ6. ΜπεΓ0ιιεο Με 100 ργ6.

 

ιιοπιιειιεεεο) ΜροογιοΦοε ει. Οεεε.ο·ι·οιιο:ιε - Προ.εαιοεΙο ΟοΒιιο·ι·οποπεοκει·ο Ο-ιπι ·

6%Ε6Η σε ·ι·γ6ερκγ.ποεοεπ, ιι ·ι·εκπιο πριιιιιιποιοΦοε πι. Ο.-Πο·ι·ορ6γρι··Β, κοιι·ι·ορο

« πω: Πρωτα» ~ Ηοεοειιιι πρ. 40 (Με 10-5 εοι;.).

  
[Πε.ειοερ. ΙΜ». Ε! ΣΑ ετΕ·ι·ο ιεοδΕ Η οι·ειιεεερο
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Ποοιιι:ιεπιοΜεπετιιιιιι:!ιεπΜεΜεεειειιιιορειειι8ει!ιε

Μο!!ιιοΙΙοιιΒοΙιἱῖτοιιΜεΓι·

 

κκἀκἑἀἀἀκκἀἰἔ
εΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

ΜεΚτειιιΚεπιιΙειιει!ιεπιειρει

ω.Μ.Ρεϊοι·εροι·ροι·8ειιιιειι·ιιει·-Υει·ειιιε.

ΜειΧἰιτιἱΙἰετιοκινεΚΥΡοτουΙοΙ‹,Π.

νοι·ΙοιΜειπΙΒιιιρίεΙιΙοιιεοιιιοεΑι·Ζωεοάοι·οιιιοεΜι1.8ΙιοοοεΜεΜετοιιιε
ει.ΙΙοπι·Κι·ει.ιιΙιοιιρΠο,ςειιοωνοποιεειιθε;;ετιεοϋ.ιιοεΜε:ΒοΙΙετἱΙΙιΙο,νιι'ειεεοι·

ιΜ.ττο.Μοιι,Τι·ι-ι.ερεΙιτειι,Κι·οοΙιοιι,Μνειιιιοιι,ΠεροιιτοΙ.Ιι·τιρο.ιοι·οπο.

Με”Εει€οι·ιετ«πιεσεν.10ΜεεΠιιι·(ειιιδοτιιιτιι.8ο1ιν.ΗΜε2)εοϋΜ1ιοτ.

ΜεΜετννεΙτοι·ιιιΜεΒιετιετ.ιι;.ςε:πιοΕ'τοιτ.ο.εςενοιι2-8Πιο·άπειρο

ποερι·οοΙιειι.

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ8888ΧΧΧ

·κκκκκχκκκκκκκ

Μι·οεεορ νοιι ΚτειιΕοιιρΒεροι·ιροοιι:

?πειπ Β1νιιπε διιοΒο.111,Βιιο.οοΦρ..δ Με.

68, κε. 96.

ι· Πι·. Β οι! ο! τ Ϊζίεῇιι πρ. Βοοιιοι·οοΙιοι·οι ν. Α. ινιεΕΞειω ΙΏειεΙιει·ιιιοπιιοιοι·Ρτ.Ν ΙΕ.



ΧΧΧ. τααααΔαα. ΒΤ. Νααα 1·'ο!Βα Μ!. τα”

“γρ
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ετα Ε

τττττττταυττ αοαττταταια
αατατ αατ αθτααττωτ νοα

Ρτοτ. Πτ. Κατ! Παα!ο.

Ποτρατ.

Πτ. 1οαααααα !!τααα!ια!α.

Ητρτα.

Πτ. Βατ!ο!!' ΙΝααααα.

51. Ρατατεαατα.

 

!)!α ,,5Ι. Ρατατα!:αταατ Μααἰατατεαααννοοαααεαατ·ΙΙΙ" αταοααΙατ Ιααατι

Ξ ο τι α α α α α α.-1)ατ Ααοααατααααμμα1α 1ετ τα α.τω1α.τατα ΚΜ. απ ααε

Ματ, 4 και. 1111· ααε αα!Ι›α _]αΙιτ !τιαΙ.Ροατ2αεταΙ!αααμα ααα ααα.α:αα

αεαπωταο Ματ!τ αιταιωα, 10 Ματ!τ ααΙΙ)ΙαατΙΙαα. ΠατΙααατ'οΙοαε ΜΗ

τατ αΙα ΒτααΙ €αεραΙτααα Ζα!Ιαα τα ΡαΙΙΙ 15120 Κα!). οαατ4ἔ› Ρίαα.- αα

Αατοτατι ννατααα 25 Βαρατα!αΙπαΒατατατ Οτταιαα!αττι!τα! Ζαεαααττατ.

-!!αΐατατα ανατααα αααΙτ αατα 5ατια νοα !θΙἱΙ›Ι. ρτο Βοααα αοττοτττΙ.
 

τα αα δ!. Ρατατεαατα, τω! 20. ΑυθαεΙ (2. Βαρτατααατ).

δ” λαοααοαιαα!:α-ΛαΜταμ ιοντ1α :Μα Σααστατα “ὰ

Μπα τααα αιιααααΙΙααα!Ιαα απ ατα ΒαααΙιααα!αττε νοα Κ. Σ!. ΕΜ;"

τα 51. Ρατατεαατα;, Ναννεαχ-ΡτοαραΙττ Να 14. :ιι ττοατατι. - Παπαε

ατ:11:!!;α εουν!α αΙ!ααα!αΙα Κααα!ττΙοα Ιαα2ααΙ!οααα ΜΜατΙαα ατι αττ

ΙαΙ ττιαα ατι ααα εΙα!ΙνατΙταΙαααατι 8αετ:αα Παίααταααα τι αατ-ια

ταιιτ !)τ.Ε.Β1ααα181α Β!. Ρα!ατεΙ3., ννααα!!! ΟεΙτονν, 1 1.ἰαὶα τα 28

ια τ1αΙιταα. Βρταοααταααατι ΜοαΙαε ααα αταἰτα.ατ νοα 8-5 τω.

 ιαοε. Ξ:

Ια!τα!Ι.: 1)τ. Θ. ν. Βαττα!ατααα: Μα ΒαααααΙααα; αατ· Ρτοατατααγρατιτ·ορα1α αααα Βοττ!α1. - .θα Π. 'Ι'ατταραοα: Ζατ

ρ!!γατοΙο;.;!αα!τ-ατααααα!εαααα Τααταρτα αατ Βρατ·ααιτοτταϋα. - Βαοαατατι2α!αταα ααα Βααρταααιιααταα: Ρατατ!α,αατ: ΠΙα

8ιατιττττταα τα» θαααα1ααατ.αταα!τιτοααα ααα Μααααα. - Ο. τω: Κ!11°2ἔθω8"θ ΗΥάΙ'01Ι!θΐαΡΙθ- - Α· Ρ0ΙΙΒΙ980αθΙΒ ΒΙΟ !Ιτατα·

ραα!!ααααα Βα!αταααταα ααε απατα 1908. - Μ!ττα11αα;ταα ααα αατ θααα1!αα!ιαΐτ. ρτα!τ!;!αοαατ Αατατα :τι Β!αα. -

Ρτοιο!τοΙΙα ααα Π. Αατ2ταταα;αα αατ Εατ!ααα!αοααα Δατα!!!α!ιαα (ὶαααΙΙααααΗ ατα 24.. 26. ααα Σα. Βαρκατααατ

1904 πα Πανα1. -- '1'τη.ταααααατ!ααταα. - Μοτ·τα!!τατα-Βα1Ιατ.1α θα. Ρατατααατεα. -Αααατεαα.

 

!!!α Βαααατ!!ααα αατ Ρτοα!αΙα!ηρατΙτομα!α ααα!τ

ΒοΙΙ!α!. _

(17'ατΙ!·ας, αΙαααΙΙ:αα αυτ' αατα Χντ. 1.!νΙααα!ααααα Ααταταιαεα ατι

Ποτρατ αατ 19. ΒαριαατΙοαι· 1904.!

νοα

1)τ.0. τ. Εααα!ταααα,

α!τ!;!ατααααττι Αττικ αατ Αατα!Ιααττ τω· ναττατ!αα!ια, 1Ιαα!.- ααα

ΒαταΙτταα!ταα!ταα απ! Βιααταταααααααιιαα ια ΒΙ.τα.

 

τΒααΙααα).

Β1α Μοε!!αΙιαα!!. ααα Ε.1α!τ!Μαα Βαιιααατατ Κοταρ1!Ιτα

Ι.Ιοααα ααα α!α Βα!αΒαα!!!αα !αίοΙαα ααταα1ααα α!ααατταταααα

Μ!εαατίο!αα ααα 'Γοααα!α!!α ίααταα ααα ααα ατι αατ Β'ταΒα,

ντα!α1ια α1α νοταααααΜοαααα α!αα, αα!ατ ααααα νν!τ

α!α ΟραταΙ.1οα α!α α!αα τα!ααν αααα!αατ!!ααα ααα

νοτααεα!αα!!Ιαα Βτ!Ιο1α να τερτ·αοααααα αααατατι

Ρα1Ιαιττ.αα αταρίαα!αα Ιτααααα ω! αααατατεα!τα, ααα αΙα

ΚοατταΙαα!!τα!;!οα εατ;αα αΙα νοταααταα ααα Πα

ατ!ΙΙαα ια εαΙταα 1ια!ε.

Πααατ α!αααα Ραα!τ!: αατταοατ αα!.ατ ααα Αα!οταα αοαα

.1τα!αα νο!!Ι‹τοτττττιααα Ε!α!α!τα1τ. Νααα 11'τααααααατα2),

αααααα ΑααΓαατααΒαα !οα Ιι!ατΙ›α! ίο!8α, Ιτααα α1αα 1αα1

Κα!!οα αατ νοτττααατα αατ Ορατα!.!οα ετ:αοα Ια αατ Μαα

Βαταα Ψ!αααταο1ααα νοα α!τατατ Πτ!αταΙααιΙοα, ααα ααα

Ι›ατα!!.α !αι ατατ.αα θταα!ατα αατ Ηγρατ!τοραΙα ααοαααατατ

"τω, εαααααα ντατααα. Ζατα!!α!!οα !ατ. α!α ααααααα τα!!;αααι

Ααεααα!!α!τα, να τααα τω! Ρα!!ααταα ααααταα ααα Καταατατ

Ια α!α Ηααα ααααα ταιιααΙα ααα Ματ τετ Ματ α!α Ορα

ταττοα αο ααα Μα ττιαα!!αα νοτααααατααα, αα α!ααα!αα

αατατ1Ιαα ατα Ι›αεΙαα θαααααα α!ατα!;, αοΙααΒα αοοα !τα!αα

Ια!”αΙτι!οα α!αααιταταα1ετ, νναατααα αατ Βα!αετ!ταΙαα!ατ!α

τααα Με! τα!!: αααο!α!ατ $!αααταα!!; αα α!αατ εο!α!ιαα ΙΙΙαττ.

Β!αα Κοαττα1αα!αααοα Ια!αατ ]ααοτ:α ανααατ α!αα Ογ

ατ!ι!α αοαα α!αα αοα1ιαταα!Βα 1)!ατααα!οα αατ ΒΙααα. Α!!ατ

α!ααα ααα τααα Ιτα! α!αατ Β!ααα, α!α !ατα 1(οατταα!!οαα

Γαα!εΙ-τα!τ ααααταα α!αααααεατ αατ, τω!! αι!! α1ααα ν ο Ι Ια α

Ετ!ο18 ταοαααα 1τααααα.

α) Ι. α.

Ηοαααταα1Βατα Κατατταα τα!!: 1αιιαα!αατττ 2ατεα!;α!;ατττ Ηττα

τττααααα νοταατ ααταα εαα!Βαατα Βα!ιααα!ααα εαααεααττ

ντατααα; -

Ε!αεα1!!Βα οαατ αορρα!εαΜαα Ρ γαΙ!!!α οαατ Ργα Ι ο

ααρατ!τ.!α τω! ααεαααα ααα Ε!αετ!!1 εααοα α!οατ

τααατ α!α αααα!αατ!!οα ατεοαα!ααα,αα αατ 1ΣΙαττ!τ!;

α!αατ 8αρα!α οαατ Ργαατα!α τω!! αατ !τοτταΙτταατατ Ορα

ταΙΙοα Ιτα Βατα!α!ι αατ Μαατταακαττ τω. ν!ίααα πατα !α

α1αεαα Ζαατααααα αΙαα Κα αττα!αα!!τα Ματ! Βαεαα α!α

Ορατα!;!οα Ζα ατα!!αΙταα αατ, ταιιαα νοα ω· 8ααντατα αατ

εα1ααα αατατ Βαταο!τα!αατ!αααα ααα Α!!ααττια1απααΙααααα

αααααα!α αατααοατ ατατααα, εννοω! αΙα (ϊταίαατ αατ Ορατα

ααα Βαααα αὶα αατοα αΙα ΚταααΙια!τ Βααααααα 1.αΙ1ααααα

!αατ ααα Ι.αααααααα!αττααατ!αααα εοταία!!!α ααααατοααα

ντατααα παταω. νοα νοτααατα1α αααα!ααα!τ ω!! α!α Ορα

τααοα τω!! αα! α!αααα Κοαιρ!!!τα!!οααα α!αα!: ντατααα, αα.

α!α Ματ. ΐα!!α α!α νοα ΙΕτ!ο!α ααα!α!τα! "τω, α!τα1τ!; Ια

Ι›αααταΙΙααα α·!τ!ταα Ιτααα. Παααεαα ασ!! αατ ααα!ταααααατα

Ρ!ααατ αατ Ιαρ!α!αγταΙΙ.!α, ααρ!ααοααα Ζαα!τααααα α Ι ο Μ; ορα

τ!αττ ατατααα. ΙΒααααο τα! αατ νοταατιααααα!α νοα Καα

Ιτταταααταα Ια αατ Β!ααα πατα! α!α Ι.Ιταο!;τ!ματα οαατ ατα

$ταταορατα!!οα ντ›τααααατααα.

Ισα ααΙαατ ΙιαΙ›α α1α Ορατα!!οα 1α ααα Ια!;2Ιαα 4 Μο

ααταα, εαΙΙαατα !οα αιττοα ατα ΝαααΙατ!οα!ααΒ ταα!αατ

Αατα!!ααα απ! Β1Βαααααα $!ταατ.1ττααααααααεα αα2α 1α ααα

Βτααα Βααατατ ντοτααα Μα, Ι›!ααατ αα 6 Ρα!ααα!αα 8 τααΙ

αααΒαίαατ!: (2 ΡαΙΙααΙαα ααΙ›α Ισα αντα!ταα! ορατΙαταα

ταααααα, ατα α!ααα Ετ!'ο18 2α ατα!αΙαα).

ΕΙα ααααα!!τα α!αα 4 ατα! ατα αατοα!αοαα !τοττιρ!ατα, 2 τω!!

ατα οατοαΙαοαα !α!τοταρ!αΙα Βαταα!!οα:

1. σ. 1). 'Η α. α. Πτ!αααααααται·ααα ααα: ταααταταα δα!ττ·αα,. Ιω

Ιαταταα .1αατα Ηαταω·αιτίαΙα. ααιιαα;ατ· αααατατιαατ'ιατ ΠτΙαατατη;.

Βα!τ α!αατα '1'αεα !‹οταρ!ατα Βατ.ατττ.Ιοα.

Βααιια!ατΙατ Βτααατ·ιιαα·αιιιατααα. Αττ.ατ1οαα!ατοαα, Ρτοατ.ατα

αααταρτα!ετ·οαα, αΙαα1Ια:Ιι ννα!αααι· Κοαα!αταα2. Ρο1γιιτΙα (Ια 24

Βτααααα 8000 ααΙτα. Πτ!α).

Ι1τ!α Γατα Ματ, Ιταταα Α!ααατ!αατἱα, !τα 11ααΓα νοα θ» ΙΙνοαααα

Ι-τα!αα Βαοαατιιαα; ατα! Καταατατ·αααααα!ιιαα, 81ιιαααατ· ατα.

Ο-γειοααορτατ α· ι· ο ε α α τ Η ι τ τα ΙΙ α ρ ρ α α , ααΙαατααΙτα νοτ

αμτ·ια;ταααα $ατιαα!αρραα.

'θ. Αρτ!! 1904. Ορατα!;1οα αααΙι Βοτ!;!α!.

188°:ατ
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Β $ο!!πιιιο Β οιιι!. παο!! !!!πιοπ, 2 οιιπ. ι·οο!ιιο, 21,4 απ!. Μια!.

Β!πι!ιπο· πιι!ιοαοαιο!!α.

Νοο!ι!ιο!!απα!απαι 8 ιπι!! ια!!;!!οι! Και!!οιοι·ιοιπαπ απο Ηρ!!ιαπιι·.

4 'Προ μια!. σρο!·οιισαοπ! !ιοριπποπ πιο!! α!!! Βο!!οι·ι'ο π!!2αοιοοοοιι.

12 'Ι' ε! ο ο ρ. σρ. !!ο,οιιππι απίο.πιςο αριιι·ιιο!!ο ο ρ ο π ι ο. π ο

Π!!ποπι!οο!·αι!ρ,ι.

4 Χιι'σο!!οπ ρω!. σρ. νσ!!!‹σπι!ποπ !!οοο!!!νοι·ιιο

!'ι·ο!ο οροπια.ιιο Π!·ιποπι!οοι·απι;. !!ι·ια !ι!!!.!·, Ποπ!

ι!!ιοι!!οι·π πιο!!ι !!!ιοι· 50 οοιι!!.

Ο ο π οο ο π οιιιιοοεοπ, !!ιο!!τ. ειισ!! !!!ιοι· 1 Μοπο.ι οραιοι· ναι·

π!!ι αο!!!εο!!!οπ ι;!!!ιοι!ροπ Βοι'απ!!.

Π. Μ. Β., '71 π._ π. 8ο!! 10 .Το.!!ι·οπ Μι!ιιισπο!!ο!ιο!!ινοταοπ, οο!ι

6-6 .1ι!!!!·οπ !ισπ!ρ!οιο Πι·ιαι·οιοπιιοπ. 8ο!!!οι!ιο.ι!!οιοτιοιππο.

Βο!!αι!οι·ιοι· Βι·πο!!!·απροπαοιοπά, Αιιοι·ισε!!!!ο!·σιιο, Πι·ια πο!!!

ιπι!!! (Εγειιιιο), οπιι!ϋ.!ι Α!!!α!ι!!πορα!·οπ.

Ρ!·σοιοιο. σι·ιιπροπαι·σεο, ο.!!οοιιιε νο!·ι;ι·!!οοοι·ι, !ιοι·ι.

Ογ!!ισο!ισριο: Μ!ιιο!!αρροπ πιιιοο!Β· νοι·ι·οροπο, πιο.ι·ικο

5ο!ιοπΙορροι!.

Βο!!ο.π!!!!ιπ α..! Οροι!!! πια: ΒΙοεοπαριι!!!πεοπ.

8. απ!! 1 Οροι·αιισπ απο!! Βσιι:! π!.

8 Βο!ιπ!ιιο--ποο!ι !!!πιοπ 4 οι!ι!,!ιπ!ιο απ!! ι·οο!!ιο_!ο 80,, οιπι.

Απι·'ι!π,<;ο π!οιιι!ιο!! ι·οιο!ι!ιο!!ο ΒΙαιαπρ,· οιοι!ι ποια ποιοι· νοι

ινο!!!ιοι!!οιοι· (24 διαπιιοπ) απ!! Βιοεοπορ!!ιαπρ, ιπι πω.. να!!

8 !!!ίσοποπ πο! α Βι·Γσ!!.ι·.

28. Μ!! 14!ιοάοι!!ο!απα πο! Οροι·οιισπ. 8 $ο!!ι!!ιιο

- !!!πιοπ Μι, οι!ιι., Μια!!! Β'|,, !!α!ιο4 οιιι!.

Βιαι!!πε πο!!! απ!!οαοαιοπι!.

Βοτοιι!! ιπ α!!! Νοο!!ι ι!οι·ο.α!” ο!!ι!οοι·ι: Ρο.ι. πο!πο Β!αοο

Μπι νσ!!οι!ιαι!!ρ·.

10 Τομ ρσει. σρ. νο!!!ιοπιιποποι! Ψσ!!!!ιο!!παοπ, ι'ι·οιο οο!!!ποιο

πιο!! Πι·ιποαι!οοιιιι!π. Οροι!ι!ο Μ!!! Βοοο!!νναπ!ιοπ. Βοοιααο!!!οι·π

οι·τοιο!!ι !!!ιο!!οιοπο 40 οοιιπ.

Ο ο π ο ο ο π οπιΙοοοοπ.

Π!. δ. Ι..,88 ο. π. Βο!ι 7 .1ι!!!τοπ !ιοιπριοιο Π!·!αι·οιοπιισι!. .Ιοια!:

ο_ιοι·!‹ο Βο!!πιοιποπ απ!! !ιο!!οαιοπι1ο Ηι!πιαιαι·ιο. 1)!! απο να!

!!οιπαοαοοιπ πιο!ιι·ο!·οι·Βιοοοι!οιο!πο απ!! ο!πο! !ιοιιαο!!ι!ιο!!οπ Ρισ

!!ιοιοι!γροι·ιι·σρ!!ιο ιισπειαιιοι·ι από: Βοοι!σ Μια, Βπιι'ο!·παπρ;

!πο!!τοιοι· Βιοιπο.

Πιο Ρι·σοιοιο. ι·οοιι π! 13'ο!·ιπ ο!πο! ραπ!!! ναι;!πα!ιο πιο!! ννο!ι

!π !!ιο Βιο.οο !!!ποιπ, νοπ ο!πο: οροι·ο.ιινοπ Ε!!ιιοι·παπε άειι· Ριο

οιο.ιο !!!αοο ι!.!!,οο!!ο!!οπ ννοι·ιιοπ, κι!! ποι· Ζαειο.πι! πο!! Ρειιιοπιοπ

οο!!πο!ιο Βοοα!!!ραπε α!!! Οροιαι!οπ ο!·ι”οι·ι!οι·ι. Νο.!!ι ιιει· Βιιιοο.

Μαι!!! Ηο!!α!!,<.χ. Ρετ. οπιιιο!!!ιοοι!!: οιο!! οτοι απο” !!οποιο

ορο!ιοι επι· Οροι·ο!ιισπ παο!!Βοιιιπ!,αιοαπ!21. .!α!ι1004

νσι·ποπσ!!!πιοπ κατά.
.ο Β Ιαοιι!ισποπ ιιι/ι, οι!. απ!! 4 οιιπ., ε!πιο.π,ςι! πιο.!·ιιο Βιιιιππ,!;,

πιο!!! _ιο!!σο!! οο!!πο!! απιοι· Βρ!!!απο·οπ, ποια νοι·ινοι!!ιαι!!οιοι·

13ο! Αιι!!ιοαπα πιο! 8ο!!στι'ο ε!!:αιο Β!αιαπις, ει!!! απο!! ΑρρΙι!ιο.

ιισπ α... νοι·ινο!!!ιο.ι!!οιοι·ο οιο!!ι. 1!!! νοτια!!! νοπ Β ν!!οο!!οι!

1! ο ! π Βο!!α!ιαι.

°18.Α!ιοααι.ιν!οάοι!! σ Ι α π ο; οι!! Οροι·ιιιιοιι. 8 Βο!!πιιιιο

θ, Β απ!! δ οιιιι.

Β!αιαπε ροι·ιπαι.

Β!!! απ!!! 8. $οριο!α!!οι· απο!! !ιοιπο ι!ρσπια!ιο Βπι!οοιιιπε

π!ϋα!ιο!!, !ιοιπο Βοοο!!ν!·ο!·ι!οπ, όσο!! !!!απο α!!! Πρ!!! απο!! πιο

ν!!! ροι· Κιιι!!οιοι· οπιιοοι·ι ινοι·τιοπ. νοιι!!! α!!! Κι·απ!ιοα!!ο.αο

α!! μα!!! !ι.

ιν. Μ. Μ., '78 α.. π. 5ο!! ν!ο!οπ .!α!ιι·οπ Ηι!.ι·προοο!!ννοι·άοπ,

πο!! οι!!!!!!! !!!!!!ιο!ι Μ!!! !ιοοι!ιπάιο,·οο Ηαι·ιιιι·ι!!!!'ο!π πο! νσ!!οι·

Βιο.οο. νοι·ι!!ιο!·,οο!!ο!!!ιο !‹οπ!ριοιο !:!οιοπιιοπ. 8ο!! 6 '!`ποιοπ ννιοιιοι·

ιιοιπριοιο Βοιο!!!ιοπ.

Βο!!απιοι·ιοι· Ει·ιιο.!!ι·ιιπροπα!!ιοπά Ρι·οοιο.ια ρ. ι·οοι:!!ιπ ιπ!ιοοιε

ιιο!·ρι·οοιιοι·ι, π!!ιιοι!ια!·ι. !!!·ια !ο!ο!!ι ρ,οι!·ι!!!ι, ο!!!!ιοι·, Α!!ιαπ!ιιι

οραι·οπ.

Οι·οιοε!ιοριο: οι.οι!ιο δο!ιο!ι!ο.ρροπ.

Θ. Λαμια!. Οροι·ι!ι!σπ: Β Βο!!!!!ιιο: 24,0, Β, Β οτα!.

8ο!!! εο!·!ι!εο Β!!!ι!ι!!,ι;.

Α!!! π πο!! ο ιο ιι Τοπ!! !!οπιππι !ιοι·ο!ιο ο ρ ο α ι ο π ο Π!·ιπ

ο!!ι!οοι·α!!,α.

18. Α!!,ι:αοι. Βοο!άαο!!!οι·π 40 οοιιπ.

20. Λαικα!. !.οιο!!ι.ο Β!αιππις, πιο οιπ!,ο;ο Τοπ!! οπ!!!ι!ι, πο!

Δ!ιο!.οοοα!!αι α.» Βο!!σι·ιο.

2!. Βορτοι!!!!οι·. Πτι!! πο!·!πα!, ποο!! παπα !οιο!!ιο οο!!!ο!!ι!!οιο

'Γ!!!!!απα, θγπισο!ισρ!οο!! πω! ι!οαι!ιο!!οι· Βιποο!!!!!ιι πιο!!ι.!ιο.ι·.

Γιο!!! Πτιποαι!οοι·αιιο·. Β.οο!απα.!!!ο!·π 20 οοιπ!. Βα!!_ιο!ει!ν νο!!

ιισιιιιπο!!οπ ινσ!!!!ιο!!!!!ιοπ.

Θ· ο π ο ο ο ι! οπι!οοοοπ.

ν. Π. 141., 71 α.. ι!. 8οιι .1ι!!ιι·οπ 2απο!!αιοπιιο Παι·πι!οοο!!ινοι·

ω, πο!! Ε! ννοο!ιοπ Ηαι·πιι·αι!ιο!π. Βοειάαοι!ιαι·π 1500 οοι!π.

Ρσ!γα!ιο (24 διαπιιοπι 4000.). Ματια!! Κι·ιιιιονο!·ια!!, νοι·αιι.α

απεοο!!!!·απεοπ. Πι·ιπ ι!·ι!!!ο, ο!!ιο.!ιοο!!,Α!!!!!ιπιποραι·οιι. Ο!!ι·σπ!

!ιο!!ο ιπ!ωπιρ!οιο Βοιοπιισπ ιι!!ι παταω Β!ο.οοπι!ιοιοποισι!.

Ρι·ο!!ιοιπ ι!!!εοιιιο· πιο!!! νοι·ρι·ϋποοι·ι, ιιππ. Ογειοο!ιοριο:

οιοι!‹ο Βο!ιοα!ορροπ.

2!. Βοριοιπροι·. Οροι·οι!οι!: Β 8ο!!πιιιο 80,, 20,. 8 οιιι!.

Β!!ιια!!ι.ς !!!!ιο!!ιε. Απ! πιιο!ιοιο!ι Τομ Τοιπροι·αιαιαιο!ροι·ι!πα

80.9. Το!!! . πω!!! πιστα ιισιιιιο.!.

Απ! 5. απο !!ορ;ιππι πιο Πι·ιποαι!οοιαπρ 1οιο!!ιοι· πα ινοι·τιοι!,

1ε!πι.ιοαι!!ο Βοοεο!·απι;, Ογοιιι!!!, Ρσ!ρα!·!ο οο!!!ν!α‹!οπ. Α!!ἔοιποιπ

το -

' ο
. υ

!ιο!!πτ!οπ !ιοοοοι·ι πιο!! οι·!!ο!!!ιο!!. Βοο!άπο!!ιο.ι·π !!ιιππ!ι: Κοπτι

πα!οι·ι!ο!! πι!. _

80. .Ιαπι οι·οο!ιοιπι Ροι. ιιπ Κι·ι!π!ιοα!!εια!! ιπι!. !ιο!ιοαιοπα

ριο!!ο!ιοποπι Κι·αιιοπαι!ιαπιι.

!!οιπ Και!!οιοι· οπι!οε!·ι.

ν!. Π. Π., 77 π. π. Ο!!ι·σπ!οο!!ο ιπ!ισιπρ1οιο Βοιοπιισπ. πιω!!

,ιιοι· Ηαι·ποι·ππο·, Βοι·πιι·ι!.!!ίο!π, Βο!!ιποι·οοπ, οο!ι ο!ποπ! ν! .1ει.!!ι·.

Βοοιιιαα!!ιοι·π 400 οοιιπ. ιιππ, Α!!ια!π!ποραι·οπ.

Ρι·σοιοια πιο!!! νοι·Βιι·ϋοοοι·ι.

10. Αααα". Οροι·ο.ι.ιο π: 8 Βο!!πιιιο δ'/9, 280, 282! οιπ!.

ΒιαιαπΒ πιιιοοιε πιο!!! απο σ!!πο Απινοπααπρ ασε νοι·ιιτο!!

!ια.ι!!οιοτο οι!! πιιοποιοπ Το” και'.

2 Υ!'σο!!οα ρω!! σρ. Λ!!πο!!οπ οιο.!·1ιο!· Βο!!οι·Γο, νστ!!!ιοι·

8ο!ιοπαο Τοπιροι·οιαι·οιο!ροι·απ,ο·.

1.ε!!ιο·οο!πο Βοο!ιοι·απο· σοι· Πι·ιποπι1οοι·ιιιιο: απ!! πο: Οροι:!ι!ο

πρι!!! θρ!!!απποπ.

ινοποπιιιο!! Βιο!!οι!!ιοι·ι οπιιι!οποπ π!!ι 100 Βοοιιιαα!!ιο.!·ι!, ω!

!!οοο!!ννοι·ι1οι'ι·οιοι· Πι·ιποπιιοοι·απο·.

Ειπα!!! !!!ο!!πιο οριιιοι· ιιι!!! πιο!! απο Β`σι·ι!ιοοιο!!οα !ιοο Βο

εα!ιαιοο !ιοποιο.ιιοι·οπ, Βοοιιιι!α!!ιαι·π ι!!!οι·οιο!ρι πιο!ιι 100 ασια!.

Νοο!!ιι·οο!ιο!! πιοο!!ιο α!! πσο!! 2 Ρ!ι!!ο !!!πιαι'αι;οπ, πιο

ω!! ι!οιπ ΑοιποιοΒο πιο πι· Αριοτιιααπο αιοοοο νοτια!

Βοο απ!!! Βταο!‹ νοπ ιπι! οροι·ιοι·ι ννοι·ι1οπ ο!πο:

να. Β.. Ε., 65 α. π. 8ο!! Π! .!ει.!!ι·οπ !!!!!!ιιιοιιο!!οοο!!νιιο!·άοπ,

πο!ιινο!εο Β!!!ιαπο:, πιο ο!αιι,!ιο Ζο!ι οπιιιο!ι. Βο!ι 4 '1'ποιοπ απο!!

πιοι·ιιο!· Βιαιπποι !ισιπρ1οιο Βοιοπιισπ.

Ι ΐι· ο ο ιο. ιο ρ!!! ι·οοιαπι ιπιι.!!οιπ νοι·ρι·οοοοι·ι, ω!. Πτι!! Μαι.

!ιι ιιπ.

Ια! νοι·Ιαα!'ο νοπ 4 ννοο!!οπ !ιοιπο ο σπιιιπο

11 ι· ι π ο π ι! ο ο ι· π π ε πα οι·:!ο!οα, Β!αιαπο· α!!! 8ο:ννιοο!!οι!

!ιππ!οι· νι!οι!οτ απ!. Ογοι.ι!.!ο ινοποαι!ιο!! ςο!!οοοοιι.

Ο γ ο ι ο ε! 1! σ ρ ι ο: Ηιιιο!- απ!! Βοιιοπ!αρροπ πο!!! νοι·ι;!οϋποο!1·ι.

11. .!απι. Ο ροι·πιι σ α. 8 $ο!ιπ!ιιο: 4!Λ, 80” ΕΝ!.

Β!αιαπΒ· ςο1·ιπ8·.

Βο!·οιι!! π! α!!! Νεο!!! !!ο.ι·οαι' !!ο8!ππι ορσπιααο Πι·ιποπι.!οο

τ!!πι.ς·, Κο.ι!!οιο!·ιοπιαο, 8ρι!!απἔ.

ΙΙ 20. ἐΙΟαπι. Βοοο!ινιοι·ιιο!ιοιοο Πι·ια!οι·οπ, !.!ι·ιπ πιο!. Β.οι!!άαα!

οι!!! .

22. .Τα!!. Βπι!οοεοπ α!!! ιι·οποποπ. Βοοι!ιαο.!!!αι·π απι.οι· 60 απο!.

Ογεισε!ισρ!ο: 1!!! Μιιιο!!πρρο!! ο!πο άοαι!!ο!!ο !!ι·ο!ιο Βιππο

πα εο!!οπ.

να!. Α. Κ., 04 π. π. Βο!ι 5 .1ο!!ιοπ Ηο.ι·προοο!!ννοι·ι!οπ. 5ο ιι

1 .1 ο !! τ ι! σ π! ρ! ο ι ο Β ο ι ο π ι ι σ π. Βο!!!οι!ιο!ι!!οιοι·ιοιοι·οπ.

Πι·ιπάιοπ,ι;, δο!!!ποι·ποπ, πο!!! Βοοισι·ιοο Α1!ιςοπ!οιπ!ιο!!πι!οπ.

Πτι!! οιιι!ις, ιιιι!!, Α!!›απ!!!!ορα!·οπ.

Ρι·οοιο ιο.. ροι· ι·οοια!π πω· Βοι·ιπι;ει·ο.ά!,οι νοι·ε!·ϋποοι·ι,

πσι·ιαι!!ο Κοπο!οιοα2.

Ογειοε!ιοριο: οια.ι!ιοι· .!!!!!ιιο!!ειρροπ, Ι. Βο!!.οπ!αρροπ ςτοποοτ

πιο ι·οο!!ιο.

18. .!!!!!!. Οροιιοι!οπ: Β 8ο!ια!ιιο Βιρ, 3, 4 πιιπ. Β!αιαι!ο

ιιιιιιιιιιο.ι.

Βοι·ο!ιο ο!πι,ι.ρο 8ιαπι1οπ στοα! οπι!οο!·ι Ροι. οο!!!ποι·π!σε! Πι·ιπ.

Νοε!!! 12 '1'ιιιςο ινσ!!!!ιο!!πιιοπ Ποια παι· !ο!ο!!ι Βιοι!·ιι!!ι, πω!

α!ι!!!!!αι·π 50 οοι!!!. Ογοιοοιισριοο!! ι·οο!!ιο απ!! !ιπι‹ο ι!οαι!ιο!!ο

Βιιιοο!!!!!ιιο οι! !ιοποιο.ι!οι·οπ.

Ο ο π ο ο ο π ο π τ!!! ο ο ο π ω!! νσ!!οι. ίι·ο!οι· 14!!ιι!σα. (Βοο!

ιιαα!!!!!ι·π 25 οοι!ιι.) !!!!!!·οι· Πι·ιπ.

Και! παο!!.πι!ποπεοίοοει οι·οο!ιοπ πιοιπο Βοοα!ιαιο ιο!

ι;οπαοο:

νοπ 8 οροτιοτιοπ Ροιιοαιοπ παταω! 6 ρ;ο!ιοι!ι, ο!ποι·

παο!! πννοιιπο!ιποι· Οροταιισπ, 2 απ!!! ο!!ισ!!ιοο!! ιππασ

ρ!οιοι· Β.οιοπιισπ) ννοοοαι!ιο!! Βο!ιοοοοι·ι, ανι!!ιτοπο ο!ποτ

ποιο πα·οιιπο!ιροι· Οροι·οιιοπ πιο!!! !ιοο!αιιαοει !!!ιο!!. Α!!

Βοοο!!οπ ι!ανοι!, !ιοοο αιοοο!· !οι2ιο Γι!!! παπι!! ο!πο 8. Ορο

1·οιισπ ονοαιαο!! οσο!! παο!! εο!!ο!!ι ννοι·οοπ !ισααιο, α!!

αιοεοο Βοοα!ιαι πο!!! οπτεο!!ιοαοπ ει!!! οι!! ,ααποιιΒοο ιιππ!!

οι!ιοπποπ, απ!! ιο!! !!ι!!!ο πι!! οι!αα!!ι, Ι!!ποπ ι!ο.οοο!!!ο !!!οι·

ιπιιοαιοιιοπ, αιπ αο.πα !ιοιπαιτοροπ, απ! αιοοοο Οροι·ο.ιισπο

νοτιο!!ι·οπ, απο πο! απο οι! Επι!!! παο!! !ιοιποα Ε.!προπ8

Βοιαπιιοπ πω, πιο οροι·ιοτοποοπ Κο!!οποπ οα!ιποι!‹οιι.π! α!!

ιαε!.ο!!οπ.

Ζαι· ρ!ιγοιο!σαιοο!ι-ιποο!ιοαιοο!ιοιι Τ!!ο!·οριο α!!!

8ροι·ιιιαισι·ι·ιιιιο.

νοπ

1)!. Ε. Τοι·ι·οροοπ α! Βοκρατ.

 

Νοο!! ποπ Παιοτοαο!!!!προπ νοπ πα!!!!!!!ρω απ!!

0!οιπο!!ι πιιιοοιο ι!!ο οοποπε!!!πιο ρ!!ροισ!οε!εο!ιο δρα·

π!ατοι·τ!!σο πιο πιο!!ι οιιιοιιοι·οπο νσ!!οιοπαι8 νοπ ο!ποι·

Πι·ιποαι!οοι·ι!πρ· !ιοοο!!ινοτιιοΐτο!,

!!ι·ιπ ι'α.!!ι πιο!. Βοοιι!απ!!!οι·π 150. ι!οπ Ροι. οιπιπο.! ταρω!! ιπι!.
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]εάειι ΒιεΙειιεειοιι ειιεεεΙιειάειι. Ττοιπάειιι Μ: εε Πιτ ιιιιεΙι

ρετεειιΙιεΙι ειιιε Μεεε, Με ιιοεΙι νετεεΜεάειιε Βεάειι!τειι

ειιΠεοιιιιιιειι Ιεεει. Βει νοτιιειιάειιειι Βρετιιιειοττιισειι

ιιιιτετεεΙιειάετ ειιιε 3ο ιιιιεΙι άετ ΠτεεεΙιε ειιιε οτεειιιεεΙιε,

ΚοιιεεΚιιτινε, Με ιπι ΑιιεεΜιιεε ειιι ειιιΜιιιάΙιεΙιε Ζιιετετιάε

άεε Οεριιτ €εΙΙιιιεειιιιε Μιά άετ ΑιιεΓάϊιτιιιιεεεειιεε άεε

Βιιοιιιε ε]εειιΙε.ιοτιι1ε,άιιτε!ι ΕΧεεεεε ιιι νειιετε, ΜεετιιτΜι

Με ιιιιά Θιοιιοττιιϋε ειιειειιάε εεΙτοιιιιιιειι, Μιά ιιετνϋεε

Ροτιιιειι, Με Μιιιε ει8ειιι|ιε!ιε ΠτεεεΙιε ειιι“ιτειειι. θετεάε

Με Ιετετειι Ροτιιιετι Μιά άεε ῇεΙιτεεΙιιιτεΙειιΒε ειιιε Ετ

ιτεεειιντετάειι άετεεΠιειι, οιιιιε ΑΜιε.Ιιιιιε άετ Ροτειι2,

Ιεεεειι ειιιε ρΙιγειοΙοειεεΙιε ιιιοΙιτ Με μια ειιεεεεεΙιΙοεεειι

ετεειιειιιειι.

Βιιετετεε ιιι ειι€ειιιεεεειιειι Ρε.ιιεειι, ετ Με εεεετι ειιι

_ιεάεε άετεεΙεειι ιιιιτ ειιιε Βειι2 @Μεεε Το1ετε.ιι2. Ψειιιι

ιιτιε Μεεε Πιτ εειιιιεεε νεττιεΙιτιιιιεειι ιιιοΙιτ ιιι Ετει:ειιιιειι

εειετ, εε Ιιοιιιιιιτ εε άΜιετ, άεεε Μι· τω· Μεεε Ειιετετε

Ιπειιιε ε.τιάετινειιι€ε νετινειιάιιιιε Μεεε. Αιιάετε νοτει;εΙ

Ιιιιι€ειι Μιετ ειιιά ειιι Με ΡτοάιιΜιοιι άεε Βρετιιιειε ιιιιά

εειιιε νετννεττιιιιε Βειιιιιιάειι. Με Μι ιιιιτ άεεε Βεεετνοιτ

άετ $επιειιΜεεειι ετι:Ιεετι ννετάειι ιιιιιεε, ιει Με Ιιειιτε,

εεΙΙιετ Με ειιί άεπι ΜεεειεεΙιειι ΑιιεερτιιεΙι ειιιεε ετοεεετι

'Ι'ΙιεοΙοεειι, ιιιεΙιτ ειιιιΜιετιιά ρτε2ιεε ίεειεεειεΙΙτ ινοτάειι.

Ψιτ ειιιά εε εεννοιιιιτ, Με ΡτοάιιΚιιοιι νοιι Βρετιιιει Μι

άεε Ειιιιτιι:ι. άετ Ριιεεττετ εεειιιιάειι ειι ίιιιάειι, Μιά ειε

ΜΗ: άετ Β.ειίε άεε Ιιιάινιάιιιιιιιε ειιτ ΕτΙιε!τιιιιε άετ Α”

ιιι νετΜιιάιιιιΒ Μι Μ·ιιι€ειι. ΒΜιετ εοΙΙ άεε Βρετιιιε ε.τιΜι

ΜΜιτειιά άεε ΖειιΒιιτιεεεΙ:ιεε εειιι ΚιιΙιεΙεεετ νετΙεεεειι.

ΒΙειΜ Μεεετ ΑΜ εεε, εε Μτά εε ειιιί άειιι Μεεε άετ

ιιεεΜΙιεΙιειι ΡοΙΙιι:ιοιιειι Μιιε.ιιεεείετάετι, Με ιιοτιιιΜετ

ιΝειεε ιιιιι:ετιιιιεεΙιετι ΤτειιιιινοτειεΙΙιιιιεειι νετΜιιιάειι εειτι

ιιιιιεεειι.Βεε ειιιά Με 2 νΨεεε, Με Μι· Με τεεΙιιιιιεεειΒε άειιι

.ΟτΒε.ιιιειιιιιε νιιιάἱεἱετειι. Νιιιι ιεε εε Μπιτ εΙΙΙιεΚειιιιτ, ιιι

Με ιιιιτεεε!ιιι5ιεει€ειι ΙιιιετνεΙΙειι Με Ρο!!ιιιὶοιιειι, Με Μτ

Μεεε Με ιιοτιιιεΙ ειιειιεειιειι ρΠεεειι, ειιίιτετειι, Με άετ

Ζειι.τε.ιιιιι 2ΜεεΙιειι ειιιει· Με νιετ ννοεΙιειι εειιινειιΕτειι

Ιιειιιι ειιεΙι Ιιει άειιεεΠιειι εεει:ιιιειιτ Ιεεειιάειι Ρετεοιιειι.

Ιει ιιιιιι ιιι ειιιειιι εοΙεΙιετι Ρε!Ιε ειιιε Βετιιι8ετε 8ρετιιιει

ρτοάιιΜιοιι νοτΙιειιάειι, εάετ ειιτΙεάιετ ειοιι άετ ΟτΒειιιε

ειιιε άεεεεΙΙιειι ιιι ιιιιΙιειιιετΜετ, νοιι ιιτιε ιιιιεΒΙιειι€ιεει·

ννειεε? Πε εὶιιά τιιειιιεε ννιεεειιε ιιοεΙι Με ιιι άετ Βιοε

'ειιιε ΠιιτετειιεΙιιιιιεειι, 2ΜεεΙιετι άετ ΗειιάεΚειι άετ Ρο!

Ιιιιιοιιειι ειιιει· ειιιειιάετ Μιά ενειιιιιε!!ειι ΑιιεεεΙιειάιιιιεειι

ννΜιτειιά άεε Ι)είεΙζειιοιιε- Μιά ΜιΜιοιιεε!ιτεε 2ΜεεΙιειι

2 Μιι€ετ ειιεεεεΙιεεειιειι ΡΜΙιιιιοιιειι, οάετ άεπι Ψεε

Μ! Μεεετ ΔιιεεεΙιειάιιιι€ειι ιιιιΜι νοΠ2οεειιετ ΟΜιεΜτε

Με νοτεειιοιιιιιιειι ννοι·άειι.

ΠεΙιετ Με 8οιιΜετιεΙζειι ειιιετ άετετιιεειι Πιι€ετει1ειιιιιι€

Με Με ννοΙιΙ ιπι ΜΜΜ, άε. πιειι Μεεε ειιι εεειιιιάεε,

ειιιΜιιιάϊτειεε Με.ιετιε.1 ετειιιεΙιτ, Με νετε ειιιει· ιιιιτ ιτιιετειιάε

οΜεεε νετΙιΜτιιιε Μει·ειι1εθειι, σε εε ιιοεΙι ειιιε

ιιιιάετε ρΙιγειοΙοειεεΙιε ΑιιεεεΙιειάιιιι€ νοιι Βρετιιιε. ΜεΜ,

Με Με ειιϊ άειιι Ψεεε άεε Οοιιιιε Μιά άετ ΝεειιτροΙΙιι

ιιοιιειι. Ψειιιι Μι· ιιιιιι Με ΡετεΠεΙε ΜεΙιειι ΖΜεεΙιειι άετ

Ηειιιι€Ιιειι άετ ΜΗΜειι ιιιιά Βρετιιιεε.εεοιιάετιιιιε, εε εε

Με Μη άεεε Με Πτιιιειιι:Ιεετιιιιε άιιτειιειιε Μεεε ιιιιιιιετ

ειιτερτεεΙιειιά άειιι ΓιιΙΙιιιιεεειιειειιάε άετ ΒΙεεε νεφε

ιιοιιιιιιειι Μιά ειιιιιιεΙ εεΙιοιι άετιιιιι, Με Μι νοτεειιι€ε

ΜΜιιιιιιιεειι ε. Β. άιιτεΙι ει:ετΚ εειιτετι Πτιιι, ΒεειιιΠιιεειιιιΒ

άιιτΜι ρεγεΜεεΙιε ΕττεΒιιιιΞειι. ιιιάιτεΚτ ρεγσΜεεΙι Με

ΝεεΙιεΙιιιιιιιι€ειτιεε ειιΓιτειειι. ΙΞε ιΜΙειι Μεο Μετ άιιτειι

ε.ιιε ιιιε!ιτ ιιιιπιετ ΕιιιΙεετιιιιες ειπ ιιοτινειιάιεετ ΕιιιΙεετιιιιε

ειιεειιιιιιειι. Πειε Βρετιιιε ε.Ειετ εειιιετεειτε Με ιιιιτ άεε

ιιιοτΜιεεΙιε ΒεεΙιτ άετ ΑιιεεεΙιειάιιιιε Με εεινιιεετειιι οάετ

ιιιιεεννιιεετειιι ΙιιιιιιιΙεε (ΝεειιιριιΙΙιιτιοιι) ειιτ ΟοΙιεΕιιτειιοιι.

Βειε Βρετιιιε ιιιπιιιιι. Μεο Με Ειιοτει άιιτειιειιε ειιιε Λεε

ιιεΜιιεειεΙΙιιιιε ειιι, ιιιάειιι Πιτ εειιιειι Μοάιιε άετ Αιιε

εεΙιειάιιιιε ιιιιτ Με εεετιιιιιιιτε ΠεειΒιιιετιιιιε ειιτ ΒείτιιεΙι

ιιιιιε, άετ ειιιιτειειιάειι, άετ νετειιοΙιτειι, οάετ άετ ιιιιειΕτι

ιιε.τειι, Με Βετοιιιιιιε ΒεεεΙιεΙΤειι Πει. ΑΙε Εεετει; άεε

ιιιειιεειιΙιεΙιετι Οτεειιιειιιιιε Ιιε.ι. εε ιιι άετ ΡΙιγειοΙοειε εειιι

ΚεεΙιτ νετΙοτειι.

Βετ ΟτΒειιιειιιιιε ειιι!εάιΒιι ειιιε Μεεε ιεάειι.

 

ΜΝ; Μ! Μεεειι ΑιιείιιΙιτιιιιεειι ΜΜΜ νοιι! εποε Με

$εΙιΜετιΜτειτ άετ ΤΙιετεριε άετ Βρετιιιε.ιοττιι6ειι ειιεειιι

ιιιειι. Βε Μεεε εεΙιτ Μι.ΙιτεειιειιιΙιεΙιετ Ψειεε ειιιε ριιχειο

ΙοειεεΙιε ΒρετιιιΜοττΙισε, Με Μτ ειιτεεΜεάειι εκει Ισι

τιετειι νι·ετάειι. ΨειΙ: ειιιίετιιι Με Με _ιεάοε!ι, ειιιε ιιι1

ΑιιεεΜιιεεε Μι ειιιε ΟοιιοττΙιεε. ροειετιοτ ειιίπτετειιάε

ΒρετιιιετοττΙι0ε Με ρΙιγειοΙοειεεΙι ΜιερτεεΙιειι Μι ντοΙΙειι;

Μεεε Μτά ειιιε ειεΙιετ άετ ΚΜ Βε!ιειι. Με Πεμ άετ

ριιγειοΙοειεειιειι ΒρετιιιετοττΙιεε νοτΙειιιὶε ιιι άετ Βειιινειιε

Ιεεεειιά, Μι Μι Με ΜΜΕ εεντειεειι Κειιιι, εεΙιε Μι ειιι'

ιιιειιι ει€ειιιΙιοΙιεε 'Ι'Ιιειιιε. ειιι, ιιιάειιι εε άιιτειιΕ ειιΚοιιιιιιι:,

Με ΖΜιΙ άετ ΒρετιιιειοττΙιεειι ειιι” ειιι εετιιι€ετεε Μεεε

ιιετΜι2ιιάτιιεΙτειι. ΙΜι εειΖε νοτειιε, άιιεε ΜΙε ειιτειιιιάΙιεΕιειι

Ζιιετειιάε ιιπι ρτοετειιεεΙιειι ΤειΙε εετειιε εεεειτιετ Μι.τειι,

Μιε Μι· Με. άιιτε1ι 8οιιάειι, Ατεειιτ. Με., ΖιιιΚΙεειιιιε ιιιιά

Μεεεεεε ιιι άετ Ηειιά ΙιειΙιειι.

Νιειιι ιιιιιεοιιει ιιτιιετεεΙιειάει ιιιειι 2ΜεεΙιειι ΜΙΚιιοιιε

Μιά Πείεεετιοιιεερετιιιε.ιοττΙισειι, άειιειι ιεε Με άτιιιε

ιιοε!ι Με ΒτεειιοτιεερετιιιΜοττΙιεε ειιτειΙιειι ιιι6ειιτε, Με

ιιιιεΙι ειετΚειι, ιιιιεεΙϋειειι Ετεειιοιιειι Ζιιει:ειιιάε Κοιιιιιιι:,

ΜΜΜ άεε θεοτει άετ εοεειιε.ιιιιτειι «Πτειάιτοι·τιιοεε ει:

ΙιΜάιιιε» άιιτεΙιε.ιιε ΜΜΜ; τιιιτ ειιιε άειιι $εετετ άετ Πιπε

εεΙιειι Μιά ΠεεετΜΗιιι'εεΙιειι Βτϋεει1 `ιιεετειιι. Ιιι ι!ιτετ

ΠετπιιοειΒΚειτ Μεεε Με Ιετ2τετε ειιετει, ιιε.εΙι Πιτ Με

Βείεεειτιοιιε- ιιιιά άειιιι Με ΜΜτιοιιεερετιιιειοττΙιεε. 8τιιΜ

ιιιιά ΗετιιειιιΙεετιιιιε ειεΙιειι ιιι ειιιειιι εεΜεεειι ΛΙιΙιειι

ΜΒΒειτενετΙιεΙιιιιεεε,Ιετειετε Μεεε ΜιΙιΙ ετειε ιιιιτειιετ

Μεεε.

Βει Ειιτειιιιάιιιιεειι άετ ρετε ροετετιοτ ιιιιά άεε ΒΙεεειι

ΙιΜεεε εεΙιειι Μι· ιιιιιεεΚεΙιττ ειετΚειι Βιιιιι1άτειιες επίπε

τειι. ννιι· εεΙιετι Μι νοτΒειιοιιιιιιειιειι ΜιΚι;ιοιιετι Μι άειι

Ι)ετιιι ειιιε ιιι ΙειεΙιτεετετ ΑΝ: ιιιΜιετε.ιι€ειι. ΒΜιετ Μτά

εε ΒεετειΜε!ι, άεεε Με ΒτΚτειιΚιιιιεειι άετ Ηετιιοτεε.τιε

άετ ΠετιιιΜτιθΚειτ. Με ιιΜιεε ΑιιίτιιετΚεειιιΚειτ εεεοΙΙΙι

ντετάειι Μεεε.

ΒετιιιΚει:εττΙιε ειιιά Μεο Μι Βρετιιιε.ιοττΙιεετι εοτείεΙτιε

ιιιιτειιιιεΙιειιάε1ιι. Με 8ε!ιντιιιΒιιιι8ειι Μιετ ιιι άειι Νετνειι

εειιττειι «ειιονεειοε!ε» ιιιιετττεεειι ειεΙι ειιεΙι τεΠεειοτιεε!ι

ειιΓ άεε θειιιτε!εειιττιιιιι, ιιιιά άεε Μ. εΙιετι άετ Ριιιι!ει:, ειιι”

άειι εε ειιΙωιιιπιι. .Τε ιιιεΙιτ ΚιιΙιε ιιιιιιιι άειιι ειιιειι @ιιτιε

ειιι εο πιεΙιτ Β.ιιΙιε @ιιτιε ιιιειι ε.ιιειι άειιι ειιάετειι.

ννειιιι Με δε.ιιιειιεΙεεεΙιειι Ηιτειι ΙτιΙιεΙι; Μιεεεειι, εε

ειιιά νετεεΙιιεάειιε ΜϋΒΙιεΙιιιιειτειι Μεεε νοτΙιειιάειι. Επι-ι

ινεάετ ιετ Με Ε'ιιΙΙιιιιε άετεεΙΙιειι ετετΙτετ Με άετ $εΜιιεε

άετεεΗιειι, εάετ άετ $εΜιιεε ιει τεΙε.ιιν Μι εειιΜιειι, οάετ

ετ Μτά τεΙεκιετι. Μι ιι1ϋειιιε Μετ ιιιεΙιτ επί ειιιε ιιτιε

ΜΜεΙΙε ΠιιιετειιεΙιιιιιε ΜΙετ Μεεετ ΜϋεΙιεΕιΚειτειι ειιιεςε

Ιιειι, Μι ειε ειι νειι; ΠιΙιτειι Μιτάε.

Ιιι ειιιειιι _ιεάειι Ε"ΜΙε νοιι ΒρετιιιειειιεττΜ Μ άετ Βε

ιιιεΜιΙεεειιεεΙιΙιιεε ΐιιιιΜιοιιεΙΙ :ιι εειιννε.ειι εεινεεειι. Με

8ε.ιιιειιΜεεε ρτεεεει;ιιιετι άειιιι Με εοΙειιε ειιιε Κτείι, οάετ

ιιεΙιετι ε.εειάειιι.εΙΙειι, ειιιε Βιιιιιιιιε νοιι ΚτΜτειι, Με άειι

$εΜιιεε ιι!ιετΜιιάειι, εάετ άετ $εΜιιεε Με εοΙεΙιει· ιει Μι

εεΙιινεοιι ιιπι Μι ΜάετεΒεΙιειι, οάετ ετ Μτά πιτ Βε!ε.κιοιι

τεΠεετοτιεοΙι εάετ άιιτεΙι Ηγρετεειιιιε ειιι€ετεει. Πιο Κτείτε

ιιιιιι, Με άεπι ΠτιιεΚ ιιι άετ ΒετιιειιΜεεε νετε!;ετΙιτειι, ειιιά

ετετετιε Με ΜεΙΙιεερτοεΙιειιε Βειιειιρτεεεε, άειιιι Με 2ειι

ινειΙιεε Ηερετεειιιιε άετ Ρτοειετε, ιιιιά άτιιτειιε Με τε

ΠεειοτιεΜιε ΜιιεττεΒιιιιε άεε Ι·ζῇεειιΙετἱοιιεεειιιτιιιιιε. ΙΒε ιει

εειιιιεεε.τιι ΙιεΚε.ιιιιτ, άεεε `εει ε.Μιειιιιιειιάετ Ροτειι2 Με

Μοτεειιετεετιοιιειι Με Ιει:2τειι ΒτεοΙιειιιιιιι€ειι άετεεΙΙιειι

Ζιι εειιι ρΠεεειι, άεεε Μεεε, Με Μι ΒιεεειιεειιΜιεΙιε ΙΜ

άειι, ΜΙε Ρετιειιτειι ειιι; Ρτοειετειιγρετιτι›ρὶιιε ειιι Μοτι;ειι

νοιι ειιιειιι Ιιειιιι€ετειι ΜιΚιιοιιεεεάιιτίιιιεεε εερΙειμι ειιιά

Με ιπι Ι.ειιίε άεε Τεεεε.

Βιεεεε ΜΙεε τιιΙιτι νοιι άετ Ηγρετεειιιἱεἱετιιιιε άετ

ειιτερτεεΙιειιάειι Οτειιιιε Μι. Βει εειιΜιεΙιετειιι 8εΜιιεε άετ

ΒετιιειιειιεϊάΙιτιιιιεεεειιΒε Ιτε.ιιιι εε άειιιι 1ιιοΙιτ Μιιιάετ

ιιεΙιιιιειι, ννειιιι άιεεεΙΙιειι ιιοεΕι ιιιεΙιτ άιεπειιάιετι νετάειι

ιιιιά Μπιτ άιιτεΙι 8ειτειι2ιιε νοιι άειιι ΡτεεεετεεεναεΒε ειιιε.

Ψειιιι άετετιι€ε Ι.ειι€ε ιιιιτι ειιι Μοτε;ειι ειιιε ΠεΓεεεετιοιι

νοτιιεΙιιιιειι, εε Με εει ιιιιιειι άεε Βρετιιιε Με! Ιε1εΜετ
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1ιοτειιε ε!ε εε εεειιάε εεεεεο!ιειι ινι!τάε, ιιιο άιιτε!ι άιε

Βεινε8ι111Β ά!ο Οτειιιιε άεεεεεεεε!εε!ετι ινοτάειι ε!ιιά.

Ε!ιιε ιιτε!τετο Βο!!ε ειι!εΙτ εε! εοιιειιιιιτειιι 8εειιιεεεεειι

ειιιιιιι!ε άιε Βιιιιεερτεεεε, !ιι ετεεε!!ι·εετειιι ΠΓΝΠ, ιινειιιι

ε!ε πιιι Οεετ!ρει!οιι εάοτ εεττειιι Βιιιε! νετεεεε!!εεεε!ιετ

!ει. 8!ε ιιιιιεε ει!! ε!ιι Μ!ιι!ιιιιιιιι εετεεεεεετει: ινει·ι!ειι.

1)ιι.ε 1τειιιι !ιι εντε!ετ!ε! ννε!εο Βεεε!ιε!ιοιι. 1Στετειιε άεάιιτεε,

άειεε ιιιε.ιι άειι Ρε!;!ειιτειι άε.ειι ε.ιιΙιε!ε, ντε!ιτειιά ι!εε ΑΚ

τεε άιιτε!ι άειι Μιιιιά ειι ετιιιειι ειιι! εκει ΡτεεεεεινεΒιιιι

εειι ειι ιιιεεεειι, εντο!ιειιε !ιιάετιι ιιιειι !!ιιιι ειτειιι.ιετοιιε

νοιι άει· Ηοε!εεειο!!ιιιιε ε.ετιιι. Με ε!ιεειιι!ε Ρεεε τι!!! εε

ειιειιι ε.ιι!εεεε!;ειειι Ρ'ι!εεειι !ε! ε!ο ε!!ετρεεεειιάετε, άει. άετ

Οεετ1ι!!τρετ άεεε! ν6!!!ε νοιι δεειιιιιιιιι€οιι ειι!!εειει: ιν!τά

ιιιιά ά!ε 8ιεεετ!εειιιιιε άεε Με.ει.ι!ιιτιιιεε ε!ε!ι άετ Ρετε.1!ε

1ειι ειιι 8ειιιειιε!εεε ιιεεετι, ινε!ιτειιά ε!ο !ιι άει· Ηοε!ιε

ετε!!ιιιιε ειοετ άετ 8οιι!ιτεεετειι ιιε.εε!ιοιιιιιιι. Βειιι!τ εεετ

ά!ε ενειιιιιε!! ειιίετοιειιάο, τε!!οετοτ!εε!ιο Βο!ειιιι€ άοε

Ε!εειι!ει:!οιιεεειιιτιιιιιε ιιιιεε!ε!εε, ειιιρ!!εε!ι. εε ε!ε!ι, άοιι

Ρει!ειιτειι εε!ιιο θεάειι1ιοιι ειιι! άειι Αιιιιε !ιειιεοιιιτ!ετειι

ειι 1ε.εεειι, ντεεο! πειιι εεε!! ειιεεετάειιι άειι ετοεεειι νετ

ιο!! ε!ιιετ !ειιεεειιιειι τεεε!ιιιεεε!ε ο!ιιεοτεειιάοιι Ρετ!ειε!

!!!ε !ιε!.

Νεεε εεττ! 0008811011 Μαιο εε ει!εο άετε.ιι! ειιι. άετι

Βει!!! ειιι! άειι Αεοιιά νετ!εΒειι ειι !ειεεειι, ά!ε Ηεο!ιε

ειιο!Ιιιιιε ειι νετιιιε!άειι, ά!ε Βιιιισερτεεεε ιιεε!ι Μεε!!εε!τε!τ

ειιεειιεεεε!ιειι άιιτεε 1τε!εε Αιιιιοιι ειιι! Οοιιεειιιτ!ετιιιιε

ι!οτ Αιιι“ιιιετ1τειιιιι!ιο!! ι!οε Ρε!!ειιτειι ειιι! εεε 8ιοιιιιι !ιι!ε

τ!ιιε. 1)!εεε ιιτερτ!!ιι€1!οε τεεετε!!εεεειι Βτιινεειιιι€ειι ρεγ

ε!ο1εε!εεε-ιιιεεεειι!εεεετ Νιιτιιτ, εεεειι ιιι!τ !ιι ο!ιι!Βοιι

Κτειι!τεο!τείε!Ιοιι εεεειι Βτεεε!ιεεεε Βοιωτοι, ιτεεεειΙε !ε!ι

ειε εεε Ηεττιι Κε!Ιεεειι ειιι· εειιε!ετειι Νειεερτιι!`ιιιιε

!ιεετεεεε.

8!!ε!ιετειιιο!εοιι ιιιιι! Βοειιτοε!ιιιιιεειι.

Ρϋτετ!ιιι.ιετ: Π!ε Βιετιιιι€οιι άετ 0εεεε!εεετε!ιιιι!ιτιο

ιιοιι άεε Μειιιιεε. Π. Αιι!!ε.Βο. ΗΟ!ι!οτ.

Με ιιειιο Αιι11ιιιιο ά!εεεε εε!τειιιιι.οιι ννετ1ιοε !ε!., Με νετ!.

!ιιι νετινοτι: εοιιιετ!ει. ιιιιι.οτ Βε!εοειι!ι:ιιιις άει· 1τ!!εοτειι Δε·

ετάιιιιιιε; άεε 0ιο!!οε ετεεε!οιιοιι. Νεο!! ειιετοιιι!εεεετ ειιι! μη:

ε!ο!ερ;!εεεετ Βιιι!ο!τιιιιε; ιν!τά ά!ο ΚΙ!ιι!!ι άει· Βιετιιιιε·ειι ιιι άτει

ι;τοεεειι Αεεε!ιιι!ιτειι εοεειιάε!τ: ά!ο Ιιτειι!ιεείτοιι 8ε.ιιιειινοτ

Ιιιετε, άιε Ιιιιρετοιιε ιιιιά ά!ο 5ιετιιιιιιι. Ι)!εεε Β!ιιτο!!ιιιιις ετ

εεε!ειι εεε (Ιιτε!ει.!εεεοτι θτ!!ιιάειι νιι!!ιιεεεειιεινει·τ, ιιι!! άοιιι

ννοι·1ι ιι!ε!ιε ειι θεετε.Ιαοτ ε!ιιεε Εεετειιεεεε, ε!ε ινο!οεοε εε

εεάιιε!ιτ !ετ, ειι ιιο!ιιιιειι, εει;1ο!εε ιιει.ιιτετοιιιειεε !ιι άει· Ρι·ιιιι!ε

ε!ο!! ειοετ Πεεετε,τειιςε- ιιιιά !!ι!!εεε!ετιιιειι άει· ε!ιιεο!ιιειι Βιε

ιέιιΒΒειι !!ιιάοιι ειιι! άιιε Ν!εεε-'1'γρ!εεεε ινε!!! άιε Β.οεε1

! ει.

11ιιε Βιιιιε Με! άιιι·εεειιε άειι θεετε!αετ άει· ειιι!ιιειι!.οιι ρετ

ε!!ιι!!εεειι Βι·τ'ε.!ιτιιιιιτ άοε νει·1εεεοτε ειιι! εεεϋτι, ν!ε!Ιε!ε!ιι.

Βετε.άε άοεεε!ε, ει! άειι ετιιιιά!εεειιάειι ννοτ1ιειι άει· ιιιοάοτιιοιι

Διιάι·ο!ει;!ε.

ιν ι ε ε ε ι· ε.

0. Ρ! ε ε: ΚιιτεεεΓεεετε Ηγάτειεετει›!ο. 2. νετεεεεετιε Απ!!

νν!ειι ειιι! Ι.ο!ρε!,ι.τ. Βτιιιιιιι!!!1ετ 1006. Ρτε!ε ιιι. 5.60.

νετ!. εεε Με !!!.ιιις_!!!ετ!εετ Αεε!ειειιι. νοιι νν!ιιιιετιι!τε

ε!ιιε ει·οεεο Βττ'ε!ιτιιιιετ ει!! άειιι θεε!οιε άοτ Ηγάτοιεετεε!ο

Βοεειιάετε άει· ε!!ειοιιιε!ιιε Το!! εε!ιιεε Βιιοεεε !ιπ !!εετε!ε!ιτ!!οε

ειιι! Ιοεττε!εε. Ιιι άεπι εεοε!ε11οιι Το!! ννοι·άειι ιι·ο!ιΙ νιε!ε άετ

άιιι·ο!ι !ετε Κει·εε ιιεεά!!ιι!εεε 1:1!ιιε;οιιάοιι Αιιεερτ!!εεε άεε

νεττ'εεεετε νν!ι!οτειιτιιεε τ!ιιάειι. ΙΒε Μια! ειοε, εε εε εοι:

ννοιιά!ιε ιιιετ, !ιι άεπι ε!!”οιιεετ ι!εεε τι!ε!ιτ πιτ Ι.ιι!οιι εοει!ιιιιιιτειι

Βιιο!ι ειειε Με 8ι·ιιιριοιιιειε!εε!ε, Αει!ε!ει;!ε ειιι! ιιιει!!!ιειιιειι

ιεεε 'Ι'1ιετε !ε ο!ιιειιι.το!ιιι. Βο!ερ!ο!εννοιεε ειιιιιι !ε!ι ιιι!ε!ι ειοε!

Με άοιιι δει·ίε.εεετ ο!ιινοτει.ειιάειι ετ!ι!!ιι·οιι, ιι·οιιιι ετ (Η. θ!!!

πω: «Αιιι;!εε ροετοτ!ε, Βιετιεεετάιο !ει ειιι.ινοάει· ιιετν!!ει-τι

0ι·ερτιιιιεε, εΙεο εε! Νειιτεει!ιειι!ο ειιι! Ηγειετ!ε ειιιιιιτο0'οιι»

ειιι! ι!ειιιι ά!ε 8γιιηιιοιιιο:«ειιτε!!ειιι·ο!εο ιιιι!ειει.οιιάετ Βε!ιιιιετε !ιι

άει· Ηοτιμοςειιά, Αιιεειτε!ι1οιι !ιι άοιι 1!ιι!ιειι Ατιιι. ε!εννε!!οιι !ιι

άειι τεεειειι τιι!ι.Ζιιτ!!ε!ιε!ε!εειι άοε Θε!!!!ι!ε νοιι Τιιιιεεε!ιι» οπο.

ειιιτ'ε!!ε!τ. Ιιι εο!εεειι Γιι!!ειι ε!ιιά άσε!! ιιιο!!! ειιετιιιιι!εεεο νοτ

!!.ιιι!ετιιιιΒειι ειιι Ζ!ι·Ιιιι!ει!εεεεερετεε ιι!ε1ιι ιιι!ι 8!εεοι·!ιε!ε ε.ιιε

ειιεε1ι!!εεεειι. 14"οτιιοι·: (8. 94! «νετ Μοτε!ι!ιιιιι!ιι_“ε!ιι!ειιειι εε!

Βιειιο1ιιιιτάιο ιιιί!εεειι νιι!ι· ε!ιιάτ!ιιἔ1!ε1ι ινει·ιιειι!» νετιιιιι? 1ο!!

;.;!ειιεε, ι!εεε !ιε!ιι ετιιει!εε!ιοτ Ατετ εε! εε!ιινετειι ειειιο!ιιιι·ά!

Βο!ιοιι Αιι1ε!!ειι ειιιιε ει!! Με 11οτρε!ιιιιι Μιά νοτε!εειειι ιιιο!

ο

!ειι. θ. 101 1ιο!εετ εε! «ΒεΙειιΒε εε! άει· Ρ!οιιτ!ι!ε εετεεε. Με

Γ!οεετ ειι!ιε!8, εεεεετε.ιι!τε τιιε.ιι ειοε ιιι!τ άετ Με!. ειιι εεετοιι

ειιι!1!!!ε!ι, εειιει·Ι!εεο θεττειιι!ιε, ε·ε!τεεειοε Οεετ». θετεάο εε!

άει· Με εετ!3εειι Ρ!ειιτ!ι!ε ει!εετ!ιιι!εεειιετάεεει!.:ετ Βιιε_!ε!τιο

ιιν!ι·ά ιιι. Ε!. ε!ιιο !ετε!!ι!ιεε Βτιι!!ετιιιιι.τ ειιι Πει.: εο!ιι. Ε!. 108,

εε! Βοερτεεειιιιι: άει· Τιιεετ!ιιι!εεο !ιε!εεε εε: ενν!τ αετάειι

άιιτε!ι ειιιι·ο!εεειιά Γετειτοεοτει.ο . .. Κτοιιεε!ιιάειι άεπι Ρει!ειιιοτι
ε!ιι Ρτ!νει!41!ιιιιι. ιιιιά Ρ"ετ!ι!!!ιιι!εεε εε!ιε.!1`ειι, πω” άειιοιι άετ

Βιιι!!!ιιε !ιιιιιιιι ι:εάε!!ιειι Μπι!» . . . Βε ιιι!!.τε ει! νιι!!εεε!ιοιι, Μ"

ά!εεει· θεε!ιιι!ειιιιιε εοτοε!ιτ!ιιιτ νν!!τε! Θ!. 198 Δμρειιά!ε!!:!ει @σε

6ειιε!ειιι!οετιιιιε· !ιπ ά!ο νετε.ετε!εειιιιε νοιι Β!ε!ιιιιε!!! !ιπ!!

ε!οι·ι». ('Ρ?! Β'ετιιοτ ιιι!!εειο άσε!! !ιειιτειιιιιιιο, ιινειιιι πειιι εεεειι

ά!ε (ὶοεειιιιι!ιετερ!ο εετ!!ε!ιε!εει!ει, εε! άετ Αρρειιά!ε!ι!ε άει·

ε!ι!τιιι·ι.ς!εεεε Ε!!ιιει·!!!' ενειι!εετοιιε ε τ ιν ιι ε ιι ι ιιεετάοιι !

νν!ο ιιι!τ εεεε!ιιι, ειιι άει· νετ!. εε!!! Κειιιρο!:εεεεεε!ει ιι!εεε

ετοιι!!εοιιά ε!ιιιτοεε!ιοιι. Βει· εγάτοεεετεἔειιιιεεεε Τε!! Με! ,!ε

ι!εε!ι ιιι!ι. Εεεε!. άειιι Βιιε!ι ν!ο!ε Ρτειιιι ο ετιιιετεὅιι.Μ

. ο τ! Μ.

Α. Ρ ο ! Ι ε ι ε ε ε ε Κ: Με εεετερειιιιεεεειι Ι.ε!ειιιιιιςειι άεε

.1ε!ιτεε 1903. Μ. .1ε1ιτΒειι8. ννιο.εωεπ_ “τι” γοΠ

ι!. Βοτειιιειιιι. 1004.

Πεε .1ε!ιτειιεε με 1903 ετ!ιιιςτ ε!!ο ιιειιετοιι ιν!εεοιιεεεείι!!

ε1ιειι Βι·τιιιιι.τοιιεε!ιε!ιοιι ειιι! ειιε!ιτ _!οι!οιτι Ε'ετιεοετ!ιι !ιι εοι·ιες

τε.1ι!μετ ννε!εε Βοε!ιιιιιιιις ει! ττει:,·ειι. ειιι- εεεεςιιοιι ε!ιιοτ Β.ο!1ιο

νοιι ιιειιοιι Ατειιε!ιιι!ιιε!τι (Αιςιιτ!ιι, ΔΙεεΙ, Οετε!!ιι. Αιιτ!ιτεεο!,

Ιεετε!, ΙεερτεΙ, Ι)γιιιεΙ. θειιεεειι ειε.) ειιι! ετ!'ε!ιτειι !!εοι· !!ιι·ε

Αιιενειιάιιιιιςεινε!εε ειιι! ά!ε ε!ε!ιετ!ιι·οιι Βττ'ε!ιτιιιιικοιι; ιιιιιιιεεε

νοιι ι!ειι Ατειιε!ιιι!ιτοΙιι Ιιεεειι ε!εε ΒιιΕ εειιιι!ιετι. Α!ει!ειιιι ιιι!τά

!!εοτ άειε Με :ειιι ω” 1008 ιιι ιιιιιιιε!ιοιι ετειιιιειιάειι Ε'τεΒοιι

θε!ε!ετειο το!'ετ!ετε, εε ε. Β.!!εοτ1ειιιιιιιι!ιει, Ιιιιιιιιιιι!ε!οτιιιιε; ιιιιά

5οτιιιιιιεετερ!ε, ά!ε Ιι!ε!ιιιεετιιρ!ε !ιι !ετοι· νετεεε!οάειιοιι Διι

ενειιάιιιι€εινε!εο (Ηειιι.!ιτειιε!ιο!ιοιι, !ιιορει·ε.ε!ε Πε.ιιι!ιετε!ιιοιιιο.

Πτγε!ρε!ειε, Ρεο!ιοιι εεε). Ζιιιιι ετει:ειι ΜΑΜ ιιι!ι·ά ε!οτ άεε

Ρετειγρειιε Με ε!ιιοτ «ιιειιοιιτι!εο!ιιοιι 1ιιΓο!ιτ!οιιε!ιτειι!τεο!ι;»

Ετννεειιιιιια ι;οιιιιι. Πεε Κιιε!ιε! «Οι·ιεειιοι!ιετερ!ε» εετ!ε!ιτετ

!!εει· άιε νετινειιάιιιιι: ε!ιγε!εΙοα!εε!ιοτ Κιιεε!γειιιοτοιι Με Πο!!

ιιι!ι.ιε! (0ετεετ!ιι. Τ!ιγτεε!ά!ιι, Ονει·ιιι. Με.ιιιιιι!ε-Ροοε1). Βει

Β!ιοιιιιιει!ειιιιιε ινοι·άειι Με ιιειιο Μ!ι.ιο! !!ιιεεετ!!ε!ι ά!ο Βιι!!εγ!

άετ!νιιτο 111εεετε.ιι, ΘΙγ!ιεεεΙ ειιι! Βεειιιιιεεειι ε.ιιξεννε.ιιά!:. Πεπο

τιιιι Μιά ειιι; ε;Ιε!ο!ιοτι 'Ι'ε!!ειι ΟΙ!νειιε1 νοι·ιιι!εοει ειιι! ε!ιιι.;ερ!ιιεο1τ,

ι!!γ!εεεε.1 ιιι!ι·ά !ιι 20% ιι!!ιο1ι. 11ϋειιιιιι· πεετειιε!ιι. ειιι! Βεειιι

ιιιιιεειι, ε!ιιε εε!!ειιετι!ιςε Βιιεει.ιιιιιε, ι!!ο 10%» Βε!ιογ1εειιτε ειιι.

1ι!6.Ιι, !ε!: 2-Β ειιι! εφε!! ε!ιιειιτε!εειι.

Ε!ιι€οιι.

Μ!!!ε!!ιιιιεειι

εεε άει· θιοεο11εεεειίτ ρτε1τι:!εεεετ Δοτει:ε

ει! Β.!ειι.

8!ιειιιιει ειιι Β. Νενοιιιεετ!904.

νετ άει· '1'ε.ετεεετάιιιιιι,ε ειε!!ι. Πι·. Α. ν. Βοτειιιιετι ιι ο!πο!!

Π!!! νοιι Αιιοιιτγειιιε. Αετιιιο νετ, ΜΜΜ ά!ε Β!ἔροιι ιιειιτ!ι·ε

ειιι. (τεεετε!; νιιε8·ειι ε!ετ!ιοτ Βε!ιιιιετεειι, ινε!ε!ιο !ιι οτι τοι:!ιιειι

Ατιιι ειιεεκτεε!ι.οιι, ινιιτάε ά!ο Βιιεο!εν!ε ιιιιά θετοι!ε ιιιιι.οτειιιι

άειι. Πει· 1Ει·ιε1ι; και· ε!!! ειιιετ, ά!ε Βε!ιιιιετιιοιι εεεννε.ιιάειι.

Δε! ά!ε ?τεμ νοιι Πι·. νοεε, πιο άιε Βοο!ιιι!ιιεειιιιε· άει·

8ο!ιιιιετ2ετι άστε!! ά!ο !)ροτειι!ειι ει! οτ1ι!!!.τειι, ιιιε!ιιι. Πι·. ν.

Βοτειιιετιιι, ι!ετ Βι·!'ε1ιι· "Με ιιιοε!ιιιιι!εε!ι ιιι ι-ιτ!ι!ι!.τοιι, άει·

1)ι·ιιε!ι ειιι! ά!ε Νοτνειι εε! ι;οτ!ιι8·οτ, άει· 'Ι'ιιιιιοτ εε!εεε

εε! !ι!ο!ιιοτ ι:ειιι·ετάειι. 1)!ο οτεεε!!τιετιιάο Ριι!εει!ειι. ιιιιιει· ειπε!

εεοι;1 ι!!ε Ρει;!ειιι.!ιι εοετ Πτι, εε! ειιε1ι εεάειιι:οιιά ι:ετ!ιι,ι;ετ εε

νιιοι· οι!.

Θ!ε!εείε!!ε νετ άετ 'Γεεεεετάτιιιιις ειιτ!ε!ιι: Πι·. Ρ. Κ!ειιιιιι

!!εει·ο!ιιειιΡιι.!!νειι Ργε!!τ!εεε!ειι!εεε;Πτ. 8εεεεετε!ιιι.πε

ε!ετ ά!ε Οροτειι!οιι ρτορ0ιι!οτι. Πεε Βοοιιτεειιε!!ά εε!!.ς·τε ο!ιιειι

Γιιιιετετεεεειι θεεει.τειι; εε ε!!εε ιιιιιι ά!ο Ρ'τεεε,οε ε!!! θειιςΙο

ιιιοτει, εάετ ε!ιι ο!ιι:ε!ιιοτ Βιο!ιι νοι·!ιειιάειι εε!; ά!ε Ν!οτε ειιιι·άε

!”τε!ι.τε!εις!. εε! άεπι $ε!ιιι!τ.ι. άιιτε!ι ά!ο Ν!ετο εεε!! ο!πο ΚΜΕ

ιιιεεεε !ιετνοι·, Με!! !ι!ε!ιιει·ε Κοιι!ιτοιιιειιιε; άιε Βι.ειιιο ε;!ιιςοιι

ειιε!ι ε!ε !ιι άοιι Πτει;!ιετ ε!ιιε!ιι. Με Ν!ετοιιεεε!ιειι νετ εο

ιν!εεειτιιιιεεεεε ιι.ιιετερεε!ετι ιιι!ε άει· Κε.!!ιιιιιι.εεε. Πε ιι·ιιτάε άιιε

Ν!ετοιιεεο!‹ειι ειιεεεεε!!Ιι ειιι! νιιεεειι ιιιιιιτει· Βεεεεε11”ειι!ιε!ι άοε

1·1ιιτιιεε οιιιεε!ι!εεε ε!ε!ι νετιι·ε.8·ειιι!οι· ά!ε ι.τοερε!τοιιε Ν!ετε 2ιι

νοτιιιι.!ιειι ιιιιά ει: νοτεειι!ιειι. ε!εε νοιι ε!ιιοτ εειεινε!!!Βοιι Οτε!

ιιιι.εο άεε Ν!οι·εεεεεεειιε ε.εειιεοεειι.

Βει· Ετΐο!ἔ άει· Ορετιι.ι!ειι ινετ ειιι ειιιοτ.

Ι)τ. Η εε εεετ ι εκει ά!ε Κι·ειι!τεο!τεεεεε!ι!σετε άεε ε`ιι!!οε:

ά!ε Ρει!ετιι!ιι ειι!!εει·ιε Με άεπι Πτ!ιι Κειι!ιτοιιιοιιιο, ιινε1ε!ιε ο!ιιιε

εε!ιε!ειιετι!ι.τε ενω ειιιι.ειι, ινο!ιετ ειιιιιιιε!ιιιιοιι νιιιιτ, ι!ε.εε ά!ε

Κειι!ετειιιοιιτε "Με εο!ειι, άιι!ιοτ ειπε ά!ε Ιιιι!!!τεε!ειι ειιι· Ορε

τιι.ι.!ειι. 1ινο!!_!εάεε!ι ε!ιι ργο!!ι!εε!ιετ Κιιιετι·!ι εεει.ιιιιά, ννιιι·άο

ειιετει. Οοετιιιιοε νοιι εν!!άιιιι,ι:ειι νοτοτάιιοι.. 1)!ε Ρει.!ειιι!τι

ε·!εει ε.ιι.!ιιι Αιιεε!ι!ιιεε ιιε ε!ιιο θεειιι·ι ετ!ιτιιιι!α ειι εο!τι, !ιιιιτε

εποε εγει.!εε!ιε Βιιιιιριειτιο, οε ννιιτ άιε Αιιιιιι!ιιιιε άει!ιοτ ινο.!ιτ·

4__εε.-~-:__]~
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εεπειπ!!επ, πεεε ειπ εεεεππιειεππει Ριοπεεε νοι·!ε£;: ει· ειε!!ιε

πιε Πιειιιποεε επι εε!ιπππειε 5ιειππι!πιιπε·, ινε!ε!ιε πιιιο!ι ειπεπ

ιινε!ιιιεεπειι Κειειι·π νει·πιεεειιι. πιει. Πιε Ρετιεπιιπ πειτε επεπ

Ηει·πνει!ιε!ιππε·επ ππιε!ιςειπεεπι. ιιιιε!επε ππε Βι!π πει· Ηνπι·ο

πειι!ιιοεε εειΒ·ι.ειι πππ πε.επ ειιιιιι·επ 'Ι'ει;επ εοπινεππεπ.

Πι·. Ρ. Κ!ειιιιπ ινειει επι' πι. Βεπεπιππε πει· Βοεπιι;επ

ει.ιε!ι!επ ιπ πιεεεπ πιω πιπ; πε ειπ εο ιι·ιοεεει· 5ε!ιειιεπ κε

εεπεπ νιπιπε, πιει· επι εροπτεπε Απεειοεεππιι· ειπεε 8ι.ειπεε

πιεπτ. επ ιεεππεπ. εε ιπιιεειε ορειιειι ινειπεπ; πεπει· ιππεε

ι'ι·ιι!ι:ειι.ι πιε Βοεπιε;επ-Ππι.ειεποπιιπει πεπιεεπτ ινει·πεπ.

Πι·. ν. ειειπ επ π ιπειπι, ιπππ !ιεππ πω. πειι ιιπιπει επι'

Β.-Ππτει·επεπππε; νει!εεεεπ; ει· πει ειπεπ Ρε!! ει!επι, ινε

πεε Β..-Βι!π ειπεπ $ε!ιππιεπ ε;επ πππ ποοπ ινπιπε πειπ Βιειπ

πει πει· Οπειειιοπ πειπππεπ. Ι)ιε ΝιειεππΙπι:ιιππεπ ιιπιτεπ ιε

ποοπ πεοπ πει Ορειειιοιι επι. Ιειεε! ρΙειπιειι; ιπ εο!επεπ

Ριιι!επ πιε πιε Νερπιοιοιιιιε.

Πι·. 8οπεπε τι; εεπ!ιεεετ ειππ Πι·. Ρ. Κ!ειιι πι επ. Με

Γε!! εε!! ππιεπ Ει.-Βιιε!ι!επ ππτει·ειιεπι ενειπεπ; νοι 2 πεπιεπ

πει; πει·εε!πε Ρε!!ειπ πειι;ειινεε Βεεπιτειε επ πει Ππιει·επε!ιππι.ς

εεε·επεπ, _ιειει ιεποεπ ειπ ιιοειιιιεε. Αποπ ινεππ 8ιειπε ιιπι.ιε

ω, νιειεε ιπεπ πιοπι, επ νιε!ε οπει· Με ι·;ι·οεεε νοι·πεππεπ

εειεπ.

Πι·. Ρ. Κ!ειιιιπ: Ιπ ειπεπι πω, »νο πειπει· Β.-Ππιειεπεπππει

ειπ Ξε!ιειιεπ νοπ Ηεεε!ππεεριιπεεε επ εεπεπ ννε.ι. πεπε ει· πει

π" Ορει·ειιοπ επειει. !ιειπεπ 8τ.ειπ εεεεπειι, εεπ!ιεεε!ιοπ ιπ πει·

Νιειεπεππετεπι εε!πει. ειπ Κοπιιιειπεπτ ι;ειπππεπ.

Βι·. ν. 8επ επ π ει: π ει!ι!ειι:, πεεε ει· ιπ πειπ Πι. Βε τε·

ιπε.ππεεπειι Ρε!! ιι·ιιιιπι!ιο!ιει ννειεε πει πει Β.-Ππιει·επ

ε!ιππε; ειπειι $ιειιι επε·εποιππιεπ πεπε, πεε Βι!π πει οππε ππε

Β!εππεπνει·ιεπιεπ επιπειιοιπιπειι ννοι·πεπ, πεπει πιεπιτειιω-ιι-ει

εεινεεεπ. Με εειεπ 4-5 Απιππεππιεπ πιιιιε, ππι επι· (ι!·εννιεε

πειι. επ !ιοιπιπεπ, πιε ειπεεπει·οεεε 8ιειπε εειεπ πεππ _ιεποεπ

πεεπιπινειεεπ.

Οι. ν. Βει·πιπεπ π: Αποπ ννεπιι πειπ Βιειπ πει πει· πεπιε

ιιιιεπ Β..-Απιπεππιε επι.ιεποιπιπεπ ννοιπεπ π·ιι.ιε. πειτε ει πιε

Ορειειιοπ εειππε!ιι, πε "επεπ πει Β!πι:πιιις ειε Ιππι!‹ειιοιι νοι

!εε·ω Ιιιι ιιπιιπειι πεετιειι.ε ει πι. Ψιεπιιε!ιειι: πειι Β.-Βι!πεε

πιο .

Πι. ν. Β ε π ε; π π ε ε π: Ιπ ειπειιι Ρε!! πεο!ιιε ειππ πει διειπ

ιιπτ πειπ πι. επιποε. πεε 2. Ιι.-Ψιι·πε!ε, ιιπτ ππιοπ ιιιιπειιε·ε

Ιιεε·ενει·ιι.ππειππε πει πει Βιροειιιοπ νι·πι·πε πει ειπε εο!ι!ιεεε

πειι ;ειπππεπ.

Ρ. Ι. πει 'Ι'εΒ·εεοιππιιπει:

Πι. Β ο ιι ε π ε ι ι πειι εειπεπ ε.πεε!ιιιππι.<.;τεπ νοιιιεε· ιιπει·:

Ρνοενεπεπερπεππιοπιε.

νει”. πει·ιεπιει ιιπει πιε Βεεπ!ιει:ε εειπει· Ππτειεποπππειεπ

ε!πεε $ρπιπιπε-πππ ειπεε ππι·ε!ι Ρππιιι;ιοπ 8·εινοππεπειι Ρ!επ

ι·ε.ειιεππειεε, πιε !!ιπ επ πει· Αππεπιπε εινεπιιεπ, πεεε εε ειε!ι

πιπ πεπιε!ιεπεπ Ρε!! ειπει ππι·ο!ι Ργοενππεπε νειεπ!εεειεπ

επιππιιπ!ιο!ιειι Ι..ππε·επεπ'ε!ιιιοιι !ιεππ!ε.

Βιε !ι!ιιιιεο!ιε θεεεπιεπτε ποε Ε”ε!!εε ιει πππ ι'οιιι·εππε: Ρετ.

!ειπει: εειι πιεπιειεπ ν7οοπεπ επ πππεετ!πιιπιει πεπει·πει'ιει

Βιιιιεπιιιιιιε, πειεπ !)ιπ'ειεπιιε!π!επποεε εννιεοπειι 'Ι'γρπιιε εππ.

πππ ιι·ι;εππ ειπει Γοι·πι εεριιεοπει· Ε!ι!τιπ.π!ιπιιρ; εειμ,νεππω

ιππεεε. Αιπ ΧΠ. Βεοπεεπιππε·ετε.εε επι' ε" Ι. Απε. πεε διεπι

!ιι·επ!ιειιπεπεεε (Οι. Κ ι· ε π π π ε Ι ε) ινιι·π πω» Ηπειεπ εε!ι!εει.

πππ ειπ εοπιειπιιε-ειιι·ιε-πεειποιιπεε;ιεοπεε 8ριιι:πιιι πρωτο

ι·ιειι; πειπ πειεπι' Ζειεπεπ ειιιεε !ιπ!ιεεειιιςεπ Ρ!επιεειεπεεεε.

Ιιπ ννε!ιειιι δ'ει!επι' ιπειεετε.ιιεεπε Οιο!ιιτιε Με 'Ι'πιοπιποεε ει

πει 'νειιε ι'ειιιοιε!ιε; .εοπ!ιεεε!ιεπ Τ!ιοι·ε!ιοτοιπιε ιπιι: Βιιιιιεπι·ε

εε!ιιιοπ, ινοπει υπ Εκει· Εκει επι!εειιι ννει·πεπ.

Με πειιιειιο!. Ππιειεποπππει πεε Βρπιππι πειτε ι'ο!ι.ι·εππεε ;

Βιεεππιει Ιιιι Απεειιιο!ι πειι Βιιπιιιιπε ι'εππ ειο!ι ειπε επι'ιε!!εππ

ἔι·οεεε !ι!επεε νοπ Βιεποπεπ, ιπ _ιεπεπι θεειοπιει'ε!πε ππππει·ιε;

ιε 8ιε.πο!ιεπ πεπεπ ειπε ιι!ειιι!ιεπ εοπ!επ!ιε Γοιπι πππ ειππ επ

εο!πι θι·επι πεπειιν; επεεει πεπ 8τιι.πο!ιεπ !ιε!πε επ·

πει ε Μι!ιι·ο·οι·ς. Απ! Αεειρ!ετιεπ Βειπ!ιιι!ιπι: εειιε, ιιι

ειειεππε Κο!οπιεπ, πιε ιπεοπ επ ειιιειπ ι'εποπιεπ Ρι!ειεεεπ

νειεοπιιιεΙεεπ. Ιπ ειπει ει·πεεει·επ Βειπε νοπ Απιιπριππεεπ ει

ιιιιπ ειππ !ιοιιειεπι: νειπιιεειεππε; ε" θε!ειιπε πππ Γεπ!επ

νοπ βεεπιιπππα ιπ Βοπι-!!πι!ε!ι- πππ 'Ι'ι·εππεπειιε!ιει·εεει.

Μι!επ ε·ειιππι. πειπ, πειπ ιιιε!ιι; ΚειιοιΤε! πειπ ειππ ει.ει!ι

πιεππ πππ πεπεο!ιτ ειππ πω: ι'εποπι.ειπ ,ε;ιειιπιεππειπ Βεεεπ.

νειΓε.ιπππιι· πεε Νε.πιποπεπε πιει πιο!ιι ιιπειε!! επι', ειε

εο!ιππει:επεπει ιπι Βο!ιιππο!ιει·ε8·ει.πει .Με

ε ι π π ιιιι π τ, επεπ ιπ Βοπι!!οπ πππ Ρειιι.οπ. Βιι ι· ειππ ο ιν'

εοπει· ιπππωπεε ινιι·π εππ ιπι, ειπε π!ειπι. ει· ππνειιιππειι.

Β ι π ι ιι ο ι· ο ε ι ο π ε π, ιπ Ρερεοιι πππ Βοπι!!οπ επερεππιειι,

ιι·ει·πεπ ιιεο!ι 24 Βιι..πε! Β'7° πιοπιιιι ιι·ε!πει:. νπειεεε

πεπεε ινειπεπ ιπ 12-88 Βιπιιπεπ ειοπει· .εε

τοπτει νοιι Η! Οεεε Απειιιπ!ιπι·, επειο!ι! πει ειιπ!ιπι.επει ειε

πει ιπιιερει·ιι.οπεειει· Αιιπ!ι!ιειιοπ; πει !ειετει·ει πεειποιι·πεε·ι

εππε Ρει·ιιοπιι.ιε.

Με ειπε πει· Ρ!ειιιεεεννοππεπεπ Βε!ιτειιεπ νειπιε!ιεπ ειππ

επεπεο Με πιο πεεο!ιιιεπεπεπ πππ !επεπ ε!ειεπιπι!ε ιπ Βειπ

!ιπ!ιπι· νει.

~Νεο!ι πειπ !ιπ!ιπιε!!επ νειπε!τειι ιπιιεεε ει πεπ 8·ει'πππεπεπ

Ρ.ι!ε ιπ πιε ιιι·πριιε πεε Ρνοονεπεπε ειπι·ει!ιειι, νιο

πιπ ει· επι επεετεπ πιπειππε!ιιιιι.

Πε πει· Μιπι·οοιιιεπιεπιπε εοινοπ! ιιπ Βιιπτππι ειε ιπ πειπ

Ρ!επι·εειιεππει; ιιι Βειπ!ιιι!ιπι πππ ιπ ε·ιοεεει πιεπειε νοι!ερ.ι,

επ ιππο!ιιε ει ειππ επεπ «Με επεεριεοπεπ, πεεε πει·εε!πε ειπε

ρει.ποπειιε Βεπεπιιιπει !ιεπε πππ πει· Πιεπε!ιε επι.ερι·εεπε ιπι

πιε επτειιππ!ιοπε πππεεπε.ιι'επιιοπ (ννεπιεοπειπ!ιοπ !οππ!ειι·ε

Ρπεππιοπιε, ιπιι εοπεεειιεινει Ρ!ειιι·ιιιε).

· (Απι.οιειειει.).

Βι·. Κι·εππ!ιε!ε: ει· νιο!!ε ειπιπε ιινω-ιε επιπ Ρε!! ειε

εο!οπεπ Με ειπι,ι,ιεε ιπι ε!!πειιιειπεπ επε·επ: 1) πει-Ρει.!ειιι

πεπε ννοεπεπιεπε· ππιει πειπ Βι!πε ειπεε 'Ι'γρππε ιπ εειπει· Απ

ιει!ππιι ε·ε!ειςεπ. πεπε π!!ε Βιεο!ιειπππε·επ πεε Ί'νιιππε ε·επο

ιεπ. ππι· πιε ννιπε!'εοπε Βεειιι.ιοιι εε! πιεπι: εειππο!ιι. ινοι·πεπ;

π!πιε!ιο!ι Αιιει.ιει; ε" 'Ι'επιρειετπι·, επι ει" ειε.πιεπ !ιπ!ιεπ 5ειιε

Βιοπε!ιιιιε. πεππ εε!ιι !ι!ειπεε Βιιεππει; Βιιπιιππι εε!ι!ει

πιιε;-ειιιιι.=;. ι.ει;ε!επε επεπ πεειποι·ι·πεε·ιεοπ ιι·ειπ.ιπι; πιε βι·οιι

ε!ιιιιε εει εεπι !ιειιππο!ιιε ρ;ειπεεεπ, πεπ Βιιεππετ. εεει.ιε8·επ,

πε.ε "Με Βι!π πεπε ειπεπ εερι!εο!ιεπ ΟπειεΙιεει επιιεποιπιπεπ;

2 ιπε! εει ιιππ!ιιιει·τ ννοι·πεπ, επειει εει·6εεε !πιιεππει. ει.νιιεε

πεειποιιπεριεο!ι, ππε εννειιε Με! ππι· ννεπιβ επι!εειι; πιε Βρπ

ιιιπιππιειειιοπιιπε εει.ειε !ιο!οεεειε !ιπεεεεπ νοπ Π!ρ!ο!ιο!ι!ιεπ,

εειππιε!ιπιιιιιειε; ερειει εει ρ!πιε!ιεπ Ρπειιιποιιιοι·ειι επι€ειιε·

πω. πεπει νει·!ειςππε· πειι Κιε.π!ιεπ επι' ει.. επιι·ιιι·ρι!εεπε Βιε

τιοπ; ιιι πεπ !ει:ιιιεπ Τεεεπ πειτε ειππ Οιε!ι!ιιε πππ Ιππιπιπν

πιιιιε ειπεεετε!!ι.

Π!ε πεεπιοιι·πεε;ιεεπε Βειπιειιςππε πεε επιπππιπε Μεεε ει·

ειε!ι πιεπι επ ει·ιι!ε.ιεπ; ει· πεοπτε επειει επ ειπειι Ζει·ιε!!επει·π,

επ ειπε πι·οπε!ιιε!ιιειιεο!ιε θενει·πε, ποοπ πει ππε Βιιπι.ππι πε

ιπο!ι!οε, πεπει πεπι ει· νοπ πιεεειπ θεπε.π!ιεπ επιποιι.

2) Ιππεεπε· επι' πιε Ριοογεπεπε-!πιε!ιιιοπ πειπει!ιε ει, πεεε

ει ι'ιιιπει· ειππ πιιτ. πιεεειπ ΒεπιιΙιιε πεεεπιιιτιει. !ιεπε,· ε. Β. πει

ειιιεπι Ρε!! νοπ $ερειε. πιο πει Ργοενεπεπε 8·ειπππεπ ινπιπε.

Βεπιπιπιε!ππεοπ πιει· πειιιιι!ε ι:;εε·επ πιε ρεπποεεπε Βε

πεπιπιιε πιεεεε Ργοε.-πεο!!!πε, ποο!ι !ιιιιππε ει πιεεει· Αιιιι'πε

εππε· πιοπι πειιι·ειεπ; ερειει πεπε ει πειπ ειπεπ εινε!ι.επ Γε!!

πεοπεεπτει. π» Με ειι·ι:ε 200 Ι.ειεπεπτει!ε επι ξνοε.-πεο.

ιιπτοιειιοπι, ιιπει!ιεπρι. επι' ε.!!ε πιε θε!ει.ιπε νει·Ε!ιιεειΒεππε

πππ ειιιπιπιπεππε Βε.ει!!επ, επι πεπ ερεειιιεε!ιεπ Ρνοε.-θε

πω. Ι)ιε ΡΙεπτειι ινει·πειι νοπ πεπι Ρνοενεπεπεπιειιι ιιπει·ννπ

ε!ιει·ι, απ. θε!ειιπε νει·ι!πεειι;ι; !ει.ειειε ει·εεπειπι τω, πεπιι

ε·ι·ιιπιιεπ, πεπει πει ειπ ιπιεπεινει Θει·ιιοπ. Βει πειπ 8επε

πε ι εεε!ιεπ Ε'ε!!ε Μεεε ει· πεπ ερεειιιεεπειι θειιιοπ πιειιι. !ιο.π

ειετιειειι. θειιιει Απειε!ιι. ιπι πει Ρνοογεπεπε ιπ πιεεειπ Γε!!ε

εε!ιππππ.ι ιπ πιε Ιπππεειιπππ!επ €επι·ιιππεπ. ιπ πεπ Κπ!ιπιεπ

ιιπει·ννπεπειτ επεπ ε!!εε. ΑΜ' ι!ιπιπεοπι. πει Ρε!! πω. Βιππι·πο!ι

ειιιεε 'Ι'νιι!ιπε, !ιοπιπιπιειτ πιιι·ε!ι εριιιει·ε Ργεονε.πεπειπιε!αιοπ.

Ιπ Βειοπεπι.ει!επ ιει; πει Ρνοονεπεπε εε!ιι εε!ιεπ €ειπππεπ

ναοι·πεπ, ιιππει πιεπ ιππ. εε ιιιιππ ιπεπ εππεπιιιεπ, πεεε ει·

εοποπ ιπειε νιι.επι πεε·εννεεειι εει.

Πι. Ρ. Κ!ε πι ιιι: Βει Ργοενειιεπε επι ι.ιενιπππ!ιοπ ειε θε

ιιιορπνι επι', επι ι;εννιιππ!ιο!ι ειε πιεπι. πειπιοι.ιεπ; ει· εε!ι!ιεεει.

ειππ επ Βιιει·ππε;επ επ, ιει πεππ ππιεπ πω” Με θιει·ιιε!ι ει·

!ιεπππει; πει νει!επι' πει Βιιειππε Μ; ιπ πιεεεπ Ε'8.!!ειι πιεπι

ππι·επ ιπιι ε·εειπι·ι, ειε πεπειτ επεπ επ !επι;ε ειε "εππ πει· Ρν·ο

ονιιιιεπε πιοπι πε ιν.ιιιε. Ιπι Βιοεεειι πππ ,πεπεειι κι. εε ε!π

Κειπι, ννο!επει εε!ιπππε.ι· επιιι!ιπ.; ει· ννιιεπει·ι εεπι ΒΪδΐι(ι νει·

πεο!ιι. ειε ειιπει·επ Κπ!ιιιιειι; ιπ ειπεπι εο!ε!ιεπ Με. πιει πεππ

ειππ πεπιι πιοπι εεε”, πεεε πει· Ρνεονεπεπε ε!!ειπ ε 8·επ·εεειι

ιιπιιε, εε Μ. ειιι Κππετρι·οππ!ιι, ειε εππειεπ Βεει!!επ ειππ νει·

πιιιιιει. νιοιπεπ. Βριιτει· πει: ιιιεπ ιεποοπ ε·εεεπεπ. πεεε επεπ

πει Ρνοπνεπεπε πει· Βιιεε,·ει· νοπ εεριιεεπεπ Κιιιιιιι!ιειιεπ εειπ

!ιεππ. Με Βιπννιι.ιιπε νοπ 8 ο π ι ιιι ιπ ε ι π π ε ε ιι πειι ει· πιο!ιι. ιπι

ετιοππειιι,=.ι. Ιιι πιεεειι Γιι!!επ επι.ννιε!ιε!ι. ειππ ειπ επει·ε!ιι.ει·ι

ει.ιεοπεε Κιεπππειιεπι!π; ο!ιει·ε!αειιειιεοπ ιει πει Βει'πιιπ ειε

Πειιιι, εε πεππειιι ειππ ππι ειπεπ οπειι!!ιο!ι!ιο!ιεπ Ζειιει!! πει

Βε!ι!ειπιπειιι.; Με πει Ηεπι. ιιει.επ Ρειεο!ιιειι, Ε!!ιτπιιπε. επι. Βει·

Ρε!! νοπ Βεπεπει·ι. @πειι εειπει· Απειοπι ιιεο!ι επι ειει.επ

θι·πιηιε, ει πειι ι!ιπ ιπι ειπε εε!ιπππιι.ι·ε Ιπιε!ιιιοπ ιπι: Ρνοε.

πεει!!πε. Πε ειεπι: επεπ πει Βειπππ πει Βεει!!επ ιιπ Β!ππ εεε,

ειεε εεπι ινιο!ιτ.ιιι πι.

ιι·ιιιιε νοιι ιειπει Ρνοογειιεπειπιε!ιιιοπ ειππ ιππι 3 πε!ιεππι,

ε. Β. πει Για!! νοπ Ιιππιιεπρεπει·επ, νοπ Βι·επ πει· επιφ

ι“ιιπιι; !ειεεειε ιιπτ. πισω πω» Ζεππειιιε!ιιιιοπ επι'.

Οι. ν. Βει8·ιπ επ πι Οε.ε Βιιεππετ πεπε ει επι πιο!ιι ο!ιπ

ιε!ιιει·ιετιεοπ πεοπ πειπ θειπε!ι πι» Ρνοενεπειιε πε!ιεπ !ιπππεπ.

Πι. ω" πειοπι, πεεε πιε πεπιοπειιιειι.ε Κειτοπε!!ιπ!ιιιι

πιεπι πεπ ιππεπεινεπ θειποπ πειι.ιε, πεπ ει· ι'ιιιπει πει πεπ

Κ ι· ε. π π π ε Ι ε εππεπ Κπιιπιεπ ννεπιπεποπιιιιεπ; πει πεπ επιπε

ιεπ Κπ!ιπιεπ !ιπππε ει ιιπει·ιιππιπ !ιειπεπ πεεοππειπ θειπεπ

ιιππειι. Ιιπ ιιπιιεεπ πειιιει!ιι ει, πεεε επεπ πει Ο!ιιεπει!ιιεπ

!ιππεεπ οιι πει Ρνοε. ειιιτιειε πππ εοποπ ;ς!ειο!ι ιιεο!ι πειπ θε

ιποπ επ ιιοπετειιειεπ εει.

Βι·. Ρ. Ιζ!ειππι ι:ιεπι ποοπ ειπιπε! πειπ Απεπιπο!ι, πεεε πιο

νωπε πει πειπ Ρπ.ιιεπτεπ πεπ επειε.!ιτειιειιεοπεπ Θειπο!ι !ιπιπε

πεπεπ ιιιιιεεεπ.

Πι. Βε!ιε.πειι.: Ζπειει: ειππ νοπ Κι·επππε!ε Κο!ι!ιεπ

πεεεπεπ ινοιπεπ; εε !ιπππεπ πιεε !ιο!ι!ιοιπε !ιοιιιιεπ πεε Ργοενε

πεπε εεννεεεπ εειιι. Ιπ εειπεπι ε!ε·επεπ Ρι·ερειει: εειεπ ππι·

διεποπεπ. εε πι πιει· !ιειπε ι.ιο!γπιοιππε Ε'οιιιι.



ω!

Γι!!! πο! νοι·ειιιιιο! πιο Βοοιιι!ιοο ποε Ργοο. επι' πιο ι·ο!οπ ΒΙΜΕ

οι·οο!οποπ οοεπιππι·οπ,·ποιοπο οι· επεποιοπι! πο!. Πιο !·ο!οο

Β!π!!!πι·οοι·οποπ νοι·εοι!πιοποιι, ποι· Ργοο. ιπε! ειο οπ!'; πιοε που

πιο! ποι· πο!. πι” Βιπ! ιο! ί!·οι!ιοπ πιοπ! ει!! Ργοο. ιιο!.οι·

(ιἔποιἐ ποι·ποο. _ιοποοπ ειπε $οι·πιο πο! Ριοιιιο;πιοε ε·οπιιο!. ποππ

πε ειππ! πι! πιο!!! ιπι!. πι!!! ιο Ζπεοοιπ!οοποπο. Με Λέω".

!ιποιιιοπε-Ρι·οπο ι!ο.πο ο!·οιοπ! ποιποοι!!, ποοιι ε!!! Με οιπο ποο!!

πιο ! εποοεοι!!οεεοπο !Γ!·εεο.- πιω ποπ Θοι·ιιοπ οοποιοποι, επ

ι2οποπ πιο Ι.οι!ι·πποιιοι· πο! οιποπ ιοιο!!!οο «.Το.επιιπο,·οιπο!!» πο.

Ρ!! !Τοι·πε!οπ' ιο! ιπ οιοιο;οο εοιποτ Κπι!πι·οο ο·ι·ιιιιιιοπ, ιο επ

οιοπ πο! 'Ι'π,<.ιοειιοι!! ποεεοι· επ ποιο!·εο!!οιποπ. Πιο ?ιοοο. οι!

'Γγρι!πε νοι·ιιο,ς!, ιο! ι!! πιοεοιπ Γι!!! πιο!!! οπ!εοι!ιοποο. Πι·.

ιι οεε εο.<.τοπιιποι· πο!οπ! οι. πεεε πιο Κ πιιπ τοπ ποε Ργοο.

οι!!! ιιιοπ! εο ιοιοοειν !·ιοοι!οπ.

Π!. Κ το ο ο π πιο: - Νοοπ ποπ θιπεεοονοιππι!οιεεοπ πο!

Κ0!!!ιοπ πιιπ π!!!πο!!ο!! π!! οιπο !!πιποοπιποο· πιοπ! ιοπιςιιοπ.

Πι·. Κι·οο·οι· ι'ι·ε;!, οι! πο.ε Μο!ο!·ιοι. οπο ποιοποιο Π!.

-Βοποπο!·! ποπ Ργοο. ειιοι!ιο!ο, οπο πο! Ζει! ε!ειιιο!!ο, πο

πο! Ροοιιιπο!.ποιοικ πο! ποπ Κι·οπ!ιοπ ποοι! πιοπ! οπιπιοιιο!!

πο!. οι! εε πεοπ πο! Βο!πιοιιοιππο ποεεοιποπ επι· Πιι!οι·επ

οπως ποιο.

· Βιππο!!!!.πο!! οι·πιποι·!, πο.εε οπο!! εοιποο Ιπίοι·ιοπιιοποπ

ιποι οιο πιο!οι·ιο! ιιποιο,ιοποπ πο!·ποπ, ποιοπο!! οπο πο! Ζοι! νο ι·

ποπ! Ρποπιπο!ιιοιοι ε!οο!ιο!ο.

π. ε. Βο!ιτο!!!! Πι·. 'Ι'ποοποι Βοπποι·!ε

Ρι·οιοιιοιιο ποο ιι. Αοι:!οιοοοε

που Εετιπππιεοποπ Λοι·ειιιοποπ Οοεοιιεοποι`! ει!!

24., 25 πο!! 2θ. θοριοιπποι· ιοοε

ει! Ειονοι.

!!ι`οι·!εο!ειιπΕ.!

4) Π!. θι·οι!'ιοπποεοπ ε!ο!!! 2 Ρο!! ! ι! πι
ι.ιοπειι!οιπ Ζποε;οο-Μποπποποοι!ιοπε πο!. ω] ω! 'Η “Π”

Ι. Ρο!. 43 ο.. ο. Απει!οποππ!οε Κιιι·ειοοιπ ποε Μπππποποπε,

πο! ππ!οι·επ Ζιιοο·οοιιιιοπο ιιοπ ποι· θιπε;ινι! πο! ι·οοπτοπ Πο!ο!·

ιιιοΓο!·π!!ιι'!ο. ι!!ιε!ιιοο!ιοπ ποοπ !οιπρο!·!!!·οι· Κιοιοιππι·οιιε!!ποπο

ι!.ππεοοποοιιι. Επιειιι·οο!ιοπ ποι· ι·οοιοο!!.ι·οπ Ι.γιορππι·ιιεοο 14

'Ι'οεο ε πιο!. Βοπιιοπ οπο!! 8 !!!ιοοιιοπ Εικετιι·οο!ιοπ πο! οι!.

ιθιπι!!οε !ιοι·ιε. Ηοι!ποιε εε!! οιιπο Β .Το.πι·οπ, ποιο !ιοϋοποι·πο

οι·ποοπεπορ:·· πο!! Κιοι'ο!·ε. Βοι·οοι!ο ιιοπ!π νοι·ποποι·!. Κο.ο- ποπ

$οι!ιποιινο!·ι!!οποπ Μπι!!!

2. Ρο!. 69ο.. ο. Κε.ι·ειποιο ποε !!ποπποποοε ποπ πο! Ζππο·οο

εοι!εο. Ειιιοιειοπ ποι· οι·ιιτε.οιαοο 'Ι'οιιο οποπ ιποπιοποι· Κιοι'ο!·

επει!πο,ο· Ι(Κοοποι·). νοι!!πε! πιο!! οιπο!! νιοι!οιε ποι· Ζιιππο.

Βιεποι· ι! οποιοι! ιιοιιπο,ε·. Οο!οι· ιπιιιι!ιοποιιοι· οποιο.

Π!. Θ!!·οι!ιοο ιιο.ι.ιοπ ε!οιι! ι'ο!·οο!· 2 Ρο!ιοπ!οο π!!! οι!!·ι

πο!! ποπποοεοι!οιποποο!ειιππποοοπ ιιο! ποπ πο!οο! πιο Νο!ποο

παπι!!! ι“ι·ππεο!!ιοοι· π ι·οι!ο!· ιι'ιοιιο,ςππο· ποι· ιο!ιειο!·τοο πο!!

ποπεοποιποο ονοο!οοιι ποιοι· Βοε!!ποε ποε πιο. απο! νοιοι·ο.

Ο ι·οι!”ι“οοπ ιιο;οο ποιοοοε!ι·ιο!·! επ οιπο!!! ποι· Ρε!ιοο!οο ποπ

οιιιοπ οπο· εοιοι·ιιι;οι· εοποοππρ,·ειοεοι· Βοο!!πος, πιιπι·οοπ πο!

εοποιοο Ρο!ιοο!οπ οπεπιι.ι!ε πο! !ιι-οιπο Ιοοιειοποπ εοι!ιο,ο!!!;

πο! οπ ποππ ποπ πο.ποι οποιο νοι·οι!οι·ππο· ο!ιο!· Ριο!ιοι·εο!!

ποπ. θειιοε ποι· Ηειιπππτεοιιιοοο!!οπ πππ !οιο.!ο !ιιιπι·οπο!!ποι·

πο!! πο! Ηοοπ οιοειο!ιο!οο πο!.

Όι. Θ!·οι!!'οπ ποποπ πο!·ιοπ!ο!. ιιποι· 2 !ιοπει!!!!ιο: οιποπ

νοινπ!πε οοοοι ποπ οιποο νοινπ!πε !!ο!ιπ!·οο ειο·ιοοιποπο εποε

ιοποιο!ο!οιο!! Με ρ,·οοοεοο. ιπι Α!ιεοι!ιοεε επ ποπ ιπι! Α !ιο

οι οιοιοι!!ιοποπ νο!·ποιιεπποι!οο πο!! νοπ νοινο!πε ιιο!ιιιι·εο

ειπιποιποπο ιοιο!ιο!·! Οι. !ιπο!· οιπιο;ο οπποι·ο πποπ οι!! Α!ι·οριπ

!π_ιοι!!ιοποπ νοι·ποποοπο!!.ο Ιιοπει'ι!!ιο. Βοι οιιοπ πιοεοπ Ρο!ιοπ

τοπ πο! πο! πο! Οροι·ο.!.ιοπ πιο ιοιοπιιοπο ει!οι·ιο!ιο νο.ειιιιιει·ι

ι2-1οιπΠοεΕποι· Μοεοο!οτιο.ι- ποπ Πο!ιο,εοιπεεο. εοπιο πιο εοπιιπο,

?εε [ο “οιπο ποε Ρο!·ι!οιιοπιπε οιιι, οποιοιοιι ιο οιπιιςοπ ιιι!!ιοπ

ἔθπιἔι ιο1ποιΣιιοπ οι!·οι!.860 ποε!εππ πππ πο!··νοινπ!πε ιιπο!·

Ι' άπο οοΚ Ιοε!ποπ.· !)ιοεο ιπι! Δ!!·οοιπιπ_ιο!!!ιοποπ νοπ ποπ

απ. ιεοιοπ ο ιο οο ιοι·ποπεπποι!οπ Επι!» ειππ ποππ ποι· Οοο

το!ιοπ. !!οποεοπ. εοοποι·ε ιο!ο!·οεεοο! π!! οιπ Επι: 86_'ο,ι!!·ιοο

Βιιποι·ιπ, 8 ιπε!! νοινπιπε ιιο!!!!ι·ιιο ιπποι·πο.ιπ εποιοι· οιπο 2

1!!-Ρ880ι0ι01"Β. ποε οι·ειο πο! πιιι·πο πιο ιι!οπιι'εοι!ο Απ

ι? ΡΗ Θ! Ποπ!!! ε!! πιο νο!·ποι·ο Βοπο!!πειιπ ςπειιιοιι ππι·

Π!!! .ΝΒ 80Γ0εεποπτοοι Με οπο”. Βοι ποι· εποι!οπ Ιιοιιειπρο

το!οιπιο ιοοποπ ειπ!! εποε ιο Νοι·ποπ, _ιοποο!! κοπο νοι·ποοι!

εποε επιεο!!οιι βοοοιιποοπ πππ 'ο. ι·οο!εοππι. Βοι ποι· 8. ω!!!

!ΗΙοιπιο ππιπο πιο 'Ι'ο!ειιοεο!ι!ιοπ ποι· πω!. ει.<.ιπ!οιποε οιιπο

! Η Οποιοι!! Αποειοιιιοεο). Απο Β ιπε! Ρ!·ιπ!οιο!οο!ιο. .ιοποε

πιο! πο! πιο ποιο οι·το!·ιο!ιο Βιο!ιιοιεοι,ο,·ππ,ο· πο!. οι. π!! οπο!

ειπ πε!·ο!οι· Αοπιιοι.τοι· ποι· Α!ιορι·πποποππιιιοε π! εοιοποπ ει!!

Μ!. ποιοιιο επι· Ο οιιο!ιοπ ποιοπροο εο!ιοπ,

ποιο! οπο! νο! ποι· Αοεο οπιιοο;, ποεε ποε Λ!ιοριο οι!!! ιιο!!!

ι!!ο!!ο !)!·οπιιοι: ποποποπ !ιποπο. Πιο Α!ι·οοιοποπει!πιιιπι.ς πο

εποο!!! ποι· πιο Βοεοι!ιι.ιιιοο;· εροε!ιεοποι· Κοο!!·πιι!ιοποπ ποε

!)οι!οε ποπ ποεεοπ ιοιοι!ιι·οποι·ο Βιπ!ποτεοι·8·ποο·. @πιο Βιππο!!!

Με εοπιοοιεειιι!οοποε Μ!!!ο! πππ ιοπιι·οιι! πιο ΑπΓιιπι·ιοι!!ο!

 
 

πω!! πο!! Επι. ποιιοποπποο ιο ποι· Βοποππιποιε· οιιπτ-οοι:ειιππ·

ιιοποι· Ποι·ι!!οι·ιπ·οοιιιιποοπ οι!! Βο!οι!ιοππο ποι· δωσει!. (ΑΡΝΗ

π' '!' .κι Μ) !Απι.οτοΕοι·ο!).

ο ι ε ιι π ε ε ι ο ο :

ι)!·. Βοοιιοππο!·ε;: πο· νοπ θ!. ι·οι'οι·ιοι·!ο πο!! ιο!. πο!

οιποιπ νοι·ιιοι·ο·οποοποπ Απιιοιιο νοο Ιιοιιε οι·ι'οιο:ι·οιοπ οι!!

Αιτοοιο-!π_ιοιιιιοιιοο ποπ Πο.ι·πιοιποιοεειιπο·οπ ποποοποι! νεοι·

ποπ. Βοιιπ 2. Απιο!ιο ππιποπ πιο Α!ι·οριπ-!ο_ιοι!!ιοοοο ππι· νοιι

!οι!ποιεοιπ ιιιι·ιοιπο ποο;ιοι!ο!. Με!!! !πιοι! Αποοοε; νοο Ποιοι!

ποι· Ζοε!ιιππ πο!·εοιπο πιιοπ. Ιο ποεπε; πο! πιο πιοιοπεο!!ιο·ο

Απποππιιπ,ε νοπ Α!!·οοιπ πππ Μο!·οι!ιοιπ οι! επ ποποοικοο. πιο”

πιο=ο Μι!!οι ιππο:ιιοι!οι·ποιεο οιπο.πποι· οο!εο,ο·οππιι·ιιοπ.

οι. 'Ι'ιιοιο οπο: Α!ι·οοιπ-Ιπ_ιοιι!ιοποπ πο! Ποιι!!!!!!!!!!ι!ι.ιε

εοποιοοο οιπο οοει!ινο Ηοι!πιι·ιιππο οιιεεπ!!ποπ, πιο ειπ οιιιο

!ππ!οι· πο!! π!!! πο.ε ποπιοε. .!οποπ!°οιιε ιο! πιο ιππρι!οτιο οπο!!

ποπ Ιο_ιοι‹!ιοποπ οιπο ο!ιεεοι·ο!·ποπ!ιιοπο. -. .

Πι·. Ηει·ιπ ε: Βοι Ποι·ιοποπππ!·ιιοποο ειππ Α!ι·οοιο-ιπιοι‹!ιο

ποπ νοο !ιοπεο οπε επ πιοιποο, πι! οπο!! ππι· εοοε ι!π!·επε.ι!

οι·ππο Βιπ!!ιοπιπ!ππε;οπ ει! θο.οε,ι·ι!π ιιιιιι·οπ, πιο ιο!! πο.ε ποε

Ηιι.ιιιιο·οι·οπ ε!! ποοποοπ!οο πιο!οιςοοιιοι! πο!ιο, πο οπο!! ΒΘ!!0·

ει!ιοπ οιποε οιποοι!!οιπιο!οπ Βοι·ιι!πεπππι·ιιοι!οε 24 Β!ι!οποιι

εο!!!οι· ιπιοιε·ο οιιι'οο!ι·ο!οποι πιοπε;ιιιι! οι! ει! εοο!ιεοποι· Ρο!!

!οπι!ιε πππ ιο!ει!οο! Αιιεποοε ποιο. Λ!ι·οριοιπιοι!!ιοοοπ !οϋοποπ

νοι·ποπιιοπ πο!·ποπ. πι!!! ειο ιο προ!.ι'πιιοπ νοπ Ιοιιο!·οοι·ο

!ιοποπ επι· Απποππποπ !!οιπι!ιοπ, ποι! οιπο ππι·οπ πιι.ε !ιο!ι!!!

ιοππο ινοι!ιω!!πιοπ, ποπι ποινοι·ρ;οι·πιοπ ππι·οι! !!πε!ιπο· πο!

ιπιιο.ι·εοι·ιοι!οο Βοπιιοο,ο, νοι·οοιοεε! πιιπ, νοπ πο! Οοο!·ο!ιοιι

επεπε!οποπ. ει. πιο ποππ πο.οπ ιππεο!οι· οπο! ιιιιι·εοι·οι· 2ο!!

πει· Πει·πινοιεοπιπεε νοπ οοποι!! πο!. το”. πιο! πιο · εποπτε

πϋε ο·οπο!·ποπο Βοπιιποιο ποοπ πω!! επ εοο!ιεοποπ Ροι!!οοι!ιε.

π) Πι·. Βοι·οπ Μοεπο ιι ποιο! πο! οιιι οιιιιιο·ιιοι! ποπ! Απο!

ποο·οοιποοποε !!οιποπ πιο, πο.ε πιιιιιιο, πιο!!! πιο πομπο Βοοοιι

!ππιι; ι!ππο!, πππι·οππ ποπ Ρο!ιοο!οπ πω!! !οιοι!! οιπο ειιοεοο!

ιπι!!! ιῖιι·ιοιοπ!οι·ππι; ειοεοπο.π! ποτποο ποππ. ε!! ειοπ·Ρι·οποπ

ιποιε! οπο ποπ ι!τιποιοπ 8οπιοπ!οπ ποι· Βονιιιιιοιποι.ι·, πιο ειοιπ

πο!! ι!!ιιςοιοοιπ ο;οπο!!οοο οοπιο.ε!ι!οπιεοπ οοιπ!·π!ο Κιεςοο οπο!

οπποιπ!ποι!ο Βοεοππο!ποο νοι·πιιοι:οο. Μ!! ποιο οι·ε!οο Βιιο!ι

πο! ποε οοιπιπε!ο Απποιποπ ποι· οπιι·οοπ! ε!οι!οπποο Ρο!ιοοιιι!

οι·ι!οπο! ποι· Απ! πιο Πι·εεοι!οπ πο! Κιεοοο,.πι!!!!!ιοπ οιπο

Ρ!οειε νιεοοι·ππ!. Βοι ο·οποποιοι· Πο!οι·εποποπο πιιπ ειο!! πιο

οι·ειο Απποππ!ο πιοπιιιιιιιιοπ ποε!!!!ιο! ιιπποπ: Πιο Βο.πο!!ποοιιοιι

ειππ εοι!ιε!!', ποι· Ποιοι, πιο ι·οοπιο Νιοι·ο σποτ οποπ οπο!! εοποιο

Βοπο!ιο!·οοπο ειππ ο!ο!ιεοπ. π!!! ποπι πιοεεοο Αοι·ε.τοπ οιπο

Βοιιο!!πιοπο επ !ιοι;οπ. ιο! ποι· Ρο!ιοο!ιο ιποιε! οπο!! πιο!!! εο

ποι!'οο. ιπε ι!ιπεε πιο Βιππο ποπ πο!!! Απιοι.εοπ πει·εο!ποο επ ποπ

π!!! ποιοοοε!!·ιοι·! πππ πο!! Ρο!ιοπ!οπ πιο! ςοιοεοπ!

ποι·ποο, πεεε πιο Βιππο ποπ Με!!! πο!. ε...! ω!. ιιο!! ποιοι!

επ ειιι!.εοο. π!!! πεοπ οποο ποπ εποιοιοπ οι!.οπ πιπ!οο ει! ποποιι;

ειο ιε! ιπ Βιιοποοιο.πο ππειιιοποπ. Πε ,ο·οοιιι;! ιιο!!ικοιοιοοπ οιπο

οοπιιππιιοπο !.οιππιππο οπο ιοειοιπ απο, πιο ιο ποι· πιο!! ει!

πιο!! πο, ποεε ειο νοιι πο! 8γπ!οπγεο πιο επι!! Νοπο! ιιι-ιπι:

ιιο ποπ 8οι!οπ πιο!!! ειο ιιι πι·οιιο Βιιππο!· ιιπο!·, πιο ειο!! πιι!ιοι!

!ι!·οπεοπ πππ νοι·π πω! πο! θγπ!ρπγεο ποιοι! οιπο 8οι!πο!ιο

Με! επποεοι.=;οπ πει·ποπ. νοτια. ποπ!οοε!!·ιο!·! οιπο πο!·οι·τιεο

οπο.. ποιοπο εοποο νιο!οπ Β'ι·οποπ πιο Ποιο!!! Γι!! οιπο !ιο!ι!!!

επ,<.εοιοι!ιο!ο οοπιοπ! πο!. Πιο Ε!!”οι!ι·ιιος πιει, πεεε πιο ποιο!!

Ζοι·ι·ποπ ποι· Απι!ιππποπιιπποτ πιιπ Νο!·νοορ!οκπε !οιοπ! οι·ι!ιοι·

ιι‹·ι!οπ Βοεοπποι·ποπ ποποπ!οι!π οι·ιοιοπ!οι·! ποτποπ ποπ πιο

Κι·ππι!οο ιιιτο οπο.. εειοιοπ! πιοπι· οπιοιςοο πο!ιοπ. ιπε

οιορποπ!! ειο!! οπο!! ποοι! ποι πο! Ρ!οεο “ποπ ποιο 8οποιι!·οο

ποι· ι!ποιιο ο.πειιιιοιποιοο, ποπ οιπο Βοίοειι,οιιοις ποιεοιποο οιιι.

!οιε! Κοποιοο ποι·εο!ποο επ οιπο Πο!οι·!οι!ιο επειιι·οιοο.

[Αιι!ο!·οιοι·ο!).

!)ιε!!πεειοο:

Πι·. ν. ινιε!ιπΒιιοπεοο: Πιο νοο Πι·. ΠοΥπο!ι

ποπιοοε!ι·ιοι·ιο Βιππο πο! ποπ οποιοι. πο.εε ειο οιιπο οιο·οποπ

Πο!! π! πππ ιοιοιπο ποεεοπ ιι!ι·ο ννιι·ιοππο· πιο!!! ειππ!!! οπ

ι·οο!ιοι·! πο!. Νεο πο! π! οοπει·οι· 2ο!! Βο.ποππιιιποο !ιοπε!ι·ιιιοι·ι,

ποιοιιο οι!! πο! Κοιινοιιιι!!! Βοι;οπ πι! Βοποππο.ππ ιςοι·ιοι!!ο!ο

Βιοι!ιεοποποπ οο!ι!ο.!ιοο ποπ οιποπ ποι· Ρ!οεο πιι·ιιεο.ο! οπο"

ε·οοο!·ποι!οπποο πω!! οπειιποο.

Θ! Πι·. Ηι!·εοπ: «Ποιοοοε!ι·ο!ιοο οιιιοε Β"ο.!!οε

νοπ Εποε οοτοπι·ι».

Ρο!. Π. Ε., 88 ο. π. Κοοι'ιοοππ, ιιιπποι·ιοε νοι·π., πο! ποι· 8

.ιοπιοπ !!ποε ο·οπο.π! (ποε πιι.πτοοπ ποι· οι·ειοπ Ππ!οι·ειιο!!ποπ

πο! 29. Αοο·πε! ο. ιο ποι· Βονειοι· οι!!ππιο!οι·. Κιιοιιι επι!!! οιο

!οπεπο! πι!τπο!. Νοοπποπ! οι· ιπ ποπ !οιε!οπ Υ'νοοι!οπ ιοοιιι·ιποιε

ιοιοπ!ο Βοππιοποιοοιιιιιο πο!!!!.π!, ποιποι·ιιι.ο Ρο!. πιο 26. Απε·πε!

ριϋ!ειιοπ πιιπι·οππ εοιοο!· Βοεοπιι.ι!ιοππο ειπ !ιο!”ιι!!ι νοπ νει·

ιο.ιιποπ πππ πιο!ιπποπο ιιο ι·οοι!ιοο Βοιο ποπ ιο ποι· ι·οο!!!οπ Ηιιππ,

εποιοιοπ πω!!! οι· οι.πο. ΙΟ !ι!!πιι!οπ ω." πιο 8οι·ποπο ποιοι:

νοιιοι·οπ; πο.ε Βοππεε!εοιπ πιιοπ οτιιο!ιοπ. Πιο ειρι·οοπο ποεεο!!ο

ειοπ ποποοιι ιοεοπ, πππ π.ιιοι! πιο ιιπι·ιοοπ θγιπο!οιοο οι!ιιιπι!

ιιοπ, επ ποεε οι· πιο ιο!.ειοοποπ '!'οἔο εοποπ πιοποι· ιπε θοεο!!!!!.!!

ο;οι!οο !ιοππ!ο. Απ πιοεοιπ πππ ποπ! 8. Το” !ι·ε.!οπ !!ι!οιιο!ιο

Αοι!!.ι!ο πι, ποιοπο οπο!! εροπ!οπ πο!! ποεεο!!οπ. Α!!! 29.

Αιιο·πε! ποι· ποι· Βι.ο!ιιε ι'οιο·οοπο!·: !οιοπ!ο Ηοιοιοοτοεο ποι·

πεοεοπ ι·οο!!!οπ Κ6!·οοι·πιι.ι!!ο, 'Ι'ιο!ε!οππ ποε !·οοπ!οο πιιιπι!ιοο
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εοποιε. νοι·ιοπςεοπιτο ππποποιιοπο Βρι·ποιιο; .πιο οπποι·ο, πιι

πιοπιιιοιι 8οπποπτοιιοικο. Ρπριιιοπτοπιιιιοπ, 8οπειπιιιιοι ποι·ιππι.

Ιιε πιιπ πιο» εποοποπποπ Κοριεοιιπιοτε ιπ ποι· ιιπιιοπ 8οιιΙοίο,

Βοπννιπποιοοιιιπι πππ Βιιιππιοι·π νοι· ποπ Λπο·οπ @πιοεο Ροι..

.οποπ .ιοπιιο.ιι.

Αιιι 81. Απο" πωπω οι·ποπτο Ποιπιποι·οεο πππ 8ριοοιι

νοι·ιπει. Ι)οποοπ ποεεοτι: ειππ ποι· Ζπετοππ ππιοι· ποειιι.ππιο·οιπ

.Τοπιιοιιο·οπτοποπ ίοι·ιΙοπιοππ, επ ποεε Ροι.. οιιι 15. 8οπιοιπποι·

νιτιοποι· εοιπο Τιιιιοποιι οπιποιιπιοπ ιιοππ. ποιπ οιπ 25. Βορ

τοιιιποι· πιοι.οι οι· οπεεοι· ,εοπε οοι·ιποιοι· Βοιιπιιι.οιιο ποι· ι·οοπι:οπ

Ηοππ πππ οτινοε νοτιοποεοιιιι.οι·, Με πο.πε ποπιιιοιιοι· Βιιι·οοπο

ιιιοιιιε Απποι·ιποε πιοιιι·.

Βε ποπποιι. ειππ πιω· πππ οιποπ ι:οι·ιιοι·-Ιποτιεοποπ Ρι·οεοεε

ιιι ποι· θοο·οππ ποι· ιιπιιοπ Ζοπιι·οιινιππππο·, ιπι ποποι ποι·

Ζοπιι·ο ποο Ηγροι.:1οεεπε, Βοοιπιιε πππ ποι· Αι·πι- πππ Βοιπ

ιιοι·νοπ. Βιοεο οιννοε εοιιοποι·ο 1.οιιοιιεοιιοπ ιειοπι. ιιπ οιΙοοιιιοι

ποπ οιπο ποεεοι·ο Ρτοο·ποεο οιε πιο εοννϋππΙιοιιοι·ο ποι· Ηιι·πιποο

ιιπ ποι· Βιιπποειε.

Βοπ1·ι·οιοιι πιο που επι ιπειιι'οι·π, Με πιοπ πιο» ποτε οιιοπ

Ιποπεποπε ποι· Ι.ποε εοποπ ποι ποι· οι·ειοπ Ππιοιεποιιππο ιπιι

ποι· οΙιοι·οιπεειοπ Ψοπτεοποιπιιοπικοιι: πιο Πιοεποεο ι.ιποε πο

ι·οπτι ειοιΙοπ ιιοππιο ποποπ ποπ ι·ιιοικινοιεοπ Απι'τ.ι·οιοπε πππ

ποε οποιοικιοτιειιεοποπ Κοιππιοπε πππ (ιοποπε ποι· 8γιιιριοιπο,

πιο ειο ποι ιιοιποιπ οπποι·π θοιιιι·πρι·οεοεε ποοποοιιιοι. ινοι·ποπ.

Βιο ει·οεεο οι·οιιτιεοιιο ινιοιιιιΒιιοιι. οιποι· πιπειιοπει ι'ι·ιιιιοπ

Βιοο;ποεοπειοι ππο πππ πεποοιι οιποοιοιτοιοπ 'Ι'ποι·οριο ποι·

πιο νοι·οπιοεεππο επι· νοι·ετοιιππε πιοεοε Με: οοιιοιιι.οπ ΒοιΙοε

νοπ Ιιποε οοι·οπιι.

(Απτοι·οι'οι·οι.ι

Β ι ο ι: ιι ε ει ο π:

Βι·. Θι·οιι“ι”οπποεοπ ίπποι. οπ, ιιπ ποι· νοι·οοετοΙΙιο Ρο

τιοπι ποοπ που Ιπιοιιτιοπ εγετοιποιιεοιι ποιιοπποΙΙ. ινοπποπ πιο

πππ ιπ ινοιοποιπ νοτιιιιιτπιε πιι·πιιιοι.ιεοπο Βτεοιιοιππποοπ νοπ

ποι· Απεζιοπιο·ιοοιι: ποι· ριιιππτοπ Βοιιοππιππο· οπποποιο· ειππ.

Βι·. ν. Κποποιεοπ νοι·ιπιεει: ιπ ποι· νοπ Πιι·εοπ οπεο

ποιπιποποπ Ιποικοιιεοτιοπ ποε ιποιιεοιιοπ Ρι·οεοεεοε οιπ που Κοπ

νωπιοι ποε θιοπιι·ποε πιο ιποιοτιεοποπ Βοιεοι·εοποιππποοπ πππ

οιιιοπι οποπ, ποεε πιο εοπειποιπ Βτεοποιππποεπ ππι' πιοεο ννοιεο

πιοπι. οποιοι ειππ. Βιπο ποειιοι·ο Αι·ι;οτιιιιε ινιιι·πο ποιπ εο

εοιιιιποι·ιοπ Βιιπο πιοπι· οπιερι·οοιιοπ.

ι)ι·. Πιι·εοπ; ΑΜ Κποοοιιεοπε Βιπιππι·ι',οε ιπϋππο ειππ

ποοιι πππ οιποπ Ρι·οεοεε οπ ποι· Βοοιε ποε (ιοπιι·πε ιιοπποΙπ

ιποοοιι ποε ξιιιοπεοιε οπ πιοιοτιεοιιοπ Βοιεοι·οοιιοιππποοπ, οπι

Βοεποι Ηιωοπ ποοιιποιοππ, οε εοιοπ ποι που οιποπ Ππι.οι·

εποπππε πο Μοτο μπε Ιοιοιιι.ο Ζιιοικιιποοπ ιιπ ΒοοιιιιιεΒοπιοι επ

ποπιοτιεοπ ιςοινοεοπ, οποπ οποπ ινοππ πιοεο ποιοιιιο ποποπ, επ

ε ι·οοιιοπ πιο Ροι·οεοπ, πιο πιοιοι·ιεοπο Βρι·οοπετπιπποη ποο

οπιοπ οπιοιπιω $οπειπιιιιοτεετϋτππεοπ οιιιοτοπι επι πιο εο

ποππιο Ιιοιιοιιεοιιοπ ιιι ποι· ιποιοι·ιεοποπ Βοοιοπ. Απ? Ο τοι ι

ι'οπ ιιοςοπο Βτοπο, οπ οιπ ποεοπποτοε Δπιιοποιοιιοιτενοι·

ποιτπιεε εννιεοποπ ππο;οπιιοοιιπ ποποπποιοοι· Εποει πππ πω

οοτοπι·ι ποετοπο, οπιινοι·ιοι. Ηιι·επιι , εοιποε ιι'ιοεοπε εοι πιο

Ηιι.πιι,οιιοιι: ποε Λπιτι·οιοπο νοπ Ι.ποε οοι·οπτι ποοιι ρι·ιπιοι·οτ

ι:ποε ιιοιπο οπποιο πιο πιο νοπ τοι·ιιοι·οπ Βγπιπιοιιιοπ ιιποι·

οπρο

7) Βι·. ποιο" πιοοπτ οιπο Μιι.ιοιΙππε επι· πωπω».

ιιπποποεΒιιιπιποι·ιοεοτπιπε:

νοτιι·οιι;οπποι· ποτιοιιιοι. πιο οιποπ Βοιι,ινο ποοιι ρι·οριιγ

ιππωποι Ιπιοιιιιοπ νοπ 4.00 .Τ. Β. ιπ 1 οποτιπ. εοιιτ επο.ι·ιιοποε

οιιιεοπιοιποε Βηι.ιιοπι,οιοΙοπιοιοιιιποτεοπ πππ ιοιοιιτο ΑΙ18·οιποιπ

οι·εοποιπππο·οπ. εοινιο οιιι 7. Τοε;ο πο” ιπι. οιπ ει.οι·ικοε ιοποιοε

Βι·γιιιοπι ειππ οιπειοιιιοπ. Ιπ οιιιοιπ 2. που οι·ιιιοιι. οιπ1'/,

ιππι·ιοοε Κιππ Η πιοι _ιο ι000 σ. Β. ιπ_ιιειοι·ι. πππ οι·ιοι·οπιαιο οιπ

ο. πππ οιιι 11. Τομ ροει ιπ_ιοοι.. ιιπ εοπννοι·οπ Αιιο>οπι οιποι

εοποιπιιπποπ. Βιοποι· οι.. 40,5, οιιο·οιιιοιποιπ ιιοοπει·οπιοοιιι

Βι·ι·ιιιοιπ, οι·ποπιοπ Νοεοιι- πππ Βοοποποτεοποιππποοπ πππ θο

ιοπικεοππιοι·εοπ.

' (Απιοι·οιοι·οι:.ι

π ι ε ιι π ε ε ι ο π :

Βι·. 8πιιπ ποιοι ποποπ? πιο, ποεε ππο Απιτι·οιοπ νοπ Βοιω

ι.ποπιοπ νοπ ιππινιπποιιοπ Βιεοπεοποιτοπ (ιπιπεγπικι·οειοιιι οπ

πιιπιειο επ εοιπ εοποιπο. Ιπ οιποιπ οποιο, ιπ πιοιοιιοιπ Μπι.ι.οι·

πππ Κιππ οπο ποπιεοιποπ Βιιι.εοποποπ Ι)ιριιιποτιοεοι·πιπ οιπο

ερτιι.ετ οι·ποικοπ ποποπ, οι·ιετοπιαο πιο Μποιοτ ποοιι Ιπιοικιοπ

νοπ πιο» 1200 .Ι. Β. 24 8ιππποπ ποιιπ ποι· Ιπιοικτιοπ ιιπ οιποπι

ποππιοιΙοη.ι;ι·οεεοπ Βιιοπιιιοπι ιιπ ποι· Ιιιιοικιιοπεειοιιο, π.·ιι.πι·οππ

ποι· 2 ιιιοποιο οπο Βιι.πειιπο. ποι· επι· Ιιπιπππιειοι·ππο; 800 .ι. Β.

οι·ιιοιιοπ. πω; οοεπιιπ πιιοπ.

Ιιε. 'Ι'ποπιεοπ: Βε ειππ Βιιο.πιιιοιπο οπι' Κοετοπ ποε

ι)ιππι.ποι·ιοεοι·ππιε ιεοεοι.ει. ννοι·ποπ. πιο πιιπ πιοεοπι πο πιοεο

πιοιιιε επ τοπ ποποπ. Βο οποιο Βιι.ΙΙο, ιπ ποποπ ποι ΑπΕ;ιπο.

οιπ Βιοπιποπι οπιι:ι·ιι:τ, ποε εοιιι· μουσικο πωιιιιιοπωι πιιι ποπι

Βοι·πιπ-Βιοπιποπι πω.. Βοι 4 Κιπποι·π, νοπ ποποπ 8 οιπο Ιπ_ιοιι

ιιοπ οι·ιιοιιοπ ποποπ, απο ποε πιοιοιιο Βιιοπιποιπ ππι', οπινοπι

πιο: οιπο Κιππ οιιι· ποιπ 8οι·ιιιιι οιιιοιι.οπ ιιοτιο. Βιοεοε ποιο

εοπιιι. οιπ Βοιεριοι πι» ποπ οποπ ποι.οποπ Απεερι·π οιι.

Πι·. Ηο.ιιοι·: ιποιπ Βοιοτοτ οεπι ποιποεννοο·ε πιο δοι·πιπ·

ιπ_ιοικιιοποπ πιει‹ι·οπιτιοι·οπ, ιοιι ιπποπτο οποπ· ποιοποπ. ποεε πιο

πιοι.ιιοπ εοπννοι·οι·ο, ιιπ ποπ Αι·ετ οποιοι πποποοποππιο νοι·

οιιιιιπεε-Βγπηιτοιιιο οι·εοπι.:οπ ιιοππ, πιο πιοιςποειιεοπο πππ

ρι·οοποειιεοπο ιι·ι·ιιιιποι· ιιοι·νοι·επτπιοπ ιπιειοππο ειππ. Βιοπ

τιιοιπο πππ θοιοππεοπιποι·εοπ ειππ οιΙοι·πιπι·.;ε οποπ ΒοοΙοιτοι·

επιιοιππποοπ ποι· Ι)ιριιιιιοιιο, ειππ οπο: εοιο 8οι·πιπ-Απννοππππο·

ποποπτοππ ιιιι.πιιο·οι· ι.;οινοι·ποπ (ποοιι ιιοοιιινοι·τιςοιπ $οι·πιπ

θ πω..) εοιοοπ οιπο ;.;οννιεεο θοεοιεπιπεειοικοιι. ιπ ποι· Ζοιτ πεε

Αιιιιι·οιοπε πππ ιοεεοπ ειππ Ιοιοπι νοπ ποπι Πιριιπποι·ιοπιιπο

οπιι·οπποπ, οποπ ιει. οε ειοιιετιεοιι ιοειοοειοιιι, ποεε Βτοπιιιοιπο

πιι.πιι οι· ποιιπ ποειιπιπιτοπ Βοι·ππιεοι·ιοπ οπιιι·οι:οπ πππ οποπ

νοπ οι· Μοποο ποε ιπιιειοτιοπ 8οι·πιπε οπιιππο·οπ. ιπι ε ο π π'

εοποπ ΒοΙιο απο ποιιπ ποι· 8οι·ιπποπ Μοποο ποιιπ Κιππο ποιπ

Βιοπιιιοιπ οπι`, ποοιι ποι· οι·οεεοπ ποι ποι· Βτννοοπεοιιοπ οπο:

ποπι οιπ εοΙοιιοε. Ποπ ννιιι·πο οιιιο ποπε ιπι πιο Απιιιιποιοικοιι.

νοπ ποι· Μοποο επτοοιιοπ.

Π. Βιιεππ;;.

8οππιοε, ποπ 26. θορι.οπιποι· νοπ 10-2 Πιιι· νοι·πι.

1. Βοι·τεοτεππε ποι· Πιειεπεειοπ.

(8οπιιπιετοιοι·πι.ι

οπ π) Αι·πιοπιιοπετονιειοποπ:

Μ. ΚπρΠοι·: Πι·. Θι·οπιιιοππ ιποοπτ οιε πωπω ποι·

Κοπιιπιεειοπ (πι·ιοιιιοπι οι νοτεοιιιοε. πιο Ατιποπποποοι· πιοιιι

οιππιοι _ιοιιι·ιιοιι, εππποι·π πιοο ειιι' οιιποι· .ιοιιι·ο επ τονιπιοτοπ.

πο οι· ποιπτοπτοι, νοπ ποπι Βοππεοποιοεοτειο ννοτπο επ νιοι

εοπιιοι·ο 'Ι'πιιςιιοιι νοι·Ιοπει:, ποεε οι· ιπ εοιποι· Ρτοιιιε ποιιιπ

ποπ ννοι·ποπ ννιιι·πο.

Βι·. Χ π ε πι ο π ο Π: Ζπ ποπι ο ι·οιι ιπ ο π π'εοποπ νοι·εοπιοςο

ιιοπο κι επ ποιιιοι·ι‹οπ, ποεε πιοιποτ Απειοπι ποοιι πιο Β.ονι

ειοποπ ποιιπ οιιιοπι ετοι.ιιιπποπ επιιιοπ. Πιο Αι·πιοπποπεοι· πο

ποπ ιποιει. ποπι; Ιπεοεεοπ. εοποοε πιοε πιο οι·επιποιιο·ο Βοειοπ

:ποποπ ιποπι· Ζοιι ιπ Αιιερι·ποπ ποιιιποπ πιιτιω. Μ. πιο Λιποπ

ιιιιπεοι· ειππ ποινιιιιπιιοιι ιπ ποι· Νο.ιιο ποι· θοπιοιπποποπεοι· οπο:

Βοιιπιιιοπεοι· ποιιπποπ, επ ειππ ειο πιοιιι: εοπννοι· επ οι·ι·οιοποπ

Ιιι ποεπε οιιι ω. Ρππιιι. ποε Κοιπιπιεειοπεποτιοιιιε, ποι· νοπ

ποι· Βοοπτοοιιιππιε ποι· Πποοι·ειιιι.εππο·εποππι·Μεοπ ποπποΙτ.

ιιιιιοπιο ιπι ρι·οποπιοι·οπ, ποπεοιποπ ποπιπ επ ιι.πποι·π. ποεε ποι·

Βοππεοποι'ι.εοι·ει: πιο πιιπ νοπ ποι· Θοιποιππονοιννοιιππο νοικο

ετοιιιοπ οιποι· οπετοοικοπποπ Χι·οπιιποιο νοι·ποοπιιο;οπ σποτ επι·

Απι'ποιιπιο ιπ ποε Αι·πιοπιιοπο ποειιιιιπιιοπ Ροι·εοποπ επ ποιοι·

εποιιοπ πιιι.

Πι·. Κπριιοι·: Με 8οπιιιιιεοι·ει ποπο ιπι πιο Βι·ι'ο.πι·ππο

εοπιοοιιι, ποεε οε εοΙιι· ινιοιιτιο· ιει:. πο.εε ποι· θοπιοιππο οιπ

οτειιιοποι· Βοτοιοι· πππ Βοοπτοοπιοι· ποι ποι· νοετοιΙππιι; ποι·

Ππτοι·ειιιιεππποπ επι· Βοιι;ο ετοιιτ. κι ποπο πεε οιπο επ εο

πιοοιιι: Αιιο Ηπιοι·ειιιιεπποεποππι·ιιιΒοπ ινπι·ποπ ποοιι οιποι·

Βοειοπιιςππο· ιι.τειιιοπ ποιεπιποπτοι. πππ ποποι ιοεα;οετοιιι; 1)

πιο νοι·ποπποποπ Ιιοιποπ πππ πιο ππι·οιι πιοεο ποπιποιοπ θο

ι'οιιι·οπ επι πιο Πιποοπππ . θ) πιο ποιοο.ι-ιωιι ποι· ποποπ. 81

πιο Ατποιοειιι.πιοιιοιι. ποι· οο·πιοοιιτοιοπ. 8ο οιιιοπ; οε ο) πιο

Οοπιοιππονοι·ινοι:ππο; ππι' πιοπιειπιεοποιπ θοπιοιο ππι·οπ Ποπιοπ

ετ.τοιιοπ ποπ Κι·οπιιιιοικοπ επ ποιοιιι·οπ, π) πιο εοιποιποοιππι·ιι

οποπ Βοιποπ ποεοπποι·ε ποικοππτ. επ πιοοιιοπ, ο) Ροτεοποπ ιπιτ

οποιοοιιοπποπ Κτοπιιιιοιιοπ νοπ ποι· Απι'ποπιπο ιπ'ε Λιποπ

ιιοπε οπεεπεοιιιιοεεοπ, π) εοιοπο. ννοιοιιο ππι·οιι οιπο Κω· "οι"

οι·ποιτειοιιιο· νιοι·ποπ ιιοππι.οπ, ππι' θοπιοιπποικοετοπ πιο” Κω·

ππι·οππιοοιιοπ επ Ιοεεοπ. οι Αιποιι.ειοπιοο οπο πω· πιο πω·

Ππτοι·ειιιι;ει.οπ οπεεπεοπιιοεεοπ πππ οπποτοτεοιτε ινιι·ιιιιοιι Βι·

ινοτπεππιππιο·οπ οιπο Ππτοτειιιιεππο· επ νοι·εοποποπ.

Ποτ Βοπιι.Με- οποπ Βοππεοιιοιτεοτει ιει. ποππ οποπ οποιοι πιο

Ριοπιοι· οι πιο ιι·ιοποπει.οιι:, ποπ Ιιορι·οεοι·ιππι οιπ. οπειιεοποπ.

Βι· που πιο Βοιιο επ οπι.ποοικοπ πππ πιο Ποποτιιιιιι·πιιε ιπ πιο

ΑπετοΙι.οπ νοι·επποι·οιτοπ. Οπ οποπ πιο Κοιιοποπ ιιι Βετ.Ιοππ,

πιο νοι·οιπεο.ι·ειο ειππ, ποπ επ οιιι.ο·οποππ ε. Β. πιιι; ποπ ι.ορτϋ

εοπ ποεοπιιιιιρ;οπ ινοι!οπ πππ οπ πιοεο Τοπ ποιπ πιοιιι ιιιι·οι·

Ρι·οιιε εοιιο.ποπ οπο, πεε πι. οιπο οπποι·ο τομ. ιπι πιιιο

ποποπ ειππ ιιποι· πιοεοπ Ρππικι οπεεπεπι·οοιιοπ. Με· Βορι·οοι·ει

πιιπ εοιπο Τοτιοςιιοιι. ιο πιοπιε μπε οιπετοιιοπ ποπποπ. »πππ

πιο δοπικοτει·οιοι·πι οιποοιιιιιι·ι. οπο. πι. ποιο ππι· επιιππ. ινοππ

οι· ππιοιι πιο Βοππεοποιτ.επτει.ο ππιοι·ειιιτ.ετ ποιπ.

Πι·. Ποιποπεοιιιιπ: Ιοιι πιπεε πιιοπ εορ;οπ πιο ποποπ

ννοοιιππο που οπεεοτιιοιπ ποι· ΑπεποΙτ ιοποπποπ Ι.ορι·πεοπ ππι·οιι

πιο Βοππεοποιοεπτειο οπεερι·οοποπ, »νοιι πιο Ι.ορτοεοτιοπ ποιιπ

οποι· ιιιτο Κτοπιιοπ οποιοεεοπ ννοι·ποπ πππ «ο ποι.ινοππιο· πο

ννοι·ποπο νοι·ει·πεεοι·ππο ποι· Απει.οιιοπ ιοιοιιιοι· ππιοι·πΙοιποπ

πιιπ πππ ινοιι πιο Ρι·ινοι.πποιειε ποι· Ι.ιοππεοποίοεπτει.ο ιπιπιπο

ποι· οποπ ο·οποππιοιι νοι·ριιιοπι:ππο Ιοιποπ πο”. ιπποπι ποε

Ρππ(ιιιοπιπ οπε Απε;ει. νειι· ποι· Μοτο εοιοιιο Αοι·ειο ιποιποπ

απ· .

Βι·. Βοιιι·πτοι·: Πιο ιπποι·ιιοιπ ιιιι·οε Βοειι·ιποο Ιοποπποπ

Βοριιιεοπ πιπεε ποι· Βοππεοποιοεοι·ει ππι·οιιοπε επ ιιοπιι·οιιιοτοπ

Ιοιποπ, ππι πιο ποιοι» ποι· Απειοοιιππο ποι· Ππικοπιιπο οπι ποπ

πιιπποετπιοεε ιιοι·οπεππι·ιιοιιοπ. ινοππ ποι· Μιππεοποιτ.επι·εππιο

Βριποιιιιοπ ποιιππιριοπ επιι, επ πιιι·ιι.ο οι· ποι· Βοιιι·ο ο;οοοπιιποι·

ιεοιπο Απεποπιπο ιποοιιοπ.
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Με θι·ειι'ιειιΙιεε;εε: Με εειει·εειε Με ΚοιΙεε·ε Πει

εεεεεεΠε, εεεε εει εετ Βεε.ει'ειεειιεεεε ιιει· Ι.ιερι·ϋεεε

ειιι·εε ειε εεεεεεεείιεει·ειε ειεει· Πεεεειι·εΙιεειιοε Ιε εεεει.=;

Με ειε ΙεοΙιει·εεε νοι·εεεεε εεΙειειει »Με Αεεει·ει·εειιε εοιϊε

εεε, ειπε εεε ΡιιεΙΝιειε ιε ιιει· Πεεει·νιεεεειιε ιιει· Περιεεεε

ειε Ποιεεει εετ Βει·ιιΙιιεεε,ε εεεεε εεε. Βε ιει ειιεε ειε

Πει·εειιε ειιιε εεεειεε, Μ" εΠεε εει· Βιεεεειιεεεις ω·

θειιεεε εεεεειειιι. Με Αειι.εεεε ιιει· βεεεεεεείιεει·ειε τεεεειε

ιεε εε εεεεεεε, εεεε ιιι άιεεει· Βιεειεει.>; εειειει·εεε εεει· Με

Νειει· εεε ειε ΔεεειΙεεες ιιει· @ειπε εε ΡεεΙιειιιε εε ννιι·

εεε, ννεΙεεεε ειπε εεννιεε ε.εεε εΙΙιεεΙιΙιεε εειεε εεει·ιι·ιεεειιε

Β"ει·εει νει·Ιιει·ειι εεε.

Πι·. ν. Νοιιεεεε: Με Βεεει.εεειεεε· νοιι νει·ννεεειεε

εερι·ϋεει· εεεει άιιι·οΙι ειε Κι·ειεει·ειε ει.ε.ιι. .Ϊειὶοεε ιιειιε εετ

Εεεεεεεειιεε.ι·ει νιεΙ εεεεει·ε εεε εεεεεει·ε θειει;·ειιεειι εεε

ΙΔΘΡΪδΒΘΠ ιε εειεειε Ηειει εε εεεεεεεε. Δεεε 1ει εε εει· θε

ιιιειεεε Ιειεειει· εεε Κιε.εεεε άειι: Βε.εεεεεεΓιεε.ι·ει νοι·εεει.ει

Ιεε ειε εεει σε ννειι εειι'ει·ει ννοεεεεεεε Κι·ειεει·ειε.

Πι·. Το ιιι εε τ;; ε” ιει εεε εΙιειιιιειε εετ ΖεεΙ νοε Πετιπ

εεεεεεεεε. ειε εετ Ι.ιειιεεεΙιεΕιεει·ει _ιε.ει·ΙιεΙι επι ειεεει εε

ρι·6εεε νοιεεεεειεεε εειιε?

Πι·. Κεριι'ει·: νοιε 5ιεεερεεει ω Ι.ερι·εϊι·ε.,ε;ε Μ. εε

εειεειιιεεεε ννεεεεεεεεννει·ι, εεεε ειε Ι.εεεεεεεΓιεε.ι·ειε ειιι·εε

Γοι·εεεεε ειιοε εειιειι Β'εΠεε εεε Πεεει·ινεεΙιεε εετ ειιεεει·ιιε.Ιε

εετ ΑεειεΙιεε Ιεεεεεεε Ι.ιθΠΙ'6ΒΒΠ ιεεεΙιεεει ι·εεεε ΑειειΙ Με

Κεπιρίε εεεεε ειεεε θεεεεε εεεειεε. Ιε Νει·ινεεεε εει ειιιε

ιΠεεεε ενειειιι νει·ιεεεε ω· εοι·ι ι·ειεεεεε νοι·ιιεεεεεεε Εεεε

ει·ειειεΙΙεε εεει· εεινε.ει·ι. Πει· θεειιειεεεειειε ιεεεε ιιει· θε

ιεεἱε‹ἰε εει·ειιε ιιι ειε” εειιινιει·ιεεε ?τεμ ειειε ειε ιι·ειιει·

Βε.τε;εεει· εειε. θεει· νιεΙ Πεεε ννει·εε ιειιι ειιεε ιιιοει εει·ειι

όιεεε 'Ι'ειιεεειι ει·ννεειιεεε. Βεἱει ΑεΓεεεεε ειεεε Ι.ιεει·ειεΙΙεε

Ιιεττε ει· εεεεεΙεεε εει”ει·ι ιιει· θειιιειεεε εεε εειε Εεεεεει·ειε

ειιειιεειεεε εεε ειε Πεεει·ιειιι·ιιεε· ιε ειε δνε” εε Ιειιεε,

ννοτιε εετ εερι·εει·ει ειε εεεε Κι·ε.ιιεε ειιιει·ειειεεε ινετάε.

Με Πεεει·ιινεεεεεε εε Ι·Ιεεεε ΙεοΙιει·ι.ει· εειιε εε εεειεεειι ιε

ιεεειιεε.ιε ιιιει·εεε νει·εεεεειεεεεεε Πειει·εεεεεεε·εε (8-ι Με!)

εεε Κι·ε.εεεε εεε εειεει· Πεεεεεεοεεειι εεε ιιι ιιει· ΜεΙεειιει

νειιι Μειι·ιιι εἰεει· νει·εεεΙιιιιιιιετιιεε· ννειεεε Με Αειιιεειιιε

ιε'ε εερι·οεοι·ιιιιιι εεειεςι. Βεεειιε ιειιιε ει· εει ενειιιιιεΙΙ εεε

πεε Πεειειεειιοεεε Με θειιιειιιεεεεειειεε εεεεΙειιειι εεε εεἰ

Κειςεε εεει· ιιιι;;εεει.ε·εεεε-ΙεοΙιει·εεε εεε Ιιερι·εεεε, εεε Ηειιε

εεεεεΙεεε εει·ειιιιιιε εε εεειεειεεεε. Ιεε ιεειεε ειε Ηεεριεεεεε

Μ. εεεε εΠεε εεεειιιεει, πεε ιιι εεεει·ει· Μεεει Μπι, ειε εεε

Μωρέ' ε·εε·εε εεε Αιιεεειε ει·ι'ο18ι·ειεε εε ιεεεεεε. Μι ει:εΙιεεεε

ιιιἰεε (ειιιε εεε Αεεεεειεεεεε εεε ΚοΙΙεεεε θι·ειΠεε

εεε;ειι εε εεε Ιιοε”ε εεεε, άεεε εεε Ρεεεεειε ειε νω·ιειιω

ειε ει» ειε Νοιννεεειε;εειι εετ Ηει·εεειεεεεε· ιιει· ΙιεεεεεεεΓιε

ει·ετε εε Κειιιριε ,ε·εεεε ειε Βερι·ε εΙΙιιιε.εΙιεε εεννιει1εε Μιά,

Με Με εεε ιιι τεειιιειε Πεεει·εε Αειιεεεειι·εε ιε ΜνΙε.εά ει·

Ιεει εεεε. Πεεεεοεε ιειιεε ειε ειιχεεεε, εεεε επ ειε Εεεε

ει·ειε εε εειεεειεεεε ρι·εεει· Μ, εε οεεε ννεε;ει·εε ειε Πεεει·

ννεεΙιεεε ιιει· Ι.ερι·εεεε ειι εεεεεεεειεε εε! εεε εετ Ζει:

εει·ιεεεεεεεε Αεεεεεεεεε·εε. Με ννοιΙιε εεεε εει·εεΓ ειε

ινειεεε, εεεε όιεεει· Ρεεει ι·ειειεΙι εε εεει·Ιεε;εε επ. Ψε.ε ειε

Πεεεειι·εΙιεεεεε εεΙεεει, εε ιει ειε ιεειεει· Αεεε:ει εεεε

ε·εάει· εε εείει·ειιιεε ιιοεε ε:εριεει. Νειεε ἀει·_ἱειει εεεειεε

Μειιιοεε, Μιά _ιεεει· Ι.ερι·ειεΙΙ,.ννεεε εε ιεϋεΙἱεε ει. εοιοτι

εετ Αει'εεειεε εεει·εεει. Μ» ειι:ε εετ ΑεΙΤοι·εετεε,ε ννε:Ιει

εειει, εεεε νει· εἰε θεενει·εειεεειεΙερι·εεοειιειεειοε ειιΙει·ι

ινει·εεε, ε·εΙεεε Ιεοεει·εεε· εεει·ειιει·ι εεε ννε1εεε εει εεεεε

εεει· 1εοεει·ιιες εεεννειει· ΡεΙΙε εε ειι·εεε.:ε Βεειειςιιεεεε ειεΙΙι,

εεεε ειε Βεεει· εΠεεε Βετεεε·ιιεεεε εεεει ει·Ι'εΠεε Εεεε. Πεεει·

εεε ννοεΙ Με· Ι.ερι·25εε ειε Πεεει·ιεει·εεε; ιε ειε ΑεειεΙτ

νει·ειεεεε. Ιεε εεεεε εε ιειιοειι Με· εε ειεεει·ιειιιεε, εεεε ειε

ΚιεεΙιεε ιι·ειννιΙΙιε ειειτειεε. Με: ε.ει:ε εετ ειειεει·ιεεεεεε

εεεννει·εε Εεεε ννει·εειι ειπε Ιειιεει· ιε ιιει· Αεειε.!ι Ιειετειει·ι

εειιι. Νεε εἱεει εε εεει· εοΙεεε εεε. Ιειεειε ΠεΙΙε, ινε ειε

5νιεριοειε νει·εειιιι·εεεεε ειιιε εεε εοιεεε, ννε ειε Κι·ε.εεεειι ιε

Ιειειιιει· Ιΐοι·ιε εεωιιι. Μεεε εοΠεε εΙεο εεει·ινε.εει ννει·εεε.

Πεεε ενετεε εοεε εε εοειι·οΙΙιειεε ειειεεεεεε Με, ειε εειι

ννει!ις ειιεεει·εεΙε εει· ΑεειεΙι Ιεεεε. Πει'ει· ι1εεε εεεννει·

ει·εεεε εερτϋεε ειεει εεε Μειι·ιιι ἰε ειε Αεειε.ιι νει·ννει8·ετε

εεε εειιεεεεε ΙεοΙιει·εεε· νοι·ειεΙιεε, εεε” ειιιε ειε Ι.ιερι·ε

εοειειιεεἱοε εεηεεε. Πεά ειε Αεειειτ Με! νιεΙ Ιειοειει· ιει·ε

Ιεεεεεειι νοιπ Αιιειι·ιιι, ειιι·εεεεεΙιεε εεεεεε, ννεεε εἱεεεΙεεε

ει·ειιεεεε ε!εει εεε εεε ιι·ειεεε εεεεειι, πεε ειε νεο1Ιεε, εεεεει·ε

ε!εει· Κοιιιι·οΙΙε ιιειει·Ιιεε·ειι. Με εεε Ρεεει Βι·ννε1ιει·εεε

εειεεςι, εε ειειι εε ΙεθρΙ'ΟΠΟΤΠΠΠ ιε εεε Ιειειεε .Ιε.ει·εε 2|ι-·'/ι

ειιιε· εεεεειιιεε Ιεερι·ϋεεε ιεειἱει·ι εεννεεεε. Με ΖεεΙ ιιει· ιε

Βετειιιε νοι·εεεεεεεε ιιιεει·6εειι Ε.εριεεεεε πι. εοεε εὶεει εε

ιειεεε, εεεε ειε ειεει εεε ιπι Βερι·οεοι·ιιιιε Πει: εεεεε ιιϋεε

ιεε. Πε. ινε· ιιοεε ειεει ννιεεεε, Με νιεΙ ειιειωιι ιιι Εει!εεε

Εεετεεε νοι·εεεεεε ειεε, ευ ννει·ε ει·ει ειε Λεει ιιει· Ιεεεεεεε

Εερτεεεε @Με ίεειεεειεΙΙεε, εενοι· ειιιε εε Βι·ννειιει·εειέ·εε

εεει·ειιει. ΒΙεεει· Με ειε ΖεεΙ εετ Ιεεεεεεε Κι·εεεεε εεε. εε

Ιειειεε δ δεει·εε 100 ειοει εεειβειιεεεε. Ζει· ε"εειειεΙΙιιες ιιει·

εεεεειιιιειι ιιπ Ι.ειιεε νοι·ιιε.εεεεεε Βερι·εει·εεεεε, εοΠεε εεειι

Με Ιιεεεεεεειιεε.ι·ειε εετειιεεεοςεε νν·ει·εεε. Βιεεει εει εετ

Βι·νιτειιει·εεε εεε Εεει·οεοιιιιιεε εεει· ειε ειειειεειεεεειεεε 60

 

Βειιεε εειε θι·εεά νοι·εεΙεε·εε' εε ειειε ιεεει· ειε Ή ά”

Κι·εεεειι ιπι Ι.ερι·οεοι·ιεει ιεεεει·ι Με. Πει·εε εε.εεΙιεεε 1εο

Πει·εεες, ινειεεε Με ιιει· επ Ιειεειε εεει· εεει· εεεεεεεει·ιε

ΜΗΝ: ιεειιεε·ι, ειτε ειιιε ειε εοιννεειΠε· πειιιιοι·εεεε Βι·ιεειιε

Με;; εεε εερι·οεοι·ιιιιεε ειοει ειει.τεεειι Κεεεεε. Πει· (παπά.

ννει·ιιει νοιε Βιεεερεεει άεπ· Ιεερι·ει”ι·εςε ειε Πεεει·ινεεεει12

εετ ε.ιιεεει·ειιΙε ιιει· Αεειειι Ιεεεεεεε Κι·εεεεε εεννεεεειιτ

απο. Μ. ειεει ιιει·, ειε ΑεειεΙι εε εειιε.ειεε, εοεάει·ε ειιιε εε·

εεεεεεει·ε Κοειι·οΙΙε εετ ειιιε εε Ηεεεε εεεεεεεεεε Κι·εεεειι εε

ει·ιιιεςΙιεεεε.

ει! ε) Κεειι·οΙΙε ω· Ηεεειειεεε:

Πι·. Κιιειεε.εοι'ί: Πει· ειε ΠεεεεεεεΓιεει·ειε, ννεΙεεε ιιι

ιει·ειι Βεειι·ιιεε Ιιεεεριεκιε εειι·ειεεε, ιει Με Βεεειειεειιαιιιι€

εει· Ηεεεειειεε ειεε Ιειεειε ΔεΓεεεε, ενεει·εεε ειι- ειε ιιι εεε

$ιΜιεε Ιεεεεεειι βεεεεεεειεεει·ειε ειεε εειεεε Κοειι·υΠε εεε

εεεεεε εεει· εεεννιει·ιε ιει.-Ζε εεε νει·ρειοειεεεεε ιιει· [ειιιε

εεεει”ιεε.ι·ειε ννε.ι·ε ιεειεει· Αεειεει εεεε εεεε εε ι·εεε εεε

ειε ΑεειεΙιεες νοε Νεεείοι·εειιεεςειι εε!! θι·εειΠεεε ιιει· εει

ιεεεε ε!εει· ειε Ηεεε.ιειεε ει·εεεεεεε Κειεεε.

Πι. ν. Κενεει·Ιιε ε: Με Ηεεειειεεε εοΙΙεε νει·ρειεειειι

ννει·εεε ιε ε·εννιεεειι ἔειιτεεειεε ειειἱειἰεεεε Βει·ιεειε εεε:

ιει·ε 'Γε.ιίε;εειι εε εεε ΙιεεἀεεεεΙ`ιειιτει ειεεεεεεεεε. Πει·ι-ιεε

εεεε ειεεει· εἱοε ειε εεε·ει”εει·εε εκει ειπε- ιει·ε 'Γεεειιεεειι.

ειιεεε εεε εοιειι ειε Πεεειειεεε ειειξει·ιεεεεεε εοειι·οιιιει·εε.

Πι·. ν. Νοιιεεεε: Πει ειε Ηεεεειιεεε εεει Ι.ειιεεειιει'ιε

ει·ετε ειι·εει εεεοιειεἱει·ι ειει! ιιπε εει·εεειιειε Βεεεεννει·άεε

θεεϋι· ειιεεε ιιιεεεειι, εε ειεε εε ιιπε ενεειεεΙΙε Κιεεεε άειιι

Πεεεεεεε.ΐιειιι·ειε ειεεει·ειεεεε.

Πι·. Κ ιιριι'ε τ: Με ΑεειεΠεει.ς· εεε θε,ε·ιει·εεε νοιι Εεεε

εεεειεειεε ἰει ιεειεει· Αεειοει εεε!ι Με ει·εεεεεεειε ε" Με:

ειεειιιιετιεε Ε'ι·εεεε, εε _ἰε εει' εετ βεεεεεεεεειειεεεεεεεΙε

εε ΒειΙεειΙ ]εει·Ιιεε ειεε ΑεεεεΙ Ηεεε.ιειεειι εεεεεειΠεει νικ”

εεε. Πιεεε εεεεε εεε ειιι·εεεεε ειεει ιειειει· ι'εειε ΑιιειεΙΙεε

εεε εεε εειιεεεεεεε Αεεεοιεειειι εεΓ εειε Πε.εεε. Βε Πεμ

ε.Ιεο ειε θειεει· νετ, άεεε ειε ΜιεεΙιεεεειιεεε ννιεάει· νοει

Ιιεεεε ι'οι·ιειεεεε ινετεεε, με εε ιει εκει ε.εεεεεεεΙοεεεε, άεεε

εετ Ζιιειιε· εει· Ηεεειεειεεεειιειε εἱεε νει·ι·ιεεει·ε άετιιε, ινεεε

ιιιεει επ εεεεϋιειεΙἱεεε Ι.εεεεεεειειεεεροειεε ε·εεει·ει εεε.

Με ειε 'Ι'ιιιιε ει» ειε Πεεειειεεε εε! ειιιε Ιιεεεε εεΙεεε·ι, εε ι

ειεεε ειιιε ειε εεε. εΙιεε ινεἱεει· ιιειετεὶειεε εεε ιιει· Πεε- '

ειειειε εεεεεΙε ειε εοεεε Ε'ικειε νει·εεεεε'εεε εε.ιιιιι ειε ιιιι

ΒεεειεεεεεειΙΙε ειε εΠεει· Κιειει8·εειι ειιι”ι·ιεεεε εειε εε.ιιιι εεε

εειε Βεεει· εει·εε εοεε Ρι·ειεε εεεεεειιι·εεει ννιι·ά. Γει·ιιει·

ιεεεεεε ειε Π6ι'ε ιει·εε Κεεεειεε επιεεεΙιεεεε, ειε Πεεεειιιιε

εετ Κοειεε εετ Βεεἰιεει· εε εεειιιεεε, "ιι ειε Κεεεειε εεεει

εεινιιεεει· εεε εεΙιεειει·ε εεε ειιιιε.ςει·ε «ειτε ννειε» ειιιε· εεε

νοιε θειεεεειιεει· εοεει·ιει·ιεε θειειιτει ι·ειεε, Με ειε εε _ἱειει:

σε εε ιεε ρεεεεε. ινεεε ειε ιιει· Πεεε.ιιιιεε εεΙεει ειιιιιιεε

ιεεεεεε. Ζε ω Μιιιει·εεε; εει· Ηϋεε εεε εειιι·εεεειιειε ιιιϋσειι·

ιεε εειεει·εεε, Μ" ιΙιειειιιι;εε Ηεεειιιειει1, ενειεεε ιιπε .εεε

ει1εεεεεεοειεε εειεει εεειτιιιεε εεεεε, ννοεΙ 8·ει·εεειει· Κεειεε

Με ειε εεεει·εε Β"ειειε Αεερι·εεε εεεεε.

εε ε) Ιιεριενεεεε:

Πι·. ΚεειεεεεΗ: Με Κοειι·οΙΙε εεε Ιιερι'ει·ε εεἱ Διπ

εεεεε εεε Ιιεριεεε πειτε: εεε Βεεεεεεει'ιεει·ει εε εεει· Μπι·

εειεεε, εεεει· εεεει.εε Με νει· ειεεεε Ρεεει εε ειι·ειειιεε.

Πι·. Κεριι'ει·: Ιοε Ιιε.εε ειεει ε·ειεειει, εεεε ιιει· Εεεε

εεεεΐιεει·ει εεε ιειρΓει· ννε.ει·εεε @Με ΙιερΓεες εεεείειοειΠεεε

εεε, εοεεει·ε εεεε εει·εεΙεε Αεεωιιι εει·εεει· εεεεεεεεε Με,

Με εετ Ιιερΐει· εεε ΙιεριεεεεεεΓι εεωεει. Μ· εεε ε.Ιεο εεε

ΙειρΙ'ει· ειεε Ρι·οεειιεριεεε; ιε εειι1ει· θεεεεννει·ι νει·εεει1ιειι

ειεεεε εεε εει θε1ει;εεεειι εεεεεοειι·εΙΙιει·εε.

Πι·. ν. Ν οιιε εεε: Ιεε τεειιιε εεεε, εεεε ιιει· Ιιερι'ει· ειιιε

Βιιεεριοεε εε ειεεεεε εετ, ννεΙειιει· εετ Βεεεεεεε.Ειεει·ει εεὶ

ινοεει. ενεε ειε Βει·ιεειε εε εεε ΙιερΓεοιειεἱιεε εειεεε;ι:, εε

εοΙΙιε εετ εεεεεεεει'ιεει·ει ᾶἱεεε εεΙεει εεεεειιεεεειεΙΙεε.

Πι·. ν. Ψιειιε ι;;εεεεεε: Ιεε ιεειεε ιΠεεει· ?πει εεε·

Ιεειι·εειιοεεε ιεεεειε ιιεεεεΙεεε ινωιεει εεεεε, ννιε άει·

εειι·εεεεεε Αεεεειιιιι εεε Ιειριι·ε8Ιειεεειε.

Πι·. ν. Νοιιεεεε: Ζε εεε Ιεειι·εειιοεεε ει: άειι Εεεε

εεεειιεει·ει ιιιεεειε Με ιιοεε εεειει·εεε, :ειιιε ιιιειεει· Αεειεει

εεεε ω· εεεεεεεειιεει·ει ειεει· εειιιε Τειιεεειι εεννεει!ειι

εοΙΙιε εετ Βεεειερειες νοε Βριεεειιεε εΙε ιιει· Βεειοειάε·εεε

νοε Βεεειεε εεε Αι·ιεεεεεεεει·ε.

Πι·. Κε ιιει·: Με εΙειιεε ειεει, ιΙε.εε ιιει· Μιεεεεεείιεει·ει

ιεεει· αει ειε θεειειε εετ Βεεε.ιεΕΕεεε νοε Ε)ριεεειιεε εεει·

εεειεεε εε.εε ειε ιε εεε Μεινε ιιοεεε ειιεεεεεεε Μ. Ιεε

ιεειεε, ννει· ειεε ΑεεεεΙ θετεεϋι'ε εε νει·εετεεε εετ, εετ εε.ειι

ειεει ιεεε1εες ιε ειεειε Ποι·ι'ε ειιεεε, εεερει·ι·εε, εεειεεειει·ειι

ειε. Πεε ιεεεεεε εεάει·ε Ρει·εοεεε εεει·εεειεεε. εεε εετ. εεεεεΙε

ννοεΙ εεεε ι·ιοειάει νοε Βιιιίεεεειιειεει·ειεε εεερι·οοεειι, ινεΙεεε

εεε εεε διε.ειεε εει ε·ι·οεεεε Βριεειειεε εεεεεειεειει·εε ννει·ειι,

ειιιε ειιιε ειεε ε!εει ειε ειιιειιι ΚτειειεΙεεεεει·ει· εεεεεει. Με·

Με εε εοε·ει· εεεειεεε. εεεε εε ιεεεεεει Ιιειιεει·ει ιεειιιι. εεεοιι

ειε νει·Ιεεεεεε νει·ρειοειεεεεε εειεε εε ει·οεεε. Με ΠΠοειις

εεε ιιει· Τε.ιεεεειι εεε εεεεεεεει'ιεει·ειεε ειε” εεει θεειει εεε

θεειιι- εεε Αι·ιεεεννεεεεε εεεειει ιειι· εει·ιε εε Ιιεεεε, ι1εεε ιιι
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άιοεου θουιοιυάουυειιιιτου, ντο εε ιινιτιιΙ1οιι ιυιι,ο;ιιοιι ιεε 1Βριάο

ιυιου οτιο1ιττοιοιι :ιι ιιοιιιι.ιιιυιου. εοΙοιιοε ι'ιιιιιιεοιι ιτοεοιιιοιιι,

άιιεε ιοτυοτ άιο .ιυιι;ουά ει:ιιου ιιι άοτ θοιιιιιο. ινο ειο υοοιι

άιι.ιιιτ οιυρίιι.ιι€1ιοιιοτ πιο, άιο οιοιιιουιιιτειου Βοιττιι'ίο νου Ηγ

,ιτιουο ιυ εΙου ιιιιι“ιιιιυιυτ υυά άιιεε ουάιιοιι άιο Ποιιτοτ ιιιιά

θουιοιυάουουυιτου ιιιτο ιυοάιιιυιοοιι-ιιγ ιουιεοιιου Κοιιιιιυιεεο

οτινοιιοτιι υυά ιυ ιιιτοιυ νοτοοιιου Μι Έιριάοιυιοιι· ιιιι Ποι·ι' οιιι

Βιιιιάεοιιιιιιειιτιτο οιιιο Βιιιιιο ιιιιιιοιι. Ιου ειουι›ο ιιιιοιι, άιιεε

άιο Βο1τιιιιιυιιιυιτ οιιιοι· ΙΒιιιάοιυιο ιπι ουτε υιοιιι: οιιοτ νου

Επι" ,ι.τοιττϋυι: εοιυ ινιτά, Με Με άοτι: Ροτειιιιου 1οιιου.

νι·οΙοιιο νου .ιιιΒουά οιιι' ου ιιγοιοιιιεοιιο Μιιεευοιιιυου ιτοιιι6ιιιιι.

ειυά. ·

2υτ Γτιιο;ο άοτ Αιιετοιιιιυιτ νου Βιι.υάιιυιιιιι'ιειι.τοιου ιυ Αυιοιι

υυυ; ου οιυου Βουιι·ιιεο.τιινοτιιιιυά ιιυά οιιιιο οιυο εο1οιιο ευε

εοι·ι. άοτ Ρι·ιι.εοε. άιιεε άοε Ρτο,ιο1τι: άιι.ιιιιτ τοοιιυοι, άειεε ιιιιο

Ιουυάιιι·υιο ευι:Ιοιοιι ευυιιιιτο Γιιυιιιιουοιι Με 1.ιιιιάεοιιο.ι'ιειιι·πιο

ιιιιοι·υοιιιιιου. Βε Ποιοι. ειοιι υυυ.οιιιπι Ρι·ιιιειρ άοε οτινιιυεουιιει.

.Πι·. 1ιι.οάοι·: Πε ιεε εοιιτ οτννιιυεοιιι, άιι.εε ιοάοτ Ι.ο.υά

εοιιο.ιτευτει:, πουυ ιτι;ουά ιυιιεΙιοιι, οιι€Ιοιοιι ιυ εοιυοιιι Βο2ιτιιο

ιιτιιιιιιειοτι.

Πι·. Η οιάο ιι εσυ ιΙά: Ιου ιιιϋοιιιο ι'οειετοιΙου, οι: άιο άτυπο

νου τιιυά 600 οιιι. ,ε,τουιι€ουά ιετ Πιτ εοιιιιιο Πουάεοιιιιιι.ειιτπο,

ννοιοιιο υοιιοιιιιοι υιοιιι. ιι.ιιοιι Βουιτιιεο.τειο ειυά,ιιυ νοι·81οιοιι ιιιιι

άοτ του ιυυου ι;οιοτάοι·ιιου Ατιιοιι..

Πι·. ν. Νοτι.ιιοοιι: Βοι 5ΟΟ-θΟΟ Πο!. _ιιιιιιιιιοιι ννιτά άοτ

1.ουάεουιιιτευτιτ. Μο ιοιι ,ςιο.ιιιιο, πουυ οι· οικω Ποιιιιυις ιιπι,

άιο ιιιιυ ιιιιοτιιιιοεουου Αυιο·ιι.ιιου ιιοντιιιιιιτου ιιιιιιυου, υιιυο ειο1ι

πιει ιιο1ιΙοοιιιο Ηουοι·ιοτιιυο ιιοιιιοαου ευ ιυιιεεου.

Π:: ννοιεε: Ιου ιιιι1οιιιο άιο 1·'ι·ιι.ιι;ο ιιυτοιτου. ου άιο Ι.ιι.υά

εοιιυι'τειιτοτο, ινοιοιιο υιοιιι. οιιι' άειιι 1ιο.υάο ιιι ιιιτου Βουιτιτου

-Ιοιιου, Μουτ οιιι.ι·ιι Ριιιιτιτοιάοι· οι·Ιιοιτου ιιιιυυου.

· Πτ. Κυριι'οτ: Πε ιει: πο” υιιιιιτιιι:ιι. ά:ιεε άιιιιοιιιιι,·ου

Βυυάεοιιιιιιειι.τυιο, ·ινοΙο1ιο υιοιιτ. ιυυοι·Ιιειιι ιιιτοε ιΒοοιι·ιτοε νοιι

ιιου οάοτ ευυει 1ιοιιιο Ρο.ιιτιου ιυ ιιιτοιιι Βουιτιιιο ιιιοοιιου ιιϋ
1ιοι·ο ·Ηουοτετειιιυο Βοουευτυοιιου ιιιιυυοιι. Πιο Βιιιοτεοιιιι.ι'γι οι·

ννοι·ιοιι ιιι εοΙοιιου ?Νιου ιιυοιι 1ιιιιιοτο Β'οτάοτιιυι>,του, ινοε-εοιιοιι

Με άοτ Επι” 1ιοτνοτοοιιτ ουυά ου οπου ευιοιιοε ιυ υιιιιειιιά

-τιεοιιου Βουιτιτου υιιιο·,1ιοιι κι» (ιιιιυιιιοιι·άιο ΑιιετοΙΙιιιιο νου

1ιουάεοιιιιιιειιτπιου ιυιο οιιιοτ .Τιιιιτοειτιιςο νου τυυά 500 ΗΜ).

Ιου 1ιιιιιο ιυιοιι υυυ υοοιι ειιουιο11 άιιτυιιοιι οι·ιιυυάι,ο·ι:

τυά οτΓυ.ιιι·ου, άεεε ιιτοάοτ Βοιιιοεεριοι·άο υοοιι Ε`υιιι·εοι

άοτ οτιιιι.ΙΙΙιοιι εοιυ ινοτάοιι, άιιεε Μπιτ εοιοΙιου Αοι·πιου, άιο

Πιτ Πιτ θοιιιιιτι πιοιιτ υιιε,ιτοιιου ιιιιιεεοιι, ιιϋιιοτο του Με Ποικι

εο1ιοιι.ειιτοιο ιιοινιΙ1Ιιτι. ινοτάου 1τιιιιυοιι. Ν” άιο ΑυειοΠυυε

νοιι Βο.υάεουιιιιευτιτου τοι· υιιιιει.ιιάι.ιεουο Βοοιι·1ιο ο.υΙουι.>τι, 8ο

ιυιιοιιιο ιοιι ιιοιιιοτιτου, άοεε ιυυου άιο 1ϊ'οιιτιου ουι.εοιιιοάου

ιουτοτ ευ ετοιιου 1τοιιιιιιου ντοτάου, άιι.εε ειο ,ο;οτ8.άο ειιιει· ιιιιοάοτ

«οι άιο Βιιιιυ ιιουιιιιοιι Κουιιοιι ιιυά ιιιοιιτοτο Βοιιιιιου ου οιιιουι

Το” ου ιιοιιιοιιιιιτου ιιιιειιι.υάο εοιυ ντοτάου. Ιιι ιιιιιάιεοιιου

Βοοιι·1:οιι πάτο άιο Αιιιιι.οιιιιιιι.ς νου Πιιυάεοιιο.ιτειιτπου οιιυο

ΛυΙοιιυυυο· ου Βοοιι·ιιενοτιιιιυάο υιιι· άοιιυ ιυ6Βιιοιι, πουυ

άοτ ιιοττοιΐουάο Ατοι ιιιοιιτοι·ο Βουιι.Μειιοειτιιο ιυ εοιυοι· Ηο.υά

νοτοιυιιτι ιιυά άουι ουι.ερτοο1ιουά 1ιοιιοτιοτι. ντιτά. @πιο νοτιοιιΙι.

ειιιιοιυτ. εεε ιυιτ ιιι εοιιι, οιιι' άοιιι Βιιυάο οιυοιι Πιιιιάεοιιοι'ιευτ2τ

ιυιι. οιιιοτ θυι.το νοιι 500 ΠΜ. ευ ιιιιι.ιιοτου, υιιυο ευ,ιςΙοιοιι απο»

:ιιι εοι·οιου, άπεε οι· άυτοιι ιιουετ.ιΒο Βιυιιιιιιιυοιι ιιοιυ ΔιιεΙτουι

ιιιου ιοπ. Ζιιιτι·8οιιιυεε ιυιιοιιι.ο ιοιι υοοιι ου άιο Ι.ουάιιιτ2ιο

άιο Ρτειτο ειοιιου, -ιιιι ειο ιι.ιιοιι υοιιοιι ιιιτοι· θιιτοτρτοκιιι ευ

νιο1 Ζω ιιιι.ιιου ινοτάου οιιιο ειι.ιιιιιιτο ΤΜιι.ι·ιιοιτ υιιειιιιιιιιοιι.

Πι·. ]Γτογ: Πιο Ευιιάιιτυιο ινοτάου ο;ονιιιεε ευ νιοΙ Ζοιι; οτ

ιιιιτιιτου 1ιιιυιιου.
Η Πιο Ιιιει:τιιιιιι.ιουου το» άιο Βουάεοιιιιιιειιτπο ντοτάου νου άοτ

νοτειιυιιιι1ιιυις ιιυιτουοιιιιυου, _ιοάοοιι ειιιά ιοΙο;ουάο Αοιιάοτιιυοου

υυιιιιιτιυιτου: .

_ οι Πιο το,ςο1ιιιιιεειιτ ιιι ιυιιοιιοιιάου 8οιιιιιτονιειουου ειυά οιιι

ιυιιι _ιιιιιιιιοιτ νοτουυοιιυιου, ιοάοοιι οτιοτάοτιι άοε Αυιιτοιου νου

Βυιάοιυιου ιυ άου $οιιυιου ιιιιιιιιιτοτο Βοειοιιιιιτιιυεου άιιι·οιι

άου Ι.ιιυάιιοιιιιιιευτιι.

_ ιι) _Ποτι.ουάεοιιυιιεο.τιι. ιει νοτριιιοΙιιοι, ο.Πο ιιιιιι νοιι άοτ

θουιοιυάο νοτειο11ιι; ττοιιιιιοιιτου οιυοτ ουειουιιουάου ΚτιιυιιΙιοιτ

νοιι;άιιοιιι.ιεου θοιυοιυάοΒιιοάοι· ιιι υυτοι·ευο1ιου ιιυά ευ Βοιωτ

8.ο του. · · '

ο) Πιο _ιιιοεου άιο Ηοιιιιυιιιιο νοτυοιιτιι.οιιτου Κιοις·ου εοΙΙ άοτ

Βιιυάεοιιιιιτεοτει. ιιτιιιου.

. ά) Ποτ 1.υυάεοιιο.ίιευτει. Μι άιο Βοίιι.ιιιςυτιο· άου 1ιιιιιιοτ ιιι

_ιιτιιι'ου, ιιτιιιιοιιι. _ιοάοοιι υιιιιιτ άοτ Ιιυριιιυιτ ιιοιουινοιιυου.

ο) Ποτ Πιιυάεοιιιιιιιιο.ι·π εοΙ1 άιο ΗοΙιιιιι.1ιτειιοτιουιο ιιιιοτ άοε

.Βοευιιιι.ι. άοτ Ιυιιιιυυιι; ιυ εοιυοιυ Βουιτυο ευευυιιυουιιιοιΙου.

. :Πιο 8ουιιιιοτο Ροτιυυιιοτιιυιτ υυά Βοάιιτιοι·υυε άοτ,Ιυει.τυιτ

ι.ιουεριιυιιιο ιιιιοτΙιιεει άιο νοτοουιυιιιιυε άουι νοι·ειυυάο, ινοΙ

οιιοιυ _ιο. ευ πιο ευ άιο Βοουτννοτιυυε άοτ του άοτ Βιιι.οτεο1ιιιιο

ε·οιιιοιιι.οιι 1ι'ι·ειτου υιιΙιο8·ι.. _ - _ _

· Πιο νοτιιο.ιιιυιιιιυε οιυιετ ειοιι ευιιιιυυ ιυ Μιτου· ευ! ιιιο Αυ

.ειοΙΙιιυἔ νου Ι.ιιιυάεο1ιοι'ιειιτπου οιιυο ΑυΙοιιυυυε ου Βο:ιτικεε

.φτου ο οιιι' ι'υΙ ουάοε θιιι.οοιιι.ου:

,- ει) Αυ! @οιιι ο.οιιου Πιιυάο ιει άιο Αυετοιιυυιτνου Μωά

εοιιοιτειιι·που υιιι: οιυοιιι θοιιιιιι: του τιιυά 500 Μι!. υιιυο Δυ

1οιιυυυε ου οιυοιι Βο2ιτιιιινοτιιιιυά υιιι· άιιυυ άυτοιιιιιιιι·ιιιιτ,

πουυ άοτ Ιιευάεοιιειιευτ2τ ουιντοάοτ υοιιουιιοι ειοΙιοτ οιυο 8τοεεο

ι'τοιο Ρι·ιιιιιε 1ιοι.τοιιιου Κου-υ οάετ ινοιιιι οι· ιιιο,·ιοιοιι ιι.ιιοιι υοοιι

ιιπ ο.υάοτο Βιιιιιιιιιειιο:ιτιιο υυιτοετοΙιτ ιεε, εοάο.εε οτ οιιι με»

ιιοτοε Β`ιιιιιιιι Πιτ εοιιιο ειι.ιιιι.ιιτο 'Ι'ιι.ιιιτικοιιτ Μπιουτ.

οι Ιυ άοτ Νιιιιο άοτ Βιιι.άιο ιιοάο.ι·ι άοτ Βιιυάει·ιιιιιιειιι·πτ, πουυ

οι· 2υτ Βιιιιιο1τιιυΒ· οιυοι· 1ιοειιιιιιιιιοιι ΤιιΧο ιιιι·άιο1υε:ιεεου

εοιυοε Βιιιιιιιιτειιο2ιτιιοε νοτρι1ιυιι:οι Μπι, οιιιοτ Βιιιτοειιιινου

Που Πιτ εοιυο Αιιιιιιιιιιυπουιριιι.ιιεο τοερ. οιυοε ιιιιιιοτου Ρι
ιιιιυιε Με 50!) ΕΜ. άυι·οιιεοιιιιιιτιιο1ι. ι

ο) Βοιιιι Αιιειιτυοιι νου Βριάοιυιου ιιιιιιιιου άιο 1.ουάεοιιοι'ιε

Μοτο ιυ άου υιιιιειιιάτιεοιιου Πουιτιτοιι Βιιι:τιιι'ιιιιτι.τοιάοτ οάοτ

ιυ άειιι ιιοττοιιοιιάοιι .Το.ιιτο οΙυ άοιιιουτευι·οοιιουά ιι6ιιοτοε .Ιου

τοειι·οιιο.1ι ιιου.ιιευτυοιιοιι.

ΒοιτοιΤουά άιο Αιιευτυοιτυυιι; άοτ 'Ι'ειιιο πιο άιο ιτοιο Ρτο.ιιιιι

νου Βιιυάεοιιιιιτειιτιτου ι·οειι. Βοιιτιτειιτ2του Μιά οιιι' νοτεοιιιυ.ε

άοε Ρτιι.εοε άιο νου άοτ Βονοιοτ Ριιιιιο άοε δι. Ροιοτειιυτςοτ

νοι·οιιιε ειιτ ιςοςουεοιτιο·ου ΗιΙιο ιιιιεχοο.τιιοιτοιο Ηουστο.ι·ι.ιιιιο

ρω· Αιιιιιιιιιιιιιιοιι υιιςοιιοιιιιιιοιι.

Πιο νοι·ειιιιιιυιυυς ιιιιιοι·ι υιιοιι ειο.ιιιτουο.υιοτ Πιειιιιεειου

ιο18ουάο 'Ι'ιικο Πιτ άιο Πουοιιιιιιιου οιιι' άουι Ι.ιιιιάο. ννοιοιιο

οιυ Ε·'ιιιιιιυ νου 150 Μ”, (ιιιιιΙ. νιι”οιιυιιιι8 ιιυά Βοιιοιουυε) ιιο

υιοιιουι

ο.) Πιτ άιο Βιιι'οΙοιειιιιιο,· ιιοιιυ ΑΜ άοτ θοιιιιι·ι ιιιιιιου ευ οπο

ι·ιοιιιου: άιο 17Ψιτιο 1 οιιι. Με 1 Βιιι. 50 Κου., άιο Κιιοοιιτο

50 Κου. Με 1 οιιι.

ιι) ειι- _ιοάου 1νιιι·ιοιιιιι· τοειι. Ένοοιιουιιοτι.ειιια Μάιου ιιι ουτ

τιοιιιου: άιο ινιι·ιο δι) Κου. υιιά άιο Κυοοιιτο 25 Κου.

ΑΜ' Αυτοειιιιι: άοε Ρτιι.εοε Μιά άοτ Ηοι·τ ΠιτοΙτι.οτ άοτ

Βιιυάοειιουυυιιιιουεοιιυιο, Πι·. νου Κογεοτιιυιτιο, ιιιιιιτο

ιοτάοτι, άιο Διιευτιιοιι.υυΒ· οιιιοε Ηοιιιιυιιυοιιι·οιτΙοιιιουιε νοτΖιι

υοιιιιιου.

Πιο Κουιιιιιεειου ειιι· Βοιιι·1ιοιιιιιι_Β· άοτ ΒουιιΜ:ετοιοτιιι ντιτά

ειιι' νοτεοιιιιιε άοε Ρι·ιιεοε ννιοάοτεουιιι.ιιιιι ιιυά ιιιιΙΙ ειιιιι υιιυ

ιυιτ άοτ Αυεο.τυοιιυιιιτ οιιιιιςοι· Ποιοιιιι·ο.ο··,οιι ιιοι'ιιεεου.

Ζιιιιι $οιιιιιεε άοτ Βοτυτιιυι.του ιιιιοι· άιο Βιιιιιιο.ιετοιοτυινοτ

εοιιιιι.ιτο ερι·ιουι: άιο νοτεοιυυιιιιυο· ιιιτο νοιΙο Βγιυροι.ιιιο ιυιτ

άοιιι Ρτο_ιοιιι: άοτ νοτιιοτοιι.ουάου Κοιιιιυιεειοιι άοτ Β.ιιι.οτεοιιιι.ι'ι

απο υυά ιιοιιι οιιι” ιιυιάιιτο Πυτοιιιιιιιτυυς άοτ ιτουιιιυι.ου Βο

Ι”οτιιιου. Ποτ θοεο11εοιιο.Π οτεο!ιοιυι: οε οτινιιυεοιιι., άιιεε _ιοάοϊ

Πο.υάεοιιο.ϊιευτιι. ιυ εοιυοιυ Βοιιτιε ιιτοιιιοιιο Ρι·ιο.ιιιε οιιιειιιπ.

(1ι'οτι:εοπιιυε Μου.)

ΤοεοοιιειοΙιτιοΙιτου.

Ροτεοιιο.ιιοι.

- Ρτυιοεεοι· Πι·. Ψ. Ζοοετο ν. Πιι.υιοιι Πει, άοτ ιιυ

Ιιο.ιιι'ο οιυοε .ιιι.ιιτοε οι: πουυ; άιο Κιιιι,τοΙιι ιιιυ εΙου ιιπι υιοιι'ου

Μιτου, ιπι Κτιο,ο,·ο ιι.ιιοτ (Βοάοτ νοτινιιυάιιιι; οιιι,·.=;ιιιιοου Μ. Με

υυυ, Μο οιιι· άοτ «Νοτ ι. Ζιο;. οιιιυοιιιιιοιι, ιιι άοτ οιιτουου Ποι

ιυιιι.ι. τιιιτοιι οιιιου Με: ιιιυιοτιιει:ι8·οτ Βοιιοιτ οιυοτ νοτιιιιιυάιιυις

ιιιοιιι: ουτ8·οιιοιι 1τιιυυου. Α1εΡι·οι'οεεοτ Ζοοιτε ιιιιά εοιυ Βτυ

άοτ υιιιιιιιοιι ιυ άοτ Νοοιιι: νοιιι 18. οιιι' άου 14. ΑυΒιιετ οιιι 11

Πιιτ ιυ οιυοτ οιι'ουου Ροετοοιιιιιορ,·ο άοε Αιτιιυάυεεοιιο Ποτι

ΚοιΙ‹ο (Βειιιιιιά) ι.ιοεειοτιου, ινιιτάο άοτ Ρτοιοεεοτ ειιιε οιυοιυ

Ηιιιι.οτιιιιιι: άιιι·οιι οιυου Βιοιυντιιτι οιιι Ηιιιιοτιιουι' νοτιοωτ.

Μο άοι· μι· .'Ι'οιοριιου υοτιιοιιτοτυιουοΚιτοιιεριοΙευτει: Πι·.

Τιιουιοου ιιουετιιιιοτι. Με, τιιιιτι. άιο ννιιυάο-νου - οιυοιυ

εοιιιιτιιιιιιιιιεςου θουιουει.ιιυά ιιοτ ιιυά ι·οιοιιι Με οιιι άου Κυά

οιιου, εοιΙ οιιιοι· υιοιιι. ι.ι·οίιιυτΙιοιι εοιυ. Πω Ρτοιοεεοτ ιιοιιυάοι.

εισιι άουυ Μου, νιιιο εοιυ Βτυάοτ άοτ «Β.ον. Με.» ιυιι.τοι1ι:,

ιιυ2 ντου! ιιυά ινιτά υυτ οιυιο·ο Ζοιτ οιυου νοτιιιιυά απου

ιιυά ειοιι τιιιιις νοτιιιιιτου ιυιιεεου.

Ποτ ΠοιιοΙι.ιιιοτ Μ. ιιιειιοτ υιοιιτ ουιάοοιιτ ινοτάου.

-- Ποτ Βοιιιυιοάιιιυε άοε Δι1οι·ιιάουετου Ηοιοε, Ποιιι.οι· 1ιοι

8. ΚΗ”. Ηυιιοιτ. άουι ίιτοεει'ιιτει.ου Πιοιιιιοι ΝιιιοΙ οιο

ινιτεοιι ιιυά ιιυεεοτοιοι.υιιιεειΒοτ Κουειιιιο.ιιι άοε 8οιυουοντ

εο1ιου Μι1ιι.ιι.τιιοεριιιιιε Πι·. Βο.υάοτ ιετ. οιιιιι ιιοτιιιουάου ειιι

ι;1ιοάο άοε ιυιιιιιιτ·ιυοάιοιυιεοιιου ιτοΙοιιι·ιου Κουιιιοοε οτυο.υυι.

ινοτάου, ιιυιοτ Βοιιιιιευιιις ιυ άου νου ιιιιτι ιιιειιοτ ιιο1:Ιοιάοιου

Αουιιοτυ υιιά ννιιτάου.

- Διυ 15.228. Αιιευει: ιιου,·ιυ8 άοτ νοτάιοιιι:ο Αιιιιιοτιι, τω.

στά. άοτ ιιιιιιιο1οιτιεοιιου Αυιιιουιιο ευ άοτ Βιτιιεειιυτεοτ Πυινοτ

ειιιι.ι.,Πι·. Β'τιοάτιου ν. Β.οοιι1ιυΒιιο.υεοιι, άοε ειιιει

τιιτο Π ο ιι ε ο τι υ ιι ι ι ευ πι. Ποτ .Ιυιιιιιιτ ειιοιιι ο·οο,·ουντιιτι.ιε ιιυ

Η. 1.οιιουε_ιο.ιιτο υυά ιετ ειιιε 1864 Με Ρτοιοεεοτ ιιιιιιι·, ο.υιιιυιτε

ιυ Κιιυιιτειιοι·,ς, άιιυυ ιυ ι17ιιτιιιιιι·Β υιιά εοιι 1872 ιο

8ττοεειι Με.

- Ποι· Αιτιυοιετοι· άοτ Οιιτου1ιοι1ιτιιυάο, οτάουτΙιο1ιοτ Πουυι·ιιτο

ιιτοΐοειιοτ ιιυά Πιτοιιιοι· άοτ Κιιυιιι ιιπ θιιτοιιιιτουΚιιοιτου ου

άοτ Βοτιιυοτ Πυινοι·ειιιι.ι, Πι·. Α ιι ειπ ε ι: Ι.υ οιι.ο, ι'οιοτιο ειιι

11:/24. Αιιιτυετ εοιιιου 70. Οοιιυτιετο ε. Ποτ .ιιιιιιιυτ κάτι::

εοιι 40 .1ο.ιιτοιι ου άοτ Βοτιιυοτ Πυινοτειιο.ι, ουι'ιιιιιιε Με Ποι

ιοι· άοτ 0ιιτουιιοιιΚυιιάο, υυά εοιι 24 .Το.ιιτου Με 1.οιι.οτ° άοτ
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· σε" σιε Ηειιρινει·ννειιιιιιΒ

1881 εεει·ιιιισειειι 0ιιι·ειιισιιιιιι. Βειιιε ννιεεειιεειιιιιι1ιε1ιειι Αι·1ιει

ιειι 1ιειι·ει1'ειι σιε νειεσιιιεσειιειειι θειιιειε σει· 0ι.σισειε ιιιισ

ιιιιιιιειιιιισιι σιε ρ1ινεισΙσειεσ1ιε Αιιιιιιιιιι.

- Πει· Πιι·ε1εισι· σειι ρειιισ1σεινειιειι 1ιιειιιιιι.ε σει· Πιιινε ει

σε .Τειιε, Ρι·σι. Πι. ννιιιι. |σιι11ει·,ννιιι·σε ιιιι15ι.εεΙισιι εειιιεε

50-_ισιιι·ιεςειι Πσ1ιισι·ιιισιισιιιιιε 211ιιι 111 ιι ι· ε ιι ιιι ι ι ε ι ι ε σ ε σ ε ε

11ονιι1 0σΙΙεεε οι Β ιιι·ε;εσιιε ιιι Βσιιι1ιιιι·ιι· Με

σει· θεεεΙΙεσιιεΕι σει· Αει·.ιιε Ε'ιιιιι1ε.ιισειιι Βει

ει ιι ιι ισ ι· ε ε·εννιιιι1ι.

- Βιιιε Βιιι·ιιιιιι· ιιιισιι σειιι Τσσε.ΠιιεΒσνιι.1 Οσι

Ιειιε σι Βιιιεεσιιε ιιι 1σσιιι1ιιιι· εειιιε εεε ΔιιΙ.ιεε ω·

?ειεετ εειιιεε 400-_ισ.ιιι·ιεειι Βεειε ειιε ιιε1ιειι ειισει·ειι

1ιει·νσι·ι·ιιι;ειισειι ιιι- ιιιισ ειιεΙιι.ιισιεε1ιειι θιιιι·ιιι·;ειι ιιιιειι σειι

επι 1./14. σειιι σ. .ι. σε Βιεειειι νει·ειοι·1ιειιειι Ρι·οιεεεοι·

ν. ειιιειι” σε εειιιειιι Βιιι·ειιιιιιι8·1ιεσε ει·ιιιιιιιιι.

Πει· Χ'νιιιιινε σεε Πιιιιιιιχεεσ1ιιεσειιειι ιει ιιιιιιιιιεΙιι· σει ι·ειο1ι

ιιιιεεεειιιιιειε Πιριοιιι ειε ειιιε Βιιιιιιι8· Με σειιι Τσσε εειιειιε

σει· εειιιιιιιιιειι ε·εΙειιι·ιειι θεεε11εσιιιι.ιι ιιιιιεεειιι;ειι.

- νει·εισι·1ιειι: 1) 1ιι Ρε.ινιοςι·εσ (Εισιιν. .Τειιειειι

ιισεεισ.νν) σει· ειιει·ε .επι σεε Κει·ιεειι-.Ιειιιιιε.ιεεε1ιειι 1ιιι.-Βε

ιιιιιιειιιε Πι. .Τ ιιιιιι ε Κι·ειεσ ιι ειιιειι ιιιι 60. Ιιε1ιειιειιιιιι·ε.

Πιε ει·ειιισιιε Ει·ε.ειε σει σει· νει·εισι·ιιειιε εειι 1881 ιιιιειιειιιιι.

2) Αιιι 26. :σε ιιι Β_ιεισι·εσιι (θσιιν. Πι·ειιιιιιι·ς) Πι·. Κιιιι·1

8ιειιι. ι'ιειρι·ιιιιιιειει·ειισει· Αι·ει ιιι Μσειιιιιι, ιιιι Αιιει· νοιι 54

σιι1ιι·ειι. Πιο νειιιιι ρι·εσιιι·ιι.ιισι εειιιε ει· νσι· 25 .Τιιιιι·εσ ει·ιειιΒι.

Β) 1ιι νιώσε σει ιι·ειρι·ιι.1ιιιιιει·ειισε Αι·ει ιι ε ιι σ ε! 5 ε 1 σ ιιι ιιι

ιισε1ι 1ιε.ιιιιι '7-_ισιιι·ιι.ι·ει· ιιι·ειιιιεσ1ιει· '1'ειι81ιειι ιπι 85. Ιιεσειιε

ιε1ιι·ε. ιι Αιιι '7./28. ΑιιΒιιει. ιιι Διιιιιιει·Ιειισ Ρι·σι'. σι·σ. Πι·.

Α σ ιι ιιι Κ ιι ιι 1ι ε Ι, νσι·ειιιιισ σειι ειιει·ιιιιι.ιισισειεε1ιειι 1ιιειιιιιιε

σε σει ννιιι·πειιι·ε·ει· Πιιινει·ειιιιι, ιιιι Α1ιει· νοιι 57 σε1ιι·ειι ειι

Ρει·ιισιιιιιε. Πι· Με· ιιιι νοι·ιεειι σειιι·ε Βειιισι· σει· Βειιιι.ιιιιιειι

Πιιινειειιιιι. ό) Αιιι 11.24. Αιιιιιιει σει· 1ιειιιιιιιιιε Οριιιιιιιιιιισ

1σεε Πι·. Κ ιι ι·1 8σιι ινειΒ·ι.ςει·, ε1ιειιιισιιιει· Ρισίεεεσι· Με

σειιι Ισειιι·ειιιιιιε Πιι· Αιιεειιιιειιιιιιιισε σε σει· Βει·1ιιιει· Πιιινει·

ειιιι.ι. Ετ ιιπ ?εει '75 .Ιειιι·ε ειι ιζειινσι·σειι. 8 σ ιι νι ειεεει· πω·

ιιι 11ε11ε ριειισι·ειι ιιιισ ειιισιειιε ιιι 1σι·Ιειιιι·ειι ιιιισ Ηε.1ιε. Νεσιι

1ιιιηςειει· ρι·ιιιιιιεσιιει· 'Ι':ιιιΒιιειι εει σειιι ιιιιειει·ιι1ισιιειι Α1

1ι :σειιι ν. θι·ιιει'ε ιιι Βει1ιιι. ινιιι·σε ει· 1888 ιιιι σιε Βοοε

εειιιι1ε ιιι θσιιιιιε·ειι ειε ειιιειι· [.ειιι·ει· σε Αιιι;ειιιιειιιιιιιισε

σει·ιιίειι. Πσι·ι ιιΙιειι ει· _ιεσσειι ιιιιι· 8 .1σιιι·ε. σε ει· 1871 ιιιιε1ι

σειιι 'Ι'οσε ν. Ο ι·ιιεισ'ε σεεεειι Νεειιισιε.ει· ινιιισε. 1ιι Βει·1ιιι

ειιιιεΙιειε ει· .1ειιιιειιιιιε Με; ιιεΙιειι ειιεεεσειιιιιει· ιιι·ε.ιιιιεσιιει·

ειισ1ι ειιιε ιιιιιι'ε.ιιιιι·ειειιε 1ιιει·ει·ιεε1ιε 'Ι'ιιιι81ιειι, Με ιιιιι πεσει·

ιιιειισε Κι·σ.ιιιιΙισ1ι1ιειι νσι· ειιιιε;ειι.Τειιι·ειι "ειιιε, σειιι 1.ειιι·ειιιι ιιιισ

εειιιε σι·σι1ιειιε 1·ι·ειιιε ειιι.ιιιεεισειι. Πει· _ιειιι. εεε σειιι Εεσειι

θεεσιιιεσειιε ι.·ιειισι·ι.ε Με .ειε ιιιινει·ςιεισιι1ισ1ιει· 1.ειιι·ει· ιιι σειι

1σιισειςι·σιισει·ιι'σει· ιιισσει·ιιειι, ειιι ριινει1ιειιεσιι-ριινεισισειιισιιει·

Ψιεεειιεε1ιιιίι ειιιε;ειιιιιιιειι Αιι€ειι1ιειιιιιιιισε ιιιισ ειε ειιεεει·οι·

σειιιιιειι ι'ι·ιισιιι1ιει·ει· 8σιιι·ιι'ιειειΙει· ιι.ιιι σει·ειι εεεε.ιιιιειιι σε

ιιιει.ε ιινιι·σ εειιι Νιιιιιε ιιι σει· Θεεσιιισιιιε σει· Αιι€ειιιιειιιιιιιισε

ιιι· ειιιε Ζειιειι ισι·ιΙε1ιειι.

-- Πιιεει· νσι·2ειιιε· νει·εισι·1ιειιει· Ιιειισειιιιι.ιιιι κα. Ο ιτε

ν. Βιι ιι ε; ιι ε τ, σεεεειι Νειιισισε,· ινιι· ιιι σει· νοι·ιε,·ειι Νιιιιιιιιει·

ιιι·εσιιιειι. Μι, ννιε ννιι· ιιεσιιιισειισιι ει·ι“ειιι·ειι. ιιιι εειιινει·ειι

Αιιιιιιιειι νοιι ΟιισιεΙιιιιιεειε Βε1ιιιειι, σιε εειιιε Τιι.ιις1ιειι ιιι σειι

Ιειειειι .Τιιιιι·ειι οι'ι εισι·ιειι ιιιισ ιιιιι :ινειικειι, σειιι· σε σειιι·

ιιιιισει·ειιε· ιιι Κει·Ιειιιισ :σε ειιε1ιειι. νοιι Β.°ε ινιεεειιεσ1ιειιιιειιειι

Αι·σειιειιειιισ σιε σειιι· θιεΙ1ειιειειιιιιιιιιιιι1ιειι ιιιισ ΒΙιιισσε.ι·ιιι

ειιιιιιιισιιιι8· ειε σειισιιιιιεειειι.

νοπι Κι·ιεεεεειιιιισιεσιειιει.

- Αιιι11.Αιιι;ιιει ιει σει· Ρι·σιεεεισι· σει· ιιιιιιισι·-ιιιεσιιιιιι

εσιιειι Α1ιιισειιιιε Πι. Θει·ε,·ι ιι ιι Βσι.ιιιιι νοπι Κιιεεεεε1ιειι

μια: σειιι 8ι. Ρειει·ειιιιιε; ιιιι·σειιρ;ειιειιι·ι.

έ ννιε Ψ11' ειιιειι. ιει σει· ε.ιιι ιιιεειεειι ΑιιρειιιισειιιιεΙ ιιε

εε1ισ.Γιιιιιε Πι·. Κιιι·ι Βιιι.:1ι σειιι ειιιινειι Μιιιισι·

σιειιει ειιι1ιει·ιιι'ειι ινσι·σειι..

- ννιε Με ΒΙειι «Βενιι 0ιειεσ1ιεειινε.», ει·ι'ιι1ιι·ι. 1ιιιι σει·

Ηειιιιιϋεν0ι1ΜΜιπιειε σειι Ησιειι Κι·ειιεεε Ε'ιιι·ει νν σε ειι

ιεσιιι80ιιι Με διιιισειιιιιιιι εισιι »ιιι ειε Ειιειιιιιινιισιιιιιιιεεισιι

ιιιιι σει· Βιιιε ε·εννιιιισι, ιιι εειιιει· νει·ιιιι.ιιιιιιι· 80 Γεισεειιει·

σσει· Βιιισειιιειι σει· 1σεσιιιιι σει· σΙιει·ειι Κιιι·εε ε.σειιιισιιιιιιειι

σιει·ειι, σε ιπιιι Βενει·ειειιειισειι Βειιιιιιι σεε ε1ιεσειιιιεειιειι Ι2θ111'·

_ιε.1ιτεε ι σιε Αιιιειεε πειιιι·εισιιει· ιιιι Κι·ιεεει·εγσιι σεεειισ.ι'ιιειει·

Βιιισειιιειι ιιι ει·ννιιι·ιειι ει. Αιισι·ει·εειιε ιιιεΙσει σιε «Βιιεε»,

σεε Βσιειι Κι·ειιιεε ιιι Βι·ννει·ιιιιιι.ς

σεε ΑΠεεε.ιι8·ε σει· Γιιεσειιενει1ιειισ1ιιιιιιειι σεεειιισεεειι 1ιε1ιειι

εσ11,ειιιειενει1εσ σιε Αιιεειισιιιιιι.νσιι ιιιεσιιιιιιιιε1ιειιι

Ρει·εσιιιιι, ιιιιιιιειιιιισιι νοιι 1ιει·ιιι1ιει·ιι€ειι εισ1ιιινεειει·ιι ιιιισ

Βειιιισ.ι·ειι,ειιιιιιειει1ειι. .

- Πει ιιιιεει·ειι Ιιεεει·ιι ειιι ιιιιιζεΐσ1ιι·εε·Βιισ νοιι σειι Βει

ειιιιιιιειι ιιιισ Αιιειςεσειι σειι Βιιειεσιιειι Βοιειι Β.ι·ειιεεε σε· σειι

_Κι·ιες ιιι ιιε1ιειι. ιιι·ιιιΒειι ννιι· ιιε.ε1ιειειιειισ ειιιι€ε ιιιιει·εεεειιιε

Πανω, σιε ειοε εει σειι νει·σοιιεειιε σειιι· σειιιειιειι:

Πεε Ποτε Κι·ειιε 1ιειι.ε ιιιι_ σε.ιιι·ε 1904 -- 32 Ι.ιιπιτειιε

ι 200 Βειιειι. 1.4 -ι·- .ιι 100, 9 - ε. 50 ιιιισ 2 - ε 25 επεσε·

ι·ιιειει. Πιιιει· σει· 1ι'ιεεεε σεε Βσιειι 1(τε11208 σι·σειιειειι ιιιι

_1ιε.νοιι σει· ειιιινειι Αι·ιιιεε 04. Ιιεισι·ειιε ιιιιι 12.086 Βειιειι,

 

ιιιεΕεεε.ιιιι ε1ιει· ιιιι Β'ει·ιιειι Οειειι 158 Μ.ιε.ι·ειτε ιιιιι 26.851

Βειιειι. Βιε ειιιιι 1. .1ιιιιιιιιι 1905 ννε.ι·ειι ιιι σειι ΗσειιιισΙει·ιι σειι

1σ.οιειι Κι·ειιιεε 2.8θθ.738 ΗεεριιεΙιει;ε ειιρε1ιι·ιιε1ιι ινσι·σειι. Πιο

θεεε.ιιιιιιοειειι 1ιε1ιει'ειι εισιι σε! ε.ιιιισ.ιιει·ιισ 8.886.000 Βιι!. Ζιιιιι

Πιιιειιιιιιιι σει· σιεε·ειισειι Αιιιει1ιιιιιιειι σεε 1σσιειι Κι·ειιιεε ιι.ιιι'

σειι Ξε1ι1ει.ε1ιιι'εΙσει·ιι ινιιι·σειι 86.147 Βει. νει·ειιεςεσι. Βιε ειιιε

1. Πιιι.σ1ιει· ν. σ. 1ιιιιιειι σιε σιει:ειισειι ΚοΙσιιιιειι 14.462 νει·

ιιιι.ιισε σειιιιισιιι. 1028 Κι·ιιιιιιε εει” ειισιιιιιιειι ιιιισ 22.000 Πίεσε

εεερειει. Πιε εσεειιιιιιιιιειι Βι·ιιιι ι·ιιιιι;εριιιιιιω Γιιιιι·ιειι 1980

Βειι.ειι. ιιιιιιιιιειι 20.600 Κι·ειιιιε σει ιιιισ ερειειειι 180.000 ειιιειι.

Ζιιιιι Αιι1ιιιιιι' νοιι Μειι1 ινιιι·σειι 200008 σει., νοιι Κοιιεει·νειι

- 158.422 εει., νοιι Βιιιισειεειι - 24.862 Βιι., νοιι Μιισ1ιρι·σ

σιιιιιειι - 45.182 Βει. ιιιισ νοιι θειιιιιιιε - 21.440 Βιι!. νοπι

Β.σιειι Κι·ειιε νει·ιιεεειιιιι. Ζιιιιι 1. σωσει· 1905 ινιιισειι 50 οι

σειει·ε- ιιιισ 90 8σισειειιιιιιιιισιιιειιειι σειιι σειιι Γει·ιιειι Οειειι

εσ8είει·ιιιι·ι.

νοιι Πιιινει·ειιστειι, ιιιεσ. ιιιετιιιιιειι ιι. Κοιιχι·εεεει·ι.

-1ιι σει· ιιιιιιισ.ι·-ιιιεσιιιιιιεε1ιειι Αιιεσειιιιε

ννει·σειι, Με νει·Ιειιιει, σιε νσι·Ιεειιιιιι·ειι ιιιισ ινιεεει:ι -

εε1ιειι1ιε1ιειι Βεεειισιιιρ_·ιιιιεειι ειιι 1. 5ει:οιειιι -

σει· ινιεσει· ιιε8·ιιιιιειι. Πιε Ρι·ιιιιιιιι.τειι πει· Π ι1ε.ιι

ιι ιι ιι ε· σ ε ε Α ι· 2 ι ε· ι· ε σ ε ε ειιισ σε σιειειιιειειι Βιιισειιιειι

ω· Αιιεσειιιιε, ινεισιιε ιιιι Ρι·ιιιι_ιε.ιιι· ειοε σιεεειι Ρι·σίιιιιςειι νει·

ω· ιιιεσ. Βιιειιιιιιιιιισιιειισιιιιιιιεεισιι εκει ιιιιιει·εσ8εε ειιιειι.

Με σειι 1. Οιιισιιει· ίεειιχεεειιι.

- Αιι σει· Μσε1ιειιει· Πιιινει·ειισ.ι εσ1!ειι εισιι ιιιιι· 4

Ρει·εσιιειι Ζει· Ρισίιιιιε· νσι· σει· ιιιεσ. Βκειιιιιιειισιιειισιιιιιιιιιειοιι

Βειιιεισει 1ιε1ιειι.

- Ζει· Αιιιιιιιιιιιιε ιιι σιιε ννειιιΙιεΙιε ιιιεσιιιιιι

εε ιι ε Ι ιι ε ιιι ιι ι εσΙιειι 1000 Μεισιιιιι;ειι ειιιε;ειιιιιιειι εειιι.

ινιι1ιι·ειισ σει· 200 νε1ιειισειι νσι·ιιιιιισειι ειιισ.

- Ζιιιιι Πιι·ειιισι· σει· ιιιεσιιιιιιεε1ιειι Πιιινε ι·

ειιιιιιιιιιιιιιι ιιι Μει·ιιιιι·ε ιει. σε ΡΜ. 1σειιιιιι σ ρι'ε

8ιει1ε. σει· ιιιιι1ιει·ιιιε 1ιειιει· σει· ιιιεσιιιιιιιισιιειι Ρσιιιιιιιιιιι Ρι·σι.

Πι. 1.. Β ι·ε.ιι ει· ει·ιιιιιιιιι ννσι·σειι.

- Πει· Κσιιιιςι·εεε ι·ιιεειεσΙιει· 1σιεε ιισε.1ιιισι·ειε.

σει· ιιιι Πιιισ1ιει· ειιιι.ιιιιισειι εειιιε, ιει νοπι Πιιιἱειει· σει· ινεεε

ιισιιιιιιιιιιιιιε.ιισιι ειιί“μεεειισσειι ννσι·σειι, νει! ει· ειιιε Αιι1ειιΚιιιιε

σει· 1σιεειιιιιιιιιισι·ειε ι;ει·ιισε ιειει. εει σειι νει·ιιισ.ιιιιειι 'Ι'ι·ιιιηιειι

ιι·ειιεριιιιειι νοιι σει Αιιειιιιιιιιε ιιιι·ει· σιι·ειιιειι Ρσιειιιειι πω»

σε ινιιιιεσιιειιεινει·ι σειιι.

8ιειισεεειιεειεεειιιιειιειι.

- Πιε Μιεειιιιιισ1ιιιιι: σει· Βιι.ιισεε1ιεΐιειιι·:ιε

σει Βιι1εεειισινεε1ιειι Κι·ειεεεσιιι·σιι σειιιι.ιιι8·ε1ιει:ιειι

Ρσιιει. ιι1ιει· ινειεΙιε ινε· ιιι σει· νσι·ιε;ειι Νιιιιιιιιει· 1ιει·ιειιιει.εε.

Μι ειιιε @εεε ι.ιεεειιεσειι. σιε ιιιιι σειι εσιιιινει·ειειι ?οικω

σι·σιιι. Πει· $ειιι·εισινεειιε θισιινει·ιιειιι· σει ειοε επι σιε ΟΙιει·ιιιε

σιιιιιεΙνει·ννειιιιιις ιιιιι. σει· Βιιιε ι;εινειισι, ειιιιιιε Δει·ιιε σειιι

Βιιισεειισνι· ειι2ιιιισιιιιιιιιιισιει·ειι. σσε1ι ννεισ1ιειι σιε Αστειο σε

ει·εισισιιει·ννειεε σιεεειι Αιι€ειισι.ειι εεε, σε ειε ειιιε Ψεκα

ιισιιιιις σει· Ηεινειιιιιιειι ιιει'ιιι·ειιιειι. Πει· «Β.ιιεε» ειιιε .

1ισιιιιιειι ιιιιι σ1ιιιιε σει· εκει Αει·.ειε σειιιιισειι ννει·σειι, σιε σε

Πει 1ιειιειι, ειοε "Με Βε.ιεεειιυιν :ιι 1ιεε;ε1ιειι. Πιι.ιι Ησε1ιιιιιει·

Βιιιιι. «Β.ιιιιειισιε ΒεΙσινσ» ει·ϊειιι·ι σιιςει;ειι, σεεε σει· 8ειιιιιισιν

εειιε Θισιινει·ιιειιι· ιειιι ιιιι 8ιεειεσιειιει ειειιειισε

Αει·ειε ιιιιι σειιι σιιει·ειι $εει·εισινεσιιειι Κι·ειε

ιιι·ει $ειιιισιιιι σε σει· Βιιιι2ε ειιιιι Βι·ειιι2 σει· ειιιει

1ιειισειι Αει·2ι.ε ιιι σειι ΒιιΙεεειισινεσιιειι Κιειε ειιιισιιιιιιιιιισιει·ι

ιιιισ σειι σειιιιιι·ειι σειι 0σιινει·ιιειιιειιιε-Μεσιιιιιειιιιερειιισι·ε Πι·.

1ιν ειι σ νν ιιιιι σει· Πιιιει·ειιειιιιιιε· σει· Πι·ειισ1ιειι σει Πιειιει

ιιιιιισι σε;; σει· Βειεεσιισινεε1ιειι Αει·ειε σειι·ιιιιι εειιιε.

- 'Έειεσιι·ιιιι1ιιεειιειι Νεειιι·ισιιιειι ειιι'σ18ε, 1ιιι1ιειι ιιειιει·σιιιςε

ειισιι σιε ΙιειισεεΙιε.ιιεει·ειε σεε ιιειιεε1ισει·ιειι

Δι1ιει·ε1ιισειιειιΚι·ειεεειιιιθισεν. Βειι.ι·ειειν σε ιι

1)ιειιειεε1ιιιιισιε;ι. · ·

-- Πιο θειισ1ιει· σει· 8σιιιιιιι.ι·ιιιε.

800 Βιι!. _ισ.1ιι·ιισιι 1ιειιεςειι, ιιι σειι Μιισειιειιενιιισεειειι ε.1ιει·

ιισει·ιιιιιιρι ι'ειι1ειι. εσΠειι, Με ειε Βιιιιιει· ιιιεισειι, Με 2ιι

1200 ΗΜ. ειιιε·ε1ιεεεει·ι ννει·σειι; ΐει·ιιει· εσΙ1ειι σιε Αει·2ιε ιιι

ειιιε ιιιιιιει·ε Βειιε·ιιΙσεεε νειεειει ινει·σειι ιιιισ ρειιεισιιε1ιει·σε1ι

σει εειιι. Πιεεε Μεεειιειιιιιε ειειιι ιπι Ζσειιιιιιιιειιιιιι.ιιε· ιιιιι ειιιει·

ιι·εριιιιιιειι ε1ισειιιειιιειι Ηειιιιιιε· σει· ειιιιιιιιι·ειι Αιιιεισιιι ιιι σειι

1σιιιε1εσιιιι1ειι: σε εσΠειι εει σειι 1σειιι·1ιεειι·1ιενει·ιινε.1ισιιρειι Βε

ειι·Ιιεεειιιισιειι.ι·2ιε ιιιιι ειιιειιι θειιιιιι νοιι Β000 εει. ιιιιιι·ειιιε11ι

ινεισειι, ι'ει·ιιει· ιιιιιει· σειιι νσι·ειιι σει· Ιει:ιει·ιι ιιι σειι Ιιειιι·

ιιειιιι·ιιειι ΒιιιιιιιιιειισιιεειΙε 1ιι·ειει·ι ινει·σειι, σιε εεε σειι θεσει

σιιιειι ιιιισ νει·ιι·ειει·ιι σεε εισσιιεσιιειι ιιιισ ιιιιισεειιιιιι1ιε1ιειι

Βιισιισιεννεεειιε 1ιεει.ε1ιειι. ·

- 1ιι σειιι Πι. Βειιι11ιιιι.ι·ιιειισιι Αεν1Γιιι· ινιιιεειι

1ιιιισει· νοιι Ρει·εσιιειι σεε ιιι·ειιισιιειι Βει·ιιι'ε ειιισ .<ιεεειιυνσι·ιιε

Β νει ιι εεε ιι νσι·ιιε.ιισειι. `Αιιιιιειιιιιεε·εειισιιε ειιισ ιιιιιει· Βει

ιι18·ιιιιε· σειι Τιι.ιιισειιΒιιιεεεε ιιιισ σεε Πιρισιιιε σσει· ω· Ποσει

Με σεε νειει·ε ε.ιι σειι νισεριε.εισειιι.ειι Πι·. Α. σε ε ι· ιιι ειι ιι

(Μ. Ρειειειιιιι·ε·. $ιιι.ισι·σσιιν Ρι·σερειιι .ιιι ΙΙ ιιι ι·ιειιιειι. `

σιε ιιιι·ιτειι
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διαβοεο!είπαρ Βτ

. Εβἱάεπιἱο1οεἱεο1ιεε.

- 01ο Ρ ειιι 111 Ιιι :Ποπ 1ιιιτ, άεπι Μιτου ο11Μο11οιι Βιε

Ηκ:1ιτειι ειιΓο11:ο, ιιι άοιι1ετ2τωι τ1τε1 ννοοΙιοπι 1η Ρο τι ι1εο1ιει1ι

ιιτιιι·1: Μη;οποπιιιιοτι, Μι Βοιιι 1ιει.γεο1ιωι ΒΘε18τιιιι€8110211°1Κ Φι

ρομιι εαπ Μισ1οιιιοιι6 2118'0110111Πιθ11. Ιιι άοπ 111ιτπςοιι 0ττεο1ιιιί

του 1ιιι11οιιε, ΜΜΜ επί Μι· 1ιιιιιι1 Μπ ιι ι·11:1 ιι ο Μιά 111 118”

τοιι ε1ιιι1 πιιι· νοτο1ιιιεΙιο Ε'ε1Ιει νοι·Βιο1κοιιιιιιοιι.

- Π" 8·ο11ιο Ε`1ο1ιοι· 1ιοι·τιιο1ιι Ιιι Νονν-θι·1οιιιιιι

ιιιιαοεο1ιιν1ιο1ιι νσειιοι·. Απε σ1οιι Βε21τ1-1οιι Αιιιο11:ι. ιιυά

Α" ιι ιιι ιι Η ο πι, Με νοιιι Σ'ιο1ιοι· νει·εο1ιοιιτ ρ;ιι1ι11ο1ιοιι ινιι.ι·οιι,

Ποι·ι1οιι 00 Πωσ ξεπιε1(1οτ.. Με ιιιοά12ιιι1εο1ιοπι Βε1ιόι·άσ.ιιι :ΗΜ

α!" Α11810110.0888 ε1ο1ι 61ο (10εΜιι12..1ι1 ι1ετ Ε'111Ιο ιιιι Βιιιιιω

11011 1ιι1ιιιια απ! 1000 1ιοΙΙ1ιι1”ι.1ιι ὸειι 1οτιτωι 'Ι'ιιπειιι άοε

διι1ιιιιοιιιιιιι ιι1ιπ1 ιιιισι1ι 1ιι νοι·ιιοι·ιιι (Μεκ1οο)5 1!'1ι.Ι1ιι νοιι

ςο11ιοπι 11'1ε1ιοι· Βοιιιιυι.ιι1οτι. ννοι·άοιι. '

- νοιι Νειιο:1ιτιιιιΜιιιμτι|ειι οιι1ι1οιιι1εο1ιει· Μοιι1ιι

κ11.1ε οοι·ο1ιτοε 1ιιιι1ιιι 1111111011 Μι Βιι.ιιΐο άοε .Τιι11

Με «Μπι ιμι.ιιιοιι Μπι 14 Γ8Πο 1.τειιιοΙι1ω, ι1ιινοιι 11 ειιιε

Β'1ιιιιΙειιιά, ιιυά _ῇε ε1ιι Ε'ιιΙΙ ιιπε 0άοιιεει. ιιυά άεπι (Μονα

ιιοιιιοιιιιι Κιιιιιι.ιι ιιιισ1 Βιι1ιιι1ι1ι·ε1ι.

111'.

- 01ο Θοιιιιιιιιιι.1ι1 Μ” Κι·ει.ιι1: ου Πι σ1οιι01ν11

1ιοιηι1ΜΝοι·ιι 81.. Ροτ.οι·ε1ιιιτεει Μπι" ειιι θ. Απ.

τ!. δ. 0285 (04 "οι ιι1ε1ιι ό. νοι·νν.), Φιι·ιιιιτοι· 880 ΤΗΝ” -

(21 Μια). 890 8γρ1ι1Ι1ιι - Ο ιιιο1ιτ1,207 8ο1ιιιι·1ιι.ο1ι- (8 που.),

108 1)1ρ1ιι1ιοι·1ο - (4 νοιι.), θ? Μπεν" - (10 που.) ιιιι‹1 14

Ροο1ιοιι1ει·ιιιι1ιο - 12 111811! Με Πι άετ νοι·ιν.).

  

1ΔΝΝΟΝΟΒΝ δ111)ΒΒ ΔΒ'.1ζ' ννοπ1οιι Ιιι ι1οιιΒιιο111ιαι;ιά1ι111ε 17011 13ΐ11.10ΚΒΒ1ιι

88. Ροιοτ81ιιιης, Νεινε1η-Ρι·. 14,εονν1ο 1ιι ιι.11οιι1ιι- ιιυά ιιιιε15.ιιά. Αιιιιοποοιι-0οπιιριο1τοιι ειιι8οιιοπιιιιιοιι.τ

11Ιοι·τιι.11τϋ.τε-Βιι11οτ11ι 81. Ρστοι·πιιιτεε.

Πιτ 61ο 1Νοο1ιο νοιιι 81. 11111 Με ιιππ Θ. ΑιιΒιιετ 1906.

, 2811111θΓ8$8Γ11011111θΞ

1) ιιιιοΙι Θοεο1ιΙοο1ιτ ιιιι‹1 Απο::

.έξέ.έΞέέέέ.έέέέ·3
[ΜΘΜΜΘΠ·=ἑ π α «ο ω «ο οι: ωωωωοἔ

___ __ ηι··ι>·ιι·πι-ω··ιηι·σηηε

ΜΨ8·ΐ°ΤΞῖι1Ξ11ε1ἔε
1 1 1 1 1 1 β

ΦΝῇΦΞΞΞΞ=Ξἑ=ΞΦ

400 811 711.108701601715 80 44 60 52 26 2?8111ἔ

Π) ιιιιο1ι άοπ Τσάοειιι·ιω01ι811:

- 'Γγρ1ι. οιιι.ιιτ.1ι. 0, '1'γρ1ι. Μιά. 21.Ρ`ιι1ιτ1ιι τοοιιι·το:ιε 2,'1'γρ1ιιιι

ο1ιιιο Βοετ.1ιιιιιιιιιις άετ 11'οι·ιιι 1,Ροο11οιι Ο, 11ιι.εοπι 14. Βο1ιιιι·11ι.ο1ι 18,

01ρ1ιτ1ιοι·1ο 20, 0ι·οιηι 0. Κοιιο1ι1ιιιιιι.οτι 12. 0ι·οιιιιϋιιο 1ιιιιικοιι

ειιι:11ιιάιιιη: 18. 111ι·γιι1ρο1ιιιι 4, θι·1ριιο Ε. Κει1:1ιτι·1ιεΙ1ιιο1ιο Ιππι

28ΠΒ111.211110ΠΠΒ46,Β1111Τ 10. 1Βιι1«1οιιι1εο1ιο Μοιι1ιιςΜε Ο, Α1ιιι1:οι·

00181111Γ1ιο11πιε!ΗΠ1Πε Ο, Ριιαοτιτ1ε ερ1ι1επιΜι 1, Βοτι1ετιι.ιι1κ1ιο1τ 0,

Αιιτ1ιι·εια 0, Η ι1ι·ομ1ιο1ι1ο Ο, Ριιοτροπ111ο1ιοι· θ, Ρ ΜΒΜ ιιιι‹1

8ορι.1ωσιπι1ο 8, ιι1ιοι·1ειιΙοεο Μ: 1.ιιιη;οιι 68, '1'ιι1ιοι· ιι1οιιο ειι

ι1οι·οι· 0ι·πειιο 12, Α11ιο1ιοΙ1ειιιιιε από 1)ο11ι·1ιιιιι ττειιιοιιιι 8, 11ο

1ιοιιεεο1ινν11ο1ιο ιιιι:1Ατι·ορ1ι1ιι 1ιιί'ειιιιιιιιι 29. Πιιτιι.ιιιιιιιε εειι11ἰε80.

Κι·υ.ιι1:1ιο1τοιι Με νοι·άιιιιιιιη.:ε1ιειιιι1ε 192, Τοτε;ο1ιοι·οιιο 48.

  

 

.-1πηιοαι>ΜΙοσιεύει· ΜΜΜ: ΠΜ· Βι·οπιαΙΙοαΗεπ- ?ποιοτι

ά89'8 ωιη·£υυΖΖ 0ο. άοπ· Γο·απειι.- από Κ·άπάει·ρΝια:68. -

Βι·οιιιΔρώτι Καπ” πιι6αΙειικΗσΙο ότι. ρι·ϋσεω·ειι Βοοεπ

ρεμεΜπ ουσι·άειι..

(121 13-13. 

  

- Πτι ικ·ιΖ!εω.ο, ΜΙ‹ι2·ιΣ·ι.· ωσια8/2·ιΖρων, ότι ””ποισει· ΜΜΜ!

ΣϋοΜοΙιε.9 3Ιο·ι·;ιΙΜικΜι·Μαύ πιο”. Ιιει·νοι·σ·αρεσιτΙου·

=; οοΙσπιο·ι·α- απο! ΜωωιιεΗΠοπάει· ΨΦο·Ιο·ιαπρ. Ι" 6π

ειΠεπ ΞΥΝΗ”. «ιών π»ωιωωιωι πω· 1Ποι·ρ,ιιαπι ποιά

Ου«Μι'οι πι” Νιι22επ απ υει·ιυειισΙειι.
 

  

_. Πει· ὺειΜο 19ι·σαιω ΠΜ· ΠοαΙσιΖΙαιΜωι. Διισι·Ιαιποιωσ

ΜΜΜ! Μ Μαι, Βο·υποΜΜ, Δο·ωΝοοΜποσο, Πονο

ρΜι2ου8, Τ·ιιϋει·ΙσπΙοσί8 όποΣΜεπκ, εοτυ6ο @ο αΗεπ απ·

άει·ειι Ε'ό1Παι, Μ. άσκοπα άοάρο·ο!Ιραι·α8ε €πάσΐ2άσι·2 ποιά.

 

  

Αθ11'041

ι61ε!οπι|

1 88γιι11ιε11εο1ιοε 8ο1ιννοΐο1ριέρει·ει1.

1οεε Ρ1ϋεε181κε1τ.

ηβ ι .

ΉΗ000&ΐώ ιιωι‹ι πι: Με Ψ11εο1ιε.

13 (11Ξιιιιεκιά 1ιεινΕ1ιττ Ιιι άετ Εγτιποοο1ο81ειο1ιοπ

· πά)!ι.ι. Ρι·ιικ1ε ιιιιι1 1)ει·ιιιΜοτ1ιοτιιρ1ε.

  

_.Ξ0ΪῷΗἐΜ|1 .ὅΖό6ωυΔωιῇρ°

ι1ιιιιε :11ι:1κε1τιιρόεε, @Μακ-Μιά εεεο1ικιιαι:1:- "πεπ εε1ιιει· Β111181κο1τ Ν: ά!ο Καποιηιι·ιικ18 ι

| 1 1.1:1ο1ιτ τεεοτϋἰετϋειτ, 1ιιεκτε1ι- από ει:1ιπιετι11ιιάετιι:1, Τιι1ιετΒιι1οσο, Κωο1ι1ιιιετειι, ιι118επι. 8ο1ιιινᾶο1ιο

Ο

- |'ω:"ποΙερΜυ 0111111112 10%, Τ1ι18ειιο1 ,,11οο1ιε'. _

Μιιμοοι· ειιά Ι.11τστατιιτ πιιτ· νοι·"1μπιη8.

ε. ιι_οικιιιιικ-ιι ιιιιι:ιιε ιι σε, Β18Ε1.18οκινε121.ΒΒΕΝΖ11Β1118ι0€10 ι

ιθι·εμ!ίπ

Ρπο!μ!ἰπ

41ο 16οε1εΙο Ροι·ιτι σου Κι·οοεο1-11ιοι·ερ1ο 1

εεε18·ιιε1. ζ

ιιιετΒιιι:1ο, 81πτομ1ιιι1οεε, 1τι11ιιοιιια.

·Δ 5ιι11οεο1ε1τιιρ1εττιιιτεοΜ

νεοιπι @άετ ΡΙειεο1ιε πιἱτ

ιιπε. Ρ1ι·πιει νει·εε1ιειι Μ.
Πίρα!επ 

Ξποπι-ΡτοιψΜι:

'δίεοπ-Π·ο!ιώ1ι
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Βειι1 Ψ1Ιάιιιι€οιι.

(Π01118π:1118.ΙΝ1)

ΡΓΙ11ΙΚΙΙ11ΙΚ ΠΠ Η8111Κ1°8Ι1Κ8.

Μ. ΗΜ; 11(ΗιπιιΜτι!).

110111 πιιπ Ριειιε1οιι

επιιπετειπι!

ξ ΎΧ7'ΞΕΞΠΝ'. ν111:.

νετΙειτ18·οτι 51ο ἰΙΙιιεττἱεττε

ίτειτιΚο.

1111011 ΠΕ Βι·οκινη ΗειπιΒιιι·ς,(Μτοι·ε.ιιιτ: άοικεοΒο 111επ1121Ι1

Ύν0ο1ιουεοΙιτ. 1904, Μ Σ? ιι. 19Ο5 Μ 18). νοι·2ϋ;.ς11οΙιεε ΜΜΜ

  

ΒΟΝ ΟΕ1θΝ
Νεττ1ι·11ο1ιο .Ατεου-Β1εουςυο11ο

ΜΜιιιιι€ πιιι1 Ιω Κιιτ1ιο2τ1οΒ εο1τ 1868.

Αππωνεπάοτ πιιπ Μειω11 Βι·1°ο1ρ; Μιά σ1αιωι·ιιι·1 Με @Με .1εΙιτ, ε.ιιοΙι :ο Μυο

Κιιτοπ Πι ειΙΙοτι ΒΜὰετΙι οιπρϊο1ι1επ εοἱτεπε ν1οΙοτ €1ι·2τ11δ1ιεπ ΑυτοτὶιΜειι ΜΗ

ΒΙιπειι·επιι1, 0Μοτοεο, Ει·ΙιτειιΚυπροπ Με ΒΜοο, ΜΜΜ "πι Ηιτωι 11ο11.ςε2ιιετΜ

απο, Ηευ1-,Νοι·νοπ- ιιικ1 ΡτευοαΜτΙοπ, Βεεει1ον'εο1ιοι· Κι·επΚΜΠ οπο.

+- Κ14.ι1Πίο1ι 1η ειΙΙοιι Αροι1ω1του. φ (51)25-11.

'Ναι. άει· νιιΙειι Α118.-Β8.1111

Μ! Βοποομπο 1 685 Μ. έ. Μ. °
Μ1ιιοτιι1- πω! :Μο πιιοιΙοτιιοιι Β1Μοι·- πω! ΚιιτΙιο1ιοΙίο.

θι·ιιικ1 Πότε»! Με Β81Π8, οι·ε11‹Ιε.εεἱε, 2ΟΟ·Ζἱωιιιοι· πιω ΗειΙοι1ε, πιίτ :Μοτο

Κοιιπ'οτι:. $εΙιιιΙτἱςετ ςι·οεεω· Ρω·!‹. ΨΗτειρ,·ε, εωιυϋίτοἱε Μιά. Κιιι·πιιιεἰΙ‹.

ΑΙΜ Ηοωπιοι·εροτιε. Βοπιιιιεττοιιι ΜΜΜ· άι11°ο11εο11ΠΠΠ1ο11 18-22°.

· · ώ- Βιιἀε-8ειἰεου 20. εἰ Με 15. ΟΙαοϋει·. φ

ΡτοεροΚτο τ1ιιτοΙι ἀἱο ΒΑάε-Π1τοΚιιοπ Βοποο8πο Μ ΒἰὶιΙΙἱτοΙ.

  

 
    

  

 

. 81986” ΛοΠθ2 Ρο1ΠΟΠΗτ189 ΡΠΓΠΠΚΨιο8θ° ”1ιιι ΙΒο11τεο1ιοι118Ιο11ι1ιάοτ-11οερ1τεΙΖιι ΜιΜπι κι υ.ΙΙειι ΑροτΠε1:οπ. Μιιετετ €τε.ιιε. ΝποΙΙ"θω (δι-ΕΜΗ “Ε”. Π!. 28“ (Π8ιΈκ

πω Ρ11οςοτ Μιά Ρ11οςοι·1ιιιιοπ Η: 1ο

Η ο ο π· η ο Η ο γ ο ι· & Μ., Ηεπι1οιη 4. ...Έ ξ,.;,....Πω (πο... ω...! ω

νοιι οι).
  

Αάτοεεοπ νοι1 Κτο.ι11ποπρΠοεοτΙππου;

ΔΝετΑυτ Μπι ννΑΒΜΕ: ΒΑε:οειπ Ρ'°';.Πζξ:ὲἔ¦ῇὶ°ἐ1"ὅΡ2ΟΡ°°°°°· Χωθ·
  

· Ραπ: Μ1ω:ιιι Β1εεω·, μ!» Ρι·ιιιιΧε. Οτι

(62) 17_γ_ μι! ΠοΦορτοΦοκ12 προοπ., ι. .Η 16.

. Μ. 28, γ ΒοΒο-ΒΜπεκιαπ ιιοατιι.

_ _ _ _ Πε:·1ο Ψ1ιιΕ1οτ,γ:·.0οιπιοιιι πρ. π Μη

Μἔωιιιυιιι άει· Μ·ευ.πεσειεσιιοπ 1ιο€ιετυιι€. "Π".0-"Μ μ· β 4. "_ 11_

Β Α Ε) Ε - θ Α 1 θ Ο Ν. . ?Με ΟιιτΙιιιι·Με Π101ιε1.011, Γιτηοπιι

Ιιι άει· ΑπετιιΙτ ν1εΗτη άει· Βοετο1πέετ1οΜοτοπ ἰιι ειπα Ευι·ορει, εἰτι‹1 οκειε ΜΒΜ. π. 80, 1:13. Π.

νοτ1ηιτκ1επ Β8άετ ιιπιά 1)οικ:1ιει1 πι· ΗεἱΙιιπ8 νου Μεεει1-. 1.ε1σετ-, Ηετιι- Δ]οχμης118 Κμ"Π·1Πον.Β'801ΜΒοΕ88

Μεεετι-, Ηειτπειο.Ιι-, Ροι:1ε. τβ ι1τιό επάετε:ι Κτωι1ώοϋετι. . γι 1_ Μ' κι 81

ΤΒΒΙὶοΙ1 νοττι 15. ιιι Με πππ 80. Βεριεττι1πτ Τ1ιεει€ετ ιιπιά ροποεττε ιπι ΡΗ” Βινωθ .]”ποΕ8ω,Βα0_ 0011Ρ_, Σ) _"',

θεε1πο. Μιιε11ι ἱιι1 Ρε.τΙα. Ι.εεεοοϋἱτιεττε. Οιιετ:1ι1ιωει· Μι· 1)ειπιι·:τι, 5ριο1-, 5 τετ:11- ω' κι θα

“Με ιιιι‹1 Β1ΙΙιιτάε. ΑΙΜ: ΕἱεεπϋεΒτιΙἰπἰεπ εἱιπ1 :ΠΠ νιεΗΥ νετΙ:υπτ1οιι. ταηΙ:- Ρ1-8_Π τ” Δ_ ΒοΒοοιον·χωο” @ΠΑΛ

τεἰο1ι, Περετεεωειπ ΑΙΙἱετ. ΡοτουΙοιχ Μ 16_ Ωω 6_

σ. Κτο1111, Βο.πωπ. Πο11ΜΜεοΧ88 28,ιιιι.8

?Με 'Ι'ω·εωι, 0ιιιιοοκωι 21. κι:.θ.

8ορΜε 1$'ε.11:1ιε1. Βειο. οο·ι·ρ. '1'γπποΒ·ε πορ.

 

 

 

. 1 ν. Η. ε.
Α __ - Ρ"τιιιι 0111ιοιι,νν.Ο..1'7 ΗΜο,Βιιτιιι Μ 18.

_ ΡπιοΙιινο1Ιο Ι.ιι€ο, Ωω 18_

1ΗΠ1ΘΚΠΡΜΠ8 ΦννΜά- Ε11εο Β1επι, 31ιποΒοιιιισ 58,”. 15.

  

θα. 1 ΗΙι1επ1ει·ιο Ρι·οερεΙαο.

Βμει.ἶ·ΒΙ:1τΐπΓ6Ϊῖῖ6θ!ΐέεῖ1ἶΐΒ ' α! Π". , ο (1 (1Η

π. Πεντε!! Κ πω

Ρι·ιιι Μακάο ΚιιΙ:ετιι, Οι. 8ωΙΗιοΓου.

Παω: ό.Ππιι1εώιοπ 1Ήπ.1ιο δ-8,(). 19.

Βιι6.ω111ιι Κιινω11ων1ω, Εκιποριππε

ω:1Π πυ.ιιωπ, μ. 89. Μ. 28. ·

  

 

:$ειπει'τοΐ1:ιΕι28

,Μουσε Κι:ΗΜΙ18“ Μ: 1Πιι€ωι- υπό Βει·πι1κι·ειιΕΜΜοη, Ροτ$ειιοΙιτ (ΒΜΕθωιιι8·εΕυτοπ οιποι· 8τοΠννεο1ιοοΙ-_Κουττο11ο),

ΒΙ:ιΜποε, (ΙΜΙΑ, 11οι·ι- ιιιπ1 Ν1οτοιι1κτωι1ιοΠοπ, 11οιιι·επΙιοιιΙο, Πιιε11ιιι1·ωι, ΕΙοΜτο- ιιπιά Ημ1τοτΙιω·ειρΙο ἰιι 811011 ?οτ

πιοι1. Αρι·ΙΙ - ΙΙοποπιΒοτ. Ρι·οερο1ιω.

Αστειο: Πι·. Ο. Βηηκπ· (Βεώ12ετΙ - ΙΙΙ. Γ. Βοιη;1οι·. ά (60) 14-11)

 

 
ά

011 π. απο. οπο., 19 ΑΒι·γο·ιέι1θώτ. ΗοτιιπεςοΒοι· Πι·.-Β ιι ά οΙ 1' 1117 ιιπ ιι Μ. Βιιο1ιάι·ιιο1ιοδ1 ν. Δ1νν1οποο1ιο1ΙειτΜιι·Εποπ1ιοΐοτΡτ..Η 15.



ΧΧΧ. .!!!!!!ιε!!!ιιι. 81). Μ!!! πω!! κι!!! πι!!!

!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!
ειπετ ι!ετ Κεε!ειΚι!οτι νο!!

Ρι·ιι!. Πι·. Μ!!! !!ε!!!ι!.

Ποτρει.

Πι·. !!ιιι!!!!!' Νει!εε!ι.

Π!. !!!!!ειιιιιεζε !(ι·ειιιι!!ε!ε.·
1821.

Ξ!. Ρε!ετε!!ι!ι·ις.

  

0!ε,,5ι.ΡειετἔΒι!-ι·εετ Μει!!ε!ι!!εε!!εννοο!!ει!εε!!!!!Ν ετεε!!ε!!!τ!ει!ε!ι ί' ΔΒο!!!!ε!!!ε!!!ιε-Δ!!!!ιτέμ .επεπ ε!!ε Σι!πει·ετε ή

$οιιι!ε!!ει!ι!.-Ι)ετ Λ”!ιο!!!!ει:ι!ε!!!!ηπε!ε !ε! !ι! Ε!!ει!1ε.ι!6.8 ει». Π!! εεε

_!!!!!!·, 4 Κ!!! Η!! άεε !!!!!!!ε ]ει!!τ Με!. Ροειει!ε!ε!!ι!ι!8;!ι! άειι ε!!ι!.ετε!!

Μ.!!6.ετ!!2Ο Με!!! !!1!ι!·!!ε!!, 10 Με!! !!ε!!!!ει!!!!!ε!ι. Βει·1'.·ι!εεεε1οι!ε κ!.

Η!! ά!ε 3ιι!ε!εεερει!!ει!εΖε!!ει! !!!Ρει!ι!ει2ΟΚορ.οι!ετ45Ρ!ει!.- ε!!

Αιιιοτει! !νει·ι!ει! 25 5ερετει1ει!!20Βε!!!τει· Οτ!Βιι!ε!!!!τι!!εε!ιι!Βεεειικ!!.

- Ηείετετε !!νει·ι!ει! πω!! εε!!! 5ει:ε νο!! Π! Κ!!! ρτο Βοεε!! !!οι!οτ!τι. -

Με!
 

Μ. Ρειει·ε!!!!!·8. Μ!! 27. Αι!Βιιε! (9. $ερ!.ει!!!!ετ). ε. 1

!!!!!ετ τω!!! ει!εεε!!!!εεε!!ε!! ει! ά!ε Βιιε!!!!ετιι!!ι!!!ε νο!! Κ.1.. Μαη

Π! ει. Ρε!ετε!ει!ι€. Νεινε!φ-Ρτοερε!α Ν!! Μ, 2!! ι·ιε!ιτει!. - Έει!!:1ε·

0ΠΡ!:ιε ε!οι!ι!!ε ε!!ει!ι!! ά!ε Πει!ει!ει!ο!! Βε:!18!!ε!!ε!! ΜΜε!!ι!!!·έε!!!!!ι

:ετ τω!!! ει! άειι ε1ε!!νετττε!ει!τ!ει! εεε!! 5 Πε Π1!!ετε!! Με!! Κεάα!!!

ιει!τ!)τ. Ε. Β1ε"18 !ι! 5!. Ρειει·ε!!., εεε!!! Οειτονν, 1 Ι..!!!!ε Μ 28

ει! !!ε!!τε!!. Βρτεε!!ει!!!!ι!ε!! Μο!!!ειε ιιπά ?τε!τεε νο!! 8-5 ΗΜ.

ε !θΟδ.

-ιε

Ι1ι!ιε11: 8!.ι!‹!. πιει!. Βο!!ιι!ι! Αι!ε!!!ε!!!!: Πε!!ει· ι!!ε Ι.ιιιιεει·!!!ιι!εεε!!ε!! Ι!ιεεΙ!! -Ρει!!ιι·ει!ε ιιι!!! !!!!·ε Βει!ε!!ιι!!ιτ ει!!!!.Β!ιι

!!ε!.εε. - Βι·. 8!!!!οι!εοι!: Β!!! Μ!!! νο!! (!!!!!!,<.ι!·ι!ε!!!! θει·οι! Μ! ε!ιιει!! Ι)!!ι!!ε!!!!ει·, ι;ε!!ε!!!ι ι!ι!!·εΕ Β!!ι!!!!ι!ει· ει!!! Κο!!!ρτεεεει! π!!!

Χν!1. Αει·2ιετι!ι.ιΒο!·ε!!ι!ιε-Ι.ϋει!!!ε·. -

Ρι·οιο!ιο!!ε εεε Π.Δημ” 1905. - Αει·2!.ετεεεε

Μ!! θεεε!!εε!!!!!'ι Ι!!ν!ε!!ι!!εε!!ετ Αετε!.εει!· Ατε!!!!!!!ιτιι· ν ο ι!! 10.-Ι?

ι!ει· Βετ!!!!!!!!εε!!ει! Αει·ι!.!!ε!!ε!! θει!ε!!!!ε!!ε!! ει!!

24., 25. ιιι!!! 26. Βεριει!!!!ε!· 1904 ει! Βει·ι!Ι. - 'Ι'εεεε!!!!ε!!τ!ε!!ιε!!. - Μο!·τι!!!!!Η.ε-Βιι!!ει!!! Μ.. Ρειει·ι!!!ι!ι·ι.μ. -

Αι!εε!8ε!!.

(Απε άειι! !!!ετο!ο;!εε!!ει! Ιι!ει!!ιιιι. ι!ει· Πιι!νει·ι!!!!!τ Βοη!ει:.

Ι)!!!ε!ιτοτ Ρτο!'. Βι·. Ρ. Α. Ρο !_!ε!ιονι·.)

!!ε!!ει· ε!!! !.ειιι!ει!ιε!ιεεε!ιει! !ιιεε!ιι !ιιι Ρι!ιι!ιι·εεε ιιι!!!

!!ιι·ε !3ει!ε!!ιιι!!ι πι!!! Π!ε!!ε!εε').

νο!!

ε!;ι!ι!. πιει!. Βοιι!ε.!! Αι!ε!!!ε!τι! ει!!! Β.ενι!Ι.

 

Με !!!! .!ιι!!!ε 1869 νο!! Ι.!!!!εε!!ιε!!ε ει!τι!εο!!!ει!

ει!!! εεε!! !!!ιι! !!ε!!!!!!!!!ει! Ι. ε!!Βετ!!ε!!ε'εο!ιει! Ιι!εε!!! !ι!ι

Ρε!!!ετεεε εεε.!!ει!τι!ε!!ει! Βεεε!!νι!!!·ι!Β ε!!! ετ!!ϋ!ι!.εε Ηπε

τεεεε, Με!! εε!!! Π!!!ετε!!!ι!ε, Μεεε 1!! !ε!2!ετ Ζε!! Η!! ν"

!!ε!!;ει! Με! Ι)!ε.!!ετεε !!ιε!!!τι!ε ει! ει!!! νετεε!!!ει!ει!ε!ε!!

Κο!!!ιονετεει! Α!!Ιι!.εε εε8ε!!ε!! Με. Με Ι.!!ετε.!ι!ι· !!!!ει·

:Μεεε Μεεε Με !!! εε!! Ιει2!ει! .!ε.!!τε!! εε!!! τε!ε!ι!!ε!!.!ε

εεννοτι1ε!!.

Ι!! εε!ι!ει· Βιι!ι!ι!!εεει!ι!ει! Ατ!!ε!!. !!εεε!!ι·ε!!!! Ι.ι!.!!Βει·

!!ει!ε ει!ει·ετ Με «Ηει!!ε!ιει!› Οιι·ιη!ρει! νο!! Ι‹!ε!ιιει! Ζε!!ει!

!!!! Ρει!!ιτει!ε εεε Κε.ι!!!!ε!!ει!ε, Με ει.ε!!ει!νιε!εε ε!ν!εε!ιει!

εε!! Τι!!!ι!!! ε.ι!!!!ετε!! ι!!!ι! ε!ε!! ειπε!! εε!!ιιιεε!!ε Τ!!!!;!ει·

ΜΜΜ!!! ι!ι!ι! !ιο!!!ο8ει!ε Βεεε!ιε!!ειι!!ε!τ νο!! ει!!! ε!8ειι!ι

!!ε!!ει! Βι·ϋεει!ιε!!ε!ι ι!ι!!ετεε!!ε!ι!ει!. Π!! Κε!!! !ει. !!ε!!,

τσιπ!. νο!! ιιι!ι!!ει·ετ (!ιτεεεε, ο!ιι!ε Κει·ι!!:ϋτρει·ε!!ει!. Βε

ε!!ε!!ε!! !!!τει· Ρι!!!!!!:!οιι ει!!!!!ε!! επι!! Ι.ει!εε!!!ε.!!ε !ε8

!!ε!!ετ Μι!τι!!εεει!!!8. Με!! ε!ει!!!!; ε! ε!ε ενε!!!ι!ε!! π!!! εε!!!

Νει·νε!!εγειει!ι !!! Ζ!!εειι!!!!ει!!!ει!ε !!!!!!ιεει! ει! ι!!!!εεε!!.

Ε!ι!ε ε!ι!Βε!!ειιι!ε Πι!τε!ει!ε!!ι!ι!8 !!!!ετ εε!ιιε (!!ε!!!!ι!ε νει·

ι1ειι!ιει! ιν!! Κ!!!!!!ε ει!!! Μ!!! (1876), ι!!ε ε!!!ε. εε!!οι!

νο!! Εεεε! (1872) ει!!!!εε!!!ε '!`!!!εεε!!ε !!εε!!!!!Βε!! Μι!!!

ιει!, !!!!ι!!!!ε!!, ι1εεε Με!! Ι!!!ε!ι!.!οι! ε!!!ετ Ε'ε.!!!!ιιεεεε ι!ι!τε!ι

άειι Βι!ε!ι!ε νν!!ει!!!ε!ε!!!ι!ε Με Ιι!!ε!!!!οι!ει!ιεεεε Με!!! !ι!

ά!ε Ιιιεε!!! ε!!!‹!ι!!!ει. Με Ιι!εε!ι! ε.!εο !!!ο!!!ι!ι!! Ζε!.5ει!!!!!ειι

!) νοι!!ει.ιει!ι!ε Α!!!ε!ι. !!!!ι!ετ ά!ε νει·!‹!!!·2τε Ψ!ει!ει·εε!!!ε ε!!!ει·

Ρ!·ε!εε!·!!ε!ι. εεε Με!! Α ι! ε!·!!ε!!!!. ι!ετ νο!! ει!! Μει!!ι!ι!!εε!!ει!

Γα!ιι!!!!!!ι ι!!ε @Μεεε Μει!!ι!!!ε ιι!ε!·ιιιι.ιι!!τ ινο!·ι!ει! Μ.

 

!!ε!!ε π!!! εε!!! (!!!!!!εεγειειι! ετε!ιει!; πω!!! _ !!ρι!ετε!!ει·ιει!

ι!!ε Αι!!οι·ε!! ε!!!ει! ε!!οι·ιι!ει! Βε!ε!!!ι!ιι! Με Ιι!ειεΙ!! ε!!

Β!ι!!εε!”!1εεει! ι!!!ι! νετις!!ε!!ε!! ε!ε π!!! Θε!εεεεΙοι!!ετι!!! Με:

)!!'ει!ι!ειι!ει2ει!. Βεε!!8!!ε!! !!!τει· Ρι!!!!!!!οι! !!!ε!τε!! εε ε!!!

νετ!`εεεει· Π!! Με !!!Ιε!ιιεε!!ε!!!!!ε!!ετε. ι!!ιεε ε!ε !!!ε!!!ε!!

Ι.γι!!ρ!!ι!τ!!εει! ει!!εριεε!!ει!, ε!ιιε Ηγρο!!!εεε, ά!ε ε!ε!! ι!!ε!!ιτ

Μ!!! Αι!!!!!!!Βει· ειιννοι!!ε!! !!!!!, Με 8ο!ιο!οί! (1884),

Β!εε!!!!ο!!(!894). Ρ!εε!!!!!εετ (1895)ι!!ιι! Βο!!!ε.

Μεεε! (1898). .Τει!οε!! εε!!οι! !!!! .!!!!!ι·ε 1882 τι!!! ά!ε

εει· Με!!! ει!! ιιυε!! εε!!! εε!ι!νει· νετε!!!.!!ι!!!ε!!ει! Αι!εε!!!!τι

ι!!!8 Ροι!ινγεεοε!ι! ει!!ιεεεε!!, εε! ε!ε Ρεει!ι!οϊο!!!·Κε!

!!ει!!!!.ε, ο!!ι!ε !ει!οε!! άειι!!! ειπε ριι!.ε_!ιιι!!ε!ετεπ ει!

νι·ο!!ε!!. .

Ε!!!!ε νο!!ε!!!.ι!‹!!8 !!ει!ε Αι!!Τειεει!ι!ε Με! Με Πει!!! ι!!!

εε!·ει· θε!!!!ι!ε νει·ιτει Ι.εινεεε!!ενν. Ε! Μιά, Με!! ει!!

ρ!!ο!ιει·ρ!!!!ε!εττει! Ηι!!!ι!ε!!, ειπε!! Ρει!!ιτειιε ε!ε!! Με!! Μ!!!

ε!!!πε!!!ε!ε!! 8τει!!ι!!!! !!!τει· 'Ι'ε!!ε!-ιε!! !!ε!!ι!ι!ει, ε!!! Ζε!!!

ει!! Ιι!εε!!!, !ι!! Υε!8!ε!ε!! Ζιι!!! Ρ.!ι!!ιι·εεε ι!ει· !!ι!!!8·ει·ι!

άειι Τ!ει·ε ω!!! νε!·ι!!ε!!!!: Μ. Βεεε!ε!ε!!ει! !!εο!!εε!!!.ειε ει·

ε!!!ε !!!ε!ιε!!!οεε Βε!!!ε νοιι Πε!!ετε!!ι!Βει! Με εε!ςτειο!!εε!!ει!

Ζε!!ε!! ει! Ιι!εε!ιε!!ει!. Ε! Με!!! ι!ε!ιει· ω!!! 8ε!!!ι!σεε. ι!!!εει

ά!ε 1. ι! τ! ε ε τ!! ιι ι! εεε !!ε ι! Ιι!εε!!! ει!! ετε!ε!!ϋρίιε Ρετ!!ει!

Με Βιι!!εει!ρει·ει!ε!!γι!!ε ι!ει·ετε!!ε!!. Μ!! ε!ι!!Βει! Μοι!!!1

Ι‹ε!!ο!!ε!! !!ε!!ε!! Με!! ι!!εεει· Τ!!εο!·!ε Β οε!ε Ι, Μεεε!!!

εει·, 'Εεε!!ε.εεοννι!!!ιοιν. Με.!!!ιο!νε!!! !!.ι!8ε-·

εε!!!οεεει!. ε

Ζιι ειππ ει!ι!ετε!ι Βε!!!!!εεε!ι εε!!!ι!Βιε Ι.ει;ι!ε.εε ε. 1)!!!

εει· νοι!!!ε!!ε!!ε Κει!!!ει· εεε Ρε!!!ιτεε.ε, εε!!! ει!!! ε!!!ε

8ε.τι2ε Βε!!!ε ει!εεεεε!ε!!!!ε!ετ !!ιιτει·ει!ε!!ι!!!εει! ει!εε!ε!! ει!!!

ι!!ε 1. ει! εε τ!! ε. ι! ε'ει:!!ει! Ι!!εε!ι! νετε!ει!!τε!ι, τω! ει!! Θ!·ι!!!!!

εε!!!ετ ε1!!.ιν!0!(ε!!11!888880!ι!0!!!!Μπι!! Π!!!ει·ει!ε!!ι!ιι€ει!. !!ε.εε

ά!ε Ιι!εεΙι!, ά!ε ε!ε!! ειπε!! 5ριοεει!!!ε: εε! ερ!!!!ε!!ε!·ε!!

Ρει!!ιτει!ε-Αιι!!!.8ε ε!!ι!ν!ε!ιε!!!. ειναι· (!!ε!!!!ι!ε νει·ε!!!!!!!!ε!!ει·

Μπι!! ε!!!ι!, !ι!ι!ειι! ε!!!ει· ι!ι!!ιετ8ε8ε!!ε·ει!ει! Θιε!!ει·ι!!!οιι ε!ι!ε

!!ει!ε ίο!ε!., ε!!! Ρι·οεεεε, ει!! ε!ε!! απο!! !!!! ε!!!ι·ιιι!!ετ!!!ει!!

Ι.ε!!ει! ε!!ερ!ε!!, Με!! !!!!!ει! εεετ Με!! ε!!!ε !!εεοι!ι!ειε

Ε'ι!!!!ι!!οι! ει!!‹οιι!!!!!:, Με !!! ε!!!ει· !!!ι!ει!!Βε!!τε!!οι! Με
Με!. ι - · ν ° .1 11 Μ!

!



11110

81811188.

 

131888 11188118 81181 181111 1118818 Α8111888, 118 111ο

8818811888 1181881181 88 1119111· 11'81'81811ί1θΙΙ, 1118111118 1181

1888188 8811181188 νο8 1101' 118818 ν81118118881ν111111888

1181118 110111 «Β818118818881» 88 1188888, 1118 1111811 1188

Κ81111 881 1118118188 11181811181181888 1181' 888888 111888 881

111811. 1111 181118 1895 11818818 1181 1111811181181 88118181

Υ011 88118111, 81188 1188 Β81888818881 1188888888 888881

1188888, 1118 188818 8811181188 1181111881 1111111111θ111ΘΙ1

8818811811181111811 88111111 1181118118, 1811818 θΓ,11181111181°θ

8811181188 1811 11818 2881181818111188118ο1 11811 1181 1318118188

11888 111 21188188181111888 1118111118. 1.

1111888811 Α8111888 81181 181111 881118 11188118 8181, 818

1318111818 1899 11111 8818881888 8811881188 81881· 11188188

8811181188 8811811181. 88188 ν8181181181188 νο1818181181111

88818181881188 11111.818881188888 8811811 8811181 Α8881188888

81888 188188 Β011011 8811 11881.81181.88 1118 881111811818 11111111'

8888181 1181111118.

8012811 111118 1118 0888818818 1181 1.8888111888'881188

18881, 1381701' 1819 188 8111111818 1181 8888181188 1318118188

1111888888 1181.

1381181 1811 111111 88111 81188111888181188 1811 11181881 Α1'11θ11.

8118188118, 81881118 1811 11818 1188 1811181811 Β811 1181 188818

8888188888.

1111 11811181818ο8 1111 8881181188 Ρ88111888 181. 9111 11811

818 118888 818 188118 81181 811818 1181111118, 118118

Μ9118011θ11 θ13178' 11118 1181 0111888 81888 Ν1818881ο111818188,

8181881188 11911 1811811 1188 Ρ88111ο88-1181νο1188, 111 1181 11111118

1181 11811811, 818111: 88111911 81181 88811 88 118188 Ρ811811811ο.

111 11818 118111.1.1811 118118 1108 Ρ88111888 181 1111 ν01°110Π11Ι1011

11111 8881188188, 1188 881111 1111888111 11818111 8811181188

11111188 181, 11888 1111911111 11818818 Ρ811111888-Α81888 118

81811118 181, 188818 211 11111188. Ε188 1118118881181118ο Κ8ρ881

8111 1118 11189111 111111 2011 11811 81818188 Α11101'θ11 8818881181.,

1181 1188 11818888 1111888811 18118811 118118 1811 81818 81118,

118811 88811 881118, 80 110011 νοΙ181881118 11881118118,1118188818

1811881118 811188111188888118 Β11111θ88170138·ΚΒΡ881 8888888181;

1181 1188 88118188 118188 (Κ8.111Ι1911Θ11, 11881188, Μ8θΓ·

88111181881188, 18818) 1181 1188 818111 1181 11111.

· 1310 Β18188111888 118188 111 1118 1118131 νο8 νο1881118118888

881188 9111, 1181181811 1118 811 11818818 Α811811811118111811

8188111 Ν18181181818818188 1118181118 111111. 1318 8881811881

81188118 1818118 ν881(Π18Γ1881.1011 8888181 1181111118 111111 11881:

111311 11111' 1181 88111 81811181 Β18111111888 881888. Α118 1181

1181888888 1181 18881 118188 18 1118881888 18188 Β181188ο

111811811188181188 818,- 1118 818 881188 Κ81.11181818 11111188, 111

1181811111881:1188 1118 81181811το11811881188 281188 81888188811

81811. 131888 811111 1181888881, 11181881 818 1118 8811181811881188

2811811 111111 1188118118 8111 881188 1818118181888 Ρ181ορ188818,

1188 811181 11181ν1111888 11011 Γ1:118188881111881811811811, 118·

1888111811 1111181181, 811; 9111 811888118888888 Α8881188 88

111881. 1318888 181811818188 Ρ18188188818, 11118 81811 1188111111

118111 11111'111111'θ11 Ρ181.ορ188188 1181 8811181811881188 Ρ88111888

2811811 881ο181:11811181, ΥΘΙ'1111.11 811111 88811 88 1188 ΥΘ1'80111θ·

1181188 Ρ8.Γ1181011θ11 8811818 1118 1118 Ρ81ο881188188Ι188, 1188

1181888111811 1188111811 1181 1181· 1111118118 1111188118818-Ρ11118

181118811811818 1181νο111111: 1181118811 1118 Ρ88111888-2ο1188

81811 81111111811-88111 1111111811, 88111888 1118 111881-281188 81888

1888 1118 το88-18188 '1118 88. 1311180 1111181181 1181 111881 211

88118818 181 11811 81188 11818188 118811881118τ 11811188.

1381 8111 81818188 188 11888 1111188118 Π818188111811 1181'

11811188 2811811811 181 1118111 1181, 118.88 1181 11811 111881881188

1118 21818888-11811181188 1811188, 818181118118 88811 1118 18111

88118 288888181811888. 1318 1118111811, 881188 81188 811111118

188 Κ111'11011811 1111 Ρ1818ρ188188 1181 18881881188 81811 118

1188181111 11181881 818 1119 211888881181881188, 118888 8818

8811888818 8818118111 18 1181 8811888 28118, 1181811188 81181

11111 1188888188 111111 18 8188881 28.111 18 1188 281188 να,

1118 811311 811111111811181 1188 Κ881118188 81188111188888.

1318 Α11818118888 1181 8111881888 2011011 1811119111' 81181·

11881881 1188111811 8181111181, 881188 ΘΓΨθ01(811 1188818 2811

1181881888 1188 1118818811 81888 81·881118188, 1118 88 Η 8.11 -

88188811 818 1188818181: 111888818111 1181. 111788 1118 Κ81'Ι18

8888111111, 88 81811 818 11181881· 881 1818881νο1 88181111. 818

1118 1181 8811181811881188 281188. 2811811811 111111: 1888 ΗθΙ'11θ.,

1118 2-3 11181 81118881 818 1118 88ννϋ1111Ι181188 81811, 1181111

81811188 811, 818 11888 11188 111888 Ε18811818888 1111 8111

1118111181188 Κ88888181188 1181 18881 1188811811 11118818, 111118

88 5888188811 181. 1301111 1888 111111 118811 18 1188 88

11181ο1181·1188 29111111 818111881188 Β18888118188, 1188 118·

1888111811 1188118 118 Ρ811111888 1181 11818888 11888 Υ01'·

ο 11818181.

181 1181 1181881881 1181· Κ8188 88 Ο1118111811111181881188

8811 1119 1181181811 1181118818 18181181νο18 Ρ11Γ1111118 1181111

1188881188 81110 1188818818 Β18811ο181188, 88 1181181. 81811 1181

11811 11818888 11188888 11881188881811: 88 811111 111111 1118 Κ81·118

1181 18881881188 111888, 11118 Ο111881811118818 8811118811 8111:

111811811 81111 1119 1188181111, 118188 1111 1181111 11181, 1118 111

1188 88118188 281188 1-2 1181188, 811111 111818. 1381 Κ8111

81811111 1811181888 1119 1111118 1181 28118 818, 881 1181 11811

Ζθ11θ11, 1118 11811 Β1111881888811 1181188811, 181 1181 ΚΟΡΗ 1118111

881 1118 118111 1111111911 1181 Κ8111118188 8111:888888888188 88118

8811181111, 88 118.88 1118 Β181881888ο ν88 8188111 11181188 ΡΓΟ·

το1118818888818 8188818881 811111.

1318 11811811181188 1181 2881118188 80111188$811 81811 811111111

1811181 11011 Ι88818811811 118, 811118 11888 8111881188 11811188

.Ε1θ111811181.1 1188888888 Β11111ο88118118 11881. Α8811111181188

811888 118118 1811 18 11911 188818 818 881188 1111118811, 88811

8111111 1181 111111 81818888 11188888, 111 1181811 Ρ11.111Π'08$ 81811

1118 1118818 88888181 11118118, 1118118 1118111 88888111188811811, 18

1181 Ν1111θ 8111888181 Α88111111888881188ο 1181181188.

118 ΡΓ018.1112181118. 118118881881188 111111 8188 81818 1118188

Ρ81111ϋ1881188, 18818818 818 18 1188 88111818118811ο11 281188.

ΒΘ1 Β81188111888 1811 Ο811118111811818 8811111811 818 11811 8118

18111.811811881188 50111781'2011 Τ88 88. Κ(11'11011811 1811 11811881

28811818 8811 1118118111 8811881888 ΒΒ11118, 11118 818

818881 11888111181188 1181, 118118 1811818111 118ο1188111811

11811888. 118 1111811811 81811 111811188118181181118 11188818 Ρ81119

11111 8888888818 «Α11111888'88118 1118811ϋ1881», 111θ 11111111

1811118188 11118888 1188 8818181188 Ε'ο1.188 8818181188. 1381 1181

1111111888 1811 1188 Ρ811181118181188 881188 ΙΙΙ 111111 881181·

18811 Β 88118188 1110 Κ111881188 81888 8181811188881888, 1181

1181118 8818818811ο111188 1811 88.

1811 1111581118 88811 11818 81111118 Ι.ονν88811811ν88118

11188118 881111:1181811ο8, 11818118 118118118181:, 1110 1888111 88188

18811111818118 13111888881111188118 111111 11188 891 1188188118

1118 Π8118188118811111181 11811 811181 2811811 18 1118 88118118 88

881188. 111188 111888 Π811818888811111181 8888111111, 8ο 811111 818

11811188 818111 8ο 811118 88118188 2011 1181 1181111 88 1181888,

11118 8181181188 8. 8. 88 188. 11111 81811 1111818 8181188

88888881, 1181111811111011 118 Ρ8.111Π'θ8.8 1188 1188881188, 91'0

8188 1188111888 Α1181888888 1188 Ι88ο1881181188 170111 Ρ2.11·
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άειιΜεΙι ειι εειιειι, νει! Με ΒὶεΙ‹ε πιειιιετ 8ειιιιιιτε νοιι

10 μ. (8τϋε!τε ειιε άειιι πιειιεεΜΜιετι ΡιιιιΙετεειε ινιιτάειι

ετετε ιιι θεΙΙοὶάἰιι ειιιεεεειι.ει) ειιιε άετειΙΙιετι.ε Πικετ

ειιειιιιιιε ιιιειιι εεειεττετε. Αιιάετε νετΙιεΙτ εε Με άεεε

εειι Ιιει ΡετειΜιι-8εΙιιιιιτειι νοιι 2 μ ΒιεΙτε εεε 8ι.ϋεΙτειι

νοτιι ΡειιΚτεε.ε ιιιειιιετ νετειιεΙιετὶετε, Με εοτείεΙιι€ ΒΧιεττ

ιιιιά εεΙιετιετ ενετειι. ΑιιοΙι Ιιιετ Γειτιά Μι ειιινειΙειι εειι

εεΙιινε.ειιετ νετετεεεετιιιιε ΒτεΙΙειι. Με ειιιε άειιιΜεΙιε Αιι

έτειι.2ιιιι€ Ιιειάει· ΖεΙΙετιειι ιιιεΙιτ ετΙτειιιιετι Πεεε. Βει

ει;ετΙτετ νετετάεεετιιιι8 ]εά‹›εΙι (Ι. ε ι Μ. ΟεΙιιιιιιιετειοτι Με,

ΟΚ. 4) ινετειι Με ηριεοΙιειι ΜετΙτιιιιιΙε Ιιειάετ ΖεΙΙετιειι

άειιι.ΙιεΙι ειι ετΚειιιιειι ιιιιά Με ιιεΙιε ιεΙι ΖεΙ!ειι

ιτεΠειι Κ6ιιιιειι. Με Με ΕιεειιεεΙιε.Ηειι άει·

ΙιιεεΙ- ιιιιά ΡετειιοΙιγιιι2εΙΙειι, »Με εε Μεινε.

εετιειν εεεεΙιειι Ιιε.Ιιειι ννιΠ,ιτι ειεΙι νετειιιι€τειι.

Ειπε ιιιιάετε Α” νοιι ΠεεετεειιεεειΙάετιι ἱιιι ΡειιιΚτεεε

άεε Μειιεειιειι, Με ειιετετ νοιι Οριε ιιεεεεεΙιτει ιιιιά ιιε

εεΙιτιεΙιειι ινοτάειι ειιιά, εει ιιιετ ιιοεΙι ετιινειιιι€. Με.ιι Μάτ

ειιινειΙειι ιπι ιιιειιεεΙιΙιεΙιετι ΡειιΙιτεε.ε θιτιιρρειι νοιι 'ΜΜΜ,

άετειι ΖεΠειι Με Ιιει Ρεπτειιιι€ πιιι ΗεειιιετοηΙιιι-Εοειιι

ΒΙειεΙιιιιεεειε ΙιεΙ!τοι: ι”ετιιειι (ιιτιεΙιτ μια εοΙοτ Ορἱε'ε),

ιιτειιτειιά Ιιει ιιοτιιιιιΙειι ΡειιΙττεεε-ΖεΙΙειι Με ΒιιεεΙΖοιιε

Με ιιιεΙιτ οάετ ννειιιεετ ειιιτΙτ πιιι. άειιι Κετιιίετεειοά

ΓετΜ. Βιιε ΡτοιορΙεειιιε άετ ΖεΙΙειι Πει ιιοιτιοι.ιειι εεετΙτ

ε!ειιεειιά. Ι)ετ Κετιι, Με ιιι άει· Βεεε.Ι2οιιε ειι Πεεειι,

εειιιιάει ειεΙι ιιι άετ ΜΜε άετ ΖεΗετι 8οΙοιιε ιιιοΜΜιεττε

Ζε!Ιειι Μάι ιιιε.ιι ειιτννεάετ ιιι ειιιετ τιιεΙιτ οάετ ναειιι€ετ

ετοεεειι Ζε.ΙιΙ ιιι εοιιει; Βειιε ιιοτι1ιεΙειι 'ΓιιΒιιΙιε, οάετ ειιετ

ειιιε ειιιιεε θιτιιρρε νοιι ΤιιΙιιιΙι, Με ιιι ιιιτετ θιτϋεεε ει:ιτει.

άειε 2-8-Γεειιε ειιιετ Ι.ειιιιε τΙιειιε'εοΙιειι ΗιεεΙ ειιι

ερτιοΙιτ, ΙιεετεΙιτ Με Μεεειι ΖεΙΙειι. 8οΙεΙιε 8ιεΙΙειι Ι‹άιιιιειι

εεΙιτ ΙειεΙιτ Με Πεεει€ε.ιιε;ειιιΙάετ ιπι Βιιιιιε Ι.εινεεεΙιε ιν ε

ειιιεεε!εετ ινετάειι. .Ιεάεειι πιιιεε Μι Ιιετοιιειι, άεεε Μεεε

ΤιιιιιιΙι ιιιιιιιετ ειιι άειιΜεΙιεε Ι.ιιιιιειι Ιιεττειι, ινεΙεΙιεε Μι

νοιι 8εΙιτειιιιειεεειι 8ειιιΙΙι πετ. ΙεΙι Νώε Μεεε ΖεΠειι ιιιιτ

ιιι ειιιειιι Ε'εΙΙ νοιι ΒιεΙιετεε ιιιεΙΙιιιιε εεοΙιεειιι:ετ. Οριε

ιιεε ειε ειιειι ιπι ιιοτπιε.Ιειι ΡειιΙττεεε εειιιιιάειι. νοιι ειιάε

τειι Αιιτοτειι ΙιεΙιειι ειε ιιιιτ ιιοεΙι ννειεΙιεεΙΙιειιιιι,

Βτειιε;Ι ιιιιά ΒειιετΙιεεΙ‹ ετννιιιιιιτ, ιιιιά ειναι· ΙιεΙιειι

ετεΙετε ειε Ιιειιιι€ετ ιπι Ριιιιιττεεε νοιι ΒιεεειιΙ«τετιι 8ει”ιιτιάειι,

Με ιπι ιιοτιιιεΙειι ΡειιΙττεεε, Ιει2τετετ ιιιιτ ειιιιιιεΙ Ιιει ειιιειιι

Βιεεει.εε-ΓειΙΙ. (Πι ιυιι· ιιι Μεεειι θειιιΙάειι εεεοιιάετε νετ

ε1ιιάετιιιι8ειι άετ ΡειιΙττεεε-ΖεΙΙειι εεΙιειι ιιιιιεεειι, Με ιιιιτ

Μι ΠιεΙιειεε νοτΚοιιιιιιειι, οάετ σε ειε εεε ειιάετειι Πτ

ειιεΙιειι ειιιετεΙιειι, Με Πιεει ειεΙι νοιτετει ΜΜΜ ειιΕεεΙιειάειι.

Οριε εεΙΙιει; 8ΙειιΒιε, άεεε εε ειειι ειιι 'Ι'ιιιιιιΙι Ιιειιάε!ι,

Με ειοΙι ιιιιο!Βε εεεοιιάετετ ι“ιιιιΙαιοιιεΙΙετ ΙιιιιιιερτιιεΙι

ιιιι!ιιιιε νετειιάεττ ΙιεΙιειι. Με άειιι ειιειι εει, Με «ΠεΙιετ

8δ.Π88υ Ιτε.ιιιι Μι Μεεε ΖεΙΙειι Κειιιιιι ε.ιιετΙτειιιιετι, εε!ιοιι

άε.τιιιιι ιιὶεΙιτ, νει! ειε ιιιιτ ειιιιιιε.Ι ιιι ειιιειιι ΡιιιιΙετεεε

νοτΚειιιειι, νεε, Με ιιιιι.ιι άειι ΠειιετΒειι,ι.ζερτο2εεε Με

νοιι! Με ειιιειι ιιοτιιιεΙειι νοτεετιε ειιεεΙιειι ιιιιιεε, ἱιιι

ΙιϋεΙιειειι θτεάε τιιετΙτννιιτάΞε πειτε.

ΙιεινεεεΙιειν Ιιετ. ίετιιετ Ι›ει.οιιι, άε.εε Μι ιιιιιι€ετιι

άειι Τιετειι Με ΖειιιΙ άετ ΙιιεεΙιι Μι ινεἱιειιι θετιιι€ετ

ιει Με Ιιει ριΙοΙτετριιιὶειεττειι 'Ι'ιετειι. Βτ 8ΙειιΜε άεάιιτοΙι

ννειιτεοΙιειιιΙιεΙι ευ ιιιε.εΙιειι, άεεε Με ΙιιεεΙιι ετεειισρίτε

Βτιιεειιριι.ττιετι εειειι. Εε Ιεεει. Με ιεάοειι άετειιί ετνι

άετιι, άεεε Με Με άει· Ιιιεε!ιι Μι άειι νετεειιιεάειιειι

Ιιιάινιάιιειι εεΙιτ νε.τιεΙιεΙ Μ. Μι εεΙΙιετ ι"ειιά ειιιειι επιε

εειι ΠιιιετεεΜεά άει· ΖειιΙ άετ Ιιειι€ετΙιειιεεεΙιειι

Ιιιεειιι ιπι Ριι.ιιΙετεε.ε εννειετ Ηιιιιάε, Με εισιι ιιι ειιι ιιιιά

άειιιεεΙΙιειι Βιεάιιιιιι Ηιτετ νετάειιιιιι€ειετιε;Κειι ΙιεΙ'ειιάειι.

Ιιι Ιιειάειι ΡεΙ1ειι ινετειι Με ειι ιιιιιετειιεΙιειιάειι ΒιιιεΙτε

άετ Οειιάε ρειιετεεΜε ειιιιιοιιιιιιειι.

Βει Ιιιιιι8ετιιάειι Τιετειι, ινε Με ΡειιΙιτεεεεεΙΙειι ρτεΙΙ

πιιι Ζγιιιοεειι-Κϋτιιειιειι @ΜΙΒ ειιιά, κι εε εειιιιιιιε ιιιι

τιι6ΒΙιεΙι ειε πιιι άετι ΙιιεεΜεΙΙειι ειι νετννεεΙιεεΙιι, Με Ιιι·

εεΙιι ιτειειι ειιιεεετει εεΙιει·Ε ιιιιά άειιιΙιειι Ιιετνοτ. Αιιάετε

Ιιιιιεεεειι Ιιει ρι!οΚετριιιιειεττειι Τιετειι, Βει άειιειι Με

.ΡετειιοΙιγιιι-ΖεΙΙε άετ Ζγιιιο8ειιΚ0τιιειιειι νετΙιιειιες εεεε.ιι

εειι Με, Ι‹!ειιι, ΙιειιιεΙιε ροΙτεοιιιιΙ Βεντοτάειι ειιιά Μιά

Πιι·ε ιιιΒιιΙϋεε Αιιστάιιιιιιε νετΙοτειι ΙιεΙιειι; Μετ Πει: ειεΙι

άει· ΙΤιιιετεειιιεά 2ινιεε!ιειι άειι Ιιειάειι ΖεΙΙιι.τι;ειι νεττιιι€ετι

Μιά εε ιετ άΜιετ Μι ειιιιεετ ΒιιΜεΙαινιιε.τ ΜεΙιτ ιιιιιιι68

ώ Μάι, ιιι άειι· ετιιι·ιτ νετε.ιιάεττειι Πτάεειιιιιιιιι1ι Ε8Π8.8 τ-·

Ιιιιιιε°εεΙιε ΙιιεεΙιι :τι εεΙιειι. Βεὶ ιιιειιιειι νετειιοιιετιετειι,

Με ιιι άειι νετεειιιεάειιετειι $τε.άιειι ιΙιτετ νετάειιιιιιεε

τειιι€Κειτ μετα ννιιτάειι, Ιιε.Ειε Μι Με ειιιε Βε!ιιινειιΙτιιιιε

άετ ΙιιεεΙπειιΙ Ιιεττιετ1τειι Κάιιιιειι.

Πτιι ιιιιιι Μι εεΙιειι, σε Με ΙιιεεΙτι Ιιεἱ άειτ νετάειιιιιιε άετ

ειιιεεΙιιειι ΝειιτιιιιεεεεετειιάιειΙε νετε.ιιάετιιιιεειι ε.ιιίινειεειι,

εεε άειιειι ιιιιιτι 8ειιΙιιεεε Ιιειτει1'ειιά ιιιτε ερειπιεΙΙε Ε'ιιιιΙ:

ιιοιι Ζιειιειι Κάιιιιτε, ιιιεεΙιτε ω» ειιιε Β.ειΙιε νοιι νετ

ειιοΙιειι ιιι άετ Απ, άε.εε "Με Μειιεε ειιεεεΙιΙιεεεΙιεΙι πιιι.

ειιιειιι ειιιειθειι ΝειιτειοιΤ @ΜΜΜ ινιιτάειι. Με ετειε

8ετιε ετΙιιεΙτ Με ΝεΙιτιιιιε ιιιιτ Ηιι.ιετ, Με 2. ιιιιτ ΖιιοΚετ,

Με 8. ΜΜΜ, Με 4. Τομ; Με Μειιεε άει· ΠιιιΠ.ειι θετιε

ινιιτάειι ει›εοΙιιτειιι Ηιιιι€ετ ιιιιιετντοτίειι. Με Με.ιιεε ιιι-ιιι

άειι Ιιει άει· ιιιιιειι ειιεεντιεεειιειι ΝεΙιτιιιιε 7-10 Τεεε

εεΙεεεειι, Με Ιιιιιι€ετιιάειι Με.ιιεε Ιειιτειι 21/,---8 Τιιιιε.

ΒιεεεΙΙιειι νετειιεΙιε ειιιά εε!ιοιι νοιι .Ιετο2Ιτι (1898)

ΒειιιιιεΙιτ πετάω, άοεΙι ιιιειιτ άετ ΙιειιΒετΙιε.ιιεεειιειι

Ιιιεε1 "εειι, εοιιάετιι ειιι Με θτεεεε ιιιιά 8ιτιι!τιιιτ άετ

ΡειιΚτεεε-ΖεΙΙειι Ιιει άειι νετεεΙιιεάειιειι Αττειι άετ Ιιιειιι

1ιοιι ευ ετιιάιετειι. νοιι $οιιοΙενν Μιά ΜειιΚοινεΙ‹ὶ

ειιιά εΙειειιίεΙΙε ειιιιΒε άετε.τιι€ε Βιιρετιιιιειιτε επι Ηιιιιάειι

εειιιεειιτ ινοτάειι. Βει άειι Μειιεειι άετ ετει;ειι θιτιιρρε, Με

ιιιτε εεννϋΙιιιΙιεΕιε ΝεΙιτιιιιε ετΙιιεΙτειι, ειιιά Με ΙιιεεΙιεΠειι

νετιιεΙτ.ιιιεετιιεεειε ετοεε, Πιτ -ίειιιΙιετιιιεεε Ρτοιοριεειιιε.

ιιιτιιτ ειοΙι πιιι $είτε.ιιιιι-ΡΙΚτοιιιάιεοΙτετιιιιιι 2ε.τιτοι.. Βει

άειι Μειιιεειι άεεεεειι Με ιιιιτ ΖιιεΙι:ετ ετΙιιε!τειι, ειιιά Με

ΙιιεεΙ2ε!Ιειι Μειιιετ, Με Κετιιε εειιειιιετι ειιιειιάετ ιιε.Ιιετ

εετάεΙα 2ιι εειιι, άεε ΡτοτορΙε.ειιιε ιιιτει ειεΙι "Με οάετ

εειτιιιεΙιτ πιιι Βιιίτειιιιι, ινοάιιτειι Με Κετιιε, Με άειιεεΙ

εειι ΡετΙιετοιι' ειιιιεΙιιιιειι, ιιιτειιεινετ Βείετιιτ ετεε!ιειιιειιι

Ειπε νετιιιεΙιτιιιιε οάετ νετιιιιιιάετιιιιε άετ ΙιιεεΙτι Ιτοιιιιιε

Μι ιιιοιιι. Ιτοιιετετιετειι. Βει άετ ΒιετΚε-Βιετ ΙιεΙιετι Με

Ιιιεειιι Ηιτε εεννϋΙιιι!ιεΙιε θττϋεεε, ]εάοοιι ιετ ιιιτε εείτε.ιισ

ριιιΙε Βιιεετειι2, ιπι νετἔΙειεΙι ειιι· ετειειι θιτιιρρε, ετετΙτ

νετιιιιιιάεττ. θειι2 ε.ιιάετε νωειιι εε Με Ιιει άειι Μειιεειι,

Με ειιι 'ΜΙΒ Βείιιι.τεττ ινιιτάετι: Με ΙιιεεΙΖεΙΙειι ειιιά Ιιιετ

ετοεε ιιιιά νοΙΙεεΓιι€, ντοάιιτειι Με ΙιιεεΙιι εεΙΙιει: :ιιι Οτεεεε

ειιεειιοιιιπιειι ΙιεΙιειι; Με Ρτοτομ1ε.ειιιε Ειιτει: Με εκει

τω, ννοάιιτειι Με ΙιιεεΙιι ειεΙι ειιεεετει άειιιΙιεΙι νοιι άειι

8εΙΙιΙιεΙι-8τϋιιειι ΡειιΚτειι.ε-Ζε!ιειι ε.Μιεεειι. Ειπε νετιιιειιε

πω; ιιιτετ πω, Με ειε ΜειιΙτοντεΙΜ ΒεεεΙιειι Με,

ιιιι.Ιιε Με ιιιεΙιτ ΙιειιιετΙα. Βει νοΙΙετειιάιεειιι Ηιιιιεετ ειιιά

Με ΙιιεεΙιι ΚΙειιιετ, ΓετΙιειι Με Μιετ ειιε!ι εεΙιτ ιιιτειιειν

πιιι Βείτιιιιιιι.

Βιεεε νετειιεΙιε ΙιεΙιετι πιιι· εεεειετ, άεεε,

ννειιιιάειιιΟτΒειιιειιιιιεάιεΑιιίΘεΙιε εεειεΙΙι;

ννιτά, ειιιε ετϋεεετε ΜειιΒε νοιι Κο!ι|ειιγ

άτιιτειι ιιι νετετεειτειι, Με ·εε.ίτειιοριιιΙε

ΒιιιιετειιΖιιι άειιΙιιεεΙεεΙΙειιειεΙινεττιιι€ετι

οάετ εειι: ΜΜΕ; εει ειιιετ Νειιτιιιιε άεεεε

εειι, άιο Κειιιε ΚοΙιΙεΙιγάτετε ετιι.Ιιε.Ιτ,

ειιιά Με ΙιιεεΙ2εΙΙειι νοιι άετ εείτειιερΙιιΙειι
5ιιΒετειι:ρτεΙΙΒείϋΙΙτ. ε

(Βε!ιΙιιεε Φωτ.) ι. ι·
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(Απο ποι· Ροιιιιιιιιιιι πιι- Ποπτ- πππ 0οοοιιιοοπιοιιι·οπιιιιοιτοπ

νοπ Πι. 8ιιιιοποοπ ιο Βιμ.)

Επι ιπι νοπ 0οππι·οοπο 8οι·οιι ποι οιποπι Βιοπο

πω, ποιιοιιι ππι·οιι 8ιιιπιιποι· πππ ιιοιπρι·οοοοπ πιπ

Βοι·οππτο-ι.6οποπ.

νοιι

Πι·. Βιιποποοπ.

π” οιπι,ι;οπ Μοπιι.ιοπ ινπι·πο ιοιι ποιο,·.ει·ορπιοοιι επ οιποπι

Ροιιοιιι.οπ ιπ Μπι·ιοιιιροι (ιιπ ποι· ρι·οιιοοιοοποπ (πωπω, ππννοιι;

Βνπιιιππιιοπ)ι.;οι·ιιιοπ. 1οιι ιπππ ποπ Ριιιιοπι.οπ οπ Βοιι. Απ ποι·

ι·οοπτ.οιι 8οιιο ποο8οι·οιιιπιο ποι· οιπο ππποι'ιιιιι· 4Ζοι1 ιπι Ποτοπ

πιοοοοι· ιςι·οοοο, Ποιο οποπο ιπππο ννπππο,οιι νιοιοπ 8ι.οιιοπ πιιπ

ννοιοοει·οποπ Βοιο οπ; ποποι ννιιι· ποι· νοοιιιο 1ιοποπ οπιπο οπι

πισω. ιιιιΕοοοιιινο ιοπ πιιπ πιιπ: Γιοι ιιοι·ππιοι·.

ιοπ οι·ιπιιι·, ποοο ποι· Ρο.ιιοπι: οοιι. πιιπ, πιιοιι ιιοιποτ πεποι

πιο οπο Βοπ-νιιιιπιιπ,ποπ ι.πειιοπ οοιπο Βιιιοο ι‹οιιιοτοι·ιοιοι·ι

ιιππ πιπ Βοι·οιιπι·ο-1.6οππε οιιοοριιιι, ιπιοι;;ο ποοοοπ οι· ιιιοιι

οιποπ Βιοοοπποιοι·ι·ιι ιιππ πιιιιπ οιιιο τοοπιοοιιιοο Επιπιπνπιιτιο

πιιιο,ις. ΑΜ εοιπο οοιιι·ιιιιιοιιο Απιι·ιη;ο ιιπ ποπ ιιιπ ιι·ιιιιοι· ιπ

Ψιιπππο·οπ ποιιππποιπποπ Ανα: ποιιοιιι οι· νοπ ιοποιιι οιπ Βο

πορι επι' Ποπ. Μπι. οιιιοι. οιιο·οοοιιιοιιτ. ιιπ ποιοοιποπ 8ο.ιπο

οοιι οι· πω· οιιιιιιοι, οποι· ιιιωιιιο οιποοι·ιοποπ ιιοποπ. 8οιπιι

ιιιοι·ιιιο οι· ιιπ ποι·οο1ποπ 8εοιιο οιιι Βι·οπιιοπ. πιιπ πιο ο;οππο

Νοοιιτ οιιπιοιι πππ :ιπι Γοιο·οιιποιι Το” ιιππ πιο (ιιιππι·ο.οιι

οιιι. Πο. ιπι οι·ιπιιι·, πο” ποι· Ρπιιοπι οπ Πιοποιοο πιοιιιτπο ιοιποι

πππ 4 πω. Ζποιεοι· εοςοπννιιι·ιις ιιιιτ,ιιο νοι·ονπποιο ιοιι ιπιπ

οιπο οιιοιιοο οπιιπιοποιιοοπο ιιππ, ιιοοο πιο ν17πιιπο πιιπ 0ι·ιπο

ι“οι·ιιι ποοιιοποπ, πιιπ ινιιιιο πιιιιοποιι πιιπ οιπ 8ιιοροποοιιιιιιι

ιι·οοοπ. Ποτ Ροιιιοπι ιιιιιιτο ιιοιπο 8οιιιποιοοπ ιποιιι·. ιοπ νον

οι·πποπο πιο ιοι;;οιιποιι Το” ποοοοιπο, ποπ ποποι Β πιιπ ιοπιιοπ

Πι·οοι·οριπ ο. 0.5 πππ τοπ-πο ιιπ.

Κιιππι πω· ιπι οιιιιιοιη;οιιοπιτ. εο ποιοιπι ιοιι πιπ ι'οιοοπποπ

Τομ νοπ ποιο ιιιπ ποι·τ ποιπιπποιπποπ Απο: οιπ Τοιοςι·πιπιιι.

«θο.πει·οοπο. ο;οιιι πιοοιι ννοιιοι·». 1οιι ιοι·ποι·το ποιοςι·οοιιιοοπ ποπ

Ροτιοιιιοπ πω' οοιοι·ι ιιοι·2πιιοπιιιιοπ. πιπ πο ιιιοιιι·, πο ποι· ποιιοπ

ποιππο Ανω νοπ ποτ ινοιιοι·οπ Βοιιιιππιππο· οιοπ οιιι·ιιοιιποι.ς

πππ ποπ Ροτιοιιιοιι ποοπ Κ6πιεοποι·ο; :π ιιιπι·οπ τιοι, ππι ποπ

πω. οιιιοι· Ττοποριοτοιιοπ-0ροιοτιοπ επ πιιιοι·ννοτιοπ.

Νοοιι οοιποι· Απιιππι`τ ιπ Βιμ ππιοι·οιιοιιιο πιπ ποπ Ρο.ιιοπ

ιοπ, πιο ποπ Ρι·οοοπτοο.ιο νοπ Ζποιιοι· (ινοιιι·οοιιοιιιιιοπ ιιι

ιοιιζο ποι· οιι·οπεοπ οπο) πιο οπι ο ρ0ι.. ιιονππποη;οοοιιι; ιπι

Ηπι·ποοπιιιιοπιο ποεο,ποπ πιο.οοοπιιιιιι 1.οπιιοινιοπ, Ηοιοιιρι1εο

πππ Κινοιοιιο νοπ 0ιιιιιοππτοπ, Κοιιι πιιπ Ηο.ι·ποιιπτο. Ιοιι νοτ

οι·πιιοι.ο Ηοιιιιιπιποι Β πιιι1 ιιη;ιιοιι ιιιιιοι·ιιοπ ο 1,0 πππ 8 πιει

ιιιε1ιοιι Αποοριιιππ,ςοπ ποι· Βιοοο πιπ. οιποι· 1·Ιοιπιιπιπο1-Εποπιιο·.

Ποποι ιιοεο ιοπ πιο οιιοπ,<;ο οπτιπιοποτιοοπο πππ ιπτιοοι.οοπ πππ

πο. πιο ποποπ πιιοοιιοπιπιοποπ οποιιιπ6οοπ 8τοιιοπ οιοιι ποπιιιι·ιιο.

ιιοπιοι·ιοπ (ο.ποιι ιπι'οιοο ποι· πιο) πππ ποι· Ρο.ιιοπι οπιιο 0ι·ιιιο

ει” πιοιιτ οοιιιοΐοιι ιιοππιο,-πιο νιιπππο πιπ: ποπιοοιποπ Ρπινοι·

πιΒιιοπ ποοιτοποιι.

Νοοιι 8 'Ι'ειο·οπ που ποι· Ριοοοπιοιιιο νοπ Ζποιιοι· πιο επι

2 πω. ιιοι·οποιοοοιοτ. Ποτ Ηο.ι·π οοιετο 1ιοιπο Ηοιοιιοοιιοπ ιιιοιιι·,

οιιι2οιπο Ποπιιοογιοπ πππ Κινοτο.ιιο. 1)οοιι ποι,ιμο πιο νιίιιιιπο

ιιοιπο Βοο.ιιιιοπ: ννοποι· ννοι·οπ επι ποι· 0ποι·ιιποιιο θι·ιιππιο.ιιο

ποπ :π οοιιοπ, ποοιι ιιοπιιιο πιοιπ πιπ' ποιιι ο.ποοποπιπιοποπ Υοι·

ππππο 8ρπι·οιι νοιι Βιιοι·ππο ιιιιποπ. Πιο Βιιπποι· ποι· νιίπππο

οοπννοι1οπ ιιπ, ποι;.χι.οπ οιπο Νοιο;ππο επι· 0οπει·οοπο. Ππι Οπι

ππιο.ιιοιιοπ ιιετνοι·επι·πιοιι, ποοι:ι·ιοιι ιοπ πιο 0ποι·ιιιι.οιιο πιιπ πιο.

ιιππ. ιπ8πποτ., ο.ποτ ιιπ Μοπιοπτ. ννιιιπο πιο δνπιιπο οοππιιιι:οιε

ςτπ.ποοιιννο.το. Βοι οο1οιιοπι Ζποπιππο ιιιιιοοιο ιοιι πιοιποπ Κω·

πιιιιι ιιπποι·ιι. 1οιι νοι·οι·πιιοτο Β ιπο1ιππιιοπ οιπ 8ιτ.οποπ νοπ

28° Ε. _ιο 10 Μιππιοπ ιπι Βοπο. ποιο.πι'οιπο Ρι·ιοππιιι-Κοιπρι·οοοο

νοιι οοιιννοοιιοι· Βοι·οιιπι·ο-1.6οπιι.ο οπι πιο ιινιιππο. 8οποιι πιπ

ιπιποπποπ Τομ ιιοππιο πιιπ :ιπι οποιοτποοιι νοι·ποππο Βρπι·οπ

νοπ Βιιοι·ππι; ποπιοι·ιιοπ, πιο οιοιι πιιπ ιοποιιι Το.ι;ο νοι·ιποιιι·ιοπ,

οποιι ιιπποπ πιο θι·ο.ππιπι.ιοποπ :ιπι ποι· 0ποι·ιιιιοπο ποι· 1ινπππο

ιιπ οιοπ επ ποιο·οπ. Νοοπ 8 'Ρομπ ννοι· πιο νιἴπππο ι·οιπ πππ

ιιπ ποπ Βιιπποι·π ποιοιο ιιιοπ πιο ννοιοοο, ποπο πιιπ. Επικοιιοιι

ποποοιιτο Ηοιπι. Πο Ηοιιιιιππιιοι πιο Βιοειο επ ι·οιοοιι οπιιπο·,

οοπο ιοιι ποοοοιπο οπο πππ ιιππ πππ ποι ποπ Βιιποι·ιι. Κοιιιρι°οοοοιι

πιιπ Βοι·οππι·ο-ιι6οιιπι; πππ ΠΜ.. Νποιι ννοιιοι·οπ 8 'Ι'πεοπ που

ποι· ιιππ οποιιοι·- ιιππ οοπιπιοπιιι·οι, πιιππ ννπι·ποπ πιο Βιο.οοιι

οποοριιιππι.ιοπ οποι;οοοιιι πππ, πο. πιο 1ινπππο οπο; ιιιοιιι ννο.ι·,

οποιι πιο Βιιποι·. ιε)ιπιπο Τομ οποιοι· οοιι1οοο ποπ πιο Ψπππο

νοιιοιιι.ππι;;.

Ποπ Βοοπιτπι ποι· Κω· ποννοιοι. πο" ιιιιιπ ποι Πιιι.ποιιιιοι·π

πιιπ οοποι·ι'οπ πιιπ ιιιιοπποπ 1πιτιοιπ νοτοιοποιο;οι· ποιο οοιι,

ποοο 0ι·ιιιοιοι·ιιι, οπ ιοιοιι οοιιιποιοοοιιιιοππ πππ οοκτοιιοποποιπ

ιιιοππ ιιππ ιπιοιοςο οοοοπ Μπι πιο ιιοιιππ,ο, ποιοι·ποι·ππ, εισπ

ποι·π ο16ι·οιιπ νιιι·ιιτ,ποοο Ηοιιπιπιποιποι Βιιιοοπιιο.ιο.ι·ι·ιιοπ Μπον

ιιοιι ο;οιιοιιιιιιοπ οποι· 5.ποοοιιιοιι ποι Αιιοοριιιππε οποο;οποιοιιιιοι.

ννιι·ιιι; πππ ποιιι Πτοιι·οριπ νοι·οπιιοιιοπ πι πππ 8ιι:οποποτ ποι θειι

ει·οοπ, ππτοιοτιιοπ πιπ: ιιοοπιοιοοπποπ Κοιπρι·οοοοπ, πιο οοιιτο

τιοποποιπι·ποιππο ποιοι οποποι·ιιοπιιοπ πιοπ.

ιινπ. Λοι·ιιοιοπ

πω· θιοοοιιοοιιοΕπ Ι.ιινιοιιπ1οο1ιοι· Λοιπον 211

Αι·οποπιιι·,<; νοιπ 10.-Μ. Απο. 1905.

ινοι·ιιιπιιοοι· Βοι·ιοιιι.)

Ετοιο 8ιιιιιιιο.

πιο 10. Αποποι νοπ ι0-1 πιπ νοτπιιιιο.πε..

ι) Κι·οιοοι·π Πι·. Η. Οιιι·οιοπο οι·ϋιιιιοτ οιιιορι·οοιιοιιπ 8 7

ποπ 8ιιιιπιοο ποπ Λοι2ιοιπο:.

2) Ριοι'. Πι·. Κ. Πο πιο ποι;ι·ιιοοι: πιο Ρι·ιιοοο ποπ Χι”.

ίποτοποιοο·οο πιο οπιιι Χνιι. Αονοποιο.;;ο νοι·οοιπιιιοιιοπ Κοι

οι:οιι.

8) Ποο Βιο.πι.ιιοποι. νοπ Αι·οποππις, πιο” ν. $οιιι; π ιι ο ο π.

ιιοιποο ποπ Αοι·πιοποπ ννιιιποπιιιιοπ.

4) Ψοιιπιιι· ννιι·π πιο Οτι ιπι ποπ Χνιιι. Αοι·ιτοιιιο ποοιιι.ιιιιιτ.

Πιο Ζοιτ ποπ Χν111. Αοι·:ιοκοποο »πιο πιπ' πιο Ζοιτ πννιιοοποπ

πιο 20. Απο” ιιππ 5. 8οριοιιιποι· 1906 ι”οοιποοειει.

5) ννοιιιοιι: ιπι ννοι·ποπ ποινιιιιιι:

:πιο Ρι·ιιοοο Πι·. Ο ιι. 8 οι· ο ιι ιιι π ο ι· ο·- Ποι·ριιι,

:ο νιοορι·ιιοοο Πι·. Θ. Α ο ο ι ιι ο- Κνοιιποι·,

» ι. 8οιει·οιιι.ι· Πι·. Θ. ν. Ε π ρ,·οιιπ ιιπ π-1:ιιο;ιι,

» 11. 8οι‹ι·οιιιι· Πι. Β. πιο ν ιν πιπ-Αι·οποπιιτο,

» Κοοοοιιιιιι·οι· Πι·. Κ. ν. ι. π τ. ο ο ιι-ινοιπιιιι·.

6) Πι·. Ο. 8ιι·πιιιιιποι·ις πο.πια οιο Ρι·πεοο ποπ ΧΥ11.

Αοι·οιοιο,οςοο ποι· οπο Αι·οποπιιτο; επι ιιιι·ο 0ιποιιι·οπιιποοιιοιΠ.

Τ) Βοοιιοποοιιιιιιοποι·ιοιιι:

Πι·. Ο. 8τι·πιιιπποιη.; ποτιοιιιοι. ιιποι· πιο 'Πιιιειιοιτ εποε

νοι·οοοιιποο ιπι νοτιιοοεοποπ .1οιιι·ο ιιππ ιιποι· πιο Αιιοιιιιιι·ππα

ποι· οπι ποιιι Χνι. Αοτιιοποπο ο·οιποοιοπ Βοοοιιιιιποο. ποοι·οποππ

1) πιο Αποοπιιιππο νοιι 200 ιιπποιπ ιιπ Ηοτι·π Πι·. .1. Βτοιι π

οοιι π επι· Ηοι·πποεππο οοιποο ινοι·ιιοο «Πιο Αοι°2ι.ο Ι-ινιιιππο

νοπ ποπ ιιιιοοτοπ Ζοιτοπ πιο ιπι· (ιοκοιιννοι·ι», 2) ποπ Βιιιι

οτοππ ποι· Αι·ποιιοπ ιιι ποι· Ηοπιιιιιπιοπιι·οο,·ο ιπΐοιο;ο ποι· Ποποι·

πιιι·πιιπ,<; ποι· Αοι·ιιο. ινοιοιιο ππι·οιι πιο Βιιιποι·πιπιιος νιο1οι·επιπ

Κιιοποπιοποιο ιιοι·νοιεοιπιοπ ινιιι·πο, π) πιο ποιοι πεε

Ηοι·ι·ιι Πι·. ιν. Βιι ιιι ιιι πιο Κοπιπιιοοιοπ ιπι· Βοτοιιιπος ποι·

Ηοποπιιποπιιοςο ιιπ 8τοιιο ποιο ο.ιιι' ποιιι Κι·ιοεοοοιιοπριοι.ιο πο

ιιππιιοιιοπ Πι·. Α. Κο.οιοι·ιοιπ, 4) πιο Αποοιιπππο; οιποε

θοοποιιοο ιιπ ποπ 0ποι·ιιιοπιοιιιιιιιιιοροιαοι· πιοποιεοπ ποι· .πιο

ιιο.ιιιιιο ποο Μοιιινιοιιιοποιο ιπ πιο Ζω ποι· 0ιιιιο. 5) πιο

Βι·ιιιιιιιιη; πω: Ρπιιιιιοο θ ιιππ 5 ποι· οι·οι:οιι Βιιιπιιο· ποιο :κι

Αοι·ιτοιπεοο ππιοιι Ποοιε,πιοι·ππο· ποο Ηοι·ιπ Β. ιι ο ν οι ο Ι ο ιιι

Αι·οιιοππι·ι.ι· πιο Κποοοιιιιιτοι· ποπ Χνι. Αονιιοτπποε. Ποτ ιοιι

πονο νοι·ιιοοι ΐοιι;οιιιιοπ Κοοοοπποι·ιοιιι:

1πιπποιιιποπ:

επιπο νοιπ Χνι. Αοι·2τοι.ειο·ο (ιπ Ποηιοι). . 689 πω. 58 Χοπ.

1904 Αιιοποπ10. 85 πιι€ιιοποιοιιιιποοοποι. 425 » - »

 

1905 ο 2. νοπι 8οιοι·οιιι.ι· Πι. Α πποι·

ποπ πιο ιιιοπι νοι·οιπο,ιι,ιο.πι

ππι·ιιοιιοι·ιιοιτοπ. 56 » 32 »

» » » Ζιποοπ. . 17 » 84 »

8πιιιιιιο . 1188 πω. 69 ιίοιι

Αποπο.ποπ:

1004 Απο” 18. ι3ιοιιοποι·π . . . . . . - πω. 50 Χοπ.

» ο 10. 8ππνοιιιιοπ πιο Πι·.Βι·οπιι- -.

οοιιπ 2.π οοιιιοιπ Ψοιιιιο

«Πιο Αον2ι.ο ι.ινιππω . 200 ο - »

» :ο » '1'οιοςι·ο.ιιιπι ιιππιοΚοιιοεοπ

οπιποπι1ζι·ιοεοποπο.ποιοπο 2 » ?Ο »

» » 20. ΔπΠι·.ν.1ππι.εοιπιπππ

ιπιιι.Ροι·ιο. . . . . . 60 » 25 »

» » 28. πιο ποιο 8οπροι· επι 18.

Αποποτ....... 15Β» 50»

» ι› 24. Αποιοποπ Ρι·οι'.Ποιιιο. 17 » 26 »

ο » » Ποιιοιπιιοπ ποι· πιοπ. Κιι

πιιι πιιπ Ριιο.πποπ. . . . 25 » - »

» ο 26. Ποιποπ-Κο.ιι'οο ιπι Ηο.ιιπ

ννοι·ιιοι·νοι·οιιι. . . . . 26 » -- »

» Νονπιπτ. 26. ΒΕ. Ροιοι·οπ. πιοπ. 1Υοοιιοπ

οοιιι·ιιτ. Πι·ιιοιι ποι· Ρι·οιο

πωιοιππι. Ροι·ιο. . . . 155 » 50 :ο

1005 Αιι€ιιοι 4. Μπι·ι‹οπ πππ Ροι·ιο. . . 4 » 25 »

:ο » ο Πιποιωοοιιοπποιπιοιτπιοο- .

οοπ........8?»05»

8ο.ιπο οπο: Χνιι. Αοι·οιοτιιἔο . 506 » 68 »

8πιιιπιο. . 1188 πω. 60 Χοπ.
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Πει· Ρι·Μεε Βι·. Ο. 8 τι·Βιι ιιι ιιε τ; ιει;τ ιιιε ιπι ι.ιιιιι'ε άεε

.ιιιιιι·εε ειιιεειιιιιίειιειι ι)ι·ιιειιειιειιειι νετ.

1) Τργιιιιι Χειριικοιιοιιιιτο Μειιιιιιιιιιοκιι.ι·ο Ο6ιιιεο·ιιπι 100.; Ι-_

Βιιιιιγειι·ιι ειιι ιιι 2 Βιιειιιριιιι·ειι.

Σ) Ο·ι·ιιε·ι·ε ο ιι·ιε.ιιι·ειιωιοο·ιιι Χερειιοιιοκειτο Με)ιπιιιιιιωωΓο 06

ιιιἔειΒει :ιιι 1908 ι·)Έιι·ε ιιι Η Βιιειιιριιιι·ειι.

) ρο·ι·οκο.ιιιιι ειριικοιιεκειτο Με” ιι . 06 · ι ι ·.ΝΝ 1-1ι ιιι 2 Εκειιιριιιι·ειι. Η οΜΓο ωθυΓΒι ΗΜ'

4) Η. Ο ιι ο ρ ιι ιι ο κ ι ιι: Γιιε·ι·οι·ειιεε·ι. 8ιτοι1ηιπιιειΗ8.ιιω1:ιτο ιππι

.ιιοιιιιιι. ιΟρεειιι 1908.

5) Β. Οεεειι ιιο ιι ο κι οι: Ε'β ιιοιιροι:γ (ει. ιιιιιιιιιιειιιιι ιφωιιι

Β(Βιτιιιι.ιιιι·ι·ιικοε·ε ιιοι·» ιι.ιιιιιιιιειι·ι .ιιειιειιιιι. ιιιιιιιειιιιιιοιι. Μια

δ) Τ. ΠΙ ι· ειιι ι. 6 ε ρ ι· π.. Πιποποτο-ιιιιειοιιιιιιε‹:κιπ ιιιιιιιιιιυιιιιι

τοπιιΒι18.Γο ιιοιιι·ε ιιριι ιιροκεε·ιι. )ιιιεεερ·ι·ο.πιιι. Ριι”. 1004.

ιπι Αιιεοιιιιιιιε ειιι ιιειι ιιετ·ιιειιεοιιιιιιιιιιει·ιειιι. ιιεει:ιιιιεεει πιει·

Αει·:ιευι;; Μ: ειιιε Ριομοειιιοιι άεε Με” ιι Ριοι. Πι·. Κ. 1) ε ιι ι ο

ιιει·ι·ιι ιιι. α. Βι·ειιιιιιοιιιι ιιιι- εειιι ιιι'ει·ις'; «ΜΒ Α"Ζω

ιινιιιιιιιε νοιι ιιειι ιιιΙειιτειι Ζειιειι Με πι· Οε;;ειιννιιι·ι» ω"

Πιιιιι‹ ιιοι· θεεειιειιιιιιιι ιινιιι.ιιιιιεοιιει· Αει2ιε ειι νυιιει·ειι.

8) Ρι·οι'. Πι·. Κ. Πει ιο τ ' τ. · ιι -Αιιειιιιι του ιει:ι ιιι ιιοι· ι·ιεΧΒ(ιι2]θιζειιιιιιι€τιι2ιι Ϊειἔἶἔιζ”ἶΪι2

Βεεοιιιιιεειιιεειιιι€ ιιι Μι· ειιι' άεπι Χνι. Αει·2ιειεςε ιιειιρι·ιι

ειιοιιειι Γι·ιιχε τιει· 5.ι2ιιιοιιειι ιιεριιιιιοιιιιιμιμη

ω· ιιειι ιιιιοιιειειι Αει·2ιειιιε; ιιι νετιεΒειι. Με Ρι·οροειιιιιιι νιιι·ιι

ιιιιεοιιοιιιιιιειι.

θ) Ρι·οϊ. ι)ι·. Κ. Πειιιοε Ριοροειιιοιι, «Με Βιιιιιοι ιιει‹

@ο ε Α ο ι· 2 τ ε ι ει. 2 ε ε ιιιιειι [Μπιτ · ιιιιετιιιιιιιιιειι υπά ιιι

άιεεει· Ει888 Με ω· Ι)οιρειει· ιιιειιιειιιιιισιιειι θι·εειιι‹:ιιιιι'ι ιιι
Βει:ιιιιοιι επι ιι·ετειι, Μιά ι.:Ιοιοιιιε.ιιε κεεεριιειτ. ι

10).Πετ Ρτιιεεε Πι·. Ε. 8 ιι 6 ιι ιιι ιι ε τ ε ικιιειιιετ Μ" ιιοι

ΜΜΜ €εννοιάειιε Αιιιιιιάει·ιιιιεειι πιει· Ται.τειιοι·άιιιιιι); α”

ξιι2002ει1 άεπι Μπι. Αει·28εωςεε. Ι)ιεεε Αιιιιιιιιετιιιιςειι ιιιιισι

σιιτειι Μειιτετεοιιειιιειι οιιει· εμ3ιιετεε Βιιιιι·ειι”ειι ειιιισι-ι· και»

ιι·ειςειιιιει·, ει) Με άιιτειι Με ιιειιιιειοιιιιεςιε Βεειειιιιέιιιις άεε-ι

θεεει'εοιιειι Βεριοεοτιιιιιιε ιιειιιιιςι.

Π) Ρτοί. Πι·. Κ. Πειιιιι ιιειει·ι εειιιειι Βετικ:ιι ι άετ Ο ε

εειιεειιιιιι πιιι· ιιειιιιιιιριιιιι.ε· τιετ ιιερι·:ι.

12) ΐοι·ιι·ει,ι.τ άεε Ηει·ι·ιι Πι·. Α τ ι· ο ιι ε τ: Β ε ιι ι ιι ιιι ιιι ιι Η ιι ε ι·

ιι ιι τι Β ιι α ι ο ει ιι τ ι ι· ι ι ιι π. Αυ ιιοι· ι)ιειιιιεειοιι ι:ιειειιιε.ειι ειοιι:

Ρωι·. Πι·. Κ. Πειιιο, Πι·. Ο. 'Γιιιιο. Πι. Α. Βιιι0Ιι ΒΑ",

Πι·. .Ι. νιει·ιιιιιι', Πι·. Ε. Ιιεγιι·ιιι‹ι. Πι·. Θ. Οιιι·ειειιε.

13) ΐοιιτειε Με Ηει·ι·ιι Πι·. Α. Βιιιοιι δει ει ε: «Ε ι· ω ιι τ ιι ιι

,ε;ειι ιιιιει· Με Ψιι·ιιιιιιε ιιει· θειιιιιιιιιιιιιιιιιει·». Απ

ιιει· ι)ιειιιιεειοιι ιιετειιιεειι εισιι: Πι. Ο. 'ΓΗ ι ι ο , Πι·. θ. θειι

επειιιι, ω. Μεγι.νιιιιι, Πι·. Η. Αι·τοιιει.

Μ) Υειιειιιιιη.ς Με Ριιιωιωιι·ι ιιει· ει·ι-πειι Βιιιιιιι,ις.

Απι Νιιι·ιιιιιιιιιιΒε ιιιεεειι 'ι'α).ιεει Με Με Βεειειιιιειιιιις άετ

Αι·οιιιιιιιι νησι· Βιιιιιιιιιιιιιιιιιάειιιιει:ιιιειι ειιι". πει

ειιε νοιι ‹ιωι ι.ειιετιι ιιειεειιιειι ιιι ειιιμεςειιιιυιιιιιιειι6ει· )Υειεε

άειιιοιιιιιι·ιει·ι. Μιι·ιιειι. Ιιει· Βειιιιι·ιι άεε ιιι Βοειιιιιιιιιιιοιι ιιεει·ιι“

Ιειιιιιι Μιιι:ιιιιιιιαιιειι $‹·ιιιοεεειι ινιιι·‹ιε ιιιιι·ειι ιιιε Ει·ιιιιιιειιιιιςειι

άεε Ηει·τιι Αιοιιιτειιιειι ν. 1ιιιιιιω ιιι ειιιε: εειιιιεειειι·ιιειι

Βε1ειιι·ιιιις.

Ζννειιε Βιιιιιιιι).

Απι 11. Αιιιςιιει ΜΟΒ ΜΙΑ-Β ιιι".

1) Πι·. Α. Κε ιιιιι ιι.ιι ιι ριιοροιιιει·τ Με Ριιιεεε άετ Ηειιειιιι

πιειιιιοιιιιιιιεειοιι, Μι· νοιειιιιιιι άετ (ιεεειιετ·ιιιιιτ ιινιΒιιιιιεειιει·

Αετιιε ιι.ϋ;;ε ειοιι ειιι Με ιινιιιιιιιιει·ιιε Βειιιιι·ιιιεΚοιιεΒιιιιιι

ιιειιιιΓε Βει·ιιιιιιιε άεε νοι·ια_ιιιιιιι·ιεειι Εεει·ιιιυεεεε άεε Αει·ιτε

ως” ιιι άετ Ηειιειιιιιιιειι Ει·ιιιςε ιιιιιει· ΔιιΒτιιιιὰειεΒιιιιε

άεε Ρι·οτοιιοιιε Με Μη. Αει·2ιει.ειεεε νυειιιιειι. -

Βει· Αειιιετιιι; ιιεεειιιιεεετ οιιιιε ικειιει·ε ΒιεΚιιεειοιι ιπι Βιιιιιε

άεε Ρι·οροιιειιιειι 2ιι ιιιιιιιιειιι.

2) Πι·. Β. Βιιιιε ειιι εειιιι-ιι νοι·ιιιιι.>:: «Πιε-Ριιιι ειριειι

ιι ει· Ε) ι ει: ει κε ειιιε ιι ει ιι ιι ι ιι ιι ε». Απ ιιει·· Βιειιιιεειοιι ιιειει

1ιμΠ εκ”. ΒΙΤ). Α. Κειιιιιιιιιυ, Αρριιια, Ο. ι(ορρε

Θ. ν. Κιιει·ι·ε, Ριοι. Πι·. Κ. Ι)ειιιο. Πι·. Ο. Τιιιι0Μ

Ε. Βιιειιιιοιιι. Ι)ι·. Β:ι.ιιε Μπιτ ιιιι Αιιει·ιιιιιιιε ειιι ε

νοιτιιιΒ Ν ο ο ι· ιι ε ιι ε νετοι·ιιιιιιιη;ειιιιοιι πω· Ζυοιιει·ι:

2ιτιιιιιιιειειι. .

8) Ετ. Α. Βειιι ιιιιιι εειιιειι νοτιι·ειε πω" ιιειι ε·

ινιιι·ιιι.εειι Βιιιιι‹ι ιιοι· Βειιϋ.ιιειιειιτε. Αιι άει

ειοιι ιιειειιιι.ιειι ειειι Οι. ·ιπ · ΜΜΜ·

Ριοι'. Πι·. Κ. ι1ειιι ι ει. ει '

ιιοιιιετιιιι πειιιει·

4) Ι)ι·. . Κο

τ ι ο ιι ιι ο ι· 8 ›

ειι:ιι Με ΠΠ

  

 

  

ιιιιιω 8ιιιιιιιιι.

Απι ΙΙ. Λιιιιιιει Πιο!) 4---7 ιιι" ιιιιοιιιιιιιιιιμιι.

Ι) Πι·. Α. ω» ι· ιιιιιτ ιιειιιοιι νιιι·ιι·ιικ ιι ιιοι· Με ιινιιι ιι ·

ιιιιιοιιε ιιειι- ιιιιιι ι°ιιειςειιιικιιιιι ι-ιι ιι.ιιιιιιιιι.

Απι' Αιιιι·ιη.ς Με Ρι·ιιιιιιιι Πι·. Ο. ›ιωιιιι ιιι ω” ιιιικιιιιιιωικι

ω· Αει·πειιια ιιειιι ιινιιιιιιιιιωιιειι ι.ιιιιιιι·ιιι.ιιιωιι‹·πιιιιιι «Μι ι)ιιιιι‹

τω· ιιεεειιιισιιιιιι ιινιιιιιιιιωιιει· ΑιιΜιαι Μ· «Με ιιι·ιιιιιιιιιη: ιιιιιι

Βι·ιιιιιιιιιιι: ω· ιιιιιιτει·ιιιιιιιιιι Ηιιιι·ι«·ιιι ιιι νιιιιιετ0ιι.

2) ΗΜ Μ. Κ. ιιιιιιιο ιιιιιι κι·ιιιιιιι ν‹ιι·ιι·ιι.π ιι ιιιιι· Μια·

ετ ιιιοιιε Ηριιιιιιριιι·ιιι χω. Ζιιι· ιιιιιιιιιιιιιιιιιι ω·ωωι·ι Πι·.

Α. Κειιιιιιι.ιιιι «Με ννιιι·ι.

Μ) Μ. Ο. Η Πει ιι ιιι ιι οι τις ωιιι. ιιιιιιιιιιι νιιι·ιι·ιιιι: Ν) ι ιι ιιο

σιοιιιιιιιις Λεω ιιιιικιιριι·ιι.ιικ Με πιιιιιω Ναι”

ιιιιιιιπ ειιι ιι ιιι ειιιε ιι ιι ω. Λι» ω· ιιιιιιιιιιιιιιιιιι ιιιιωιιιιαιι

εισιι ΗΜ. Πι·. Κ. ιιειιιιι πω! Μ. Μ. ιωιω.

4) Υει·ιειιιιιιπ Με ιιιιιιιιι«ιιι'α Δω· ιιι·ιιιιιιι Ηιικιιιιις.

6) ιιι-ι· κιεικιιι·πι Μ. σ. ι3ιιι·ιιιιι ιι κ κιιιιιιι·κιμοιιιιωιβ) 7 «πιο

Βιιιιιιι.ειι άεπι κνιι. Αοικιειιιις.

Με). Ηι·ιιιιιιιιι ειιιε Αι·ι·κιω.ιιιμικ "ω" κι" Η!. Αιιιςιικι. ν!"

μειιιι·ιιιιιιιιιιει· Αιιιιιιιιχ Δω· Λωκι.ε ιιι «ω. Μινι Βιι )'ιιιιιιι ω"

Αι·ειιιιιιιιι·π ι-ιιιΓειιιιε θε κει-αειι” ι.ερι·ιικιιι·ι ιι ιιι ΜΜ

Π0ιΙΠιιι:ιι. ιιιεπ. κι” ιιιιιιιιι·ιι ι^ιανιιιιιιιιι νοιι _)σι ιι ιιιιιιι·ιι ιιιιιιιιι

ιιειι‹ιι·, ιιιιιιι‹:ιιιιι Μ; Κιιιιιιω ιιιιιιειιιιιιαιιιιιιι: ιιι·ιιινκιιιιιιιιι Μινι

ωιιιω ριιιιιιιιι«ιιωι ι·)ιιιιιι:ιιιιιιια πω! ιιιιιιιμιιι νο·ι·ιιιι‹·αιιιια ινο·αιιιι

«Με ιιιηςειειιιειι ιιωτιιιι άετ ι$ωιικ:ιικιπ

Ρι·οιοιιοιιε Με ιι. Λειιιοιηοο

6ει· Εετι5ι·ισΞεοιιετι Λετιιιιειιωι θσισειιιιι.ιιειιι απο

24., 26. από 28. 8εριεπιισει· ιοο4

ειι Ηενειι.

ιιιοι·ιεειιιιιις.)

νοι·ιι·ϋ.8ε:

2. Πι·. Ποει·εοιιοιιιιιι.ιιιι-Βιιρριιι-Μνιωικι: «Ζιιι·

Ε'ι·ϋιιιιιιι€ιιοεεάει·(ιτεινιιιιιΜ.».

νοιι ι1ιιιε Με Ειι‹ιε άεε 4. Βιοιιιιι.ε ιιιι ιιεειιζειι Μι· ιιι ιιειιι

Η6ι·ιιει·πει·ιιειι άετ Βεπεειιιιεειι άεε Γοειιιιι ιιι ιιιει·ο ειιι ει

ε ιι ειιιε ιιιιηςιιοειιεειιεε ιιιετιιιιιιιι ιι” Με ιοτιιιι.ιιι:ιειιεειιι ειιιει·

θι·εινιιιιιιιι. Βιε @ιιι ειιιά Μι· ιιει Βιειιιιιιε άετ -Πιιηίιιι080 Μ"

ιν :ι ιι ι· ε ο ιι ε ι ιι ι ι ο ιι ε Ζειειιειι, ιιει·ιιιιειιιι ειιι-ι .Υει·ιιιι ει·ιιιιβειι

ειιι άεπι θεεοιιιεοιιιεοι·ειιιιςιι. Με ειε ιιιε ιιι·ιινιιιιτιιτΓ2ιι[ ΐἐΐἑι|ιι

ριι€ει, ειιἔειπ·ιεεειι. Ε)ει ειιιιι Με: ·ΐ9ι`ΒΓ9ΒΒΘΙΙΙΠἔἰ :Β 8 Μωβ

Βιιιιει·ιιιι€ειι, Αιιειιιιιιιιιεειι άεε ιειΒι2"_Ψω""Ι ά;; 8).ΜΜΒΠ

ιιειιιιιιιιιιε Κοιιιιιιισιοιιειι, ιιιιιιι-ι·οιε νςΓΪἔΙΒἀΠΙ;_ἱΠΚεΒ Με νοιιι

ειιιΒιιιιμε ειιά άετ Ρωιιο ιι. ε. Ν" Με” θ 88Β.εΠ' Μ" Με

3. ΜΜΜ ειιι εο οιιει·ιιι‹ιετιειιεειι. 20 βθιέι.οιεει.ιιθπ-2Π "Μινι

ιιιτει· Βιιιιιιιιιιτιοιι Με Ι)ιεειιοεε ιιιειετ ιἘι·. έω - :Με οιιιιινιιιιο·

Μ. Αιιειι ειιιε ιιειαιιιιιιε Η Θ88ιδώθ άει:ι:08 ιΜει·ειι Μιιιιοι·

ιιετιεε·ιιε Κοιιιρι·εεειιιιιιιΜ άετ (ΜΒΜ . 'Νεκ ·"·'ι""=

-· Β ‹ιε άεε έ!. ιιιιτι ΔιιιιιΜϊ . __Μωειιιη
ιιιιιιιιιεε πιτ 818ϊ-ν0πι ιι - ' .ω1ε"_ΓιιιΝ Ν]

:ιιι πιο ΠΠ· ιιιε Βιιι€ιιοεο ινωωιι ιιι ιιεΔΐ)10 ε'.ΝιιιΜ$ικ” Π·

6 8ειια·ιιιι)ζειεοιιιιιιεικοσιιειι ιιοιιιιιιτ ιιι: €5|Π).ιπΘΝ:: Ίω·ιτε

τοτε: ιιειιιιιιιιιιιἔ υπά άεπι ιιιειει: @Σε ν.» ΣΧάΧ:ξΝ

ιειιιειι Αιιειιιειιιειι ω· Μειιειιιιειισβ(_),...υ#ι· σ`_ὶ.ωωη"`γ

Οεειιιιιει·ει·ϋ.ιιιιει·ιιιη; :Με ιιοτριιεΙ:; Η. . _ α. Ή'^ι·ιω

ιιπε :Με Κοιριιιι, κι·ειτιιιει· ιιεεοιιΜ”:;Μ"" Ν: ε;;

άεε Ε”ιιιιιιιιιι ιιι ειιει·ει· ιιιοιιιι%.ιες; Χ . '

ιιιιειιι ,εειιοιιιιιιετι "κι" ειιιέδιι κΧ_..._ιτι---· .ΜΜΜ Ν

Ρι·ιιιιιιιιη.ειιοεε άετ θι·8):;Ν δω- ιι Ν" οι.» κ".

ιιιιιιιιιειι ειιι' ειιιειι “Θ” Σ'

τιιειιϋιιιει·. Με: ιιιέ:¦',ΐ·

ιιιιιτειι Μ, ετεΐίΐ».·;._έ ν. `

ει· ιιειιιειι ι·ι:'^(σ,*. Χ."λ `.

ΐιετοιιιάιιι“ε": ει" ·

“με .

 



Ξθ4

8οΙιππιπ πιιπ ποπ οι ιπ ποι· ιιιιι·ιοι·οπ Ηιιιιτο, »τοπιο

πιοπιι πιιι πιοπ πι» πιο οι·πτοπ ινοοιιοιι ποι· Βοιιινοπποι·ποιιοιι.

Πιο ιπιιιιο οι·ποιιοιιιι. Μι·ιοι·. ποπ ποιπ ΕΠ ποπι ιιοιριοι·οπποπ

Ε'ιπποι· οιπο ι”οπιοι·ο Ππιοι·ιοο·ο ιιιοιοι. Πιιιιιιιι πιιπιιιιι ποσο

ιιιιοι·οιπ, ποπο, ινοιιπ πιο Βιοπο ποορι·πιιποπ ιπι. ποιπ Ποιοι

ποιιιοπ ιοοιιι··ιπ ποι· Κοππιπιοπο ιιοπιοιιι. ιΒιι:επιιοπιιοι·ιοιιι ποι·

οοιιπι·ιπιιιιιιιιοιι-πιιπ·ιιιιο1οπιποιιοπ ΘοποιΙποιιοΓι. επ ινιοπ. Μοποτπ

οοιιι·ιιι: ιπι θοοπιτπιιιιΙιο πιιπ ΟγιιιιιιοΙοπιο. Μπι 1899,

οπο. 670).

ιο ποποπτοι· Ζοιτ ιπι οιπο Αιιιοιτ νοιι Ριπιιοοοιι ιιιιοι·

Γτιιιιπιο.εποπο ποι· θιιινιπιιιιι οιποιιιοποιι ίινιοποι· πιοπιπιπιποιιο

ινωποποοπιιιι 1904 Νι·. 20 πππ 21). ΡιπΙιποοιι πιοιιι ιιπ

ινοποιιιιιοιιοπ ποι ποπι Βιιιιιπριιπια Βι·ο.π πο; οι· νοι·ιοπιτ ποπ

Βιιπ ποπ Βιοπ ιπ πιο ινοιοιιοι·ο Ηιιιιιο. Πιο Απγιιιιιιοιιιο πππ

Ε'πιοιιοπιιιιπππο πιο οι· ιπι· ιιιιγπιοιοπιποιιο Βι·ποιιοιπππι.τοιι,

ποιπο Κοπτιο.ιιιιοππριιπποπιοπο, ιιιιπ πιοιιι: πιο πιο οιπ πιοιιοι·οπ

Κοππποιοιιοπ ποι· ιιοπιπποπποπ Βοιινιο.ποοιποιιοίτ απ.

ιιπ Βιιιιι'ο ποπ Ιοιοι.οπ Ειιπιι·ιιπιπ ιιιιιπ Βοπιιοι· ιπ ποιποιπ .Τοπι

ππι ?δ Β'ι·ιιιιπιπιπποποπ ποι· θιονιπιιιιι; ιιπ ι. πιιπ 2. Μοπιιτ νοι

ποιοιιιιοι. 81 Μπι ιπι πιο Πιοπποπο πιιιοιι προ.ιοι·ο Νποιιιιπιοι·

πποιιππο οποι· πιιι·οιι ποπ Νοοιιινοιπ ποι· πιοτιποΙιοιιιοπ Θοιιπι·ι

πππ ποιπ Κιιοιιοπιιποιι οι·ιιοιι·ιοι. πππ ποπι-Μι ποι· οιποι· Απο

ιιοιιιπο-ιιοι ο.ιιοπ οι·ιππ.ππιιππιποπ Γι·πιιοπ. Ποπ Βι·ιιπιι'ποιιο

ποιοιιοπ ι”πιιπ πιοιι 22 πιιπ ιιοποπποιο ποιιιοποιοιιιιοι. πο.ιιοι πιιι·

ποι·· Βιπιιο 16 ιποι ιιπιιπ πιιπ 'ί πππ ι·οοιιιπ ο.πο·οποιπιποπ. Ζπι·

Ριπιπιιι.ι ποπ Ζοιοιιοππ οιιιριιοιιιι: πιοιι ιοιο;οπποι· Πιιππ,οιιιι:

Ζοιιπο- πιιπ Μιιτοιιιπποι· ποι ιιπιιοπ Ηπππ τοπι:οιι πιιι·οιι ποπ

νοι·ποι·ο οοιιοιποιιρ;οννϋΙοο ιιο.οιι ποπ ιιοιποπ Πτοιππιι6ι·ιιοι·π-ποι·

Ζοιο·οποποι ποπι ποπι ι·οοιιιοιι. ποι· Μιιτοιππο;οι· ποοιι ποπι ιιπ

ποπ Ηοι·ιι. Πιο :οοιπο Ηο.ππ πιο νοιι οππποπ πιιννοοιιποΙππ

οιιιοπ Ιοιοιιιοπ Βιιιοιι, ποιπ πιιι' πιο οιιιο, ποιπ πιιι' πιο οπποι·ο

Ειπποι·ιιιιρρο οπο. 1)ο.π Τοπιιιιιπ ιιιιππ πιιι·οιι οιπιι·οτοππο Κοπ

τιπιιιιοποπ, ιιοποπποιπ οιιοι· πιιι·οιι οιιιο ποιοοπ ποι· θιονιπιιπτ

ιιοπιοιιοππο ροιιιοιοπιποιιο νοι·ιι.ιιποιππο· (π. Β. οποιο Οοποι·ι·ιι‹ιοι

ιπ ποιποι· Ι)οιιτππο ποιιιιιιι; ινοι·ποπ. Ψπιιιοππ ποι· πιοπποπιιποιιο

πιο-ι ποπ Βι·πιι'ποιιοπ .ΖοιοΙιοππ ποπ ιιιιοπ οιοιιιιππιοπ Γοτ

ποΙιοιπ 'οποι·ι‹οππι ννιι·π, ιπι: πιο ινιπποπποιιοιιιιοιιο Ποιιιιιπι.ι ποπ

ποιιιοπ ιπ ιιοπιιε πιιι ποπ ιπιπιιι ποοιι πιι·ιτιιοι. Ποι· Ειπιιπ ιπι

ιιι πιο πιοιιοι·ο πιιπ οΙοπιιποιιοι·ο ποιπο ιιι νοιποι2οπ. πιο

ο ο ιι ο. οι ο πιο Βοπιιοι· πιοποΙΙιο ιιπ οι·πιοπ Βοπιππ ποι· Βοιιινοπ

;ιοι·ποιιιιιι ιιπ ιιιιι·ι.οι· πιο πιο ο.πποι·ο Πιιιιιο. Βιοποπ ιπι πο

ιπππο ποι· Επι, πιο ποπ οι ποιπ Οονιιιιι πιοι·ι ποοιι πιοιιι πππ

οπο: ποι· $πιοιιπ νοι·Ιϋ.ιιιι ιπ ποι· Μιτιο, πιο ιιπ νοι·π·Ιοιοιι ιποι

οιιοι·ο 'Ι'πιιοποοιιο ιπι ποοιι ιοοι·. Ιπ οιποπι πριιτοι·οπ Βιοπιπιιι

ποι· Βοιιννοπποιποιιοιι. ινοππ ποπ οι ποπ Οονπιπ πιοιι ιιοι·οιιπ

:πιο ο·ι·ϋππιοπ Τοπ οποι· ,πο.πο ειιιπιιιιιι πππ πιο Ριποοπιιιι·ιιιΙ

ιιπιιιι·-οιπο ιιιιιπποι·ο Βοιιο οπ πριοΙοπ ιιοπιππι. ινοοιιποΙτ πιο

ιποοπιοτοπ2. Νπιι πιιπ ποπ πιο Ηοιιο ποπ ιιιπρι·ιιππ1ιοιιοιι πι

πιπποπ νιιοιοιιοι· ιιπ πππ πιο ππι'ιιπ,ο;π ποπιι·οιο Ε'ιιιοιιο ιπι πιιι·

οιιποι·π.Βοιτο ιιιπ νοιποιιοιιοπ. Βοπιιοι· ποιοι πιοιι πιιι Βιιιιιιι·ιιιι

ποπ ποι 2 ι'ι·ιιιιοοιιιο πιιι Αιιι·πιπιο ιιοοπποιοπ Ριι.Ιιοπ νοπ ιιιοι·ο.

ιιοπιιποιιοπι ΑΜΠ, πιο ποι· @πιο ιπ ποιπ ιιιιι·τοιοπ Πιοι·ππ

ιιοι·πό νοιιιοι· οπποποιππιοπ πιιπ ποι ποι Οροιοιιοπ ποι'πιιποπ

πιιι ο.

(Απιοι·οιοιοι.ι

Π ι π ιι π π οι ο π:

πιο ν. Κογποι·Ιιππιι: $ο.ι·ινογ (Τιιιιιποοιι) πω πιο

ι‹ιππΙιοιιοιι ·Ηοιπιοιιο νοο ποι· 18. ννοοιιο πο. πι» ιπι οπ πιο

ποιιιιιποπ, πο πιιπ Ηοι·πιππο επ ιιιιι·οπ.

Πι·. ι·Ιοι·ποΙιοιιποππ: Ιοιι ιιοιιο οπ ριιγπιιιιιιιποιι

ιιιοιιιποιιοιπιιοιι, ποοπ πιο Ειποποοο·οοππο;οπ ποπ Ε'οοιπο, ποι

ποιιοπ οιπ $τοππ ,ποποπ πιο Θοοπιπιπιιοιννοππ οι·ι'οιο;τ. πιιπ πιιππ

ποσο οιιιο ινοΙΙο ιπι ιι'ι·ιιοιιιινοπποι· οι·ποιημ πω, πιιιιοι· ποιπ

ιιοιιπιιιοι· πιοι·ποιι, πιο πιο Ηοι·πιππο. Αιπ Εππο ποπ 4. Μοπιιιπ

πιππ πιο-Βιποποοινοππιιοοιι ποπ Ροοιιιπ _ιοποπιιιιιπ ππιοι· ποι·

πιοΙοπ νοιιιο.ιιιιιπποπ ιιϋιιιοι·. ιπι Ηιιιιο ποπ Βιιι.ππ'ποιιοπ

Ζοιοιιοππ .πιο πιο πιιιιιπιοι.ς·ιιοπο ποι· οπωπιι.πι πιο ποιιοπ ιιι

ποι 4. οποι· 5. ινωπο πιοιιιιοι· ποπι, ποπ ονοιιι;. νοιι οι·οπποι·

ιιι·οιιιιποιιοι· ινιοιιτιπιιοιι ποιπ ποιπο.

ο. ι)ι·. ινο.οιιοι·- νν πιιπ οι(Κπι·ιοιιπ): πιο ποιΙ πιοιι ποι·

Ι.οιιπο.ι·ιτ πιιι· ΒοιιιιππιππΒ· ποπ Αιιοι·ιιιπ πιοιιοιι?

Ποι· νοι·ιιορ; ποι πιιπ.

4.Ι Πι·. νοο Κογποι·ΙιπΒιι-ιιονοι: πιω." Ποιπιπ

π ο ι τ».

νοι·ιι·οποπποι ιιοπιππι, ειιι πιο Αιιιοιτ. €ιιι·Ι Η οποιο οι·

ιπποιππ, πιιι Γοιο;οπποπ Αιιπιιιιιιιιπποιι:

«Ποπ οιπ ιι·ιποποι Πιιιππιι·ιππ ιιιοπιιοιιπι: ποιπ ποπι ροι·ιππι

ο·οπο.ιιι. ιποιποπ πιιιοπ, ποι·ιιιιοι· ινοιοπ ιιιπιιοι· νοιι! :πιο θγπιιιιο

ιοποιι οιιιιιι. πιο ιιιιιππιο πιο" ππιποιιιοιιι· ιιοοιιπποιιοπ, πιο ιπ

Νι·. 44 ποπ νοι·ιι:οιι ππιιιποποοπ ποι· ιιιιιποιιοποι· πιοπιο. ινο

οιιοπποιιι·ιιι οιπ Αιιιππιπ ποπ Οπι·ι Η ο; πι· οιποιιιοιι, ποι· πιο

Νιιιιι ποπ ιι·ιποιιοπ ι)πιιιιπιιπποπ νι·οππ πιοιιι ποπι οοποιιπποπ, πο

ποοιι ιιοποπτοππ οιπποιιι·ιιπιιοπ πω. πιο (ιιιιππο, πιο Η οιποι·

πιο ποιπο Ρ`οι·ποι·πιιι.ι ιιιιιιιιιι·ι, πιππ ιιπι·2 ιοΙποιιπο:

Η πιο Ι)οιιιιιιππιιτ ο·Ιοιοιι ποπι ιιο.ιτππι ιπι πιιιιιιιπ, ποι! πιο

πιοιπιοιι, ιιοποπ·ιοι·π πιο ιιι ποι· Ρι·ινοιρι·πιιιο ποιοι· ππι.ιιιππιιιιοπ

Βοπιπππιι.π·οπ ποιιιιιιιοιι Βοιπιιιιιππο πιοιιι ριιιπιι.ι· νοιιιοιιοπ.

Βιοποπ πιιι ιιοποπποι·π νοο ποπ ιοτο1οιι.

πιο·

2ι Βιιποι οιπ ποπιιιιιοι·, οπο: πιοιιι ρι·ιπιπι· ιιοιΙοπποι· Πο.ιιιιιι

ιιππ οιπο ποιιννοι·ο (ιοπι.ιιι· πιι- πιο ινιιοιιποι·ιπ, ννοιΙ πιοιι ιιιοι·ιιοι

ιοιοιιι. Τοποιιοπ ιιιΙποπ πππ ποπ 8οιιιοι; ιιοιιιοιι ι'ι·οιοιι Διι

ιιιιππ πιο.

Βοπ ινοιι:οι·οπ ιιιιιι-ι οι· οπο, πιιππ Ποπιιοι·ιππο ι. πππ ΙΙ. Οιοποπ

ποι ιιοιιιιεςοι· Τιιοι·ειριο ο.ιιοιι οιιπο Νιιιιι. ιιι·ιιιιπ.ι νοι·ιιοιιοπ, πππ

πιιππ τοιοΙο, ννοππ πιο πιοΙιι: ποιπο: πιιιπ, πω" νιοι 1οιοιιι.οι·

ιιπ οροι·ιοι·οιι πιιιπ, πιο ποιοιιο, ποι ποιιοπ ππιοιι πιο Νοιιι. οιιιο

πιοι·οππο Νοι·ιιοπιιιΙπιιπο· οι·ιο1,=;ι ιπι. Βιιιο οοιπο» οι πιο Β'ι·ιιιι

ππιοιι ι‹ιοιπο πππ πιιιτιοι·ο ποπι νοι·ιιοιιτο Βιιιππιι·ιππο

ιιο.οιι Ιπιοιιιιοπ ιιπ ννοοιιοιιιιοτι. οποι· οιποι· πριιι.οι·οπ ιιοπ·οιι·

νοι·ππποι·ιιππ· ποι Βοοιιοποι·ποιιο Ιοποποι οι, οιποι·ποιτπ πειιι ποσο

ιιιιιιοπιοιιι οιιιι·ιιι·πιποιιοπ θιιιιιππιι.ιεοπ ιοιοιιι ιιιιιπιοιιιιιιο σποτ

ιιοι·οιιπ ιπιιπιοι·το ινιιπποπ οποπ 2π ιιοιιππποιιι ποιοιι, ιιπποι·οι·

ποιιπ ποπ οι· ιιιοιποιο Πο.ιιιπιι·ιππο πο· πιο Γοπτιπ·ικοιι πο. Βοοιιοπ

ιιοποππ ιπι ιι·ι·οιονοιιτ. πειιι. - .

Ηοο·οι· πι ιιοιοιιπ ιποιιι·ι'ποιι ινιποι·ιοπι ινοι·ποπ. Ιιιιιιιοι·ιιιιι

οιιιιιπ.ιι ποιπ Αιιι”ποιο οιπιπο ιδιιιιιιιιοιτοπ, πιο εππι Νποιιποπιιοιι

ππι·οποπ, ποπι· οποιι, ι·ιοιιιιιι ππιο:οιπππτ, ιιπ οιιποιοπ Βοιιιιιοποιι

ιιιιιι·οπ ιιιιιπποπ, οιπ ιιοι ιιιπι, πιιιιιιιοιι πιοιιτ πιο Πο.πιπιππιιι. πιο·

πιιποΙιπποπ. ποπποι·π πιο οπ νοι·ιιοπποιπ.

Ι.οιποι ννιιπ πιιπ ιιι ποπ πιοιπιοπ Ιοοιιι·ιιιιοιιοι·ιι ποπ Κοριιοι

ποι· Πο.πιπιποιιι πιοιιιιιοιι ποιπ οοποιιι:ιοιιι, πιιπ :ιπι ποι· Ππινοι·

οιιιι.ι ιιιιιιοπ ποιπ πιο ινοιιιο;πιοιι θοΙοποπιιοιτ. ποιοι· πιι.οιιιιιιιι

πιιιοι· Βοιιιιππ ποιιιπτ οιιιοπ ι)οιιιιιιι·ιππ πο νοιππιιοπ. ΙΜ οι ιιιιιιι

ποππ, ινοιιιι ιππιι ιπ πιο Ρι·ιιιιιπ ιιοπιπιι, ποι' πιοιι ποιπο: :ιππο

ιινιοποιι, πππ ιιιπππ πιοιι ποιπο ιποιΙιοπο ποΙιιπι ιιιιποιι.

Βοπποι· ιιοπιιιιοιιτ ποποπιι νοιποιιιοποπο Μοτιιοποπ ποι· ι)ππιπι

ποιιι πιιπ ιπιπριι πιι.ι·οπ ι'οιποιιπο ΜιιιοιΙππο;οπ ιιιιοι· ποπ νοπ

ιιιιπ ιποιιιιιο νοιιο.ιιι·οπ πππ οιπ νοιι Βοποοι· ιιοππτιπιοι·τ.οπ Βοο

οπιππι.

«οι νοι·πιιιιο πιππππιι.τοΙιοιι _ιοποπ $οιιοιποπι·ιππ, πιο; οι· πιιι.

οποι· οιιπο Ππιππιιιππ οιιιπιοπποπ ποιπ. πιιπ οιποι· ίοι·τιοιιιοιιπ,

π.πο;οιπποοπ νοπι οιιοι·οπ ινπποπ-ιπποι.

Ι)ο.ιιοι ππιπιππο ιοπ πιιι ιοποπι Βιιοιι πιο ,οπιππο Ψπππο,ποποππ

πιο Νο.ποΙ οι·πτ οιπ πιιποι·οιι ννιιππιπιιπο ποι· $οιιοιποπποιιΙοιπι

ποπι ποπι νοι·ποιιοιπ ιιοπιιιιι. ·

ινοπιι ιοιι πιο ποπι ι4'ιοπιιιπιπ οιοιιοπιιιιοπ πιο, ιιοι.ιι: πιιι· ποοιι

οιπο οιιοιιιιιοιιιιοιιο Ηππι:ννιιππο νοι· πιιι, πιο πο, νιιοππ πιο ιιιοιιι

ιπι, πιιι ποιιιποιιιοπ Ροποπ πιι·ιιοπιοιιπ, πιοππ ειδικοι. πιιι οιπι

ποπ Κποριπιιιιτοπ νοι·ποι·οο

πιο πιοπο ποιιοιποπποιιι: ιιιιιιο ιοιι πιιι· οιπ θροοπιιιιιι ποπ

πιι·ιιιοι·ι. πο.ππ ποπ ποιοπι ιπ ποι· 8οιιοιπο πιο, πππ ιιιιο Βοι

ιοιιινιιππο πππ οιιιιιιιποι· πιοιιτ. (Ποιιιοππιι·ιι.ιιοιι ποπ $ροοιι

Ιππιπ).

Ι)πππιοιι, πιιππ ποι· οπο· ποπ $ροοιιιιιπιο πιιι· $γπιοιιοπο ποιπο

ποιπ ιπι, ιιοππ οπ πιιοιι ιιοιιιιιπι ννοι·ποιι, οιιπο πει.οπ πιο Ροιιοπ

ιιπ ιιπ ποπ Βιιππ ποπ Βοιιοποιοιοοιι. ινοι·ποιι πιιιππ.

Πιο $οιτοπιιοιιοι πιππ πο πιω, πιιππ πιο νοι·ποιο $οιιοιποννοιιπ

πιιοιι οιιπο οιποπ πιιτιοιι Ηοιιοι πο ννοιι ποιιοιιοπ ιπι, ποιπ πιο

νοι·ποι·οπ Ριιιιιοπ ποι· Βοιιοιπο πιιπ; οποπ Ιιοποιι πππ ιιοπποιπ

νοι·ποιιτ πιοι·ποπ ιιιιιιποπ.

Πιο Απποιιιιιιιοπιιοιιοιι ιιοιιπ Αι·ιιοιιοπ πιιι: πιοποιιι θροιιπιπιπ

πιιιπ ιιοπρι:ποοιιιιοιι Γοιποππο: - ι

Ι) ι·Βιπι;οππ ιιιοποιιτ ιποπ ποιπο οποιοιιοιοππο Ηιιππ. πιο πιο

Ι.ιο.ιιιοπ ιιιιποιποπποι·ιιο.ιι.. οιπο Ιπιοιαιοιιπποπιιιι· ινοπιποι·.

2) Ζννοιιοππ Κουτι πιιιπ πιιπ Οροιπιιοιιπιοιπ νοιιιιοιππιοπ ποιοι·

ποιιοιι πππ ιιιοποιιτ ιπιοιοοποποοιι ιιιοιιι ποιοι· Ι.οιιππι; ποπ

Γιιιι:οι·π :π πιιιιοιι, ποοιι οιπο ιιιιοΜιοιιπ,ποιοιιι· ινοπιο;οι. ` '

οι ι)ι·ιιιοιιπ Ιοποπ πιοιι πιο οτινοπ πιι·ιιιιιιπ ο;οποποποπ οοιιοι

ποπινοππιππποι· ποιοι Νπιιοπ ιιοπποι πποιιιοπποι·».

(Απποπο· πιο Βοιοι·οι).

Πιπιιιιππιοπ:

Πι·. Η ο ο ι· π ο ιι ο ι ιιι ο. π ιι : ινιοπιιο ιπι; πιο νοι·οιιιι€ιιπ,ο ποι·

ποι·ιπποποιι Ιπππιιπιοιιιι·. Πιοποπ οιι·οιοιιι. ιποπ ποιπο νοιοιπιπιππιπ·

ποπ $οιιοιποπιιπποπ, οποι· :ιιιοτ πιιι·οιι τιοι'οπ Νο.ιιοιι ποπ Ι)οιιιπι

ιιπποπ.

Ι)ι·. ν. Κογποι·Ιιππιι: ΑΜ” πιο Ι)οιπιιιποοιιοπο ιιοιιιιιιι οπ

νιοπιποι· πο. Βιο Ηοπρτπιιοιιο ιπι, ποπο πιο δοποιποπνιπππο οποιοι;

νοι·ιιιιιιι οπο.

οι Πι·. ν. Κι·πποππιιοι·π-Ηοροπι: «Ποροο.Ι πππ ποιπο

Β' ιιι·ιπιττοΙ>>.

Ποι· νοι·ι:ιο,π ποι οπο.

ν.Βιιπππο·.

νοπ 4-6 Ποι· πιιοιιιπιι.τοιςπ.

1) Πι·. Βιιι·οπ ΜογποΙΙ-Βονοι: Βιο.ιιπιιποιιο Ποιιοιπιοιιι: ποι·

ιπι Ιπιιιι'ο οιιιοπ .ιοιιιοπ ιιι ποι· πιποπιπιοι·ιποιιοπ Κιιιιιιι ιπ Βονο.Ι

ιιοιιιιοοιιιοποπ Κι·π.ιιιιιιοιιοπ ποι· νοι·ποπιιππποι·πο.πο.

ι)οι· νοι·ι.ι·ειο· ποι οπο.

2) Πι·. Ηο.ιπιπ-ΒονοΙ: Μοοιιοιπ Πινοι·ιιιιοι ιπ ι‹ιιπιοοιιοι·

Βοποπιππο· πιιπ πιοιι ποιπο ποιιιιοπποππο Κοιπριιιιπι:ιοποπ.

Βοπποι· ιιοπρι·ιοιιι οιιιιιιο.ιιοπ ο.ιιο·οιιοι·οιιο Βιιι·ιππιιοιιιοιιοιι πιιπ

ιιοιοιιτ πιο Ηιιιιιιπικοιι ποπ Μ. Π. πο.οιι οπιιππιιιοπ οπε;Ιιποιιοι·

Απιοιοπ οποιο. ιπ 2 ιιΟτ.. ιι.ιιοι ππι·ππι ιιπιοι·πποιιιοπ ι.οιοιιοπ.

Νοοιι ι;οποποι Βοιιιιποι·πιιο· ποπ οιιι.ννιοιιοιπποπι.ιοποπιοιιτΙιοιιοπ

νοι·ποποιοπ. ινοΙοιιοι· επ Μ. Ι). ιιιιιι·ι, οιιο·ιιιιιιτ Β.οπιιοι· πιο νοι
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εοειεεεεεε εεετειιιιεεεεε Γοι·ιιιεε, Με εἱεεει· Μ άει· Πεει·ιιτει·

εεεεεοετει ενοι·εεε εεε εεΙεεοετει Με ε.ειιιιι·εεεεεειι ρετεο1ο

ςΞεοε-εεετοιιιιεοεεε νει·ϋ.ιι‹ιει·εεεεε εεε Μ. Π. Πε1°ειιί εεετ

Βεεεετ ειπε Κετε εειεεε νοι·ιι·ει,εεε εεετ εεε εεερι·ιεΙιτ Νεπ

Με :Με εΙιιιιεεεε Βεεειιτεεε εεε Μ. Π. εεε ειε ειεε εει·ειε

εοεεεεεεεεειι ΚοειρΙΜετιοεεε, εει·εε ει· Γο!εεεεε εει·νει·εεει:

1) Ι)ειε Μ. Ο. ειιεε Μ εΜεε Βι·εεεεε.εε ειεςεΙιεε ι·εερ. νεε

Πει·ειεοεΙιεεεε ιεοει·οει·ιει·τ εεε εεΐεεριεε νι·ετάειι εεε ειε εετ

ει·ιεε·ει· νοι·εεεε ΜΜΕ. εε ειεε-ιτε 8νιεριοειεεεοειρΙειι, άεε ειιτει·

ιιειε ΒιΜε εεε ΠετιιιοεΙεειοε νει·Ιεετε. 2) Πεε Μ. Π. εε.εε ειεε

εει ειεε Πει·τεεοεΙιεεε εει·ειιιεεεΙε.εεε εεά ειεεε!εε εεεοΙιεει·εε

ω" εε ειεε ειε νεε εεΜειε εΙΜεεε Βιιεε εεεεεεειιεει 8τ.ι·εε;;

ειπε ΝεεεΙ εεά ειι·ε.ε,ε·εΙιει·ι Πει·ιεεεεΙιεε·εε εεά ΜΜΜ. εε εε

8ιτεεεε)εειοεε-ΙΙεσ.ιε. 8) Με ι'εει.τεεειοΙι Ριεειάεϋιρει· ιει Μ. 1).

εεε εεεειι νει·ειεΙεεεεει; εε ΕεΜεεεεεςεε. 4) Με εοιεειτ. εε

εεε Μ εεεει·ει· Σεπ νεε Β Ι ε ι· τ εεε ΜεΙειε.ιε;εε εεεοει·ιε

Μεεε Πινει·ι:ιεεΙιτιε. 5) ΕΜ ι.=ιε.ε,ε·ι·εεεε εεννοι·εεεει· Μ. Ι).

Με". ε·εΙε,ε;ειιτΙιο)ι Ζε ΙοεεΙει· ι·εερ. ιιιεεεει· εερτἱεεεει· Ρει·ιιο

ειΠε. Ι)ιεεεε ειε,ςεΙιεεεεε Αεειε)ιι·ιιιιε·ειι ιι.εεεεΙιεεεεεε εει·ιοε

ιετ Βεεεει· εεετ εΜειι νεε ιεει Μι 8οειειει· ε·ΙεοεΙιοε ορετιει·

Με Ιθ`εΙΙ νεε 11.1). Δεεε·επειεειιει: νι·ιιι· (Με ΓεΙΙ τΜάει·εε, εεεε

ειεε εΠε εεεε ε·εεεεεεεε ΚοιερΙιεεεεεεε ειε ιεει νει·ειει; Με

εεε, Με ειε-ί' ειεε ειιΐεεε εεετ Με· εει·ϋε-Βει·ιεεεε Ρετιιοειιιε:

ΒΜε νοει Βεεεει· ειιεε·είεειτε Ζειοεεεεε· 2ειετ.ε Με ΠετειΙε

 

εεά άιε ΑεΐεἱεεεεειΓοΙεε άεε Ζιιευιιιεεεεειιιιειιε εεεε.ειιτει·

ΚειιιεΙιεε.ειοεεε. Ιιιι ΑεεεεΙεεε εειρεεεΙι ΒειΜει· ειε ΑεεεΙΙεεε

Με ΒιιιιοΙιΙιεεΙε Με ρΙιι·ειοΙοειει·Ιιει· ΚεεεεεΙ2Ιϋεεεειιιειιι·ειιεΙ

ειιίτεε Ιιερει·οιοειιείεΙιεε, νει·εειιεεε Με ε·ιοεεειι ΒΙεινει·

Ιεειεε εεε Μειτ εεε εειεει· Ριειιιε ειεε Μιρει·οιοειιε εεεε

8ιιοενει·Ιειεεεε εει· Αιτ. ιιιεεεει. εε, Με εε εεεεεεεΙε Ζιι νοΙΙει·

θεεεειιεε· ΜΙιττε.

(Αιιτοι·εΓετε:).

Πιι. ΘτειΠ'εεεεεεε εεετειἰμ ειε 8οΙιινιει·ιιζεειι εεε

.Ι)Μεεοεε ΒΙνει·ΠειιΙιι.ιε εεε·εεεεει· εεε ΑερεεειειΠε: Με οἰτεε

25-_)ϋ.ιιι·ιεει· )εεεει· Μεειι ει·ετεεετε εεεει· εΠεε Ζειοεεε εΜει·

ε.εετεε Δρρεεειοιιιε. Ζειι€ι.εεετ εοιιεει·νει.ινε Ί'εει·εριε. Με

ει·ιιει·εειεετε Ρει·ιτοειτ.ιε εεΓει·οιιιετ ι.νει·άεε ειεεειε-Ιιερειοτο

εεε. Με Ορει·ειιοε "με Βιι·εεεεΙειιοε εΜει· Ι)εεεεει·ει

εεε)ιεε·ε εει·ειι ειε Μεεε ειε ειεεεΙεε εεεοεΙιι.εειιεε ειιι·ιε Με!

τι·ιεττεε εεά :ειε Τει! εεεεεεεεεεε ΜεοεεΙ'εο)ιεε Μικτή

ω. Κοεεεεετιι·ε Ρει·ιτοεΜε ειιι·ιι1εε1ε. ρι·οει·ετΙ. Τα! εεεε 24

Βιεεεεε. Με Αρρεε‹ΙΜ ινει·εε εει εεε Ορει·ιι.ιιοε ιει.εει εε

ΐειιιιεε. ΙΒΜ ΜεοεεΙ'εοΙιεε Βινει·ιιεεΙ νοιι οιι·οε. ΙΟ οι.ει.

Ι.ειι€ε εεε ε” Μεεε ειιιει· εΜεΙιοΙιεε Πεεεεει·ιεεοεΙιεεε

ειεε Ο ι·. Γει·εει· €εΙεεεειΙιεε ε" ΒιιειεεΙορει·ειιοε εΜει·

ι·εοΙιτεεειι.Μ·εε Ιιειετειιεει·ιιιε :ι1ε ειεεεε·ειι Βι·εοεΜεεΙτ. Βεεεε

εεε, Βιιι·ειεεετ, ΗειΙεεε· με ρι·ιειειιι.

8) Πι·. Θι·ειΠεεεεεεε-ΒενεΙ: ει) Πεεει· ΑρρεεειεΗ.ιε.

ε) Βει'ειιιτ.ε εεετ εεεειε Βι·ϊεει·εεεειι Μ τω· Κι·ιεεεεειι·ει·ειε.

Βεεεει· εεερι·ιεετ εεεε.οεει ειε ΑειιοΙοε·ιε άειι· εεετεε Αρεω

ιιιοιιιε εεε ννειει εει·ειιί Με, ειπε _)εεΙιεεε Πι·εεοεε, ειε ειεε

Εετει·ιτιε εει·νει·εει·ιιίεε νει·ιεε.ε·, ιεειι·εει εεεΙειοε Πτειιοεε

εΜει· ΑρρεειιιοΜε νι·ετάεε εεεε. Γιεειεεεηιει· εριεΙεε ειεε

:Με εετει·εεει·εεειε Β.οΙΙε. Μ Ειπε; εεί ειε ρειεοΙοειεεε

ε.εετοιιιιεεεε ΒιειειΙεεε· Με· Αρρεεειοιτιεΐοιειεε νει·ννειει Οι.

Με Με Μεεε): ρεεΙι2ιει·τε Αι·εειτ Β ε ε ε· ε ε ι·'ε (εε. ε εε ε

εεοε'ε Αι·οειν θ.), ό.εεεεε ΙειιιεετιεεεεεεΙΙεεε· εεεει;·Ιιεε εεε

Ορειε.τιοε ει· ειεε ειιεοε1ιεεετ. Θ». Με Με· Ε'ι·εεερει·ειιοε εει·

ιιι εεε ει·ετεε 48 8τιιεεειι. Ιιε εει·ι,εεε ινε.ει·εεε εεε εειιτεε

Αει'ει)Ιεε εει· Αεεεεεεει·εεεεεε· εεεε ριιιιιιιριεΙΙε Αείεεοεεεε,·

εεε Ψει·ιεΐοι·τειιιεεε. ΠΜ Ιειει·νεΙΙερει·ειιοε Με" ει· Με: άειε

$μιεε ε·εΙ'εεεεε Εεεε·εεοΙιεΜ εεε 8-ει:ε8·ιεει· Βεεο!ιεεΙιι.

οειιε Βι·ειιιεςε εεε. Ν ει· Μ ειοετ ε·ειιιε ειεννεεεεϊι·ειειι Γε1Ιεε

Ι)ι·ειιιεεε ειίττεΙετ θεεεεετεΠ'ειι. Βει ιιἐεεἰἀἱν Μ). ειε ειεε·εει·ετεε

(ειναι 80 Ε'εΙΙε), νι·οεΙ εεετ Μ εΜιεεε ?εΙΙεε Αεεε.ειοεεεε

εειιινειεεε.

(ΑεεετεΕει·ε.τ.)

Ι)ιεεεεειοε:

Πι·. Μ εεετ ε: Με εεε εεοε Βιιει· εε εεεεεε. άιεεεε εε

εειΙεει·εε. εεε εεε Ψει·ειΐοι·εεειε ειοει; ιιεεε εε εει.ιει·εεε,

νιεεε εοεοε Βιιετ νει·εεεεεε Με.

Πι·. Πε τει ε ετεεειτ. ννε.ε Με Ριεεειεςεεεε εεεεει·Μ'ι, Οι.

εε) εεε εει·ιοΙιιετ. Με εΜεε, νοειεει ορει·ιει·τεε.8ε.ΙΙ Μ εκει

ιει· Αττεοεε Με· ριΜιιι. εειΙιε. Ρει·εει· εε)! Μεεε ειεοε εει Ρετ

ΐοτειιεεερειεεειιιε ορει·ιει·ι: ινει·εειι. Η. εει·ιοεπετ νεε εΜεει

εΙειεεΜΙΙε νοιι ιετε ορει·ιει·τ.εε θειειειΠιοεεε, εεε ρεΙεΙοε Μ

ειε ΜΜΜ ειπε εεε ε·εεεε; εε νει·εΙιεε εει· ειε Βεεεεινεεε

ει·ιιεε ιείοΙεε εεε Ιε.ιιεεεεει·εεεε Τε.ειροεεεε.

Ιιι εειεεει Βεΐειει εεε» εεεει·ε ειιεεεοΙιιι·ει·ειεοΙιε ΒτΓεε#

ι·εερ;εε εεερτιοΙιι Οι ι·. Αι·εεεεε νοε ν. Β ετ;; Με ε ε, Κ ε τ τ

εει·, Με.ιιειο1ιιιε, Ηειε;ε ετο. εεε ει·Ιε.ετει·ε ε.ε εει· Ηειειι

νοιι Ζειειιεεεεεε ειε ννιτεεεε; άειι· εΙεΕεεεΙιει·Μεε νοΙειιε.ε

ιεΙι.;εεεεεεεε, εετοει ειε ινιειιιιεεειι άει· ρι·ιειει·εε Ψεεάνει·

εει·,ε·εεε (Αεερειε Μ ω· Β'εεετΙιειε εεά εεε εειε Ηε.ερινει·

εεεερΙει2) Πω εεε Μιιιιιι.ιιιεετεΙεε θι·εεεεεεεεε Ε. ν. Βει;;

ει ε ιι ε'ε εεε εεειοεεπιει·ε ειεε ΔεεεεΙ όει“οι·ιειει·τει· νοΙΜιε.ε

τεΙ).;εεεεεεεε εεε θι·εεεεερΙιτι.εκ.

(Αετοιεΐει·ε.ε,)

(5εεΜεε Εεεει:.)

Τειεεεεεεεειεεεεε.

Ρετεοεε!Μ.

- Ρι·οΓεεεοι· Πι·. ΚΜ. Ζεεἔε νοε ΜεεεεεΠεΙ Με εει

18. Αε.<.ςιιετ εποε Ι)υι·ρετ, ε" $ι.ε.ιτε εεΜει· ΙιεΙιι·τειιεεεΙτ, Ζιι

ι·ιιεεεεεεει·ι.. [Με νει·ιιι·εεεεεε, νεε άειι Με Μ άει· νοι·ιεεε Νι·.

)ιει·ιεΙιτειειι. εοεειετ, Με ειε «Νοι·άΙ. Με.» εοει·ειει, νει·εειΙι

εε εεΜ, εε Ρι·οΓ. Ζεεεε εεε νετεεεε εει·ειτ.ε εεεεΙεεε εεε.

- Πεε εει·ετεεεε Μιτ.ε·Ιιεε εεε ειι1ιτει-ιιιεεΜιειεεεεε ε·εΙεετ

Με Κοειιτεεε, Ρι·οι”. ειπετ. πιει· Μοεεειιει· Πεινει·ειτε.τ, θεεειιιι

τει. Πι·. Ε ε εν ει: ε ι ε , ει ει·εεε!ιειι.ε)ιεΙεει· ν ο ιιι Π ι ε ε ε τ ι ει

ε!ιΙιτ.ε.ι·-ΜετΠειεεΙι·εεεοι·ι; νει·εεεεΙιιεεεε »νοι·

εεε, ειπετ ΕΙειοεεειτ.Μ·ειΒείε τε ε ι· ε ιι ε· ε ε ει νι· ι ι· ε Ι Ι ο ε εε

ε) ε ε ε ι ιε ι· ε. τ.

- Πει· Ιε.εε_Μει·ιε·ε οικω» εεε ΗειάεΙεει·εει· ρει.ΙιοΙο,=;ιεοε

εεετοιιιιεοΙιεε 1ιιετιιιιι.ε, ΡιιιΕ. Πι·. .Τ εΙιε ε Αι· ε ο Ι ιι , εφε;

ε.ει θ./19. Δεεεει εεΜεε 70. θεε ειπετ εις, εεε ννεΙοεειιι

ΑιιΙεεε Μπι ειεει·ειο)ιε Ονιι.1ιοεεε Μεεε ννιιιεεε. Πει·

.ΙεειΙειι· Μ: εεεεεννει·ι.ε.ις εει· εΙΕεεεε Ιιεει·ει· εεε Ηειάε!εει·ε·ει·

Πεινετειιετ. εε ινεΙοεει· ετ ειεε νοι· 42 .]εετεε :Με Ποεειιτ Με

βε.τεοΙοειεεεε Αεειειειε εεειΙΜει·ιε εεε Μι .Τε.ει·ε 1886 :ειε

ι·οΐεεεοι· ειεεεε Ε'εεεεε ει·εεεει. ενει·εε.

-- Μει·ειοι·εεε: 1) Αει 15. Με εε! εεε ΙεεεΙ 8ε.οεε

Ιιε εεε ΑΜΙ. εεε νεε άει· θιοεείει·ετιιι .ΙεΙιεεεννετε.

Γεεάοι·οινιιε εεεεει·εειειεε $ειιιτε.ιεεοΙοεεε, Πι·. Νετ

ειε εοιν, ι.νεΙεεει εοι·ε Μ εεε Κειερϊεε ε·εε·εε άιε Πειρεεει·

εεΓε.ΙΙεε ιετ. ννεεε Με· εεε ειεε: ιι·ι·εε, »νει εεε νει·ειει·εεεε

νοι· εεει Κιιε.<.;ε 1“ι·ειριεει.Μιει·εεεει· Απε Μ Ρειει·εεει·ε. 2) Ιε

.)ε.!τε. ειε θ. Αεεεει εεε εΙοεεεεει· Απ). Βι·. ΜιοεεεΙ

Εεεε εεεειιι ιτε ΑΙιει· νοε 52 .ιεετειι. Πει· Ηιεε·εεοειεεεεε,

νιεΙοεει· εεε 1878 ειε Ρι·ειεε εεεεετε, πει· Ιεεεεει· εΜει· ΗειΙ

εεετεΙτ εε Κε)ιΙΙιορί-, Νεεεε- εεε Οετεεει·εεεεειιεε εεά Με

εεε ΡειΙεειει·οριεοΙιεε θεεεΙΙεεεεϊι ιιι Μοεεεε. 8) ΑΜ 25. .Με

ω· ΜιεεεοΙιεεεει·ει Μι Κιι·ε)ιάοι·Γ Βεεεεεεοινο (θιοεν. Τεειεοιν)

Πι·. εεε ε ι οι Κοε ει ι ε Μι 48. εεεεεε_ιε.ει·ε εε Ηει·ερει·εΙνεε.

Πετ νει·ετοι·εεεε ειιιιε εεΜε ΜειιΜΜιεεεε ΑιιεειΙεεει.ς αει” εεε

Μοεεε.εει· Πεινει·ειιει: ετεεΙτεε, ινεΙοεε ει· 1885 εεε ειεε Απτ

ει·ειεε ε.εεοΙνιειτε, ινοι·ειιΓ ει· Μ εεε [Μεεε εεε Τε.ειεοινεε)ιεε

Ι.ιεεεεεεεϊι Με. Ιε εεε 1ετιιεε Με .Ιεειεε Ιειι.ετε ετ, Με Βι·.

Ο. Α. Κ ο ε ε. ε άειε <Βεεε. ννι·ετεοευ ειπτει1ι., εεε εεεεεοεεπε

Ηοεριτιι.Ι Μ Βεεεεεεοννο, ενο ει· εΙε ε;εεεειοετει· θεε·ει·ε εεε!

ι·ειεεε ει·εεεει·ε θρειειιοεεε εεεΜει·ιε. Βει· Μει·ει.οι·εεεε εεε

εεΜε ειεε Με. 5 Κιεεειε, νοε εεεεε 8 ειε 8οειιΙε εεεεεεεε,

εεε: ιιιιττεΠοε ειιιτει·Ιε.εεεε. Βει Βεει·άΜεεεεεοετεε ννιιιάεε

νεε άειι· Ι.ιεεεεεεείτ εεειι·ιετειι εεά ειεε Με εοΙΐεε. Μ" :Με

ΙιεεεεεεεΓι. εεε Οι. Κοειιιιε 2Ο .Ιε.ει·ε εεΜει· ει·ειΙιοεεε Τε

τε;εειτ εεννιάειει Με, εεοε εει εεε Ειειεειιε,ε· εειεει· Κιεεει·
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· ' ιά.4 Αι' ι ι·Βοιι.ιιιυιι;ιιιΖουιουάοι·ίΡιΐἔ”ἙὲΪ·Βι:ἘΙἙἔἔ Πι·. ιΡοιξιιι·θι ο ιιε Μαιο υ ι·. Βο.οι·ιιυάοι υιιά

Π·ιιυοι·οι· !ιοιιοι· άσοι· υο!ιουυτου Αυοιο.!ι «Βουινοι2οι·υοι». Πιτ

Νοι·νου- υιιά θοιιιιιι.ουι·ιιιι!ιο, ιιυ 85. Ιιουοιιο_ιουι·ο. Ποτ Ηιιιι.ιο·

οουιοάοιιο, ννοιο!ιοι· άιο Αυοτυ!ι ι. .Τ. 1858 ειιιυάοιο, Βου. Με οι

ποι· άοι· υοι·νοοι·ιικουάοιου νοι·οιοτοι· άοι· !ι·ι·ουυοιιυιιυάο. Βουι·

ιιιιιι'υιιιςτοιοιι ννο.ι·υουοιι Πε ρι·οιοτιοοιιοι Τυιιις!ιοιτ υοοιι οοιυ

νιίιι·ικοιι οιιι' άοιιι θουιοι. άοι· ιιιοάιοιυιοουου Ιιιι.οι·ο.ιιιτ.

νουι Κι·ιοΒοοουιτοιιοάιοιιοτ.

__ ιονοιικο!ιοουοο ΓοιάΙοοοι·οτι. οι" !ιοι·νοι·

ι·υρουάοι!”ι·ιιοοιιΠιουοτιιιιά!ιιιι!ιοννυ!ι.ιιιιι;ννοιι

νουι! άοε Κ ι·ιοΒοο ιοι ιιιιιιο!ει: Βοι'ο!ι!ε νουι 18. .ιιιιιι ά. .Τ.

άουι Βονοι!ιιιιιουιι€ιου ουά Ουοι·οιοι. ‹!οε !άνοιιε!. ι·'ο!ά!οιο.ι·οτιο

Βι·Οευοι·ν.Βουιοιυοιιυάοι·Αυυουοι·άου!!!.Κιοοοο.

άοιιι 0ι·άιιιοι.οτ Πι·. ινο!ά. Ιιοιυιι;ο άοι· $ιο.ιιιοΙοιιοοι

άου Π. Κιο.οοο ιιυά άου Οτάιυο.τυι·ου 'Πι·. !άιιι2:ΘΠ ιιιι-θἔ°

!οι υιιάΠι·.Βουοι·ιΒιοι·ιουάοι·δι.ο.ιιιοΙοιιοοι·άου

ΙΙΙ Κ!οεοο νοι!ιο!ιου ινοιάου. Ζιιο;!οιου ννιιι·άο άο1·-άοιυ

Ηνιι.υιςοι. Ι.ιιιοι·οτι. οιιοουιοτιο άοιιιοο!ιο Βιουοοιοι Πι· ?ιιο ά

ι·ιου8ουιιοιοι·άιιι·ο!ιάου Αυιιοιιοιάου Π!. Κιοοοο

ιιι ι ι. Β ου νν ο ι· τ. ο ι· υ οιιεοο:οιο!ιυοι.

- · (( ·1-·1ηι £ω·ιωιωυιιιθοοι·οουουάουοΙιζοε:ι ΕΦΗ? 2οιιιιΙέιξ Ιεΐοί;υιοιι ιΕοοουιιιιιο;του 8ι.υάουιου άσοι· Ποάιιιυ

Ιουάινιις 8ουιι!ο ιιιιά Κουοι.Μοιιυοινοιουι, οοινιο 7

Βο!ιυ·οετοι·ιι υυά 5 Βιιιιιιιιιο οιιυο!ιου. Αιιοοοιάουι κι άοι Ποιά

οο!ιοι· άοο υοοοιοτιο Α ιι τ. ο υ 'Ι' ι υι ο ο ο υ ιι ο νν άιιιου οιιιο οι!

!ιοιυο Μοάοι!!ο «Πιτ Βιοπ- οιιι 8ιοιιιο!οιιουουάο υιιοΒοοοιοιιιιοι

ινοι·άου. Πυιοι· άου Βουνι·οοιοι·υ ιιιιά Βουιιιιτου οιυά υιιι· άιοιο

υιΒου άο!ιοι·ιοι·ι. ιννοιάου. άιο οιιΠι!!ιε άοι· νου άοιιι Ιιοποιοιι

ουοεοι·ιιοποιου ΓΙιοΒοιιτ!ου Κο!ουιιο ουο;οιιϋι·ι: υιιυου.

· ' ο Βιιοοιοοιιου ΒοτουΚι·-ο Εΐοεῖιιζτἶὲιἴοῖιξ αιζ!ξιοΒυ(ιιυυ; πιο 1. Αυο;ιιοι ιθ95 ιιι

Κι·ιο ουοάιιι·ιυιεεου υοτ υοοιι οιυ Κυρ ι το! ν ο ιι 8.4ΞιΟ,68ι›Βυ!.

69 [ω. οιιι· νοιι!! Με. Βιο ιιι άιοοοιιι Έθ|ι·ιιι!Π- ιιι-ιιι·ου

2010'7,!8θ Κυ!. 40% σρ. νοι·οιυυο!ιιιιι ιιιιά 2.2.840,1ο'7 Ευ!.

26”, Κου. ιιι ουιςου Ζινοο!ιου ν8ιιι.11οςι1Μ ινοιάου.

-- Πω· νοτουοου!οι; άοι· Αυ οο;ιιυου άοο Βοιοιι

Κτοιιιοο ιιυ Ε'οι·υου θειου οιο!!ι οιου ιιιτ άου Αιιιιιιοι

υιοιιοι οιιι 784,3Οθ Βυι. Ζιιιυ 1. Αυξιιοι Μ” οιυ Ποιοι· Πουοι·

εο!ιιιοε νου Β35,Οθθ οιιι. !υ άου ιιοοου νοι·ιιουάου, οο άοοο

"σου οιιι Βοοιιιοιιοικ νοιι Μι,ΟΟΟ Βιι!. ου άοουου υιοιιπ.

._ Πιο Βιιου!ιο!ιι· άοι·Αοι·ιιιο νοιυΙιτιοο;οοο!ιιιιι

μια ΜΜΜ, μπαι ιιιιου άοιιι οιιο!,ιο·οου Β'ι·ιοάουοοου!ιιοεο οιπο

ι·οιιιιοιιάο Ειπε υιοιιι. ο!!οιιι Πιτ άιο Αοι·πο οοιιιοι ιιυά ιυι·ο

Αυοο!ιιιι·ικου, οοιιάοιυ οπου Πιι· νιοιο 0ι·ιοο!ιοίκου άοο Βοιοιιοο, ιιι

ννοιουοιι οιου οιυ ουιρ!ιυά!ιουοι· Μουιςο! ιιυ Δημου Πιυ!υιιι·

υιιιουι Νιιου άευ· νου άου «Βιιοιι.ιΝοε!.» Με θι·ιιυά Π·ιιυοιοι· Βι·ιο.!ι

ιι ου ιιυποοτο!!ιου Βοι·οο!ιιιιιιικ οιυά άιε Αιιοοιουτου οιιι' οιπο

Βιάζεο Β.ιιου!ιοιιτ άσοι· Αοιιτο μυθοι! υοιυοοινορ;ο ιι·ι$οι!ιο!ιο.

Νιιο!ι άιοεοι· ι!οι·οοιιιιιιιιις οι άιο Βιιουυοιιι· άοι· οι·οιου Τιυρροιι

“πιο ιιιιι ιυι·ου Αοι·που υ ι ο υ ι: ν ο ι· ο-ν Η ο ιι ο. ι. ο ιι ιιι οι·

"οπο" νν!!!ιι·οιιά άιο ιιυ υο.ουι·οιτου ιιυά ι!οοριτ.ιιιοιυ υοοουιιι'

ι.ιο;ιοιι .Αοι·οιο άιοοο ιιιουτ νοι·Ιοοοου ιιιιυιιου. ω!8Π_ι20 Επι!!

Πωιωοι·νοι·ινιιιιάοιο υοοιι ιυ .Βοιιιιυάιιιιιε υοιιυάου. Πιο Βιιου

!ιουι· άετ Μαιου 'Ι'ιυρρουιοιιο πιιπ ιυι·οιιι ι!ι·οι!ιουου Ροιοουο.1

Μ. υοοιι άοι· Μοιιιιιυις άοο Βιοκτοο οοοςιιι· ιι ιο υ ι. ν ο π· Α υ ι ο υ ι

νο η 2ιω .Ι ο υ το ιι ιιι οιινοιιου_ ιιο οιο υοοιι άουι Μαιου

ιιιι·!ι!οο!ιοιι Κι·ιοι;ο οιοι. υιιου σο. Γιο άουιθυ οΓιο18!-θ

__ · ι ιιι-ι Κι·ιοι;οοιυιιιιάοτοΒο!
ά τοΡυΓ θειιι.άι οάιουυΠάου1$ρ'::ιιάου οιυιοοι· ινο!ι!Πιτοι· ου άοι·

!ιιιυοι ου Β Ι ο ο ο ι ο 'οουου Η ιι ιι ά ο ιι ει υ ο τ ιι Ι τ. οι·ϋι!`υοτ ιν·οι·άοιι.

Ιυιο £Α οιο!τ. ιοι οιιιο Βιιυάου -Ηοιιάιι·οι·υοοιιυιο ιιιιι άτοι- Μο

ι·'οι·.ά!ιειοοιιι Ιιο!ιτΚιιτουο. Νοο!ι Βι·ιοι·ιιιιυο; οιυοο Ηιιυάννοιι‹ο

(ἐοι]υι!οο!ιιοιοἰ οάοτ Βιιτοιοιιυιυάοι·οι) ινοιάου άιο Ζιιο!ιυο;ο 2υ

ινοιιοιοι· οοιυοιο.ιιάιοοι· Αι!ιο!ι ιιιιιοι· Ε'ιιι·οοι·οο οοικουο άοι· Διι

οι.ι!ι. οιιι!οεοου. Υοι·υοάιυΒιιιις οιιι· Αιιιιιυιιυιο ιυ άιοοο Αυἱιἶἰιι!τ

- ι άιι!ιοι· ιιουοιι νο!!οιιιιιι!ιι:οι· υιιυοι!!ιοτοι· Βιιυά!ιοιτ. ιιυ ιι

ἔου μι” Ηοοιιυάιιοιιοιυοιοιιά ιιυά Αι·υοιτοιο!ιιευοιτ.· ΑιιΠιιιυ

ιιιου!ιοι· υιο!ιι ιιυοτ 30 Ιουι·ο. Ζιιι·οοιτ Μυυιιἔιι έ! υιιιιάοάικιιο·

Μ·. - · ° υι οοιοιιου . ι ιΕΜΜΕΜΜ, Ε” ΜΜΜ ω" ννοι·ι!ου οι·οιιοιιι νου άιοοοι·

οιυ!ιιιάοιο 8ο!άοιου ιιυ:ιιιι·οά'ου.ΒΙἱΠὰω ι"ΠΙΜΠπ θεια"ιΙΙΟΜ

· · Ι ι · οοο άοι·ΒιιιυΕ·Ρ!Τοιιιι!2ξι ι$2!!ουΡ ξΧάι·οοοο άοι Αυοι.ο!1: δ! 6°Μπιιι118 Μ!!!

. οι Γι” μη). οι. ιιιιιιο·ι·ι. 11-ρο.Β.Φ.Β.οοοοιιι·υ.
υποο!Η.ι ι·.ιι.Ν2.Ο.-!!οιουδιΡΓ'ι>· Β

Υου Πιιινοι·οιιιιιου, απο!. ιιιοιιιιιτου ιι. Κουει·οοοου.

Ι)ουιοι· άοι·

οι οιιι' οοιιιο Βιιτο νοτουοουἱοάοτ

- Βοι· Βουιοι· άοι· ννοι·οουοιιοι· Πυινοι·ειιιιι.

Ρυνοι!‹ Β!!οιν,

ννοιάοιι.

- Αυ άοι· Π υι νοι·οιιιιτ Ποι·ριιτ (.ιιιι·ιοινι !ιουοιι 2ι1

ΑιιΠιιιι; άιοοοι· ινωιο άιο !ιυιιιοι:ι·ι!ευ!ο.ιιουου άετ

υουοιυτ.ι·οιουάου Βιιιάιοι·ουάου !ιοεουυοιι. Μ! ινο

ι·ου υοιοιτ.ο ιιυοτ 400 ι5οουουο ιιιιι Αυι'υιιυιυο οιυοιοΙουι'ου, άο

ι·ιιυιοι· ινιοάοι· άιο Μουι2ου! νου ΖϋειιυΒ·ου 8οιοι!ιουοι· Βουιι

υοι·ο. άιο οιου υο!ιουυιιιου υοοιι οιυοιυ Αυι'υουιιιοοκοιιιου ευ

υιιιοι·ννοι·ι'ου ιιουου άπο ιυυοιι ιιυοι· υοοιι υιουοι·ιιςοι· Βι·Πιυτυυε

ιιιοιιι: ι.τοι·ιοάο οουινιοι·ιε ο;οιιιοουι; πιιά. Ι)ιο !ιιιιιιοιι·ιιειιιοτιου

ννιι·ά οιου, ννιο ιιι άου Μαιου .Τυ!ιι·ου. ινου! υοοιι άυι·ου οιυιΒιο

Ζω !ιιυιιουου. ινω ινιι· άοτ ι:Νοι·ά!. Ζω;» ουτ.υουιιιου, ιιιτ. υιυ

18. Αιιο·ιιοιάοι· 20,000.8τιιι!ουι ου άοι·Βοι·ρε.τοι· Ου ι

νοτοιιιιτ ιιιιιυοιι·ι!ου!ιοι·τ ιινοι·άου. Βο ιοι: άοι· οιυά.

ιιιοά. Αιοιιοι ΝιυοΙο._ιοιν Με δι. Ροτοι·ευυι·ε. »νο οι άοι.ο

Αυιιυτιουτοιιο1οιιιου ππι ΙΟ. θνιιιυο.οιιιιυ υοοιο.υάου Με.

- Βιιι ιυι.οι·ιιοιιο υιι!οι· Κοιιει·οοο Μι· Βοάιο

!οοιο. 8οιιου Μ! οιυο ννιοοουοο!ιοΠ.!ιουο Ευιάοουιιυς ιυ ου

!ιιιι·ιοι· Ζοιο οο!ου ινοιι.ο Κι·οιοο οιοιο8·ου ουά οιιι νιο!ου Θουιο

του άοι· οκο.ιιτου Ροι·οοιιιιυο· οιιιο ευ ιςοννοι!ιιιςο Πυιννιιιοιιυ.ο·

!ιοι·υοιςοΠι!ιι·ο ννιο άιο Β.ιιυτεου-Βιι·ουΙου. Ι)οι· Μοτο Βοινοιο άυ

Πιτ ιοι. άιο 'Γοτου.οιιο, άο.οο !ειιι·ο Μου άετ Αυιιυ!ι:ιιυε άοο ειιυε

οου Βοι·ιιιιοι· Ιοϋιιιο·ου-Κουαι·οοοοο ιυ άὶοοοιιι 8ορτοιιιυοτ υιο

άοι·ιιιυ οιιι ιυιοι·υο.ιιοιιο!οι· Κουςι·οοο Πιτ Με 8ι.ιιάιιιιιι άετ ΙΜ.

άιοιυειο ποιοι· άοιυ Ροιιτουοι πιει· υοιιςιοουου ΚοΒιοι·ιιυς Μιάου

!ιο!ι άοι· ννο!ιοιιοοιο!!υυιι;ιυ ι.ιιιιιοιι αφου ννιι·ά. Μου ινιι·ά οιου

άιοοιιιο! νοτινιουουά ιιιιι άου το.άιοιι!αινου Βιιυοιου2ου ουά

ιυι·οι· ι8.ιοο!ι·ο!ιου 5Ι.ιο.υ!ιιυΒ υοοου!!Πιι;ου υιιά άουοι νιο!!οιουτ

ο.ιιου οιι'ο.ιιτου, ιυννιοινοιιτ άιο Βοιιιιιυυιιεου άευ· 'Ι'υοι·ορουπου,

άιο Βοάιυυιοιιο.υ!ου ιυ άιο Ηοι!ριοικιο οιυουιιιυι·ου, νου Ει·ι'ο!ις

εοιι·οοου οιιιά. Μο Βοάυοι!ιοτο ννοιοι οιπο Νο.ιιιοιι οιιι: Η ο υ ι·ι

Β ο ο ο ιι ο ι οι , άου Βυιάοοι:οτ άοι· ι·οάιοο!‹ιινου ΒιοΠο; Ε! ν ο ιι ο ο

Α ι· ι· ιι ο υ ι υ ο οιιιο Βιοουυοιιυ; Ρι·οι'οοοοι· Βι τ ιι ο Ι ο ιι ά :Πιο

διιιιοτιιιυιο., άοοοου ι'ιιυιο ννοιτοιιου Κι·οιοου άυιου άιο Κου

οιι·ιι!αιου άοι· ο!ουι.ι·οιυιηςιιοιιοουου Κιιυουο υουουιιτ. ικυτάο;

κιν ι!!ι ιιιυ Βιι.ιιι ουν, άου Βυτ.άοουοι· άο1° ΠιιιινουάΙυυ,<; άοι·

Βοάιιιιιιοιιιουιιιιου ιιι Ηο!ιιιιιι; Η ι ιυ ο ο ο ά τ ι!!ι·οιυιιι·Β·); οι ο ο υ ο

ι06ιιιιιο·ου); Βιι,ςυι (Βιιιοι;υο); Ι.ιο.οοιι.τ (Βοι·Ιιυι ιιυά νιο!ο

ουάοι·ο. Μου Δω άει!ιοι· ο.ιιυοιιιιιου, όποιο άοι Βιι.άιο!οο·οιιυοιι

πιο” Πιτ άιο ινιοοουεουοιο νοιι υοοοιιάοι·οι· Βοάουτιιιιι; ιινοτ

άευ Μιά.

Εριάουιιο!οειοουοε.

- Ουο!οιο. Με άοι· οπο! ιιι άοι· Νιιουι, υοτ άιο νοιυοο

ι·ουάο Βοιιο!ιο άπο ινοοιυιοιιοοιοο!ιο ννοιουοο!ιςουιοι. ιιυκουοουοιυ

!ιο!ι νου Βιιοο!υυά ουο, ιιυοτιιιιιου. .Ιοάουιοι!ο οιιιά άιο οι·οιοιι

υοι Κ ιιιιυ ιιυ άευ· Νιιυο νου Τυοιιιι νοι·οο!ιουιυιουου ιιυά !οιο!

ι·οιυιιιίουοιι ?Μο νου ειοιοτιοουοι Οιιο!οιο ιιυ Ατυοιιοι·ιι Κου

οιιιιιοι·ι, άιο Με Γ!ϋοοοιι οιιο Βιιοο1ουά οιιζουοιυυιου νι·:ιι·ου.

Μου ιι.!ιιιιο ιιιο!ιτο νου άοι· άι·ο!ιουάοιι ΗοΓουι, ιιυ. !ιιοιυ οιυει€οι·

Επι! νου Οιιοιοι·οοι·Κι·ιιυυιιιιο; οιιο Βιιοο!ουά €οιυο!άοι; »Μιάου

ννοι·. Πιιά _ιοικι ιιιοιιι·οιι οιου άιο Ετυι·υιιΚιιυΒου πω: οιΙ!οτ

οιάου!ο!ιουοιι νοι·οιουτοιυοοοι·οεο!ιι. [ιιο οιιιυ ιιιιω,ο άοο 2. Βορ

ιουιιιοι (20. Αυειιοι.) ποιου ιυ Ριοιιοοου ιιιοΒοοουιπ 43 Ιιι·υι·ιιυ

υιιιιι;ου ιιυά Π' Τοάοειιι!!ο ου νοτιοιοιιιιου. Ιυ Η ειυιιι ιι το

ιοι οιιι18.(29.) Αυο·υοι: οιυ ι·ιιοοιοουοι· Αιιοννουάετοι·, άοι· 2

'Ι'ιιι;ο νοι·υοτ ι!ιιο!ετ. απο Βιιεο!ουά υιιι. άοι· Βουυ ουιοο!ιιοιιιιυου

ινιιι·, ου άοι· Ο!ιο!οι·ο εοειτοτυου. Πιο 5ουιιου άοι· Ιιοιουο ιιυά

άιο υουτοιιο!οο·ιοουο Πιιιοιοιιουιιιιε υοοιΜιο·οο άιοοο Πιοευοοο.

Αιιο!ι ιυ θοιιιιου ειιιά υοι·οιτο ιιιοιιι·οι·ο Ε”!ι.Ι!ο νου Οιιο!οι·ιι

ποιοι”. υουοιοιιοι·τ ινοι·άου, άιο οιοτοιι ιιυ Γιόοεοι·υ, άιο ουο

'Ι'ιιοι·υ οιιιιιουι;ο!-:ουιι. Μιτου.

8ο!υοινοι·οιοιιά!ιου οιυά ιι!ιο οι·Γοι·άοι!ιουου Βιουοι·υοιιοιυοοο

ι·οοο!ιι οοιι·οιιου ννοιάου.

Πει· Αιιοιι·ο.υάοι·ιιυεονοι·υο!ιι· Με Βιιοο!ο.ιιά υιιά

ιιυιιιιου Μ» Η :ιιυ υ υ το ιιιτ εοοροι·ι·τ ιιιιά Α ιιι ο τι υ οι ιιο"

Πιτ Ζινιοοιιοιιάοουριιοοποιοι·ο άοιι θ-15ιει,οοιι ΑιιΓουι.ιιοι!τ ιυ οιιιοι·

@ιιυι·οιιτο.υοετοιιου νοι· Αυιι·ιιτ άοι Πουοτίο!ιπ νοιεοοο!ιι·ιουου.

Ηιιοοιοοιιοιοοιιο οιυά νοιι άοιυ διιυιιιιτο!ιοιιιιιοο άοο ΧΥυι·οο!ιο.ιιοι·

Ηοιινοτυοιυουιο ουου!'οι! άιο ινοικοοιου Μοοοι·οοο!υ Πιτ άευ

Κι!! άοο ΑιιΠι·οιουο άευ· θυο!οιει οτι;ι·ιιΐου ιιιιά Βουιιοιτοουιιιο

υι>υ ιιυ ιι!!ου Βιιυι!- ιιυά Γιιιοοοι·οιιοριιιιυιοιι ου άοι· ρι·ουοοι

οο!ιου ιιυά Βοι:οι·ι·οιοιιιοο!ιου Κιιτοιιιο οι·ι·ιουιοι. ννοιάοιι. Ποτ ιυ

άοιιι νι”ει·οουιιιιοι· Κοιυιιοο, Μο άοτ 'Ι'οιοο;ι·ορυ ιιιο!άοι, υποκο

ορι·οο!ιοιιου Αυοιοιιι., άιιοο άιο Ουοιοι·ει ιιι Ποιιι:οου!υυά του άετ

Βοοοοικο οιιιο;οοου!ορρι οοι, ινιάοι·ορτιο!ιι άιο Τοιοιιοιιο, άοικο άετ

οι·οιο ιιυι Μ. Αιιι:ιιοι. »οι Κιι!υι !ιοιιοτυιιοι·ιο θιιο!οι·οιοι! οιιιου

ι·ιιοοιοουου !θ`!ϋεοου άοι· υιιι οοιυοιιι Γιο" "οι νοι· Κυι·:οιιι ει”

Βιιοο!ουά ουι;οιιουιιιιου ουι·. υοιιοι.
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- Μ ο ιι ι ιι 81 τ. ι ε ο ο ι· τι Β ι· ο ιι ρ ι ιι ιιΙ 1 ε. Μια Μιιι1ειετ1ιιιιι Η01°130.1113δ.138-Β11Π0'ΗΠ 81.. ΡΟΠΠΠΠΠ88.

άοε 1ιιτιοι·ιι Μι @Η (1οιινοτιιευι·ειι Μιιεει·οΒο1ιι πιιι· νοτ1ιοιιΒιιιιι;

@μουά1εΑιιε1ιι·ειιιιιιςι1ει· ΟιιτοϋτοερἰιιαΙ-Ηειιὶιιἔι- .. . .

Με ειιιρίο1ιΜι,61ο νυπι Μοό121ιιιιΙΚοιιεοιΙΜε ιιοτ.ννοιιά18ετΚιιιιιιτ Μ" (Ιω νν00Ι18 "ΠΠ 7· ω8 πω ω· Αυδι18τ 1906·

ινοι·ι1οιι Μιά: 1) Πιο ιιιηι·οοϋ.ιιιιιτο Βε1=.;Μιιιιε άει· ν1ιο1ιιιιιιι8ε- `

νει·1ι11ΙΙ.Βιειιο άει· έλιἰὶιιἶἱιοτ ιιιι1ιΙΙι3.ιο Ε”εειεοιπέι)πε ρι·ορ1ιγ1εΜιεο1ιει· Ζ 8· ΙΙΙ (1 θ Γ 8 [θ Γ ι) θ Ι έ; 118:

Μειοειιιι πιω ιιι 'οιιι ειιι ιιιι οιιε1οπειι; ι·Β·ο.ιιἰειει·ιιιιἔ νοιι _
1ιυ.1ιιοι·ιοΙοε1εο1ιοιι Πιιτοι·ειιο1ιιιιη;υτι Με $ο1ι1οιιιιοε άει· ΜΜΜ· Η πω” ΘθεοωθοΒι Μιά ΑΜΠ'

Μιά Νιιωιι1ι61ιΙο ειιι” 11811 ννιιιιεο1ι νοιι Αειι·ει.ι-ιιι πω! Μινω

μει·εοιιειι; 31 Πη.ζτε11”ιιιις νοιι Μειεει·εμο1ιι πι· Πιιεο1ιΜ1ιο1ι-τ [ω ΜΒΜ...: έ έ .Ξ έ Ξ .-= ..Ξ .Ξ .Ξ .Ξ .Ξ .Ξ .Ξ Ξ

ιιιιιο1ιιιιιε νοιι1νο1ιιιιιιι€ειι, Πι ἀοιιειι εἰοΙι Κι·ειιι1ιο 1ιοΓιιιιι1οιι __ . = == η η η η η η η η η η ε ξ
1ιιι1ιειι; 4) Βι·,<;τειΓιιιιε νοιι Μεεειιιι1ιιιιειι ειιι·1εοΙιετιιιιε Κι·ιιιι- Άι Φ αι ΜΒ ο κι 8 8 ο Β 8 ο ο ·σ Έ

Μι, 5) Βεο58.οΙιιιιιη; νοιι Ροτεοιιοιι,άιο ειο1ιιιι Βιιιιιιι!ιο1ι1ιοιιοιι Η. 1117. 8ε. Τ ι "Γ 'Τ ' ι "" . ' 'Τ (Τ' .ξ .ο

5οϊει.ιιι1οιι,ιιι @που Μο Κι·ο.ιιΜιεΠ ΜΜΜ.. .ἐ β ,.. .ο ,ή .ο .ή Δ. Η Ά ,ή ,ή ,ή Ξ

399 Μ) 879 141 82 15? 18 θ 21 44 61 52 55 32 24 Η Β

-ΒιοθοεπιιιιωιΜ ι1οτΚιιιιι1ιοιιιιιαοιι ΟΜΗ

1ιοεριτ1Ποτιι 8ι. Ροι.οι·ε1ιιιηςε Βασικα;; ιι.ιιι18.Αυε.

ι!. .1. 9474 1189 ιιιο1ιι· ει1ε1ιι ά. πω.), όιιι·ιιιιτοι· 880 'Γγρ1ιιιιι - - 1'ιιι9-0Χωιι1ι-0.'ΕιρΜ- 8·Β(Ι·22=Ρθϋτι1ηθο"Γ'0Πε Ιι1Ύρω"

' Α , . . _ ώ . _ Ε· ο1ιιιο Βοετ.ιιιιιιιυιιιμ1οτΓοτιιι 1,Ροο!ιοιι 1,Η:ι.εοι·ιι12.Βο1ιιιι·1σ.ο1ι 8.

ἔἔ.'ῖῖΞ.ἰ...ῖἰΐ.°"°ΐ11°......°ΐΐ 2°';.12.ΐ.ΐΐ."°"ΐ11°Έ......“.ΐ.'.ῖ"Β ωριιι3ιιι> 11101011.0.1Μ;Βιιυε=818%1-01Β6ΐ.ο μι1φι
- › - - ειιιιιιιι απ;; , πγειρο σε , ι·ιρρο , ιι πι· πι. ποιο ιπι

ΡοοκοιιΜιι.ιιΙιε - 12 πω. Με Ιιι Μι· νοι·ιν.). ;ωιοιιτ211ιιι1ιιιις56,Βιι1ιτ 19, ΙΩρ1ι1οιιι1εο1ιο 11οιιιιιςΠ.ιιι θ. Α1ιιιτοι

θοΙοιιΕι·ΙιοιιιιιΜιειιιιιε Ο, Ριιτοιιτιιι οριάειιιιωι 1. Βοτ:1ιι·ιιιι1ι1ιο1τ Ο.

Δ ΑιιτΙιι·ειι Ο, Η άτομ1ιο1ιΙο Ο, Ριιοι·ρει·ει1Βο1ιοι· 5, Ργιιιιι1ο Μια

_ 1 8ορτ.ιοιιιιιιιιο 10, 'ιι1ιοι·1ιιιΙοεο άει· Ι.ιΠΙ1€811 88, 'Ι'ιι1ιοτΒιι1οιιε ειιι

άοι·οι· Οτειιιιο 23, ΔΙ1ιο1ιο11ιιιιιιιε ιιιισ1 11ο1ιι·ιιιιιι ιι·οιιιοιιε 8, 1.ο

1ιοιιεεοΜΜο1ιο από Ατι·ορ1ιιιι ιιιιιιιιιιιιιι 46. Μειι·ιιιιιιιιιε ιιειιιΙιε 29.

Κι·ιιιι1ι1ιο1τοιι Με νοτάθ.ιιιιιιι.ζε1ιο.ιιιι1ε 142, '1'οτεο1ιοι·οιιο 25.

1 Σ) ιιιι.ο1ι άσο '1'ούσειιτι48.01ιοιι.

 

 

ΐΔΝΝΟΝΟ19Ν .ΙΕ11)1Ξ1Β ΑΕΠ' "Μου ιιι ω” Βιιο1ι1ιιιιιτ11ιιιιε νοιι Κ. 1..ΒΙΟΚΕ1Βιιιτ

8ι. Ροτει·55ιιτες, Νενε1η-Ρι·. 14,εοννιο ιιι ε.ΙΙοιιιιι- ιιιι‹1 8.11815.ιιι1.Αι.ιι1011081ι-0011ηΠ01το1181186110ΙΙΙι11811.

 

ΜΒΑ'Ι'θΓΕΠ'1ι ΜΗΝ»

ποποπ” τη:: ΜΒΜ!. ΜΒΝΕ, 11Α- 0οοιηιιιιοιικο κο ριιιι,ιιιιιιιιιιιοτι. ι

ΧΕΝΟΝ, ΗΕΒΡΜΕΤΕΗΜ ιι πωσ ιισιιιιιι:ι- 05111110 "Ρ""""°Τ"· 1.1 ΜΜΜ

πιιιιικι.ικι σοστοιικιιικι Νιώσε” οι Υ.=88"""ΠΊ=Π“ 8.' "0"°"" "Ν

ικ" ιι6ρειιιιιιω ιι πιιτοριιιγργ 81:5

ιιιιιιιιο·τιι€ γιιριιιιιιιιιιιιιιιιτο π Τιικιιιιιηιγιιι- ω,"ωπ 6"".8."'0 Μ". Η· κ.

1111110 11011811” ω101"Υ φολα"- .. Βιιοοιιιικτι,0πε.,Β.Βιικιιιιιιιικιιιισι29.

 

  

Ποκορπ·Μιιιο ιηιοοιιιιι προτιποιιιιιτι·ιε (ΜΗλ'""Έ1Πι ΕλΥθΡΒ πο πι6&ιπ.ιιιιΙο οιι·1ιιιιοιιιε αι ποιο6ροιωποοποπικιιιιι ποιηι·1ιιικικιι.

  

.2ξασία: .72:ϋεσί
Ηει11Βιιτε 1.68ιιπε Πι Οτἱῇἰιιε1ἰ18Ω. νοιι 15 Μπι. ο"8Ξεο0ιάθτιν”. Αη"“ωε"Π"δω Ψ"Μ"'8 Ρ,°|#||π

Η 00111- 1-6$1"18 = 0›3 ΜΝ· 018"0Χ-801-010θ"Π)· ωφει·ιιιιεπτεΙΙ από 1:11ιι1εο1ι ιεετεεετε111.
. Ώ ε° ο .. . ο ι . . 1 δ

· α· ι Α'"ΥΘΠαΗΠΒ8 Γ 08. μια· τεετιιιιι. 8111301118". ιιιιτεινοικιε από νό11ιεε Π181ι€Μα:Η, :ι1ιεοΙιιιο Οετιιο1ι1οεις1:ειι, ε21ιιι!κ:1ιο 1·Μ2- _
. πΙ9°ῇ°£ θα 11ιτι·ιιιιιι.πιιΜ.ι·. ε1ιιεθιιιιιιι1ετινννιικιιιις. Κεικι1.ιιταιιιιιιιωιισ. 1138111110”. ει·οεεε Κεεοποιει·ικιι·κε11. 8,°,π Ρ,°ω!”,

.7'|ιι'ουσ!!αύΙο:'ίεη Μ ω.

.ΐπσσεο!εί:·πρ ᾶ! δἰεοπ-Ρπο!γ!ἰπ

75ξροπυ!

  

ή. ° ' Ε'·.· 91.5 _” τ· 1. |υ.άίαό|.

$πω!8π ΕΜΜ411 Ή1·ιοερ1ιι;τ 2..: Αΐ13.°.ΐ. 5.ιειιωωι· πω”. 1 θετικΜοεα ιιιις1Η18·ετ Εκτοτε ιιεε _1οσοιοι·ιιιο. ρ”

1%Ιι1ετο;ι από. Ι.ιι:οτιειτ ΗΡ Επι· ν01.'|Παιιτ“2.

  

  

' φ4ι

κιιι-Ε.111.11ΒΕΝΖλί:Η σιιοειυ
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ΒΟΝΟΕθιΝΟ
Νατι1ι·11οιιο Ατεοιι-Βιεθτιςιιο1ιο

Ιιοιιιιιιιιτ ιιιιι1 ιιιι Κιιι·ιιοιι·ιο1ι ιιοιι 1868.

Αιιαοινοιιιιοτ ιιιιι. Βεετ.οιιι Βι·1°οι; ιπιιι ‹ιιιιιει·ιιιι Με. ,εριιιπο ω”, ειιιειι ευ Ηπε

ιιιιι·οιι ιιι ειιιειι 1ιιιιιιιοι·ι1 οιιιριιιιιΙοιι εοιι.οιιε νιοΙει· ιιι·2τΙια1ιειι Αιιτοι·ιιιι.ι.ειι Εκει

Βιιιιιιι·ιιιιιι, 0ιιισιοεο, Ει·ΚιιιιιΚιιιιςοιι Με Βωιω, Μιιιιι·ιιι ιιιιτ ιιιτειι Γοιιςεειιετιιιι

ιιοιι.Ηιιιιι-,Νει·νεπ- ιιιιιι Ρι·ιιιιοιιιοικιειι, Βαεειιονι'οοιιετ κωιικιωιωιο.

+- Κιιιιιιιοιι ιιι ειιιειι ΑροτΙιειιειι. θ. (ΜΠΕ-Η.

Βι .ιι-νι -Β-ιιιΒει Βοποοιιπο 1 ε" ..ιιιιιι.°Βιι Η

Μιιιοι·ιι1- ιιιιιι ιι1Ιο ιιιοι1οι·ιιοιι ΒΜοι·- ιιιιιι Κιιι·Μ1ιοιι'ο.

Ηι·ιιιιι1 Ηθιο1 «Με Βιιιιιε, ει·ειι‹ιιιειιι8, 200 Ζιιιιιιιοι· από Βιιιοιιε, ιιιιτ 21116111

Κοιιιίοι·ι. 5ωιω.ιιιω ι;ι·οεεει· Ριιι·1:. ννιιι2ιμ. εταιιιιίι·ειο Ι.ιιι“τ. Κιιι·ιιιιιιιιι‹.

ΑΜ 8οιιιιιιει·εροι·τε. Βοιιιιιιειτοιιιρειωιιι· ιιιιτο1ιεοιιιιιττ.ιιο1ι 18-22°.

·Ο- Βειιιο-Βιιιιιοιι 20. Με Με 15. (ιιιιοιιει. ο

Ριοιιρειιτ.ε ιιιιι·ο1ι άιο Βιιιιε-Ι)ιτοιαιοιι 11οιιοοι;ιιο ιιι Βιιι1τιτοι.

 
  

ιιε.οιι 11ι·. 11ι·οιιιι, Ηιιιι.Ι›ιιι·,ς, (11ιτει·Μιιι·2 Μιι1εοιιε Μετιι2ιΠ

νν0οιιοιιεοιιι·. 19Ο4,Μ 2? ιι. 190510 18ι.νοι·Ζωιοιωι ΜΜΜ

@Βου Αοτιο, Ροι1ιοι11ιτιε, Ριιτιιιικιιιοεο.

Ζιι Ιιε.Βοιι ιιι ειιιειι Αρι›τιιο1€ειι. Πιιετ.ει· 8·ι·ιιτιε. :,

Εροι·ιιο ιιοχοι·,& Βιι., Ηειιιιιιιιι·ιιιι.

  

Τι·ιιοι·ιιι (Κιιο11)

ρ- Νιιοιο.ειιιιο. Ειεειι.

Επιιιιιιι οι·ειιιι. Ριιοεριιοι, ειεἰἔετι άειι

ΗειειιιοΒιοΒιιι€ειιΔιι ει. Βιιιιεε ιι.ννιτά

νοπι εο1ιινιισιιειοιι Μιιεειι νει·ιιιι€ειι.

Τειιιιιειιιιιιι "Μη

Ει·ρι·οΜοε ΑιιιΜιειι·ι·1ιοιοιιιι·ι,

εεεοιιιιιαο1ιιο8, αειιι Αρρειιι ιπιιι

νει·ιιιιιιιιιιε ιιι ι‹ειιιει Ψειεε;

ειιιΞιιιιιο1ι ιιι ΡιιΙνει ιπιιι Τιιι:ιειιειι.

    

  

  

  

Ι.ιιετιιιιιτ ιιπε! Ρι·οικιι ι‹οειειιιοει

κΝοι.ι. δ: α 46 μυυννισειιΑι:εΝ ΑΜ ΠΗΕιΝ.

.-α·.= · .

  

Ρ Ε ο ' Εκττειοτ. Τιιδιιιιι

εειοοιιειτ:ιτ. Ί`ειεεοιιιιετ.

 

 

Βιι;ει·ειι:ιιι· ιιι ιιετνοι·ι·ει,ς. ιιιιιττοι·ιι Ι1οιιι:εσιιΙ8.ιιιιε ιι. Οοειει·ι·οιοιι-Πιι€υ.ι·ιιε.

Λει·ιτιιοιιο Οιιιετ:ιιτειι:

Ρι·οι'. Ι1ι·. Βιιιει: Ε'ιιιο1ιοι·(Βιια8.96ικω:

Πιο 1λιιι·1ιιιιιέ· Με ,,Ροι·ιιιεειιι“ πω· οιπο ιιιιοι·ι·πεοιιειιάε; ινοιιιιἔ1οιο1ι ιωι

ιπιιι ρ,·οι·ειιιε ιιε.,ςοιι ι-ι:.ι.ιιιι, @ειε άειι Κοιισιιιιιιετειι ιιιοιι ιιι ειιιι€οιι Τιι€οιι ιιι ειιιειι

οιιιιιιο1ιοιι Κιιτει.τι·ιι νοτιν8.ιι(ιεΙτε, ει: ινιιιιιειι ιιι Αιιι2ι11ο 80 ιιιιιιιο, άει· Βοιι1ειιιι εο

1οο1ιοι·, άιιεε Με Βι·ει:ιιι·οοιιιιιιιιο Με Κοιιοιιιιιιετειιε, Με Βιιιιιννει·ι1ειι ιιιιιι άιο ιιι·ο

1ιοιι‹ιο Βιετιο1ιιιιι€, νο11ειτ.5.ιιιιι; νι·ει.τιιο1ειι.

ΙΜ. ΜΜΜ, 1ιἔΙ. Βειιι·1ιευ.ι·2τ ει.. Π. (Ψεἱ888ιιὑιι79):

Νιι.οιι άειιι θοϋταποιι ειοε Ροι·ι.ιιιιιιιιι και· «σε ιιιιι· 1ιοιιιι Βι·ινε.ο1ιοιι ρ16Μ1ιοΙι,

Με επιιιιιοι:ο κι άιο Ποιο 1ιοι·ι·ιιοΙιε Βιιιτ ειιιι οιιιοιιι Αιροιι-θιριο1. Πισω 1ιειο1ιτ

Μ.ιιιιι181ιοιτ. Πει ιιιιι· ιιοεοιιιιοι·ε και, ω.. Μι ιιιι”οιέ·ο 18.118:ιιιιιι·ιεοι· Βι·οιιο1ιιαΙΒΜιιι·ι·ιιε

:ιιι ιιιοι·14Ιιοιιειιι Επι ιιγεειιι Μάο.

ΙΜ. Δ1Ι'ι°041 111ιοτ (Νειιιιαιιιιοιι).·

Ποιο Πιι:Ιιοι1 ω.. ε!ιιιιιιι, ω" Με Ροι·τιιειιιιι οι” ΜΜΜ ω, Με ιιι 1ιιιι·

εοετοι· Με άειι ιιιιι Βοοιιτ :ιο ,ωιιι-ωιωωιι Κειιο1ιιιιιετειι ιιι οιιιειι ιιιι€ειϋ.ιιι·1ιο1ιειι

ιπιιι ΓΔΜ ιιιιιιιοι·ιιιιιιι·ειι Βι·οιιοιιιιι11αιτιιι·ι·1ι ιιιιει·2ιιιιιιιι·ειι νοι·ιιιιι.€. 1οιι 1ιειιιιο πι·

Ζοιι: Μια 8.ιιτιοι·οε ΜΜΜ, ινο1οιιοε επι άοε εΙειο11ειι νοι·2ι1ε;οε ι·ιιιιιιιοιι ιιιιιιω.

Βια Βι·ιο1ι Η. νοιι Ματια” (ΒέΝο/Νά, δ'2είοι·πι.).·

Πιο Δω ιπιιι Ροτιιιεειιι Βοιι8.ιιιιε1τειι Βι·οιιοιιιτιάοι1, Μιτου Μπι ιιειΚιιιἀει·ιι.

πιιι1ι.οιι Ζιι άειι εο1ιννοιετοιι Ε'οι·ιιιοιι ιιιι‹ι _ιοιιοειιιιιι οι·ινιοε ιιιοιι 1ιιι·Ρτερ8.ι·ο.τ Με νοιι

ειι18ςο2οιο1ιιιοτοι· νιιιι·ιιιιιι€; άοι· ιιτει.ι·14ο Ηιιετοιιι·οι2 ιι8.ιιιιι ιιι ννοιιι€ειι Βιιιιιιιειι 1ιοι·ειτε

:ιιι ιιιι‹ι Με δεοι·οτιοιι Βο,ι.ςιι.ιιιι ειο1ι Μιά 2ιι νοιιιιιι€οι·ιι, άιο Τειιιροι·ειιιιι· ιιο1 Μ.

νοι·1ιειιιι ιιιιι· ιιιιι·οιι άιο Αροι1ιε1ιοιι, ειοννιο ιιιιιοιι ϊο1ἔωιιιο Βιι€ιοε-11ερ6τε:

Π. Βιοι·ετιιιιιρ1'οΙ, Δροτιιο1ιοι·, 1ι'ιιι·εο1ιιιιι, Μω82ιι11ιοι"Μ Με. μι. ΜΜΜ».

σειιι, Αροι.1ιο1ιοι·, 1Πονι. Ριιιι1 8οοΒοιιο, Αροι1ιο1ιοι·, κι", κ..ιιΠ.Π. 26_

Β, 801ιιι.ει1ιο1ε1η, Ροιοι·5Βιιι·8, Βιιι·1 Γω·ι·οιιι, Μοε1ιιιιι.

βθΒ

ι Κοιιο1ι1ιιιετοιι, Κο1ι11ωρ1°- ιπιιι Βτοιιο1ιιιιικετατι·1ι.

8ογσιεΙειι·ε.εεε 16. (64) 10-Ω.

-~--

' Ηοι·εοετειιιτ ιιι άοι· Κοιιιιιιιιιιιιιιιιτοιι-Αμοι1ιο1ιε Ε. Τιιοει·Ιιιιοι·,Βει·ιιιι θ. 151,'

  

 

. 8οιιοιι. ΙΒιιιιιιιιι· νοιι ω· τω". Βοιι6ι·ιιο εοετιιιιετ.

Πιιιιοιιιι.ιι1ιοιιοε, ιιιο1ιοι· ινιι·1ιειιιιοε ιιιιωι εοΒ·οιι:
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Νιοι·ειι-,Ηιιι·ιιιιΜεοιι-,Χειμω

Κι·πιιιιιιοιισιι.

Ιιθ”θΓ-ιιιιιιιιιιιιιοιι1ιιιιεοιι

Κι·ιιιιιι1ιοι1οιι.

Κι·ιιιιιι1ιοιιοιιάοι·1'ει·τιιιτιιιιιε8

0ι·ι;ιιιιο,οι”1Πιι€οιιειιιισ1άοι·

  

  

  

κι”ιιιιτοειοιινοι·Νεοιιει.ιιιιιιιιι€ειιιπιιιΜποιο1ιιιοιι·οιιιιιιΠιο11ιιο1ιο.

ω1-Β1

εΞ2'

=“·έι1·
2ο. <:

Σ::
:ε

*Βιι ιιιιι.ι..ι...12
(Πειιιεοιιιιι.ιπι)

Ρτινιιιιιιιι τι· Ηιιιιιιιιι.

π πι. πωιιισιωιιιιιι.

ιπι ιωιιωωιωι Αιω;Διιιιοι·-Βυ»ριωι »πιο

Νιιοιιιινοιε θιωιιι Με: πι· Ζοιτ ιιιοιιιιι

ιι·οιο ΕιιοΒοι· ιιιι‹ι Ριιοεοι·ιιιιιοιι τω· άιο

ρι·ινεπει Κτιιιιικοιιριιοςο (,·.ςο;οιι Ζειι1ιιιιιι

νοιι 50 Κω.)

 

 

 

Δαιοεεειι νοιι Κτο.ιιι:οιιριιοΒοι·ιιιιιοιι:

Β`ι·ειιι Διιο11ιοιιι νοιι Ε'επειι, Κιιιιιιι

ι·ιιιειιιιιιιιιιι 81, Ω. 20.

Ε"ι·ιιιι Μιιιιιο. Β.ιεεει·, μπι. Ρι·ειιι1:ο.Οτυ.

μια Πο·ι·εριιοΦοκιιι ιιροοιι., ιι. .Η 16.

κια. 28, γ ΗοΒο-Βει.ιιιιιικιιιιο. Μαιο..

.Υ1ιι1-1Θ Ψ111Ε162,ΥΡ.Ωυιιιιιοιω πο!). ια 118;;

·ι·οιιοΒιιοιιοιιο1ι γι, ιι. 4. κι. 11.

?πιο Οιιιιιιιι·ιιιο ΕΙιο1ιο1εοιι, Γυ.ι·σ.ρει.

σπαει γ.ιιιιιιιι 11. 60, ιιιι.1?.

Α1οιιι.ιιι11·ιι Κιι.ιωτι1ιονν, Βιιιιο.ιιιοΒοκεε

γι. ι. 61. Μ. 82.

?Νικ Ε11νιιιε .1ιιο1ειιι1ι, Βιι.ο. Μη., Β πι”.

Θ8. κει. 96.

Γι” Ε. Δ. Βο8οο1οννε1:ει_ιε., Βι·ι:ε=1οιι

Ροι·ειιιο1ι .Μ 1θμ(ζιι. Θ.

σ. Κι·οιπι, Βο.ιιι.ιιι. ΠοιιΜΜετ:ΚΜ 28,ιιι5·. 8.

214111 'Ι'ιιτειιιι, Οιιιιοοιιιι.ιι 21. ιιιι.Β.

8ορἔιε Νιι.ξ1ιε1.Βε.ο. οο·ι·ρ. 'Ι'γιιιιοιπ παρ.

, πιε. .

Ρ'ι·ισ.ιιΩθϋ11ιιειι.Ψ.Ο.,17 Ιιιιιιο,Βιιιιιι Μ 18,

ιι. 8.

191ιεε Β1ιιιι, .11ιιτοιιοιιωι 58,”. 16._ .

Ρι·αιι Ματια: Κιι1:ετιι, Οι. 8τιιιιιιοΓεω.

Πει" ιι.Ριιιιιιεο1ιοιι πωπω θ-8,(), 19.

Ι.ιι(1ωι11ε. Κωινε11κεννιι:2, Βκυ.·ιοριιιμω

 

οι” κειιιιιιι·ι., ιι. Μ). Με. 23.

 

Βιι. ιπεπ. 27
Αιιτέιι·ι·:ι12θότ. Ηοτιιιιιιςο1ιιιιέΒι·. Βίλια Μι Ψ Μπι. Βιιο1ιιιτιιιιιιοι·οι ν. Α. ννιωιωω Κιιι.ιιιιτιιιοιιιισιοι Ρι·.)& 1Ξ-.
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Νο11ο 11ο1εο 111111. Ιο11το.υ,..ΜΧΧΧ- ΒΤ. ΡΒΤ11ΒΒΒΠΒθΒ Μ

ΜΒΒ1111ΤΜΗ1111111111ΜΒΒ11"1

.ΙΑΒΒθΑΝθ.

11οτοτ άετ ΠεόειΙ111οο νοο

Ρτο1'. 11τ. ΜτΙ Πο111ο.

Ποτροι.

Πι·. 1ο11οοοοε Κτοοο11οι1ο.

111,".

11τ. 1111111111” 1Νοοειο11.

51. Ροτετο1:11τε.

 

Με ,,5τ. Ροτετε!.1ι11·Βοτ Με1111:1111εοοοννοο11εοοοοτ1ί1“ ετοο11ο1111 _1ο11οο

5 01111 111: οτι 11.-Βετ Α'οο1111ο111ο1111η1το111 151 111 Β1111ο1ο116. 8 Κο!. 1111· άοε

1111111, έ. ΚΜ. 111τ άοε 11ο11›ο 111111· 111οΙ. Ροε1:11ε1ο1111ο8,1ο 11οο οο6,ο1·οο

Μ.116,ο:1:1 20 Μο1τ11]1111τ11ο11, 10 Μετ11 Ιοε1111β11τΙ11:11. 1)οτΙοεο:·1·.1οοο το”

111τΦε ·Β111ο1 Βοερο11οοοΖο11οο 1τ1Ρο1111ο12θ Κορ.οάετ46Ρίε11.-- 1:11

Αοιοτο11 ννοτοεο 25 Βεροτοτο11ιοΒο111τοτ Οτ181οο.111το11ο1211Βοοοοότ.

-Κείετ111ο ννετι1εο 1111011 όο111$ο.1:ενο11 ΜΠΕΙ. ρτοΒοεο11 11ο11οτ111-ξι1 τ1ο11το11. Βρτεο11ε11111άο11 Μο111ο18 υπά Ρτεἰτοε 11011 Β-5 Ποτ.
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81. Ροτοτο11οτε, 11οο 8. (16.) $ορτο1ο11οτ.

Π" Μοο1111ο111ο11Μ-ΑοΗτΕμ ποντ1ο 1111ο Ιοεο1·11.1.ο “Χ

11Μετ ποιο ο11οοο1111οοε111:11 ειο Φο Βι11:1111οοο!ι111 νο11 Κ.11. Β1ο1το1·

1ο 51. Ρο1οτο1111τΒ, Νο111το11γ-Ρτοορο111.Νέ 14. 211 τ1ο111εο. ~- Βιοπο

0:τ1111..ο εο1νἱο οΙ1οο111111ο Κοάο1111οο 11ο:11ο11ο11οο Μ11το111111 επ 1111

1ο1τ1111τ1 11ο @οτι ε1ο11νοτ1τε1εοάοο οο1:11ο1 Πο 111 1ιτοτ1‹1ο 11 ο11ο11

1οι1τ1)τ. Ε. Β10"18 111 51.Ρε1ετο11., ειοο111 Οε1τονν, 1 Ι.ἱοἰο 1ο 28

 

1906.
__.

 

11111811.: 81.οο. 1οο‹1. Βο1111ιο Α11ο111ο1ο1: Πο11οτ Φο 1.1111εοτΙ111οοοο11οο Ιοοο1ο 1111 Ροο11το11ο οο11 111το Βοο1ο11οο11· 211111 11111

11ο1οο.18ο111οοο.)- Μ11το11οοεοο απο 11οτ θοοο11οο11Μι ρτο111.111ο11οτ Αοτ21.ο 11ο 111811. - Ρτοτο11ο11ο 11οο Π.

Αοτιτο1118οο άετ Βο118οο1οο11ο11 Αοτο111ο11οο Οοοο11οο11οΗ οπο 24., 25. 111111 116. Βοοιοτο11οτ 1904 :ο Βονο1. -

Το`Β°ο811ο0111°ἱ011το11. - Αο2ο1εο11.

(Α11ο 1111111 111ο1.ο1ο81οο11οο Ιοο11τι11 1Ιοτ Ποἰνοτο1111τ Ποτρο1:.

Ι)1το11τοτ Ρτο1'. Πι·. Ρ. Α. ?ο 11 1111 σο.)

11ο11οτ Φο 1.οοοοτο11οοεο11οο 1οοο1ο 11ο Ρο11κτοοε οπο

111το Βοι1ο11οοο 211ο1 111ο11ο1οο.

νω1

511111. 111ο11. Βοτοοο Α11ο111ο1το 11118 ΒονοΙ.

(8ο11111εο).

111111· 11ο.Βοο Με. οο11ο11 11ο” Βο11οοο1 Βο1οοο111 τοϋ; οοτ

Τοοοτ1ο, Φο 1ο Οοο 1.ο.οοοτ11οοε'εο11ο1ι Ιοοο1ο οο11›ε1

ε151οι11Βο ΟτΒοοο ο1ο111. ιτο11:11ο11 ο1οο 11οοοο11οτο Ε'οο!111ο11

2ι111οο11111, 11οο1ο11οο11 111 ο111οτ 1ο11οτοο Βο11το1.1οο,

Μο "ο ο1ο 11111111 11ο1 σετ Βοο11Φ1τϋοο, 11οτ Νο11ο11ο1οτο,

11οτ Ηγρορ11το1ε οοτο11τ1 ο. ο. 111. οο11ο11111οο. Ψοοο ντ1τ

οοε 11οο Βου οοτ 11οο 1ο1οτοεοἱοτοο11οο Βοοο11ορο1ο11ο1

11τ11εο νοτοοεοο1νοττ18οο: 111το το1ο11ο ν11ο11οΙοτ1εο11ο11, Φο

81το111οτ 11οτ Ζο11οο ι1ο11 111το Αοοτ11οοο8 ι1ο1 Φο Κο.

11111οτοο, 1110111851 ο1ο11 11111111 νοτ11οο11οο, Φιοο 810 1ο 11οτ

ΤΜ; 2ο ο1οοτ οοΙο11οο Α” νοο 'Γο11811ο11εο11τ Βοο18οο1

οτεο11ο1ο1.

ννο 11111οεοο 1111ο Φο Ρτοεο οτο11οο: ννοτ1ο 11οετο111 Φο

ρ11το1ο1ο81εο11ο Ατ11ο11 11οτ ΙοοοΙο οο11 1νοΙοοο Βο11οορ1οΙ1

Με 1ηρο1.οο11εο11ο 8ο11το1 111τοτ Ζο11οο 11ο ΟτΒοο1οτοοε?

Με Ι.ο.Βοοεο 1898 11111. εο1οοτ 'Π1οοτ1ο 11οτ 1ο11οτοο

Βο11το11οο 11οτ Ιοοο111 11οτνοτ1το1, ντοτο11 οο11οο Φο 11ο

τί111το1οο νοτοοο11ο ν. Μο11τ1οΒο ι1ο11 Μ1ο11οννοΜο

(1889) 11ο11ε1οο1. Β1οοοο Ε'οτοο11οτ11 8ο1οο8 Φο Ε11ο11τρο.

1.1οο άοε Ροο11το11ο. Λο οο11 νοτο11ο11511οτοο (Ηο11άο11) Μπι

11οο11 ι1οτ Ε11ο11τρο11οο τοοο111111εε18 Φο οο11ινοτοτ Β11111οτοο

2οο1ο.ο11ο. Αο11οτοτοο11ε 11ο1το11 Πο1οτο111οοοΒοο άοε

ΗοορτοοείοοτοοεοΒοομε, - νοτοοο11ο, Φο 11111· οοο1ο111

Ιἱο11 Ηο11οο οιπ! Τ1τοΙο111 νοτοοοΒοο, 11ο1οο11 13111

οοτοο 211τ Ρο18ο, Φο Βο1νο1ε Φ1111τ, Φ1.οο ο11:111 άετ Ραο

11τοοο-Βοί1 οοο11οτ11 οοτ Με. ΡτοΦ1111ο1οοτ1οοοτοο Βο

11το11ο11 άετ 13τ11εο Φοοοο Ε1ο11οεο 11.111 11οο Ζοο11οτειο11

ινο1:11εο1 οι1ο1111οο 1111111. 1)1οοο 111οοτο Βο11το11οο 1νοτ‹Ιο

11ο11 ηρ1εο11ο11 Ρο11Ι‹τοοο-ΖοΙΙοο οι1εοεο11τ1οΒοο, 11ο. ε1ο11

Φο 11ο118οτ11οοε'οο11ο11 111εοΙο 11ο1οοτ εο11τ ετοοεοο

ΡοροΙοτ11111 οοτοτ 111111 118.1118.118θ11 θο1ο11ττοο οτΕτοι1ιοο.

Ετο1 Με 1Ποτοετο νο11 οοι1ο111, 11111” ο1οο 11το1τοτο Β11ο1ο

 

 

8118111121, Φο 1οοοτο Βο11το11οο 11οτ Ϊοοο1ο 11ο1ο111ο, 1ν11τοο

ο11εο1118 ο1οο 8τοοεοτο Αο11οοτ11οο1ο11ο11 11.111' ο1ο νοτννοο11ο1

,οοι1 111το Ροο111.1οιι 1ο Ζοεο.1οτοοοοο118 1111111111· Βοοο11ο

το" Οοο Ζοο11οτετοΕ1νοο11εοΙο 8ο11τοο11τ. 1311: νοτοοο1ιο

5ο11ο1οντ°ο 11116, οοο1111οο818 νοο 1111ο, 8ο1111Ιοο'ο,

οτεο.11οο, 111188 11111111 Ποτοτο1οΦ1οο άοε Ροο11τοοοεοο8οο,

Φο, ντ1ο ο11οο οτννϋ.11ο1, 11ο111ο11 Β1ο11οτ.οο 11οο11 ο1ο11 21ο111,

Με Βτ11οοοροτοοο1η111 ο111οτ ο1.οτ11οο Α1το11111ο νοτίο111,

11111 11οτ ο1οο 1οο11τ οι1οτ 11τοο1εοτ ετοτ11ο 8111οτοεο ροτο11ο1

811111, 1νοΙο11ο 211 οὶοο1ο ν6111ςοο Βοοντι1οοο άοε Πτ11εοο;

ροτοοο11γ1οε 11111τοο 11οοο. Μο Ιοοο111 Φ18οΒοο οτντο1οοο

81011, 11οο11 11ο1 νοτοοτοο111οτ 8111οτοεο, 811.οο οοτο1ο.1. ΕΜ;

1ο μ” ορ11το11 8τοΦοο 1νοτοοο Φο Ιοοο111 οοοοο11ο1οινο1οο

1ο 11οο ο111οτο11εο11οο Ρτοοοεο 111οο1οεο2οΒοο.

Ψ111οτορτοο11 ίο1111οο Φοεο νοτοοο11ο 11ο1 Ηο.οεοο

τοο11ο οο‹1 Μο.ο11ο1το111, Φο, 11ο1 1ν1οοοτ11ο1ι1118 Φο·

εο111ο11 Εκροτ1τοοο1ο, 11οοετο.11οτο11 Ι1οοοτοο, Φ1οε οοο11 Φο

ΙοοοΙο ετο1ο, 11νοο11 οοο11 ορ111οτ Φο 11118 Ροο1ττοοεροτοο

ο11γο1, 1ο 11οο ο1τορ111εοοοο 111111 ο11Ιοτο1.1εο11ο11 Ρτο2οοο 111οο1ο

ΒοοοΒοο 1νοτι1οο. Ν11ο 11111 1111111· 1ο οοοοο1οτ Ζο11 8 ο ο ο τ

11οο11 (1904) Φο 1111οττοοο11οοοο Το1εο1ο11ο 1οοτεοετοΙ11,

ι1ε1.οο 11111 80. 'Με οοο11 11οτ Ποτοτ111οι1οοε 11ο11ο Κοο1οο11οο,

81ο1ο112ο1118 11111 11οτο Βοοινι1οι1ο 11οτ ΙοεοΙο, Ζοο1‹οτ 1111

Ηειτο οο11τ111.Βο1οτο1εο (Με Βο1το1οο1ο.τοτ1ο.1,

1νοΙο11οοΓοτ ο1οο1οοοτο Βο11το11ο11 11οτ Ιο

εοΙο οο11 111τοο Ζοοοο1111οο11οοος 11111 11οτο

Ζοο11οτοτοΠ1νοο11οο1 ορτ1ο111:, 11ο1ο Βοτ1ο

8158. Ποτ ν. Η οοεοτο1111ο 11ο.1 εὶο11, ο1181ο1ο11 οτ Φο

ΙοεοΙο Φο 11οοοο11οτο Οτεοοο ο.οοτ11οοο1, Βοοοι1 1οτο Βο

21ο11οοε πιο Ζοο11οτο1ο11ννοο11οο1 οοοΒοορτοο11οο. Νοοοτ

ΦοΒο 1ε1 ν. Ηοοεο το οοο 2ο 11οτ Αοο1ο11τ οοτϋο11οο11ο11τ1,

Φιεο Φο 1οοο1ο νοτ1ο.11ο1ο ΠΙοΒο οοἱο11, 11οοε 111το Ζο.111

1νοο11εοΙο 11ϋοοο.

Κο11το11 "ο οι1ο 2ο οοοοτοο Ε11ροτ1τοοο1οο 11ο 1το1οεοο

Μ11οοοο ιοτ11ο11. Βο1 Φο· Ζοο11οτ-Π111.1 οὶ11‹1 ι11οΙ11εοΙο

Ι:1ο1ο οο‹1 111τοοο ε1ο11 11111 5011190011 ο11οτ Βοτο11:11τ 11111

8οίτοο1ο. Μοο 11οοο ο1ο11 111111. 11ο οτ11111τοο, Φ1εο Φο

οο1τοοορ1111ο 8οοετο.ι12, Φο ο1ο1ι 1ο ι1ο11Ιοεο1-Ζο1Ιοο 111.

. Ροττο νοο 1ο111οο 1ίστοο11οο 11ο11ο11ο1, ο1ο11 111 Φο Β1111

11ορ111ο.τοο οτεοοοοο 11111. Βο1 Φο· 8111τ11ο-Β1111 ε1ο11Φο
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[ΟΙ. Βετιιειιι).

ΙιιεεΙιι νιοΙιΙΜειιι,··ιετΒειι ειοε εΙιει· Ιιει1ειιτειιιι Ιιεεεει πιιι

ΒιιΓτειιιιι. Ιιι Μεεειιι Ρ'εΙΙε ιεΙ.Με Αι·Ιιειι. εεε Ρει.ιιΚιεε.ε

ειιιε ιιοριιεΙι;ε: ειε Βεει.ειιτ ετειειιε ιιι ειιι· ννιιΙιιιιι€ εεε

ιιιεεΙε.ι:ιεειιειι Ρετιιιειιτε, Με Με 5ιειΙιε ιιιιιειΙιε.ΙΙι εεε Βιιιιιι

ΙιειιεΙειιι ΖιιεΙιει·ιιιιιι ννεεεει εει!εει, ιιιι·Ι ενσειτειιε ιιι άει·

ιΝιι·Ιιιιιιε άει· νοιι άειι ΙιιεεΜεΙΙειι ε.ιιεεεεεΙιιεεειιειι

Βιιιιετειιε, Με εεε ιεεειιίεΙΙε ειοετ ιιιεΙιι· ιιιιιει·Ιιε.Πι εεε

Βιιιιιιι.ιεΜιιε εΒεριεΙτ. Βει άει· 'Γιι!ε-Βιιιτ ειιιιι Με ΙιιεεΙιι

Βιοεε, νοΙΙεεΠιε ειιι! ΓειΙιειι ειοε ετιιι·Ιι πιιι $είτειιιιι,

ε. ε. ειε εεΠιιι1ειι ειοε ιιε ΒιιιΜιιιιι άει· ΒιιΙιε. Βειιιι Ηιιιι

εετιι Γειεειι ειεΙι-Οἱε_ΙιιεεΙιι ΒΙειεΙιΓεΙΙε ειιιιΙι-τοτ, ειπε ω”

ετ.ινιι.ε Μειιιει· ειε ιιιι·νοτιιειεειιειιιιειι ΡεΙΙε, ιιιιιιε ει!ιΙει·

Με ιετ Μιτειι Με Κιιιεε εοι πι, ιιι άει· ειε ειοε νει·

άεπι Βιιιιιιιι. εεε Τοι1εε

Ιιι ιιεΙειιετ Αττιιιιιι Με ινιι·Ιιιιιιει εεε νοιι ΒιιεεΙεεΙΙειι επε

εεεειιιει1ειιειι Ρει·ιιιειιιε ειιι' άεπι ΖιιεΚειειοΗινεειιεεΙ νει·

ειοε @Με ιιιιιιιιιετ κι πειιι ιιοεΙι Ιιι.ιιΒε ιιιεΙιτ ιπι Με.ι·ειι.

Βιιιιεε, ι1ει ιιιιιι€ειιε Με ιιιιιειε 8εΙιτειιοιι εεε Ι)ιϋεειι

εεΠειι ειιεειιιειιι€, ε!ειιιιτ, Μιεε ει(ειιιιιεΙΙ ιΙετ Γιε8ΙιεΙιε

$τοΙ°Ι` Βει ιΙειι Ρ'ιιιιΙιτιοιιειι εεινιεεει· Τει1ε Με εειιιιιεΙειι

Νει·νειιεγειειιιε ειπε ΒοΙΙε εριεΙι, ιιιιιι Μιεε νοιι Μεεειι

Νεινειιεειιιτειι Με άει· ΒιεΠινεειιεεΓ ιιι Μπι ΜιιεΙιεΙιι ιιε

ειιιΒιιεει "Με, ιΙετειι Νειιιιιιιι;ειιιειει·ιεΙ άει· ΖιιεΙιει:

ΜΜΜ. 8ειιιει·ΙιεοΚ κι ειοε Μιει Με Απ. εεε ΒιιιΒιιε

εεε ειιεΙι ιιιοιιι ιπι Μειειι. ΑΙΙει ιλ(ιιΙιτεοΙιειιιΙιεΙιΚειτ ιιε;ειι,

πιοιιιι ει, Μ; ει· ειιι ιιιιιιτεΚιει·. «Αυ ιιει ΗεΒιιΙιειιιιιε Με

ΖιιεΙιει·ειοδινεεΙιεεΙεΊιιιΙιειι ιιε;ιιιΙιειι εινειΓε1Ιοε ε.ιιεεει· ιΙειιι

ΡειιΙιτειιε ειιειι -ιεεινιεεε ΤειΙε εεε Νεινειιεγετειιιε εοινιε

Με Ι.εΙιει· ννεεειιτΙἰειιειι Αιιιει!. Πιεεε Μει Ρει.Ιιτειειι επιτ

ιιειι ειοετ ιιιιειιιιειιειε νοιιειιιε.ιιιΙει·, νιεΙιιιεΙιι· ιιι σει·

Ψειεε, Μιεε ΜτεΙιτ ιιιιτ Με Ι.εΙιει· Ηγρει·ΒΙγΙιεειιιιε ειιι!

ΒΕι!ιοειιιιε ει·εειι_εειι 1ιειιιι_; _ιιιιι1 πω· εεεεΙιιειιι Μεε ιιιιιειι

8$ει€ειιιιιες ιὶει ΠιιιεειΖειιε νοιι βι!ιΚοεειι ιιι ΖιιοΙεει·

Νεινειιεγειειιι από _ΡειιΙει·εε.ε Ιιϋιιιιειι

ιΠεεεΙΙιειι Βιεειιειιιιιιιεειι ιιειιιιιεειι, ιιιιιειιι ειε ιιι ω· Ιω

Ιιει· ειιιε ε ειιΙεΙιε Βιειεςει·ιιιιε ιΙετ ΖιιοΙ:ειει!ειιιιε Μπει

ιιιΓειι. ΝοιιιιειΙετινειεε εειιειιιι:.εεε Νειι·ειιεγετειιι ειιιειι

ειιιειεειιιιειι, εεε Ριιιιιιιεεε ειιιειι Ιιειιιιιιειιιιιιιι ΒιιιΒιιεε

ειιεειιϋΒειι;εεΙιετ ΒιεΙιετεε Βει Βει:ιιιιιε εεε Νειιιειιεγ

ειειιιε ειιιει·εειιε, Βει Πιιτειι1ι·ι1ειιιιιιε ιιει· ΡιιιιΚιιοιι εεε

Εε.ιιΚιεε.ε ε.ιιι1ετεειτε. Νικ Με Ρε.ιι!ιτεεε εει.ι·ιΙΤι, εε

εεΙιειιιτ. εε εειιιειι ΙΒιιιΒιιεε ειιί Με Ι.ειιετ (ιΙιτειιι) νει·

ΙιιΜεΙεΙ: ειιιεε «ιιιιιετειι» ΒεΙιιετεε ε.ιιεειιΜιειι». ννιιε ιιιιιι

Με ἱιιιιειε.. Ξειιτειιοιι εεε ΡειιΙιιιεεε ειι,ε,ιειιοιιιιιιειι, ιιιιιι

εεε ιιειιιιιειιιεειιι:Ιι Με Αιιιοιειι, ι1ειιειι Με Βιιιειειιε

ειιι· Ιι1εεΙιι ειοετ ιιεΚειιιιιι απ, ειιι, εε Μ; εε ‹1οεΙι ειιι

ιιειιεΙιεεειι6ετειι, ειε ιιειι Ι.ειι€ειΙιειιε'εοΙιειι ΙιιεεΙιι ειι

2ιιεεΙιτει!ιειι, Με Μιι·εΙι Ηιτειι Βιιιι ειιτεΙιειιε ιεεεὶειιει. ει·

εεΙιειιιειι, Μεεε Μι ΓιιιιΙιτιοιι ε.ιιεειιϋΙιειι.

ννειιιιειι Μι· ιιιιε ιιιι_ιι άει· 1)ιεεεεεεΓοιεειιιιιιε ευ. Πε

ειεΙιειι ειοε ιειει 2 Ι.ιιεει· ειιι. νοΙΙετειιΜε νειεεΙιιεεειιειι

ΑιιειοΜειι θεεειιιιιιει·. Πιο ειιιειι εεΙιειι ιιι ιΙειι νειειιι1ε

ιιιιιι;ειι εεε Βιιιεειιρει.τειιειιιιιιε Με Πιεεειιε εεε ΒιεΙιειεε, Με

ειιιιειιι - ιιι ”νει€ιιιι1οιιιιι€ειι ‹1ετ Ι.ειιεει·Ιιε.ιιε°εεΙιειι

ΠιεεΙιι. ΑΙεΗειιρινειιτετει Μες ειειειι ΤΙιεοιιε !ιειιιι ινοΙιΙ

Ηειιεειιιε.ιιιι έεΙτειι, ι!ει ιιι 84 Βιεεετεε-ΡεΙΙειι ιιιιι

θ ιιιιιΙ νετειιιΙειιιιι€ειι ιιι Μπι ΙιιεεΙιι Κοιιειιιιιειειι Ιιοιιιιιε,

εεεεεειι ιιι εΙΙειι Εε:ΙΙειι ειιιε ειιιΓειοΙιε Αιιοριιιε εεε Ρε

τειιειιιιιιε, Ιιοιιιιιιιιιετι πιιι ειιιειιι ειιειιιιεεΙι ειιτ:ϋιιΜιοΙιειι

Ριιο2εεε ι·οι·Γειιιι;ει ιιιι.ιιιιτε Μεεε νετειιι1ειιιιιε θιιιιιιιΙει·

ειιιοριιιε "με ἰΙιτει ΑειιιιΙιεΜιειτ πιιι άει· θτειιυΠιτ

ιιιιιοιιιιιε Πει Νιειε ειιι! Με ιιι Πιτ εεε Πιτ ΒιεΙιει.εε

ΟΙιειεΙιτειιειιεεΙιε, σε ειε Βει ειιεει·ειι Βιιιι·ειιΕιυιι€ειι

ειοετ Ίιειιιει·Ια ” ινιιιιιε, - ειιιε Αιιεειιειιιιιι€, Με· ειοε

ΗετιιΙιειιιιετ νοΙΙ ειιεειιΙοεε. ι

Πιο νειΓεειιιει σει· 2. ΤΙιεοιιε (Οριε,

ΝειεΙιεεΙΙιειιιιι-ΒιειιεΙ, Τιιιιιε.ιτ, ΡιεεΙιειι,

Ξε.ιιετεεεΙι) ινειεειι ειιιειιιιιιιιιε ειιΓ Με νειιιιιιιι!ειιιιι€

άει· ΖεΙιΙ ω· ΙιιεεΙιι Με ειιιιι νϋΙΙιεειι $οΙιιιιιιιιι1ε (Βοιω

[ειν) ιιιιιι ειιι ρειιιοΙοειεεΙιε νειειιεειιιιιεειι άει· ΙιιεεΙ

Με, Με ιιι ΜΜΜ; ΜεΙιειιεεΙιειι Πιι1εειι Με εειιιιιιιειι
ινειιΙειι.ν .ΤειιυεΙι ιιειετ ειιινειΙειι εεε Ρειειιειιιιι1 ε!ειοΙιίειΙΙε

ΞειιοΙειν

ιπι $τεΜιιιιι ι1ει Εεεε ΙιεΕιιι1ειι..

νετειιιιειιιιι8ειι ω, Με ιιι ειιιει· ειιιΓεεΙιειι Αιι·οριιιε πιιι

ειιιει·_ιιιειιι οιιει· ινειιι,εει·' ειιεεεειειτειειι ΒΜετοεε ιιε

ειεΙιειι. Με ιιιιιι Με ρειιιοΙοειιεειιειι νειειιιιει·ιιιι€ειι ιιι

εεε Ιιιεειιι ειιιιετιιιΤε εε εειιειι ΨειειιεεΙΙιε.ιιιιι ιιιιι1

8τειιι€Ι, Με ιιιοιιΙ Με Πε.ιιρινειιιειει ι1ει· ΙιιεεΙιΙιεοι·ιε

@Με Μιιιιειι, Με Αττοριιιε ι1ετεεΙΙιειι ιιι Μ·ει Ι·'οι·ιιιειι

ειιΓιι·ετειι: ειετειιε Με ειιιιιιιειιε Αιιοριιιε, σειι" Με νε!ιιιο

Ιιεειίοιι ιιιιιΙ ΥειΠΙ1εειΒιιιιε (ιιγειοριεεΙιε Βεεειιει·ει.ιιιιι),

ειιιΙΙιεΙι Με ΑιιορΙιιε ιιιιτει· νετιιιειιιιιιιε εεε Βιιιι1εεεινε

εεε. ΟΙειεΙιεειιιε ειινιεεειι ειοε ιιι ει.Πειι 32 νοιι Πιιιειι

ιιιιι.ει·ειιεΙιτειι Γε!Ιεριι Με ΖεΙιΙ ιΙει· ΙιιεεΙιι νει·ιιιιιιι1ετι, ιιι

ιιιειιιετειι Ρϋ.Ιιει1 εε ι›ει1ειιιειιιι, ιιεεε ιιιιιιι εεΠιετ ιιι επεε

εειειι 8εΙιιιιιι.ειι ιιι Ιιειιιειιι ειιιιιεειι Ι.οιιιι!ιιε ειιιε ΙιιεεΙ

·Βιιόε11 ·Ιιοιιιιτε.

νοιι ε.ιιιιει·ειι νειειιι1ειιιιι€ειι, Με εοιιετ ιιοε!ι ιιι ιιειι

ΙιιεεΙιι ω ΒιεΙιειεε εειι·οιϊειι ννοιιΙειι ειοε, εειειι ει·ινε!ιιιτ:

ΒΙιιιιιιι€ειι, ΓειΠεε Βεεειιειει:ιοιι, ε.ιιιιτε ιιιιιι ειιιοιιιεειιε

Πιιι:ιιιιιιιιιιιι:ς ιιιιιΙ ΙιιιιΙιιιε Πεεειιειει.ιιοιι. Ι.ει2Ι:ετε νειειι

ιιει·ιιιιιι ιετ ειιει·ει νοιι Οριε ς190Ι) Ιιεεε!ιι·ιεΙιειι ννοι·ιιειι

Βιε Ιιεετειιι Μιι·ιιι, Μιεε ειιι Με ΚειιιΙΙιιιειι εετ Ιι1εεΙ ειι

τεεεΙιιιεεειΘε ιιιεΙιιιε Βε!ιοΙΙειι μεΙεεει·ι.. ειοε. Πιο

ΖεΠειι ειοε ειιι Μεεειι ΒιεΙΙειι ειι Οιι·ιιιιι1ε εεεε.ιι€ειι, Με

ειιει·ειιεειιιιειι Μειιι ιιιιιι ειι·οριιιεειι. 8ειιειεεεΙι, ειιι·

Μεεε νετειιιιι·ι·ιιιιεειι, εεΙιι ειιι€ειιειιι1 ετιιάιει·τ ω, νει·

Μπι ειοε, ιιι ΑιιΒειι·εεϊιτ ιιεεεειι, Μι.εε Με εΙιετε!ιτειιετι

εειιειι Μει·ΚιιιιιΙε ιιει ΙιιεεΙ2ε!!ειι εειιι· "Με εεΙιειΓ Βει·

νοι·ι.ι·ει.ειι, εειιι· τεεεινιει·ι εεεειιιιεει άει· 8ιεΙΙιιιιΒιιιι.ιιιιιε

Οιιιε'ε. ΠεΙιει· εεε Πιεριιιιιε εεε Ημι1ιιιε ειιιι1 ειοε Με

Αιιιοτειι ιιοειι ιιιειιι ιιιι Ι:Ιει·ειι, Με ειιιειι Ιειτ.ειι εε νοιι

εεε ΚειιιΙιε.ι·ινειιι1ειι Μι, Με ε.ιιι1ει·ειι νοιι ι1ειι Ιιιεε!

εε!Ιειι.

. Πὶεεειι ΒεΓιιιιι1ειι ειειιειι ιιιιιι ιιΙΙειιιιιιιςε ειιιε Βει!ιε

νοιι Πιιτειιειιειιιιιιε,ειι εεεειιι1Βει·, Με Ιιειιιε νετειιι1ει·ιιιι€ειι

ι1ειΙιιεε1ιι -Ιιει ΒιιιΙιετεε 1ιοιιειειιειειι @ο ιι ε ιν ε γ-Ο ε ι ι ε Ι,

θιιιιιιειιιι ιι.ε.)ιιιιιιιιι Μιιιειι ειε ΗειιριιιτεεεΙιε ειιι” ειιιε

ιιιιειεειιι6εε Βιιιι1ε,εςεινεεεειιτινιεΙιεΙιιιιε ιιιιιΙ Ατι·οριιΞε (Μπι

Πειι Με ν., Πειιεειιιειιιι ιιιιιι Ηεικιιειιιιετ) Ιιιιι€ε

ινιεεειι ειτε." " ' ι -

ΜΗ· επειιιιειι Ιειιιει· ειιι 2 Ε'ε!Ιε νοιι ΡειιΚιεεε-ΤΠεεετεε

ειιι· νειΓιιΒιιιιε. ΒεΜε ΡειΙΙε, ε.ιιε σει· ιιιειΜιιιιεεΙιειι ΚΗ

ιιιιι νοιι ΡιοΓεεεοι· Πε ιιιο, Ιιειιιειι ιιιι ιιιεειΒειι ρει.ΙιοΙο

ΒιεεΙιειι Ιιιετιιιιι1: ειιι· 8εΙαιοιι. °

Ρε!! Ι. Ρειιι!ιι·ειιε Μειιι, ινἰε8ι 90 ει. ΜΜιι·ιιεΙιοριεειι

ιιἱειιιε Βεεοιιιιετεε ΙιειιιειΚεε.ι·. Πει· εειιι6εε Βιιιι ιετ ιιειιι.Ιιειι

εἱε!ιιι›ετ. -

ΜιΙαοεΙιοιιὶεεΙιε Πιιιει·ειιεΙιιιιιε: Ιιι $εΙιιιιιτειι εεε ιιει

σειιιΙε ρειιειεειιε ΜΜΜ ειοε ειπε ιιιειιι· οι1ει· ιινειιι€ει·

εειιεειιιΙιοΙιε ιιιιειΙοιιιιΙειε ΒιιιιΙεεεννειιεειιιιιιιεΙιεΙιιιιε !ιε

ιιιειΚΙιετ, ννειεΙιε ιιι άει· ΝεΙιε 8ιϋεεετει ΑιιεΠΠιι·ιιιιεε

@εεε ειιι! ΒιιιιεεΓεεεε ειΘεεειε Βιιιιειιειοιιειι ειιιιιιιιιιιι.

Βιεεεε Βιιιιιεεεινε!ιε κι ειεΙΙειιιιειεε τειεΙι ειι ]ι1118,°0ΙΙ

ΒιιιεεεεννειιεεεΙΙειι, ετεΙΙειινιεὶεε Ιιεεειι ιιι Μπι ιιιιι· ερει

Ιἱειιε εριιιιιεΙΓϋιιιιιεε Ιίειιιιε. Αιιι1ειεειιε ΒειιιειΙιι ιιιειι ειιι:Ιι

Ιιιει· ιιιιι1 Μι ειιιε ετε.ιΙιε ιιιτειιιιιιιιΙϋεε Βιιιι1εεεννειιε

ειιιινιεΙζειιιιιε, Με Με εειενιιεειιειιΙιεεειιεειι ΤιιιιιιΠ ειιι·

Αιι·οιιιιιε οι1ει Βει ειιιιι νεΙΙιεειι $εΙιινιιιιι1ε εεΙιι·ειεΙιτ

Ιιειιειι. 4

ΒιεΙΙειινιειεε ίεΙΙειι, ιιι Βιεεεειειι Βιιιεεεειεεεειιιεεεειι,

ειιιιΙιειιιιιε ΙιΙειιιε Ι.ιιιιιιιιιι ειιι, Με πιιι ειιιειιι ΙιιιΙιιεεΙιειι

ΒριτΙιε!, εεε εΠε ειιειεΙιτειιειιεεΙιειι Βιδειιει:Ιιείτειι εεε

ΒριτΙιεΙε ι1ει Μειιιειι Αιιει'ιιιιιιιιιεεεειι€ε ιιεε;τ., ειιεεεΚΙει

ιΙει ειπε. ΣΥΝ ΙιεΕιειι εε ιιιει· ε.ΙΙετ ΨεΙιτεεΙιειιιΙιειιΚειτ

ιιει:Ιι ειιι. ειιιει ννιιοΙιειιιιι8 ι1ει ΙιΙειιιειι ειιι! Μειιιειειι

ΑιιείιιΙιιιιιιεεεε.ιιεε ειι ιιιιι, Με ιιιιιιι ειε ειιεΙι ιιι σει·

Ι.εΙιει ιιιεΙιι: εε!τειι ΙιεεεεεΙιτει. ΙιιιιΖει·ιιε, θιιιιιιιειιιι

Βο!ιοΙειν Ιιιιιιειι ΜυεεΝιειι Βεοεεειιι.ιιιι€ειι 8ειιιεειιιι.

Οιιτι1ιειιιιιι με ι1ει Μειιιιιιιε Αιιειιιιιειι, εε Ιιιει· ενεπ

ιιιεΙΙ πιιι εάει1οιιιΜϋεειι ννιιεΙιειιιιιε ευ ιιιο ειι ιιεεειι.

Βιε Βιιιεεεεινειιεινι1εΙιειιιιιε ιετ 1ει1οειι ΜιτεΙιε.ιιε ειοετ.

ειιι εεε εε.1ιΖε ΡειιΙιιεε.ε ειιεεεειειτει, εοιιιιειιι εεεεΙιτειιΚι

ειοε ειιι” ειιιεεΙιιε ιιιεΙιι· οι1ετ ινειιιιιει· ει·οεεε θειιιειε,

ιιιεΙιτειιι1 Με ι1εεννιεοΙιειι Ιιεεειιι1ειι ΒΙιεΙΙειι ιιοιιιιιεΙ ειιι.
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ιτιο1τεΙιεε Βιιιπεπεντε1ιε πππ ι·ο11ει;ειιπιπ εεειιιιπε πιω

πειπειι. Βιε1Ιειιιτειεε πιει πιετι πιε εε1ιοιι επεπ ειε

«Πειιετ8πτιΒε1ιι1πετ» 1ιεερτοε1ιειιετι, ειεε τπιτ Βοειτι ειιι.τ1τ

Πι.τιιετιπειι Ζε11ετιιρρειι. 111ειε πειι πιε 1.ε.1ιττετ1ιετιε'

εειιειι Ιιιεε1ιι 1ιεττιπτ, εο κι ι1ιτε Ζειιι1 ειιιτΙτ νετπιιιιπετι

πππ ιιι ειιιιεετι $ειιιιι1.1ετι 1ε1ι1ειι ειε επεπ πειπ. Με παπι

ετ1ιειιτειιετι Ιιιεε1ιι πειθετι πειιι:1ιε1ιε νετειιπετιιτιεςετι. Ειτιιεε

ειππ ειπετ ειιιίειειιειι Α1τοριιιε νετ1”ιιι1ετι. ι1ιτε Βιιιπεπε

ιτειιε1τερεε1 κι ειιιιτ1τ τετπιτ:1ττ. ειιπετε πειεεεετι ειππ πω.

ε1τιετοειετι, ιιτιπ ειπετ εε, πεεειιιιτ τιοε1ι επ ι1ιτετ Ρετι

τι1ιετιε ειπε Βει1ιε νοιι 1ιιεε12εΙΙεπ Ζιι εε1ιετι ιε1. Πιο

Βιιιπεπεινε1ιεεπιιτιο1τε1ιιιιπ τιιιιειιι επι ιιιιιιιειιι1ιε1ι ιιπι πι..

Ιπεε11τε.ρι11ιιτειι 1ιετιιτιι ετε.τ1τ 1ιειιιετΙτιιετ. Ιειι ιππειι1ε παπι

1ιετοιιετι, πειεε πιιιιι εο1ο1ιετ Ατι νετιιιιπεττε Ιτιεε1ιι επεπ

ιτιιιιιττετι νο11ετειιπιε ιιοττιιιι1ετι Ρετιιττεειε- Ρτιτειιε1ητπε

1τεπειι 1τειιτι. Ιιιι Βιιιπεπεινειιε οπετ ειιιο1ι ιτιπιιιιετι πεε

ΡπτειιεΙιτιιιε 1ιειιιετΙτι πιειιι ειιιτει1ετι Ιτ1ειιιε Βιιιπεπειτειιε

1ττιπιειιειι; εε ινιιτε ειπετ ιιιιττιπ81ιοιι, πειεε πιεεε Κτιπιοιιετι

ιιι Βιππεπεντειιε ιιπιπεινειιπεΙιε 1πεειιι πιιτειε1Ιειι.

Νιιτ ιιι ειπετ Ιπεε1 1ιεο1ιειο1ιτειειειο1ι ειπε Ηειετιιοτ

τ1ιειπιε. απ. πιο 11511ίτε πετ Ιτιεε12ε11ειι Ζετττ1ιιιιπιετι τω...

τει 2. Ρειιιττειιε ειετ1τ ειτορ1ιιετι, ειεε: 72 ετ. (ππε

ιιοττιιιιιε θειτιο1ι1. κι 90-120 ει).

Με1ττοε1τοριεο1ι τιιτ:!ιτε Βεεοιιπετεε 1ιεπιετ1πιετ.

Μι1ττοε1τοριεο1ιε Πιιι;ετειιοιιιιτιπ: Βιε.τ1τε Α1.τοιιιιιε πεε

Ρε.τειιε1ιττιιε, ιτι1ετΙο1ιιι1ετε Βιιιπεεεινειιεινιιο1ιετιιιι€, ποειι

πω. εε ειιιτ1τ, πιε ιπι ετειειι τω. Πεε Βιιιπεπεντε1ιε

κι πω, εριιτ1ιε1ι πιιι εριιιπεΙ10τιιιι€ετι Κετιιειι νετεε1ιετι.

Πιε Οριε°εε1ιειι ιιιοπιιι2ιεττειι Πτπεειιεε1ι1ειιιοιιε ειππ ειπετ

Ζιι ίιιιπειι. Ι)ιιε ιιι1ετιιιιιιι1πεε Βιιιποπτεινε1ιε ιει ποτττιε.1.

τιιι:1ιι. πεντιιε1ιεττ.

Με Ι.ειιΒετΙιειιιε'εε1ιεπ Ιιιεειιι ειειιι τιιτιιι πιιεεετει

εε1τειι, πιο ετ1ιε.11.ετιειι ειππ ειιιι1τ ε.ττιιρ1ιιεττ, τειΙινειεε

πιιι: ειπετ Βιιιπεπεντε1ιε1τερεε1 ιιιιιτέεΙιετι. Ιιι ειιιιπειι 5ε1ιτιιτ

τειι, ιιυε πειπ Οοττιιιε ρετιετεετιε, ιιιιπει πιειιι ιιεοΙι πεπι

επτε1ειιιιπετεπ Πιιτο1ιειιειιειι 1τειπε ειιιτιπε 1τιεε1. Ειπε

Βιιιπετ.ιεντε1ιεειιιινιε1τειιιιι€ ιιι πειι 1ιιεε1π πω.

Με εε1ιειι πω, πεεε ιιι 1ιειπειι Ε'ιιΙΙειι πιε1ιιεε1τι

νετειιιπετιιιιε, ιιι ειιιιιιιιτειινετ ινιε ιιι πιιεΙιι.ει.ινετ Βε2ιε

1ιιιιιε τιιι1ινιεεειι. ΜΗ ειπετ νετιιιιιιπετιιιιπ ι1ιτετ Με

πετ ιπι ειε1ειι Ρε11ε ειπε ειιι1εο1ιε.Αττερ1ιιε ιιιιπ Αιτο

ρ1ιιε τω: Βιιιπεπειτειιειιγρετριεειε, ιπι εινειτειι 1ι'ιι11ε ιιπτ

ειπε ειιιίεε1ιε Αττομ1ιιε ιπι 1τοιιετε.ιιετειι, νετιιιιπετιιιι€ειι,

ιιυε πετιειι πιτ πιιι νο11ετιι Βετ:1ιι. ειι1ειιιε Ριιιιιτ1ιοιιε

ε1ϋτιιιιι; πετ 1ιιεε1ιι επιιΙιεεεειι πιιτίετι. 1

Α1ιετπιιιεε ντειετ τιιιιι Με ππε Ρε.τειιε1ιτπι νετειιπε

τιιιι€ειι επί. 1ιεετε1ιετιπ ιιι ειπετ Αττοριιιε πεε Ρετειιο1ιχτιιε

εππ ιιιιετ1οιιιι1πτετ, πιο ιιιιετιιιιιιι1ϋεετ Βιιιπεπειτε1ιενετ

ιιιε1ιτιιτιπ. ·

Μεεε νετετιπετιιιιπειι ειε Πτετιε1ιε πεε Πιε1ιειεε επεπ

εειιειι. επι πιτ ιεποε1ι τιιτ:Ιιτ ιιετεειιιιμ. πο. πιε Με»

τω; 1ειιττ, πειεε πω.. νετετιπετιιιιεειι, επεπ ιιτειιτι ειε

ιιοε1ι επιι·Ιτετ ειιιε,περτιιετ ειππ. 1τειιιετι _ΒιεΙιεΕεε πετ Ρο1Βε

1ιε1ιειι, εο1ιι.ιιπε ιιπτ πιε1ιιεε1ιι τιιειιι ιιι πειι

ειτορ1ιιεε1ιεπΡτοΖεεε 1ιιιιειιιτςειοΒειι ντετπειι.

Πιο 1ιιεε1ιι ετιιειεετι ειεε ειε πιιεεετετ ινιπετετειιπε

Επιιι€ε Οττειιιιε πεπειιιιιιετ πειι νετεε1ιιεπειιεττ18ετεπ ρει1ιο

1οΒιετ:1ιειι Ρτοιεεεειι πεε Ρειι1ττεεε. 1)ιιτε1ι πιε Ειτρετι

11181110 νοιι Βο1ιιι1ττε,8οιιο1ειτ,ιι.π.ιε1πε.ε Με

επι' ειτρετιιιιειι1ε11ειιι 1ι'επε 1εετεεετε111:.

Ιιι πειι 14 νοιι ιιιιτ ιιιιτετειιειιτειι τιιειιεπιιιιοιιετι Βιιιιτ:1ι

ερειι:1ιε1πτ11εειι νοπ ΝιοιιΕπιε1ιετι1τετιι Μεεε ιε1ιπιενετ

εε1ιιεπειιεττιε1ιειετι ρει.1ιοΙοειεε1ιειι νετιιτιπετιιιι€επ ιιιιιεειτο1

Με. Ιιι ειπετ Ηιτιειειιιι ιεποε1ι-π1ιε1ιειι ειε ειππ ιι11ε,ιιιιιτι

1ιο1ι πετιιι, πειεε πιε 1τιεε1ιι ντεπετ ιιι ι1ιτετ Ζεπι1 νετπιιιι

πετι; ιτειτειι. ιιοε1ι ιι·πτετιπ ντεΙο1ιε Ζειειιεπ ειπετ ρει.1ιοΙο

Βιεο1ι-ε.ιιειτοιιιιεο1ιειι Α11ετειιτιιι ειιΓινιεεειι. ιτε 1ιτιπετι εποε

ιιι πετ Ι.ι1ετιιι.ιιτ 1τειιιειι ειιι2ιπειι τει τοπ ΙιιεεΙνετιι.ιιπε

τιιιιε 1ιει ειιιεπι Νιε1ιιπιεπειιΙτετ. Με θεπειιτει1, π. 1ι.πειε

νοτιτοτιιιιιειι ιιοτττιε1ετ 1ιιεε1ιι 1›ει 11ιε1ιετι1τετιι, Μ, πιο

πιτ επεπ εεεε1ιειι 1ιε.1ιετι, ιιι οιι νεττοο1ιτειι ινοτπειι. 1

ιτε ππτ1ειι 1ιιετιιει ειπετ ειππ νετε;εεεειι, πεεε πι:ιιιο1ιε

Ροτιιιετι πετ θιτ1τοειιτιε (ε. Β. πιε τιιιιιιειι1ετε)επειι ο!ιπε

Ιπεε1ετ1ττειι1τιιτιπ ·2ιιεπιπιπε Κετιιττιετι 1τϋτιπιιε ιιιιπ πιιεε πι..

81ϋτιιιιε πετ εε1ττε1οτιεο1ιειι Ρ'ιιτι1τιιοτι πετ Ιτιεε1τι πω.

Ιειο1ιτιιιο1ιτ ιπιιιιετ ιιιιι ειο1ιιιιετειι ε.ιιιιιοπιιεε1ιειι νετειιι

πετιιιιπετι ν.ετιιιιτιπειι Μ. 1)ιε ΑιιΓε.ιι8εεπιπιετι.πετ Ιι:ιεει-°

ετ1ττειι1τιιτιτς πι€5.<.ιετι ειο1ι οτι μου; πεπι ειιιιτοττιιεε1ιειι

Νειο1ιιτειε ειιι2ιε1ιειι. _

Ιιι πετ Ι.ιτετειιιτ Ειιιπειι πιτ Ρ'π11ενοιι ΡειιΚτεεε-Πιειιε

Με 1ιεεοΙιτιειιετι, Βει πετιειι ιιιιτ πιο 1τιεε1τι ρειιΙιο1οπιεπιι

νετιιιιπετι; ινιιτεπ, ινπ1ιτειιπ Με π1ιτιειε Ρετετιειιιιιι επι.

Με νο11εττιιιπιτ; ιιοτπιιι1 ετινιεε. Ηιετ 1ιειιιειι . πιτ εε τπιι

ειπετ ρτιιιιπτετι Ετ1ττειι1τιιτιπ πετ 1πεε1ιι Ζιι Μπι. Αιιπετε

νετιιπ11 εε ειππ πεεετ.ιετι ιιι πειι Ε'ε11ειι, ντο ειιοιι πεε

ι1ιιτιΒε Ρετειιε1ιττιι ριιιιιοΙοειεειι νετπιι‹1ετι ει ιιιιπ εε ιει

1ιιετ πιιτειι:ιιιε ιιιειιι ειιιεεεεε1ι10εεετι, πε.εε πετ ριιι1ιο1οει

εο1ιε Ρτο2εεε ετειι εε1τιιιιππτ πιε 1ιιεεΙ ετιςτιιῖειι ιιπτ. Αιιοτι

Οριε ιιειιιιιιριετ, πειεε ιιπτ πιε ιιιιετειιιιε11ε βιοπε

8εινε1ιεετιιινιε1τεΙιιιι€ πιε Ιτιεε1 πιιι ετπτειΓι, ινιιιιτειιπ πιε

ιιιτετι οιι Με. τε που ειιεεο1ι1ιεεε1ιε1ι ειι1πειε Ρ.ιτειιο1ιτιιι

1ιεεεΙιτετιΜ. Π _

Ιιι εειιιειι ιιειιεετετι Πιιιετειιε1ιιιιι€επ (νοεε) ιιπτ 11ο τι ρε

Β ειπετ πεΓιιτιπειι, πεεε πει Μετιεπιιετι ιιπτ Αττετιοε1:1ε

τοεε πετ θε11ιεεε πετ Βιιιιο1ιοτρεπε ιιε.ε1ι Βιιιιιε1ιιπε ειπετ

ετϋεεετεπ ΜειιΒε νοιι ΚοΙιΙειιγπτειειι, νιεΙ 1ειι:1ιιετ ειπε ει

τιιειιι.ετε θ1τ1τιιειιτιε ειιιιτιιι. Με Βει πεειιιιπειι Μετιεο1ιειι.

Ι·Ιορρε-8εγ1ετ πωπω πεεε Αττετιοε1τιετοεε εππ Βιετ

1ιετεε ιπ εε1ιτ ειιιέετι Βε2ιε1ιιιιι€ειι Ζιι ειιιιιιιπετ ε1ε1ιειι, π..

ειπε νετπιτ:1τιιτιπ πετ θειεεειτ:1ιιπε πειι Αιιε1:τι11 πεε1τιεε1

εε1ττειε ιιι πιε ΒΙιιι€είπεεε νετ1ιιιιπετιι Ιτειιιι. Βιε πιιτειι

πιε Αττετιοε1τ1ετοεε νετιιτειιειιιειι ττοριεοΙιειι 8ιπτιιιι€ειι

1τπτιτιιει1 πειι! επεπ πιε εε1ττειοτιεε1ιε'Ι'πιι€1τειι πετ Ιιιεε1ιι
1ιεειπ1τιιο1ιτιπειι. Π τ ι ι

νι|ειιιι πιτ εοτιιιτ ιιιιετ ειπε Βει1ιε τοπ επιιινετινιεπειι

πειι Βεινειεειι .ειιετιτιετειι πετ ιιιιιετειι 8ε1ττειιοτι πετ

1ιιεε1τι πππ ειιειιιιει”ειι ι1ιτετ Βε:ιετιιιιιΒ .Μπι Ζιιο1τετ

ετιιιϊντεοιιεε1 πππ ερε2ιε11 Μπι Πιειιετεε νετίιι€ετι, εο ιε1;

(Με πιεεε Τ1ιειιτιε ιιι1”ο1ττε πετ ιιεεειιινειι ΒεΕπιι·1ε 1ιει

1)1ε.1ιετεε επεπ Ιειιτ;ε ιιιο1ι1ειΙ18ειιιειιι ειιετ1τετιιι1:. Νοε1ι

επί πετ Ιειι21;ειι Βιι2ιιιιε πετ πειιτεε1ιειι ριιι1ιο1τιπιεσ1ιετι

θεεε11εε1ιε.Γι (Βετ11ιι,·Με.ι 1904) ιιπτ ειε ΙιεΕτιθετι ννιπετ

ερτιιο1ι ετΓει1ιτετι. ντι» ινοΙιεπ ιιοι1ειι. πειεε πι1το1ι ειιι

Γοτιπεεετ2ιεε ειιιι.ιοτιιιεε1ιεε Βιιιπιιιττι πεε πιε.ιιετιετ:1ιειι

Ρειιι1ττεεε, ινοΙιει ειιιειι πιε 1τΙιιιιεε1ιετι Βετειι, πιε-εε επεπ

Βιιιιετ1ιεπιτ Μπιουτ, 1ιετ0ο1τειο1ιτιπτ ινετπειι ιπιιεεειι,πιε

Ε'τε.8ε πειειι πετ ρ1ιιτειο1‹›Βιεε1ιειι πππ ρε11ιοΙοειεειιειι Βε

πειιιιιιι€ πετ Ι.ειιπετ1ιεπειεειιεπ 1τιεε1ιι πειιιιιιιν τω.

ετ:1ιιεπετι ιιετι1ειι ντιτπ. °

Εε ιετ πιιτ ειιιε ειιττετιε1ιττιε Ρ11ιε1π, Ηεττιι Ρ τοΓεεεο τ

Ι1τ. Ρο1ιε1τοντ τει ειε Πειιετ1τιεειιιιε π-εε Τ1ιετιιιιε, Με

Πιτ ππε Ιιιτετεεεε, πειεε ετ τιιειιιετ·-Ατιιειι ειιι€επειιπε

ιιτεειιι πω, πιειιιειι νετιιιιιπ1ιο1ιετειι Πειι1τ ειιεπιιερτεοιιεπ.

Ι.ιτει·τιτιιι·:

Ρ ι ε ε1ιι τι ε· ε τ: Βειι.ι·πετε πω· Κειιιιι.ιιιε πεε

Ιιιιιιι8.-1)ιεεετ1. ΜιιιιεΙιετι 1895.

8 επι 1 ε ε ι ιι τ; ε τ: 1)ιε Πτ1ττειιιτιιπ,ε· άεε Ρειι1ττειιε Βει πειτε.

11ιτει· Εεεε. νιι·τι1ι. Αττ·1ι. Βπ. ΙΜ. 1898. .

Ε ε τν ει. ε ε ιι ε κ· : νετε.ιιπει·ιιιιιτ πει· Ρειιι1-τι·εε.ε2ε11επ Βει ετιιι·1τ.ετ

Ρ.ιιι1ττεε.ιε

Α1ιιιοιιπετιιιιπει.πτι,επειτ.. Αι·ε1ι..ι`. ιιιιιτι·οε1τ. Απ” Μ. 913. 1886.

Μ τι τι 1τ ο ω.. Κ ι : 11ι1τι·οειτοιι. νετειιιπετιιιιπειι ιπι Ριιιιι1ττειι.ε πιο.

νιι·ε1ι. Ατε1ι. ει. 159. 1902. . . ..

[ι τι τι τ; ε τ ιι τι ιι ε: Πειιει· τω.. Γειπειι Βιιιι πεε Ριιιιιττετι.ε. Μεεε.

1)ιεε. Βει·1ιιι 1869. . . .

1)οπε1: Πειιετ πιε Αιιεξιι1ιτιιιι€επειιςε πεε Ρειι1ττειιε. πεε

Μειιετ1ιειι. Ατο1ι.1'. Απεπ.. ιι. των.. 1593. . .

Η ο ι ι 1 ι ο τ. πω. πιιτ Ρ1ιγειο1. ιι. Ρ1ιπι·ιπε1το1. τι... Ρειι1τι·ετιεε

εε1τι·ει.ιοιι. Αι·ε1ι. τ. ειτι:ι- Ριι.τ.1ιοι. π. ΡΙιει·ιιιιι.1ωΙ. 1311. 33. 1.894.

Η ιι ι.ιιι τι ιι ιι: Ζει· Ηιειο1οΒιιε πεε Ριιιι1ττεπε. νιι·ε1ι. ΑΜΒ.

1904- Ντιπ . . - _ - ι ;

Η επ εειιι ει. ιι τι: .Πειιετ ει.» Βιτιι1ττιιι· Με ππε Ψεεειιπετ

ΘΈιεειιιεε1 ιπι Ρε.ιι1τ_τειι.ε. 1.*ει·1ιπ1ε. π. πιεε1ι. ριιι1ιο1. θεεε11ετ:1ι.

19 . ζ

Υοιιεινεγ ιιιιπ Οεττε1: Βετιιει·1τ. πι· Ρετ1ιο1οειε πετ

Ζιιε1τετ1ιει·πι·ιι1ιτ. νιττ:1ι. Δι·ε1ι. τω. 1?1. 19ΟΒ. ε . ..

Ο ρτιο1: Ρειι1ττειιε. 11η.τε1ιιιιεεε π. Λεει. 191.12.
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εεε ε111.ε111·111111 11111· 11111111 11εε 2. 111111 Β. Β.11111ε11ρε111·11ε. 1111111111

1111111 ε11ε1111111ε11 11εε1.111111 ε111111111· 111·111111ε1111111ετε 11111 11118·ε8·ε11ε

111111 $1ε11ε 111111 11111· 11.11,111ε11:111111ε11 Β111ρε11ε11111111, 111ε1ε1 11111111

Η1111111118·εε1ε 11111· 1·111.111, 1ε11·ε111111.εε11.1 ε111111ε11 Π1·11ε11ε11111111111111111

111111 ε111·ε1ε1· 11111111· 111·ε1ε1· ο11ε1ε1 Β1·11ε111ε1·111ε1·1ε111.2ε. Α1111ε1·ε

8ε11ε1111111Μεε111111111.1ε11 11·111111111 111ε111 11ο11ε11111ε1·1. 0111· 81111111111·ε

11111 8111111111 11111· Α1111111ε 1111ε1.111·1 111 Α11111.11ε11, 11111111 11111. 011

111·εεε1εεεεε111111 11111' 111111 ε11·111111ε εε1111ε11, 11.111111111 11ε11 11111111ε11,

111 1111111111 11'1111ε 111 111111 1111111111 111111 111111. 11ε111·111111ε 11111ε11 8111

1·1111εε11 11εεο111111111·1εε11ε1· Α1·1 νε1·. 1111 11111·1,11·ε11 11ε111111νε1· Βε

1111111, 11111· ε111111111 επε1·1εε111ε1·1111ε1111ε Με1·11111111ε 1111 111112 111111

θε111.εεε11.

(111111111ε 11111· ε1111ε1_111 εε 1111111111: 111111 1111111111ε11ε11 11ε111111111.ε

ε11·1·11111ε Π1·11ε11ε1111111ε1·ι 11111 111111111 111εεε11 Ἡ`1111ε11 11111 11111:ε11·111111

111111 ε1εε11111·11εε1 11ι11εε111111111. Πε ε1ε1111ε111ε 111111 νο11 1111111111

11ε11,111εεε111 51111111ε1·2 111 11011111 1111κε11ο111111ε11ε1· 111111 1111111·

ε1111ε111111111ε1· 1111011111· $1.ε11ε1111111111 11111 Α111111ε1·11εε11111ε11 2111111

111ε11111111. Α11ε ε11111ε1· ε18·ε11ε11 11.1·111111·1111ς 11ε1·11.11ε εε1 ει· 2111·

Ζε11, 11111: ε111εε 1·εε111.11·1·εεεε11 Α111ε11111111ε1·1111ε, 11111111. 1111ε1.111111ε

11.11ι111ςε11ε11, 111111 ε11111 111 111εεε1 Βε21ε111111ε 11111 11·11111·ε, 1101011111·

ε111ε1ο11ε1111ε 1111111111 11ε111.ε11ε 11ε1·1111.11. 1111111· 11111111 ε1111ε1 εε1 111·

11111' 1111111ε Α11.1.111.11ε11 1111111· 111εε1111 11111111 1111111111εε11 1111111111. 11·εε111ε

εεε. 8ε111ετ 1111 εε 11 11111: 11 ε1111ν11ε11·,ε 11111·1111ε1, ε11εο11ε11 111· 111111

π11·111, 11εν1ε1 11111-11-11111.111· 11ε11ε11111, 111ε11ε1 11111 ε11121ε111·, ε111ε11

ε111.111ε11 1)111ε11ε1:11111ε1ε εεε 1111111. 1111111ο111ει1ε 111111 θε11111ε1·εε11

11εε 81.ε1·1111111ε 11111 11ε11 εε111ε1· Τ11ε111·1ε 11111111 111γε11ε11ε11 11εε1111ε

ε1ε111111111·111εε11ε11 Α1111111ε11 1111ε1111111111 ε1·11111.1111τ. 1111111111 εε

ε1ε11 111111 11111·11111111, Με εε 111111ε111111111111ε11 ε1111ε1111, εε, 1111εε 11111

εε1· 111·111:11εε11111ε12 11111 11111· 111·11111·ε11 511111ο1111.1111ε 1”ε1111 111111 11111

Με1·11111111 νο11 Α11111.111111 11111· 11.111111ε11ε1· 111·εε11ε11111111.1, ε11ε1· 11111111

ε1111111ε1· 11111111· 111111ε1, εε 11111111 Με 11111”ε1·ε111.1ε11-111ε1111εε11εο11

111111 111εε11111ε11εε11 νο11 11οεεε1· Βε11ε11111111ς. 0111111 1111111111 1111

εε111ε1· Α11ε111111 11111111 11οο11 111ε111ε 11111ε11111ε11ε11 1111101111, ν1ε1111ε111·

1111001111 111111 11111211 11111ε11ε1 11111111· Βε111ε11111111 111εεε1· Βει1ε

11111111, 11ε1·1111 Βεε1111111ε 11ε1111 ε11:1111111.11ε11 111111·ε11. Ι11 1111111111

1111111 1111ε11111 11·11.111εε1111111111111ε1· 11111·ο11111ε111ε1·ο11ε1111ε1 Α11ε11111 εεε

τε1·1ε, 11εο1111.11111.ε1 111 111εεε111 11111111. 1101111111 ει· 1-1111ε11 ε111111ε11

1)111ε11ε1111111ε111 1111ε θε11111ε ε1111·111 1ε 11111 11111111 1111ε δ. 1111111ε11

1111.111εε ε111ερ1·ε1111ε1111 11ε111 8ρε11111.11ε1111111ε1ε 111ε1ε1ε11ε11. 811 11111;

εε 1111111 1111111· 11111111 111 1111111111 1111111111 11111εε1· Α1·1 νε1·1111.11ε11.

2. Οε1ε11.1111ε 1111ε 111·ο11. 111111111111ε11ε. Με Π11ε.111111.11ε11111ε11 11111·

81:11111ε12ε11 111εεεε '1'111111ε 11ε11 Β1111·111111111111·1>11 11111ε1·ε1 0111111111

1111111 111111· 11111111· 111111, 111111 11111 ευ 11111.111·εε11ε111111111ε1· ε111 111111 1111

111111·ε Β111ε1ε111111,1.11111Κ11ο1111ε11, 1111111· εε ε11111 1111.11ε1 11111 1111111

Κ11ε1111ε1111ε111εεε 11.111' 11ε111·εε111ε111ε1111111· Β1ιε1ε ε11ε1· 11111 111111111.111ε

1111.111111εε11ε νε1·111111ε1·1111.1.1ε11 11111111ε111, 1111111111· 2 11111111 ε111ε1:111111.

11111111 111111 11εε111.1111 11.1ε 1111.1111η111111111111 1111111111 1111111 ε11ε111ε.11ε11,111

Α1111111ε11 1111111·ε1ε1111ε11 111111 11111111 11ε1·εε111ε11ε111111 Β111111111111·ε11 111111

ε11·11111ε1111ε11 81111111ε1·ε 11111111111ε 111·11ε11ε1111111111111111111ε1111εε111ε1

1111111111 11ε11111ε11 1·ο1ε11111111ε11111111 111·ο11. 1111111ε1111111ε. 81111111111111.11

11ε11 111111111111111 01111111, ε111ε11 Ε`1111 ε.11ε1.1ε11ο111111ε11. 111 1111111111 11111

ε111 11111111 111·111·ε11 11111 111111 111ε111ε1ε11 .1ε.111·ε11 11εε1ε11ε1111ε11 1111

011111 111 1ε1111ε1 Ζ1111 εε111 1111111; 11ε11 ε1111ε1ε11 1111 11111 Ε11·111·ε

11111111. 1)1ε 11111111 11εε 1. 111111 2. Τ1·1111ε 11ε11·ε11'ε11 111ε1ε1 Ε`1·1111ε11.

1111111 11111111ε11 111111 Β. Τ1·1111ε, 111ε Οε1εε181ε 11111· 111.1εε11ε11 Β11111ει1

1111111111. εε 111111·εο111ε 111111· 111ε Κ1111ε1.11.11ι 11111 $ε11111111·1τε11 11111·.

98111111 111εεε1· Α11 111111· νε1·1111.11111111ε1 ε1111ο11 111 1'11111ε1·ε11 11111

11111 1111. 1111 Κ1·11.1111111111ε.11εε, 111ε1ε1 11111 111111111111111ε11 Ρε1·εο11ε11 11111·

111·111111ε1111ει1 Κ111.εεε 11ε,1;ε,1.111ε1;, 111ο11ε1 111111 211ε1ε11 11111 ε1111·11ε

1)111ε11ε1111111111111111111ε11 1111ε111111ε1·ε 11111· $11112ε 11111· 11. ε11ε1· 12.

Β.11111ε ε11ε1· 11111111 1111111111, 111ε1ε1 ε111εε111,1.1, 11111,εε111.11ε11 1111111, ε1111ε

1111.εε ε11111 11111111 ε111ε Π1·ε111111ε 1111 111ε;111111ε1111111ε 1111111111 11εεε.

Η1ε1· 111111 1111. 11111 11.111111 1111111 11111111 Με εε11·111111111:11 11111111 11111111ε

Ν1111ε 11ε1εε111ε11 8111111 1101, 11111 1111101111 11111111. εε11111ε1·ειε 1111 11111:

ε11ιεεε1· 1111111111 Ζ11ε11111111ε1111ε11,11ε 11111 11εε Βεε1111111ε1·11ε11 211 1111111111

ε11 11111.

11111 1111111111 1111111· 111εε111· ν11ε11111ε1111111111.1ε11. 1111· 111ε 1·11111 17111·

1.1ερ,·ε1111ε11 11111 11111111.: 11111111ε1·ε Κ1·111111ε1111ε1111111:1111111με11 1111ε 11111·

Ρ1·111ε111111111ε νε1·Ιεεε11 11·ε1·11ε11, 8111111111 ει· 211 11111· Α1111εεε1111ε;,

11εεε 111111 Τ111111111ε11ε1ε1, 111ε11εεε1111ε1ε 1111ε 81.ε1·1111111 111111 εε111

1)ε1 81111 1111ε Η1111111ε1111111111=
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Αααειι,<ι·, εσινισ αιε αιιεσαετιιαιρρεα ε·ειε,ι.ιειιτιισιι αει· ατιιααι·ε

Βιιε ααεειι·εα!εααει· ετει·ι‹ει· 8σαιιιει·τιετι απ. σε ιααει·ε Θυμια

ιιιΐειττισαειι νστ·ιατειιεσιιεα ι·ει·ιααεεα. Πεεε !ιιει·αει αασ!ι ω·

ιιιιτιετιττιιιτιαε!!ε ιι'ειτισι· νοα Βεαεαιααι; εει. !ιιι!τε ει· αιε εισαι·

ινααι·εσιιειιιιισα. εει εε, αεεε εε εισα ατα αισε εεετειεει·τε Ετα

ρίιααιισαιιειε σαετ· αιιι ιτσαετιιατισαε!!ε Κι·ειιιταειιεα. σιειιι.

Αιιιιιιιιε ειε. ιιεααε!ε. .Τεαειιι'ε!!ε εαετ· ειιι.ααε ει· ε.αε αεαι θα”

τιαα αεα εααει·εα Βιεεατιιια!ισιιιτειιεα ασε 8σ!ιιαετιεε εασ!ι εαι`

αιε ιιει·νστ·ττιαεααε Βεαεατααε ετετιεσαετ· ιιισα:εατε εσιι!ιεεεεα

:τι αιιτ·ιεα, σε ιιιει·, ε!ιτι!ισ!ι νι·ιε αει αει· θσσσν,ε·σαγαιε νοα

Βιαιιιιεε εειεα ααα ασ α.!ιιιιισιισα ιαι·εσιιειααιιαετι ιιι!ιι·τεα.

(Αατστ·ειει·.ιιι.
ι Πι·. Κι·εα α!ι ε! ε Με αεεστιαει·ε αει ι·ιει·ιαειιι·σεεα αιεεεα

$σιιαιει·ιι ειιιΗισι·ιιιιαι τ.τετ'ιιααεα, αει αεα ρεειιασετεασ!ιει·αιεε!ιεα

Ζιιειεααειι, ατια εαεαεσ σα. ατι αει· 5. ατα! ε. ιιιιρρε ια αει· ιιι.

Ι.ιτιιε; σιτ ιετ τα" εσ!ισα αιε ειιιιασ!ιε Ρει·ιταεεισα εειιι·εσααισι·2·

αειι ααα ει·ει ι·εσ!ιτ εια ι)ι·ασ!τ εαϊ αεα Κασσ!ιεα. Αιιεςεερι·σ

σαειιειι Βτει·αε!-Βσατιιει·σ αει ει· ειισιι αει αεαι·σσετιιιεε!ιεα _ιαα

αειι Μεασαειι σΓι ε,·εεειιετι, ααι·ε!ι 1)ι·ασ!ι αει· Κιειαετ ιναι·αε ει·

Μι νει·ετετιιτ: σαι' ει!,ςεαιειαε Βε!ιειια!ααε εεεεα Αιιε.αιιε

εεαννιιααεα αιε $σιιταει·2εα σα.. Πι· ει·ιααει·τ εισ!ι, αεεε Πι·.

Η ετα ασια εσ!ισιι ειιι· Ζεα. εειιιει· 'Ι"ειιιειαειι ιτα Κτεα!τεα!ιεαεε

τω: αιεεεα 8σ!ιτιιει·ε ειιτ“ιιιετ!τειιια ε·εταεε!ιτ αει ααα ασεπ αεαα

ειαιχειιιε! αει αει· 8ειαιστι εα αστεε!αετι αιειιε εια Κασσιιετι

ασια ε·;ειιιααεα ιναι·αε; ια ειαετα ι4”τι!!ε ννιιι·αε ειαε Βιιι·ειιαιει·ιιαε>;

αει· ερσαιχισεε ασε $τει·ιιιιιιιιι ε.α αιεεει· Βιε!!ε ι.εει'ιιααεα. Με

ιιιασ!ιειαιιιαα!ισιι!τειι. αει· Βιραεα αει. ει· ιιιιιαι-ι· αιιι. Ειιιει·σ

τιτσεε ια νει·αιααααε πεαι·εισιιι, αατ αεαα ιιααεεατιιισ!ι στα εε

ίαααειι: ει· αει αειι Βσ!ιαιει·2 αιει· ειιι ειαε Ζει·ι·ατιε ιιεεσεειι;

ιαα·ει!εα ια εε ιιιαι εειιια,εειι αισεεα ασ!ιαιει·ε αιιι·σα ι!ε=ειια!ι

αιεα μεσα αεα ιιιιαα·εαειισ!ι, Με” εισ.,ααι·σα !ιιεεεεεε 2α ιιεαεα.

Πι·. Κι·αεει· !ιει τ.τ!εισιιι”ε!!ε ειαιεε Γε!!ε ετιεατ, ινα ααι·σα

Ι)τ·ασιτ σαι” σε θσετεε αιισιτιεατεε 5σ!ιαιει·ιεα εαεεειαει α·ει·αειι

!τσαατεα. Παει ιΐι·ιτι·εα!τααε· αει ιατει·!‹σειε!ιιει·ι·ειι, εσα·ιε αει·

ιατει·ιτσεΙσιεα ανεισατει!ε αει· ιιιει· εαειιεσ ιιιιεεεεσα!σεεειι. Πε

τ.εεε·ειι Ζειειε εισιι εια ειιζεατιιαιιισ!ισι· Ζαεειαιιιειιιιιιτιε· αιεεεε

Πι·ασ!τει·1ιταετιεε πιιι ειτιει· ι·αεαιιιειιεσ!ιεα ι·)ι·ιτι·εια!τιιιι.ε αεα Μ.

!σαειεειταιιε αοτ·ει. αει· εισιι ισ!,εειιαει·ιαεεεεα αεει·αιιαεα ιιεεε:

Βει αιιτειισα τω· Βιρρε αει· αει· ι)ι·ιισι: Με αιεεε!αε εσιιτιιει·2

ιεε. Πει· ασ!ιταετα πιει ιιαι· ω. ννεαιι αιε Βιρρε ια τσισ αε

αερα ννιιι·αε. Θεσσα αετεειαε Η‹·ιιιιιει·ε ιιναι·αε σε 1)ι·ασιτ σαι

σε αιτημα Βιισιτειιιιιιιε!τειιι νσιιι Ρετ. ειαεεεεαεα.

ιιεεε αιε Βιρρε ιιιει· αισιιτ εε!αειετιαιε; ει·!ιτ·ιιαιτι. ααι·. εσα

αει·α ααι· σε ιιισΙ!ε ειαεε ειαεταιιαειι 1·ιεαειε εριειτε, ασαει ι!ιι·

ταιι εειιετιαιειιι Μαε!ζει νεια·ιισ!ιεεαεε Εααε ειαε Ζει·ι·ααι: ω.

εειαεα νει·αι·εεσιιτε, μια: αει·ειιε ιιετνοι·, ατιεε ειαε εγειειαει!

εσιιε Βεατιαα!ααε ασε Μαει€ε!ε αιιτ Μεεεεεε ατια Βεαει·ιι αειι

ι)ι·ασ!‹εσ!ιταει·ε σ.α αεα Βιραειι αεεειιιιςτε. Αιισιι αει· σε »στα

ι·ετια αει· ιιιε.εεαςε ε·ειααεεα, τιειειαειιαε - ε.ιεσ εταα αειι

Μιιε!τε!ιιιεει·ιισαεα ειι αειι ιαιρρειι εαιερι·εσιιετιαε εαιιισιτιιεσιιε

νι-ι·εααει·ιιααειι ια ιισι·αι νοα νεταισατιιααεα αιια ασ!ιννιειεα

αατ·σιι αιε Ρειρειισα αεσιιεααειεειι ααα ααι·σιι Μεεεεε·σ εααι

8σ!ινι·ιααεα ασ αι·ιτιι.ι·ετι.

Πε ια αεα νοα Πι·. Η σ τα τι σ! τι νοι·τ;ειιιιιι·τεα Γα!!ειι αιεεει· αε

ειιι·οσ!ιετιε Ζαεετιιιαετιιιετιε· αισιιτ. ειιεε·εεσιι!σεεετι νι·σι·αεα, τισ

ιινιιι·ε ιιτιιιιετ!ιια εασιι ιιιει· σα ειαετι εσ!σ!ιεα ευ αεα!ιτεα. (Αιι

τσι·ει`ετειι.

Πι·. Π. θεα ννετ·2 ινσιει ειιι” αιε 8σ!ινν!ει·ιι.χιτειτ αει· Βεατ

τειιαα,ι_ι· ασε 8σ!ιαιει·εεε ιιιι ειι€εταειαετι !ιια αιια ιαι ερεαιε!

ιεα σαι' σε Ηεταρειαεσ!ιεα ιααιε. Βια θε!εα!τιιεαι·σεεα ετα σα

αιιεεειαε αει· ιι'α!!; αιε (ιε!εαιτε ειι.‹ι ειια·ει!ειι εειιτ· αι·ασ!τεαι

ριιαα!ισιι, εσ αεεε αιτια αειι ιΒιαατιισι€ αει., αιιεε αειι. αει· Βιιε

αει·ιζι·ιια!τ!ιειτ σει. Ζαι· αιαετ·εασιει!σαΠαιει·εασ!ιααε αατ '1'!ι σ

ιιι εε Βι·σαιε εταρισιιιεα, ειαε ι·ιεατισιτε ιιαει· αεαι θειεαι‹

εαιειι!ιεαεα: ια αεα ιι'αι!εα νοα Ηε!εα!τιιειιι·σεε ιετ. αιεε εαεαεσ

εσ!ιιτιετ·ειιει”Ι. Με αει· ι)ι·ιισ!τ εειαει ειαι' αειι θειεαιι. ι)ιε θε

ιεαιταειιι·σεεα εισαι αιτια ια αεα θεαιετ. αει· Ηνετει·ιε, αιεεε

Κι·εια!α!ιειι ιαιιεε αεαε! ια Βεττ·εσιιι ασκοπα ννει·αεα. Πιε Ε).

ααα 10. Βιιηιε αειι· ειιι Βιισιτσα Ζ.Β.ια ειτιειιι και εειιι· αι·ασιτ

εαιριιτια!ισιι. Νεσα Αρριι!τειισα ασε ι”ει·εαιεσ!ιειι Ριαεε!ε αει·

αει· $σααιει·ε νει·εσιιννιιααεα. σε ιει σε εε!ιι· εσιιινει· 2α σαι.

εσιιειαειι, α·εισ!ιει· Τει! αει· Ξναιρτσιαε ειιι' ααε 0ι·ειιτι!ειι!ετι ααα

νεεισιιετ 'Τειι ειε ε!!;ειαειιιεε ιιειαειι τιιιιιιιΓεεεετι ιτα; ιιιει· ειιια

εασιι ααι·σιι ι·ιγρασεε Βιι·ισ!αε ει·2ιε!ι ινσταεα, ααε εισ!ι αεααι·σα

ει·!‹!ιι.ι·ειι ιεεετ, αεεε αιε !ιγειετ·ιεσιιετι Βνιαρτσιαε, ινεισ!ιε αατει·

αεαι ειιιιε ειιιει· ση,ςεαιεσιισα Βτ1τι·τια!τααε εαϊτι·ειεα, ειιτιετιι.ς

αεειαιιαεει α·αι·αειι.

1)ιε £ισσσνεοαγαιε αειι ει· αεεσααει·ε σε εια Ααε.!σεσα σα

ασια νοα ιι ετα ασια ετ·ινε.!ιατειι δσ!ιαιει·εραιι!τι στα Βιει·αατα.

Πι·. 8σαιιαει·τ στα σιτ στα ρισιιεσιιεα Ζαετιιααεα ιιαει·

8σ!ιιιιει·2εα ια αειι Μεται!!εα !τ!εε·εα ιιϋι·ειι, ει· τω", σα ει. τα

τιεια αιεεε αιι!!ε ειιεετ·ιι!ιεεει; ενι·ειτειιε ννιιι ει· νι·ιεεετι, σα

ιτειαε ιΙνρει·εεει!ιεειε αει· Πειιι νσι·ιε,ε· ααα σα Πι·. Η σαι ασια

εασα αιε Πτιισιτριια!ειε αει· α. 0.11. ια αεα Βει·εισιι αει· Βεεριε

σαααε ιι!αειαασεσε·ειι ννιεεειι ινα!.

ιιι. Βσιιϋαιειατ.: ινεαα αιεα αει ειιιει· Πατει·εασιιααε

ε·ιεαατ, αιιεε αει· Κτ·τιαιτε σα ειαεια ιιια!τιισαει!ετι ιιειαειι ει·

ιττεα!ττ εει, εσ α·ιτ·α ταιια αεα Ρετ. αισαι ηστ·ιι ννειτει· ιι·ει.τεα.

σα ει· :ια εααετ·ετι Ραα!ττειι εασιι θσ!ιταει·2εα αιιαε; ιαιια ταιιεε

αειναεετ ι·εταιισιι!αεει;;εα.

Πι·. Κι·ιιιιτετ αει. αισ!ιι αιεεε ?Με ρ;ειαειαι, εσααει·α ααι·

εσ!σαε, ννε!σ!ιε ετ ειε ι·!ιειιιαειιεσα εαεεεειιεα !ιιιαε. .

Πι·. Βε!ι ι· ιιιασ!ιτε αεειιααστε 2 (ιι·ιιιηιειι ατισει·εσιιειαεα:

1! Βσ!ιιιιει·ιεα, ινε!σιιε σει ι·ινετει·ιεε!ιεα νοι·ιιστααιεα, 2ι5σ!ιαιει·

Ζεα, ννε!εαε πι' 8σ!ιινιειεααι!αατικ αει αεα Μιιε!τειιαεει·τισαεα

αει·ααειι: ει· !ιιιτ ε. α. αεσαιισιιτει, αεεε 8σατιιει·εραιιιαε ιτα Νε·

σ!τεα εαι·ιισιτειιιιι!ιι·εα ινει·εα εαϊ εσισιιε Βε!ιιινιειεα.

Ρι·σι'. Βιι α ια ! ε τ· εισαι εσισιιε ασιιινιε!ειιαιιαααε· πασα σα· αιε

Βι·τιεταιαειιιι!ετατ σα. Ν” σε Η:ιαιτιειαεσιιεα ?Με πιασει,

εσ κι ιιιαι εαιε·ετ'α!!εα, αιιεε σε 8σαιιιει·ιειι ια εσισ!ιεα Ρει!εα

σα. αεσιιτε ιιαϊττ·ετειι; ει· αει αατεα εεαιισατ, ααεε ειε νι·σιιι

ααι·σιι Ζει·ι·ατιτ.ςεα αει· Μαε!τε!α κα ει·ι€!ει·ειι εειεα. ιιιιθιια α!!

8σιι!ει' ειιιτειιιε Βεννεςιιιιεεα ι.ςεαιεσιιι. ινσι·αειι ειαα.

Πι·. Ε. $σ!ι ινσ.ι·ε: ννεαα Πι·. Βσιιεαει·τ σε πεαιε Βε

ετισα ιιιαειιιαεαιε!ιεα ιινι!!. εσ !ιιιτ ει· ε. Β. σα: ειαε ι)ι·ιισ!τεια

αιιιια!ισιι!τειι αατει·!ιε!α αει· Μεαιι!!ειι εεεειιεα ια Γεια”, ινε

αεε ι·ιετ·: ι:,ετια ασι·τιιει ιιιει·; ιιιει· απ. εαει· αιιιιτι εασ!ι ααε αγ

ριεσ!ιε Βγαιστσαι αει Ααι!ιεαααε· ειαει· ι·ιεατιιε!τε :α !ισαει.ιιιιε

ι·εα. Ποσα αιεεε Ρει!ε ιιεε Πι·. ι·ιεαι ρε!α τιισιιτ. εεταειαι, ει·

αει ιεασ εεταειατ, ασ. ννιε εε εσιιειαι, αει· Κτισσαεα εε!αει.

ατιισιτειιιααααιισ!ι ιετ. αιε Ααε!σι;ιε αιεεετ ιετ. αιε Οσσει·,<.ασαν

αιε ααα αει· θε!εα!‹εσ!ιιαειε. ι)ιε !ινετστιεσ!ιεα ασ!ι.ταει·2ετι,

ινε!σιιε αιεα αιιι·ε!ι ειαε Ηνσει·εεετ!ιεειε αει· (ιε!ιιται·ιααε ει·

!τ!ει·ειι ιααεε, ιααεε ταεα ιιιει· σε ειειτε !τιεεειι. ιΞιιιιααι !ιει ει·

στα σαει·α ι›τιιιει αει·'Γιαιε ειαε Πι·ιισ!τεαισιιαα!ισ!ιιτειτ. .<.εεεε!ιεα;

εσ!ισα !ιεττε ει· αεα θεαετιιτετι ειιιε Ορει·ετισα νσι·τιεαταεα 2α

!ιιεεεα, ειε αεσ!ι αστα ιει·εαιεσιιετι !)ιαεει σε ιααιραααιισ·ιιικειτ.

εσ!ιννεαα.

Πι·. Βειιι· Περι, σα εαι' Αα:ιεει.!ιεειε ,τ.αερι·ιιιτ νισι·αεα ιετ?

Με.. ι)ι·. Η ε τα τι ε ! αι.

Πι·. ασ!ιαιιιε!ατ σε Πι·. ι:1ειιιρεια εσ νει·ειιιααεα,

αεεε αιε Βε!ιαιει·Ζεα σε ιιεε·ετινεαι Βείααα νσι·!τσαιαιεα, εισαι

σε 8σ!ιινιε!εααιιαιιαε ια αεα Μιιεαε!α. '

Πι·. Κι·αι.·;ει·: ιαι·ει αεσιι !ειιι,εει· Πεααας !τεαα αιετι αιε

5σ!ιννιε!ειι ιιιιαετι; ει· !ιεαε εισιι ερεαιε!! ισα. αιεεετα (ιεεετιετ.εαα

ιεαεε αεεσιιειιιετ ααα Κιιααε αιιιιει· αιε $σιιιινιετ·ιΒιιειτ αει· Πα·

τετεασ!ιααε αεαττει!εα.

1ιτ. ν εεε ετε!!τ στο 1·`ι·εεε σα αιε νοα Πι·. Η ετα ασια, ειε

εσιιιιαει·τεα Βσιιαιει·κεα ειιι αε!τειιιιτεε Βι!α αει· Ηνετει·ιε αει·

ετε!!εα, σαει· ετα·εε αεα2Νεαεε εειεα.

Πι·. Η ειιι ρ ε ι α ει·εςι·ειτ`τ ααε $σα!ιιεεινσι·ι: αιια αειαει·!ττ, αεεε

εε εισιι ια αεαι εαεα θεεαεεει·τεα Ζααι Τει! ατα εταιι.απειιαε

Βεσαεσ!ιταα,εεα ιιεααε!ι. εσιιετ ιταααε σε εισιι _ιε εασ!ι, ατι !τειιιε

Βεσαεσ!ιιιιιιεειτιιεεσαεα Με εσ!σ!ιε Γεειειειιεα, ααι· ατα εαινει·

ειιετιαε Πεατιιαεεα αει· '1'ειειισ!ιεα ιιτιααε!ιι. νοα Πι·. Βε!ιι·

ααα Πι·. Ε). 5σαννει·2 ;.ιιαααε ει· ετα αεεισα νει·ετ.εααεα »νοι·

αεα 2α εεια.

?Με σε Ααειιιαι·αιιαεα νοα Κ ι·ειι α ιι ε! ε αετι·ιΕι'τ, εσ !ιτιαε

ει· νοα αει· αε!σιαατεα ααα ε!!ιιιε!ισ!ιεα Πει·ιαεαι·σεε αιιι: ι!ιτ·εα

Βσιιιαει·εισ!τειιεειισαεα τξεαε εαεεεεαεα εαεαεσ νοα αετα τισ

ιιιι.ιιαε,·εα Ητετιιειεσ!ιαιει·ι ειε Τει!ει·εσιιειαααιι· ε!!ετεαιειαει· αν

ετειιεσ!ιει· ιινμει·τιεει!ιεειε. θεμα Κ τ·ϋΒ·ε ι· αειιιει·ιτι; ει·, αεεε

σε εισιι εειιτ ινσ!ι! ατα σε νοα Κτ·ιιεςει· ειι,εεεεαετιε Αετισ

ισι.ςιε ιιιιααε!α ιταιιαε. ια εειαεια ?ειαε εσ!ιειιιε ειε εαετ· ιιισ!ιτ.

ιιστι.τε!εεεα ειπ !ιεαετι, αε αιε !σιεεειε Βει·ιι!ιι·ιττιε αει· Βιιηιεα

εααεα. σιιασ Βεννεσιιτιε·, εσιισα ιεα!ιαίι εσιιταει·ετε, εασιι αειι

αεα εε εισιι ια ειιισε!αεα 1ι'α!!εα στα ιιιατεααιισ!ιε ιααινιααεα.

Β σιι α αε ι· ι: ιιααε ει· πα ετιωνσι·τεα, αεεε ει· στα αει· Αα!ιατ·αε

:σας 2α νει·α·ιεισιιεαιιεα ιιατει·ειιτι!ιιιιιεειι ννεεεατ!ισα αειι Βιετ

ιια!εσααιει·π ειε αειι !‹!ιαιεσ!ι ννισιιτιεετεαιιιι Ααεε εειιιιατ. αεαε,

αει εε εισ!ι ιιιει· στα αιε ιινισιιιιι;ιε Γι·εεε αιισ!ι αει· ετνντι νοι·

ιιε,ετεααεα ννε!ιι·εα Βιεασισει·αιε !ιιιιια!ε. Κσταται αισιιτ ειισιι αει

ατεασιτει·αιε ιιτασ!τεσιιαιετ·2 ασε Βιει·ιιααιε νσι·? Πει·ααι αεα

αε1τ εε εισιι αεεσιιαει·ε, Με πα Πιιτει·εασιιιιααεα αασ!ι α!εεει·

Βισιιταα; !ιααε ει· ια ει·ειει· ιΖειαε αιιιεςεισι·αεττ.

Ζα αεα Ααειαιιτααι:ετι νοιι Βειι ι· ααα αειι ινεεε εαα!ισιι

αεττιει·ια ει·, αεεε ει· ια εσιαεα Ριι.ι!ειι ιιειαε ›ιααει·εα Ζεισιιεα

ειιιει· Νετιι·σεε, ειε σε δριαειιι·ι·ιιατισα τω» ει·ταιιτε!α !ιαιιιιεα.

Αιιει·αιαε·ε !ιααε εε εισ!ι αιιι· αατ ,ε;ι·σαε Ρι·ιιιιια,εεα τ.τε!ιεααε!τ.

Ααϊ αιε νοιι ι!ιτα εασιι ασσ!ι ι”εετεεεσε!ιτειι Ααιιισειετι ασε Βιετ

αιιΙεσ!ιιαει·εεε, αεεσααει·ε ασε ενοσ. ιτιρ!ισιασαε αατ αει· θεση

ιισαγαιε αεαε ει· εειαετ· !ιιαΞεννιεεεα.

ιτα ετιαπεα εσαειιιε ιιιτα ειαε αει· ιιιειταεεισα !ιει·νστ·2αςειιετι,

ατιεε εσ!σαε 8ντιιρισιαεααιιαει·. ινιε ειννε αιε νοιι ι!ιτα τιιιτ.,ε·ε

τει!τειι. αστ·!ι αισατ ινειιι·,ε;ειισιιιιιιεα ααα ειινεε ιιιιαε!τεαατεε

εειειι ααα σε ι!ιτα ειιι εσ αιε!ιι· ααι·ιια ιιει.ι·εα ιτααατε, αστεια

ιιιτιιιια·ειεεα.

Πι·. κ ι ε αι τα: Νεσ!ι αει· Ααεεσιι!ιεεεαας αεε 5σ!ιταετιεε ειε

ιιεαι·σισειεσιιεα ιτοιαιαεα εασιι Με ετιαει·ε Μσταειιτε ια Βε

ττασιιτ. Νεσιι ιαιε!ιτισιιε!τι·ειιιι!ιειτειι ειιι.ειιιιιαεα ε. Β. ιτιι Κασ

σιισα αιιινει!ειι Ηει·αε, ιΣι·αιεισιιιιιι.=.ιεα, εσ αεεσααει·ε ιιασ!ι 'Γν

ρ!ιαε εαασαια. Β'ι·ιιιι!ωι ιιεε ααε Μιιι·ιτ αει· ανιι·αει!ται·ρει·

αιιτει·ειισ!ιι: ααα ιιιει· ιιια!ιτειισιιειιει·αε νοιι 1ιεα!‹σσνιεα ααα

Κει·τιε, ννεισιιε ειε Κασε!ιειιαιετ!τεε!!εα Ζα αειικετι ννετειι ε·ει'αιιαεα.

Αιισα ιιεσ!ι ιιιιιαειιειι. ιιιαα εσ!σαε Ηει·αε ιιιι Κιισσαεαιιιει·!‹ ια ιιααεα.

θειε.εειιτ!ισιι ιταατιτε εασ!ι αιεεε Βιι·ιι!ατατιι.>; ειε σιι·ιιαα σα· αεα

5σιιαιει·ι !ιστεαεεεσεειι ινσι·αεα, ε. Β. εασ!ι ιιι !εισιιτειι,Γειιεα

νοα Τσαει!!αι·ει!τταιι!τιιαρ,; εισαι αιε (ὶοασι·ι·!ισε Ματια εσισιιε

Ηεταε ει·ιεαε·εα. 8σιιιιεεειισ!ι ιτσαιιιιι εασιι ιισσιι αιε ιιαεε ιιι

Βειι·εσ!ιτ.



 

Πι·. Κι·ο.ιι ιι Ιιο·Ιε ΙιοΙιΙΙΙΙ: Με νοι·, ιιΙΙοΙιεΙοιιε ΜΙ' Μο Κοε

οΙιοιιεοΙιιιιοι·οοιι Ιιοι '.Ι'νρΙιιιε οιιιοιιςοΙιοιι; οε εοἰ εοΙιοιι ιιιϋοΙιοΙι

Μιεε ειιννοΙΙοιι Μο νοιι Πι. ΚΙοιιιιιι εΙιΙο2Ιοι·ιοιι ΚιιοοΙιοιινοι·:

οιιοοι·ιιιιο;οιι ο.ιι ιΙοιιι ΚιιοοΙιοιιεοΙιιιιοι·2 εοΙιιιΙ‹Ι εοΙοιι; Μο εσει

η·ρΙιδεοιι ΚιιοοΙιοιιεοΙιιιιοι·2οιι ειιιε οι`τ ςιιτειι·ιιο·, νοι·,ςοΙιοιι οΙιιιο

Οροιοι.ιοιι.

_ΠΙ“· ΗΜΠΡω η ΙιοΕ0ιιΙ: Πι·. Κ το ποι· αοςοιιΙΙΙιοι·, Μιεε Με·

ΒιρροιιεοΙιιιιοι·2 ο.ιιοΙι Ιιοιιιι ΗοΙιοιι άειι· Βιιηιο πι· ΒοοΙιοοΙιτιιιιι;ς

Επι, ιιιοιιι εΙιοι· ιιει· Ιιοιιιι Ι)τιιοΙι οιιΓ ΜοεοΙΙιο. Πι·. Ρ. ΚΙοιιι ιιι

εοι.ι·οιιιιΙιοι· ιιιοιιιι οι, Μιεε ιιι εοιιιοιι ΓΙΙΙΙοιι Με· θοΙιιιιοι·εριιιιΙα

όοοΙι ευ ινριεοΙι ιιιιιιιοι· ΜΙ” ιΙοτεοΙΙιοιι ΒιοΙΙο Μι Ιιοι'αιιό Με

Μιεε ιιιε.ιι ειιιιοΙιιιιοιι Ι4ϋιιιιιο, Μιεε Ιιι οΙΙοιι Ρϋ.ΙΙοιι Γι·ΙΙΙιοι·,οιηο

ΙιιίοΙιιιοιι ειιιΙ:Ιοο!”ιιιιιΙοιι ΙιοΙιοιι` ΙΙΒιιιιιο. ιο.- ιπποΜ Μο” θιΠωπι,

Μιεε ΙΙιιιι Μιε Ιιιτοι·οεειιιιιοειο Με 2ιι εοιιι εοΙιοιιιο ε" οι·ίοΙιι·οιι

σε Μοεοι· $οΙιιποι·ο εποε ΙιοΙ Ροιιοιιιοι1 νοι·Ιιιιιιιο, ννοΙοΙιο πιο

ειοιιοΙιει·ιΙιεοΙιοιι ΑιιΙΙΙΙΙοιι Ιοιοοιι.

Σπιτι 8οΙιΙιιεε από ἱιιι ΑιιεοΙιΙιιεε ιπι εοιιιοιι Ι'οι·ιι·ιιἔ ι·οι'οι·ιοιτ.

Πι·. ΗειιιροΙιι ιιΙ›οι· ιοΙοοιιοοιε εοιιιοε Βι·οοΙιιοιιε Ιιιτοιοεεο

οι·ι·οοοιιιΙοιι ΕοΙΙ. ιΙοι· Μο νοιεοΙιιοιΙοιιειοιι ΑιιΠ”ιιεειιιιρ;οιι οιΙ'ειΙι

ι·οιι ω.» πιιά άοεεοιι Νοιιιι· ιιο.οϋι·ΙΙεΙι οιι‹·Ιι ιοι2ι ιιοοΙι ΜεΙιιι

το.ΙιοΙ ΜΜΜ: ”

Ε'ι·ειιι Ρ. 3ο .Ι.».ιιΙΙ. Ιοιόοτ "ο 8 .Ι. ιπι ΙΙιοι·εΙ‹ο.Ιοιι 8οΙιιιιοι·

2οιι Μι· ΙιιιΙ‹οιι 6οιτο Ιιιιιιοιι ιιιιιοιι. $ιο ννοι·οιι ι.οιΙε Ι‹οιιει.ιιιιι

ιιιι‹Ι εοΙιινοοΙι, Ιι·ἐΙΙοιι οΙιοι· ιιιιοΙι πιιά πινω· ιιι Με Ιοτιτοιι Μο

ιιιιιοιι ειιι“οΙΙεννοιεο απο ι·οοΙιι Ιιοίιια ιιιιΪ. οὶιιιιιιιΙ ννϋοΙιοιιΙΙιοΙι

οιΙοι· ιιιιοΙι οιιιιιιοιΙ ιπι Μοιιειι, ΙιοιιρΙεοοΙιΙιοΙι ΙἱιιΙ‹ε ΙιΙιιιοιι ιιιιιοιι

ιιΙιοι· Με· ΙΙϊιι·ΙιοΙειιιιΙο, νοιι Μι ειιιε Εριοειειι·Ιειιι. ευ Μπι $οΙιιιΙ

ιοι·ιι, 2ιιι ΙΙΙιιτο Μι· Ινιι·ΙιοΙεϋ.ιιΙο ιιιι‹Ι ιιι ιΙοιι Ι.οιΙι οιιεειι·ιιΙι

ΙοιιτΙ. Πειιοι· ιΙοι· ΑιιΙΙΙΙΙο 5-ΙΙι Μιιι.. Ιιι Ιοτ:ιιοι· Ζοἰτ οιιιιιςο

ΜοΙο οιιοΙι Ι-2 Μ. ΒΙο ιιοτοιι Ιιοεοιι‹ιοι·ε οΙιοιι‹Ιε ΜΙ'. ΠοΙιοΙ

ΙιειιιΙοοι· δοΙιννοιεε πω! ΠιιιιΜειιο, εοννοΙιΙ νει· Με οιιοΙι ιιοοΙι

Μπι Αιιι':ιΙΙ. Ζωνοι!οιι. ιιιιοοΙιοιιο;ιο· τΙενοιι. Αι·ιιι- ιιιι‹Ι Ποιιι

ει·Ιιιιιοι·οοιι. 8τιιΙιΙ- πιιά Ροι·ιοιΙο ιιοι·ιιιιι.Ι, ΙΙΙ›οι·Ιιειιιρτ. εοιιετ εο

ειιιι‹Ι, «ποι· ιιοι·νϋειι. Τοιιιιιοι·. ιιιοΙιτ κοιιιοεεοιι. ΙΕΙ;νι·οε ΑΙιιιιοεο

τυπο· ιιι άϊοεοι· πο, ΙιοεοιιτΙοιε Μι· οποιο. Μειιιι ο·οειιιιΙΙ. ΙΙι·οι

ΙοΙιοιι‹Ιο, εοειιιι‹Ιο ΚιιιιΙοι·.

θοΙοοοιιιΙιοΙι οιιιοι· ΚιιιιειιΙιε.τΙοιι ιιι οιιιοι· ΜΜΕ. άοε ΒοἱοΙιοε

ννιιι·ιΙο, πιο Ροιιοιιτιιι. ιΙοι·οιι Βοΐοι·ιιτοιι Μι Ιιἱοι·ἱιι Ι'οΙο:οιι ιιιιιεε,

ιιιιι.ιοΙΙτ. οι" <<ΝΙοιοιιΙεΙοοιι» οιιεοιιοιιιιιιοιι, ΙΜ ιιοι·ιιιοΙοιιι Ποιο.

ΙΙοι· νοι·οι·Μιοιο θοΙιι·οιιοΙι νοιι Οοιιιι·οιιονιΙΙο Μαιο Ιιοιιιοιι ΙΜ·

Ι'οΙο:. οε ννιιι‹Ιο εο;ιο.ι· εοΙιΙοοΙιιοι·. ΙΙνοΙιΙ οΙιοι· @ως Ηοι·ιιεο.ιιιΙ

πο. $ιο ΙιοΙιι·ιο ου ΙΙιι·οιιι ΝΟΜΟΙ-ι οιιι·ΙιοΙι, ιιι ιΙοιιι :Με ΑΜ'

ΐοεειιιτροιι ιΙιιοε Ι.οιεΙοιιε νοτιι·οτιιιια ΓειιιΙοιι: «Τιιιιιοι·, ΡΙοιιι·Ι

Πε. ΠοιιιιεΙΙ'οΙιτιοιι». ΙΜι·οιιιι' Ι‹οιιειιΙΙΙοι·Ιο εἰο ννιοιΙοι ιιι οιεοτ

ε.ιιάοιοιι Βιιιοι οιιιοιι ΚιιΙΙοεοιι, Μ” οιιιοιι Ί'ιιιιιοι ο.ιιεεοΙιΙοεε

ιιπε οιιι «Νοι·νοιιΙοιΜιι» ‹Ιιιιοιιοειιιιοι·ιο. Ηο.ι·ιι οιιιοΙι Μινι ιιοιιιιοΙ.

Εε ννιιιιΙοιι ιι·ιιι·ιιιο ΒοοΙιΜοι· νοι·οι‹ιιιοι. Ποι· θοΙιι·ιι.ιιοΙι νοιι 22

Μοεοι· ΒιιιΙοι· ΙιΙΙοΙι οπο: οΙιιιο Ινιι·Ιιιιιιο·. Ι.οτ2Ιοι· ετοι·Ιιοι· Διι

ΐο.ΙΙ νει· Β ννοοΙιοιι. Ποι·ιιιιί' ΙίοιιειιΙΙΑΙ.ιοιι :ιιι οιιιοιιι νιοι·Ιοιι

Οτι, ιιιιτ άοιιι ΒτεοΙιιιΙε, Μιεε οε ειοΙι πιο «οιιιο Νοιιι·οεο. νΙοΙ

ΙοιοΙιι οΙιοι· οιιοΙι ιιιιι οιιιο ΒΙιεΙιοιιιιιοι·ΙιεεΠοΙιιιοιι» ΙιοιιᾶοΙο. Ηιοι·

ειιΙ'νι·οιιιΙΙο ειοΙι ΡοιΙοιιτΙιι. ιιιιο·οΙιΙιοΙι ειι ιιιἱι· εοεοΙιιοΙιτ,οιι ιιιιοΙι.

ΙοΙι ι”οιιιΙ οιυο ινοΙιΙ εεεεοΙιοιιόο ?πιο νοιι Ι‹ΙοΙιιοιιι ΙνιιοΙιε

νοι· ιιιιι· πιπ Μπι νοιι ΙΙιι· Ιιοι·οιτε ε.ιιοοεοΙιοιιοιι ετι·ορΜεοΙιοιι

Βι·ΙΙετοιι, Μο οΙιοι εοιιει. οιιεεοι·ΙιοΙι ιιΙεΙιτεΑιιΙΙ'οΙΙοιιόοε Ιιοι. άο

τοιι 0ι·ετοιιΙιοΓιιιιά ειιοΙι οΙιι νϋΙΙΙΙτ ιιοςο.Ι.Ινοι· ννοι·. Κοιιιοι·ΙοΙ

ΑιιοοετΙιοεἰοιι οιΙοι· ΑιιοΙεοεἰοιι, Ηγροι·οοετΙιοεἰοιι ικΙοι· Ηγροι·

οΙοοειοιι επι ΒιιιιιρΙ πιιά Ηχιτοιιιιιετοιι. ΙΙοτιιΓιιι·ιεΜεο πιιά Βο

ννο,ο·ιιιιοοιι άοι· ΙΙ'ιιΙ›οΙε2ΙιιΙο, εοννιιΙιΙ ιιΙιιινο :Με ρεεεινο. ιιΙοΙιτ

οιιιρΗτιάΙιοΙι. Ι.ιιιΙιο Μοτο Ιιοι Ποιοι· Ιιιευιι·οτιοιι ροΙροοοΙ, ιιΙιοι·

ιιιοΙιτ οιιιρΙΙιιΜιοΙι. Πιιε οιιιπιχο οιιΙΙ'οΙΙοιιιΙο »νετ οι" εΙοι·Ιιοι·

Πι·ιιοΙ‹εοΙιιιιοι·2 όοι· εριιω Μι· ΙἱιιΙ‹οιι οΙΙΙοιι, ννοιιΙο;οι· ιΙοι· ΙΟ.

από. Π. Βιρρο. Θοι·ιιιεο ΠιιιοΙιοιιιιιΠιιιΙΙιοΙιΙιοιι. ιιιιοΙι ι·οοΙιτε.

Βιρροιι (ΠΜ' Ιιο;;οιιά, ι·οοΙιτε ιιιοΙιΙΙ). Κοιιιο ιιιτοιΙιοεΙ.ιιΙοιι Πι·ιιοΙι

ιιιιιιΙαο. θοι·ιιιαο ΒιιιοΙιοιιιρίΙιι6ΙΙΙ:ΙιΙιοΙι άοε Βριςιιετι·ιιιιιιε. ΙΙΙΙΙο

Ιιοι·οιτε Ι›οιιιοι·Ιιτ, οι·εοΙιοΙιιο ιΙιιιι Μο Νοι.ιιι· Μοεοε ιιιοι·ΚννΙΙι·Μ

και ΓοΙΙοε ιιιιοΙι Με νοι· αΙιεΙιιιτε.ΙιοΙ. Ηοἰιιο Ιοιιο;ο Πιιιιοι· Ιιοι

ο.ιιΙιειΙΙ;οιιο ιιορμιΙΙνοιιι Οι·.=;οιιΙιοΓιιιιιΙ ερι·ο.οΙιο ο.Ιιοι άοοΙι ι.ςοο;οιι

οιιι οι·ιιετοι·οε ιιιιιοι·οε θι·οοι1ΙοιιΙοιι οτΙοι· οιιιο Ι'νιι·ΙιοΙεοιιΙοιιοι

ΙιιοιιΙιιιιιο·. Πει εο ιιιεΙιι· Ιιιιιιιο Μο Μο;.;ΙιοΙιΙιοιι :Ιοι ΑΙιΙιοιιι;Ιο

ΙιοΙι ιΙοι· ΒοεοΙιννοι·τΙοιι νοιι ιΙοιιι νοιι ΙΙιιιι ιιιιοοιιοιιιιιιοιιοιι Τγροιι

ιΙοι· Ιιοετο.Ιοιι Οετοοει.Ιο·ιο ιιι Βοτι·οοΙιτ. Ι'νοιιιοειοιιε ννοι (Ιοι

ΒιρροιιεοΙιιιιοι·2 Με Μπι; οΙι_ιοΙιτινο Ι.οΙ-:ο.Ιενιιιριοιιι. Αιιςοοι·ΙΙ

ποτ. ννιιι·‹Ιο νοιι ΙΙιιιι Βοΐοι·ιιι Με· Ι(Ιοἰ‹Ιιιιιοι υπο οἰιιο ιιπ ιιΙΙπο

ιιιοιιιοιι Ιιι·οι'ιΙοοιιιΙο ΙιοΒοιιεννοιεο, οιιΜιοΙι ιιιιιοι·ΙιοΙι Αι·εοιι πιιά

Ειεοιι. ΟΙι Μοεο Αιιοιάιιιιιη;οιι νοιι Βι·Ι'οΙο· ;;οιι·οεοιι εοιοιι, ννϋι·ιΙο

οι· ἱἱΙιι·ἱἔοιιε Ιιειιιιι _ιοιιιιιΙε οιΙΙιιΙιτοιι.

ε. πι. 8οΙιι·οιοι·: Πι·. ΤΙιοεάοι $οΙιινοτι.2.

Ρι·οιοΙιοΙΙο Με ΙΙ. Αοι:ΙοΙοοοε

(Ιοι ΕετΙ5πόΙοοιιοι·ι Λοι·:ΙΙΙοιιοιι θοοοΙΙοοιιοΐ`ι επι

24., 26. υπο 28. θοριοιιιΙιοι· Ι904

2ιι ΗονοΙ.

(8οΙιΙιιεε.)

4) Πι·. νοιι ΙνιετιιιοΙιο.ιιεοιι-Βονο.Ι: ΙΒι·ίοΙιτιιιι

ποπ :ιιι 56 Β`ΙΙΙΙοιι νοιι Βι·ϋΠιιιιιιο· άοε Βι·ιιει

Ι'οΙΙι·οιιιιιοε άιιι·οΙι ΜοεεοιεΙιοΙινοι·Ιοτειιιη;.

 

Β.οιΙιιοι· οι·ιιιιιοι·Ι. κιιιι€ιοΙιει. ιΙοι·ει.ιι, Μι.εε Μο Βι·ϋΠ”ιιιιιιο; άοε

Βι·ι1εΙ.ϊοΙΙι·ιιιιιιιοε ιπι οΙΙ;οιιιοἱιιοιι ιιι Με ι:ι·ιιιιι.ι·τιαοιι νοι·ΙοΜιιιι

ο;οιι ;ςοΙιοι·ι, εοΙιιιι,ο·ο εε ειοΙι επι εἰο οιΙΙοιιι Ιιο.ιιάοΙΙ:. Με Ιιοιεει,

80Ιοιιο·ο Ιιοιιιο οι·ιιετοι·οιι ΝοοοιιιιοιΙοοιιιιιοοιι νοι·Ιιειιάοιι ειιιιΙ.

ι·οερ. Ιιοἱιιο ΙιιιοΙιιΙοιι οιιιτι·Μ. Ινοιιοιιε Μο ΜοΙιι·2οΙιΙ άειι· ου

ΙιοειιιοοΙιοιιιΙοιι Ρ”ϋ.ΙΙο ιιαΙιιιι οιιιοιι ιςϋιιε1:Ιοοιι νοι·Ιο.ιιι'.

Νοε Μο Ι)Ι:ιςιιοεο ιιιιΙιιιιο;τ, ευ Ιετ. εἱο οιιιίοοΙι, ννοιιιι Μιι·οΙι

Μο ΙΙ'ιιοιΙο Ιιοἱ ιΙοι· ΑιοιιιΙιονν·ο,οιιιια Μο Μπι. Ιιοι·Ιιοι· Μιι·οΙι

ετι·οὶοΙιι, οιΙοι· ννοιιΙΙ Ηιιετοιιειϋεεο οΙοιιΙΙιοΙι Μάι. Μιι·οΙι Μο

ΙνιιιιιΙο Ιιοι·οιιεΙιοΙ“6ι·οοιιι, οιΙοι· Με Μπι Ιιορ;οιιιΙο ΒΙιιτ ΒΙοεοιι

Ζοιο·ι, Μο ἰιιιιιιοι· ινιοιΙοι· που οιιι.ετοΙιοιι, οιΙοι· οιιΜΙοΙι, ννοιιιι οιιι

Μο Ινιιιι‹Ιο ιιιιιποΙιοιιοοε ΕΙιιιρΙινεοιιι Με Πιιιοι·Ιιειιιι.ΖοΙΙ,ο·ο

ννοΙιοε νοι·Ιιοιιόοιι ω. 8οΙιννιοι·Ι.ο·οι· Ιει Μο Ι)ιοΒιιοεο, ινοιιιι Με

ΙΒιιιρΙινεοιιι Ι'οΙιΙτ, ννοε ε. Β. ιιι άειι νοιπ Βοοιιοι· ΙιοοΙιε.οΙιτοΙ:οιι

56 ΡοΙΙοιι 28 ιιιιιΙάοι· ?ΜΙ ννοι. ΙΜ ΙαοΙιι ΒιιιρΙιι·εοιιι νοι·Ιιειι‹Ιοιι,

εο Ιετ άειι· Ιιγροι·εοιιοι·ο Ροι·ΙιιιεεΙοιιετοιι. Μο ΑΝ. Μ:: Αιιιιιιιιο·.

Μο Ι)νεριιοο πιιά Μο ΑΙ.ιιιιιιιο;εΙιοΙιιιιοοι·ιιιια Μιι·οΙι ιΙοιι ΒοΙιιιιοι·π

ιΙΙοιο·ιιοετΙεοΙι απο ιιι ν·οιννοι·τοιι, οΙιοιιεο Μο Μο Ι.οΙ:ειΙΙεο.ιιοιι

«Με ΒιιΙιιιιοι·2οε. θιἰοΙιτ Ρο.ιιοιιτ Με εοΙιιιιοι·2Ιιιι.ΐι. ΙιΙοε Μο ΒιοΙΙο

Με· ΙΙΙιιιι‹Ιο πο, Μιιιιι Μ; Ιιοιιιο ΡοιΓοι·ιι.οιοιι νοι·ΙιειιιιΙοιι. Βιιιο

εοΙοΙιο ιιιιιεε οιιο·οιιοιιιιιιοιι ννοι·ιΙοιι. ννοιιιι ειιιοΙι ιιοι:Ιι οιιιΙοι·ο

8ΙοΙΙοιι Με Βι·ιιειΙιοι·Ιιοε Με οιιιρΙΙιιΜιοΙι Ιιο:οιο.Ιιιιοτ ννοι·ιΙοιι, εο

ιιιιιιιοιιιΙἱοΙι Μο νοι·ΙΙοι·ο Ριιι·ιΙο «Με οιιι.εριοοΙιοιιοοιι Βιρροιι

Ιιοςοιιε. [Πο ιιι Με ιιο.οΙιετοιι 'Ι'ιιο·οιι πιο ιιιιτοι·οιι ΙῳΙΙΙΙΙ:ΒΠΙ-ΑΠἀΒ

ιιι ΚοιιεΙοτιοι·οιιιΙο Ποιιιριιιιιο· απο Μο εοιιειιοοιι ΖοιοΙιοιι ιΙοι·

ΡΙοιιι·ἱι.ιε ιι.εορτιοι Ιιοειοιιο;οιι Μισο Μο επί ΒΙιιιοπςιιεε εοετοΙΙΙ.ο

ΙΙΙιιι.ειιοεο. Ιιι εοΙιννοι·οιι ΓΙΙΙΙοιι πιασει. Μο Ι)Ιοοιιοεο Ι‹οΙιιο

$οΙιννιοι·ι;;ςΚοίτ. Ι)ιιιιιι Ιοι: [)νεριιοο απο 8οΙιτιιοι·2ΙιοΜοΚοιι, εο

ν.·ιο ΑπετιΙΙ.τ νοιι ιιι $οΙιειιιιι οοεοΙιΙοεοιιοιιι ΒΙιιι.ο ΜΙΒ ιΙοι·

Ινιιιι‹Ιο πιιά ΒΙιιι.ειιοΙοιι νοΙ·Ιιιι.ιιιΙοΙ1. Ι)Ιο ΗιιιιιιτΙιΙιιτιιιιο; ετοιιιιιιι.

εοινϋΙιιιΙἱοΙι Με άειι· ννιιιιοο, ιιι άειι· Μο Ιιιτοι·οοειοΙΙε Μαιο ιιι

ιιιιιοι·ΙιΙιιιΙοιι Ιοι.

Πιο Ρι·οοιιιοεο Ιιιιιιιι ειιιε ιιι ιΙοι· ΜοΙιι·ΖοΙιΙ οοι Ε'ΙΙΙΙο οιιιιετι,ς

ειοΙΙοιι, ιοΜιοΙι Ιοι Ι›οΙ‹ο.ιιιιΙΙι‹ιΙι Μο ΙΙοι'ειΙιι· ιΙοι· ΚοιιιρΙΙΙιοτιοιιοιι

ιιιοΙιτ ιιιι Μο 8οΙιννοι·ο ΙΙοι· νοι·Ιοικιιιιοι οοΙιιιιιοοιι. «σε εοἱ Με".

Μιεε ειιιι·Ιιο Νοοοιινοι·Ιοωιιιοοιι ν·οι·Ιιο.ποιι. νοτιι·οοοιικΙοι· Ιιιιι

νοιι εοιιιοιι 56 ΡειτιοιιΙ.οιι 3 νοι·Ιοι·οιι. Ιιι ο·ϋιιειιςοιι Ιι`οΙΙοιι Ιοι

Μι· Ι”οι·Ιοιιί ιΙοι· Κι·ο.ιιΙιΙιοιτ οιιι εοΙιι· ιιιοιιιιΙΒΙΙιΙιψοι. Βιιιοιι

ΙεΙοιιΙ ρ;Ιοττοιι νωιιωι οιοΙιτ οε ιιιοΙιι. .ἱοιΙοοΙι ειιι‹Ι Μο ΗΜΜ

ΙιοΙιεοιεοΙιοΙιιιιιικοιι ιιιιιιιοΙιειοΙ εοΙιι· ο·οι·Ιιιο; ιιιι‹Ι ΙιοετοΙιοιι πω·

ιιι Τοιιιροι·ιιΙιιι·οι·ΙιΙΙΙιιιιιο, δι.ιοΙιοιι ιιι ιΙοι· Βοιιο, ονοιιι. Ι)ιιιιιριιιιιο·

ιιι ;;οι·ιιιοοι· Αιιε‹ΙοΙιιιιιιι.οη ννοε ιιΙΙοε Με ΙΙοοιΚι.ΙοιιεοιεοΙιοιιιιιπε;

νοιι θοέιοιι σΙοι· ΡΙοιιι·ε. πιιΓιιιίε.εεοιι Μ. ωω Ιιε.Ιά εοΙιιιοΙΙοι·.

ΙιοΙά ννοιιιι;ιοι· εοΙιιιοΙΙ ι·οι·εοΙινι·ιιιιΙοι. Με Μο ΡΙοιιιο. ιιιΙΙπιοιο πιιά

ΜιΜιι·οΙι οιιι Βιιιυνοιιι οιιΙ.εωιιοοιι. εε ειιιιΙ Μο ΖοιοΙιοιι ΙιοοΙι

ει·ιιιΙιεοι· ΙιιΙοιιιΙωιτΙοιι νοι·Ιιιι.ιιοοιι. Με ΙΐΙοΙιοι· οι ΙιοοΙι, Μο

Πνεριιοο ειιιι·Ιι. Μο Πο.ιιιρΙΙιιιοεοι·οιι2ο οιννοιτοι·ι ειοΙι ειιεοΙιοιιιΙε,

από οΙΙΒιοιιιοΙιιο Πιιι·ιιΙιο εονι·Ιο ΙιοΙιοι· ΡΜε ειιιά επ ΙιοοΙιοοΙιτοιι.

Βοἰ ιΙοιι 53 ,Φ.ΠΙΠ8Ι.ιες· νοι·ΙευΓοιιοιι ΓειΙΙοιι :Με εοοΙιειιιο.1 Βιιηιγοιιι

Με, απο ννιιιάο Μο Βιρροιιι·οεοΜΙοιι οοιιιοοΙιτ.. οΙιοιιεο, πιο ιιι

Μπι Β ΙΜΙΑ νοι·Ιο.ιιίοιιοιι ΡοΙΙοιι.

'Ι'Ιιοι·οροιιτιεοΙι ιιιιιεε ιιιιοΙι Κοιιιιςιιιιο· πιιά Ποειιιί'οΙαιοιι άοι·

ΙνιιιιιΙο. ννοΙσοι Με 8οιιιΙΙοι·οιι ιιι ιιιιι.οι·Ιοεεοιι ΙΜ, οιιιο ιιιϋςΙιοΙιει

τΙοΐετοΙΙοιιιΙο ΝοΙιτ. ειιο;οΙοειι. απο”. ινοΙοΙιο ιιοοΙι ΑιιειοΙιι

Με ΒοιΙιιοι·ε οιιιοιιι ειιιιεοριιεοΙιοιι ΟΙιΚΙιιεινι·οιΙιειιιΙο ιιιιΙιοάιιιοι.

νοι·2ιιειοΙιοιι Μ, Μι. Μιι·οιι Μο ΝειΙΙΙ. Με Ιιοετοιι Μο Κοιιιιιιιιιιι

ΙαιΙΙοιι «Με ΡΙοιιι·ε.ιειιιιιοε ιιιιι τΙοι· ΑιιεεοιιινοΙΙ. ε.ιιΙποΙιοΒοιι

ννιι·‹Ι. πο:: ιιι οι·ιοιοΙιοιι Μο νοιιιοΙιιιιειο ΑιιΐειΙΙιο Μι· Μπι ΑΜΙ.

Μ.. ΒοιΙιιοι· Με Ιιοι 34 Ροιιοιιιοιι Μο ΝειΙιΙ. ιιιιεεοΐιΙΙιιι. νοιι

Μοεοιι Ι›οΙ‹ιιιιι ιιει· οιιι οιιιπΙοοι· Με Βιιιργοιιι. Ι)ιη.ιοεοιι οιΙει·οιιΙ;

που νοιι 21 τιιιιιροιιιοι·ιοιι Κι·ιιιιΙιοιι 5 :ιιι ΙΒιιιργοιιι απο ετοι·Ιιοιι 2.

Πιο ιἱοτ”ο ΝοΙιι Μ. εοιιιέτ Με οιιιιΙΙ.ιο ι·ιοΙιι.ιρςο ΤΙιοι·ορΙο Ιιοι

ΒιισΙιι·οι·Ιοι2ιιιι.οοιι άοι· ΡΙοιιι·ε ιιιιιιιεοΙιοιι. Ναι· νι·οιιιι οὶιιο ΒΙιι

ιιιιι,ι.τ ουε ιΙοι· 'ΓιοΙο Μο ΤειιιιριιιιοιΙο νοι·Ιιιιιςτ, εοΙΙ Μο ΝεΙιτ.

ιιιιιοι·Ιοεεοιι ννοι·οοιι. (Βοίοι·οι).

Ι) Ι ε Ιι ιι ε ε ι ο ιι ι

Οι. Θι·οιΙ'ΙοιιΙιοαοιι οι·ιιιιιοιι επι Μο ΜϋςΙΙοΙιΚοΙΙ Μι·

ΡΙοιιτοΙιιΓοΙιΙ.ιοιι νοιπ Βι·οιιοΙιιεΙΙιοιιιιι ου. ΒοΜιοι· Με οΙιοιι

οιιιοιι Ρο.τΙοιιιοιι "ιιι ΒιιοΙιι·οι·Ιοπιιιη; Με· ΡΙουι·ο Ιιι ΒοΙιοιιιΙ

Ιιιιιο·, Μ! τΙοιιι 2 ιιιοΙ ΡιιιιΙαιοιι Με ΗοιυοτιιιΙιοι·οιι Βοιιιιι.οΙιτ.

ινοι·τΙοιι. Ποι· ΙιιΙιοΙτ. ννιιι·‹Ιο νοιι ιιιιιοιι Ιιοι· ιιιιιειοι·τ πιιά ΙΜΙ

2Ιοι·Ιο ιιο.οΙιτι·οο·ΙιοΙι Μο ΡιιιιΜΙοιιεΙιοιιοΙο. εε Μιεε Βιρροιιι·ο·

εοΙιτιοιι πιιά 5ρεΙΙιιιη.ς ιΙοιι ΡιιιιΙιΙΙοιιεΙιοιιοΙο Ι10ΙΜ'οι1ΜΒ ινιιι·ιΙο.

5) Πι·. Ηιι·εοΙι-Βονει.Ι: «Ζει ΛΙιοι·οιι2ιιιιο· άοε

Β_οο:ι·ΙΓΙ”ε άοι· Νοιιι·ιιετ.Ιιοιιιο».

Πιο ΑιιειΙιΙιοΙιο «Νοιιτο.εΙΙιοιιιο» Μιά «ΝοινοεΙΙΙΙΙ.» ΙιοΙιοιι ιιι

ιιοιιοι·οι· Μ: ιιΙοΙιτ ιιει· ιπι ΙΙΙιιιιιΙο άοε Εοἰοιι, εοιιτΙοι·ιι ιιιιοΙι ιΙοε

ρι·οΜιεοΙιοιι Αι·2Ιοε οιιιο ΑιιεᾶοΙιιιιιιιο· ιςοννοιιιιοιι, ννοΙοΙιο εΙοιιι

ΙΙιιιοιι ιιι θι·ιιιι‹Ιο ΙιοοοιιιΙοιι ΒοοιιΙΙ ιιιοΙιτ. ιιιΙιοιιιιιιι, απο Μο

Μι.Ιιοι· οιιιιοοιιιΙ οἱιιοι· ΒιιιεοΙιτοιιΙιιιιις ΙιοΜιι·ϊ. ιιιιιεοιιιοΙιι· Με

πιπ εΙοι· ΠΙοειιοεο μ. οιιοΙι ιιιιεοι· ιΙιοιιιροιιιιεοΙιοε Ηο.ιιάοΙιι Βο

ετιιιιιιιτ Μιά. ΑΙε (Με ΙνοεοιιιΙΙοιιο (Με θνιιιριοιιιοιιΙιοιιιρΙοΧοε.

άειι Μι· ΝοιιιοειΙιοιιιο ιιοιιιιοιι, Μ. Μο Βιιιιιιιιο Μαι· Ιιι Με· Νοι
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?Πε

. Ζιιειιειιει ιιιι1ιειι ειιι· ειεε Αεε·ι·εεεεει.; ι·οι·εεεε1ιειεε ιε εει·

Βει1ιε εει· εεε;εεει·ειιι·εε Ζιιετιιιιεε, ε·ειο1ιε ειιι. εει·

εεεεεεεειεε εεεεεει·εεειι Νειιι·εει1ιεειε ιιεειιιιιι,.ιιιιι ειιι·ε1ι ειε

νειεειιιεεειιεε Βιε.ερεε εει· ειι·ιιιιει- εεε εννειιε1εεε1ιι., εετ

ιιιειιε1ιει·1ει Ριιο1ιιεε, ΖινεεεειιειιεΙεεε·εε, Ρεινει·ειιιι.ιεε ε11ει·

Αι·ι: εε1ι1ιεεε1ιε1ι ειιι εεε εε1ιε·ει·ειειι ΙΒειιιι·ιειιεειει·ιιιεε εει·

1ιεεεειιιιιιιι. εεε 1ειοιιε εε ειιεεε. 1·1ιει· ει·ειειιι ειε1ι εεε εεειι

εεε ο1ιειιε·εεεεετεε Κι·ιι.ει·ιεε, εε.εε ειε «ειιε;ειιοι·εεε Νειιι·ιιετ1ιεΤ

ειε» νειι εειε Βεειιιι ε" Νεει·ειει1ιειιιε εε ι·εεεεεε ιει.: εει

ι1ιι· ιιιιεεε ειιι· ε1ιεε εεε1ι εει· ειε Βι·ειριοιεε εει· εει·νεεειι

Βιεε1ιεριιιες, ειε ειιιει· ιιιει· ιιιιειεε εει· ειιι.ιεεει·ειιεε (εεεειιε

ιε.ιινειι) Ψιεει·ειεεεε1εει€14ειτ εεε 1εεινιεειιιιιε εει· ι·ιιεειιιιι· ιιι

ειε Βτεε1ιειειιιιε ιι·ετειι, ειε ιιειιιι Ηεεειιεειι. Α11ε ε·ειιει·εε εει·

εεεεεετειι εεεεεει·ειιι·εε Ζιιειιιει1ε ειιιει· ειιιε ετιεειριεΗ νειι

εει· Νειιι·ιιετιιεειε εε εειιειεεε ειε «εεεειιιειιοιιει1ε 1·'εγειιερε.

τ1ιιεε»,ννεε ιιι εει· Ρι·ιιιιιε εε1ιεεει.1ιε1ι--ειιε εειιι· ειιε1ι ιε εεε

εε1ιε·ει·ειεε 5ι.ιιειεε εει· Βετειιιιεε: --- Β·ενι·ϋ1ιειιειι ειε1ιτ εεεε1ιιειιι; η

εεε εοε1ι ει ειιιε εοιε1ιε '11ι·ειιεεειε ιιετιι·εεει.ε· εε1ιεε ιιιιεεεε

ω· νει·εε1ιιεεειιεε Τ1ιει·εριε, ειε ειεεε εεειιιιιεε νει·ιιιιιε;ειι:

Νειιιεειιιεειε- Βιι1ιε, 1ιεεειιιιιιιεεε11ε Ρεγε1ιερειιιιε - Αι·ιιειι. Ε

1.ειετει·ε1εειιιιιιιεε Μεεε εει· ειιιιιε1ιτιειεε, εοιινειι. εει· εειι

Ρεγειιερει1ιιεεεε ειιιιε1ιεε ε.εε1ι εοειι ινιι·1ι1ιε1ιει·

Νεει·ε.ειεεει1ιει· ιει, εεε ιιι επ εεεεει ι·οι·1‹οιειετ.; εειιε ιει

εεει·ει. ειε Νει·νεεει·εειιιιρΓειιε·, ειε Νεει·ιιει1ιεειε, εειεε 1ιε1ιε

εε εεεεειριεε εεε εειεε ι.ι·ιιι ιιιιεεει· ειε Αιεειι ιε ι1ιι· Βεεει.

ινειιετ ει ειε Νειιι·ειετ1ιειιιε νοε εεε ειιεει·ιι Νεει·οεεε. 1ιιι

ει.ειιε εεε Βρι1ερειε, εεεεει·εεεεε, εειε ιιε.ε1ι εεε εεεεεεεεε

1ίιιτειιεε ιε εεεεεεριεο1ιεεεε Πι.11ειι ειιιιιι·1ιειι 1ειε1ιι. ει,

ιιιεεειιιεε.1 ειιιει· εοειι ειιι. 8ειιινιει·ιειαειιεε νει·1ιειιεεε εειε Εεεε.

νοε ε11ει·ειϋει.ει· ρ ι·ε1ιτιεε ιι ει· Βεεεειειιε Ιετ. ειε Αεει·εε

ειιι.ειιοεε11

:εειε (Πιιϊει·εεειειειειειιοεε) εει·Νεει·εει1ιεειε νοε ειειεεεΡεγ- ι

ε1ιοε ε ε: 1. Μεεε ννιι· εεε εοΙο1ιε, @εειεε εε1ιειεεε.ι· εεε τει

ιιεε Νεει·εειιιειιιειι 1ιει·νοι· εεε, ε. ιι. ιε ινιι·1ι1ιε1ι1ιειτ ειε Ριο

ει·οιεε, εεε: ιιιι ει·ειεε δει ιειιι ιι.1ιε1ιε1ιε $γιερτ.ειιιε εειςεε Με `

εεε Με ειε Νειιι·εει1ιεειε. Με νιιιε1ιιι,ςειεε ειεεει· 1·'ει·ειιεεειι

ειεε εειε ε.είεεεε1ι1ι: ειε Πειιιεειιε. ρι·ιιεεεε, ρι·εει·εεεινε Ρε

ιε.1γεε, Ρει·ειιοιε, ειιιεεΙεε οι·ιςιιιιιεε1ιε Ηιι·ιι)ιι·ιιιιΜιειιεε (επε

ιιεεε1ειοιιεε1ιε ιι. ε). 11. εειε1ιε Ρει·ε1ιεεειι, ειε εεεει·εε εειεε

εειει· εειε 15ι1εε ειεει ιειεεε Νεει·ιιει1ιειιιε νει·ιεεϊεε, εεει

ιλ'εεεε εε.ε1ι ειιιει· εει·ε1ιειιε νειεειιιεεεε νειι ι1ιι· ειιιε. Πε

ειεε ειεε, ειε νιιειιιιεε νιιιειιιιεειε, ειε Περι·εεειοιιεεεειιιιιεε

εεε ιεεειεεε-εερι·εεεινειι Ιι·ι·εεειεε ιεεεεει· ειιιειιιει:1ι-εερι·εεεινε

θεειιιι.εειιειεεεε»), ειε ιε ι1ιτειι 1ειειιιει·εε 1·"οιιεεε νιε1 ειιιε·

ειε ειιιε ιιιειει εεει ρι·ιιι1ιτ.. Απ: 1ιει.ιειςεεε ιιεε εειεε ννε1ι1 εεε

ειιιιιεειοε ειε «Νεει·εειεεειεε» ι·ειιι·ιειει·τ. εεε εειιιι;ειεεεε εε

ιιιιεεειι ειει·εεε. Βε1ειιε ειιι 1ειειιτεε ρει·ιοειεεε ιιιιεεει·1σε1ιιειιεεε

1Βερι·εεειοιιεεεειε.ιιεεε 1ειεειιεε Κι·ιιειιε ε·ειιειι ιε ι1ιι·εε Κ1ειι;ειι

;ειιιιε ειε ειιι εει· ι·ειεειι Νεετε.ει1ιειιιε, εεειεει1ιε1ι ιε ιιιι·ει· εχεο

ε1ιεεει·ιεε1ιεε ?ειιιε ε·ιεεει·; ειπ. ιεε εε εεεειι εειιεε. ιιιει·

σε ι·ιε1ιι.ιεε Πιεειιοεε εε ειει1ειι, εε εει· Με - Κιειι1ιει· ιιιιε

Αεεε1ιει·ιε·ε,-εε ε·εει8· ειιι·ειι εεννειιιιι. ιει, Βιιιειιιεεεεεεειιιιι

1ιεε ει1ε ειιινεε Κιε.ιιιι1ιειιεε ιιειεειιιεεεε, εεε ιιιιιεει· ι.;εεειι;ι.

ει. ειε εεννιιιιι·εειιειιι1ιε1ιειειι 1ει·1ι1ε.ι·ειιεενει·εεεεε εειεε ειιιε·

εει·ε Πι·εεειιειι εε· ειε ειιεειιιιιιεκ1ιε1ιε νειει.ιιιιειεε8· 1ιει·ειιειι·

ειειιεε, εει ιιει· ειειιι. ειιεεεειι ειι ιειιεεεε, εει· Μ.εεεε1ι εει εειεε

νει·ει.ιιειει, ννει1 ει· εε ειεει· ρει·ιεειεε1ιεε, ειιι εειειι11ιει·ει·

8ιεεει1ιειι. ειετι·ειεεεειι Κι·ιιε1ιεειι 1ειεε. 1:1ιει· Μεεε ειε ειιιει

ειε ιε ι·ειε1ιετειε Μεεεε εενει·ειεει.ε Τι·ιεειριιε: εοιειιε Αιιιιι.1ιε

ειιιεεεε ιιι. ιιεει· εειε οεει· 1εεε νοε εειεε: ειιι1ιει·εε, εεε ιιεε·τ

ειιεε ιιε νι/εεειι εετ ρει·ιοειεε1ιεε Κι·εε1ι1ιειι, ειιιει·: ειιεε ιςι·ειι'

ειιιε Πι·εεε1ιε ιιιειιιε Ψιιιιιιιιε-εειιιιι ιιιιιε, ιιιιε εε ει εε εεεε

εεε ειεε Με! ειε νειε Αι·ει. εεε;ει·ει.εεε Βειεε, εειε εεεει·ε

Με! Βι·ειιι εεει· 191ε1ιτ.ι·ιειτει, εειε ειε ιι·εεεει·ειιι·ε 1'ι1ιι·1·ιιιει.>;

1ιει·ι·οηεεει·εε1ιτ Ιιε.1ιειι εειεε. Πε ειε 1ειει·νε.11ε 21ιν18011ΠΠ εεε

ειεεε1εεε Αττεε1ιεε εειιι· Με;; εειε 1ιεεεεε, εε.εινιεε1ιεε1ιε

ιεεεεε ιεεειεε1ιε Ζεειιιεεε ιιεει· 1ειειιι. ιιεει·εειιειι ννει·εειι, εεει·

εεεε εειεε ιε1ι1ειι 1ιϋειιειι, ευ εειιιιιι. ειε Πιι1ει·ειιειειειεεεεεε

ειιιιεε1ιεε Νεει·ιιειιιειιιε εεε ρει·ιοειεεεει· νει·ειιιιιιεεεε· οιπ. εε

εεε εΙ1ει·εεεννιετιι.ιειεε Αιιιε·ιιεεε. Βιε ιεε ειιιει· ρι·ιιιιιιεε1ι νεοε

τις: εει· εερι·ιιιιιειιε Νεει·εειιιεειιιει· ιιι·ε.εε1ιι στι. Ζει·ειι·εεειιε,

εει· Μεειεεε-Περιεεεινε - ιι ει· Β.ε ιι ε, ιε ει.νιιιιε εε1ιννε

ι·ει·εε 1·”ε11εε εε1ιεε Βεπι·ε1ιε:_ιεεει· νει·ειιε1ι ιεε εε εει·ειι·εεεε,

ειιιε Βιε1ιεεϊι·ιιιιεε εε νειεε1εεεεε, ειειΒετι ειε ιιιεει·ε Φ)ιιιι1.

Πειιιιι. ειιιε εειε σε ε1ιει·ινιειιιι€ειεε Κι·εε1ιιιειιεε ιιιιε ειιι

ιιοι·ιιιεε Ζεει.εεεε εεεεεει, νοε ιινε1ε1ιεε ειε Νεει·εει1ιεειε

εε1ιει·ι εεεεει·εεει. ενει·εειι ειεεε, ννεεε ειεεει· Βειςι·ιιΤ ειειιι. ιε

εεε·ιεεειιεειιιιιι1ιε1ιει· Νεεε11ιειιι€1ιειι νει·εεεειιιιιιιιεε ειιι!. 1ιι

ει·ειιι εε11 ειιιε, Με Ο ρ ρ ε ιι 11 ε ι ιιι ι·ει·1εεει., Νειιι·εει.ιιειιιε ειιι·

εετ ειιε1εειοεειιι ειεε·ιιοειιειειειι. (Αειειειει·ιιι.).

1)ιεεεεειοε:

Πι·. ν. Κ ε ει; ε 1 ι; ε ιι ει·ιεεει·ι εειεε, ειιεε εεε Ρειιιε1οιιι

εε1ιε ω· εεει·εετ1ιειιιεε1ιεε Β.εεΚιιεε ιιιε1ιι ειιι· ιιι εει· Ιιιιεεει

ειιι, εεεεει·ιι εεεεεεειε ιιι εει· »πιο ιι1ιει· εειι εειε 1ιιεειιε

ι·ειειιεεεεε Πειιει·1ιεειε1ιε Πιε Ι)ιεειεεειιι1ειει.ιεεεε ειιιιεε1ιεε

Νεει·ιιει1ιεειε εεε Ρει·ιι1γεε ιιιιιιι·εε ιε νιε1εε 1Τει1εε ει1ειεει.ει·ι.

ιινετεεε εειεε εεεεεε 1·'ιιιιειιε; εει· Μειιιιε1ιι€1ιειι, ειε 1ιειιε

Νεειεει1ιεει1ιει·ιειιιιιιιει, ε·ιιει·εεε ειε ιιειιιι Ρει·ε1γιι1‹ει· εεεεε

ιε εειιι 1ειιιιι1ειε.ειειε ινο1ι1 ιιιιιεει· νει·ι·ιεεει·ι εειεεεεε «ω.

Πι·. 1τ1ιιεε1ι: 1ιι ε.1ιε1ιε1ιει ννειεε Με Με ρι·οει. Ρε.ι·ιι1γεε

ιειω ειιιε Με εει·Δ1ιει·ενει·ε1ϋειιεε εεει·ει ειε Μεικιε.1ιιε1ιει:_

 Β)Βει·ειειιε ενεειεεΙ1ει·Β'ι·ει.εεε 1ιεε.Ιεειι·ε1ι

τιεεεε ιιιι· ειε νει·ινε1τιιιιις.

Πι·. Μεεει·: Με 1ιιοεπεε ειιι” ειειιιεε νοι·ει:1ι1εε; εει·ιιε1ι,

ειε Βιεεεειι Γιιι· ειε Αει·ει.ετεεεειιεεεεεε ε.εεειε εε νει·τει1εε.

Πιεεει· ινεεεε1ι ινιι·ε νειιι νει·ετειεεε εει· Κειιειειε ,εε

εοιειεεε.

Πι·. Κ ιι ε ,ε ε 1 ε ε ε :1ε1ι ει·ερεειει·ε, ΒεΓει·εει.εε ειιι· εεετιιιιιειε

Τ1ιειειιιε εε ννε1ι1εε, ινεΙε1ιε ειιιει· ειεεε Τιιεειε.ιε. ιε ει·εε1ιε

ρΓεεεει· ινειεε πιει εειιι ε1ιε1ιειειι Αει·ετεεεεε 1ιει·ιε1ιτ.εε εε11ειι.

Πει· Ρι·ε.εεε εεε1ιιε·ι νει, Τ1ιειιιιιιε εε ΜΝΗΜΗ ε1ειε1ι 1ιεετε

εεε εριιτει· ει·ιει1ιε1ι Με εειιι 1. .1ε.ειιει· 1θθ5, επ ννε1ε1ιε 'Γεο

ιιιειε εει· νοι·ετε.εε εειεε Β.ειει·ειιιεε εεεοι·εεε εειε.

Πιε νει·εει.ιειιι1ειιε ιιιιιιιει; εεε νοι·εε1ι1ε.ε· ιε ειεεει· Πεεεειιιε

εε εεε εεεει; 81ειο1ι ιο1εεεεε 'Γιιειεετε: ε) 'Γι·εεειετ.ιεε1ιε

Νεει·εεε; ε) Βε1ιεεεΙεε<.ι εει· ε1εει·ε. εεεεεεε; ε) ειε ιεεειειειεο1ιε

εειε εεε νει·ειειιει·ιιιιςεινεεεεε; ε) δεεε·1ιεε;εει·ειι1ιι·ιιες ιιιιε

Τιιεει·1ιε1οεε. _

Ζει Ρι·εεε εει· Αιιεετειιιιες ει·ει1ιε1ιει· Ζεεεειεεε εειε ιιει°

ι7οι·εε1ι1εε· εεε Ρι·ιι.εεε εεεε1ι1οεεεε. εεο1ι ιιιεεεεει·ε Ει·1ιεεει

ειιιιεεε ειεεεειεΙιεε ιιεε Πι·. Κιιεειε.εοΠ εε1ιειεε, ειεεε

5ε.ε1ιε ιε σε 1·1ιιεε εε εειιιεεε εεε ειε ειιει 1. .ιειιεει 19% εε

ει·1εειε·εε. 1ινεεε 1ΐε1ι1ει· ιε εειε ιε εει· Υει·εειειιι1εει; νει·

ιειιιεε Βειιιιιι.ειιιε1ι νοι·1ιειιεεε ειεε, εε εε11 εεε 1ίοι1ει.ιειι

εειεε ειειιεεεε1ιτει Κει·ι·ε1αει· εειε όο1ιι·ιιτει.ιιε1ι ε.εει·ιιιε1ε εε

ι;ειειι.

Νεε1ιεειιι ειε ειεεεεεεεεεεε 'Γε1εειειεειε εεε εειε Ρι·οιο1ιο1ι

νει·1εεειι εεε 1ειειειεε εεεΝιιιιει ινει·εειι, εειι1ιεεει εετ Ρι·ιιεεε

εεε ΙΙ. Βειιεεειεε1ιεε Αει·ειετε.ε.

Τειεεεεεειιι·ιεΙιεεε.
 

Ρει·εοιιε1ιε.

- Α11ει·1ιεε1ιεινει·Ιιε1ιειι ννοιεεε ει:

Πεε1ε1ιι·εεεειο1ιεε τει· 50-ιε1ιι·ιεειι τεεε11εεεε

Πιε ε ει - εειε 1ιειΙιε1ιιι·εηςειι 8ειιιει· Μεσεετιιι, ννιι·1ι1. θε

1ιειιιιι·ει Πι·. 1:1ιι·εε1ι, ειε Πεοι·εε-ιν1εειειιι-Βειεεε, εεε εειιι

οι·εεει:1ιε1ιειι Α1ιεεειει1ιει· εει· Α1ιε.εεειιε εετ )νιεεεεεε1ιείιεε,

ινιι·1ιΙ. θεεειιιιι·ει. Πι·. ειεε. Ρε. Ο ινειε.ε Με ο ει, ειιι νν1ιι

ειιιιιι1ιεεεε.

Πεε1·11ι ι·εεεειε1ιεε ειιι 4Ο-_ιιιιιι·ιεεε τεεεΙΙο

ε ε ιι Πι ε ιι ε ι ειιι 1ν1εειιειι·1ιεεεε - εειε 01ιειειιΙιτει·-Μεειει

εε1ιιιερειαοι·, 1.ειειιιεει1·ιεε Πι. Ν. 8 ιι ε ι· ιι ε ε ιι ι εεε εειε

Αιει ειε 1εειιιεε Κειεει· Νιιιο1ει 1 ιε Βιειοειο1ι, Βιιιειει·ει

Πι·. θεοι; ννιι.1ι.ει·.

- Πει· Ρι·οιεεεοι· εει· θειι·ιιτε;ιε εεε Πιι·ε1ετοι· εει· ειιιι·ει·ιιι·

Βιεε1ιεε Κιιιιιιι εει· ιει1ιιε.ι·-ιεεειειειεε1ιεε ΑΚεεειειε, 1.ειιιειιι

ι·ιιι·ε· Πι·. Ν ι ιι ο 1 ει ιν ε η ειιι ι ε ο εν , ει. ιιιιε1ι Αιιεειεεειιε·

εει· 25-ιε.1ιτιςειι 1)ιεεει.ι”ι·ιει. ε. ιι ι ιιι ει τ. ε ι· ε τε ε ι ι! ε. ιι τε,

ε. ι. ειε εειε θ. Αιιεεει 1910, ιε εειεει· ειειιει·ιεεε

ε1ιε11εεε ειιι εει· Αιιεεειιιιε εει.+ιεεεε ενει·εεε.

- νει· ι‹ει·εειιι Ιιε;ιεε· ε" 1ιε1ιιιιιιιιε Ρει1ιειεςε Πι·. Οι. το

Βο11ιεεει· εειε 25-_ιιιιιιιε·εε .Ι εειιιιιι ιιι Με Ρι·οιεεεει·

εει· ρειεε1οιι·ιεε1ιειι Αεε.ιειιιιε εεε ειιιι·ειιιειεειι Ρετ1ιοιεςιε, εε

ειιε Με 1)ιι·ειιιοι· εεε ρει1ιο1οειεε1ιειι 1εειιιιιτε ειε εει· Πεινει·ει

ω. Μιιεε1ιεε.

- Πει· Κει·ρειιι·ει εεε θ. Αι·ιεεε1ιοιρε, (ιε1ιειιιιι·ετ Πι·. Κ ιι 1 ε

εο1ιενν ιει.1ει·εε1ιιιειιε1ιε1εει· νει·εεεε1ιιεεει:ιιιιε

εε εειεειιι Ν ιι ε ιι ιο 1 ε· ε ι· ιεε εει· Βι·ιεεεεε.ι·ει εει· ε. Βεριιεει·

ει·ιειιεε Πι·. Η ο ε ι ε ε ο ε· ε τ ιι ιι ε ιι ι. εει·εεε.

- Πει· Κεεειι1τε.ει εε εει· εει1ιιεειεε1ιεε ειειιιειεεε1ιε.ΐι. Μπιε

1ιει·ειεει· 8ειινιιεειει·ε εει· Κι·εεεεεει·1ιειιιιιιι.ι. Πι·. ιν. Ηειεε ιι

εεειΙε ιιι 1ιενεΙ. ιεε εει` εειε 1:ιεειιε1ι εεε εειε Πιειιει

ειιι.1ε.εεεε ινοι·εεε.

- Πι·. Κ1ειερι.ιιει· ει ειε Τεε1εεειεεεει· 8ι.εετει·ει. εεεει

ιιιιι. ινοιεεε.

- ν ε ι· ε ι. ο ι ιι ε ε: 1) Ιιε Ε`1εε1ιεε Βιι1ιτεε ((ιιειιιι. 'Ι'ιι.ει·ιεε)

εει· ι`ι·ειρι·ε1ιι.ιειει·εεεε Αι·ει Πι·. 1( ε ι·1 Ρ ει ε ε ιι ε ι· ιιεΠεεεεειειιι·ε. Πει· Βιεεεεε1ιιεεεεε ειειιιιειε ειιιε 1ΒειΙιιιιε εεε

ειιιιε εειιιε ειεειειειεεεε Αιιεει1εειιι.; ιιι Ποι·ρει. ετ1ιε1ιεε, ενο

ει· 1890 ιειιιιε.ιι·ιιιιι1ιει·ι νι·ιιι·εε. Νεε1ι Ει·1εεε·ειιι; εεε Αι·ετει·ε

εεε ι. ε. 1897 εειει.ε ει· εειεε Βιιιειεε ιιπ Αεε1ε.ιιεε ιοπ, ετε ει·

ειε1ι 1ιεεριεεε1ι1ιο1ι ιεε εετ Οιιιι·ει·ε;ιε 1ιεεε1ιιι.Πιε·ιε. Πει· νει

ειοι1ιεεε ε·εΙιει·ιε εεε1ι εει· Βεεει·νε εει· Μι1ιιιιι·-Μεειειειι1

Ιιεειιιιιεε. 2) 1ιιι ειιι εε Ζει·ιει·ε εει· Αι·ει. εεε ει·ι1ιε1ιεε θγιε

ιιιιειειιιε Πι·. Μ ιι ι· ειιι 5 ε ιι ε ε ε ι· ιει Α1ιει· νοε '75 .1ιι1ιι·εε εε

Αμερ1ειιιε. Πιε ει·ετιιεΙιε Ρι·ιιιιιε 1ιε.τ. ε. εεε 1860 εεεε·ειιει.

3) Αιε εε. ειιιε. ιιιει·εεΙ1ιει εετ Κει·ρεει·ει εεε 19. Αιιιιεεεειρε,

ε·ιι·1ε1.8ιεει.ει·ιιι Πι·. Ν ι Η ε 1 ιιι Η ε 1 ε ε ι ε ε ε ε ε· ε 1: ι, ιει ΑΙιει·

νοε 65 .1ε1ιιειι ιιιισ1ι 40-_ιε1ιι·ιεει· ιι.ι·ετ.1. '1'ε.ιι€1ιειτ. 4) 1ε ΜΜΜ( εει·

8εειοι· εει· εειιιεεε Λει·ειε Πι·. Β'ε1ιειιιιι Κοειοε1ιι ιει

Τ8. 1ιε1ιεεειειιι·ε. Πιε νεειε ρι·εειιεεεει 1ιιιιιε εετ Υει·ειει·εεεε

νει· 62 .1ιιει·εε ει·1ε.ιιι;ι. ε) Αιπ 8. Βερτειιι1ιει· ε. 8ι.. εε Ηιι11ε

εει· ειιεεειοιεεει1ιειιε Ρι·ειεεεει· εει· ιεεει·εε Μεειειε εε εει·

εει·ιιιι·εε Πιιινει·ειιιιι Πι·. Β ι· ε ε ι Η ο 11 1 ε ε ιι ιι ι ι ε ι· ιιιι Α1ιει

νοε ε? ειιιιι·εε. Ζεει Πο1ιιοι· ιιιεε. »εειεε Κ. ι. α. 1852 ρι·οιεε

νιει·ι. ε) 1ε Βι·εε1ειε εει· εεεεει·οι·εεει1ιεεε Ρι·οι'εεεοι· εεε 1.

Ρι·οεει‹ιει· ε.ει Βιεε1εεει· εεειειιιιεε1ιειι 1εειιι.ει Πι·. Δ1ιι·εε

Η εεε. εε ι· ιιιι 48. 1ιεεειιε_ιε1ιι·ε. Πει· Ηιεεεεειιιεεεεε, εει· ιε
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εε111ε111 Βρε:11111111111ε, 11111· Α11111ο1111ε, ε111 8111111111· Ρ1·ο1`. 81111

1111ε 111 Κ1111111ε11ε11ε 111111, 11εΒ·111111 εε111ε 11111111ει111εο11ε 1111111111

11ε11ε11 1804 Με Ρ1·11·11111οπε111. 111 Ζ111·11:11, νου 1νο ετ 1111 .111111·ε

1111111111 Με Ρ1·111εεεο1· 1111· 15111.1111ε11ε11111εεεεεεε1111:111ε 1111 Με

11ε1·1·11111 111ε11111Μ 0ο111111·ε 111 Βοε1ο11 11ε1·111ε11 νν111·11ε. 81111 1901

1.1ε1151·τε 81:11111.ρε 1· 11ε111 11ε111·11ϋ1ρε1· 11ε1· 011111ε1·ε1111.1131·εε1:111

1111 111111 11·111· 11ο1·1 11111111 1111111111 άει· Α111ε11111111; 11εε 111111111111.

Ι11ε111111ε 1111· 1111111ν1ο11ε1ι1111.1εεεεε111ο111ε. Βε111ε 1νε1·1.νο11ε11 Με

εε11εε11111111ε11ε11 Α1·11ε11ε11 11ε11·ε11ε11 νο1·1·11ι1εε1νε1εε 1111τε1·ε11ο111111

ρ;ε11 1111111· 111ε 111ο1·ρ11ο1ομ111 11εε 111ε1111111·11ε, Με 111111.111ο11ε1111111·

11111· 11111εε 111111 11.1111ε1·ε1· 0111111111, εο1111ε Βε111·11εε ε111· Β111νν11:11ε

111118ε11;εεο1111:11τε 111111 ε111· νε1·1111ε1ο11ε1111ε11 Α11111ο1111ε.

ν11111 Κ1·1εεεεε1·11151ε111ε11ε1.

1)1ε Α111'1ϋε1111.ε 111111 11111:1111ει·1111111ς 11εε

Βν:1118ε11ε1:11ε11 Ρε111111.2111·εττε 1111 111 11ε1· 8111111111:

11.111 1111111111. Ι..ε2ε.1·ε11111111111εεε 11111 27.Α111ς. 1011111111 11εε Ε`1·1ε11ε11ε

εο11111εεεε 1111 Ρ1·1112111 11εε1:111οεεε11 11ο1·11ε11, 11111111 11111·11:ε 11111

Β.111:1111ε111· 11εε 1111111.1ε11-Ρε1·ευ11ε.1ε 1111111 111ε111 1111· 1111111 0111115111·

1111111111. 1111 ε1·ννε.1·1ε11 εε111. 1111ε 111νε1118. 1111.2111·ε1:1, 11εεεε11 Ρε1·εο

11111 11111 θ. 1111111 1004 111111 81. Ρετε1·ε111ι1·Β· εε111ε 11ε1εε 11111 111111

Κ1·1ε.11εεο11:111ρ1111ε 111111·111. 11111. 1111111111 ε111ε11 11ο11111 111 111εο_1ε11.

εο11111111 ε111 111.111· 111 8111111ε11111111 €ε111·11ε11ετ 1111‹1 ε111ε121: 111

'1'εο1111111.1111111 ε111 11ε11εε ε;1·οεεεε 8112111111 ε111ςε1·111111ε1, 111 11111

1:11ε111 εε εε11 ε1111εε11 1111011111. ε11ε11111.11ε 111·111111ε νει·

ρ11εἔ1. 11111. 11711.111·ε1111 11111· 111111πε11 ε1:111.νε1·ε11 Ζε11 11εε 1(11ε;;εε

11111 (Με 1.1ε.ε111·ε1111ο11111εε 1111ε11ε1· 1111 1-11·11ε11ε1ν1111πε11 Ρε1·ε1111111

1:1εεε1·νε11 11ο1:11 11111111 1111 11111ε1ε1111:111111· 11111 111ε111 111111 11111ε1·1Μ1ε11

111111111.1ε1 1111111151, 1111 11111115 11ε1111·1111.<1;ε $ρε1111ε11 εε111111ε 11111· ενεπ

11·ε11ε1·11ε11 Βεν1$111ε1·111111· 111 Βι1εε1ε.1111 εε11 1111111 1. 8115111111· 11104

111ε111· Με 1111111 11Μ11ε 1111111011 81111111 1111· 811.11 1111Ζε.ι·ε1:1. (1111111111:11

11111111· Με 800010 11111. 111 1111111· 111111 1111· 11111111· Με 1401100 11111.

1111 111Με1·1Μ1ε111 ε1111ςε11οεεε11 1111111.

- Α111' Α11ε1·116ε11ετε11 Βε1ε111 νν11·11 11ε1· 11·1111ε1·ε 011111” 11εε 811111

15.1ε11·εεε11ε 11111· Μ111νε11 Α1·111εε. 8ε11:11111· '1'1·ερ ο 1111. 11111' 11111·

ε11111·1εο11ε11 13111111 111ε 1Βνε11-1111111ο11 11111· Κ1·111111ε11 111111 1111111111.

11ε1ε11 111ε 11111ε1ε 11εε 11ε11:11εε 111111 111ε Α11ε1111111 1111ε1·1111ε.1:11ε11.

111 ε11.1111111:11ε11 11οερ11111ε1·11 11ε1· 11111111εο11ι11·1ε1:11ε11 Α1·1ι1εε 111111

111 11ε1·ε11 1:111ο11ε11 111111 εε,1ν1ε Με «Νονυ. ν71·ε111_111» ε11111111. 111111

1. 1111811111 11. 11. 17.090 1111111111 111111 1,550 νε1·ν11111111ε1ε 11111111·

1111111.111·ε, εον1·1ε 1127 111·111111ε 111111 78 νε1·1ν111111ε1ε 011121ε1·ε.

81111111εεε111δε1εεε1111ε11ε11.

- Πει· 0111111111 11εε 111ε111:111ε.1111ερε111ο1ε 111 Κ11ιεε1111_111.1·ε11

(θεον. .1ε111εεε1ε11) 111. 1117. 1111. 111· 11 το ννε 111, 11111. 1111111 «8ε1111

Ο1.ε1εο11εε111ν11» 1111111ε;ε, 1111ε 81. Ρετε1·ε11ι11·: 1ε1ε1.11·1111111εο11 111ε

11νε1ε111111· ε111ε.11ε11, εε111ε11 Α11ε11111ε11 211 11ε11

111ε11. - 1111ε11εο 1ε1. 11111· θε1°11111.1111εε1.11·ι1 111111 Ο1·11111111111· 11111 81.

Α1ε111ε11οερ11Μ 111 ΡΙο211 01. Α. 11 11εεεο11 ε 11111' 81111111 11εε

8 788, '1`ε11 111 11εε Ζ1ν1111ο11ε11 1ν1·εεε11 11ο1111εο11ε1· Π11211νε1·111.ε

111811ε11.1 11 11 ε 11 ε 111 111ε 11 ε 1. ε 11 1.111. ε εε11 ννο111ε11. 111. 1111.).

- 1111 111111νε1·11ε111ε111. 8ε111·ετον1· 111111ε11 1111ε11 111ε 1111 1111

εο11:1.11ε111·ειε 11εε Ρε1.1·111νε111εο11ε11 Κ1·ε1εεε 11ε11

1)1ε11ε1. εε111111111ς1.

- 1111 Β11.111εο11οννεο11ε11 Κ1·ε1εε 11111ο111. ε11:1111111· 1111111

11111 1111 Αε1·21ε11 εε111· 1111111181', 1111 111ε ννε111,ε·ε11 νο11 11ε1· 8ο11νε1·

11ε111ε111ε-1111ε111:111111νε1·ννε11:111η1,· 1111ε 111111ε1·ε11 111·ε1εε11 11ο1·111111

ε1111ο1111111111111ε1·ιε11 1111 81ε111ε111ε11ε1ε ε1ε11ε1111ε11 Αε1·ετε 11111111.

111111·ε11:11ε11 211111 111·ε111.2 11111· ε11·ε111ε1111ε11 1.1111111εο11ε.11ε111·ι1ε.

Β111ε 111111 11111· Με1112111111νε1·νν11111111ε 111 8ε111·11.τονν 11.11111ε11·ε1

111·ε.111.121ε1·ε1111ε Αε1·21.ε ε1·8111111·ε11ε Α1ι11`ο1·11ε1·111111 2111· 1ε11111111·11.1·ε11

Πε11ε1·11Μ1111ε 11111· Β`11111111ο11ε11 νοο 11111111εο11:111ε111·πε11 1111 1311111

ε1:11ο1νε1:11ε11 Κ1·ε1εε ,=.1ε,1;ε11 ε1·1111111ε 11ε1111111ε1·11.11ο11 11111 ννε11111·

11111518 8·ε1111111. Με 111111 εο11ε11 1111111, 11ε111 «ε111 01.ε1εο11.» 211

1ο1εε, 11111· Β Αε1·κτ.ε 1111211 51111111 1111111111 1111111111: δ. 111. 81111

1ο1111ε1111·, Ν. Ο1·εεε1111111ονν 111111 81. Ρε1.ε1ε11111·,ς 111111

Β γ 11 11 11 ο 1111 111111 011εεε11.

- Πει· Ε1·111111ε1· 11111 11.1ε11ερ1111111ε «Η ε 11 ε 111111 ω». 1)1·. 811

111ε11 11111' 111 111111·εο111111, εο11 Με 81οε1111ο1111 11111 111111ε11111111·

ε1·111111ε11 1111111111, 11εεε ε1· Με Ε11·111111ε1· ε111εε 111111ε1ε.1111ε Με

Βεε111111111111ε 111111, ε111ε Α11111111ε1111111· 21ν1εο11ε11 111111 Ν1111ο11ε11

11.112111111.1111ε11, Με Κ11111111:11.1.1111· 111ε Νο11ε1ρ1·111111ε 11111

8·εετε111. 1111101111 1ε1.. '

- Ε1111ε ν1ε1ε1111ε1111ε 111111·11ι111,<; νο1· Κ111·11111

ε1:11ε1·ε1 111111ε111ε111 - Κ11·111111ο1' 81111111 ε11:11 211 11:11

111ε111. 1111111 111ε1:111111 11111' 1111111 11ε1ο11ε11ε1ε111ε ι11·ε1ε1· 1111111111

111·11.11ε1· νο111 11111111: 1702 11111 11111111 11ε111 «5111:11ε1εο11ε11 Κο1·1·εερο11

11ε1121111111» 1”ο111ε1111ε11 1νο1·1111111:

1ν11· ε11111 111111:11 ε111εε ΡΓ11ε1:11ε1·ε 11111111

211 111111 111ε1·11ε1· 11εε1:1111:11ε1.

Ζ111· 0311111111; 1111· 111111 1111112ε 11111111

111111 11ει1, 11ε1= 1111111 1>1·1111ε11ε1.

811111 11ε11ε11 1111.11ε_1ε11ε1·111111111

Νι11· ε1ο11'1·ε1· Αε1°21.ε Η11.1111ει1 1111;

1111111 ει· 11111111 11111111 Με '1'ο11εε1111.1111,

11111 ει· 11οο11 εε111ε Ρ111ε111. 1111111.11.

 

νοο 1.1111νε1·ε11111ε11, 1111111. 111ε111111ε11 1111111 Κο1181·εεεε11.

-· 0111 .Ρ1·111εεεο1·ε11 11111· Α11εε1111ε1111ι11111ε 111. 11 111 111111 11

Α1111.111_11111111 1111111111 111111 Πι·. 1.1εο111111.1·11 Η 11·ε1:11111111111

111 011111·11ονν, 1νε1ο11ε ε1111ο11 11111111 111ε 11εεε1211ο11ε 1)1ε11ε111·1ε1.

1111ε1.1·ε111ε111 1111111111, 1111111 11.111 ε111·ε11εε 81·ε111:11ε11 1·ε1·1111εο111ε

11 ε 1. ν1·ο1·11ε11. 1111111111 ε1ε11ε11 1111 118. 1..ε11ε11ε111111·ε.

- 11111· Ρ1·οε1111ιο1· 111111 Ρ111·11111οιε11τ 11ει· 11111νε1·ε11111. Κεεε.11

1)1·. Νε·11ο11 11111111· 1111: 211111 1111εεε1·ο1·11ε11111ο11ε11

Ρ1·ο1εεεο1· 1111· εε1·11:111.11ο11ε 11ε1112111 1111 111εεε1·

11111νε1·ε1111.1 ε1·111111111 1νο111ε11. `

- 0111 Θ1·11111111111; 11111111· 111ε111:1111εο11ε11 81111111

15. 1 11.11 11ε1· 81. Ρε1ε1·ε11111·11:ε1· 11111νε1·ε11111.1ε1.1ν1ε

111ε '1'1111.11εε1111111ε1· 111ε111ε11, νο111 11111111ε1ε1·111111 11ε1· νο111ε1111111111

1111111 1111 1111111111 11εε1:111οεεε11 11νο1·11ε11. 11ε11ε1· 111111 Ζε11111111111:

11111· 1111·111111111111 111εεε1· 1111111111.: 1ετ _1ε11οο11 1111:111ε 13εε1.11111111εε

211 ε1·1Μ11·ε11.

-- Ζ111· Βεεε1.21111,1.1 11εε 11ε111·ε111111ε 11111· 01111111·

ε1ε 11.11 11111· 0111νε1·ε11111 Πο1ρ11.1.(_.11111ενν1, ννε11:11ε11

111ε11ε1· Ρ1·οϊ. 111·. 11'1111ε1111 11111111 11111ε 1111.11ε 111111 11εε·ε11

1111811111; 1111111 1111ε11νε1εε 11ε111ε111ει, 1111. ε111 11ο 11 11 111·ε 111111111

ε1:111·1ε11ε11 11·ο1·11ε11. 11111 ε1:11νν111·2ε11 Β1·ε11: 11111· 11ο1·1111ε11 1111111111·

ε11111. 11116111 ε11:11 1111111111:11 1111εε1111ε Βε11ε11111.111ε.ο111111ε; εε11ε11ε

11εε 1)ε111111ε 11111· 111ε11121111εο11ε11 8111111181.:

11 11111 Α11ο1·111111118 51. 11ο11ε11 11ε2ε11ε11ε 11εε 1·1111·1·11 111111ε1ε1·ε

11111· νο111ε11111111111·11111.1 111111 11111· 11 ε 11 1· 111.11 111 11 ε 1· Ο 111 1· 11 1·

81ε 111111 ο1111·111·111εο11ε11 11111111; 11111 11111· 11111εε1·11ε111-111 Π111νε1·ε1

1.111 3111111111 1111· 1111111111 ε1·1111111. 111111 αε11111εε 1). 500 1·1εε 111.

15111111εε, 11111 1, 11εε 81111ο11 81111ο11ονν. Α11ε,11. ν. 11111111 1898. ε111ε

Βε1.νε1·111111,1.1 11111 111εεε11 1.ε111·ε111111 1111εεεεε1111ε11ε11. 1

έ!) 1)ε1εο11ε11, 111ε 11111 111εεε11 11ε111·ε1111111ε11ε1111ε1ε11,11Μ1ε11 11.11

111ε 111ε11121111εττ11ε 1`1111ι11111.1 11111 .11111ε1.1·ε1· 11111νε1·ε11111. 1111 νει·

11111111 1·ο11 11 111ο11Με11, 11.1ευ ε 1111111 ε τε 11 ε 111 ε ε 1111125. 111 11

νε 11111 ε 1· 1005, ε111:111·ε1ε11ε11: ε) ε111 111εε11ε1:1111·11ο11εε θεε111:11,

111 1111·ε 1ν1εεε11ε1:11ε.1'111ο11ει1 Α1·11ε11:ε11 111111 ε) ε111 1:111·111:11111111

1111;πε.

- 11111· 11011111 111111 11111 νοιι Ρ1·ο1`. 111. Η. 111 γ εε ε1·1ε11111,11.ε

1.1ε111·ε1111111111· 11·ετ1ο111.11ε11ε 11ε111:111 1111`11ε1·

11 1111· ε 1· 111111 1 Ζ 111111 11 1111 11ε1:11 1111εεε1·ο111ε111111:11ε11 Ρ1·οΓεε

εοι· 111. Η. Ζε11ἔε1· 1111ε1·11ε1.1ε11 1νο1·11ε11.

- 1)1ε 11ε111εο11ε 01εεε11ε1:1111111111·Α111.11ε1111ε11

11111111ε 11111111ε 1111·11ε1ε-11ε1111111ε 1111111 01·11111111·111ε 1111·

Ρ11γε1111οε1ε 1111 11111· 11111νε1·ε11111. 11ε111218·, 01. 11. Η ε1·1 11111. 211

ε1·111111111. 11). 1111111. 1111.).

- 1)1ε θεεε11εο111111.11ε1·Αε1·21.ε 11εε 11οι1νε1

11ε111ε11 1.11 Κ1111εο11 11111211 1111ε111 Ρ1·11εεε - 111·.Α.1.11·οε

11οννε111, 211111 11'1ιε11111εεε - 131. 117. 1171111111 "ε111 111111

211111 8ε111·ε11111·-111. 111. 11111111 121111 11·ενν111111..

(1(1·11111118. 11111. - Η. 1111.).

-1`111 111111 1111ε1·111111ο11ε.1ε11 Τ1111ε111111οεε-Κο11

111·ε ε ε 1111111 2. - 7. 1111105111· 11. δε. 111111 11111 1111.11111 1·ε1·11111111ε11ε

Α11εε1ε111111ς 111 Ρ 111·1ε ε11111 111ε ο11121ε11ε11 Β1111ε1111118ε11 1111

111111 111ιε1·εεεε111ε11 νε1ε1111111. Με 1111112ϋε1εο11ε11 111εε1111111111ε11

11·ε11·11111·ε11 1111111 Βεει11:11 11εε 1ίο1181·εεεεε ε111ε 81111111 1111111111·

11111.εε1.ε1111,ς νο11 50 1101.

Ερ111ε1111ο1ο81ε1:11εε.

-- 01111111 τ 11. 1111 Α11εε1:1111εε 111111 11ε111.εε11ε11 8111111111;; ε·

ε11111111ε1ιε1·111ε 1111· 8ε111:11ε1111ε11111111:1111118 1ε:1ε

11111· 111111 11111· Βε1·ε1ε11111.1· 11εε 111111 11ε1· Ο11111ε1·11 21111111:11ε1. 1111111011

τε11 Ηε111ειεε 211·11ε111:1ε11ε111·1ε 1)11·ε111ο1· 11εε 111ε111.111.ε 1111· 111

1ε1111ο11ε111ε111111ε111111 Ρ1·ο1. Η 111111γ 11111, 111111ε 111ε 8ε111:11ε

11111ε111·11εε1εο11ε 8161111111 ε1111;εε1:111ε11ρ1. ννο1·11ε11

1ε1. 1111111 11111111 ε11111 11111 ε1112ε111ε 1111ε1111ο11ε11 ε111·111:11211111111·ε11

111111. 11111111 1111111 ε111·111ε11 1012110811 11111· Βε11111·11ε11, 11111. 1111111 1111·

11ε1111ε ε111 61·1111:11ε1· 5ε111:11ε1111ε1·11 1.1ε11111:1ε1.. 11ε 1ε1. 1111ε1111ε11111ε11,

1111εε εε ε11ε11111Ηε11 1ε1:, 11111 Η 1111111111 1111 11111ε1ε11ε11 211 11111.ε1·

111·111111ε11, 111111 1111111 111111 11Μ1ε1· ε11νε1·ε1ο111.11ο11 1111111111, 11111111 εε

211 ε111ε1· 1Βρ111ε1111ε 11111111. 1111111111ε11 1111111. 111111 θεε11.111 1211111

11111· Ο11ο1ε1·11.111.11ε 111 Ρ1·ε11εεε11 11ε11·118· Με 211111 11. Βερ

1ε11111ε1· 11. 81. 1111, 111111 11ε11ε11 58 1611111111 ε11111ε1ε11.

Α11ε 1111111 1111εε1ε1111ε11 81111111 ε11111·- 111ε11ε1· 11ε111ε 011111ε1·1111111ε

111ε111ε111ετ..

-- Με111111.1111ε οετε111·οε1111111.11ε.1)1ε (1ε1111111

ε 1111·1·ε-11 11111 11111111 11111111 111111111ε111· 111 1)ε111ε1:111111111 Με 111ε1;

ε1·111εο11ε11 11ε11·11ε111.ε1: ννε1·11ε11. 81111. 1111111 15.119. Νονε11111ε1·

1004, 1:1ε111 'Ι'1111ε 111111 Α11111·ε1.ε11ε 11111· 11111111ε1111ε, 1111111 111 8ο111ε

1111111 1111111 21150 Ρε1·εο11ε11 1111 θε111ο11ετε.11·ε ε1·111·1111111 111111 10110

11εε1.ο1·11ε11. 111 11111111 Ρ1·ει1εεε11 11ε11·1181 Με Ζ11.111 άει· 11.1·11111.111:1111

111111 8250 11111. 1750 '1'1111εε1`1111ε11.

Υε1·ε1:111ε11ε11ε Μ111ε111111εε11.

- 11111 80. Α11811ε1 νο11ε1111ε1ε11 ε1ε11 100 .111111·ε 11εε Βε

ε1ε11ε11ε 11εε 111εε11.1ε11 111111111ε1·11οε 11111111 1111·

Α 1· 111 ε. Εε 1111111111 του 11111· 1(Μεε1111 11 111111 Γ ε ο 11 ο 1· ο 1.11 11 11

Με «Ηυερ11Μ 11εε 1Τ11111ε1111111εεε» 11111 11ε1· ΚΜ11111111111111:11ε Βε



δ??

,«ττυυι1οι. 01ο .Του1111.υιυε1'οιοτ υπ ου1` υυυοει1υιιυιο Ζο1τνοτΙοἱτ 1 που Πιτ Ρ1υά11υιτο νοτυο.υι1ου. - Ιιιι Κτου1ιουυιιυεε Μιάου

ννοτι1ου. Ζυυι .1υυ1υ6.υτυ Μι. Βι·. Ο. Ρορο ιν, υυτοτ 001' 18ουυ - νοτρ11οουυΒ 1υι @υοου 8018 Ροι·εουου, 01ο 194.148 Τομ 1υ

ιιου άοε1)1ι·ουτοτε ι1οε Ηοερ1το.1ε Βι·. Ττο_1ουονν, ο1υ Α1υιιυι 1 άειι· Αυε1.ειΙτ νοτυι·οουτου. 01ο Κι·ουυουυυυευυοτυουο νοτιιυ

υι11 σ1οτ θοεο1ι1ουτο τ1οε Ποεου.ιι1ε υοτε.υε;ορ;ουου. 11Μο11υυεου Μοτο Μοτ111τυιυουιο υ.ιιΐ 0τιιιιά νου 185,21? Βο2%του οι1οτ υο

ο.υε 11οι· θοεου1ουιο Με Ηοερ1ιο1ε υουυ11:ου νν1ι· υυε νοτ. »ν0υυ11ουου νοτοτυυυυοου (υπ .1ουτο 1908 - 1 ,488), άο.τυυ

- Νο.ο1ιειο1ιουι1 υτ1υ;τοιι Μι· ο1υ11το [Μιτου 11υοτ Με ο 1.110 - τω· 10892 ΒοΖορτο ΠΠ· υ.ι·τυο Κι·υυ1‹ο. τυο ευ Πειιιεο υουιιιιάο1τ

τι ε ο υ ο Κ τ ο υ 1ι ο υ υ ο ιι ε 1υ 131; ο: ννιιτι1ου. Ιυ τω· 1ιο1 Μι· ἔουυτ£ευἱἰ1ί11ουοιι Αυτο11υυἔ υοει.ουου

Α ιιι ε τ: Η ι1ι1ε ο 1ι ο υ Κ τ ου υ ο υ υ ο ιι ε ο υπιτου 1ιυ .Τουι·ο τ1ου Ηουιιιυιιιοτιεουυ1ο οτ1ι1ο1του Με Ζου;;υ1ε ο1υοτ Πο1ιουιυιο

1904 υυςοετο11τ, ουεεοτ ι1οιυ 1)1το10.οτ υυ‹1 νιυοτ11τουιοτ, 8 ά1- 2. Οτουοε 24 Ροτεουου; ο.υεεοτάουι υοετ.ο.υι1 ο1υο Πειτε. 01ο

τ181οτουι1ο Ατυπο, 1 Ρτουο11τοτ υουετ. Θου111ΐο, 1 Βουιοτ1οΙοε, Μουτ. ι1ουΚιιτειιε ι1οτ 8ο1ιυ1ο ιιυεοΙν1οττ υε.τ1:ο, 1τυ .ΠΠ 01ο

1]11υεοτοτ Απε, 1 Αεε1ειου2υτικ Πιτ 01ο Βουυτιευ111111ουο Ρο- Ρτ111'ιιυε. Αιυυυ1ειτοτ1εο1ι κνυτι1ου 0875 Ροι·εουου υουυυι1ο1τ. 01ο

111ι11υ11ι. 2 Κ0υε1111υυ1:ου αυτ· Νοεου- ιιυά Πο1ευι·ουυυο1οοιι, εο- Ιιιι “που 10,840 1ζουευ1τυιιουου υουιιερτυουιου. Ιυ υοτ υυ

νν1ο Μι· Ουτουυτουυυε1ιου); 1'οτυοι· 9-18 Αεε1οτου29.τυιο, 1 .Τουυοι· 1904 1ιοςτυυ0οιου Βου1111.811011110υθυ Ρουυ11υ11‹ υ·ιιι·ι1ο

Ατιι 1111· υυε Βοιιη.τουυε.υ1υοτ, 11 Αυί'εουοτ1υυου υυ‹1 υυ υυουη.το1τ.11ουο0ουυτιευυ11'ο854 0ου11τοιιάου ευιο11. 01ο Πυτοι·-·

11ιιτουεουυ1ιτ 10 Ρ11οΒοι· ιιυά 00 Η1ε;.το1°1υυου. Που 11υι·1εο Ροτ- υει11ευοετου άεε Κτυυυουυουεοε ευ·11ιου ε1ου ΑΜ 27'7,'755 1101.

ειουυ1 υυε Κτου1ιουυοιιεεο υοετιιυι1 ιιυε 119 Ροτεουου. Ιυι Βε- Βο1 194,148 νοτρ11ορ;υυυετουευ 1ιο11οίου ο1ου τυο νοτρ11ουυυ8ε

τ1ουιηουι· και· εε υ1ουτ. υιος11ου ευυιτ11ο1ιο νο1ιουιο Αιιε1ετουυ- Μενου ο1ιιοε Κι·ου11οιι άυι·ουεουυΜ11ου αυτ” 1 801.48 Κου. 11181.

υτιτειο11ου ιιι υοεοι2ου, που Τ Δεε1ειου2υι·πο ου1 άειι Κτ1οΒο- οι1οτ 522 Βυ1. 17 Κου. _1111ιι11ου, ιτου·οιι 1 1101. 87.08 Κου. 0001·

ιιουυιηι1υπ ε1ου υοι.τουου, νν111ιτουε1 εε υιιυι0υ11ο1ι Μη· τυο νυ- 502 ΗΜ. 58 Κου._υι1ιι·11ου υυ .1ο1ιτο 1908. ν1Ιουυ τυου _ῇοι1οο1ι

1ευυ2ου 2ο 1168812011, ννο11 ο1ιι υ11ιτοτυοἱυοτ Αει·υιουυιυΒ·ο1 ότου Μου άεε θτυυ‹1 ιιυά Βο‹1ουε, ινο1ο1ιοι· 018.200 1101. 1ιοττυοι

1181°1°ΒΡ111.0. Ιυϊο1εο 111ουου υ18.1ι;:018 ττοευιιτοιο τυο Βου1οτυυε, Μι. 41%. Ρτοιουι νοτιυυει, ο1ιουεο ἱυ τι·Ιο1ουοτ Η01ιο 11ου 11111".

9111 Αυευο1ιου ε1οτ 8ιο.οινοτινο.1ιιιυυ, 1111· στο Πιιυοτ ι1οε Κι·1οιτοε ι1οτ θου8.υι1ο 1897627 1101.) ιιυά 1 Ρτο2ουι νου ι11οεοτ 8ιιυιιυο

υιιε111υσ11εουο Ατυπο οιιιο 1)1ουειι ου 0ου ειυ01.1εουου Κτου1ιοιι- Με Τ11ιτυυε: υοτοουιιοτ, ευ 1ιοετοι σοι· 11υτοτυο.1τ άεε Κτουυου

1ιυυεετυ υοτουυιι21ουου, ινοι·ου1' 1υι Νονοιιιυοι· ιιυά Βοιουιυετ 1υιυεοε υιι .18.υτο 1904 - 854988 1101. ιιυά ι1οτ1ουυτο ουιοε 1ο

2 Αυο111υτ1οτ Αυε1ο11υυε υιυάου, ουιοτ Με Αεε1ετου2υτ21:, 11οτ εΙου Κι·ου1εου υιττ11ου 1 1101. 82,82 Κου. οάοτ 009 801. 12 Κου.

υυ0οι·ο Με 111ιιδοτοτ Μπι. ευ 11οτ ου1τυη;180υου Αυιο11υυ,ι;. Ιυι υυ .1:.ιυι·.

 

Η1υυ11ου οιιΕ 0ου 111ιιυεο1 ου Αεε1ετουευτ21ου ννυτι1ο νοιυ 1. 111. 1 · ι

1111111 Μι 01ο Αυίυουιιιο 0οτ Κι·υ.υ1ιου 1υε Κι·υυυου1ιιιιιε 4 1'το1
ρτουιΜοτουι1ου Αετιτο 11υοτττο.εου. νου άειι 8ουννοει:οτυ Με του °ω ~ το ο Β

«Εστω Κτουυοε» υιυεετου 9 (8 Αυϊεουοτ1υυου ιιυά 0 $ουινο

ετοτυ) τ1ου Ι11ουετ πω Χι·υ.υ1ιουυυυεο νοτ1οεεου, ννο11 ε1ο υιι1'‹1οιι Ο· Νῇο1181;θ 81τμΠιε @θε ν01·ωΠΒ 8τ_ Ρθτθ1-8.

Κτ1οεεεο1ιοιι υυε ιιυυουιυιουυ1οπ ινυτκ1ου. Υουι .1οιιυο.ι· 1904 .

ου υιυι1ου τυυ1ιο 1υ ι1ου 8 υοιιοτυιιυιου Ηου11.ιιάου Αυϊυυ1ιυιο, ιππ8θτ Δ01Έτα Βιθ11"88ι α· 2ο· 8θρτ· 1905·

νιοι1ιιτου τυο Ζου1 ι1οτ Βοττου νου 008 ω· 782 Μου. 1τυ ο1υ

ιο1υου νοι1ε11ου ε1ου 01ο Βοττου ε.υ1' τυο Αυτο11υυΒου Α1ιιιιο10111ης νου Υοτττ51Βου οτυοιου.

νν1ΐ Μη: 1.1ι1ιζτιιυουΕεου=ζ ΑΒο11υυΕ ι20ἶ1;ου1ιὶ;ιτι;ἐιἐουῖ`ἔ56;ΙΑυ

το υυΕ 111· ετνου του ο ; Μαιο. ο οιτ1εο ο ; τ.ο1ιιυ; ·· · ·- ·
ΠΠ· 1υ1'ουτ1ουευιου1κυο1τοιι 100; ε; υ111τ1εουο ιιυά 111τ 1:1ουι- +μ*'081"θ8"2"ΠεΜΒΒοαω08888”111°999

υτουυ1ιο1του 72; ουεεοττ1οιιι ινιιι·ου Βοτιου 1111· ΝοιιΒουοτουο νΘΙ'0ΠΙΒ7 ΜΟΠ138.8:, ό. 20. 881313. 1906.

 

ΐΔΝΝΟΝ01219 8111121111!. ΑΡΕ υτοττ1ου 1υ ε1οτ18ιιο1ι1ιουτ11ιιιιέ ἔστι Κ. Ε. ΒΙΟΚΕΠί 1υ 8

81. Ροιοτευυτ;ς, Νονε1η-Ρτ. 14,εονν1ο ιιι ο11ου1υ- ιιυά οιιε15.υι1. Αυυουοου-0οιιιυτο1τουιιυεουοιυυιου.Έ
 

. . 91' Ε 98 01,8
Ο

,.Νουοο Κυι·1ιιιυο·· Πιτ 11Ιτιεου- ιιυά Βοτυιυτου1ι1ιο1του, Ρο1τευου1: (Ευι1°οκιιιυΒ·ευιιτου ιιυιοτ 8του'ννοουεο1-Κουττο11ο),

Ι11ιιυοιοε, (Μουτ, Ηοτι- ιιυά 1Ποτουυτου1ιο11ου, 1ΐουτιιετυου1ο, 111ιιετΕυι·ου, Ε1ουττο· ιιυά Ημ1τουυοτου1ο 1υ ο11ου Γοτ

τυου. Αυτ11 - Βοιουιυοτ. Ρι·οερουιο.

Αοτυιο: Βι·. 0. Βοιωτοι· (Βοο1τυοι·1. ·- Μ.. υ'. Ι1οιιυΙοι·. (00) 14-11.

  

. ευετο·ι ιιυκευ οΜ! δι)·ούλι Β·υιΜτυ

2ίυα|οπ 2.011..

-..ο-ρ..ω-"...

 

 

  

τυο 1ι1οιι1ε1ο Έστω ι1οτ0υο1ειοο1-Τυοτου1ο. Ρυοοουοτο1ννο1εευ.2,0°υουιο1υ.Ρυοερυοτ.

· 1 ο 1.ο1ουττοεοτυ1οτυ. ν011.υυεου1101.1.0.13οττυιτου1. ·

722000! Ψου1τ1οουουυοι·, ουεουο1ιτυ υουυιοο1:. 81τιιρ. Ν°"ΐο8εΠ'ΗΥ8ἱεΓἱἔ'5εΠἱι.ΜΒΓ88Μ”$,0Μ”εΧω 22290220!

 

' Τυυοτυυ1οεο, Κουουυυετου, ο11εει·υ. 5ουινι'ιουο- ΕΜΗ] 'Μη ·

:'ύωαΜ_ ιυετουσ:1ο, 81κτορ1ιυ1οεο, 1υ11υουιο. Β ω" μ' Ι 1Ει8ευεου2.3°/.1.1ιου10τ08Θ"Μ1"ΦΜ10- 5"01'ας°|.

. . . 1 ° ν 1Βτοτυεουυ11 49 οτε. εου.1 ου Νοιιτουου.

8ιτουυ υπ πω· αυτ, ννουυ '° '

|ιώΙ.”σπ ! οσο Ρ1εοουο υι1τυυεοτοτ 0081091Ρ801190899 ω" 25. 50. 100. 250 Θ· 11119 είπα,

 

 

1τυιο νοτοουου Μ. Του1οιτου υ 0,25 ετ. 1υ Οοιττουε 11 100 8τυου.

Μιιει:ου 1111ά Ι..1τουετιιτ εαπ· νοι·Η1οτιιπ8.

τ. υουυικυ-ιι 116611Ε ο 111€,Β118Ε1.1εουνιει11,011Ευ21101118ιοετο



3'δ'8

7 ιιο Ν ο ιιι θ ιι ο ~ έ “ Δ ι Βιιιιι.ιιιιιιι·

Ν°°ἙΕὲὲ.°Ξ.Ρ.Ξ... ιιιι5.ι:.ιιεει.ε.ιθιιθ ι ιΡιιιιιι(Μ Μ· Βιιιιιιιιιιςιι

Αιιι.ιεινοιιάοι ιιιιι Ιιεει.οιιι Ει·ιοΙε πιιά άιιι1ε1°ιιά.άει.ε μιι2ς .ΙειΙιι·, ο.ιιοιι ιιι Ηιιιιεῖ . ., . _ Ν

Κιιι·ιιιι ιιι εΠοιι Μι.ιιιιοι·ιι οιιιρΓοιιΙοιι ιιιιιωιιιι νιοΙοι· ιιι·2:1ιοΙιειι Αιιτοι·ι:5.ιειι Μι ΠΓ. Ο

 

Βιιιιιιι·ιιιιιΙ, 0ιιιιιι·οιιο, Ει·Κι·ιιιιιιιιιιιιιιιι Με Βιιιιοε, ΜΜΜ ιιιιι ιΙιικ-ιι ΡοΙι;ειιιειϋ.ιι· ι

τΙοιι,Ηιιιιι-,Νοι·νοιι- πιω Ρι·ιιιιοιιιοΜειι, Βεειιιιονι'εοιιοι· Κι·ιιιιιιιιιιιι ειτε. Ε τ

0- Κιι.ιιιιιτ:Ιι ιιι :Μου ΑροιΙιοικοιι- © (51)20-1ό·

Με! Βιιιιοοιιιιιι ω·ιιιιιιιιι·ιιιωι·ιι ' ΗΜ ιιι Ριιιιιιιιι

ΜΙιιοι·ιιΙ- πιιά :ΗΜ ιιισάοι·ιιοιι ΒΜοι·- πιιά Κιιι·Μ!ιο!ίο.

Ηι·ιιιιιΙ ΗΜοΙ «Με Βιιιιιει, θιειΜο.ιιιιι;;, 200 ?ιιιιιιιοι· πιιά ΝιιΙοιιε. ιιιιτ ιιΙΙεπι

Κοιιιίοιτ. $ι·ιι:ιττιςοτ ιζι·οειιοι· Ριιι·Ι‹. ιινιιι-Ζιμ. ιιιειιιΜ'ισιε Ι.ιιι“ι. ΚιιιιιιιιιιιΙ:. Μ

ΜΙε 8οιιιιιιστεροι·ιιι. Βοιιιιιιοτιοιιιρειιιιιιι· όιιι·οιιωΙιιιιιιΙΜι 18-22°. Η η] 'Η Ε Γ Β "

©- Βιιτιο-διιιεοιι 20. Πει Με Μ. ΟΙ4ιοΙιει·. Θ ι -

τι
Ρι·οιιρεΜο τιιιι·οΙι άιε Βιι6ε-Βιι·εΜ.ιοιι Κοιιοοειιο ιιι Βϋάτιι·οΙ.

 

  

ι·σ7πΞπΦῖππι

_ . ._ ι ώ νετΙειιι€6ιι διο ιΙΙιιετέιειΕε:

. Μιιιι9ι8ΦΒιιιιισιιιιιι€Π ν ι ι Ρτοι5Κοιιτειιιτε €τε.τιε ιιιιό

ΖΙΜΜΕιΜΜ · χ · . " ι ιτειιιι:ο.
Μ τιιιιιιισιιιπτωσι η ι _ ¦

Η Ν Α Τ Η ο '

ι τ έιι6ειισο·1ι.Βοι·ιιιι Π

_ . ὶ 8ιιι.-Β. ιιι. Βιιιιιιιιιιιιιιιιιι Κιιιιι ιιι
νοιιιιειιοιιω 0ιιοιεςιοιιυπι Μι 0ιιιιοπεϊοιτι πιιά πιιιιειθιι θιιΙΙοιι- πω! Π· νθ].”.Ε ΝοΠ.'0ΠΒΙ.8"κι!θ"0-,

ΜΙιοτΚι·ιιιιΚΙιειτοιι; Μπι ιιεεοιιιιει·ε ιιι Γωιιι άει Ειιιιιιιτο!ιιΠιιιιι οιιπο η; _Νπω1_ Π. ΗΕΜθωωμ

μι» ιιΙιΙο Νοιιοιιει·εοΙιειιιιιιι,<.ς ιιιοιιιιιοΙειιιε ιζειιοιιιιιιειι. :Ξ ΡΙ.0Βρ. 8"ΜΒ ό. (1. ΟΌθΤἱΠ.Β ΗΒΒθιΒ6Γε'

ε οι'. Βι·ιι€;ειιιιιιιιιι: Ι.οιιτιιιιοιι Π. Αριιιιιιιι.

Η Β ο 8 ' Ν ιιι ι Ν. Με. ιι. Βετειιιιιιιιι, ΨιεεΒιιά.

ιιιι ΙΜΜεο!ιοι1 Α ιωωιωιω-ιιοωμιωι Μπι

Βιιιιιι,πεε, νοιι Πι·. ΚΨΜ”, ιιειιιι Βιιιιιιόει· Μι· Οιιιπιιιιιιιιιε-ΤΙιοι·ειριο .λ Ν80ιιιΨθιιι 0ι°ωΠιι Μ" ιιιτ Ζω άιοιιπ·

οιιιρΐοιιιειιεε πω! εισ:Ιιει· ρι·οριιγιειΚιιεοιι ιιιιιτι4ειιιιιεε Ρι·2ιρειι·ιιι. εει;ειι ι κ ΪΝῇΪθ Ρ“ΘΕΜ' Πιιά·ΒΙΙσΒοΗΜΙ0Β τι” Με

@οιιι ιιιιιι ιιιιιιιιι·ιι ιιιιι·ιισιιιιι·ο Αιιιιιιιοι·ιιιιιιοιι. ἡ· ι ρι·ινιιτ.ο Κι·ιιιιικοιιρΠοπο .(ποροιιΖειιΙιιιιε

Ρ ο Η Τ ο ' Η (88)8-1. νοιι5ΟΚορ.ι *Φω

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

θοιιοιιιιιιιαΚι'ι·ειοε Αιι€Μιιιτι·ιιοιοιιιιι, εισΙιτ·ι· ννιιΚειι.ιιι ω ιιι.Βιιιειιι, οιιι·οιιι- ώ

ικ:Ιιοιιι ιιιι‹1 ιιιιιοι·ι‹ιιιϋεειιι Πο.ι·ιιιιιιιιιιττιι.

  

ΜΜΜ· ΜΒΜ Ι.ιιοι·ιιιιιι· ειοΙιειι ιιοιι Ηε>ττοιι Λοιιιοιι κοειιειιιοε πι· νοι·ΜΒιιιιι;.

 

Ρι·ιιιιιιιιιιι ιιιε ιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιι Πιιιιιιι οιιι-οιιιοπ Μπι:

    

απ) 17-54.

  

Πιο 0.ιιιοΙΙοιι ιιιοΙιδι·οιι Μι· Ι·'ι·ιιιιιιΜιιεοΙιοιι Βοειοι·ιιιιι;.

2 σα” 8Βοιι!ιοιιιι ιιιιοιι

ιιιιετιιιεε ιιιι:ιιιι-ιετιιι ΐοι·ἀιιιιιιιιἔ.

ιιιτ ΒιιΙΙιιιι-Βοι·οιτιιιι8

ι:ιιιιιιιιιιιιιιε ιιιι:ιιι-ειιι τοιιιΙοιι "8.88θΙ'5.

ΜεΚιιιιιιιιιιιιιιιιιειιιιιιιιιιιιιιι

ΜεΜ.Ροιοι·ειιιιι·μοι·8ειιιιιιι·ιτοι·-Υιιι·οιιιε.

ΜειΧἱιτιἱΙἱειιιοννεΙ‹γΡετειιΙοι4,Π.

"ΜΜΜΜιΒιιιρίεΙιΙιιιι€οιιιιιιιΑτιωι:σόουοιιιοειΜιτ,ςΙιοιιοε(Μενοι·οιιιιι

 

  

ιιιιοιι Βι·. ΙΙι·οιινν, Πο.ιιιιιιιι·ι;, (Ι.ιιοι·ειιιιι: άειιιεοιιο ιιιωιιιιι

νν0οΙιειιεοΙιτ. 1901, .Μ Σ? ιι. 1906 .Η 18).νοι·2ϋιςΙιοΙιειι ΜΜΜ

86860 Α οπο, Ρο11ιοιιιιι:1.ει, Ριιτιιιικιιιοεε.

Ζιι Ιιειιιοιι ιιι ιιιΙιειι ΑρυιιιεΚειι. Μ.ιιειτ.ει· ετιιιιε.θι80η18 ΗΒΥΒι° & 00.] ΗειΜΒιιηι άς ώ χ888888χ888 .

:ΜειιιτΚι·ιιιιΕοιιρΠοςοιιοτινοιιόιεειιθοἔοιιιιΜιιι:ἰοΜε:Β.σΙΙιιι.ϋΙιΙο,ννωιιιοι·

ιιισ.ιι·ιι.τΖοιι,Τι·ιι;ΜΙιτειι,Κι·ιιοικοιι,νιΜιιιιιοιι,ΒιιιιιοιιωΙ.Ιτι·ιμιοτοειτε.

Βιιιιι1ιΒΒ'θΓΜ:ΜΕΕ;ΙιοΙιν.10ΜεδΈΠιι·(ιιιιΒοιιιιιιεἔοιιν.12Με2)€οδΒιιοι.

ΜενοτικιΙωτιτικιΠιειιιιτισ.ι;ιιαπόΡι·οιωμνοιι2-ΒΠΕΠ·άιιιιοΙΙιε

ιιιιρτω!ιοιι.ή _

ἈΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

ι

Α'

Χ8Χ8ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ*Χ8ΧΧΧΧΧΧ

11οιιιι. πω”. Οιι6.¦ 86ειι·ι·ιι6ιιιι ΜΟΒ τ. Ηιιι·ιιιιεέεΙιοιιΒι·. Βικι οι ί ιν ιιιιιιοΙι.ιΒιιοΙιότιιώοι·οι ν. Α.ννιοιιοοΙ‹ο Κιιτιιιιι·ιιιοιιιιοΐοιΡι·..Ν-16.



:ο _. .ι_ ει, +ε: .| ΟΡ: εποε

ΧΧΧ. εεεεεεε. Μ!. Νεεε Ε'ο!εε πω. πω. θα Η 'αν

!!!Β!!!!!!!!!!Β!!!!! !!!!!!!Β!!!!!!!!!!!'Έ
επτετ άετ Κεάε!ιτιοπ νοπ

Ρτε!. !1τ. !!ετ! !1ε!ι!ε. Πτ. !ε!ιεππεε !(τεππ!ιε!ε.

Ι)οτρει. Κιμ.

!!τ. Μάο!! !!!!εεεε!ι.

ει. Ρετει·επετε,

!)!ε,,5ι. Ρε!ετεειιτΒετ ΜεάἱεἱπἱεεπεννοεπειιεεπτιΠ" ετεε!ιειπήεάεπ ζ” Δεεπεε1εεπίπ -ΔεΠ21°εβε εεετἱε εΠε Σεεετεεε “π

δεπιιεεεπά.-Πετ ΑΜππεπιεπ'τητε!ε ἱε! ιιι Επεε1επά8Κε!. Π” άεε ειπε ειππ εεεεε!ι!ιεεε!ιο!ι επ ειε Βεε!ι!ιειιά!επ,ε; νοπ Ε. Σ. ΒΜ:ετ

1ε!ιτ, 4 πω. Μι· άεε Ιιε!εε _|ει!ιτ ιπε!.Ροετεεετε!!επ8,ιπ άεπ επάεπιι ιιι ει. ΡετετεΒετε, Νεπτε!εγ-Ρτεερε!ετ Νε Μ. εε τιε!ιτειι.·- κειμη

Σιδπάει·π 20 Μετ!ι !εΙιτ!!ι:Ιι, 10 Μετ!ι !ιε!!ε!ε!ιτ!!επ. Ι)ετ1πεεε!άε ε!. εφη” εοπἱε ε!!ειιιι!ά!ε Κεάε!αιοπ εεεπε!!ε!ιεπ Μιττει!ιιιι ειι!ειι

!0τάἱε 8ιπε!θεερε!!επε Ζει!επ ιπΡειι€ιε!9ΟΚορ.οάετ45 Ρίεπ.- επ τετ ιπειι επ εεε ειε!Ινετ!τε!επάεπ εεε Ιιε Πε Π! !ιτεπάε τι εάε!σ

Αιιιοτειι ννετάεπ 25 Ξερετετεεεεεε!πτετ Οτ!ειπε!ετιι!ιε!εεεεεεπάτ. ιεετΙ)τ.Ε. 81εεεεε ιιι δι. Ρειετε!)., εεε!!ι Οειτονν, 1 Ι.ιπιε Μ 28

-Κε!”ετιιτε ννετάεπ εποε άεπι $ειεε νοπ !8Κ!:›Ι.ρτοΒοεεπ !ιεπει·ιτι. εε τ!ι:!ιτεπ. $ρτεε!ιειεπάεπ Μοιιιεε επά Γτε!ειε νοπ Β>5 ΠεςΝ! εε @ώ Μ” ή@η

1905. τ

ΙππεΙτ: Πι·. Τεττερεοπ: Με Τ!ιετε.ρ!ε άετ Ιιππετεπε. - Βείετετε: ΑπεΙ-Ψ!άεετε.πά: Βιιιά!επ εεετ ά!ε Ι)1εεοτεε!ό

!.!επ πο! Ι.επεειιρ!!!!ι!εε επά !!ιτε ρτεςπεει!εε!ιε Βεάεειειιε. - Ιετ. Ηε!πιιςτειι: Ι)ιε Β'πτ!ιε!ιεε!ιε Πιεεετεε!ιτιοπ Με Πρεπε

ει!!ιοπ πο! ΕειιΒεπρΙιτ!ι!εε. - Βεεεετεπεε!ι.τεπ ιιπά Βεερτεε!ιιιιιεεπ: .!ε!ιεππεε Βι·εε!ετι Β!ε 8ιιπεΙετιεπ νοπ θειετεε

ετϋτιιππειι επά Ερ!!ερε!ε. - Ε!ε!ιοεπεετπ: Θε!”τιει· επ!ιτε- επά Με!!!”ε.!ι!ς!ιειτεεεΜιππιεπεεπ. - ΒεΙάεε: Ι.επεπετε ε!π απ·

ΕππκεπΙε!άεπάε πεεει επε!ΐΠιι·Ι!ε!ιετ Απ!ε!τεπις εετ ετε!ιιιιη; νοπ Κεπτ επά Κ.ιιιπγε. - Μ!ετε!!επεεε εεε άει· ιεεε!Ι

εε!ιεί!. ετε!ιιι!εεΙιει· Αετετε επ πω!. - 'Γεεεεπεε!ιτ!ε!ιτεπ. - Μετιε!ιτπτε-Βιι!Ιετιπ ει. Ρετετεεεηςε. - Απ

  

8!. Ρετετεεετε, άεπ 10. (28.) 8ερτεει!!ετ.

 

εε!πεπ.

 

Με Τ!ιετερ!ε εετ !πιρε!επι.

!νετιι·πε,εε!ιπ.Ιιεε πε! άειπ Χ!!! Ι.ἱνΙεπά!εε!ιεπ Αετε!ε!.εεε εε

Ι)ει·πετ ί.!ει·_!επ!.)

νεε

Ι)τ.'1`εττερεεπ - Βετρει!..

Μ. Η. Ζπεε!ι ά!εεετ Ζε!!επ !ε! εε, Ι!ιπεπ !π Ετ!ππε

τιιπε εε ετ!πΒεπ, άεεε ά!ε Τ!ιετερ!ε άετ Ιπιρειεπε !ιε!πε

εε επάεε!ιεπτε !ε!:, πιε εε ν!ε!ίπε!ι επεεπειπιπεπ π!τά,

επά άπεε Βἱε Α!!ε ά!ε Μ!!!ε! επά !!νεΒε εεε!!.εεπ, επι

άετετ!ιεεπ Κτεπ!ιεπ εε !ιε!ίεπ. Πε ά!εεε ΑεΙιεπά!επε τε!π

ρτε!ι!ιεε!ιε Ζ!ε!ε νετ!'ε!Βι, εε Μ ε!Ιεε Ππεϋ!εε !ετ!εε!εε

εεε πετάεπ.

Με Ρτεεπεεε άει· Ιππρο!επε !ετ Ιιε!πε εε!ι!εε!ιτε, πετ

ειεεεεπ Με άεεεεεπ εερ;ερτ!εεεπεπ ιππετεπ Μ!!!.ε! Πει

Μ!εε!!τεεεπ !:εετεε!ιτε!. πετάεπ, πε. ά!ε Ηε!!πε8 πεΙι! πετ

άετε!ι ε!πε Ιιεεεε!ε Βε!ιεπά!επε ειπ!τ!!τ. Μ! ερτεε!ιε νειι

άεπ Ροιιπεπ άετΙειρετεπε, ειε !!ιτε Βεετεπάεπε !ιι ετ

Βε.π!εε!ιεπ Ιε88ἱ0ΠθΠ άεε 8εεεε!ερρετε!εε πεεεπ, π!εΙι!;

ε.!ιετ νοπ άεπ επάετεπ, ά!ε επί πετνϋεετ Οτεπά!ε.εε ε.είεε

ω» ε!πά, πάει· ε!ε!ι πε! Πε!ι!τε οάετ Βεε!;επιπετΙιε!ε!άεπ,

εάετ Ι)!εεετεε επά ΝερΙιτΜε επάεπ, πεε!ι νοπ άετ άετ

!ιοπεεΙιε ι!νεπ τ Ρε!8επ.

Α!!επ Ιιπρειεπε!ετιπεπ Βειπειεεε.πι !ε!; άιο Αεεε!ιπεεπεπε,

πάει άει· νε!!!εε Μεπεε! άει· Ετε!ι!!επεπ. Πιεεε Ετε!ι!!!επε

εεΙιππε!ιε πιιι επτπεάετ Με ιττ1!ε!ινε εεε ετεε!ι!εε!ιε,

εάετ Με ρετε!;!.!εε!ιε εε!, Ιετε!.ετε εποε ετεπ!εε!ιε πεπεππτ.

Με !ττ!τε.ι!νε !Ξ'ετιπ ιετά!υ!επι€ε, ιιι άετ άετ Ρει!επ!;

επτετ !ιεεεεεπ, ο!! ε!εΙι ιπεΙιτίεε!ι !π εετ Νεεετ π!εάετ!ιο!επ

εεε, πάει· εποε ε·επτεπά άεε 'Γεεεε επίττετεπάεπ Ρε!!ε

πεπεπ επ !ειάεπ Μ!. Ηιετεει Μ ά!ε Ιιερειεπε ε!πε

εεά!πειε, ιπε!ε!. άετε!ι ετεεε!ρ!!!ετ!ε Ε!εεε!ει!επεπ εε

ετεπάε !ιοιπιιιεπάε. Βε! εετ πετε!γι!εε!ιεπ Ρετιπ ίε!ι!επ ά!ε

Βτε!ιτιεπεπ νο!!!ιεπιπιεπ, άιο !πιρετεπε !ετ ε!πε 1ειε!ε.

Με !ττ!ιει!νε Ροτει ιερτεεεπτ.!ετι εεε Απίεεεεετεά!ειπ εετ

εεειππεπάεπ Ιιερετεπε, ά!ε ετοπ!εεπε άεεεεεπάεε Επά

ετεά!εει. Απε ετειετετεπτπ!ε!ιε!τ ε!ε!ι, ίεΙΙε ε!ε επεεπεπ

άε!! Με!!π, σε πετε!χεεε!1ε. Ρετιπ. Ι.!!εεετ Ι.ειάεπεεεπε

Μ! πο!!! Με Βεπε!, εετ νε!!ετεπά!ε!ιε!τ πεεεπ ιπεεε εεετ

πετνοτ8εποεεπ πετάεπ, άεεε ειε!! ά!ε ρετε!;!!εε!ιε Γοτει

επιπ!ε!ιεΙε !ιεππ, ε!ιπε άε.εε ά!ε Ρε.!!επτειι ε!ετΙτ επ!ετ

ΡοΙ!ε!.!οπεπ εε Ιε!άεπ !ιεεεπ. Βε ε!πά άπε ά!ε Ε'ε!!ε, πε

εεε!ϋιπά!πε $ρετιπενετ!εετε πεπτειιά άεε Μ!Ιιτ!επε- επά

Βείε!!ιε!!επεε!ιτεε νοιάεειπιπεπ. Β!εεε Με! Ετεε!ιειπεπεε

Γετιπεπ άετ Ιιπρετεπε ειπά εεεπ πετ ετε!;ε !”ιιπ!ι!.ιεπε!!ε

Αειιεεετεπεεπ άετ νετεε!ι!εάεπε!.επ Κειιεε!πιοιπεπτε, ά!ε

ά!ε ΒεεειεΙιπιιπε επά Βιετε!!ιεπ8 εετ Ιειρετεπείεττπεπ ιιι

ειε νετεεΙι!εάεπε!επ Βεπτ!!ιεπ εεε!επάε εεετεο!ιτ πεεεε.

Βειι Ατετ Ι‹ειιπ εε πετ !πτετεεε!ετεπ, ά!εεε Αε!:!ε!οε!επ

Γεετεεετε!!επ, ειπ άειπ Ρετ!επ!;επ εε !ιεΠεπ, πεεει άιο

Αείεε!ι!επ8 ε!! άετ Νειπεπ ειππεπεεπ πετάεπ ει.

ννεππ ε!ε!ι ειπ Ρει!επτ ιπ!τ εετ Ιί!εεε εεετ Ιπιρετεπε

ε!πετε!!!, εε Με! ειπ Βεπεεεε ΚτεπΙιεπε1ιειπεπ ετε!;!εε!!ιι

εεε, πεεε! ιπε.π πεεΙι Ι!Ιϋε!!ε!ιΙιε!!. ετε!ετεπ τεεεε, π!ε

Με νοτΙεεεπ 8επεεεπ, Βενετ εεεεΒιετ Ζεετεπά ε!πεε

ττετεπ; πετ εε!! ιπεπ ιπιτ εετ Ι)!εεποεε ιιεετεετ!ιεπ!εε!ιε

πάει· εεετ ρε;ιε!ι!εε!ιε Ιιπροτεεε εετεο!επε!!.επ, εενετ ειππ

π!ε!ιτ ε!!ε ε.πάετεπ Ε'ετιπεπ ε.εεεεεε!ι:ιΙτε!;, ά!ε ιπεπ εεε!

Τε!! άετε!ι άιε Απειππεεε, πιε!ε!;επε εεετ πετ άετε!ι ε!πε

Βεπεεε ιπεπεεΙΙε επά !πεττειπεπιε!!ε Ππτετεεε!ιεπε ε!ε!!επ

Ιιεπιι. Εε !ε! νετ!!!!ιτετ!εε!ι επά εεεεειπ, ε!πε ά!εεετ πε

επεπτεπ Ιιπρε!.επείετπιεπ εε ά!επποει!ε!ετεπ, πεε εε!ιτ

!ε!ε!ι!. εεεε!ιε!ιεπ εε!π !ιε.ππ, άε. Θεπιτ.ε!!ειάεπ επ επά Μ·

ειππ εεάεετειιάε Νετνπε!!ε!: !ιετνοτεετε!επ !ιπετε.πάε εὶπά.`

π" πεπτο- επά Μπιτ ετο-Ιεε!εοπ άετε!ιει·πε!!; Μ, άετ

π!τά άετεττ!Βε !)!εεπεεεε Ιε!ε!ιτ ε!εΙ!επ, άε εεε ετεπε!ι

!!ε!ιε Β!!ά άετε!ι ά!ε εε!ιεπάε.τε Νεετε.ε!!ιειι!ε εε!ιτ πο!ι!

νετάεε!τ!ε πετάεπ Εεεε. Μεπ Ιιε!! νετ ε!!επ Ι)!πΒεπ εετ

Ι)!εεπεεεε!ε!!επε επί επτεππά!!ε!ιε Ειεεεε!πεπεεπ ειπ

Οερε! πε!!!πεε!πιε εε ίε!ιπάεπ, άιο ε!ε!ι ω!! άεπι Εεεε

ε!ωρ εεπεπ, ει!! άετ Βοπάε εετ Εεετε!ε!!επ !εεεεπ. Βει

εετ Βοπάεπεπτετεεε!ιεπε πετ εετ πειι!πετ (Μοτο ε!εΙι

π!ε!ιτ επί ειπε πεΙιτεπά εεε Ε!ε!επτεπε νοπι Ρε!!επιεπ Με!»

8ε!›επε $επιπετε!ιε!”!!!ε!τε!! εε νετ!εεεειι, εεπάετπ ετ ει!!!

ε!ε!ι, πεεεάειπ άιο $επάε ε!πεε!”ε!ιτι, άπτε!ι Ιε!εε!:εεΒ1π-,

επά Ηετεε!πεπεπ άετεεΙεεπ άε.νεπ εεετεεεεεπ, άπεε;!π

ε!πετ Βεπἱεεεπ Εεεε άεεεε!εεπ εεετεπά!ε νειπ Ρε!.!επτ.ειί

$ε!ιπιετε!ιε!ι!8Κε!! επεεεεεεπ π!τά. Ειπε άετιιτ!ίπε.

8επιπετε!ιε!!!εΙιε!τ !!πάετ ε!ε!ι πε!. τε!ε πετύεεετ-Π-επά



*Βάι

ιιονουιεουοτ υυροιουπ ιιιουι. Ρουιι; Βει οοτ $ουοουυπι:οτ

ευουυπο οιο 8ουπιοτουυιιιουοιι, 80 Μ οιιουτου υυτ υο

ννιοοου. οιι.οο οιο ουετιιιιουιιου ιιοΒοιιοε Βουιοιιυυο.ιιι υιουι

ειιυοιοττ Μ. Βει ιτοπιπιτ υυο υοου (Με Κοτρυε οοτ Ρτοο

Μο ιιι Βοττοουι:. Ηιετ υουοιι Πιτ ιυτ ΒοΕυιιουοοιιι υπο.

ιυυοοιιοου Ρυτοοιυεειουιιυ Βιιιιιιιι,Βοτοιυιιι, Κτου2υοιυ υυο

Ουοτεουουυοιυ οιιιου Βοννιοοου Ηιυννοιο, οιπο ειε ο.υοτ

υιουι: νοτυυιιοοιι, 80 πιυοε τιιοιι οουτιοου οοτ ευυπι οιο

Ρτοετουι ιιυτοτευουου. Βιι. υυοει: ποιο οοιιιι ου, οιιοο ειε ο·

ιιι ιοτο οοοτ οοτ οιυο Ι.ορρου νου ιιυοιοιουιυιιεειΒοτ

ΒοοΜουο υυο ΟΙ'ϋ888 υυο υοιΡιυεοτοτυου τοουτ. ουιριιπο

ιιου οιπο. Ηιοτο.υ υπ οιου ουπυ οιπο Βουειυο Πυτοτου

ουυυιιι οοε Πτιιιο ευ εουιιοοεου. οιο σο; Ζυουοτ, Ειινοιεε,

οιυο Βοιιιυοιιουο- οοοτ υιιυιιοπεοροτιιιοιουτυοο ετυοτιυειι

Μουτ. ιο πιουτ πιιιυ ιιι οιοοοτ ινοιεο υποετευουι:. υιυοοπιουτ

που οιε Ζουι οοτ ιιοι·νοοοιι ιιιιο ρενουιοοιιευ Ιιιιροτοιι2

ιοτιυου. Αυου οιιτι οοτ νοτεειιιΒ ινιιυτοιιο οευ Πτιυιιιυτοο

Μουτ νοτιιυουιιιοειΒι ινοτοοιι. ου ε.υου εουου οιε Βιιουο

Ιτοιι υυο οτινο.ιΒο 8ουπιοτουοίτιΒιιοιι: νοτυιιο υοου οουι

εοΙυοιι, Με οιυο Ετυτουυυπο οοτ νοτοιουετοτυοο υιο

ινοιοου. Ποτ υυυ οιο Ιιτιροιου2 υιουυ νου ιουετ υοοτειυ

οου, εο υοπιπιι: ου ουευ επι ειιιε οτινοτυοπο Γοτιυ οοτ

οοΙυειι υοτιιυο, οιο ννουι ιιιοΜ υυτ ουτου Μιε.οινιτιοουυιο

οοΜουοου Μ, εο οιιιοε ποιοι οιπ ιοοεο υιοιυο 8νπιριοιπ

νοτινεττου ιυυεο, οιπ ιπ οοτ 'Ι'υετοριε Ε.ι·ιοιο,ο ευ οουου.

Ψοτ ε.ιεο ιιιουτ ιιι οοτ ννοιεε ιιιιιοτουουι, υιιι. υοιυ Βεουι,

οιυο Ιιπροι:οιι2 ιιι οιπο οοτ υουουυιοιι Ηυυτιικου οιτι2υ

τοιυειι υυο ινιτο Μουτ ιιυτ οιιτοιι

Ιτειυο ΕτιοΙεςο οτοιοΙοπ. οοιιοετυ νιοιου Ρο.ιιοπιευ οπου,

οιι.οε ειε υπυοιιυο.τ εοιου, οοπευ οτ υοιιοιι υοτιυι.ο, οιο ου.

ονουτυοιι οιο νοτριιιουιυυΒ υο.υου ιυτο Γε.τυιιιο υιουι:

ο.υοετοτυευ ου Ιειοεου. _

θοΒου οιοοοε οο νοτυτειτοτο Πουοι οιπο οιπο Πιιτυοιιυε

Μιτου ειυΒοοουου ινοτοεπ, νου οοιιου Μου 2υτυ υιτοοεειι

'ΓοιΙ ουπουτυου υοου, οιιοε ειε οοτ Υοιιιοτυοοι2ιυ ουτ

ιιοπιπιο1ι οιπο ειυί ἶΓτου υπο θιΙουυεπ, ουυο οειοει οιυο εο

πουε Ρτιιιυπε νοτουοΒοοε.υΒου πέτο. Ετυιο1τιιου Μοιοοοτ

Πυιοτειιιο, ννουυ τυο.υ υοι·ιιουοιουτιυι, οιιοο _ιοοετ ειιου εεΙυετ

ιυ οιοοοτ Αιι€οιουεπιιοιιι ου υοιίου ουουτο. υπο ποιπ εε

ννοιοο, πιο ννοτιιι; Αιιι`πιετυοοπιυοιτ νοπ ιουετ νου οτα

Ιιουοτ Βειτο ουί οιεεευ θουτοποιοπο νοτννοιιοοι ινοτοου Μ.

ΚυιιυτυΜοτιεουο 8ι:υοιου Μιτου οο ιιιοΜ, οιο οιυου

8τοοεου Του οοτ ου8ευουουοιι ΜιτιοΙ εο πουουυοιοιποου

ιιοοεου,οιε οοπτι οριιιοτ ιιι οου Ατυευοιοουο.π υυοτι.ιιυΒοτι

υυο που! ου υυο 2υιυτε ννιτυυτιο ιιι ποιου νου Πουοτ

ιυιιουυΒ Με τοιιιε Βοι2τιιιιιοι, οοοτ ειιιι ουΒΒοοιι.ινοιυ ιιιιοΒο

οιυεεοτιοιι, ιιοι εουινοτου ΡοιΙιου ιωτι1ωρσιου2,υιο οιπο

Κουυι.υιο οοο (ιοΒοποιουοοε νοτιοποοπ. που νοΙιοτιιποιο ιπι

Βιιουο ιιοεοου. Πιοτ Μ: οοτιιουιιΒο Ποιο θνυτυο

νεουν'ε ννοτιο οιιουιιιυτοτι, ειιιειι οιου οοτ εοιτου οιπ

Ατ2τ ννιτο τουτυου υουυου, ειιιειι υιιπιεουευ νοτιτου ιιυετ

ιιιηιοιοπ2 οιιυουοτι ου ιιουου. 9- οοτιπ Με Ψοτοτοιιου

νιοιοτ οιοοοτ Μιιιοι Μ οοτ οουτΙιουοιο Βοννοιε οιιιιιτ.

Βει εοιΙου ουυοτ ποιοι· οευ ιπποτου Μιιο-ιιι υυτ οιοιειιι

ευ ειιιεοιιιυτι ινοτοου, οιο οιπο ννιτυοοπιυοιι οπιιοιτου

ουιιου υπο εε οπου οοπιυοοιι ιυιι_ Με οιο Κοουιοιιυοπ

οοτ οιιι2οιυοιι Αυτοτοπ ετυουοπ. ΙΒο οιυο οιοεο Μιιιοι οοτ

Ρυοοιιυοτ, ουο 5ιτνουπιιι, ειιιε Οοτπιιτιυ, οοτ ιποιοοιιο

του (Οουυο.υιο Πιο.) υυο οοε πιο ιιυ2υινοποειιοο Οριυπι.

νοιυ .ιουιιυυιιι οπο οριιιοτ οιο Βοοο οοιιι.° Βοι τοοιιι

υειιιυοτ Αυννουουτιο, υοου οιυο ιτιουιιουετ Βοπιιυο Βιο

ΒιιοοεετοιΙυιιυ οτιοτοοτιιου Μ, ινιτο ποιπ ιυτο υοιιεποο,

οοετ πιο πιιτιοοοιου υιιτοτειιιιΖοποο ννιτυυιιε ιιιουι νοτ

ιυιεεοτι. Νυτ πιιιοει υετνοτυουουοτι ινοτοου, ουοο ποιπ πιιτ

ιυιιου ειιειυ οιπο οοιιπιιινο Ηοιιυπο υιουτ. οτυιεΙου υιιιιπ.

Βου πιοΜου Ροτιιιου οοτ οτουιιΙου Βουιτειουο Μ οιπ ουτ

ουιιοΙιουοτ νοι·οο.ιιε οοε οτοετοι.ιεουου Τοιιοο, ιπουοεουοοτο

ειοε θορυι Βο1ιιυοΒιιιιο, Βοτυοιυ. Πο.τειιι Μ νου ο.Ιιευ
Βιυ8ευ ιοοιουυειιιοπ. ρ '

ΒοΙουο Ζυοιιιυοε ιιιοοου οιου ευοοευοριεου ου; ποιου

ινοιειου. Βο Βιουτ ουσ ΡιιΙΙο, ννο που οοτ Βουειιιυτευ

Βοοιουιιευιιυ ειοε ρτοοιοιιοουου 'Ι'οιΙοο 1οιιι.2υπουυπου οιου

εοιτιο Βτοιπιυετοιιιο `

υιουιδ υιιουιννοιοευ υιεοου, πο (Με ΑυΒο νιοΙιειουυΥοτιιυ

οετυυΒου υιουι; ννοιιτιιιιτιιυτ, οιο υοοιιουοπ,.οιοο.οοτυουι

ορτοουουο*ιουετι υουιιτιοειι; ννοτοοπ πιιιοετοιι. ινοιιιο πιου

οιο τυοΒιιουο Αυινοοουιιοιι. οοτειτιιυοτ -ουιυιιυοιιουεη._Ρτο

υοοοο υουινοιιοιυ, ου ιιιου ειε υιουιουιουτιν υειουινειοευ

υευυ, εο πιοιτο ιπε.ιι πιουτ νοτυοοεου, οοιοο οιε ;Ρι·οοιοτει

ειυοει.οοτ ποτνουτοιουειου Οτυοιιιο Μ- οπο, οιιεο οιπο υου

ιιουο Αριιιιυιιιιοπ νου Μιιιιοιυ :που οιι υοινιιυτι. ννο ποιο,

ινιο ιιι ουου Βοπουυιου ποιου, ιτοιυο νοτουιοεουιιο ου2υ

ειευτ. Μου Μ ου.ιιπ που! Βευοιοι. οιοεο Ζυοτειιιοο Με

τειπε Νευτυοοπ οοο Ρτοετοιο, ποπ Μο ΤοιιοτοοιιοιυυυΒου

οιυετ ε.οιιυοΙΙου ΝευτεΜυοπιε 8.πουερτοουετι. Ηιοτ οοι πιιτ

Βοοιειτου 2υ° υοτυοτιιοιι, οοεο ιπ εοιουου ?Μου οιο

Τυετοριο οιο τυουΙιουοτ εουοιιοιιοετε ου εοιυ Μι, ουπιιυ

ιιιουι Βοεουιιοοι ννοτοε, ειιοο ποτ οιο τιιιιοοειευ οο8ιτυ1:

Βιοτουοευ ΑυεννοειουυυΒου νοτουυευτιιετι ινοτου,ι ινιο οιο

εοο ευεοτυουιιου νου Ε ιι ι ο τι Βιι τ ο (Νουτοιιιι.ιιυιο οοιιυειιιο

ο 8ου.-0τε..

ν. Ζ υ ο ι ο ο τ) υυο νου Ε" τ ι ειε ιι(Κτο.υυιι.ο. Ρ_τοοιε.ιο ω).

νιτοτυπι, του. 30, Κιιιι. Βου. οοτ Ηειτυ- υ.

υετνοτυουουοτι ντοτοου Μ. ι.

ΒυΙου υπ τυου,ου, πιο ι”οιοι: «άοε ινιυο”ιτοιιιοιι εουινιο=

τυο εοιυ. υιετ 2ννιοουειι.οοτυ «ου νιοιυ υυο οιιινουιθ.οι·ιυπιοτ

οου τιουτιεοπ Κυτο οιπευυοιτου, οοτ ιπι Βιι.υ2ου, πιο ιου

ι.ιιΙουυο, ουοτιιοου οοτ 8ειτο οοε «ευ ννουιο» υιυιιυοτ ου

ινοιουετι ουττιο»; `υι·ιο ν. Ε"τιεου ιυοιυι;:ΜΗιουυιο

.Ειιι8τιιιο οιπο, Δ ινοιιιι οιο υευτειοιυεπιεουοπ Βοοοιιινετοου:

ιπι νοτοοτ8τυυοο οιοιιοπ, οιι οποιο υουττοιυοι2ιετι, ιιιιιεεου

ειυοτ υιιυεννοποι ινοτοου, ννειιιι οιο ιουοιε Νευτοεο ιιυετ4

Μουτ . . . . εε οιοιπου ειου εουιοουιοιο-τυο Αοι.2υοιζου υυο ου:

ιττειιιιυιο Ειυερτιιευτιεου. Βοτ Ιοι2ιο Αυεοτυου ειιιε οοννουι

Πιτ Νευτοεευ οοτ Ρτοει:οτε., Με υοου ιιπ Ζυειο.υοο ετου

ιιιετ $οΙιννιιιουο, ου υοιοο Ζυο.ιοιιοε οιι νετεοεοΙιοουειιιοι

ειιιο. Νουου οου:Βιιιορτιιέυποου υοπιτπου ιιοτιιοτ ιυ Βο

ττοουι 8οτιοεπ, οοτ Ρενουτορυοτ, οοτ Α τιυι›οτἔο.τ°εουο

υΙοοιουτπι2οιιιοπ, οιο Μοοοιιυο, οιο Ηνοτοιυοτο.ριο υυο

οιο Ειουιτι2ιιιιτ. Βιιπυ ννοτοοπ υοου υποιοΒουετι οιο ;;υτ

ννιτυουοοπ 8υορουοιοποιι, οιο Ηγρποεοπ_ πιο οπου οιο

θνιιιιιοειιυ. Βε εει υοουπιοιε ιιοτνοτυουουοτι, οιιιοο οιο Βο

υοτιοιυυε οοτ οτουιιΙου Βουινιιουο οιε ρ.ιιοτοουουοιιο_ειο

2ο οοιπ υιιτ υυο οποιο οοτ ιΑΙΙΒοιιιοιιιουετουο υιουι νοτ

υιιουιιιοοιοι; ννοτοευ ιιωμ ι · ο ι

Κοιπετ οοτ υοιτοιι'ουοου Ρο.ιιοιιιεπ ευοιιι. ινοιιι οοιι ΑΜ:

ω, ουπο οιιιου ττιιτιοοιι θιτυιιο οπο ου υυιιετι,ιιεοοι· νοιι?

ιυπου υειι που οιιιο Κοιιιτοιιο 'οοτ Ριιιιυι.ιοποιουιευοιι

οοιιιοτ θοιιοτειιοιιεοτυουο νοτοοιιοπιυιευ υυο Μου οουυ

νοιι οοτ Ρυιιυτιουουυτοουιιευοιτ . οοτοοιυου - ιιυοτυουυτ.

Ειπ Μουεου, οοτ ειου ιο ει.ουιιοιιυυο υιουτουοι .Συ Βουυι

οοιι Ισιπιιιιοτι ιιι.οεοτι, ινιτοοιου·ινοιιΙ υειυπι ουτου ειιιε

οοτ ρορυΙοτου, τυοιοτιοιΙου Βτι`ου; ουοιιουοευ, οουιοουιου

θουτιιτου'· εοινοιι ρενοιιιοου υοοιυουεοου Ιοοοου, Μου ει"

ουτου ιοτιο ΒουιΜοτυυΒου ιιυροιοιιιί ινιτο.`Ειτιο Αυουειυτιτο

ιιιοΒου νιοιΙοιοιιι; Νειιτοοιιιουιυετ ιποουου. ·Ι)ιο ιυειοΙου

ιιουοιι ινουιιπιιιιοτ οιουυοΙυοι ςοΒουιιυοτοιιι οιιιιιεει, μου

υοιτιιοε Βιιυοουυουιο,7 οιιο·ειυ Ι)οιιιιι υυιινοιοι, ννοουιοιι

οι: οιιυυ ινουι υευτειιιιου ννιτο, Μου »οι οιιοοοτοτ Βοοιυςι

ιιιιοουπο οιο Ιιοιοιιιυ8ειιιυιευοιι υοου ιυοιιτιυοτουΒεεοτου

ινιτο. υοοιιιτι ετοιο ιιοοιιιουυυοιοο Βοιιννιιουοουοιουοοου,

οιο οι: ιιυοτυοιιοοιιο ουι οιο Κτουυοτι ινιι·ιτοπ, -οι1εο Με!

ποιο οοτ ιιυιιιιιοΙιουου ιιουυυιιοεοοιιευοιι, ·οιοιι-οιιοιιοιι

οοου οοινοιι ιιυοτυουΒου ιιιυοοου,··οοοει οοτ'Έυειτουο οιίιυ

πιοιιι υοοεοτι, νιοΙιοιουυ ου8εοοιιου νου·οιιιι8·οιι€οιοΒουΚ

Ιιουου ·Μοπιευιου, ινο ειε Βουουοεουοοτο ουιοθιοΒι που;

υυο οιι.ιιιι οιποιι' ΕτιοΙΒ υιιυου.'· Πο Με οο.υοτ· ουιιουουυ

ιιιιιιου, οοιοιιο Ρειιιουιου ουοτιιιιουιιου ου2υυοτουϊυιιο-οιΙ

ι υουουοοιπ υπο ειε υοιτιεοιο;ι, ιπιι°·οιυοτυ Βουουτυιιι·οοί·

Ηειπο. 2ο ουιιο.Ξεου,οπο πιοιιοιοουο οιιιοττι Το.οουουυυου;

Με Βεοοτι Ιιυροι;οιιε ινιτυουτυ, οιιιυοιπιπευ υυο .Μπιουτ

οπου οιοΚουιιιιιιει οιοοοτ Ζυοιιιυοοιιτι οοτ ωιιιοιιοιτννο1ι

νοτυτοιτοι, υτυοοιυευτ ννιτο :ιπιιι οιου υοου σου τυοιιιοΙου
υυο οιι:'υουι οεπιτυοτου 'Ευοτειοιο ευινουοου. ο ι *_ 'Ϊ

Δ ·ιλἴουιι :υυο οιε Τυοτειριο οοτ Ιιυροιουο ειυειουι,ιοο

αυτοι “εε οιιιου ινυυοοττι, ποιου υιιυ υοι οιοοοιυ σουτ
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ιοποιπ ιιιιττο1 πιιτ οιιιοιπ πιοιο ιιοετ, άοιοε οε ο1ο Βοιοκοιττοι

·ινιι1ιο.·· Βοο 1τ11οπτ· οιοοπιπιπ1ιο1ι, ππά πιοοπτο οιιιοπ οιιτ

ἈιιΕοοεππο 5τιπποο, Με ο5 άοε 11οιοοπ, 1 Αοιοιιοι·π, οιπο

Η·οιιπτποάιιιοπιιο εοι, ο1ο 55 οιιιο ειοπ άεινοπ οτιιιοε νοτ

επτοοιιοο 11ϋοιιο, - οιιιο ιοιπάοετοιι εο11τοπ οοιοπο Απο

άτ1ιοπο ιο1τ ιοοιιτ νοτειο1ιτ οοεοινοοάοτ ινοτιιοπ, ππά ιιοπο

πιο οποιο Ηιοννοιοο ειιι” άιο τοοπτο Ζοιτάοι· ΑποιοπάιιοΒ.

81ο 5οιιοτι ινο1ι1·1ιοιοοο5οοοοάοτοιι Αιιοο=οιοοο, άο.εο ι.οιιτο,

ιιιο-οιοο Βοοοπ1οο1ιτ1ιοπο Μιοοινιττοο1οιιτ 8οττιο5οπ, ιπιο

Ροτοοο πιο1ιτ ιιοτττοο οο ννοιτ ιιοτο55τιιιοοο 1οϋποοο, οιοπιι

ειο ιιιο1ιτοο Βοιοοπ Βοο,τιιΤοιι ποιτοιι. 8ιο πο.5οπ ονοτο

ιιιιιτιοοπ οιιιο 1ιοοοι·ι·ο ιιοο1ι άοτ οιιάοιοπ ιοο Ποιά οοιιιπττ,

πιο ειο- ιοττιΒ Μιτου. 8011 πιο άοτοττιποο Ι.οιιτοπ πο‹:π

Μ1ττοι'νοτοτάποπ, άιο νιο11οιοπτνοτο5οτοοποπά ποοιι :ιιι

τοποο, ιοάοιο ειο οιοοιι οοο1ι πιοιιτοποιεοιιιιτοο Βοιο οιι

Πιπτοιι ,ππά άειάιιτι·π άοπ 8οοοπ1οοιι111οποπ Βοο1τοτοττ 5ο

οο1ι1οιιιιιποιι. 1)οο αουτ ιιιεπ πιοπτ άοτ Ρο11 οοιο. 15ο πιιπ

‹1οιι; ειοπ 5οι Βοποπά1ιιιιο°°άοτ ιιοποιοιιο· νοι· ιι11οπ

ι3ιοποπ άοτιιιο, οιι 5οτιιιιιο·οο, .οπ 5οτο1ι1Βοο ιο1τ οι

1οιι οτι 0ιο5οιο ετο1ιοπάοο Μιττο1ο. ιιιοι· πο5οπ οιοιπο

Αιιτοιοο, εο π. ο. Ηοπιπιοπά οπεάτιιοιι1ιοιι νοτιοπετ,

άοεο ιποπ άοπ Βοοοιιιι·ιιοπτοιι Οτοοποπ Βιιιιο οϋπποιι οοιιο;

ιοτοιοι·οο νοτιοοπτ ειο ο1οοτ 8τοιιοάοιι Ζοιττιι.πιιι οιποο

.1οιιιοο, άοοπ 1ε1: άοε ιιιοπτ πΙοιοπ5οάοιιτοπά ιπιτ 5οι·π1ιιοοπ,

=ννοτιιιιτοτ οιοο11οτο5εοτοιιοπ άοε ποοοπ1οοιιι1ιοποπ Ε'ιιιιιοπε ”

οπο ι1Μι1ιοιιο ειιι οιπ Μιιιιιιιιιιπ νοτοτειοάοπ οοιπ ω. νοπ

ιτοιποιο Μιττο1 οι οιιιο ιιο1ιοοάο Βοοιοιιιιοοιιπο οιι οι·ννοτ

τοπ, άοε άο οιοπτ ιιοετοπάο οι. άιο ιιι·επι·ιιοπιιοπ ποπ

οιο1οοιεο1ιοιι νοτπο1τπιοοο οοι·οοετοι1οπ, ιοιτ άοτοπ Βιοπο

τοπ οιιο1ιάιο 0οποοιιιιε νοτ οιιιο οιι ποποπ πιιοοτ. Με

ιιιιιοι·οο Μιτιο1 οιπά οο 5οοι·1ιοιιοιι, άοεο άιο οιποο άιο

1.οιοτοποοιοπιπ1ιοιτ οιποο1οοτ Νοτνοιι οτποιιοο, άιο οοάοτοπ

ιι5οτ ο.ιιι άοπ Τοοπο άοε Πτοοοιιιτοιονοτοπιοο πιτ1:οο. Εε

ιιοάοτ ειο1ι οιπο 8τοιιο ιι5οτ άιο οπο” άοε 8ττνι·ιιπιπο

5οι ο? οτ ο ον ο ναι, ποιο. 207, πο οτ οοοτ «άοοε άιιοοο15ο

ιιι τ.11οπΡτοποιοτοπ νοπ οοιιτ ποιοι. ο·οπο οποιι πιοπτ

1ιτιιιιιοοι·, ππά ιοιάοι·οιοιπ1ιοπ τοοοπ νοι·ποποοάοι· 1Νιτ1τοοπ

οοι,'...άιο οινοτ ιιιοπο οοοππο1τ18, άοοπ οποο ννοιτοτοπ

8οιιοιιοπ ιιιτάοο Κτοοποπ οτοιο1τ ινοτάοο 1ιοιιπο, ιπι άιο

0οοοπ1οοιιτειιιοιτ άιιτοπ άιο Αοινοοάποπ άιοοοε Μιττοιο
πιοιποιο οποιοι· άοε Νινοοπ νοι· άοπι 0ο5τοποπο οιππο».

Με οι ννοιι15οιοοιιιτ οιοοοάοτ 5οοιοο Μιττο1. ννοιιιι ιο

πιο.πά οιοπ οιπ άιο Τ1ιοι·οιπιο άοτ 1ιοποτοιιο ιποοιιτ, εο πιο

άοτ Ροτιοπτ νοι· ο1ιοο 1)ιποοπ εοοιιοοπ ππά ιιοτποτ11οιι 5ο

τιιπιπτ ινοτάοπ. Βιετοτοο οτιοιάοττ οιπ ποννιοεοε Το1ττεο

Μπι, 1οιοιοτοο ι.ιο11ιιοτ νιο1 ιε·ιο1ιτοτ, άιι οιποιο ιο άιοοοιπ

Ροιιο Μι-ττοι υπά 1111οπο οιι θιο5οτο ετοιιοιι. Ζοοτοτ πιιιοε

άοιο · Ροτιοοτοιι Βοοιιοτ ιο·οτάοο, τι;ιοο οιιιο άιο Ζοιτ άοτ

1+ιο11ππο πιοιιτ 5οετιιοιοοπ ι‹οποο, άιιοο ειο ο.5οι· ποιο.οπο,

κοπο ιοοπ ιιοετοοάο εοι άιο Πτοοο1ιοπιιιιτι άιο ι1ιιτοπ

άιοεο ποἑοτοιοο 8οιιιιάιοιιοποπ ιιο Οτοιιιιιειοιιε οιι 5οοοι- .

ιιι;οιι, σε άοιιιι άοε ινιοάοι· ποοιιιιάοιο Οτποπ εοιπο Ροο1ι

1ιοοοο ιι5οτοοιιοιοο ιοτιοοο, άο ιοάοε Οτιιιιπ άπο 5ο

ειιιιιιιιτ εοι οιι οι·5οιτοο οπο πιοιιτ 5τοοπ οιι 1ιοποπ. Βοοιι

ιιιο.οπο ιοοπ άοπ Ροτιοπτοπ άοι·οιιι οιιιιποιι(εοπι, άοοε οο

ΒιοιοπΒιι1τ1Β εοι, ο5 Ετο1σ.ιοποπ -οιιοτιιπάο ιιιιοιοποάοτ

ιιιοπτ, άοοο άοε οι άο.οιοοιπο ννοτοιιι άιο ι,οι‹ιοπάοπ ππτ

ινοτιοο, πιο 5οι οοιο.πποιο Αιιο5ιο15οο άοι·οοι5οπ ινιοάοτ

ιπι·οο Μιιτ ου νοτιιοτοο ππά ιοιοετι·ο.ιι1εοπ οιι ινοτάοπ, ιοιτ

άοτ Βοοτιιοάιιο8, άοοε εο 1οοιιο 1ιτοοιιιιοιτο νοτοπάοι·οο

ποπ άο. οοιοο, ιοτοιοτο ειο ποιο οιιοτοιιάο

οοπ. Ηειτ ιποπ 81ο Κτιιπποο ιο άιοοοτ Ψοιοο νοι5οιοιτοτ,

οτι ποπο οιιιο τοπιο οιιάιο Χοπ· οοποπ, ιποπ ποτ άοπο οιπ

ιπποιι άιο οο1ιοτειιοιοτοο, ποάοιάιοετοπ, οιιοάοοοι·πάετοο ππά

ιιιοιοτ ιιοοπ τιοπιι5οτετοιι Ροτιοπτοπ. Αποπ άιιτιτο οε ιοεοτ

εοποιοοιι, ειο ο5 οο οινοοι:άιοπ1ιοιι οιιιο, άιο Ροτιοοτοο

ινιοοοπ οιι 1οοοοιι, ινοο ποιο ιπιτ ιπποπνοτιιοπιοο ιιιιά_ννιιο

ειο νοιι άοπ οιποοιοοιι.Αππιιιιοτιοποπ οιι οι·ινοττοιι 1ιοιιοο,

άει οιο ιιι άοι·1ιοποι οιι.Μιοοτι·οοοπ νοτοπιοιοτ ειο‹ι υπά

ποπ ιιιιτοπ νοι·ιιοτοο.οο οιποοιποτ -οιοιιοι· οιοττοτοπάοτ

Ψιτιιιιοξιοπ ειο ιο ιιιτοιιι 0οποοιιοΒοποιοπι ποτοτετιιτοοπ

.ππά ιιιοοπ άοπ θι·ππά _ννοιτοτοτ Ηιποοιιοπάτιο ποπιοοπ_

1ιοοιιποο ιιοο- ο

ι‹οπιι. 8ιπά Βιιιιπτοιοο άοε οινοιτοιι 8το.άιοιπο άοτ οοιιιιο1

ιοπ Νοιιτοετιιοοιο, άοι· ι.πιοποιοοπτοεο, οάοτ ι·ιοπτιοοι·, πιο

Βιιιοπ5πτο νοτοοπ1ιιοτ, ειο οιι ποιιοοπ, άοτ 8οοτο1ποπ

τοεο «πι, επ 5ιοτοιι άιοεο άοπ Βιιπετιοετοιι Αποτιιιοποπ1ιτ

πιτ άιο οιοοιιιοιτοπάο Τιιοτοπιο. Ηιοι· ιοτ άιο Ηο.οάπο.5ο

8οποποο, οο άοπ Ρο.1.ιοπτοπ ιιιοτιιοπ οπ ιοοεοπ, άοοο ιποπ

ιιππ 51111, 1πάοπι ιποο Αιιοοιοποο άοτ 18τιιτοπιτποιο ιστι

εο1ιο.ιιι, άιο ιππ ιο.ππο ποιοοι1ετ ππά ιπιπ οτοτο οιιιο Βο

ινιιοετοοιπ ;.,ιο5τοοιιτ πο5οο, άοοο οι· ποιοι: ιετ. πιο Πιπ

ετιιοάο πιιπ ιτοιιοπ πιοτ ο111οιιιιοπ οιιοπιπιποπ, εοι οε, άοοε

άιο 8νιοπτοιιιο άοτ Ι.ο1‹οι1ιιοπι·οοο, Ριοοτοτοττιιϋο, οάοι·

8ποτιποτοττ1ιοο, οάοτ οπτοιιιοοπο Ρι·οοτοτιτιο, οάοτ Βοοτο1

ενιιιπτοπιο νοιπο.οάοιι ινοτοπ, ειιιε: ινοι·άοο ειο ειιι' άιο Απ

ινοπάοπο άοε Ρενο1ιτοπ1ιοι·ο ιιιοινοιοοο, επ άο.οε οο τιο1ιτιο

οτοοιιοιπτ, άοπου15οιι άιο Ε'111ιτιιπε ιο ιιοι· οιποο1οιιοπάοπ

Τποτοπιο 115οτοοποιοο οο1οεεοο. 111 ιιιτοτπιτο Βο5ιιιιττ

άοε 1ίοι·άιοιιοτ, 15ο οιποοιι1πιτ :οι 1ιοποπ. Ετ 1ε1; οιοπι άοε

οιιιιιτοιοποτο, ο1οοοιιτοοιο ππά πιοάιιιοτιοποιοιιιιοετο ιπεττιι

ιοοιιτ άοτ ιιι·ο1οοιοοποπ Ρτο.ιιιο. 8οιοο 1Βιοιοοιιποιτ 5οι

νιοιοοιτιο1το1τ εοιποτ 1.οιοτιιιιποπ, 5ιιάοπ ιπιτ άοτ οιοποπτοπ

Αππιιιιοτιοοοινοιεο ππά Βοοιπιιιιοοιιιι€ειοπιο1τοιτ οιπ ποι·

ιοοπιεοιιοο 0οιποο. Ποτ Ρονοπτοπιιοτ εοιι ιιιιοιι ντ'ιπτοι

οιτο νοπ άοτ Βιο1‹ο 8οινοπιτ ινοι·άοο, άοοε οι· ποσο εο

οιιιι οιποοιιιιιττ ινοτάοπ πο”, οε εοιι οιοο άιιι·οιι ιππ ειιιο1ι

οιπο 8οπάοοινιτπιιιιο οι·οιο1τ ινοτάοιι, εοιπ ιιοοπτινοτι 51οιιιτ

οποτ ιιιιτ ιο οοιποτ Τοπιποτιοτ5οι·1‹οιτ 5οετοποπ. 01ο Βιο

ννιτιτοποοπ άοτ Τοπιποι·ιιτιιτοπ οιιι άοε 0818800 οιπά νοπ

117ιιιτοτπιτο οιιιο Ειπι.ιοποπάετο οτιιιιιοι·τ ινοτάοπ. 18ο

οτννοιοτ οιιιο άετ, τιοεε το άοτ Ειπινιτιιιιιιο νοπ Κοιτο

τοιοοπ οιοιι οιπ Ππτοι·οοπιοά ιπ άοτ 1111ιτιππιιο,1ο πο.οπ

ιιοι· Βοιιοι· άοτ Αοινοπάιιοπ, 1ζοποιοτιοτοπ ιιιοοτ. Κιιτοο

1‹ο1το Κοιοο πιιοποπ άιο Μοοιιοιπ ππά Βιοτποιοοεο οτι οτοτι:οι·

Κοιιιτοιοτιοπ οιι 5τιποοπ, ιντιπιοπά ειιο 1ιοιτοπεοιοπιπικοιτ

άοτ Νοι·νοιι οτ1ιϋπτ ννιτά. Ι.ιιπεςοτο 1οιιτο Αοινοπάιιποοπ

άοποεοπ, ινιτ1ιοιι ιο.πιοοιιά :ιπι άιο ιοοτοτιοοποιι ππά οοποι5

ιοπ Ροπιιτιοιιοπ ππά νοτ1οποοοιιιοπ άιο 1ο1το1οιι Βιοεπ

τιιππενοι·οςιιποο. 1)οτοιι άιοοο Ε18οποοιιοιτ άοε Τοπιποτιιτιιτ

οιπιιιιοεοε οπο οοινιοιιτ άοτ ΚοιτοττοΒοι· ιο1Βοοάο 1111ιτιιιιο

οοπ. 18ο 1οοοοπ οιοιι οιπ τοιιιειοι·οπάοτ, οοιιετιιοοιοτοπάοι· ππά

ειιιο-ιοιοιοτοπάοι· 1Βιιιιιιιεο 5οο5οοπτοπ, οιοιοτοι· 1ιοππτειιοιιιιοπ

5οι ιτιιτοοτ Αοινοπάιιοπ άοε Ρονοπτοπποιο, άιο 5οιάοπ ιοτοτοο

πεποτοπ 5ο11οοΒοτάοοοι·οάοτ. Μοπ ννοπάοτ ιιιο οιιοτοτ 4-5,

εποτοτ, οο5οιά άιο Ηο.ι·πτοπτο οιοπ οιπ ι1ιο ποιν0ποτ ιιιι.τ,

20-25 Μιοιιτοιι ειο. 01ο ννοοοοτινοι·ιπο εοιι 18-80 Η.

5οττοεοπ ππά ιοτ άο.τοιιι οιι ιιοπτοπ, άοεο ιποπ οποιοι.

ινοτιοοτοε ννοοοοτ οποοπάοτ, οιεο ιπιτ άοτ '1'οιοποτοτι1ι·

ο11ιιιοιι1ιοπ οιιιοοιιιο1οιιτ. Αιιοιι εοιι άοτ Ροτιοπτ ιιιιοπ άοτ

Απννοοάοπο 1-2 8τοοάοπ ιιιοπι οι·ιοιοτοο, άοιπιτ άιο ειπ

1:1ιιιοοπάο ιιοοιιιιοιι άοε θιοννο5οο πιοιιτ ου ιιππ άπτοπ άιο

Βιοινιτιζιιοπ άοε Β1οοοποο1ιιιοοοιιιιιοποιο.πποτοιοο εοετοιτ

ννοι·άο. Ετ εοιι 8--8 Μοοειτο ιοττποεοτοτ Βο5τειιιοιιτ ινοι·

άοο. ννο.ο ο5οπ ιι5οι· άιο Αοινοιιάοπεοννοιεο άοε Ρονοπτο

πιιοτο Βοοοπτ ννοτάοιι οι, οπο ειοπ ιο άοπ ιποιοτοπ Ε'τι1ιοπ

Με ο.πετοιοιιοιιά οτινοιοοιι, άοοπ άιιι·ι”το οο ιιι οιοιΒοπ 815.1

ιοο νιο11οιοπτ οποιο οιιιο, Αππ1ι1‹οτιοοοπ νοπ ποιοοοιο

ννοοεοι· οιιοιιινοοάοπ, πιο οι·οτ οποιοι· ειιι Ι‹ο1τοο ι15οτοιι

,οοποπ. Με οοιιοιπτ πιο· ι·ιοπτιο οιι οοιιι ιπ οιιιιοο, ννο

11ποτ11;ο νοτάιοιιιιπποπ ιο άοτ Ρτοοτειτο. οοιιιπάοο ννοτάοιι.

11ο. άιοεο ιιιιτ Μοοοιιπο 5οποπάο1τ ννοτάοο πιοεοοιι, οο

ιώππτο οο εοιο, άειοο πιο άιιτοιι 1ιοιοοοο 1Νοεοοτ οιιοτο.πιιο

ι‹οιοπιοοάο 11ιιιοτοιοιο άιο Βοεοι·πτιοπ άοοεο15οο ιοτάοι·π

οποιο. .1οάοοιοιιο ποτ ιοοπ 5οι ο1οιοποοιτιοοι· Απινοπάιιπο

άοτ ΜειοοοΒο ππά άοτ ιιο1οοοπ 8οοάο οιιιο πιοπτ οο τυπο

τοπ, άιο 8νπιπτοιιιο οιι ετοιοοτπ, άοππ άιο Μο.οοιιοο πιπιιοτ

άοπ π5οτινιοι;οπιιοπ Τοιι άοτεο15οπ οιοποτ ιοττ. π” κο

πτοποοιοτοοάοτ ννοιοο νοπ άοτ Απννοιιάιιοπ άοε 1ιοιεεοο

1Νοεεοτε ποοοοτ ιιο5ο, ίιοάο ιο ιο οιοοτ ν. Νοττποιιτ

ιιο .ιοπιο 1005 οτεοιιιοποιιοο Βτοοοπιιτο «1)ιο 0ιοοοιι·ποο

ιιι άοτ 8πτοοποτιιπάο άοε πτο.ινιτιεοποο Ατοτοο» νο11οπι 5ο

οοιιιοι, πο οι·ιτοοιιο1ιοι· 1νοιοο άοτ Αυτοι· 5οι Ρτοετο.τιτιε

οιπ· Αιιινοιιάιιπο άοτ ιιοιεεοο Αι·τοποτΒοι· τοι. οι οτετ άοε

Κοιππο άοτ Ρι·οετο.το ιιοι·ιποι ποννοτάοπ, ευ 1ποπο οιιτ

-2--_- - Τετ..."
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νεττε!! Με Αεπεεεεεε.: εεε !τε!!.εε Ψεεεετε εεεειιεεε

πετάεε, εε. εε εε,εειι Με !ετεε!ι!εεειιεεεεετεεεε νετεεε·

!ιε!! π!τ!‹τ. Βειιιετ!ιεε ιεεε!ιτε !ε!ι εεετ εε άετ Βε!ιειιε!εεε

ιιι!ι άειε Ρεεε!ιτερεετ, εεεε ε!εεε!εε εετ εεεε ε!ε!εεεεε

Βεεε!!ειε ετεεεεε Εεεε, πειιιι ε!!ε εεεεεεε!!εεεε Ζε

εεειιεε εεάι;ε!ι!ε εεεε!ι!ει πετεειι ε!ιιά, παει!! ειε ειιι

εεεεεεετεε Οεπ!ε!ι!; Βε!εει π!εεεε ιεεε!ιιε. Βει· Ρετε!ιτειι!ιετ

π!ι·ά εειε1!ε!ι !ε ε!!εε εεεεεεεεε Ρε!!ειι εε!εε τεε!ε!ετειιεε

ιιεά ειιεει!ιεε!ετειιάε Ψ!τ!‹εεε εειΓε!ιειι. !)!ε 8ε!ιιιιετε

!ιεΠ!ΒΚε!!, Με εετεε ά!εεε εεΓεε!ιοεειι π!ι·ά, ετεεεει ε!ε!ι

ειιτε!ιεεε ιι!ε!ιι ειε ε!εετ ννιεάετεετειε!!ιιεε εεε θιεπεεεε

εε νετε!ιιάειι. Κεειειτ εεει· εεε!ι Με τεε!ε!ετεεεε !λί!τ!ιεεε

εετ θε!ιιιεε, εε !ιειιειε εε εε!ιε!εεε Με σε Με εεεεε!ι!εε

Ηε!!εει.ι εε πειτε. Εε ε!ε!εειι εεετ !ιι άετ ΤΜ εεεεεε!ι

ειιτε!!εε!!ε!ιε Βε!εε εετεε!ι, Με ειιτετ άετ Λεπεεεεεε εεε

ΑΡετε!ιτορ!ιετε εετ ε!ιιεεΜιιιιιιιτ πετεεε, ά!ε εεεε ερει.ει·

ε!εεετ τεε!ε!ν!ετειι, εεεε!ά Με ε"εε!ιι!οιιείε!ι!ε!ιε!ι π!εάετ

άε εεε Με Βε!ιεεε!εεε εεϊεεεεεειι Μ.

Βε!ιετ !ει εε εεεετεε ειε: άετ ΒεεεεεΙειιε πει άειε

Ρετε!ιι·ερ!ιοτ εεεε 8ρε!ειιεεε, !ιεεμιεεε!ι!!εε ειιι Ατεεει.

ε!ιτ!ε., Ζ!ιιε. εεε. ειιε !ιιει!!!ει!εεεε νοιι 10 μα. Βετεε

!ι!εεεειιιτ εε νετε!εεεε.Π!ε 8ιετ!‹ε άετΙιεεεεεεε ετειιεει

1-8 ιιιο Μι!!ε εκει εε εεετετε!εειι, Με Μειι€ε εε!!

26 εειε. εει;τεεεε, Με Αρρ!!!‹ει!οιι εεετ ε!εειι 'Με νετ

εεεειειεειι πετάεε. Βιετ!ιε Αετεεεεεε ε!εε Με τετρεει

εεεεεε!ιεε. πιε εετ Ρετε!ιτερεει·, πετάεε εεε!ι ε!ε Με

τε!!εειιεεε εεεεπεεει. 5!ε ε!εά !εΜε!ετι, πεειι !‹ε!ιιε

ε!:ετΙ4ετειι Εετεεεεεεεεε νετ!ιειιεεε ε!εά. Με εο!!εε εε

!εεεε !ε εετ Πτετει·ε εε!εεεεε πετάειι, ε!ε Με Βε!ιιιιετε

!ιεί!!ες!ιε!ι νετεεετ Μ. Με εε!!εειε Πε Βιεεεε !ετ !ι!ετ

!ιε!εε Ζε!τε!ε!ιε!ι. Ψεε εεε Αττερετεετ°εε!ιεε Μεει

άετιεεερΓεε ειιεε!εεετ, εε !ιειιιε ετ πε!ιΙ ιιετ εε! ε!‹ειεε

ΕΧει·ετεει!εεεε άετ ε!ιτεε!ευ!ιεε Ρτεεει1ε!ε !ε Βεττεε!ι€.

Ψνε!ι! εεετ ε!Ιεετ ε!ετεε! Με Ρτεετειειεε.εεεεε ε!εεε

πισει!εεε ΡεΜετ άετ Βεεεεε!εεε. Με !«ιειιε 2-3 Με!

πεε!ιεει!!ε!ι, !ιι άετ Ι)εεετ νεε ε!ιιετ 1/ε Με εε ε!εετ

Μ!ειι!;ε. νετεεεεειιεεε πετάει! εεε ετπε!ετ ε!ε!ι !ιι !ετετ

νν!τ!εεεε Με εεεε νετεεε!!εε. Ζετ Με.εεεεε ε!εά ΜΜΜ!

ιεεττειεεετε (Ρε!εε!ι!) εεά ε!ε!ατ!εε!ιε (Ροτεεεε) νοτ

εεεε!ι!εεεε πετάεε, ιεεεε!ι !ει εετ Ρ!εεετ ε!!εε νετ

εεε!ε!ιειι.

Με ετειειι Μεεεεεειι ε!εά εε! νετεεεεττεε Κει·ρεε άει·

Βτεεε τεε!ιτ εεειιιετε!ιείι, Με πειιετεε πετάειι ειιτεε!!ε!ι

εεε εειε 8ε!ι!εεε Γεε!εε Με Ρει!εετεε ιιετ εεε Βτεο!ι

εεε ιεεεε!ετεεεεε Γ!εΒετε, εετ εε!εετεε!ιε εεε εε! Με

τεεε!ιεεεε!εεε θεε!!εε νοε ε!ε!εειεεεε!Βετ Κεεε!ετεεε ειεεει.

Η!ετιιι!τ ε!εά εειιιεεεε εε! εεε Ρει!εετεε ε!ιιε ΜειιΒε νοε

Ρετεει!ιεε!εε εεεε!ιπειιεεε ειιά Με πεεεετεετεε θτείε!ι!

Με Βε!ιε !ει ε!εεεττετεε. Βε!εει πειιε ιεε.ιι !ιε!εε Πε

ιεεε!ιιιεεε!ἔ!‹ε!ιειι !ιι άει· Κεεεεετει!ειι εεε Κεεε!ετεεε

εετ Πιεεε Με εε πετεε !ε!! Με Μεεεεεε εετεε!!ιεε

εεεεεε!ι ετ!ειιεεε !ε εεε Ρε!!εε εειρίεΙι!εε. πε !τι.εεεε

π!ε νεεεεε 8ιεεεεεεε εετ Πειετ!ε!εεετεεεε εεε άει·

·Ρτεειειε. εεεεεε!ιειεε ε!εε, εε εετετι!εε 8ιεεειιεεε εεε

Αετε!ε εετ Βτε!ιτ!εε !ιετεεεετεεε ει!!εεειι, !εεεει ε!ε εεε

ιιιει!ιειεει!εε!ιεε εε!!ειιεεεεετεεά νεττ!εεετιι. !ε εε!εεεε

Ε'ε!!εε ττετε άεειι εεε!! Με εειρίε!ι!ειιε θγιειιεει!!ι εεΙε!

·ιεεεετ Ατι !ε !!ιτ Κεεει. Πετ ε!ε!ιττ!εε!ιε Βιτειε !ε!ειετ άειε

Πιιειε!ιετετε, εεπε!ι!εεεε εετ 8ε!!ε εεε Ρ!εε Με εεε!ι εεε

ε!!ειιε. Βτ ι;!εει ΕτΓε!εε εεε νετιι!ε!ιτει εε!ε1ιε Πιτ !Νεε!ιειι,

π!ε !ε!ι 2 εε!ι!εεεεεε Βε!ειι!ε!ε !ειετετ Α” !ε ιεε!εετ

Ρτειι!ε εεεεεε!ιιειι !ιειιιιτε.

εεετεε !ε εεε $εε!εεε εετ Βε!ιεεά!εεε, πε Με ρετεε!εε!

εε!ιεε Ζεε!εεάε !ιε Πτειεεε!!ε!ερρετειε εετε!ιε εεεε!τ!ετ ε!ιιά,

εε ετ πο!!! ιιετ Με Αετε.εειιεετε!ιτε! Γεεε!ετειι άετ!"ιε.

Βετ Ζει!ιρε! π!τε ειε Ι.εεεεεειετ!ιε, άετ ΚερΓετρε! ειε

θεε!ιε!ε εείεεεετει. Βεεε!ε εεε Βει,εε!ειεεε ειερ!ε!ι

Ιεε εε!ιπεεεε Γετεε!εε!ιε Βιτειιιε, πε!ε!ιετ Με!εεεε εε

εεε!! !ε τ!είετετ Πεεετεεεεεεε ειιετ!ι!!εεεε. Εεεε πεεεεε

!!ε!ιε Πιιτετε!!!τεεεε εεεεεεε ε!!εεε Με ννεεεετερρ!!!ιε

εεεειι !ιι άετ!!'ετιε νεε !ιε!ι!ειι, 8 Μ!ειιιειι πε!ιτεεεεε Β!τε

εεεετιι, Ε!εεε-, Βεε- εεε Βειερίεεάετιι,ε!ε!ε !!ιι·ετΤειερε- ¦

Βε!εε Αεπεεεεεε εε!ε ειιι ε

τετετ εεε Βεεει· ιιεε!ι Κεεεειετ.!ειι εεε ιιετνεεετ νετειι

!εεεεε εε νετετάιιειι ε!ιιά. Με 8!ιεεεεετ_ ε!!τΓειι ειιι· εεε

Μετεεεε εεεειιιιιιειι πει·εεε. Με 8εερειιε!εεεε εεεε

Μεεεε!ιετ!ιεπε!η !ιε Ξεχτεεεεεε Αρμει·ει.ε !ει

εεε ννετε εε τεεειι, εε Με Βεεεεε!ιεεεε !ε!ιτι, άεεε

Ετε!α!ειιειι !ιεεεεετ εεε εε!τ!ιετ εε!ιε 8εε!είειι εε! εεε

εετ Πει.ετ!ε8ε ο!ιιιε Ρεεεεεετεε εείεεττετειι ρεεεεε, πε.ε

ν!ε!!ε!ε!ιτ εεί ε!ιιε ειετ!τε 8ιτεε!ιεεε εεε Βεο!ιεεειετ!ιεε

εετεε!ιεείε!ιιι. πετεεε !ιεειιτε. νοιι εεε !εεετειι Μ!ττε1ε

εεε εετ Βεεεεει.!οε ετπετιειι 8!ε, ιεε!εε Ηεττειι. !ιε!εετ!ε!

Ετ!'ε!Β, πεεε Με εεε εεεε εεεείε!ιτιεε Ζεετειιεεε εε

ΒεΒιιειι, άεειι ε!ο !κειιιιειι !ιεεεει.εεε εετ ειιτεεεεά πε

!ιειι εεε άετ!”ειι εετ εεει Αεεε!ι!εεε εετ Κετ εεετεεεει

πετάεε. Ε!εε Αεεεεειεε άετ ε!εεεεεάετεε Α" εεετ

ιιιεε!ιειι ε!ε εε! εεε εεετε.ειεεε!εεεεε εεε ρετε!ι!εεεεε

Ρετιεειι εετ Ιιερετεεε, εετεε Ττεεετε Με ιιι ειιε!ι ειε

Ετ!”ε!ε νετεε!εεεε Ψε!εεετεε!ιεεε!ε!ιεε εεεεε !ιεεεεε.

Ι!!εεε Ι.εειε ε!ει:εε Με ιιετ Με Πειιιε.εε Πιτ Με 8εε!εί

εεε Ψεεεεεεεεει!εε. Ζε εεε εεεειι εεεεεετεε Μ!ετε!ε,

άειε Ρ!ιεεε!ιετ. άειε Βετχεειι!ιι, εειιι Οοτεει!ιι, άειε ειε.

Ηειιί, ε!εε εεε!ι εεε Ατεεε εεε άει· Μεεεετετε!ιειερεετ

!ι!εεεεε!!!εεε, εετεε ΚεεεριΓετιεε!ε ει! ε!εεεε ιιιεεε!ιειι

εε άετΓεε. Νεε πετε εεεε εεε εεεετά!εεε εε !ιεεε εε

πετιετε εεε ειιεερτ!εεεεε .Τοε!ιεε!ιι εε εεερτεεεεε. Πετετ

εετ ΜειιΒε άει· Ι.εεεγιειιεε ε!ιι€ειιάειι Αειοτειι εεεε !ε!ι

Με !ετει ιιετ ε!ιιειι Ροτεεεετ !!ιιεεε !ιεεεεε, εει· !ιι εεε

ε!!εειιιε!ιιε Ι.!εε ε!εει: ε!εετ!ιιιειι. [ΣΒ !ε!; εεε Ηεττ Σε.

Δ. Ηεεε ειιι Κτεε!ιεεεεεεε εε !Ξ'τ!εετ!εεεεε!ε, Βετ!!ε.

Ετ νετεετε!εειε 20, τε!!ε ιιετνειιεεεεεεεε, τε!!ε εεετεε!!ιε

ιι!εεεεε Ρει!εετειι εεε .Ιο!ι!ιιιε!ε 8 ειε! τεε!!ε!ι ε0,006,

ο!ιιιε ε!ιιε !τΒειιεπ!ε ε!ι!ετε.ιιτε ννιτ!τειιε εε! Με Βειιεε!

Γειι!ετ!εεεε !ιοιιειετ!ετεε εε Ιιεειιειι, εε εεε Με !εεεεΓιειι

Αερτε!εειιεεε εεεεε!εεε Με ε!ιιεε Βρεε!!!εειεε εεε εε

τεεει!εττ!ετ ετεεεε!εεε.

!Νεε εεε εεε!ι Με ά!ετει!εεεεε νετεεετ!!τειι εε!εεει.

εε εε!! Με Κεει ε!εε μπε, !ε!εει νετάειι!!ε!ιε εεε εε

πετεετιιιε εε!ε; Με: Βεεεεεε !ετ εε! Με Μ!ε!ιεεει ε!ιι

εεεεετεε!ιειι, νεε ε!!ιε!ιε!!εεεεε θεετεε!ιειι Με! εετ Με

πειι!ε !Νε!ιι, !ιι !‹ε!εειε Ε'ε.!!ε εεετ θεειερεεεετ εεει·

Β!ετ εεεειιιιεειι πετάω.

Πει ε!!εε θεεεειε εεε!ιιιιε!ε !‹ει·ε εεεειιιιιιειι εε ειεεειι.

!ιειειετεε εε! εετ Τ!ιετερ!ε άετΙειρετεεε άετεεί εε, Μ!ε ειιι

!ετιε ετεεε!εεεε Ι.ε.ε!εεεε !εττεεεεεεεεε, άεεετε!ι Με Εεεε

ει.ειιεε !ιε Πτεεεε!τε!ετεπειεε εε ε!!ιε!ε!ετειι, εεε εετε!ι

Με τετετεεειε εεε εεεε!ιεεεεε Βεεε !ε εειεεε!εειι εεε

ΟτΒειιειι Με; εε εεεειι εε !ετετ Νειετ!ετειιι!εε εετεε!ι

εε!εεετεε. Ψειιε ιιιεε εεπεε: Βε!ιειιιιεειι Με, άειιε εεε

ιιεε ειε; ΕτΓο!ε Με !εεετεε ΜΜΜ εεεεπεεεετ πετάω.

εε ειε εεεε εετ εεε!ι ε!εε Βεπ!εεε, άετε!ι Πιιτειιε!τε!ι

εεεειετε Ιεάε!ειιε εε εεετπ!εεεε εεεεε. π" ε!ε!ι εεει·

Με !ιερ0!εεε εειιεεετ εε !είετιε!ετεε πεεεε!ιε, εετ εεεει

ε!!εε ν7!εεεεεπετιε !ε εεε Μεεεετερε!εε νοιι Κοε

!εεετ ειιε θιγετΙιενεε!ι!. π” ιιειι Με εκει ετ

εεε!εε!ιειι Ε'οτειειι ω· Ιιερειεεε ειιεειτ!ετ, εε εε!ιετειι

Με εεε Νετνεεετε!ειι, εε εειι ετεεε!εεεεε εεετ !ιοιιιιετ

εε, εεεεε ε!!ειε εεεεετειι, ιιετ εεε!ι εετεεί εε, εεε!ι

ε!επε!Βε Α!!εειιιε!ιι!ε!εεε ει!ιεεεεεεεεε!ε, ειε ειιιειι ι;ειειι,

εει”τ!εεεεειιάειι Ει·ΓοΙε εε!εετ 'Ι'εει·ερ!ε εε εε!ιειι.

Βε!ετειε.

Διιε! !Ν!εει:τειιε: 8ι.εΜεε εεετ Με !)!εεετεε!-τι.!εε

εε! Ι.εεεεερει!ι!εε εεε !!ιτε ετεεεεεεεε!ιε Βεεεε

ωΠ8- Ηγει!εε. 1904. Λεει.

ναι'. Με εε! 204 !ιε Κτειι!ιειι!ιεεεε δεεεεεεεετε· !ιε!ιεεεε!

τειι Ρ!ιι!ι!ε!!ιετιι άειε Αεϊττειειι άει· Π!εεετεε!ιι!ειι !ιε Ηετιιε εεε

Μετι, πεεε! ειε!ιτ Με 2000 Ρι·εεειι νοε ειιι! 8·ειιιεε!ιτ πιιτάειι.

Ετ !ιιειιιειτ εε !'ε!ε·ειιεεε εεε!εεεεε:

Με Ι)!εεει·εε!ιι!ειι !!ιιεει. Με!! Βεπε!ιιι!!ε!ι !ιειιει.ειιι. !ε Ποτ!

άειι εεε νετεεεε!ιτ!!ιειιειι Γε!!ειι, εεετ π!ι·ά !ιι πειετιε.εεε εεει·

ειιεε!ε!ε ε!ιι·ειι!εεεεε ε`ε!Ιειι εε!εε!ιε !ιειιειεει νει·ιιιιεει; Με

!τειιε τω: !ιιιιιιετ εε άιε Ρτερ,·εεεε, ε!επε!!ειι «Με ει» Με
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Βιο'οι·οποιοΙάιο.οποοο νοικοιιάιιιικ ιιιιάοιι. ννοιιιι Φο νοι·οοΙι

π1οοο οιιιο ι.:οποπο ροχοΠιο11ιιοοο Πιιτοιοποοπιιο· νοι·οιιιάοι·ιι

(ο. Β. οοι οιιοάοι·1ιο1τοιι ΒοιιιορΕγοοιι), οοοπιιιιιιι Φο Βοιιοιιοιι

οιιιοιι εοιινιοοοπ ονοι·ο πιιά οι ποιοι· οΙΙοιι Πιιιοιοιιάοπ οιπ νοτι

νοΙΙοο ΚοπιρΙοιιιοιιι. άοι· Πιιιοτοιιο1ιπιιο. ΒιοναοιΙοιι, ικοιιιι Φο

ο.ι·οιΙιο1ιοπ θιιτοοοιοιι ποιοι απο: ιπνοι·Ιοοοιο οι·οοοοιιιοιι, οιιιιπ

Φο ιιοικοτινο 1))οιοι·οοιοιιοιι πο· Φο ροο)ιινο Βοοοπ Απι'ποοιιιο

ιιι Βο.ιιοτοτιοιι οιιτοο1ιοιάοιι.

Ιοι·. ΗοΙιιιετοιι: 01ο ΕοιΙιοοει·οο Βιοιοτοοοιιοιι Με.

ΡιοΒιιοοιιοοπ οοι 1.ιιιιοοιιροιοιοο. Η -ωε.._ πιω Αιι8·_

Ηοπριοι·οοοιιιοοο. 1) Πιο Βιο2οι·οοοιιοπ οοιιιιιιτ οοιπο.οο οπο

οοοΙἱοοιι1ιοο ιιι Γο.Ι1οιι άοιι άι·ιτιοιι ππά νοιοοοοοιιιτοποιι ονι·οιιοιι

$ιοΦππιο νοι·. (8ιοΦοπ ποσο Το ι·οοπ)

2) Δω ιιι Φοοοιι Βιοάιοιι Ιιιιιιιι Φο Βοοοι.ιοιι νοτιιιιοοι ιινοι·

άοιι. οπωνοάοι· οπο) άοι· οοιι·οιΤοπάο κι·οιιοο ιιι άπο Βοιποοιιι

άιιιιιι ιιοοιι ιιιοοι. οιιιι.κοιι·ο1οπ ιο), οάοι· ντο)! Φο Ππιοι·οποοιιιιις

ιιι ο1ιιοπι τοοοι)οιιοΓιοιοιι Ιπι.οι·νοΙΙο άοο Ροιιοιιτοπ νοη.;οποπι

ιιιοπ νιιιιι·άο.

3) Βοι οοιιιτΙἱοιιοπ Κι·ιιιιοοιι οοιιιιιιτ ιινοοι·οπά άοι· Ιοι2τοιι

Ροι·ιοάο άοο Μοεοε οικω οάοι· Ιοποοι·ο Ζοιτ Φο Βιιιοοι·οοο

ποπ νοι·.

4) .Το ιιιτοιιοινοι· Φο Βοοοτιοιι, άοοιο ιι·οοοι· οι: άοι· Τοά οιι

οι·ννοι·ιοιι.

5) Ποπ Ροιιοιιτοπ, οοι ιινοΙο1ιοιι Φο Βιοποιοο.Μ1οπ Μοτο οπί

τι·ιιτ, Ιιο.ιιιι οιιιο πιο: @οποιοι ννοοιοοοοιπΙιοοοοιτ οιοο ιιιιιιιιιιιοΙο

Βοοοιιοάοποι· νοιι οιννο θ ππά οιιιο άιιιοοοο1ιιιιιιΙἰοοο νοιι 2 Μο

ιιειιοιι νοι·οποοοοοιι.

θ) Ποιι Ρο.ιιοιιιοπ. οοι ννοΙο1ιοιι οιοο Φο Βιοιοτοοοιἱοπ άοιιι

οσο οοοι πιοοτ οιιιι·ο 5πάοι, οιιιιιι ιιιιιιι πιο. οι·οοοοι· ννοοι·

οοοοἱπΙΙοοοοιτ οιοο πιοι1ιιιοΙο 1.οοοποάοποι· νοιι Γ): .1ειοι·οιι

ππά οιιιο Φιι·οοοο1ιιιιιι)ιοοο νοπ οιιοο Β Μοιιοτοπ νοιοιιοοοροιι.

Β π ο ο.

Βοο)ιοι·οιιιο1οοιι ππά Βοορι·οοοπιιοοιι.

Χ

Ιοοο.ιιιιοο Βι·οοΙοι·: Μο ΒιιιιιιΙοτιοιι νοιι Οοιοιοοετο

τιιιιοοιι πιο! ΒιιιΙορειο. νοι·Ιειο; νοιι ο. ΜοιοοΙά, οιοο.

288 Βοιτοιι. Ρι·οιο Ε) Μοτο.

Βιοοοιι ιιοΙιννιοι·ιεοιι 81011' )ιοι. νοι·ΐ. ιιιοΙιτ ιιι Φο Ε'οι·ιιι οιιιοι·

«Βοοιο» ονιιιι.ιιι;οπ νιοΙΙοιι ιιοοο οϋπιιοιι, Μο οιιι ίι·οπ2ϋοιοο!ιοι·

Απιοτ Τιιιπι·οιιτ άοιι ιιιιοοΙιιιι€οιιοιι νοι·οιιοο ι;οιιιιιο1ιτ ΜΙ.

«Πιι $γιιτοιιι 1ιο.<;ι. οοοι·οοιιρι. ιιιο)ιτ ιιι άοι· Αιι, Μο Φο Μοιι

ιιοοοιι θοιοιοοοι·οποοοπ οάοι Κτοιιιιιίο οιιιιποοι·οπ, πιιά Φο Απο

11ιοι·πιι); άοι· Βιι€Ιοι·νπιιο οοετοοι ιιιοοι. ιιι άοι· Ηοιιάοοοιιιιο

οοοιιιιιιιιτοι· Τοοοιιιο1οιιιοπ. απο ο.)ιιιΙιο)ι άοπ οοοοιιοοοι· 0οι°

Βιιιιποιο1οπ νοπ ΒΙΙιιά!ιο1τ, 'Γιιποοοιι. οάοι· νοτοοοιοάοιιοιι οιιάο

τοπ οιι οιι,ςοι·οπ διππο άοο Ψοι·ιοο οϋι·ροι·Ιιοοοιι Ι.οιάοιι οι”

Απνιοπάιιιιο εοΙειιιοοιιάοιι, νοιιινιοοοιιά ρογοιοο1ιοοοοιι Μοτοο

άοιι, οοιιάοι·ιι οι" Μάο!) ιιοοοιι Κοιιιιιπιο άοι· Ρογο)ιορο.ιοοΙοοιο

Φο Βι·Γοοι·πιιο άοο ο'ιιπάοιιιοπο άοι· Πιιιοι·οποοπιι);». νοιι. οο

οοοι·οποι οιοο άοοοι· οιιιι οιιιο ι·οιιι Ιιι.οι·ο.ι·ιοοοο Ποι·οιοΙΙπιιο·

άοιι Τοοιιιοο, Μο Φο οπο άοι· Ποιοοοιο1ιτ άοι· οιιιοοοΙοεο.οοιι

Βοοι·ιι'ιοιι. άοι·οπ νοποιοοιιιο 14 Βοιτοιι πιιιίοοοτ, οοι·νοτοο

ο·οιιοοιι Μ. 8οιποπ δικιο €1ιοάοι·ι. οι· ιοΙοοπάοι·ιιιοοοοιι: Α. ΔΠοο

ιιιοιιιοι· Τοι1. Αποιοοιοιι άειι· Αιιιοι·οιι. Ει`οΙΙο νοιι Βιιιιιι1οιιοιι ιπι

ΑΙτοιι:πιιι. ΠιιιΙοινοπο, Ποοοικοπ); νοπ ΒιιιιπΙοτιοιι ιο οιι-οιι

οοο (άοιοτοοοιοι·πιιο·, Η1ιοΒοοοιι άοι· ΒιιιιπΙο.ιιοιι. Β. Κιιοπιοιιο.

1) Βιιιιποιιιοπ οοιιοπο @ΜΙΒ θοοιιπάοι·. Σ) ΒιιιιπΙοι.ιοπ πι'

ποιοοΙοειιιοοοι· 0ιιιιιάΙοοο; πννοιιοΙΙιοιτο Γ8.1Ιο.

Η ι ο ο ο Ι ο ο ιι.

8 ο ο ο ο ιι ο ο τ ιι: 0οΓιιοη:πποιο- ιιιιά 1.οιιΓοοιοοοΜοοετιιιι

ιιιι11180Π. ννιοιιοοάοπ. Βοηοιιιο.ιιπ. 1004. Ριοιο 1 Μ. 80 Η.

νοι·ίοιιοοι· οοιιιιπι. επ ίοΙοοιιάοιι Βοοιι!ιοτοιι: Πιο Κι·γοεοοριο

οοάο.πιοι. το οοι·ο τιοο.ο οιποιι οι·οοεοπ ά1οοιιοοιιοοοοιι Ροπ

ιιοοι·ιιι. Ρι·οοοιοοο _ιοάοο1ι πι. ειο ποι· ιιι οοΙιοποιι ΓοΙΙοπ

νοπ Ψοι·ι πιιά ειναι· ππι· οοι Πιιιοι·οποοπιιοοπ νοπ ΒΙιιιοοι·ππι

ππά Πι·ιιι. 81ο Μ οο1ιι· 8οοιΒιιοι, επ Τι·πι.ςοο1ι)οιιοοιι επ νοι·Ιοιιοιι.

βιο Κιπ·οοοοριο νοιι Βιιοιοοο1, ΜιΙοο, Ποεοποοιι. θιοΙΙο, Γοοοοο,

Βοοννοιεο. 0οι·οοτοοριποΙοϋοοιςοο1τ ιιιιά άοιι Βι·);οεοοπ οο:ϋοοτ

Κοιροι·οϋοΙοιι οι·);ιοοτ οοιιιο ρι·οοι.ιοοο οιοποΙιοοιοπ Βοοπ1τοιο;

νιοΙΙοιοΙιτ οι·Ιο.ποτ Φο Κι· οοοοριο άοι· Βιιοϋοοο οποιοιΙοιι ΒοοΙοοοο

επί Φο Βοοοι·ριιοπ άοι· ιιοιιάοιο.

Πιο Βοιιτιιιιπιπιιι.ι· άοι· οΙοοιιιιιοοοιι Ι.οιιΓοοιοοοιι. ιιι ΒΙπι,

Ποιο ππά 0οτοοιοοριποΙοοοοιοοοιι. 1ιο.ι. 1ιοιποιι 1ιΙιιιιοοοοιι

πω.

Ο. Η ο ι· ι ι ε.

ΒοΙάοπ-ΒιΒο.: 1.οοοποιοεοΙιι οι Ι.ιιιιοοιι!οιάοιιάο ιιοοει

οποίοοι!ιοοοι ΑιιΙοιιιιιι8 πι· Βοτοιι.ιιιιο νοπ Κοοι·

.ιιπά [Μωβ. Βοι·Ππ, Ηπειι ΒτοιιιΜ.

Βιο οΙοιιιο Βοοι·ιΐο οπτοο1τ πο! 24 Βοιιοιι Φο Πιοτοιιο άοο

1.ιιποοιιοι·οποοπ, το» άοιι Ρειιιοιιιοπ οοΙοοι; οοοι.ιιιιιιιι, ιπ οοιιοι·

ιιιιά οιιιι·οιοοοιιά οποιοοι·Ιιοοοι· Ποι·ιιιο11πιιο. Ιιιι νοι·ννοιτ οο

2οιοοιιοτ γοι·Γ. ιιοιπ Βιιο)ι, οποοοι· Ι.πιιιςοπιποοιοιι)ϋοο,

πιο οοιοιιιοοοο Ριιοπιιιοιιιοοι·, Βιιοιιοοιιιοοι·. Βιοιιοοιοοιοτιοοι,

οι. πιοιἱοοοο οοοιιιιιιιιτ οι·ννοοιιτ ο.οοι·1ιιιιιιοι· ιιπτ άο.ο οοἱ€)1%ιςοο1ιοΙάιοιοι·ιο ππά Κοιιιι·οιπάιιιοι·ιο. Ποτ Το.ο1 άοο Βιιο1ιοο

Μαιο οΙοο ιιοιιοποι· ιιι·οοιοιοιτ. ιιιιοι·άοιι ιιιοοοοιι. βιο οοΙοοοπι.Ιι

οοοιι ΒιιΙιπι·οο ιιι Φο Ροοιιιιοκοποοι·οριο ινοι·οιι ιιι οιιιοιιι ρομ

ΙΙιτοιι 1.οΜοάοπ άοι· Ι)ιΜοιιο ιιι νοιιιιοιάοιι. ι.ιοινοοοιι, οιο Κοπι

ιιοπ ικοάοτ Απο ποσο Ροι1οιιιοπ Νιιτοοιι οι·ιιιοοιι. -

Ιιιι εο.ιι2οπ οοι:οιιιιποιι, Μ. άοιι Βοοο1οιιι οΙο ρπιοτιοοΙι ιιπά

οποι·οιοοοιιά οοοι· οιι οιιιιιι“οο!οιι, οιιιιοο ο1οιιιο 1)ιιιςοιιιιιιιιςοοιιοιι

οάοι· πππϋιιεο Αποιοοι·1ιοοοοιιοιι ννοι·άοπ ννοοΙ ιιι άοιι· 1ιοοοιιτ

Μο οοιΙά ιιοι.ικοπάιο ιινοι·άοιιάοιι Νοποποο.)ζο νοι·ιιιιοάοιι ννοιάοπ.

Α. Β'οΙάι.

Μι11οι!ιιιιοοιι

οιιιο άοι· Οοοο1Ιοοοιιιτ ρι·οοτιοο1ιοι· Δοι·πτο

21.1 Β1εο..

Βι1οιιιιο; νοιιι Ι. Ποιοιιιοοι· 1004.

Βι·. Ρ. ΚΙο ιιι ιιι.άοιιιοποιι·ιοι·τ νοι·άοι· Τοο·οοοτάιιιιιιο· ει)οι ιι ο

άπι·οο Οροιοι.ιοιι οποίοιιιοο 0γοιοπιιιοι·ο;ο)άειο

οποιοιιιιοοοο Ρι·προτιιτ οιιιοο άιιι·οο Μοο!ιοΙ

οοοοο Πινοι·ιιοοΙ νοιιιιοο.ο1ιτοιι, προι·ιοι·τοιι

Ι.ιοἱοοοιιοι·ιιο)ιο. Η -

Πι·. ΗιιιιιροΙιι Ποιοι νοι·ιι·οοοπάοιποοιποάιοο άοο οι·οιοιι

ΡτοροιιΜοο. σο οο οιοο ππι οιιιο ειιίοΙΙιι.ςο Κοιιιοιποιιοπ νοιι

Ο οι:οιιιιιοι·ο πιιά ιιιτοτιπιιτιοι·οιιάοι· Ηγάι·οιιορ1ιι·οοο οοιιοπάοΙι,

ο οι· σο Φο 0γειοιιιιιοιο εοΙοοι Φο Πι·οοοοο Επι· Ιοι2ιοιο_οοοο

Βοοοιι Ιιοοο? _

Πι·. Ρ. ΚΙοιιι πι: Πιοεο Επι” Ιοοοο οιοο ποιοι; ιιιιτ 8ιο1ιοι·

οοιιι οπτοοοοιάοιι, άσσο Ιιοοοοπ Φο οπο άοιιι Ρι·οροι·ειτο οποιοι

Ηοοοιι οποιοιιιιοοοοιι νοι·οοΙιιιιοοο οιιιο.Αοιιοιιοιοοοιι: άοι· Ηγ

άι·οπορ)ιι·οοο νοπ οιιιο: άοι· Πιι· ιιοοο οπ1ιοΒοιιάοπ 0γοιοιι οΙΙοι

Φορο νοι·ιιιιιι.οιι.

Ρπιιοιι Ι άοι· Τιιο·οοοι·άιιππο:

Πι·. Α. Βοι·ιις ΜΗ οοἱποιι οιιιο·οοϋπάι).ςι.οπ νοι·Στος: Ποοοι·

άιο Αοοι·οινοοοο.πά!ιιπο άοι· θοποι·ι·οϋο·

νοι·ιι·οοοπάοι· οοορι·ιοοτ οιιιο ιο άοιι Μοποιοοοίτοπ πο· οιιιο

Μοοοο ΠοτιιιοιοΙοοιο οιι .Μοτο 1908 οι·οοοιοοοιιο Διοοιι νοπ Πι·.

Β π οοΙο τοοο τ. ιιι Κοροιιοοςοπ, άοι· οιιιο ιιοπο Μοι.οοάο άοι·

Αοοτιινοο)ιοιιάΙπιιο άοι· θοιιοι·ι·)ι6ο ριιο)ι2ιοι·ι.. 81ο οοοιοΙιτ ιιι

$ροΙιιιιοοπ άοι· Πιοτοι·ιι. πιο. οιοι·οοιι Αι·οοιιι. ιιιιι·.-1.6οπτιςοπ.

Βι· οοοι·οιοι οιιιο 4-5-πιοΠεο ννοοοοπιι): άοι· Πιοτοι·ο ποσο άοι·

δοποι'οο!ιοιι Ποιοοάο Με Αιεοπτιιιιι-Ιοϋοπιι€οπ ιιι άοι Βιοι·οο

νοιι 1:500-1:800 νοι· ππά "νοι· οι 10-οιοιιΦ);οιι Ιπιοι·νοΙΙοπ.

Τοπιροι·ο.τπι· άοι· 1..οοιιπο· 87° Ο.. Πι·ποΙαοϋιιο '75 ω». Πιο Πτο

ιοι·ο νιιιι·ά πιο οιιιο: Το ΚοοιιιιιΙοοιιιιο οποοοιοοοιοι·τ. Με Κοπ

τι·οιπάιοοιιοιι οιοοι οι·1ιιοοιιιιιιοτιοπ άοο οι·ιοοιιιιιι ιιι·οιιιιι·οο ο”.

οιι. νοιιτι·οοοπάοι· μποτ 47 Γιι.ΙΙο οιιιο οοιιιοι· Ρι·ιικιο οοοπιιπο,

οιι άοποπ οι· ιιοοο άοιι νοι·οο)ιι·ιιτοιι Βιι οιο1οι·οοο το Φο

Αοοιτινοοοοπά!ιιιιο· νοι·οποοι: Μ. ΠοΗπιιΕ “οι ιιι (Πο/ο άοι·

οοοιι.πάο11οιι Ε”ο.ΙΙο οἱιι. Πιο Κοπιιιιιιπάιοοτιοποπ ννοτοπ οποιοι·

οιι ιο.οοοιι: 1ιοιπο Ιπι1οιιιπιοτιοιι επι οι·ιοοιιιιιι πιοι.οι·ιιο, οοιιι

Βοοιιιοι·ι οιιΙ' Ι)ι·πο)ι άοι· Πι·οιοι·ο, οοιιιο ΒιιιροιιάΙιοοοοιι άοι·

Ηοι·ιιι·οοι·ο οοιπι Πιιιιιοι·οιι, οοιιι «οιοο» Πι·ιιι, Μια οο άοιιοιι

Κοιιιο ιιοοοικιοιοοοι·οιι οιιιοϋπάΙιοοοπ Ειοοοοιιιιιιιοοιι οιπ άοι· Πιο

ιοι·ιι νοι·οοπάοπ οοιπ. νοι·ιι·οοοπάοι· ι.ςΙοποι οπο οοιιιοιι Βοοο

ιιοΜπιι€οπ ίοοςοπάοει ΐοοιοιοΙΙοπ οιι οϋιιποιι:

1)Κϋιιιιο Φο Ζο1ιΙ άοι νο”οοοοιιποοιι οιιι' Β ι·οάποιοι·ι. ννοιάοπ,

Ρο Φο Βι·ίοΙοο ιιιοοι οοοΙοοοιοι· :ιιπά οΙο οοι άοιι 4 ιοορ.5Βρο

πιιοοιι;

Θ) οιπά άἰο”άοπ Ριιτιοπτοπ νοιπι·οοοοιοιι ΠιιοοοποιιιΙιοΙιοοιτοιι

ςοι·ιπ);ο;

3) οοοοιπτ Φοιιο 0οοριοι·οιιι· Ιοοιιιο Θοιο.οι·οπ οι: άοπ Ροι.ιοιι

τοπ οιι ιπνο1νιοι·οπ,άο. οοιιιο ΚοιιιρΙιοοτιοιι ππά Κοιπο νοι·οο)ιΙιιιι

ιιιοι·ιιιιε Φο οοιιοι·ι·οο1οοοοιι Ρι·οοοοοοο ιιποο ιιιιοιης)ϋοοτοι· Κιιι·

οιι άοιι 47 Ροιιοιιιοπ οπ οοοοοοοι.οιι νοι·;

4) οι Φο Βιιςο1οι·οιοοοοο Αοοτιινοπι· οιιιο Βοάιοο.Ιοπι οιι

ιιοιιιιοιι, ιποοίοι·π Φο ιιιιιιι άοιιι Ρο.ιιοιιιοπ ιιιιι οοοι·ποοοοτοπ

Το” ιιιιοο οοοπάοιοι Βοοοπά1ιιιιο οο.οοιι Κοπιι, σο οι· οοιιοοοιι

ιοι οάοι· ιιιο1ιτ. Ε`ιπάοπ οιοο άοιιπ οοιιιο 0οιοοοο)ιοοπ ιπι Ηο

Ι‹ι·οι, ιπι οιιιά ειο άοοιιιιιν οοοο1ιννιιιιάοπ ππά 1ιοπιιιιοπ ορο.τοι·

ποιοι. ιιιοοι· Μπι νοι·οοοοιπ;

5) άι·ιιιιςοιι Φο θοιιοΙωΙιοοπ οιοο οο οοοποΙΙ ιιι Φο Τιοι'ο,

άοοο ειο Πιι'ο Μοάιοοιιιοιιτ ιιποι·ι·οιοοοο.ι· ινοι·οπ; ιιι οιιιοι· ιιιοοτ

ιιιιοοάοιιιοπάο:ι ΖοοΙ άοι· 1·`ο.ΙΙο Μ. οοι Βοοοιιιιιιιο άοι οιιΐεο

ιιιοΗιοιι Κοιιτι·οιιιάιοιιτιοποπ Φο Απικοπάπιιο· άοι· Αοοιι1νοπι·

Βοι·οοοιι'οιΦοι;

θ) οιοοι Φο ΒπιςοΙοι·οιοοοοο Μοτοοάο οοοοοι·ο ΒοοπΙιοοο Με

οΠο οιο)ιοι· ρποΙιιιοι·ι.οιι ΑοοιιινοοοοπάΙιιποοιι. ςΑιιτοι·οΓοι·οι).

Πι·. νο" ιιιοοοι. άοι·οπι οπ1“πιοιΙ-ιοοιιι, άοιοο άοιι νοιιι νοι·ιι·ο

εοιιάοιι οονι·οοΙιο Τοοιιιο ιιειοο Ιο.ιιι.;οιι .Τ:ιοτοπ Ιιιοι· πιο οι·οιοπ

ΜοΙ νιιιοάοι· θοι.οοιιοτοιιά άοι Ειοι·ιοι·πιιο· οοικοι·άοπ Μ. ΠΙοο

Ιοιιοο οιοο άιιιοο άοιι Μιοοοι·οΦι οιΙ‹Ιοι·οπ, ιιι άοπ άοο Αοοτι:ιν

νοτιοοιοπ άπι·οο Φο ϊι·οοοι· οοϋοιοιι, ο.ιιοοοιοτ ι·οοοιι οΙοτοοάοιι.

πιο οιοο Αοιοοιι πιο άοικι Ι.ιιιιιοοιιι“ι. οοιιιιιοπ οοι.

Πι·. Β ιι μ; ο) ιιι ο. ιι ιι οοι νοι·οοοιοάοιιο ΗοιΙνοι·ίοιοιοπ οοι Οοιιοι·

ιΙιδο ιιι Αιινιοπάππο οοοι·ο.οοτ, πιιά πιο. άοιι νοιοοοιοάοποι.οιι Μιτ
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εεε Κυιππιιειτειι·πεει·ε ννιι·πειι πι" ννεειιεΙεειιι€.

ιεΙπ ε·ιειειι ειπε εκει” ει·ειειι. πειπ επι' άιε Αππ·επιιιιιιε ειιιεε

πεειιιπιπτεπ ΜιιτεΙε πειππιε εε ειπ, πεπιιει·π ππι· πει·πιιι'. εεεε

ε" Βιι2 ε" θοπεποπι:επ ειπ επει·πιιειιιιεπει·, ιπιι:πιπ πει· Ειπ

ννιι·πιιπι.: εεε Μεπιπεπιεπιεε επειι.πεΙιεπ εει. Πι· ε·ιει.ππε επιιει·

πιεπι, κι:ιεε πιο ΗειΙεπειειπ·ιπιειαιεπεπ ιπεπι· ιειετειι εεΠιεπ. Με

ειπε εειεπε ππι. ΑΙπιιι·ιζιπ, ιιιε ει· ιιιιιιιιε επε·επ·επιιτι Βι· Παει;

εεεε.ιιπ νοι·ιι·:ιςεπάειι, Με πιπ,ε;ε Με Ρε.τιεπτεπ ποππ πειιιιιιιιεΙτ

νι·οι·ιιεπ εειεπ? Πιεε εει ινιοιιιι;;, πε ειπιε;ε πεειιι:επιιεπεπε

(ὶοπ‹ιπεππεπ επ Βεπιιιινεπ ιιιιιιεπ πϋπιιεπ.

Πι·. Α. Βει·;.ς: Πιε Νε.ειιπειιιιπάιιιιιε επιιει·ιε, ννε ειε επι·

Απιι·ειι‹ιπιιε· Μπι, ιιιιιιιει· ιιιεπι·ει·ε ινεειιεπ. Βε Ιιειιιάειτ ειεπ

ιπιπει ιιιιιπει· ππι· ππι ‹Ιιε Πεεειιιε·πιιρ,· πει· ιιιιι·εΙι Με Κπι· εε

εει2τεπ Ιι·ιιιειιοπεπ. Θειιεπειεπειι ι'ειιΙιειι ιιιιπει ετετε. επεπ

πει εοΙεπεπ Ρετιεπι.επ, ιιιε πιειιτ πεειιπειιιιιιάεΙτ. εοιιάει·π ππι·

ιιοπιι·οιιιει·ι. ννιιι·‹ιεπ. Πε.πει Ιειετε ειεεε Βεπιιπάιιιπε πιεπι· Με

ιιιε ιιπι·ιεειι πω! Κϋππε πειπ Βεεπι ειπε πωπειιιιπ Βεπειππτ

π·ει·άεπ.

Πι·. Β π εε Ι πι επ π πεετι·ειιετ ιιιε Βιιπει·ιοι·ιιιι.τ πει· Βιιε:εΙ

πτεεπτεεΙιεπ Μετιιοι·Ιε. θεεεεπ ιιιε (ιειιεπειεπειι πιεπτ τιεϊει·. Με

ιιιε πει·ετϋι·ιεπ $επιειιιιπππτε. εε ιι·ειε Πειιιιπε· ειπ, ειπειΙει ννο

ειιιι·επ ιιιε Ζει·ετει·ιιιιε· πεπ·ει·πειεΙΙιεπ π·ιιι·‹ιε. Πει· θεπινει·

ιιπιιπι ιιΙΙει· Πι·ι'ειεε @με εοπιιτ ιπ ποπι ιπεριιεπετ ιιιιιικειιιεεπ

Βεειππ πω· Βεπεπειιιπε. Πιι.ππ εειεπ Με Ηι·ι'ειεε ειιεπ πιιπ

ιιεπ εεπετ ιιπιιεπεπ Μετιιειιεπ Με ιιπει·ι·εεεπεπε επι. Πιε ειτε

ιεπ Απι.ειειι πιιιιειι ιιιεε επ πιειιιε· πει·ιιεπειεΙιτι;.:ι. Με ιπι·ε

Ε`πιιε π·επιεςετ εοι·;.:ιπ.Ιτι;;; επεεειι·2ι.ιιΙι, Με Ε π ε; ε Ι πι·εε π τ:

ιιιιπει· εεπειπε Με Ιειετει·επ Βιετιετιπ πεεεει·, εππε εε ιπ ιπι-π

ιιεππειτ επ πειπ.

Πι·. ΗπΙιε ιππεπτ Με ιιιε νει·εεπιειιεππειι; πει· ειιεεηπε

ρει·ειε ιπ πεειιε· επι' ιπι·ε επιπιιιε πειπ Ειννειεε επιιιιει·πεπιιι.

ιιε πεεπ Μπεεεεπε επιειε.πάεπ πει όει· Απειιππιιιιπ επι πει·

$επΙειιππεπτ πιεπι· πάει· π·επιεει· πεπειιιεπιιε Χιειιει·εειιιπεε, ιιιε

ιιιι·ειεειπε ειπ 'Ι'ιειει·ειτ'επ εεε Μειιιπε.πιειιιε πεειπιι·ιιεπιιεεπ.

νοπ άιεεεπι Πεειειιτεριιππιε ειπε ιιϋππτεπ ιιιι.πει· ιιιε νει·εειιιεάε

πεπ Ρι·πρει·ετε ιιιε ε!ειεππ·ει·ιιε; @Με

Πι·. ν. Κ ιιι πε πει·: Πιε θειιειιιιϋε όει· Κεπ_ιπππτ. πιει; ιπ

εεινιεεει· Βεειειιιιιιι.ς Βεεειιπειιιοιιεπ ,εεεεπιιπει· εει·θεπει·ι·πεε

πει· πωπω. νν'ϋ.ιιι·ειιτι Ιειιτει·ε @Με ειπ Κι·επιιιιειτεπιιά

νει·ιιτεΙΙτ, ίιπάει ιπειπ. εεεε ε” Θειιει:επππε επι Απε·ε εεπι·

νει·ιππιε κι·πππΙιειιεπιιτιει· επι· Βι·εειιειιιιιπε· πι·ιπαι, νεπ πειπ

Ιειεπτεπ Κεεει·ι·Ιι πιε επ πει· εεπινειεπ. ειι.ι·ιεεπ Κεπιπιιπιι

νιιιε, π·ειειιε ιπι πεεεπιιετιι πειιπ Επ·νν:ιειιεεπεπ εε ΜΜΜ; επι·

π)ι·πιιππιππε· πω". νιι·πιεπε πει· Βεπτει·ιεπ πππ Πιερεειι.ιεπ

Ιιι ιπειπει·

Ρι·επιε πε.πε ιεπ ιεΙ8·επιιε 2 πειπει·πεπεπιει·ιε ?ΜΙε επ νει·:ειεπ

πεπ: νω- Τ .Ιππι·επ ετειΙιε ειεπ Με ειπ Ηιιιιιεπτ. εεε Ροινιεεπ

πιππιπε νει· ειπ πει· Απεππε, ει· ιιππε νει· ειιιιεεπ 'Ι'ιιιι;επ Με

Ηειπάιπειι εειπεε ιπιι2ιει·ιεπ Κειπει·ει.ιιεπ πε.ειι πειπ θεειειιιε

ενεεεπεπ Ιιειιιιι2ι. Ιεπ Με ειπε ι·εειιτεειι.ιςε ειιοτιιιε Βεπνι·ει

Με;; πει· πιο", ννεΙεπε Μπι. Απε·επεπ ιιπει· Νπειιτ επιειεπάεπ

ππι·, επιππππι πεπι ιειεπιιεπεπ ειιι·ιεειι θειιι·επ ειπεπ Ττιιριειι

επι· ΙΙεεπειπειιπιει·επεπππε· πιιπ πεπειιιιειτε επ πειπ '1'ι.ι.ειε ΒιππΙ

ιιιε Κεπ_ιπιιπιινε. ειιεε·ιεπιε ιπιι. 90., Αι·ιι.ιεπι.ιιιπιεεππς. Πειι

Βι.πιιεπτεπ πειτε ιεπ επι ειε ι.ιιπαπ·ιετιεπειι εεε Εειιιεπε νει·

πει·ειτει πππ Ιιεεε ιιεπ ε·ιι.π2επ 'Ι'εις ιιπει· Βιειαεπιρι·εεεεπ ιπε

εΙιεπ. Με ετεπιππτ πει· ιεπ επι πει:πετεπ Τπεε: Πιε Κεπ

ιππικινε. πω· επεεεεπννεΙιεπ, (Με Βειιι·ετ πιει ππι· εειιιειιιιιε·

πω! Πει νοπ ΘοιιεπειιΙωπ, ννειιι·ειι‹ι πιο Ρι·ε.ρει·ιιιε εεε 'Ι'εεεε

νει·πει· ι·ειεπιιεΙιε Μειιαεπ νοπ Ηι·ιιπι-πεεειινειι θεπεπεππειι

ιιι πεπ Βριτ.ιιεΙιειι ιιιιιινιεεειι. Ιεπ Ιει:ιε εεε επι επι πειπ ιπ

ε" Πειπιιιιε·, ιιιιεε ιεπ πιε ιπι Ι.επειι Θειειι·επιιειτ. ιιεπειι ινει·ιιε.

εινι·πε ΑειιπΙιεπεε επ πεοπιιεπτεπ. Ιιπ Ρι·ιιιιΙιπε όιεεεε .Τε.ιιι·εε

ει·ιεπιε ιεπ ι'εΙεειιτιεπ Γιι.ΙΙ: Ηει·ι· Πι·. Μ. ειπε ιιι-πι Βιιιιιιιιι·ει.π

πειιιιιιιιεε ει" ιπ πιω. πειτε πι.ππει·ε Ζειτ ειιιεπ Ρειιειιιεπ ππι

ειιι·ειιιεεπει· Πυπει·ι·ιιϋε πειιιιιιιιεΙτ. πππ ει·πι·ειιιετε ριϋι:1ιειι επ

ειπει· ειι.ι·ιεειι Ιίεπιππιιιινιιιε. Βι· ιιεεε εεε 8ει‹ι·ετ πει· Βιιιπε

Με ιιι όει· Απιειιιιπε· επ ΗεεεπΙεεΙιιεπι·ιιπππειτεπ ιιπτει·επ

ειιειι, π·ε ιπππ ιπιιι ιιιιιτειιιε. Νειεεει·εεπε Κοιιιπεπ εειειι ιπε.ε

εεπιιειι πππ ππι. Βιειιει·ιισιτ ιιιι.ειιππινειεεπ.

Ρπιιειιι. πεεεπ ειππ εει”ει·τ. ιπ ιιιειπε ΒεπιιπεΙππ,ε, επι ιει·ιπςτε

ειπε Βειπε νοιι Ρι·πρπι·πτεπ επ, πεειιιιιειε εεε πεπιει·ιειεει

εεπεπ πππ πινει· Θι·πιπ--πειειιτ.ινειι Βει'επιι. Πει· ΚεΙιεε·ε πειπ;

εοίοι·ε πιειπε ΚΙιιιιι‹ πππ πει·;εππ ππι. Βιεπειπρι·εεεεπ, ννειειιε

Τε; πιιπ Νεειιι ι'ει·ι:εεεειει ννιιι·ιιεπ. Βιπ Μειιιιαι.πιεπι. ννπι·πε

πιεπι ειιςενι·ειιιιι. Βει πει· Κι·ειιιπεπνιειιε ππι Μοι·ιε·επ Με

πε ειειιι πει· ει·π·πι·ιειεπ υνειιει·επ θειιννεΙΙιιπρ νεΙΙειπιιιιιι.:εε

νωιιιιιεπιιεεπ εεε Ρειιεπιειι. Πιε 8εππιειιππι; πιει· ιειεΙ ιιι

ι·πεπε;επεπεεπ πππ πιι.επ ιιι·ειι:ει·ειι 24 Βι.πιιεεπ ινει·επ άιε

νει·πιειπτιιεπεπ θοπεπειεπεπ ·πιεπι. πιεπι· νοι·ιιπππειι. Ρετιεπι,

πει· ει‹:π επι' ειπ Κι·εππεπιεεει νοιι εεεπε ινωιιεπ ε·ειεεει εε

πιεεπτ πειτε, νει·ιιεεε πεεπ 2 'Ι'ειςεπ ιιιε Κιιπιι‹. ι.ειεει. π·ιε

ιιι εε νιεΙεπ ΜιιιΙιεπεπ Γιι.ιιειι. ιετ πει· νει·επεπ ειπει·-Κιιιιπι·

πω» ε;ειππειιτ ινει·ιιεπ πιιά εε “Με ειειι.ιι·ειε πει· πει.πιτινειι

θι·ειιι-Β”ει·ππιις·, πει·επ εε θεπεποπι:επ.ιιιε ι·Ιιεε Κι·επιιιιειιεπιιά

ιιει·νει·πει·ιιΓεπ, πάει· ππι· ειπ π.ιιπΙιεπει· θι·,ε·ιιιιιεπιπε. Πιεεε 2

Ειιιιε ειπε _ιεπεπιεΙιε πιειιτ. ιπ πει· Εεεε, ‹ιιε εε π·ιεπιιεε Β`ι·εεε

ιιπει· Ηεπεποπικεπ. Ρεειιεοειιιιεπεππεπ πππ επάει·ε Βει.Μ:ει·ιειι

επ επιεεπειεεπ. ινε π·ιεεειι επε εεε Ππτει·ειιειιπιιαεπ Ί'ιι·ι ιι

κει·ει ειπε ειειι‹ ι·ει·ιιιιππεεε εεπει·ι·πειεεπεε Βεπι·ει. ιιιιΜει·ε

Κι·ππππειτεει·ει·ιιειπιιπεεπ Ιιει·νει·ι·ιιιι. πππ ννιεεεπ ι'ει·πει·, Μπι

ΡΓειίιει· πππ ε.ιιιιει·ε πεεειιιιει·ε. ιΙεπ πιοπεποιεπεπ πιιπ

Ιιεπε Βιι.πιει·ιεπ πεει.ιιππιι: επ πεπεπ ε·ιπππειι, ννιι· πιιεεεπ ιει·

πει·, επεε θοπεπειιπεπ πει νει·εειιιεπεπεπ ΠεπεεΙιεπ μεμπ

πω» νει·εειιιε‹ιεπ νειπει.ιιειι, ιιιιεε Ιπιρινει·ειιεπε πιιπ ε·επει·ι·πει

εεπειιι 8επι·ετ εεΙε,εεπιιιεπ ιιεκπιιν επεε·ειειΙεπ ειππ. @δει 'Ι'ι·ει

επειπ νοιι Κιιιι.) Ππιιει· κι εε πιπ,<ειιεπ, ειπε επεπ πει εεε

ι·πεειι πεπειιτεπ Ρε:ΙΙεπ νοπ θεπιιει·ι·ιι6ε πει· Πι·ετιιι·ει. εεΙε,εεει

πω. Β'ειιιεεπιιιεεε νοι·πειιιιπεπ,άεεεειιι:ειπε ι·πεεπ πειιιεπει·ιιν

ξεπειιιε Ρ'ε.ΙΙε ιιιιι·επ ειιιιει·ε ινεπιπει· νιι·πιεπτε'πτεπειιειιε

ει·ιεεει· ιιει·ι·ει·;;ειιιιεπ ννπι·ειεπ. [Ειπε νόΙΙιε· ειπννεπεειι·ειε

ΒιειιειιΙ‹ π·ιιι·ιιε ει·ει ππι ΖιιιιιΠειιιιιιιιιε νοπ ΒειππιιιΕπι·επ επ

ει·ειεΙεπ εειιι. 'Ι'Ιιει·ειρειιιιεεπ ει·πιιιπε ιεπ ιπιι· ππι· ποεπ πιο

Βειιιει·πιιπ;.3·, επι” ιεΙι ιπ Ιειειει· Ζειτ. ιπ ιιεπ .Τεπει.'εειιεπ Βρε

Ιππεειι ειπ εειιϋπεε. π·ιι·ι‹ε:ι.ιιιεε ΙΙειινει·Γεπι·επ ,ε.·εε·επ ιιιε επιιιε

θεπει·ι·ιιεειι πάιιιι. ειπ Απ” ι:ειιιιιάεπ ιιεπε. Πε εεπειπι. ππι·,

επεε πιο εε ιιπει·επε πε:ιιιιε· νοι·πειπιπειιιιε Ι.πειεπ ππι! Βιπ

εειιιπεικιιπε: πει· Ηοι·πιιειιτ. πιει·ιιιιι·ειι εειιιιιιὶει·ι ιιιει·σιεπ Ιαιππ.

Πει Νεπεεπει·επεπ ιιε.πε ιεπ ειπε ε;ι·εεεε Απειι.πΙ νοπ Πιιιειι

“Με πειπ. ππιει·επειιι πππ επι επ πειπ ι;Ιειεπεπ Βεεπιτεε εε

ιιοπιιιιεπ. ννιε θι·οεπενν, ιιεεε πειπΙιεΙι ειπε Βειπε ιιιεεει·

?ΜΙε ιιιιι·επ επιππ επιιει·ε Μιπι·οει·με.πιεπιεπ ιιει·νει·.ι.ςει·ιιιεπ ιει:

Με άπιεπ όεπ Θεποπεππιιε. _

Πι·. Ψεεε ει·Κιιπιιιςτ ειεπ πο.επ πειπ Ρι·οπεπιεεω πει· Πει

Ιιιιι,εεπ πει πππειιεπάεΙπεπ θοποι·ι·ιιεεπ. οιΙει· εεΙειιειι, ιιιε ππι·

ιπιτ Βειι.ι·ππε πππ Βιιιεππιιειε πεπεπιιεΙτ ννοι·ειεπ. - '

Πι·. Α. Η ε τις: Πει:ει·ιιιςε ετειιετιεεΙιε θεειεπιεππιιΜε ΜΜΜ

ει· ννεάει· ΜΙε πει· Ιιιιετπιπι·_ πεεπ εεε εειπειπ ειεςεπεπ Μπιε

ιιιιΙ επιπεπιπεπ. - Μ _

Ιιπ ε;ε.πιεπ εει πει· Ρι·ε2επιεπ12 πει· Με ιπι· Με Αποι·τιν

νει·ιε.Ιιι·επ ειε,·πεπιιεπ ?Με ειπ εει·ιπ,εει·." '

Πι·. Ζππιπιμπεππ πω” Πι·. ν. Κι·πάειιει·. επ εε ειεπ

ιπ πειπ νοπ ιππι πει·ιειιτετεπ Πι.ιΙεπ ιιπι ειι.πε ίι·ιεεπει πάει· Μ·

ιει·ε εειιεπειεΙτ. πεπε?

Πι·. ν. Κι·ιιάε π ει·: Νιιι· ειπ πεπε ι'ι·ιεεΙιε.

Πι·. .Ϊ. ΒΙιπεπει·ε· ερι·ιειιι εειιι Βειπιπει·ιι άε.ι·ιιπει· Με,

άε.εε εεννεπι νοπ Ειπε:ειπι·εεπι εεΙπει, π·ιε ιιπεπ νοπ ιιεπι

Υει·ιι·πεεπιιεπ ιιιε ΛπΙειεεπ νοπ Κπιτπι·επ ιιπιει·ιεεεεπ ννει·ιιεπ.

Πιε ΑπεΙεεεππ,εειι Πι·. ν. Κι·ιιιιεπ ει·ε εειιειπειι π" ιιιε Βε

πειιι:ιιπε ειπει· ιεπεειππιιεεπ Πιθει·επιιειιειεπποεε. πει· ιιι·επιι

Ιιειιεει·ι·ε,ε_ει· ποππ εεπι· πειπει·πειιεννει·ι. Απεει·πιπιιε πότε (Με

Πιιι·ειεΙΙιιπε πει· Νειιιππεεπ εε ει·εεεε 8ειιννιει·ιι.τΚειιεπ, τΙεεε

νοπ ειπειπ ειιΙεειιιειπει·ιι θεπι·ειιεπ πιεεεεΗιΙιειιιιι.ι.ειε Κεπιπ ιιιε

Βει]θ Με ΜΜΜ. 8επι· νι·ιοπιιε; ει·εεπειπεπ ιιιπιπιε νεπ νει·

ιι·ε.ε·ειιάειπ εεπεπ ΙιιιιτειεΙιεπιι πειειιιε Αιιεεεπιιεεεππε εΠει·

επτειιπιιιιεπεπ ι?ει·ιιιεπ νοπ πει· Αποι·ιινπεπε.πειππε._ .

Πι·. Η ε. ιπ ρ ε Ι π πει·ι‹:πι;ει νοπ ειπεπι Μι ειπε εειπει· Ρι·ειι:ιε,

ννε εεε πιιιιι·εει:εριεεπε ΚοππεππιΙ‹ι ε·Ιειειιιε.ΙΙε επ ειπει· ιιι·

τιιπιΙιεπεπ Αιιιιιιππιε ειπει· Ωεπιιι·ι·Ιιεε εει.πιιι·ι Ιιε.πε. Πε πεπ

άειιε ειεπ ππι ειπειι 8-_ιειιι·ιεειι πιιεπειι ππι πίε.ι·επεεεππ·ει·πεπ,

ιι·ιιπεπι Πι·ιπ, πει εεπειπππι· ποι·ιιιειιει· ιιε.ι·πι·οιιι·ε. Πε.ε πιιΚι·ε·

Πιερ. ΗΜ επιερι·ειεπ ε·επιιιι ιιεπ θοποπι:επεπ; εε·ιπιιεετειιι

Αππειι·ειεπι εεε ιιιεειιιιιιεΙιεπ ΑΙι:ει·ε εεε Εεε. επ' ειπ ιαπω

επεπ ε·εεεεπι Με”. Πει· Κπεπε ννιιιιιε ιπε Κιππει·ποεπιιει

ε.ιιιεειιειιιιιιεπ, πιο πιο Πιει.ι.:πεεε ειιει·ει. ε·ΙειεπιπΙιε επι πεπε

πιιππειι ;;εει:ειΙτ, εριι.ι.ει· επει· ιπι·ιιεπεεπεπιιπεπ ινιιι·ιιε. Πε ιιιιιΜε

ειεπ ππι· ππι ειιιειι ιιιπι·ριιοΙοειεεΙι π.ππΙιεΙιεπ Μιιει·επεπ Βε

ι Η.. . .ΜΒΐ·έ Ρ. -Κ Ιεπιιιι: Πιε (:ιεπει·ι·πϋε πει· Κπεεπεπ πππ (ιιεΙεπΚε

Με!! εις:ιι ιιι νει·εεπιεπειιειι π'‹›ι_ιιιειι ιιι ιι.πεεει·ιι. Ιιι ,ειπειιι

'1'ειι πει· ?Με ιιιιιιιι1ε εε ειεπ ππι· πιπ ειπειι Βι·ε·πεε ιπε θε

Ιεππ, ιιι ειπειιι ειιτιει·π Τει ννιετιει· ππι ρει·ιει·ι.ιππιιι.ι·ε επι”,

ιιιοιιεπ, ιπ π·ιεεει· επάει·ιιππΙιε:ι Μπι εε οικω επ επΚΥι0"Φ

Πεπει Ιιε.πειε εε ειεπ πιειιι. ει.ννιι.ιιιιι Μιεεπιιιιεπι.ιοπειι. ιιιε

ιιιεεε νετεειιιεπεπεπ Κιιπιεεπεπ Βιιιιει· επειιιιιιιε ππειειιτεπ,

εοιπΙει·ιι πιιι ειπε θεπειπιππεπιπΓεπιιειι. Πεε νιι·πε εει ιιιιπιει·

επεεειπε, ππι· ιιιε (·ιεινεπε ν·ετπιειιειι ειππ πεπιεειπειι εει.·ςεπ·

ιιπει· νει·εειιιεπεπ. ιιιτΙειιι ειειιι νει·εειιιεπεπει· ινεπε ι·επε·ιει·τεπ.

ΑιιιιΙεεεε Ιιιεεε ειππ πει εεε Βιιετπειεπεπ πεεπε.ειιι.επ, πιο ιιι

ειπειιι πειπ ειιιιεειιε Βιι.ει·ιιιια, ιιι ε.πάειπ Β'ει.ιιειι πι·νειρεΙ ει·

πειιε·ιειι. Πιε Αιιιιε.ιιιπε ειιιει· νει·ιετε.ι. πει· πειπιε εει πεπει·

πειπε ΠειιΚιιοιπειιειεςπειτ. -

Πι·. Α. Βε να επτεεαπετ. Πι·. Β ιιε.επει·ιει πω πει· πιι

Ιει·οεπεριεεπε Βει'ππ‹ι ,ε;επιιεειιιι ειειιει·ε ΕιεεπΙι.πτε ει·ε·επε, ννειιιι

ειππ ιιιε ιιιιι·πεειιιιΙει·ε Ιιεε·ειιιιιε, ιιιε πιι·ιιρριει·ιιιια, ιιιε Γοι·ιι:ι

πππ ιιιε πιι·ϋεεε πει· Ι)ιριεπειεπεπ ι;επιιςεπά πεεεπτε. Πει· Μι!

τ.ιιι·ειΙε Νεεπινειε πει· Πεποπεπιεεπ εει ιιεπει· ιιι πει· Μειιι2ειπι

πει· ιππιε επιπειιι·Ιιειι. ι ν _

. Πι·. ν. Κι·ιιιιε πε ι·: θε ειιιιιιειι, ννιε Πι·. Βει·ε ιιιε Πιπε

ι·επειειειεςπεεε εειιιικιει·ε, εει ειε ιιι..Νιι·πΙιεππειι. πω πιεΙιε.

Νεεπ ιιππιει· ννει‹Ιε ννοιιι πωπω ειειαιιιιει·τ. πιιά εεεειιι·ιεπειι.

8εποπ πει· Νε.πιε Ρεεπάο-θοιιοποππεπ ερι·ιιειιε πε ιιιε πιιειιιιε

πει: εεε ΚιιΙτιιι·εππεειιννειεεε. _ "

Πι·. Μ. 8επ 25 π ι'εΙάτ πεπιει·πιε ε:εεειιππει· Πι·.Ρ. Κιεπι ιιι,

εεεε ιιιιιπιιπ.ιτε Απιοιεπ, ππτει· επιιει·π πω, όει· νει·εειιιεπειι

ει·τιεεπ νιι·πιεπε - ερειιειΙ πει Ι.πεε - ειιιε ει·οεεε Βεεεπ

πιιπ;; τω· ιιιε $επννει·ε πει· Επ·πι·ιι.πιιππε πειιπεεεειι.

ε. π. $επι·ειιι.ι·: Πι·. 'Ι'πε ειπει· Ξεπ πειτε.



ΜΒ'
 

ι Βει·ιοιιιιοοιιο.

'ιιι Ντ. 35, δ. 876, Βρειτε 2, Ζειιε Βνουιιυτειι ειππ «Πεπι

πειιιοεριιυιε» ιιεε: ιιι ει ι ιο υ Ιιε ε ρ ι τ ε. Ι ε.

Τοε·οειιεε1ιτιο1ιτου.

Ροι·εοι·ιειιιει.

- Αιιι 29. Α.ιιειιει ιιιιιτευ ειε Βιιιι·ε, ειοιι Βι·. Με; εει.ιιι

οεπι Κιι.ιεει· -νοι·ευειειιου: άει· ΒενοΙΙιοιιειιτιιε·ιο οει·

ιιιεεειιιιευ Κοιουυε ιιιιιι ιιεε Πιιιιιι·ειτ-ε Ιιιιει· Μειεειιιι εει· Κει

εει·ιιι Η ε. ι· ι ει Ε' ε ο ιι ο ι· ο νι υ ε. , Ειιι·ευΙειιιοιιιι·ιιι·ε Ρι·οιεεεοι·

Πι·. Ζοεςε ν. ΜειιιευιιεΙ, οει· θιιει·ενει ιιεε νοιι εετ

υειιιεειιειι ΘεεεΙΙεοιιιιιι Με Βοιου Κι·ευεεε ειιι' ιιευ Κι·ιει.ιε

εειιευριεω εεεειιιιιειι ι·`ειιιιιοεριιιιιε, Πι·. Β ι· ε υ ι ο ιι ο υυιι οει· νου

πιει ι·ιιεειεειιειι θεεοιΙεειιο.Η ιιεε ιιοι.ου Κι·ειιιεε ιιειιι Ιει.ειο·ε

υιιυυιευ Γειιιιιοεριι.ει 2ιιιιουιιυειιιιιοι·ι.ε Πι·. Βι·ιιεο ιι ε.

- Αιιι 15. Αιιευετ νοιιευάετευ ειειι 30 .ι ειιι ι·ο άει· νν ι ε

εευ ε ο ιι υιτΙιειι ευ 1·ειι,ειιειι ιιεε Ρι·οιεεεοι·ε ω· ρειιιο·

Ιοι;ιεειιευ Αυιιιοιιιιε ιπι άει· Πυιι·ει·ειιει. Κεεευ. Πι·. Νιιιοιυι

1.; υ Μπι ονν. αν. Π. --Β. να). ο

-·- νει· ιιυι·2ουι ιιεειιι€ άει· ιιει·νοι·ι·:ιεειιιιο Κιιιιιει· ΑΜΙ.

Ρι·οι'.Πι·. Ευ υ Με Με υ ι.εοιιι 50-_ιειιι·ιεςοε Ποιιιοιιιιιιιιιιυιιι.

Πι· ιιπ ΙΙιιΕΙιειι εεε ιιευτεειιοιι Βειειιεεεειιυιιιιειιεειιιιεε εειι

ιιεεεευ Βεειειιευ, ί'ει·υει· νοι·ειωευυειι οει· ιιιειιιιεοιιευ Λεπτο

ιιιιιυυιει· ιιυιι ιιεε Αιιεει.:ιιιιεεεε άει· ρι·ευεειεοιιοιι Λοιπο

ιιο.ιιιιιιειυ. .. ..

-!Πυεει· Ιυευιιειιιευυ, άει· ιιιυι·ιυεε.ι·ει Πι·. Αιε:τευυει·

ν. Βουνο :αιε Ποι·ρει, άει· ιιιι $οιιιιιιει εεε Ροι·ι: Αι·ιιιυι·

ιζιιιιιιιιιοιι Ιιειιιιιιειιι'ιε, Μι. Με άιο «Νοι·ιιιινΙ. Ζι.<ι·.» ιιει·ιοιιιετ,

ειυει· ιιι Πι. Ροιει·ειιιιτε ειιι ιιιυ εειιιιι,ειειι Αιιιιοιιιοι·ιιυε, ειε

Αιιι οιιιο Β ιιρετιιιιι ο υ ° υ υ ιιευ δευιεεει υιιιιιιιυε.οιιευ,

ειειιιιιιι Ροιι.ιε εεεερευ που ιιε.τ ειιι οεπι ειιιιιι ‹8νεειιοι·ει ειε

Βειεε ιιι ιιεε Ροιει·ιιιεει· οει·ειεε ιιιι,ιιετι·ει.ειι. Πιο ειυ νοιυ 1. Βερ

ιειιιιιει· ι1θ..Αυευει) ευε νει·ιιοε ιο Νοι·ιι·εεευ ιιιιιιοι·ιει· Βι·ιει'

ιιιειιιει, οιιι ει· ιιιεννιεοιιου ιιεε Νοιιιιιιιρ οειειιε ςΙιιοΚιιειι ιιιιι- .

εειιιιΠ υυιι ειειιει·ι που ειιι άιο .Ιυεοι·-8ιι·ιιεεο εε Νοινιιιε

Βευιι_ιε ιεε. Πι· ιιοιΠε, οιιιο ειε δευιεεει-Μιιυιιιιιιις ευ ει·ι·οιειιευ,

που ιιεεοειοιιιιΕι. :Μου ιιεοιι ιιιιι·ιευι Αιιιευτιιειτο ειιι ιιειιιεειιιευ

ννοεε ιιοιιιιευιιειιι·ευ.

-- Ζυιιι Οιιει·ει·ει. ιιεε ειιευ ειΠιιιιεειιου Κι·ε.υ

1ιευ ιι ιι ιιεεε ι υ Οοο ε ε ε. Μ. ευ ΒιεΙιε εεε πιο ειιι

ιινευ_Πιουει ειιιοει·υιευευ Πι·. Ο. Μ. Ν ειειιιι·ο νν. εει· ιιιιει·ο

Οπιιυε.ιοι· ιιεε ει.Μτιεοιιευ Ήιευιιιουιιευεεε Πι·. Νο ιι ιι Μιμι

ε· ιι ο ιει·υιιυιιτ. νι·οι·ιιειι. _

- Πει Αινο.ι·ε ιι Βε.- Ρι·ειε. άει· ιιιι_ιιιιιιιιοιι νου οιιιοπι

Αει·2τει€οιιε,ι.>;ιιιυι ιυ_ Ριιιιιιιιειριιιιι ιπι ιιιιειιιιιιιουε.Ιοιι Χνειιιιε

ννει·ι.ιε νει·ιιειιοιι -ννιι·ιι, ειιι τω· ιιιεεειιι .ιιιιιι·ε Πι·. ινε ι εε ιι ιιι

Βιιιυιιιιι·ε· κυοιιιιιιιιιτ νι·οι·ιιειι Πιι· οιιιο ΑιιΙιε.ιιιιιιιιιι.ς νεοι «Με

ινιειιιιςιιοιι. οει· οπο. ειυε ειπροι·ιιιιειιιεΙιε διιιιιιε νοιι ειιιειιι
υειιευ Βιειιιιριιυιιι:ε. Α .

- Πει· Πινιειουεει·ειι άει· ιο. Ιιιι'.-Πιι·ιειου Πι·. 1ννυ ιι ο ιν

Μ; ΜευιιιιοιτεΙιεΙοει· ρ ο υ ε ι ο υ ι ε τ τ· ννοι·‹ιευ, οιποι· ι ι;ΙειοΙιεει

ι.ιεει· Βειϋι·ιιει·ιιυε· 2ιιιιι Μινι; Βιιιιιτει·ιιι..

- Σ' ει·ειοι·ιι ευ: 1) Αιυ 2. Περιειιιιιει ιιι Πι. Ρε ιει·ε

ο υ τι; ω· ιιειιευυιο Οι·ιιιοιιει‹ιε Πι·. Κ ει! Η οι·υιιεειι ιιι·ει-'

ινιιοιιιε,·ευι Κι·ευιιειιΙεςει· .ειιι Οιιοιε.υε;ιτ.ιε ιιιι55. Ιιειιευε_ιειιιε.

Πει· Ηιυεεεειιιειιευο ινιιι·_ ιιι Ρει·υιιιι (ι.ινιιιυιι) εειιοι·ευ Με·

»ειε εειυο ιιιειιιΖιυιει·ιιε Αιιειιιιιιιιυε ευ άει· Ποι·ρειιει· Πυινει·

Με ει·ΙιεΙιειι, ευ ινειο1ιει·ει· οιιι ιιιειιι·ει·ευ Πυιει·ιιιοειιιιυεειι νου

1871-1884 ετιιιιιει·ιε. Νεειι Πι·ιειιειιυρ; οει· Ποιιτοι·ννιιι·ιιε ερευ

δεεεΙΙιει, ιιεεε ει· ειοιι Με ρι·υΙιτιεειιει· Αιιι: ιιι Πι.. Ρειειειιυτἔ

ιιιειιει·, απο ει· ειυο Ηειιυιιειιιιι Πιι· Οι·ιΙιορ5.‹ιιε ιιεε ιιιιοεεεεε

ει·ιιυιιειε υικιειειι ειιι.ει· ειιει.ιειιι·ειτειειι Ρι·ιιιιιε Μ· εειυειιι Βρε

:ιεΙΠιειιε ει·Π·ευιο. ν_ιειε δειιι·ε ιιιιιιιιιι·ειι οιιι. οι Με Με Κου

ειιιτειυι ιιπ Οιιιιοριιυιε υιιιι Μεεεεε;ε ευ οει· ΜεκιιυιΙιευ-Ηειιευ

ειιιιι: εννιι·ιιι. Αιιι'Ι)ι·. Ιιε ι· ιιειυιιιει.ινε Με οιποι· εοιυει· Αιιι-Ι

ειοιιι. ιει ιιιει·· ιιυιΑιειιο.υόετρειιι ευι' οει· Ρειενειιιιι·εοι· $ειιε

ειτε @ευ ιιιιιιεΙυ ιιεε Βεεεοιτε εει· Κειεει·ιυ Μ ειιι ο ειυε εΠευ

Αυιοι·ιιει·ιιυεευ άει· Νειι2ειτ ευιερι·οοιιουιιε ιιιιιι ιυιι οιΙευ Ηιιιι'ε

υιιιτειιι πιει ουει.ιεετειτοιε οι·ιιιοριιιιιεοιιε ΗοιΙευειειτ ει·ιιιι.ιιο

ινο·ιιιειι, νι·ειοιιε ιιυιείιιειιι 8ειιιιιε Ιιιι·οι· Μιι_ιεειιιι άει· Κιιιεει·ιυ

Αιειιε.υιιι·ε Γοοιιοι·οννυε ετειιι. Πειυοι· Μ: εε ιιιιιι ειιει·

ιιιοιιι: νει·ιιουυι: ,εειι·εεειι, Με υειιο ιιενοι·ειειιευιιε Πι·ιιιιιιιιιιε

ιιιεεει· νου ιιιιιι ιιιιι νιεΙ Μουσε ιιυιι Βιιει· ειιειουιιο εειιι·ιιοιιιε
ιιιυειει·ευειεΙι ει: ει·ιεΙιειι. Βιυευ Π ειιειιιιιι·ΙιοΙιει·ευ Νειιι·οιο,ε·

ιιι·ιιι€ευ Με' υιιοιιειευε. 2› ιο ιν ε ι· σε ιτε τι· οιιιιοι ε άει·

ΙιευιιεοΙιειιεετ2τ ιιεε Βειειιε]εννεοιιευ Κι·ειεεε (Οσον. Πιο) Πι·.

ν] οιιιιυιι .'Ι'ι·ε.ιιι ριιιιιι ιιυ Μπεν νου 42 Μενου. Πει· νει·

ειοι·Ιιευε, "Με Με ειιι· Βεεεινε άει· ιιιευιειιιεΙοεοιυτευάεε

Μιιιιιιι·ι·εεεοι·ιε ε·ειιιιι·τε, ιιεε εειι 1890 Με Ρι·ιιιιιιε ευεεειιιιι:.

δ) Ιυ Μοειιε.υ ιιιει· ιιοιι.ιεε ιιειρι·ειιιιιιετευιιε Ανω Πι·. ιν. Μ.

ο ε ιι ο ιι οι ε κύριοι 84.. Ι.εοευε_ιειιι·ε υοου 1Οειιιιιιιεει· ει·πτΙιεΙιει·

'.Έ'ιιιιςιιειι. Με Βρεειιιιιει ιιπ Οιιι·ευ-. Νεεευ- ουκ! Κειιιιωριιιι·ευιι

Ιιει2ευ. 4) Πει =ιιιι· Βεεει·ινε ιιεε Βεειιιτευ ιιεε ιιιιιιιιιι--ιιιιιιιΖΗ

υιιΙιεεεοι·ιε αιτε·επε.ιιιι.ε Ι.ιειιάεειιιιιτευι·ει Ι1ι·· Ν. Μ. Η ει Ιιε ιν

ιιιι 32. Ι.εοειιειιιιιι·ο. Πιο νειιιιιρι·ιιετιεο.υιιι ιιιιι.ιε άει· νει·ειοι·η.

ιιειιε ι. α. Ι898 ει·ιιιιιε·ι. ' ι/

νεοι Κι·ιεεεεειιιιι€ιιεςιιειιει. Ί

-- Ρι·οι`οεεοι· Πι·. Π'. Ζοεριε ν. ΜευτειιΈιει ειιι: οει·

εειυει· Αιιι·ειεε νοιιι Κι·ιεςεεοιιε.ιιριεω ιπι Γει·υευ θειου, Με

οει· «Βοειει·υυεε-Αυε.» υιιι.τ.ειιι, νοιι οεπι ΟΙιει·Βουιιιιευιιιει·ευ#

εειι ειιοι· εεεειι Ξερω ορει·ιει·ευιιευ 'Ι'ι·υρρευ, θευει·ει ιιιυε

ινι τε ο ιι,ιιεειιειεΙιευιιεε εειιι· εειιιιιειοιιειιιυΠο Πο. υ ιι ε ο ιι ι· ει-.

.ο ε ιι οι·ιιιιιιευι Ηοειιεεειιι·τει Ηει·ι·, Ύνει·υοι· θει·τυουοινιτεοιι!

Νο.ειιαειιι Βιε νει· υο.ιιεευ ει.ιιυει·ι.ιιιιιιι .Ιιιιιτειι ευ άει· Βριι:ε

ειυει· νοι·ειι;Ιιειι οι·ε;ειιιειοι·ιευ Βε.υιιιιιει4οιουυε, άιο εεννοιιι

Πιι· ειε 'Πιιιε·ιιοιτ ἱιιι Βιιοιιειι άει· Αι·ιιιεε ιο οιιιοπι ετει:ιου5.ι·ειι

Ιιιι2ειιειτ ειε Με Πιι· άιο Αι·ιιειτ ειιι' (Ιου νοι·‹ιειετειι Ρο

ειτιουευ ννιι.ιιι·ευιι ιιεε-ΚιιιιιιιΓεε ι;εειο·ιιετ ννε.ι·, ειιι οεπι Κι·ιεε;ε

εειιο.ιιριιιιι ειιιι.ρειι·οΠευ ποιου, ειιιιι διο ευ ιιοιιιευ Βιιειιευ

ιιιι·ει· Π·ιιειιιιιιιιιειουιιευ Αι·ιιειι: ειυ εει· Νο.οιιιιιιιιιιιυε ινιιι·άιεεε

νοι·ιιιιιι ιιεινεεευ. Οιιυε ειιιιιιε θεϊιιιιι·ευ νου εειι θεεοιιοεεευ ιιιιά

Κιιεειιι ιιι πιω. ιιιιιιευ Πιο ιιυει·ιιιιιιΙΙιοιι Με Πτινοιευιις άει·

ει·ει.ειι ΗιΙιε ουκ! :Ιιε Βει·ειιυε· άει· νει·ινυιιιιοιευ Με @το

Ε'ευει·ιιει·ειοιι ;ειειτει. Νεειι εετ $οιιιιιοιιεεΙιει· ειυιι διο, ευ

Με ειοΙι άιο νει·τιιευιο Βιιιο1ιιυε· :ο ειιυιιευ, ιιι ΙΙιι· Ιιεεε.ι·ειι.

εεειιι, ιιιιι Με Ποιιου άει· ιειιιειιιιευ Βοιιιιιτευ ευ Μιτου. Ποτε

εΠειυ ινοιεε εε, Με νιειο Πευεοιιου Πιο οεπι 'Μάο ειιτι·ιεεειι

ιιυιι Με νιειευ Γιιιιιιιιειι διο εΙου νειει· ιιιι‹ι ΙΞι·υιιιιι·ει· ει·ιιειιευ

ιιιιιιειι. Διιεεεειιευ νου άει·ρει·εουιιοιι 8ειειειειευ Αι·ιιιιι, ιιιιιιευ

διο . ιιιιι·ειι Πιι· Βειεριοι ειιι' άιο _ιιιιιε·ει·ειι Δει·ειε ειυεεννιι·ιιι `

υυτι ιιιιιιιιι·οιι, ινευυ ειιοιιιυιιιι·ειιι, Πιτ νειι ειιι· Βι·Πιιιυυε άει·'

Οιιι·ιειευριιιειιι ιιιυειοιιιΙιειι εει· Νεειιειουιιερε ιιειεειι·.ιι.του.

Νου Βιε ιιυι·ειι ΙΙιι·ε νει·ριιιοιιιιιυ;ειι ειε Ρι·οι'εεεοι· νου οει·”

ιιιιιινου Αιιιιεε ο.ιιιιει·υιου ννοι·ιιου, οιιιο Μι διο. ιιιτιοιιι κι·

ιυιειι πιο; ειιι'ι·ιοιιιιεςειιι Βοοειιει·ιι νοιι Πιυευ ιι·ευυε. ιυιι· ευ

ειι1οιιιιοιι, ιιιιιου, ννοι·υει· (ιει·ιυειιοναιτεοιι, ιιι ιιιειυειιι Νιιιυειι.

ιιυιι ιιιι Νειιιευ ιιεε ι·ιιεειεοΙιειι 8οιιιειειι άιο Ποιειε Πειιιιιιε.ι·
εειι. Πιι· εΠεε ευεευερι·εοιιευ. ννοε διο οιιιο Βεει.ειι άει· ιειιιειι-ι

ιιειι ιιι·ιεε;ει· Βοιε.υ ιιειιιου. Πιιιριιιυι;ευ διο ειε νει·ειειιει·υυρριιιοιυει· Ηοειιο.ειιιυυς υυ‹ι Πι·Β·ειιουιιειι. ' _· Δ

. _ Ν.Ιιευεννιιεειι.

Βιειιιοιι Θοιιειειιιιυ, εειι 1906. .

- Πει εειι 'Ι'ι·ιιρρευ ιιιι Ρει·ιιο υ· θειου ειιιιι υειιει·-·

ιιιιι;ςε υιιειιειειιειιιιε Ε ι· τι ε υ υ ιι υ ει· ο ιι νου Αει·ιτευ ιιι νει·-·

Ζειοιιιιειι: άει· ιι·ιιιιει·ε Ρεω - ιιιιιιιιιι - Μεάιιιιυειιιιερειιτοι· άει·.

Μουιιεειιιιι·ιεοιιειι Αι·ιιιεε Πι·. Η ο ι· ο ε ινε νι· ι τ. ε ο ιι - 2 ιι οι',

(ιιιει·-Ποιο -Μιιιιιιι·ιιιευιειυειιιιερειιιοι·; υενθε-'

ιιιιιΓε ιιεε Μιιιι.ιιι·υιειιιειιιιιιιυεροιιιοι·ε ιιεε Αυιυι-Μιιιιοι·οο2ιι·ιιε,

Πι·. Βοειιεειιεινειιι - ειιιυ Ε'ειιι-Μιιιτει·ιιιευιιι-·

ιιεΙιυερειιιοι· οει· Ι. Με.υάεειιυι·ιεοΙιευ Αι·ιιιεε°,·

πρωι· ε·ιοιειιεειιι;;ει· Βειειεειιυε ιιι εειιιει· ιιιειιει·ιε·ευ Βιοιιυιιε·;>ι

άει· Κοιρεειιιι·ιιι·ες ιιεε Ι. ειιιιι·ιεειιειι Αιιιιιεειιοιρε που Ορει·ει·πι

εεε ννιιιοιννοειοιςει· ϋι·ιιιειιευ Ιιεεει·ειιε, Πι·. Ρ ο υ ο ιιι ιι ι· ε ινε-ει

πιο Οιιει·ειιιιιιι·ε·ευ εει· Ι. Μευιιεειιιιι·ιεο Μου'

Α ι·ιιιε ο, οιποι· Βειεεευιιες ιυ άει· ειιι· Ρι·ιευευεεειτ νου Μπι'

ειιιιιουοιιιιιιειιευ 8ιειιιιιη;. . η

- Πιο ιετντιιιυ 2ιιιιι ιιιιιινευ Πιευει ειυιιει·υιευευ Αει·ειε

ειιιιι ιυ ειυει· ιιοιιιιευ Εεεε. Πει· Κι·ιες Μ: ευ Βιιιιο, :ιιεε ειυιι·ι

ειε ιιι άει· Μευιιεειιιιι·ει ιιιοιιτ υοιιο;; ιι·οι.2υειυ κι ειε ειιι' εειι'.

16. Βεριειιιιιει· ιευιευτιε Μει·εειιοι·‹ιει· - ινιε ιιιε Ζειιυιι€·

«Νο.εειιιι θιιιειι» ννιεεειι ινιιι -- ιιιοιιι: ινιιιει·ι·ιιιευ ννοι·ιιευ.

νοιι Πιιινει·ειιιιιοιι από Κουει·εεεειι. Π '

- Πει· Ρι·οι. οιιι. άει· Οιιεεεεει· Πυινει·ειιιιι, Πι·. .Ι. Π. Ιπ

ννοι·ειιι, ιει ιιεειι Αυειιιοιιιιυε άει· ε·εεοιεΙιεΙιου ΠιευειΠ·ιετ

νει·εοεοιιιεάει νι·οι·‹ιειι.

·- Πει· Ρι·ινειάοεευι υιιιι Ρι·οεειιιοι· οει· ΠυινειειΕε.ι ιζε.εου,

Πι·. Κουιιειι·ιιιειιι ιετ :οιιι ευεεει·οι·υε-υι.ιιειιευι

Ρτοξεεεοι· άει· ορει·ο.ιινευ Οιιιι·υι·8· ιε, ιιοιιει ιορο-ι
ει·εριιιεοιιοι· Αυε.τοιιιιε υπο Οροι·ειιοιιειιουυεευ ευ άει· 1ιειοιιε,ι

ει·ιιουυι νι·οι·ιιου. . ε ι · ο -

- Πιιι·ειι εειι Πειιει·ενιυε· ιιεε ννει·εειιευει· Ρισιεεεοι·ε Πι·.

ιν. ιν. Μ ειιιιιι ο ιν ειιι Με ΠΙ. Ρειει·ειιιιι·,ι.ιει· ει.5.ιιιιεοιιε Κω·

ιιει·ιιοεριιεΙ ειε ειτοι·οι· Οιιιι·υι·8 Μ: οει· νου ιιιιιι ιιειιΙειιιει:ε

Ποιιιει.ιιιιι άει· οιιιι·υτειεοιιου ιιοεριωιιιιιιιιιι

ευ άει· ννιιι·εεΙιειιιει Πιιινει·ειιιιι. νιιιιιι.υι @που

εειι ιιιιιι εειι, Με εει· «Π. ινι-.» ει·ιο.ιιι·ι.ειιι ιιευι 'ινεεε εεε

Κουιιιιι·εεε ιιεεειιιι ννειιιειι. · · .

- Πει· Ρι·οιεεεοι· εει· Οιιιι·υι·ε;ιε Πι·. Ο. Β.ο ιι ιι 'ιο Ιιειιεευυε°

Με ειε Βει·ιιιιιυε· ειυι' εειι Ι.ιειιι·ειιιιιιι άει·θιιιι·ιιι·

πιο ιυ Κουιε·ερει·ιι· ειε ΝεοιιιοΙε·ει· Ρι·οι'. θιιιι·ι·ε'ε 8ι)υι

ει; ε Ι ο ιι υ τ.. - . ι . -:

-- Πιο ιυειιιειυιεειιε Ρι·ιιιυυε·ειιοιυιυιεειου·ευ

άει· Μοειιιιυοι· Πιιινει·ειιει ιιειειεινευιεειϋετ, Μ. νου

ιιευ που Βιιιιιιιιυιιυιιευ. ειε ειειι ;ευιεΙυετ Μιτου, ικει υ ειυ-·

ειι.ρει·ευιυΒιιειυευ ει·εοιιιειιευννο.ι·. · ·τ

- Πει· ΠεΙ-ε8ιει·ι:ευιιουε·ι·εεει ιιεε ρι·ιι·εειιιοιι:θ Π'

Αει·ειενει·οοιιυ εε πω, Δεν «Εεεε» ειιιοιεε;° ιιεε ·Βε:ι

ειιιιιυεε 8·ειοεει, ειι:ιι οει· εΙΙΒ·ουιειιιευ·Ι.ει-υιιεοιιο.ιιεονεουιεε.τιου2



8ί0

Με ἰε Βιι.ε!ιεε Με· Πιιιει·ε1ϋτειιες άει· νοε άει· 91!εεει·ειε Βε

ι.ι·ε11ειιειι ει!ι άεει «!ι1οι.εε Κι·εεε» ε·ειιιε1ιιεειε 111111: εε1ε ινι!!,

ε1ε!ι1. ε.ιιεεεε!ι!1εεεεε, εοεάει·ε ε!ε!ι εε Μεεεει Ζννεε1ι εε!!ι

ειε.εΜΒ· εε οι·εεε1ε1ει·εε. 8ο!!ι.ε Με Λάιιι!ε!ειι·ει1οε εάει· Ρο

11ιε1 Με· '1'ε11ε;!ιε!ι. άεε Λει·ειενει·1ιεεάεε εεε!ι άεει Βε!ερ1ε! άεε

νοι1εεε .1ε1ιι·εε !ιειιιιεεεά εειεεεεε1:ι·ειεε, εε εο!! Με. ε1εειιι

ε!1,ι.ιειεε1εεε Βιι·ει!ι άεεΑει·ετε νει·1ιεεάεε, άεειεε!ιοιι

ιιιεΙιι· Με 5000 Μ11ι.ς11εάει· εεεε!ι0ι·ειι. εεεειιινοι·ιετ ινει·άειι. -

ΕΞε ινει·άε εει;!ε1ε!ι !ιεεε!ι!οεεεε, 1ιεεοεάειε 1ιι·ετ!!ε1ιε·νει·ρ11ε

ειιιιε·ερειιΜε Με Με Νοι!ε!άεεάεε εε ειι·ίε!ι1.ειι. Με 1Μειιε.!ιιιιε

ειιε!!εε εο!!εε Ρι·1νετερεεάεε, εεε!ι θεεεεε!ιε118ε Με· 1ι111τε!!ε

ιιει· άεε Αει·ε1.ενει·1ιεεάεε εεά Με 1111115 εεάει·ει· νει·1ι11.εάε, άει·

Ρἱι·οιςεννεεεε!!εε!ιε1'ι, άεε 11οε!ιεεει· !ειιάιν1ι·ιεε1ιε.0.11ε1ιειι νει·

ε!εε ε. ε. ά1εεειι.

Ερ1ι1ειαι1ο!οε!ει:1ιεε.

01ιο!ει·ε. 1λ(11!ιι·ειιά 1ει ειειιεε1εε!ιεε $τεε.ιε 1ει

ε1,ε·εει.11ε!ιειι 0!ιο!ειεεε!ι1ει !ε.ιιιςε ε." 1Υε!ε1ιεε! εεά Νετεε Με

8εεε1ιε 1ε !ε.ιιεεειιιειιι Βεε1ιεεεε 1ιεε·ι·10'ειι πι., τι·ειεε _ιετει νει·

ε1εεε!ι εε ε.εάει·εε 0ι·ιεε 0!ιο!ει·εει·!ιιιιε!ιειιεεε Με", Με ε1ιει·

άοι·ι εε! άεε εοΐοι·118·ειι 11εεεεε!ιιεεε ά!ε ειιιε1ιςειι 1ι!ε11ιεε. Β1ε

ειιιε 5.18. Βεριεει1ιει· Ιιι-Μπα Με θεεεει1ιε!ι! άει· 01ιο!ει·11.·

111.!!ε 1ει ει·ειιεε1εε!ιεε 0ιεε1: 202, νοιι άεεειι 75 Με! εεάετειι.

..ειιιε 11εεε!εεά ειιά νοε Με· Α11ει!ι0ε1ιει ε!ιιιι,·εεειετεε

Κοειιιι1εε1οε εει· νει·1ιειειιις Με· Ρεει Με. επι 7. 8εριειιι1ιει·

εειε ει·ειεε 111ε!ε εε.ε!ι ιιιε1ιι· ε.1ε 4 111οειιιειι ειε

01ιο!ει·είε!! ε·ειεε!άει. Ε11ιιεει '1'ε!εει·ειειιι άεε ν1(ει·εε!ιε.εει·

0οενει·εειιι·ε νοιιι 5. 8εριεει1ιει· 2ε1'ο!ι;ε, !ει ε11.ει!1ε!ι ιε 111110:

Ιεννε1ι (8τιιάτ. νοε σε. 25.000 191εινε!ιιιει·ε Με θεεν. Ψω

ε(:!ιεε) ε1εε Β`ιε.ε 21981010”, 1ιε1 Με· Με (Σ!ιο!ει·ε 1›ε!ιτει·1ο!ο

Β·1εε!ι 1'εετ,εεετε!11. ννει·άε. Με ειιε!11.εά1εε!ιε Ρι·εεεε

ιεεε!ιι εε!1ιεε!!ε1ι άεε Αιι1ιι·ειειιε άειι· 01ιο!ει·ε. 1ε Πεεεεε!ι!εεά

Με· ι·εεειεε!ιεε 1:1εις1ειιιεε άεε νοι·ι.νει·1, άεεε ειε Με Βεετ1ιιι

ιιιεει.τεε άει· 1ιι1ει·ειιτιοεε!εε 8ειι1ιε.ιε!ιοενεει!εε νοει .1ε.1ιι·ε

1908 ε!ε!ι1. εεε11ι.ιεεά ..ειιιε 1ιει!ιε. Νεε!ι Μεεεε Βεε!!ειειιιερειι

1ετ ε1ι.ιιιΙιε!ι _1εάει·80ιετ, 1ε άεεεεε 0ι·εεεεε Με 01ιε!ει·ε !ιει·ι·801ι1.,

νειρ111ε!ιτει:, άειι Νεε1ι1ιει·ειεε.τεε ε1ειιιε1 νν0ε!ιεει:!1ε!ι νοει

$1ειιι1ε Με· 1Βριάειιι1ε Κεεετε!ε εε ι;ε1ιειι, εεά ε1ιεεεο νοε άεε

@με Με 8εεε1ιεε εει.ι·ο11εεεε Μεεεεε.!ιειεε. Πεε εε1 εεε.

Με Με «111 11 ε ε 1ι. Α 1 1 ε. Ζ ε ε.» ιεε!ετ, εε1τεεε 11εεε!ε.ιιάε ε!εει

εεεε!ιε!ιειι.1 Νει· ειε 5. εεά 19. .!ιι!1 εε! εεε Βιιεε!εεά «άειιι

άεε1εε!ιειι Β.ε!ε!ιεςεεεεά1ιε11.εεει1: _1ε ειε ιιι1ε1ιτ 1ιεε11ι11.1ε;τ.ει· Γιά!»

ιι·ειεε!άει. ννοι·άεε. ιν11!ιι·εεά ιτε Αιιιιιιει 1ιε1εε 01ιο!ει·εειε1άεεε;

ει·1'ο!ει. εε!. 11εε 1ιε1ιε άε.1ιει· εει.ιιι·11ε1ι ε!!εεειειε εε 1ιε1εε θε

1'ε!ιι· νοε Βιιεε!ειιάε Ξε11ε ειες!ε.ιι1ιι, ιι·οιεάειιι εε1' άεε 1)ι·ο!ιειι

ε1εει· εο!ε1ιειι 1ι1εςειιι·1εεεε ινειάε. Νοε!ι εε!ιιιι·ϊει· ει·ι.ε1!ι Με

Ρει·1εει· «8ειεε1εε ιιι6ά!εε!ε» ιιι ειεειε Δι·ι11ιε! 111ιει· Με

01ιε!ειε, ιιι ννε!ε!ιειιι εε εεεει· ε.εάει·ειιι 1ιε!εει: «Πει ι·εεε. 0111

ε1ε11ε «Βει.:1ει·εεεε!ιοτει νει011'εε1.1ιο1ιι 1ε ιιει· ειετεε Αεεεει·

1ι11.111.ε 1'ο!εεεάε 11!ε!άεει;: «8ε11 άειιι 21. Αρι!! Μ. 1ε Β.εεε!ειιά

!.ιειιι Ο1ιο!ει·ειιι1! νοι·Βε!ιοπιιιιειι». Π1εεε 19ι·1ι!11.ι·ειιι; ιν!ι·!ι1. 1εεο

1ει·ε ϋ1›ει·ι·εεε!ιειιά. Με εε ινο!ι! ιιιε!ι!; εννε1ίε!!ιε11 1ε1:, άε.εε 1ιιι

νει!ειιι” άεε !ει:1εε 111οιιετε ιε Βεεε1εε!ι-ΡοΙειι 0!ιο!ει·ε111!1ε

ε!ε!ι ει·ε1εεει. !ιε1ιεε... 18ε 1ει ε!εο !‹!ει·. άεεε Με 01ιο1ει·ε. ιιι

Βεννιεεεε 'Γε11ειι Βιιεε!εεάε 1ιει·ι·εε!ι1: ιιεά άε.εε ε!ε άει·ε!ι ι·εεε1

εε1ιε Γ!ϋεεει· εει' άει· 1'1(ε1ε!ιεεΙ ειιά άει·ε1ι ε1εειι ιεεε1εε!ιεε

Αεεινειιάει·ει· ιε Βιιιιι1ιει·ε ε1εεεεε1ιΙερρ1. Με». ‹1)ιε νει·ιε

εε1ιιιιιιι; εετ Ψε!ιι·!ιειι, 1ιειεετ εε ννε1τει·, 1ετ Με Πι·ειιε!ιε 1111· Με

1Μεεε!ι!ειιεεεε άει· 01ιο!ει·ε. ιιι άειι 1ιειάεε Νεε1ι1ιει!11.εάει·ε εε

ννοιάειι εεά 1ι·οι.ε άει· ε1ι·ειιι.ι·ειι 11εεεεε!ιιεεε ει.ε!ι1. εε 1ιε111ι·ε!ι

τω, άε.εε Με Κι·ειι!ι1ιε1ι ε1ε1ι ιιιε1ιιι ιιε1 Με νει·εεεε!ιιεε Ρι·εν!εεεε

1ιεεε!ιι·11ε!ιεε Μιά».

Υει·ε.ε:1ι1εάεεε Μ111ε!!εεεεε.

- ινε. άεε «Κε.ε1ιε1ο ιιιε1άει, Με: Πι·. Βοε εἱε! 1ε Κ!εε!ο

ννοάε!ι 1ιιι νει·ε1ε ιιι1ι ε1εεει άοι·11ι.ι:εε 1Μεννο!ιεει· Β_ι ε! ο

ε ε ε ο ιν ειε Με Ιίειιεεειι1οιι 2ιιι·11ει·εεεεε1ιε ε1ιιει· 'Ι' ε ε ε ε ε ε 1 -

1 ε ε ι; εετει· άειιι Τ11:ε! «Ν ε. Με ιι» ιιι άειιι 1ιε.ιι!ιεε1εο!ιεε Βε

άεοι·τε Κ1εε!οννοάε14 ιιεε1ιεεεεε1ιι.

- 81ε1ιεεεεάεε!ιτ.ειε .1ε!ιι·ε ε11(εεά Πιιι1'21ι.:

τε ε! Κ ει·Βιιε τ. Ιε Μεεειε .1ε.!ιι· !ιει Με 8ιιιάι. Κ ιι ι· 1 ε εεά ε1ε

ρεεε 1ιεεεεάει·ε εε! ι ε ιι ε ε .Ι ε 01111 ε ιε εε νειεε1ε1ιεεε, ιε

ι!ειε άει· ιιι11.!ιι·1εε!ιε 0ι·οεε!εάεειι·1ε!!ε 19 πε ε ε ιι ε! 11.1ι. 1: ε ι·

ν. Ρ ι·ε ε !ι ο ε· ε τε εεε. εειιι 11ιε1'ε1ιιειεειεε! Ζει· Κει· 1ε Κει!ε

Μιά ε!ιιδειι·ο11εε 1ε1, εεε1ιάειιι ει· νει· 77 .1ε1ιι·εε, εεά "Με 1ιιι

.1ε.1ιιε 1828, ειιιε ειει.ειιιιιε1 Με 8ριεάε!ειεάτ ννει;ειι ε1εεε Ν1ε

ιεε!ε!άεεε εε1°εεειιε1ιι. Πει. Πειιιε!ε !ειιιι ει· Με εε1ιιι_ιε!ιι·1εει·

Κεε.1ιε ιε1ι. εειιιει· θι·οεειεειιει· εεε!ι Κε.ι·1ε1ιεά, εεά εε111ιει·1ιε1:

ει· ιιι νει·εο!ι1εάειιεεειι Ζιν1εε!ιεει·1ι.ειεεε 1ει 1ιε.εεεε 1”ι1ε121,ειιιε!

1ε 1ιει!ε!ιε.1ά Με Κει· θε1ιτεεε!ιτ, εεά εειι. 85 .1ε.!ιι·ειι 21ι.!ι!τ. ει·

εε άεε ε!!_ιε.!ιι·!!ε1ι ε·1εάει·!ιε1ιι·ειιάειι θ11ειειι άεε Ψε!ι1ιιιι·οι·ιεε.

Πει· Βει·ε·ει·ιεε1ειει· ειιά άεε 81ιιάιι·ιιι. νοε Κιιι·1ε1ιεά !ιε!ιεε ά!εεε

εε1τειιε θε1εεεε!ιε11: ινε1ιι·εειιοιειιιεε, άειι .1ε1ι!!ει·ειι 1ιεις!11ε1ι

ινεεεε!ιεε ιιεά Με Β`ι·εεάε άει·111ιει·εεεεεάιεε!ιεε,άεεε εε 11ιει, Με·

1ιε 87. 1.ε1ιεεε_ιε!ιι· ε!εει, νει·80ιιιιι. εεεεεεε εει. εεειεε!ιι· εεει

1'11ιι1ε1ρε1.εειεε! Με Κει· 1ε 1ίει1ε!ιε.ά εε εε!ιι·εεε1ιεε. Αεε Με

εειε Αιι!εεεε Με άει· 81εάιι·ει: ειιε!ι 1›εεε!ι!οεεεε, ε1εεε Ριοιιιε

 

εεάεεινε,ι; εετ άειιι Νειιιεε άεε Πεντε ν. Ρ ι· ο ε !‹ ο ινε τ ε εε

1ιεεεεεεε.

- Ι3εε ι·εεε1εε!ιε θι·εεεε1.11.ά1ε!ιεε εεά 8 ε ε 1ι ε. ά Ρ ο 1 ε ε -

ε; ε ε 1ε1. νοε ε!εει· νει·1ιεει·εεάεε 11'ειιει·ε!ιι·εεει 1ιειεικεεεε!ιτ

νι·οι·άεε, 1ιε1 ννε1ε1ιει· εε. 50 Η11ιιεει· ιιεά άεε ε ε 1ι 0 ε ε Κε ι· -

!ιεεε ειιι άεε Βεάεε!ει·1ε!ιτ.εεε;εε ε1ε!1ε.ε1ι άειι·

11” ! ε ιιι ιιι ε ε ε·εννοι·άεε ε11ιά.

1111.

- 1)1ε(1εεειιιιιιε!ι!άει· Κι·ε.ε!ιεε1ιιάεε01ν11

!ιεεε11ε1ει·ε 8 1.Ρετει·ε1ιει·εε 0ε11·ιη: ιιιε20. ΑεΒ·.

ά. .1. 9520 (40 ιιιε!ιι· Με 1ε ά. νουν.), άει·ιιιι1ει· 945 'Ι'νρ1ιεε -

(05 ιιιε!ιι·). 928 :1γρ!ι!!1ε - (15 ννειι.1. 202 8ε!ιε.ι·!εε!ι- (7 εεε.),

129 1)1ε!ι!.!ιει·1ε - (9 ιεε1ιι·1, 08 111εεει·ιι - (10 εεε.) εεά 9

Ροε1ιεε1αειι!ιε - 18 εεε. Με 1ε άει· νεω.ι.

Αει 27. Απ. ά..1. Με” Με Ζε1ι!άει· Κι·εε1ιεε 9080 (100 ιιιε1ιι·

Με 1ιι άει· νοι·ννοε1ιε.), άε.ι·εετει· 982 '1'γρ!ιεε - (87 ιιιε!ιι·), 948

8γε!ι111ε -(20 ιιιε!ιι·), 285 8ε1ιετ!εε!ι -- (88 ιεε!ιι·), 149 1)1ιι!ι

ι!ιει·ιε - (20 ιιιε1ιι·),48 11εεει·ε -(15 εεε.) ιιεά 15 Ροε1ιεε!ιι·ιιιι1ιε

(9 ιιιε!ιι· Με 1ε Με· νοι·νν.1

Μοι·1ε!11111ε-Βε11ε11ε 81. Ρειει·ε!ιιιι·(ιε.

Με Με 117οε1ιε νιιιιι 14. Με εειε 20.- Αεεεε1 19011.

Ζε.!ι1άει 81.ει·1ιε111.11ε:

1) εεε1ι θεεε!ι!εε!ιτ εεά Α!τ.ει·:

==ΉΗΗΗΗΗΜδ;!;έέ'
1ει(ιιεειεε:ΦΦ·,8·ξΒέ'-έ-==-=====2

_____,Η_`==ι·›··ι··=>εωἔἔἔἔἔἔΞ

ιι.ιν._ειι.ΤΞΓ`Τἶ·ἶῆῆΒΞῆἶἔ8ΞΒ

εε~=ε:·.εεἑεεἐ:εἑ

4028118705 188721502218255011058488725 112

21 εεε1ι άεε '1'εάεεει·εεε1ιεει

- '1'νιι1ι. εεεει!ι.0, '1"γρ1ι. εεά. 81.11'ε1ιι·1ει·εειιιι·εεε 8,'Ι'ν·ρ1ιεε

ο!ιεε Βεε11ιειειιεε·άει· 11'οι·ιιι 0, Ροε!ιεε 0, Νεεει·ε19.8ε!ιει·1εε1ι 15,

Οιρ!ι1:!ιει·ιε 21, (1ι·οειι 0, Κειιε!ι!ιεειειι 21, 0ι·οε 0εε 1.ειιεεε

εει.211εάιιει.ς 20. 111ι·νε1εε!εε 8,θι·1ριιε Ο. Κε.1.ιιι·ι· ε!!εε1ιε Ευε

εεεεετε11εάειις44, Β.ε!ιι· 11, 1Σρ1άειιι1εε!ιε 11!εε1ει;!11ε Ο, Α1ιιιτει·

θε!ειι!ιι·!ιειιιιιει1ειιιεε Ο, Ρε.ι·ο1111ε ερ1άειιι1ι·ιι Ο, Βετε!ιι·εε!ι!ιε!1 Ο,

Α1ιι1:!ιι·ειι 0, Η·άι·ορ!ιο!ι1ε Ο, Ριιει·ρει·ε!11ε1ιει· 1, Ρ 11ιιι1ε εεά

8ερι1εεεει1ε 9. 1'ε1ιει·!ιε!εεε άει· 1.ειιιεεε 79, '1'ε1ιει· ε!εεε ειι

άει·ει· θι·,ε·εεε 18, Α!!ιο1ιε!1ειιιιιε εεά 11ε!1ι·ιειε ιτειεεεε 'Ι, 1.ε

1ιειιεεε!ιιν11ε!ιε ειιά Ατι·εε1ιιε 1ε1°εετεει 42. 11ει·εειιιεε εεε111ε18,

!(ι·ιι1ι111ιε11ειι άεε νειάεεειιιιε1ιειιε1ε 159, 'Γοιεε1ιοι·εεε 48.

Με Με 11!(οε1ιε νειιι 21. Με ειιιε 27. Αεεεει 1905.

Ζε.!ι1 άεε 8ιει·1ιε111.11ε:

1) εεε1ι θεεε!ι1εε!ιτ εεά Α!1.ει·:

ΙΜΟεεεεε:ἑΞἑἑἐ-;ΞΞΞΞ-ΞἔΞΞὲ

_._|ἐ_`ιο ωοιιεηηηηήηηε=

··-ε·ε=-.0.ιι55150515Ξ
Γ Φ····φ:ΞεεεεεεεεΞ

879 518092 187001271818 25. 5547 588884115

21 ιιε.ε1ι άεε 'Ι'οάεεει·εεε!ιεε.

Ί'γρ!ι. εεειιι!ι.0, 'Ι'νε!ι. Μιά. 20, Ρε1ιι·1ε τεεειιεεε 0, '.1”)·ρ1ιεε

ο!ιεε !ιεειιιιιιιιεεεάει· Ροι·ιε Ο, Ροε1ιεε 0, 111εεει·ιι 18,5ε1ιει·!εε1ι 14,

111ρ!ιι!ιει·ιε 17, 0ι·οερ Ο, Κειιε!ι!ιεειεε 20. 0ι·οειι0ιιε 1.ειιι.ςειι

εετε!ιιιάεεε; 22, 12ι·νε1ρε!ιιε 1, 5:11°11ηι0 8 Κετειι·1ιε11εε!ιε 1..εε

εεεεειεεεάεεε 04. Β.ε!ιι 9, 1Σριάειιιιεε1ιε21εε1εε11ιε Ο,Αεει:ει·

11ε!εε!ιι·1ιεεειει1ειιιεε 0,Ρε.ι·οι111ε ειι1άειιι1εε 0,Βοιε!ιι·εε!ι1ιε11 0,

Αιιι!ιι·ιιιι 1. Ηνάι·ορ!ιο1ι1ε Ο, Ρεει·ρει·ε!11ε1ιει· 0, Ρνειιιιε εεά

8ερτ.ιεε.ειιιιε 15, '1'ιι1ιει·εε1οεε Με· 1.ειιεεε 59, '1'ε1ιετειι!οεε ειι

άει·ει· 0ι·ιεεεε 14. Λ!!ιο1ιο11ειεεε εεά Πε!1ι·1ειιι ιι·ειεειιε 9, Ι.ε

εεεεειι!ινν11ε!ιε ειιά Αιι·ορ1ι1ε1είεει.εει 48. Μει·ειειιιεε εεε111ε 28,

Κι·εε1ι!ιειτεε άεε νει·άεεειιεεοι·δειιε 100, 'Ι'οηεε1ιοτειιε 85.

 

σ 111ε.ε1ιετε 811:ειιιιε άεε νει·ειιιε 81. Ρετει·ε

1ιιιι·εει· Λεπτα Β1ειιετε8, ά. 20. 8ειιτ. 1905.

Τ118 ε ε ο ι·ά εε εε: Α11ιειι ε ε: Πε1ιει· άεε 01Γεε1ι1ε11ιεε άειι

Ι)εειεε Βοιιι!!1ε.

+ ε1εο1ιετεειπε” άεε Πεετεε1ιεεει·ιπ11ε1ιειι

νει·ειιιε: Μουτ", ε. 28. Βερι:. 1905.
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ΔΝΝΟΠΟΠΠΊΒΒΒΒ [Β'Ι'Έννοτάοπ 1ιι άοίΒΠοΚιΙ18.πάΙι1ηε νοάιι *Κ. Έ.. ΒΪΌΚΒΒ1πΉ

ΐ8τ. Ρο€οτεϋι1τμ, ΝενεΙη-Ρτ. 14,εονο·Ιο Ιιι ε.ΙΙοι1Μ- Πω ειιεΙϋ.ιιά. Αιιιιοιιοοπ-Οοιυρτοὶτοπ ω18οιιοττιωοπ.
 

    

Μ. ΕΜΜΒΡΗΠ1'8 ι-ωεωωωι # ΒΜΙΨΪΙᾶΠΠΒΘΙΙ·
τω· Νου·νοπ-, ΜοτρΜυπη-, ΜΚο!πο!- Φω. κωωω ΐ - - ]Πθ"'Τ"'8"6)

ΠΠα!ο5€€2:“ά::·θΒο:&Βι:ι-Ξι€351ΒοΗ95';:η.”::(ΜΜΜοικω· εοΙοι·τιμω εε!›ιΙΙ Με 8ρι·ιτ:ε ιιι 4-8 «πωπω. Η .ο - . '

· , Μ. Μη; Η (Ποιπ!ιετι!).

εΑιια·ι]ππε·ΙσπΦΐ

οοιιειιιιυπ π” ΛΗΕΜΜ, ΡΑΧ"ΤΒ, ΗΑ- Βοποριιιοκκο κο ρπ:ηιρεΜοτι. Δ

ΧΕΙ·ΙΒΜ, ΗΕΒΡΑ0ΤΕΗ!Η ιι πωσ ιποοεοοἐ ω"""ο "ρ"""-""="· ""' χ^η"”"°

τουικωκι οσοτοπκΒικι ωιιι6οοπ οι Υ088"Β."°". 'Ι Π"="0"" η”

πω” ο6ρειεπω η ›ικτορεπγργ εω

η ιιυισοτιπ γκρΕπιιποοιωπο ιι τοκιωκργιο· °ω"ι8.” “ΜΜΜ”, Μ” κ. Π.

Μ". "ΘΡ8"Υ.° "σο" °ΡΗΠΒ8- Ψ . Προωιιικτι,0πε.,Β.Βοκιοικοκκεπ29.

Ρι·οορο3πο ΚοεΙ.οι1Ιοε. (Οεἰε£εοΙι.ι·ει·ΔΜ ιι.ιιομοι:ΒΙοωοπ.)

Εεε. ιι. ά.ίΠΕ. Απε Μ: Αι·Η·ιιιι· Μεγου·. 2 Αω·:1ε.
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Ποκοριι·Μπιο προοπιιι προσωπικα” ΒΜΜΤΟΓΈΗΒ ΒλΥΒΡΒ :ο κε6·Ιαπω.π!ο α·ΒιιιεεΜ οι εε;ιο6ροκε.ποο·τωεευκα ι1οιηήιπκιιιπ.

  

 

Βειτὶοιιο11ο ΗοΙΙι1ηέ·-ε1ιιτοΙ1 ΡΙιοερΙιοι·~

' (;ωθ ΡἱΠε ειπ

ΒΗ()ΜΝΟΕόεεεξη ΗειυρτΒεετειηὸτΙιεἱΙ τεἰπε ΝιιεΙεἱτιεἐυτε ἰετ, νοπ Πτ. Εερτἱιπεε Ιιετεεετε!Ιτ.

04ο! ΗΜ. ΑΖ14. 027, 134.

Ετρτοϋτ: Βεἰ ΡἙιοερΙιετυτἰε, ΝουτειετΒετιἰε, ΙἶειεΙπἱτἰε, ΒΙιπειττηιπ υπό ΑΙτετε.εΜνεοΜ.

(ὶεΒτευεΒεειτιννεἰειιΠἔ: 4-1!) ΡὶΠετι ννέΠ1τετιό όετ ΜειΒΙΖεὶτ.

  

  

Βια ΕερτἱΠεε:, δ2, τικ όε Μι Τουτ, Ρειτἰε.

ΕτΙπὲΙτΙἱοϊι 1η 8.ΠΘΠ Τοοεεοτοτι ΑροτΙιοΚοτι.

  

[ΒΒ) 12-8. η

 

 

 

 

  

Ρ-3"ν...

ξ · »θιϊ·υ| Π ο ! π | | ο #π91ΜΜ~ . #29'8220 . ε: 0.90 .απου . ΚΜ

έ #8:'82°οί - α Ρι·υψΙσπ

8ΥΜΙθωο”θε 80ῇννθΐθ'!1"ᾶΡθ-Γᾶΐ· ' Με ΜΜΜ ΗΜ άοτ Κι·οοεοϊ-ΤΠοτομισ

$2Ιξ/0$0ΐ5ϋΠρ Βτιιιιπε εΠοΚ8Ιτιιρόεε, εετικ:11-ιιιιι·Ι εεεοΙιπιιιοΕ- κνεεειι εεΙιιοτ ΒΙΙΙΙΒΜΗ ΗΜ· Φο Κεεεεπρτωε!ε 8η:η;-Ρποζγ|ιπ'Ι Ιοεο Ηϋεεἱεκεϋ. εεεἱεηετ.

. Ι.εἰεΙιττεεοτϋἱοτϋεημοΚτεἰι-Με! εοΙιωετιΙἰπὰετπι1, ΤιιϋετΙ:Μοεε, ΚειιοΜιιιετεπ, ει.ΙΙΒειπ. $εων:3ο!ιο- . -

νάΈ 7%""Μ||αύι Παω ΠΜ" (Πε ννΜοΠε- πιιετ5ικ1ε, 8ΙσορΜΙοεο, ΙΜΙιιοπια. ε"Μ"·Ρ,°(#ϋπ

ΟΙΞιπ:ειω Βενν5Ιαι·τ Μ ω· εγπειεοοΙοεωοΜπ $ιΙΙῇο8οἴ8ῇτμρῇ5ϊημ:εςΠ[
κ. . Ρτεκἰε ππά ΠετωΜοτΙτετορΙε. Ψ γ ωεΠΠ κ” ΜΜΜ πι” .

ή) 7ύ2000| |άΦυπο!$-09|θ ΦΗΜΗ 10% ΤΜἔΘΠΟΙ Προο;1,Βα_ 'μὲπω. ΡΙι·πιει νετεεΙποπ Μ. Ω!!α|ω'

18Ιιιε1:οι· ππά 1μ1τοτειται· πιιι· νουΕΠΒιιτ18.

Δ
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Νατυτι1οΙιο Δι·ει-›υ-Β1εουυυο11ο Δ 885

τ Βο!ευυυ$ υιι€Ι ἱιιι κιιιωιιιω. ΜΗ 1866. ·· ..Ή

Αυ.<.ιεννουτΙοτ. ιιιιτ Βοετοιυ Βι·ίοΙι; υιιι1 €Μυο1°υά Με ειιιι2ο .ΙιιιΙιι·, ε.υι:Ιι ευ Ηειιιε- εε

Μιτου ιιι ι.ιΙΙοιι ΙΑιιυοι·ιι οιιιρΐοΙιΙειι εοἰτειιε νιεΙοι· υι·21:1ιοΙιευ Αυτοι·Ι:Μοιι Εκει

ΒΙιιτιιι·ιιιιι€, 0Μοι·οεο, Ει·Κι·υιιΚυιηιοιι Με ΒΠιιΙιεε, ΜεΙιιι·Πιι ιιιιτ ιΙιτου Γο1ρ;εευετϋ.ιι

ιΙειι, Ηιιιιι-, Νοι·νευ· ιιιι‹1 Ρι·υιιοιι!ο!ιωιι, ΒεεειΙοιν°εοΙιει· Κι·πιιΚ!ιοιι ω.

+- Κ8υΒιο!ι ιιι ιιΙΙειυ ΑροτΙιοΙιοιι. Φ (51)25-14.

Β . ιι ν 1 -Β Ιι 3Με Βοποουπο ω” ..ε.€..7ευ79.ι ° Π

ΙΙΙιιυτιι.Ι- υιιιΙ ιιΙΙο ιιιοιΙοτιιωι ΒΜοι·- υυε! ΙΙυτΙιοΙιοΙίο.

Θι·ιιιιιΙ ΙΙΜοΙ «Με Βιιιιιε, οι·ειΙιΙυεεις, 200 Ζιιιιιιιοι· υιιιΙ ΒιιΙουε. Μ!. ε.ΙΙειιι

Κοιιιι'οι·τ. $οΙιο.κτιμι· ει·οειιοι· ΗΗΕ. ννυι·πιυε. ετιιιιΜιοιε Ι..υι“ι. Κιιι·ιυυιιιΙ‹.

Δυο Βουιιιιοι·εροι·τε. 8οιυιιιεττοιυρετικυτ άυτοΙιεοΙιιιΞωΙιοΙι 18-22°.

©- Βιιυε-ΒΜεου 20. ΕΜΠ Με 15. ΟΙ(ιοΙιει·. +

ΡιοερεΙ‹ω 6ιιι·οΙι απ. Βιιυε-ΠιτοΙαιου ΒοιιοοΒιιο ιιι ΒυάτιτοΙ.

ΙΙ-ΕΙΡ Η

υευυ ΙΜ. Βι·ουιν, Βε.ιιιευης, (Μωι·ιι.ιιιι·: άειιτει:Ιιο ΜοιΙΜΠ1·

ιετιιΙ:σει·ΤΙιευτετυυε!εοπεει·π:ιπι

Πειιιιοιι.ΒριεΙ-,

εἐΙΙευπόΒι1Ιετάε.ΑΙΜ:ΕιεειιΜι!·ιτι!ιιιιευεἱιι‹ΙτουνιεΗΥνοτυυτιάειι

ΒΔΟΕ-ΒΑΙ8ΟΝ.

!ιιάει·ΑιιειειΙΙνιεΗΥ,άει·Βοετοιιι€ει·ιοιιτετειιἰιι.εειιιεΕυι·ορυ,ειιιε!
νοτυ:.ιιιυει·ιΒΙΜετυπόΠουτ:Ιιειιπω·Ηε:Πυιι€νοιιΜυΒετι-.Ι..εϋει·-,Πετυ

ι·ειυιιι!ιιιιι1ετειιΚτιιιιΚυειωυ.

ιΜε:υιι180.δερ

υεΠιιπιΡειι·Ι:.Ι..εεεο:-ιΒιιιεττε.θειετ2ιιιιιυετΜε

  ΕΠ80ιιΙ.ιιυιιια"Ε'ι·υιιιϋειεοιιειι1:α·ειοι·υυυ.

 

ΑΝ$ΦΑ1.υΗΜννΑΒΜ1υΒΑιεισιευ

  

 

 

  

ννοοΙιουεοΙιι·. ιειι4,.υ ει υ. Με Ν18)νοτυϋις!ιοΒοε ιιιιιω1 ;>_ε=ἑ έ

Βοἔου Αοιιο,Ρο111ουΙΙτ1ε,Ρυι·υιι1κυ1οεο. ε.. ·έ

Ζτι Μ.Ιιοιι ιιι ιι.ΙΙου ΑροιΙιεΚευ. Μυετει· 8·ι·ιιιυε. Βιι-Ε Ξ

Βιιοι·ιμι Ηογοι· & Μ., Ηειιιι!ιιιι·ιι 4. :έ

:Εεε θ

8ὶγρ€οΙ (Κιιο!!) Αιι€Ιιι·ειεο! (κωιι) Κ. 2

ΠΩετιιιοε Ηειοιιιοεπιτιουιιι. ΕιιτΜι·Μει· πω. έ' Η

  

ΒεεοιπΙει·ε ῇυοΙιειἱΙΙειιἀ υπο!

Κει·ειιορ!ιιεϊιεοΙι. Αιιννειιάυιιε

Με εεννόΙ·ιιιΙιοΙιει· Τεει.

νετειιιϊμ

:Πε ΒΙυιεϋΙΙειιτΙε ΨΜιυιιε άοε

Οο€ετιιιιιε ιιιιυ άει· ΡΜιιΙεΞυτε.

ευ
  

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ  

Π Ι.ϋει·ιι€υι· υυε! Ρι·ο!π:ιι !ιοείειιΙοε1 .

ΚΝΟΙ.Ι. δ: Οι ιι Ι.ΠΙ)ΨΙΟ8ΗΑΡΕΝ ΑΜ ΠΗΕΙΝ.

 

τ ζ; ` -

Ρ Ε Η Τ Η 8 εεοἔἔἑιἶΞξιΤξἔἑεἘυετ.

· ειοε. 8·οεοΙι. ΙΒιιιϊυΙιτ νοιι υπ ιιπε. ΒοΙιϋι·‹Ιο 8·οετι:.ττει.

ΠιιεοΜυΙιο!ιοε, ειι:Ιιοτ υιιτΙιοιιάοε ΙιίιττοΙ ευρω:

 

 

ΚουοΜιυετου,' ΚοΙιΙΚορ1'- υιιι1 Βτουου1ει11ωτω·ι·Ιι.

Πτε.ι·ιπυι· ιιι Ιιετνοι·ι·ει8·. ΒΙΜτοι·υ ΠειιτεοΙιΙιιυόε υ. Οοετοι·ι·οιοιι-Πυευτιιε.

Η Αω:τιισιω ΟυτεοΡιτειι:

Ρι·οΙ'. Βια Ει·υε!; Πει:Ιιοι· (88ι·ιι.ε.οϋαι·ω.·

Με ννιι·Ειυυε άοε ΝΡθΓτΠ88ἱΠ“ και· ειιιε υΒει·τε.εουουυε; υιευιι€ΙοιοΙι Ιου

ιιιουι: @Μάιο ειι.€ου υευυ, Μ." Με ΚευοΙιΙιυετειι ειοΙι ιιι οιιιιςου 'Ι'υε;ου ιιι ειιιειι

οιιιίο.οΙιου Κιιτιιιυ·Ιι νοι·ινε.ιιόε1το, εο ννυι·ιΙου απ. Αιιϊ8.1Ιο εο ιιιιΙυε, άοι· ΒοΙι1οιιιι εο

ΙοοΙιοι·, Μ." Με ΕΣτεοΙιι·οοΙιουυε άοε ΚοιιοΜιυετοιιε, Με ΒΙειυινοτόου υυ‹Ι :Με άτο

ΙιουιΙο Βι·ει:ιοΙιυιι€. νοΙΙετε.υτΙι8 ννο;!ιοΙου.

ΙΙι·. ΜΜΜ, Κω. Βε2ιτΙιευτ2τ ει. Π. (Ψσί88επόιιη]).·

Νιιου άειυ θοΙιτο.υου άοε Ροι·τυεεΙυ πω· οι: ιπιιι· Βοιπι ΒιινιιοΙιευ ρΙϋτιΙιοΙι,

Με υ.ι.ιιιιιοτο Μι Με Ποιο Ιιει·ι·1ιοΙιο Ευα ευ! οιυοιιι Α1ρου-θιρΙο1. Ι)ιοεο ΜΜΜ

ετΙιιιιιςΙιιυτ ΜΙ πω· ΙιεεοιιιΙοι·ε Μι', άοι· Μι ΙιιίοΙ8·ο Ιυ.ιιυ_ιϋ.Ιιι·ιευτ Βι·οιιουιιιΙΙιει.ι.ιιιι·Ιιε

ευ ιυοι·ΙιΙιοΙιοιυ ΒιἔὶρΙιγεειιι Ιειάε.

ΙΝ. ΔΗ'ι·οιΙ ι ϋΙΙοι· (Νεω7ιαιιεειι).·

ΜοΙιι Πι·τ1ιοι1 .<;οιιι: ἑυυἱιι, ιΙι.ιεε Με Ροι·τυεεΙυ οΙιι ΜΜΜ ω, Με ιιι ιαπ

εεετει· Με άειι ιπιιι. Β.εοΜ εο ε,ιοΕϋι·οΙιτει.ου Κουουυυετοιι ιιι ειιιειι υιιἔοΓυΙιιΙὶοΙιου

ιιιι‹Ι τω υιιιιιοι·ΙιΒιιτευ Βι·οιιουιο.ΙΙιιυτε.ττΙι υΒει·2υΐϋΙιτευ νει·ιιιιι€. Ιου Ιιειιιιο πι·

Ώου: υευυ ειυυετοε ΜιτωΙ, ενο1οΙιεε ειι:Ιι άοε ι.ςΙοιουει1 νοι·ευΒ·οε ι·υΙιυιοιι άϋτΓτο.

ΙΜ. Βι·ιοΙι Β. νοιι ΙΙιι.2.ιιιοι· (Βέι·Ι:/οΖά, ι5'2είοιπι.).·

Πιο άι·οι ιιπε Ροι·τυεειιι εοΙιειιιυοΙτειι Βι·οιιοΜ1:ιι1οιι, Μαιου εκει ΜιΚιυάοι·ιι.

ΜΙιΙΙ.ευ ευ άειι εουννοι·ετου Ε'οιιιιιου υυ‹1 _ιειΙοειιιυΙ ει·ινιοε Μου ΙΙιτΡτερετιιτ Με νοιι

ε.ιιευοκαιοΙιιιοι:οτ ννἰτυυυ,ς; Με ετειι·Ιιο Ηυεαουι·ειε ιιιιΙιιιι ιιι υιοιιι€ειι δτυιιάου Ιιει·ειτε

Μ: ιιιιι1 Με θεοι·οτιοιι Βο,ςε.ιιυ ειοΙι ΜΜ ευ νοιι·ιιι;ξει·ιι, Με 'Ι'ευιρει·ιιτυι· 58] Μ.

νει·Ιιειυι' υυε άιιι·ι:Ιι Με ΑροιΙιεΙιοιι, εοννιο ιΙυι·ι:Ιι ι'οΙΒοιιόο Βιιι;τοε-Περ6τε:

Η. ΒΙοι·εωιυρίοΙ, ΑροΙ.ΙιοΕοι·, ΙΙ'ιιτεοΙιιιυ, Μυι·εω11ιουνε1Μ 186_ ΜΙ, Μιιτοἱη

"Π, ΑροτΙιοΙωτ, Που. ΙΙιιυΙ 8οο!ιοιΙο, ΑροΗιοΙιοι·, Βιμ, ΜΜΜ 26

υυε81.Ροιοι·ευιιι·μοι·_8ειιιειι·ιτοι·-Υοι·οιιιε.

ΜεικιιιιιΙιευοκινε!ιγΡετευΙοΙ‹,11.

νοι·ΜΜευ!ΒιιιρίεΙιΙυιι8·ειιιειιΑι·ΖωεοάετοιιιοεΜιι€ΙιειΙοεάειινει·οιιιε
Μεπι·Κι·ιιιιΙιουρΠοςοιιοτννοιιυιςειιθοΒιοιιετ.ΒιιόοΜε:Βο11ετυΙιΙο,ννιιεεοι·

ιιιιιτι·ιι.ποιι.Τιο.ιςΒιι|ιτειι.ΧτυοΙιειι,ννο.ιιιιοιι,ΒιεΙιουτοΙ.Ιι·ι·ιευ.ι.οτεστο.

Βει.εΕεεε:ιιπτΞἔΗοΙιν.ΙΟΜεθΠΙιτ(ε.ιιΒοιιιιτειΒιιιιν.12Με2)ΒοϋΙΙιιον.

Μενοι·ννιι1τοιιιιιιιτΒιειιετο.ι.ιειιιιιΙΓιοιωἔενοιι2-8ΠΙιι·ΦιεοΙΒετ

υιιρι·οο!ιοιι.

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ88ΧΧΧΧΧ

Ν

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Ιιιι Πουτειιυοιι ΑΙοιιυιιυοι·-ΗοεριωΙ Μπι

ΝεοΙιννοιε οι·τει!ι Μπιτ πι· Ζοιι άιοιιετ

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Β. Βουιιε!ιοΙεΙη, Ροίοι·εΒυι·8, Οιιι·Ι Ρει·ι·οιιι, ΜοεΙαιιι.

ΒογάοΙ8ττ8.εεο 16. (Μ) 1ιι-ιο

~τἶτ

1 ρι·ινε.το Κι·ε.ιιΙιουρΠο.<.με (,<.ιιοεειι ΖυΙιΙυιη:

νοιι 50 Κυρ.)

 

Π Ηοι·,ςοετοΙΙΙ ιιι άοι· Ιζοιιιιιιιιυυυιι€υιι-ΑροΗιοΚο Ε. ΤιιοεοΙιιιοι·.Βοι·ΙΙιι Ο. Πι' Ποιο ΡΙΙοεοτ υιιιΙ ΡΙΙου·οι·ιιιιιου απ· Με

 
  

  



Μπιτ ιιειιιιιιι,

υιιιιν. σε ιιιοιι.

στη· οι” πιο

ι ΧΧΧ. ΜιέιτοιΝε.
@Ε ι..ι..ιω Μι. Μοτο.

ιι.ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιι
ιιιιτε·τ ειοτ Κοτιοιαιοτι νοιι

Πι·. ιοιιιιιιιιοε Κι·οιιιιιιοιε.

Ώροι.

Πι·. ιιιιιιιιιι' ιιιιοιιοοιι.

δι. Ροτοτει:ιιτε.

Ρι·οι. Πι·. ιιοι·! Ποιιιο.

Ποτροτ.

Με ,,5τ. Ροτοτειιιιτἔοτ Μοιιιοιιιιει:ιιοννοοιιεπεοιιτιΠ" ετεοιιοιιιτιοιιειι

5 ο τι τι ο ο ο τι ο. -Ποι· Δι.ιοπποπιοπιηιτοιε κι ιιι Β11ε818.πιι. 8 Κω. Πιτ (Με

_]ειιτ, 4 Κω. Πιτ Με ιιοιι:ι: μι" ιτιοι.Ροετ:ιιετοιιιιι18;ιιι άοπ ε.τιάοι·οτι

Έι5.ιιιιο:ι·ιι. 20 Μπιτ ιοιιι·Ιιειι, 10 Μειι·ιτ ιιειο;ειιιιωιι. Ι)οτ1ι:ιεοι·ι.ιοιιο τοιε

Πιτ οι.: 8ιιιοι μερειιοτιο Ζοιιοτι ιιι Ροιιιιειοο Κορ. οιιοτ4Β Ριοιι.- οτι

Αιιιοτοιι κνετιιοτι 25 Ξερετο.τοι:20Βειιιτοτ Οτι€ιιιιιιιοι·τιιτει:ιι€εεειιάτ.

-ιζοιοτοτε ννοι·τιετι τιειοιι όειιιΒιιιιο νοιι ιοι1οι. ρτο Βοοετι ιιοιιοτιτι.

-" Α'ιιοπιιοιιιοιιιο-Αιιιιτιι.μ ειιιιι·ιο ε.11ο Ιιιιιοτιι.το Έ

ιπιιοι ιιιεπ ευεεοιιιιοεειιοιι ειιι τικ: Βιιοιιιιειιιιιιιιιι€ νοιι Κ. Σ.. Μια"

ιιι δι. Ροιοτεισιιτε, Νοικιειτγ-Ρτοερειοι Νε 14.:ιι τιτ:ιιτοιι. - Κει111ε·

ΦτιΡιιο εοινιο ειιοιιιιι ειιιε Κεάοιαιοιι ι)οΖιιΒιιοικο Μιιωεωο σειι Βιτ

ιοτ ιιιεπ ειιι ιιιεπ ετοιινοι·ττοιοιιοιοτι .<ζοεοιιιι ω. Πιι·ιι·ο ποε τι ΜΔΕ

τοιιι·Ι)τ. Ε. Β1οοειε ιιι δι. Ροιιι., Ψ. Ο.,4 Ποιο, 5 το τιοιιτοιι. Βρτεοιι

ετι.ιτιιιοιι 26.8!. ιιιιεεοι· Μιιτννοι:ιι ιι. δοτιιιιοἔ ν. 4-Β Π.Τοιορι·ιοτι 20567.ιιι οι Η Α ιοοε. -

Ιτιιιειο: Πι·. ιιιοιι. Οοοτε Βοιιειιοι·: Πιο νε.εοιιιοτοι·ιεοΙιο Ροι·οεο :Με Πι·οιιοιιο νοιι Κιιιιιιτιιοιι άοτ οιιοτοιι Ιιιιιιιιι·ο.=.το ιιιιιι

Με ιιιοοιιοετιεοιιοε Βιιιιιιωιωι. - Βοιοτοιο: Μ. Βε.ιιιεττϋτιι: Πιιι.οτεοοιιιιιιεοιι ιιιιοτ Με Νοτνοιινοτι.οιιιιιιο· ιιι ιιοι· νοτιιοτοιι

Βοιιοιιινοιιιι απο ιιοεοιιοοτε ιπι Ροι·ιιοιιοιιιιι ιιοι·οοιιιοιι. - Βιιοιιοτοιι2οιοοιι από. Βοερτοοιιιιοεοιι: Η. Βοιωτοι· ειιά Θ. Κο

ιιιιιιοτ: Κι·ο.ιιιιιιοιτοιι αυτι Πιο. - Ε. Ριιιοιιε: ΒοιοετιιιιεεΙοοοι·ιιιις. Θτιιιιιιιιη;ο οιιιοτ τιιοιιτ οροτε.τινοιι Βοιιιιιιάιιιιιο οιιτοιιιεοιι

οιιιτιιιιιιιιοιιοι· Β'ι·οιιοιιιιι·ο.ιιιιιιοιιοιι ειιά ιιιι·οτ Ροιι.τοκιιειειιιιο. - Α. ν. Β'ι·ιεοιι απο Ο. Ζιιοιιοι·ιτε.ιιιιΙ: Πιιιιιιιιιιοιι ιιοι· Πι·οΙοειο.

ει. Ροιοι·ειιιιι·ε, ιιοιι 17. (30.) Βοριοιιιιιοτ.

 

- ΡτοιοιιοΙΙο ιιοε νοι·οιιιε 8ι. Ροι:οτιιιιτ8·οτ Δοτ2το. -- Μιτ.ι:οιιιιιιο·οιι ει” ιιοι· θοιιοιΙοοιιο.ιτ. ρι·ιιιιτιεοιιοι·

Αοτει:ο ιιι Β.ιΒιι. - Βι·. ιιιοιι. Κοτι Ποτε. - ΤεεοειιοοιιτιοΜοιι. ··- Μοτιο.ιιιιι.τε-Βιιιιοτιιι 8ι.. Ροτοτειιιιι·Βο. -

Διιποιοοιι;

 

Ϊ
 

Πιο νοεοιιιιιιοτιεοιιο Ροι·οεο Με ιιι·εοοιιο νοιι

Κοιιιι·ι·ιιοιι ιιοι· οιιοι·οιι ι.ιιιιννοοο ιιιιιι Με ιιιοοιιοειι

ειιιιοε ιιιιιειιιιιιοι.

νοιι

Βτ. ιιιοιι. (Μοτο Βοιωτοι,

ρτο.Μ. Απ: ιιι Βιμ.

 

Ειιο πιο ιιιοιτιο ΒοοΒοοιιιιιιιοοιι ιιιιιιοιιο, ιιιιιτο Μι οε

Πιτ ιιοτινοιιιιιε, ειιι Με ννοεοιι ιιοι· Ροι·οεο άοε θοιο.εε

εγειοιιιε άοτ οιιοτοιι Ι.ιιιτινοΒο οιιιπιι€οιιοιι. Απι ιιοιιτιιοιι

εποε ιιιοοιιι ειοιι ιιιοεοιιιο ειιι 8οιιινοιι€οινοιιο άοτ Νοεο

ιιοιιιοτιιιιειτ ιιιιιι πετ τιι1τοιι οιιιοτι ιιε.ιιιιΒοιι. Βοιοοοιιιιιοιι

εοιιοιιιιιο.τ ιιιιιιιοτινιοτιοτι ιΝοοιιεοι ιιι ιιοι· Βιιτοιι€οιιΒιέιιοιτ

οιιιοτ ω" ιιοιιιοι· Νο.εοιιιιιιιιτοιι. Ποε Οιιοι·ο.ιιιοι·ιετιεοιιο

Πιτ ιιιο ιιιιιιοιιιριιοιοτιο νεεοιτιοτοτιεοιιο Ροτοεο ιιι οοι·

Νοεο Μ. Με Ε"οιιΙοιι άοτ Βοιιιοιιιιοϋεοιιτιοτιιιι8. Εε οι εο

το εειΒοιι οιιι ι.τοοιιοιιοι· Βοιιιιιηιιοιι, άοτ οιιιο νοιιι απο

οιιιο ιιιοιιτ το ιιοπιοι·ιτοιι κι. ΗΜ ιιι6οιιτο κι ιιοιιιοτιτοιι,

ιιπε οε ιιοεεοτ ινι3.το. ιιιο Βοτειοιιιιιιιιε «νο.εοιτιοι.οι·ιεοιιο

Ροτοεο» αυτοι ιιοιι ΑιιεότιιοΙτ «νοεοιιιοιοτιεοιιο Ι.οιιι1ιιιιτ»

οιπ οτεοτοοιι. Βιιε 8γιιιρτοιιιοιιιιιΜ ινοτο ρι·ο.ειιοιιτοτ οικι

ι·οιτιοτιειοτι. Πι· Με _Ζιιετο.ιιει άοε Β'οετεοιιιε ιιοι· Νοεο

ιιιιοιιτο ιιοι· οτεοιιιο.ιιτοιι νοεοιιιοιοι·οιι Νικο ιιιεπ άουτ

νινοεοιιιοιοτιεοιιο Ροτοεο τοερ. Ρε.το.Ιχεο» το εοιοοιι, »Με

ε.ιιοιι πιο” ειιι οιιοτειιιοτιειοι·οιι απο οιιιο ΓοιιΙοιιιιο Βο

τοιοιιιιιιιιΒ @του ινιιτιιο. Ιιτι ιοιΒοιιιιοιι ννοτιιο ιοιι Με

ιιιοιιιοιιι νοτεοιιιε.Βο οιιτερτοοιιοιιιι ιιιο ΒοοοιοιιιιιιιιΒοιι νοιι

Ιοιι. 8ιτοιιε το εοιιοιτιοιι-ιει ιιιο νοεοιτιοιοτιεοιιο Ι.οιιιιιιοτ

νοτιι 1ιοτνοεοιι 8οιιιιιηιιοιι, ινο1οιιοτ οιιιο 8οιιτοτιοιιειιοιιτοεο

Βιοεοτ Ν Πεμ Μ· 8 ιι. Τ ιιοι· «Βονιιο ιιοι· Βιιεειεοιιοιι Μοιιιιιιιιεοιιοιι Ζωιωιιιιιιω τω.

ι Βοιιιοιι ιοει2οετοιιοιι.

 

ιει. ΒοτεοΙιιο ιιιι.ιιιι ειιοτιιιιι€ε ιιιιτοιι οιιιο νο.εοιιιοτοτιεοιιο
Ρε.τοεο Κοιτιριιοιοτι οιιιο. Βιιιιιι @οιπ εε νοιιι ιιοιιιιιιιιιοτι.οε

Βιιιι, ιιι νιοιοιιοιιι πιο οε οτι εοιιινοτ Μ: ιιειε-ρτιιιιοτο

8ο ιει εε πιο Βοιειιιο1 ω.: οσοι

ιιι6ειιοιι, ω” Μι ρο.τοτιεοιι εοεοιιινοιιτο Μ ι=ἐ:ιι=ιεοιιιοιιι1

Μουτ ειιι τι.. ι'ιιιιοι·ιιιιιιιιιι Με οιιοτ ..Μοτο ιιι

Ε'το.ι;ο ιτοιιιιιιοιιιιο διοΙΙο ιιτι1οιτι ειιά εο Με 8οιτι·οτιοιιεΤ

ιιοιιι·οεο οιιειϋετ. ΠιιιΒοικοιιτι ιιοιιιι οιιοιι Με 8οΙτι·οτιοι1ε

ιιοιιτοεο ιιιο Ρει·οεο ιιοτιτοττιιιοιι. Νοτι1ιο.Ιοι· νι7οιεο Βιιτιοιι

"ο ο. Β. οιπ Ροετοοιιοιι ιιοι· Νοεο ιιοιιτι νιιοιιιοιι. Ηιοτ

ιιοινιτιιι: 61ο ιιι ιιιο Νοεο Βοιοιτοτο "1'ι·ο.ιιοτιιιιιεειειτοιτ οιιιο

Ροι·οεο. Μι εοιιιει οτιοιιτο επ πιιι· ο;οΙοοοιιιιιοιι. Με Βιι‹1

οιιιοε ιιοι·νοεοτι $οιιιιιιριοτιε, ιιοι· ειιι ιιιο ινοιεο οι·οοιιετ

ννιιττιο, ιιοεε ιιιιτ οικω οιιιοτι ΙίοΙΙοοοιι οιιιο Νεεοιιιιιιιιιο

ιιιιι: Οοοειιι ιιιιιι Ατιι·οιιειιιι ιιι6Βιιοιιετ ιτοιοοιιιο.οιιτ ειιά

αεωι πω; οιιιοιιι οιι τιιο $οιιιιο `ιιοΕοετιετοιι ιιιοιτιοιι νιωθ

ιιιιιιεοιι ιιο.ε 8ορι.ιιιιι Με οιιοιι ιιιιο ιιιιιιοιι οιιοιιιιιιι· οιι

ει:οι·ιτ Βοτιοιιοιι ινοτιιο. Νασο Νοοιιιεεε ιιοι· Οοοοιιι- ειιά

Αιιτοιιο.ιιιιινιι·ιτοιι8 Μοτο Πιτ ιιιοιιτοι·ο 'Εεεε οιιιο εοιιτ·

ιο.ειιΒο απο εοιιτ τοιοιιιιοιιο 8οιιτοι;ιοιι ειιιε ιιοι· Νοεο, ιιιο

οιιτοιι ιιιιιιιιοοε Νιοεοιι οιιι:οτιιτοοιιοτι ννιιτιιο. Βοι οιιιοι·

εριι.ιοτοιι Οροι·ο.ιιοιι ειιά οιιιοι· Βιοιοιιοιι ΑιιοετιιοειοτιιιιΒ

ιιοι ιιοι· ιιοι·νοεο 8οιιιιοριοτι ιοτι. Με οιιοοι·οε Μει ω”

ιιο.ττο κι ειιιοιι ειιι ιιιοεοιιιο ννοιεο οττοιιετοιι Αιιιιιιι, άοτ

ινιοιιοτ 8 'Νεο ιιιιιιοτιο. Ηιοτ Με ειιι ιτιιιιετιιοιι οτοοιι8

τοι· 8γιιιρτοιτιοιιι‹οιιιριοκ ιιοι·, ιιοι· ιιοε Βιιιι οιιιοε ιιοι·ν6εοιι

8οιιιιιηιιοιιε ω. Ειιιιο νοεοιιιοι:οτιεοιιο Ροτοεο Μοτο ειοιι

ιιιιιιοι ιιιοιιι,ιιο Με Νοεο εοιιετ πιο ιιιιοιι. Βε ιιιιιιιιοΙιο

ειοιι ιιι ιιιοεοιιι τω» πιο οιιι Βιιιι, Με ιτιεοιοτιι ιιοπι

Ποιιεοιιιιοριοιι νοτινο.ιιιιτ ιετ, Με Μι τοι ιοτττοτοιιι ειιι

ιιιοοιιοιιιεοιιοτ Βοιο αυτώ ιιι ιιοι· Ι.ιιιτ ιιιορ;οιιειο Βιο

τοιιροιΙοιι ειιΒιοι1οιιιιιιοιι ινιι·ιι. Εε Ιιιεετ ειοιι ειιοι· ιιιοτοιιε

ιοιΒοι·ιι, ιιεεε ιιιιτοι· ιτονιιεεοιι Πιιιετιιτιιιοιι Με οιιιο νοεο

ιιιοιοτιεοΙιο Ρειι·οεο (Ροι·οιχεο) άοε 8οιινιοιΙΒοννοιιοε οι.»

Βοιιτοιιοιιειιοι·νοιι @πιο Βι·οοιτ τοιοοιι Κουτι. Βε -νιιτο·ειοιι

ιιιιι.ιιιιι ιιι ιιιιοιι Ιιε1ιιοιι, ενο ιιιο Ροτοεο ιτοιιιιιιιιιοτι πιο.

τοιοιιΙιοι1οτ8οιιτοτιοιι.νιιοτιοτιιοΙτ ο.ιιιιτιττ ειιά ειιι οιιτοιιιιιι
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!!ε!ιετ Κοιοττ!ι ποτ $ε!ι!ο!ιιι!ιοπι ιι!ο!ιι ιιεο!ιεπιιιο!εοιι !ε!,

ποτπιιι !ιο.ιιπο!ιι, ιιεε!ι Μεο!!ο!ι!το!ι Φο ιιτ!ιιι!!το Πτεοο!ιε

Γοετεπετο!!ειι, ειοε !π ε!ιιετ Β.ο!!ιε πετ !!!!!!ε εποε εκπιπ

οεπ ειοε. - Νεο!! εε!ιΜοτ!8ετ ειοετ ι;οετο!ιετ ε!ε!ι π!ε

Πεμ. πειιι! ιιεε!ι Φο Κοιιιρ!!!τει!ειι ε!ιιεε Κοτοττ!ιε !ι!ιι

2πιτ!ιι. !)!ε Μεε!!ε!ι!τε!ι ποτ! ειοετ !πεείετιι ιι!ε!ιι επεμ

εε!ι!εεεεπ ινοτπειι, Με σε νεεειιιοτοτ!εο!ιε Ιιο!ι!!!ιοι ε!ο

εο!ε!ιο ο.!ε π!ερειι!οτοιιπ Πιτ Κε.ιε.ττ!ιο ειιεεεε!ιοιι ινετποιι

ιιιπεε, πε !ιι. Φο σ!! πιιτοΞπ!!οτιο Ζ!ι·!‹π!ει!ειι Φο !7!!!ποτ

ετοιιπε!ττπΓι πετ 8ο!ι!ε!ιιι!ιοιιτ !ιοτε!ιεοι2οπ ιιιπεε. Ιιιι Τοπίο

ποτ Ζε!ιοιι !τειιιιειι ε!ο!! ποιπο Ι·Ιγροτττερ!ι!ειι οιιιΜε!-τε!π

πιιπ ε!ιι Γι!τ Φο Κτ!ι!!ι ποτ Επιειο!ιππε νε!!!ιοιιιιιιειι ππ

!τ!ετοε Κτοιι!τ!ιο!ιε!ι!!π εε!ιοπειι, επ πεεεοιι Βοεο!ι!επιιε

ερετοι!νο πιιπ πιοε!!τοιιιοιιιεεε Με.εεπο!ιιιιοπ οποοιιο.ιιπι

ινετπειι, ιιοπιιτε!ι ε!ιι Το!! πετ !ιοετε!ιειιπειι Βοεο!ιιιοτποπ

!ιεεε!ι!ει Μτπ. Με Νοεοιιιιιιιιππε Μιπ τω!. Με Νε!επιιΒ

πιο Βε!ιιιιιρίειι !ι!ε!!ιι σποτ νοτεε!ιΜππει: - !ε ιιοε!ι πειι

Βεπ!πΒειιποιι Πτεεε!ιοιι.

Με ιιιιε!ε!ιοτ ποτ !Νεε !ε!, ω! ιιιοιι !ιι Ρ'8.!!ειι νοεε

ιιιειετ!εε!ιοτ Ροτεεε σποτ ιιετνϋεειι 8ο!ιιιπρ!οπε ε!ιιεπεε!ι!ε.

οεπ πει, !ιο!επε!ιιοτ !ιι ε!ιο.τε!ιτοτ!ει!εο!ιετ ννο!εο πετ πιο

τεροπτ!εο!ιε Βει, ποτ ε!ε!ι !ιι Ι)τ. Οτοιιετε «Τ!ιετ. ε.ιι

τω! Βει!. Πιι!νετε!ιετε!τ!!ιι!!τειι» (1902) !!ππει. Πε !ιο!εει

πο.: Μιτου. νεεειιιειετ!εο. Οροτει!νο Βο!ιειιπ!ππε ποτ ειπε.

!ιι πετ Νιιεε νοτ!ιεππειιοιι Αποιιιο!!ειι, ιιο!νεπε!ιππει!εε!ιο

Αοιοπιιιι ο!ιιεε ονοιιιπε!! Βοεο!ιιιο!!οποπ 'Ι'π!ιετ!ιπ!πιιι εορι.!,

Απεερ!!!πιιοοπ εποτ Ρ!ιιεο!πιιεειι πετ Νοεοπεο!ι!ε!πι!ιοπι

ιιι!ι: Μι. Ρτειιιιιτε!! 0,6-1,0 ει! 100,0 ΜΒΒ. Αεπεεοτ

!!επ. !ιιιιετ!!ο!ι Ατεοιι : Β.ρ. 8ο!. ΡεΜοτ!, Απε. ειιιγοπ. ειοετ.

,Ε 7,5. ΜΙ38. νεο 8 Χ Με!. 4 Ττερ!ειι επ ειοιιιοτιι Με

επί 8 Χ !!!ε!. 12 Ττερϊοιι. Βει ι!ιετεροπι!εε!ιε Βει: νετ

Ιοιιοι !ιι Φοεειιι Ρε.!!ε ε!ο νετεο!ιειι Βοοοιι ποπ Α!!εε

ιιιε!ιιιιιετοιιπ, !ιιπειιι Ατεοιι εο8ο!ιοιι Μιπ ω! επε!ε!ε!ι Φο

ιιιεο!!ο!ιειε Βεεο!ι!επιι8 επιιιι;!!ο!ιετ Ιε!τε!ετ Μειιοε! Με

π!εειιεει!2!οτ!ιοτετ οπετ ιι!ε!ιι ε!ο!ιοτ επ ετ!τειιιιειι‹!ετ Κο.

ιοττ!ιο, ε!ο επε!ι πετ Εε!Βοεπειο!ππο εο!ε!ιετ Κοτοττ!ιο

(Ηγροτιτορ!ι!ειι), πππ εποε ποτ ο!ινο!Βοιι Β!!πιιιι8εοπειιιε.

!!επ. Μιεε Φεεε Μει!ιοπο Βτ!'ο!ε !ιε.!ιειι ιιιπεε, !ει εο!ιτ

ιιο!ιο!!εοοιιπ.

Ιιιι νεεειιι!!ο!ιειι ειοετ ειοετ !ιεπιε ο!π οτεεεετ Το!! ποτ

Αοτειε ιιε!ι! εε, πω! οι· π!ε !Ιοπριπτεεε!ιο πετ νοεεπιε

τετ!εε!ιοιι Ι.ιιο!!!ιοι ε!ο εποε ποε ιιετνεεειι 8ε!ιιιπρ!“οιιε !ιι

ε!ιιειιι π!ερειι!οτοιιποιι Μοπιοιιι ε!ε!ιι, ιιε!ε!ιοε !ιι ο!ποτ

ο!!8ειιιο!ιιοιι Νοτνεε!τε.ι ποε ποτοπ !ε!ποιιπειι Ιππ!ν!πππιιιε

επ επο!ιοιι !ει. Μι· ο!ιιοιι 8τεεεοπ Τε!! ποτ Ρ!!!!ο !ε!

Φοεοε εποε πιιΒοπ!ιιο;ι τ!ε!ιι!Β, Μι.!ιτειιπ εε ε.ιιπετοτεε!ιο

!!"ε!Ιε 8!ε!ιι. π!ε πεε!ι ε!ιιοτ Ιειι8οτειι Βοο!ιο.ο!ιιπιιο :πιο

8ε!ι!πεε Πι!ιτοπ, πεεε π!ε Πτειιο!ιοιι !ε!το!ετ Νιιτπτ ε!ππ.

8ο @επι εε ο!πο Βε!!ιο νοιι Βοτπ!'εοτιοιι, π!ε ποε Επι

ειο!ιοιι νοιι Κοιπττ!ιοιι !ιοε!!πει!οοιι. !ε!ι πειι!ιο πο!ιο! επ

Ρετεειιοιι, πειιοιι ω Βετο! !τετιιετ!ιο!ιο Απειτοπεπιι8ειι

ε.ιι!οτ!εει, π!ε Φο Ποιοι: πουπέ !π Ττειιερ!τει!επ !ιτ!ιιιτοιι,

πιιι ποιιιι Φοεο !'επε!ιιε !!επ! Μοπετ πιιιιι!ιιο!!ιετ πειιι

!τε!ι!ειι. - Ιιι ο!ιιετ εε!ο!ιοιι [ειτε !ε! οπο! Βο!ερ!ε! ποτ

Ροτειιιιοιιιι !ιε! ποτ Κεπιτε!!ο ποτ Ηε!Ζετεε!ι.οτ !ιι! !λί!ιι

ιοτ. Νοε!ι επειτοπ8ειιπειιι ννοιοιι ππτε!ι ι!οίοιι Βε!ιιιοε

ιιιπεε οτ, ειιι Κειιιτο!!εττ επεο!ειιοι, τπ!ι!ε νοτινο!!οιι, Με

ετ Φο ιιειινοιιπ!εειι Νοι!ιειι 8οιιιεο!ιι ω, πιιι πειιιι Με

ποτ ιιο!ιοτ ππτε!ι ποπ 8ε!ιιιοο επ Μι.ιοιι πιιπ πε.ιιιι Μο

πετ Φο Ηεπι ε!ι2π!τε!ι!ειι. -- ννο!!ο πππ Νοιο!ιοιιιπ

!τειιιιοιι !ι!ετ ιιπτ Μπι Το!! νετ Ετ!τε!ιπιιιιοπ εε!ιιιτοοιι. !π

εο!ε!ιειι Ε'Ι!!!ειι επτΜε!ιο!ι ε!ε!ι ε.Ιεε !ε!ε!ιι ε!ιι Κοτε.ττ!ι,

ινο!ο!ιοτ ερειοτ πιιι εε !ε!ε!ιιοτ ε.ιιίεο!τ!εο!ιτ Μι·π ω!Τ εε!ι!!εεε!!ο!ι ο!πο Ι.ε.!ι!!!ιοι πετ νε.εειιιοιοτειι !ιετ!ιο!!!!!ιτι,

Φο πειι !!ιτοτεο!ιε Μοπετ επ Ρε!εεεπειε.ιιποιι !!!!ιτεπ !ιτοιιπ.

Μι!ιο! !τειιπ ποε Νει·νειιεγετειιι !ιπ ιι!!εοιπε!ιιοπ ε.πεπε

ιο!ε!ιιιει εο!ιι Με ιιπτ Ιε!τε.! !ιι πετ Νοεο ε!ππ Φο νεοε

ιιιειοτειι πποπνει!ι!εε!8. ΕΩ!ιιο Α!!Ηοιιιο!π!ιο!ιοππ!πιι8 πετ

Νετνοπ πειτε ε.!εε !ι!οτ 0!ιοτ!!!!εε!Β.

!ιι ειοετ ε!ιιι!ιε!ιοιι Φωτο εο!!ιιποι ε!ε!ι ποτ Ι.ιιιιπε.τει,

ποτ οι!! εο!πειι Ειι!ιτιειι οι!! !ιι !!!›ετ!ιο!ιι.ο Βεπετιιο!ιιιπιι

με Με πιιπ Φι.ιιιι !ιοτιιιιε!ι !ιπ 8ε!ι!!ιιοιι Φο Αε!ι!!!ι!πιιο

ππε.ιιιεοπο!ιπι επιρ!!ιιποπ πιπεε. Μιεε εε Με ο!πο !ο!τε.!ο

Πτεεε!ιο Μ· ποε Β!!π πεε ιιετνεεειι 8ε!ιππρίοπε @Με

!τειιιι, ι”ι!!ιτι.ε !ε!ι εο!ιειι οπο. Ιιιι Βιιιιοοιι ε!ππ ειοετ π!ε

Ρε.!!ε νεπ νεεοιιιειοτ!εε!ιετ Ι.ε!ι!!!ιοι πιιπ νοιι ιιετνεεοιπ

8ε!ιππρϊοιι ιι!ο!ιι: Φο Κτοο!ι!ιο!ιε!ι!!πετ, Φο 8οτε.πο !ι!!πί!8

Φο 8ρτοε!ιειπππο ποε Ατειοε ε.πίεπε!ιεπ. Με! !ιε.π!!εετ

ε!ππ εε Φο Κειεττ!ιο πετ ε!ιετοπ !.π!“ινιεεε πιιπ πετειι

!!'ο!εεεπει!!ππε, Φο ποπ Απ! !ιεεε!ιοίι!Βεπ πιιπ Με !ι!ετ

εε!ιο!ιιι εε ιιι!ι· νοιι ινοεειιι!!ο!ιοτ Βοποπτπιιο επ εε!ιι !!!ιετ

Φο οτειοπ Πτεεε!ιειι !πε Μοτο επ !ιεπιιιιειι.

Απε Φοεειιι θιτπιιπο ποιπο !ε!ι ιιι!ε!ι ο!πο Βο!!ιο νοιι

.Το!ιτοπ !ι!ιιππτε!ι πι!! πετ !θ`τοΒο !ιοεε!ιο!ι.!Βι: ννοιιιι πιιπ

νι!ο οπτειο!ιεπ ε!οοιιι!!ε!ι ο!ιτειι!εο!ιο Κε.ιεττ!ιο ποτ επε

τοπ Ι.π!ιιιοεο πιιπ εεε π!ερειι!ετι !ιιι !ιοεοππετεπ ποπ ε!

ιιοπ μια !ιετνεττε8εππ πιιπ ω! ε.ιιπετοιι ιιειι!Βετ, πιιπ

Μιτππι !!ιιποι εε ε!ε!ι εε οίι, πεεε πιοπε!ιο Μεπεο!ιοιι

εο!ιιιο!!!ε !ιοετε.ιιπ!ε Κε.τε.ττ!ιο !ιο!ιοιι, πιπ ποιιιι Μεποτ

π!ε Μερεε!ι!ειι ποιπο επ νετ!!οτοιι. Τε!! ροτεειι!!ε!ι Με !ι!ετ

!ιι εεΜεεειιι $!ιιιιο ιιι ο!ιιοτ !ιεει!ιιιιιιιοιι Απποεεπιιε Βο

!ε.ιιει, π!ε πιο Τε!! !ιι ε!ιιι!!ε!ιοτ ννο!εε εποε εετε!ιε

νοτιτοτειι ποιπο, ιιοιιιι εποε Με! !π επε!!!!ιτ!!ο!ιοτ Ατι.

Ι)ο!ιοτ ιιιεε!ιτε !ε!ι !ι!οτ ιπε!πο Αιιε!ε!ιι ιιι!τ.ιε!!οιι.

!λΐειιπο !ο!ι ιιι!ε!ι επιιοε!ιει ποτ Β'τοεε ιιπ, !π ιιο!

ε!ιο Ιιε!ιειιε!ε!ιτε !π!!ειι π!ε ιιιο!ειειι Κοιεττ!ιο ποτ

ε!ιετοιι !..πίτνιοΒο -- εε ιιι0ε!ιω !ε!ι επί θιτιιιιπ ιιιο!ιιοτ

Ετίο.!ιτπιιε ο!ιιιε ι”ο!εοππο Αιιτινοτι ι;ε!ιεπ. Ζπιιιιε!ιει πιι

πειι ε!ε!ι πιι2νιο!!ο!!ιο!”ι !ιι ποπ οτειοπ Φο! (ο) Ι.ε!ιοπε

!ιι!ιτειι !ιεεειιπετε !ιεπι!ε 8ε!ιππιι!επ πιιπ Ηπετοιι. Μοεο

Β!ερεε!τ!ειι νοτ!!οτι ε!ε!ι ε!ιοτ !ιι πειι .Τε.!ιτειι ποτοπΓ ε!!

ιιι!!!ι!!ο!ι ιιι!τ Απεπε!ιιιιο νοιι πειι!οιι!θειι Ρ!!!!επ, Φο ποε

ει!!! επε8οορτοε!ιοπετ $!‹τερ!ιπΙοεο πει!ι!ειοιι. Βιιτεο!ι!εποπ

!ι!!π!!Βετ ιιετποπ Φωτ Φο Κε.ιοττ!ιο Μοπετ ειιι· Ζε!! ποτ

ε!ιιττειοπποπ Οοεο!ι!εο!ιτετε!ίο Με !π πειι πετε.πίι“ο!8ειι

πειι .!ιι!ιτειι, πιπ πε.πιι ιιιο!ει. Μοπετ εο!ιοιιετ ει! ιιοτπειι.

Ι)οιιιι ε!ο!ιι εε ειοετ !ιιι Ι.ε!ιεπ ν!ο!ει· ιιοε!ι ο!πο Ζο!ι ποτ

Βο!ι!!.π!!.ο11 Με είι; εο!ιτ !ε.ει!εοπ Κοιο.ττ!ιο πππ πο. !ε! εε

ιιι!τ ε.ιι!8ε!'π!!ειι, Με !ιε.πι!ε Φοεοε Ιιο!ποιι !ιι Φο Σε!!

πετ !πιιεειι Εεε οποτ εποε !ιοεοιιποτε επίτο!!ιοπποτ εε!

ει!οετ Τει!ε!τε!ι ΗΜ!.

!!!!εππο !ο!ι ιπ!ε!ι πιιπ ποτ Ετεπε ιιι, Με Φοεε Πεπ

Επιιε !π Βοιιι!88ιιι1 Ι.ο!ιοπεο!ιεε!ιιι!ιιεπ επ νοτειο!ιοπ Ψ!7!!.Γθ,

εε ιιιϋε!ιιο !ε!ι Πιτ π!ε πιο! ετειειι Ι.ε!ιειιε_!ο!ιτο Με π!ερε

ιι!ετοιιπ ειιεο!ιοπ:

1) Με Ζειτι!ιο!ι ω Α!ιοτε.

2) Με Μ. εο!ιτ πιιιιιεο!τιπ!!εε!Βο Κ!ο!πππΒ, ινο!ο!ιο !ιι

!!ιτετ Βο!ε!ι!!ε!ι!τε!ι Φο ίτε!ε Βεινεοπιιο !ιο!πιιπετι,

!ιε! !ιοτο!ιε 8οτ!πεοτ !τετροτ!!ε!ιετ Αιιειτοιιοππε

$ο!ιιιο!εεεπε!ιτπο!ι !ιεπ!πει, ινε!ε!ιοτ πε.πιι ο!ιοπεο

π!ερειι!ετειιπ Μτ!τοπ ιπιιο, Με εε !ιο!ιιι Ε'οτειιιιε.ιιπ

8οεο!ι!ε!ιτ, ιιε!ε!ιοτ Ηε!ιετ!ιο!ιοτ Ιτεπιτε!!!οτι.

8) Ιιι πιινετιι!!ιιίι!εοιιι Ηο!οοιι ποτ Ψε!ιιιτ!!πιιιο. Ιε!ι

ιιιιιεε ιιι!ε!ι !ιι π!οεετ Β.!ο!ιιιιιιο @πιο ε" Βεε!ιοο!ι

Μπιτ ιιιε!ιιοε νοτο!ιτιοπ Ι.ε!ιτετε Μ. νοιι τω»!

ο.ιιεε!ι!!οεεειι, ποτ !ιι εο!ποιιι Οε!!εε Μοποτ!ιε!ι επε

εοτιο, πιιεε εε ο!πο !ιππ!!Βο Τειειιο!ιο εο!, πεεε Νοεοιι

!‹τε.ιιοττ!ιο ππτε!ι ποε οτειο Ηο!2ειι ποτ ννε!ιιιπιιεειι

!ιπ Ηετ!ιει επιειο!ιοιι.

Ιιι Φεεειπ Ε'ε.!!ε ειιι:ετο!ιι ιιιε!ποε Ετοο!ιτειιε ο!π Κε

ιοτι!ι ππτο!ι ο!πο !ι!!πει!!ε!ι οτεοπΒιε Ρετεεο ποε 5ε!ιινο!!

Βοιιε!ιοε πετ Νε.εε ππτε!ι !!!ιετ!ι!ιειο ττοε!τοπο !.πίι Με

πιιτο!ι ν!!τοτ!οτειιπε ΜπιιπιιιιιιπιιΒ - νιε!ιο! Φο 8ε!ι!ε!ιιι

!ι!!πτε εε επ εεεειι οιιιιιε ο!ιιιτεο!ιιιοιι πιεοοιι.

!!!7οε π!ε "Με Ι.οΙιειιεροτ!επε, π!ε επ Κετε.ττ!ιοπ οι!

π!ερεπ!οτειι εε!ιε!πι, ΜΜΕ!. -- εε ιιιεε!ιτο !ε!ι !ιοεπε!!ε!ι

ποε ιιι!!πιι!!ε!ιοιι θιεεε!ι!οο!ιιε εε.ιιοιι, πεεε !ε!ι !ιε! πετ!

π!!ε!ι!Βοιι Κειεττ!ιεπ ιιιο!ει πο!!! ίε!ι!Βοοιιιι8οιι επι, ινειιπ

!ε!ι ε!ε!ο!ιοο!ι!εοε Βοετο!ιοιι νοιι Μοετπτ!ιοι!ειι σποτ Μπ
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σοσσ ΡοΙΙοτὶοποπ νοτοοοοοτοτο. - το οτοΙΙο εὶοὶσσ, οο

σοΙσ οσοτ Μουσε τοοὶσὶνὶοτοπσο Κοτοττ·σο σοι· οσοτοπ

Ι.οὶτννοΒο 8οσΙοοτ οπο, Φο οτὶοπτὶοτοπσοπ Ρτ·οοοπ, πιο

οσοτ σοο οοποοΠο Μοπιοπτ ΚΙοτσοὶτ 2ο οτΙοποοπ οπσ σο

Ισοτπτοο ιποὶοτ οὶπο πιοὶπο νοτοοοοοτοοπο σοοτοτὶοςοπσο

Απτονοττ. οοσοΙσ ὶσσ 2ονοτ οτίειστοπ Μισο, σοοο οτοτ οοὶτ

1 --2-8 .Ιοστοπ Φο Κοτοττσο σοοτοσοπ οπσ σο ίτσσοτ

πὶσστ οο εοντοοοπ οοὶ.

Βοὶπι ντοὶσΙὶσσοπ θοοσσΙοσστ Ιοοοτ οὶσσ οὶπο Ε'τοΒο σοσσ

Μοοτοτσοτὶοπ οσστνοτ οτοΗοπ. Ισσ σοσσ οοΙοσοο πὶσστ νοι·

οπσστ, ντοὶοο οποσ πὶσστ, Μο οο!σσοο :ο τοπ ονοτο. -

Ηὶπ οπσ ννὶοσοτ σπσοπ οὶσσ _ὶο νοσΙ ὶπ σοτ Ιστοτοτπτ

ΜὶττοὶΙππΒοπ σοτοσοτ, σοοο οποσ σοσσ νσοὶσΙὶσσοπ Θο

οσσΙοσστ Μοοτοτσοτὶοπ σεισμο οοὶ. Ισσ σοοννοὶὶοΙο ποι·,

σοοο σὶο Μὶττοὶὶοποοπ τοτοοσσὶὶσσ σο! θοοτοπσπὶοοοπ σο

τοσοπ. - Βοο·οοοπ ὶοτ οσοτ Φο Κοτπσὶποτὶοπ Οσὶοτοοο

οπσ Κοτοττσο σοτ οσοτοπ Ι.οίτο·οοο οὶπο οοστ εοντοσπ

Ιὶσσο. Ποτ· 8ΙοὶσσοοὶτὶΒ σοοτοσοπσο Ποστ Φωτ σοσοὶ Οτο

ὶοεοπσοὶτ οὶπο Μοσποπο οποοστὶποοπ, σὶο ΟοοσσΙοσστοτοὶΙο

τποοὶὶσσοτ ινοπὶο 2ο σοτοστοπ, σ. σ. τποπ οοετ σὶο ΚΙοὶ

σοπο τπποο οο οοὶπ, σοοο οὶο πὶσστ τοὶστ, σο Βοτϋστοπο

οσσοσΙὶσσ οοὶ, οο σοοο Φο Ε"τοοο σοτσσ σ1οοτοτσοτὶοπ ιποὶοτ

ρτοστὶοσσ οποτὶσστὶε ὶοτ.

Ιπ σὶοοοπ Ε'ο.ΙΙοπ, πο οὶσσ σοττποὶσσὶο τοοὶσὶνὶοτοπσο

Κοτοττσο σοτ οσοτοπ Ι.οτ`τντοεο σοσσ σοιπ Βὶπττὶττ σοτ

ΘοοσσΙοοστοτοὶίο οὶποτοΙΙοπ, Ιὶοετ τποὶποο Βτοσστοπο σοσσ

Φο Πτοοσσο τπτ σὶοοοΙσοπ ὶπ οὶποτπ Μοτποπτ, ντοΙοσοο ὶτπ

Αὶὶεοπιοὶπσοσπσοπ σοο Ι(στ·ροτο σοει·σπσοτ ὶοτ. Απο πτωσ

οτοπ Ποετ σοτ 0οσοπΙτο, σοοο σὶοτ οὶπο οοιποσο Νοοτο

οτσοοὶο τοορ. οὶπο ΟσΙοτοοο οὶπο ποστιετοι ὶπ σοτ ΟὶτσπΙο

τὶοπ σοτ· οσοτοπ Ι.οτττνοοο σοΦπΒοπ οπσ οοὶπὶτ 2ο Κο

τοττσοπ σὶοροιὶὶοτοπ.

Εσοποο σοπσοΙτ οο οὶσσ πω οοποοΙΙο Νοοτοοτσοπὶο σοὶ

ὶοποοπ ΕσοΙοοτοπ. Ισ οπσοτοπ Ε'οΠοπ ὶοτ σὶο Βὶοροοὶτὶοπ

σοτσσ Νοοτοοτσοπὶο ὶοίοὶοο νοπ ΠοσοτοποττοπΒοποοπ

σοο Κοτροτο οπσ σοο θοὶοτοο 8οο·οσοπ. Βοοο οοκοοΗο

Ποσοτοποττοποοπεοπ οπεσποτὶο οπο” Φο Κοτοττσο πω·

οσοτοπ Ι.πίττοοεο Φτσοο, σοτοπτ οποσ Ποτ”. Μοτὶτ2

8σσὶπὶστ - Ε'τοπστ”οττ ὶπ οοὶποτπ σοσο.ππτοπ Βοστ

σπσσο.

Νοπ σωστο τποπ ιπὶτ οοΒοπ. σοοο ιποὶπο νοτοοοοοτοιιπε

ίοΙοοσ οοὶ, σοοο οὶσσ Φο Βὶοροοὶτὶοπ Βοτοσο ὶπ οὶποι· οὶσσ

Μ. ννὶοσοτσοΙοπσοπ ΖὶτΚοΙοτὶοποοτϋτοπε, σ. σ. ὶπ οὶποτ

νοοοτποτοτὶοσσοπ ποστιτιοτ οοοοοτο. Ισσ ποσοστο σοοοεοπ

οπίοστοπ, σοοο οὶποτοοὶτο σοτ Ασοοοο ὶπ νοποτο Φο Απο

σοὶΙοπ8 οὶποο Κοτοττσο νοτοοΒοττ οπσ οπσοτοτοοὶτο Φο

8οσΙοετοπ Βοοσσινοτσοπ σοὶ ΝοοτοοτσοπὶΙτοτπ οίτ ὶπ 881'

ὶτοὶποτπ νοτσοὶτπὶο ειππ οσὶοὶττὶνοπ Βοτ'οπσο οτοσοπ. Ιπ

οὶποπ· οτοοοοπ Βοὶσο νοπ Ρο.ΙΙοπ σπσοτ τποπ ὶτπ 8σσπορΓοπ

ὶπτοτνοΙΙ ποι· σοο ΒὶΙσ σοτ Ρο.τ·οοο σοὶ οοστ ἔοτὶποοπι

ΚοτοττΙι οπσ τποοο τποπ οπποστποπ, σοοο Φο ροτοτὶοσσοπ

Ζοοτο.πσο Φο Βοοσσονοτσοπ οτοοοεοπ. Βὶο οὶσσ σοοΓοπσοπ

νοτοσσΙὶὶπιποτοπΒοπ σοο Κοτοττσο οτοὶοοπ σοσσ πιο! Φο

ΒοτὶπΒο Ψὶσοτοτοπσοστοίτ σοτ στο ροτοτὶοσσοπ 8σσὶοὶτπσοοτ

σὶπ.

Ηὶοτσοτ Βοσοτοπ οοσσ σὶο Κοτοττ·σο, Φο πὶσστ οοΙτοπ

οὶποτ Ρστσὶοο νοτοοοεοσοπ. Ιοτ Φο 1.οποοπτοσοτσο1οοο

σοοιΙὶσσ οοοοοσὶὶσοτ, οο ὶοτ οι σοὶτοππτΙὶσσ Φο Νοοο τποὶοτ

Βοὶ οπσ σοτ Κοσὶὶοορί σΙοοο - οοσ! ὶπϊοὶ8ο οὶποο οσο

ὶπὶοοσοπ Ρτ·οοοοοοο. Βὶο σοτπ Αοοστοσσ σοι· Ι.οποοπτοσοτ

σοὶοοο οο οίτ νοτοοοΒοσοπσο Νοοτοοτσοπὶο οοὶοτοὶσσ οσοτ·

οίτ τπὶτ οὶποτ Γοοτοπ Νοοο οπσ σοοσο ννὶοσοτσοστοπσοπ

Κοτοττσοπ νοτοὶπτ, οο σοοο ὶσσ οποσ σὶοτ 1ο οὶποπ· σοτσσ

Νοοτοοτσοπὶο σοσὶπετοπ νοοοπιοτοτὶοσσοπ σοσὶΙὶτστ σοο

σὶοοοπὶοτοπσο Μοτοοπτ σ” Φο Κοτοττσο οοσοπ ιποσστο.

Βοο οροτοτ ΒοονσσπΙὶσσ οὶπττοτοπσο Βσσννὶπσοπ σοο 8σσπο

ρίοπο οπσ σοο Γτοὶοοτσοπ σοι· Νοοοοοττποπ8 Φὶτίτοπ

.τποὶπο Αποὶσστ σοτ· οτοτοοπ, σοοο Φο νοοοτποτοτὶοοσο σο

οιιιο ιιπτ ὶστοτπ Ρ‹›ΙΒοΖοοτοπσ σοτ Ροτοοο οτοοσσὶὶσσο

.Βοσοοτοπ8 το Φο Κοτοττσο σο.ττο.

Ιτπ ΑποσσΙοοο οπ Φο νοτΙὶοΒοπσοπ Αοοίσστοπεοπ ποσοστο

ὶσσ ποσσοτοσοπσο Τσοοο οοοορτοσσοπ:

Ιπ οΙΙοπ Ρο.ΙΙοπ νοπ ΜΜΕ τοοὶσὶνὶοτοπσοπ Κοτοττσοπ

σοτ οσοτοπ Ιοοίτο·οοο ὶοτ σοτσσοπο οποσ οτι Φο Μοοὶὶσσ

σοὶτ 2ο σοπὶτοπ, σοοο Φο Ιοτοτο Πι·οοσσο ὶπ οοκοοΙΙοι· Ποσοτ

οποττ·οποοπο σοεοπ σοσσ.

Ιπ οΙΙοπ Ε'σΙΙοπ, πο Φοοο νοτοποοοτοοπο οὶπο Βοοτοτὶ

μπε σπσοτ, ὶοτ Φο 'Γσοτορὶο ὶπ σοτ Ποορτοοσσο τοοοοπ

Φο οσοπΒοποππτο 8σσοσΙὶσσὶιοὶτ 2ο τὶσστοπ-ΙοΙτοΙ οσοτ

ποι· οο νὶοΙ 2ο τοπ, Φο οπσοσὶποτ ποτννοπσὶο ὶοτ. Ρο

οσοτοπ οΙοο Ηχροτττορσὶοπ σο σοοοὶτὶεοπ, Βοσσοπ- οπσ

Κοσὶσορὶσοτοττσο ιπὶτ οτοτΙτ ΒοοσσννοΙ1τοτ ΞσσΙοὶτπσοοτ 2ο

ρὶποοΙπ. ΠοΒοοοπ οοΙ1το οιοο οσοτ οσο Κοτοττ·σο, Φο σοὶ

πὶσστ ννὶοσοτσοστοπσοτ Δοστὶοσσοπε οποσ οσπο Φώτο!

σοσοπσΙοπο ὶπ πὶσστ 2ο Μποστ Ζοὶτ νοπ οοΙσοτ οοοσοὶΙοπ

ὶτοπποπ, σοσσ ΜϋοΙὶσσσοὶτ ὶπ Β.οσο Ιοοοοπ. Μο 'Γσοτορὶο

τοστ σοσσ ὶτπ τνοοοπτΙὶσσοπ σοιπ σὶοροπὶοτοπσοπ Μοτποπτ,

σοο ὶοτ σοτ Νοοτοοτσοπὶο. Ι.οοοτ οὶσσ, οπο ο. Β.σοὶοποττοπ

εοπσοιπ Βοτοϊ, Φο Πτοοσσο οσο οτοΙττὶοσσοπ Οτσπσοπ πὶσστ

σοοοὶτὶοοπ, οο τποοο το: ϊτοὶο Νοοοποτοτοπο σοτσσ Κοσ

τοτὶοοτὶοπ οσοτ Οροτοτὶοπ Βοοοτοτ ονοτσοπ, "Η οὶπο Εοοτο

Νοοο Φο Νοοτοοτσοπὶο ποτ νοτοτοτΙ:οπ οπσ οοτπὶτ σοο

Ι.οὶσοπ νοτοτοοοοτπ Μισο».

Μο ρτοστὶοσσοτ Απο σοοοοπ τποὶοτοο Ιπτοτοοοο σοτ

ὶπποτοπ ΜοΦιὶπ οοσϋττ - σοτ οσοτ ποσοπσοὶ οποσ Νο

οοπ- οπσ ΗοΙορτοπὶο σοττοὶστ- σοσσ ὶσσ πὶσστ οιπσὶπ, οοί

Φο ντΪὶσστὶΒΙτοὶτ σὶποονοὶοοπ, σὶο οποσ ὶπ σοι· Κοτπσὶπο

τὶοπ «Ιπποτο Μοσὶοὶπ-ὶ-Κτοπσσοὶτοπ σοτ οσοτοπ Επίτ

τνοεο» Ιὶοετ. ΝοποτΦποο οπσ πιοὶοτ «Οσὶτοτοὶο -τ- ΚτοπΕ

σοὶτοπ σοτ οσοτοπ Ι.οΓττνοοο» Φο σοοοπσοτο οοοοπιπποπ

ο,οσοτοπσ οποοοοσοπ. Ισσ ΒΙοοσο, ιποπ ονστσο σοτ Βὶοοὶ

οσο πὶσστ οσσο.σοπ, ποσο οιοο οὶποπ ΈοὶΙ σοτ Οροτοτὶοποπ

σοτπ Οσὶτοτοοπ σσοτΙὶοοοο - ὶπι νοοοπτΙὶσσοπ οσοτ Φο

Κτοπσσοὶτοπ σοτ οσοτοπ Ι.οϊτινοοο οσο ΤοὶΙΒοσὶοτ σοτ

ὶπποτοπ Μοσὶοὶπ οποοσοπ σοτσσ.

Τσοτοροοτὶοοσ πισοστο ὶσσ ὶτπ ντοοοπτὶὶσσοπ ΓοΙοοπσοπ

Μοοοποστποπ Φο Ροστοπο σοὶ σοι· ΒοσοπσΙππο σστοπὶ

οοσοτ Κοτοττσο σοι· οσοτοπ Ι.οϊτινοεο οποτστοπποπ.

Ι. ννοστοπο σοτ οτοτοπ Ι.οσοποὶοστο:

ο) νοττποὶσοπ νοπ οτοτσοτοπ Τοτπροτοτοτοσσννοπσοπ

Βοπ ὶπ σοπ ννοσπτ·οποιοπ. Απο σοοτοπ πιο οὶπο

ΒΙοὶσσσΙοὶσοπσο Τοτπροτοτοτ νοπ 12-14° Β.

σ) Εσοτ· 2ο ννοπὶε Κὶοὶσοπο, Φο πο Φο!.

σ) Ρτὶοσσο οπσ τοὶπο σο”.

Π. Οοοοπ Νοοτοοτσοπὶο οὶπσ σὶο Μοοοποστποπ 2ο

ττοσ'οπ, Φο ὶπ οτοτοι· Βοὶσο ὶστο Πτ·οοσσοπ 2ο σοοοὶτὶΒσπ

οοοὶοποτ οὶπσ. Ι)οποσοπ οὶπσ Φο οοσ Ι Βοποππτοιι Κοτ

οσΙιΙοεο :το σοτὶὶσσοὶσστὶἔοπ. Ιισ Ηὶπσὶὶσσ σοτ σοο νοι·

τποσττο Ψοττποσοσὶὶτὶπὶο πω· Νοτνοοοπ "στο πϋτὶεοπ

ΓοΙΙο τνοτιποτ·ο ΚΙοὶσοπΒ σο οτπρΓοσΙοπ, σοσσ τπὶτ σοιπ

Β.οτ, Ξσσννοὶοοοοοστὶὶσσο ὶπ σοτ 1τοΙτοπ .Τοστοο2ο1τ σοσσ

ΜϋεΙὶσσΙτοὶτ 2ο νοτὶποὶσοπ τοορ. Φο ΑσσσΙιΙοπΒ ὶπ οοοὶ8

ποτοτ Ψοὶοο 2ο σσοτινοσσοπ. Θτοοοπ ΟσΙοτ·οοο ὶοτ τοὶσσ

Ιὶσσ ΕΣὶοοπ 2ο εοσοπ, νοτσοπσοπ τπὶτ οὶποτπ Βοοὶτπο. Μο

οο νοπ Νοοτσοπ ὶπ οοὶποτ Μοποετορσὶο οσοτ· ΒΙοὶσσ

οιισστ ὶπ ΝοτσποεοΙο ορ. Ροτσ. οπσ Τσοτ. οπὶρσοσΙτ.

Βοὶ Βοορι·οοσοπο σοο Ποστ οὶσοο οὶπσ τ.τοΙοεοπτσσσ οΙο

οννοσΙττποοοὶ8 σοΙτο ννοοσσοποοπ σοτ Θοοσσὶοσστοτοὶὶο 211

οτπρΓοσΙοπ. Ποσοὶ ὶοτ οὶπ Ηὶπινοὶο 2ο ιποσσοπ, σοοο ὶοσοο

οππστοο Βοτσστοπ σοι· ΟοοσσΙοσστοτοὶΙο σοτσσ Φο ΚΙοὶσοπΒ

οσοτ οπστοι· Αττ σοπ Ποστ νοτοτοτΙιτ οπσ ποτνσο τποσσοπ

σοσσ.

Ισσ πισσστο πιο 8σσὶοοο σοσσ οὶπτπο.Ι οοΓ ιποὶποπ νοι·

οσσΙο.ο οπτσσὶτὶτοπιτποπ, Φο Βοοοὶοσποπο «νοοοπὶοτοτὶοσσο

Ι.οσὶΙὶτοτ» σοτ Βοποπποπο ω. ΙζτοπΙτσοὶτοσὶΙσοο οπσ «νο

οοτποτοτὶοσσο Ροτοοο τοορ. Ροτο1τοου το σοπ ροτοτὶοσσοπ

τοορ. ροτοὶγτὶοσσοπ Ζοοτοπσ σοτ νοοοιποιοτοπ ὶπι 8σσντο11
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εποε:: ει: :ιε:::ει:. Ψ:: ::ε:ι:ι:ιεε :Με εειε ε:εε:: Λεε

ε:εε:: «νεεε:::εεε::εε:ιε Ρε:εεει: ι::ε::ε εεε, εε εε:εε::›ε

ει: Ζε:ε εερρε:ε:εε:ε :εε εεε εειινε::: εε:: Ζιιεεεεε εε:

Ι.ε::::::εε Με εεε εε: Ρε:εεε :εεε Ρ:::ε:γεε ::εεε:ε::εεε.

Ψ:: :::ει:ε:ιεε εεε: Π:: εε:: :ιε:εε:εε::ει: ε:εε::: ε:εε

Βεεε:ε::ειιι:8. Πε: ννε:ι ε:εε: εε:ε:ιεε Βεεε:ε::ειιι:εε:ε::ι:

ε:εε:ιε:ιιε :ε:: εεε: :νεεει:ε::ε::. ιεε::ιε::: Με 1.ε:::1:ιεε

ε:ε ::εεει:::ει: εε: ::ι:ε Π:εεε:ιεε ::::::ει:::ε, ε::::εε ει::

εεεεεεε:εε Βεεε::ειιιιε εε: Ρε:εεε ει:: ε:ε Ρε:εεειιεεεεεε

:ι:εινε:εει: :ιεε εε: Πεεε:εεε::εεε ειι::ε:εε:ε, ιιεεε: ινε:

ε:ιε:ι Πι::εεεεεειι εεε ::'εεεεε:ι: εε: Νεεε ε:εει·:εε εεε: ει::

:ι:ε:ε:ιε Βε::εε::ε:ι::ε:εεε Με Ι.εε:::ιει :ιιι εεεεεεεει: Ρε::ε

ει:ε Ρε:εεε ειι::νε:·εεε. Οιε:εεε εεε: ε:ε Βε:::ε::ε:ε::ε:Βιιεει

νοε Ζε:ε εεε 08:θεθ::::θ::8:::'88Ο::θ εεε ρε:εε:εε:ιεε :εεε

ρε:ε:χε:εε:ιεε Ζιιεεεεεεε ::ει:ε ει: εε::: :::ε::ε:8εε ε:εει:ε

εε:εε:ιει: 8ε:::::εεεε ::::::εε, ει:: ε::εε εε:ε:: :ι:ει:Βε:εεε

Βεεε::ειιεε ε:ε:ιε εεεεεεεε ::ειιι::ιεε. Με:: ν:::ε εεε:: :ε

:::ε:ιε::ειε Ε'ε:Ιε εε: εεε Ζεεε::::::εε:ε::ει: νοιι θιε:εεεε

::ε:εειι:εεε::ε εε: Ρε:εεε :ιιιε ::'ε:εεειιεεε:ιε εε: Ρε:εεε

ειι:::ιετ:εεειε ::ε:εεε εεε :::ε:εε:ε:: ::ειι::Βε: Π:: :::ε::ε:

ει:::ε::ε::εεε Ε'ε:Βεεεεεεεεε ε:ε εεε:ι:εεεεε Π:εεε::ε Με

εεε:: εεε Π:: ει:: Βεεε:ε:Βιιεθ εεε ε:::ει::ιεεε Β'ε:8εεε

εεεεεεε εϋε:εει: ννεε ειιεεε. Π:εεε Α:: ερεε:ε::ε:ε:εε:

Αεεε:ιεεειιεε εεε Πε::ε:εει:::εεε νοε Π:εεε:ιε εεε :"ε:Βε

εεινε::: εε: Ι.εε:::ιει ε:ε εε: Ρει·εεε :::: ε:εεε:εει: Ρε::ε

:::ιιεε ι:ιε:ι: Ι.:ε::: :ιι ε:εεεε θιε:::εε ε:εεεε, εεε :εε εειιε

ει:εννε::ε::ιε:ε.

Πε: θΘ:::1:1:(0:188::Β :ι:::εεεε ε:εε εε:ε: :ε:: ::ε::ε :::ε:

εεε Β::ε νεεε:εεεε::εε:ιε: :.ε:›:::εεε. Ι3:εεε εεε:::ιει εε::ε::ιε

Με εεε: Με Π:εεε::ε ει: :ιε:ιεε. Π:ε εεε:::εεε ει:: εεε

εεε εε:: θι:εε, εεεε εε εεε εε ε:ε ι:εεε: εεε :ιιιε εεε

Π:εεεεεεε:: νεεε::ιεεε::εε::ε Ρε:εεε ε:ι:ε::εε. :Νε:::εεε εε:

Ρε:εεε ::εεε:ι Με εεε Με Νεεεεε:εεεεεεε ε:ι:. ε:εε: εε

:::ε: ε:εεε Ζεεε:ε:::εε:ιε:ιε εεε Με :εε εε:εε::›ε εε ε:

::::::εε? Οεε: εεε:: Ρεε:ε::ε ε:εε:; εεε: Μεεεε Ι.ε:εεε,

ινε:ε::εε :Με ε:εε: Δειεεεεεε:ε:εεε νε::::ιεεει: :εε εεε:

ινε:ε:ιεε ειπε: Πιι:εεεεεει: ει::ε:::ε, ::ε:ε:ιε ε:εε νε.εεε:ε

εε::εε:ιε Ρει·εεε ::εε::::ετ:εεε: Ιεε εε ε:ε Ζεεε:::ι:ιεε::εεε

:Με εε: :Η::·ι·εε? Αεεε::::εεεεεε εε Μεεε Αιιε::::::εεεει::,

ι::εε::εε ω:: εεε: Κ:ει:::ει:Βεεε:::ε::εει: :::::ιε::εε, ε:ε εε

:ειι: :::::ιιι-:εε:: εε::εε, εεεε ::::ε Η:::ε Μεεε: Α:: εε

εειι::εε εεε:: :::ε::ε:εε::ε :Β::ε:Βε ε:ε:ε:ε ::ε:εεε ::εεεεε.

Κ:εε::εεεεεε:::ε::εε Ι. Επι:: Κει:ειι:ε. ε. Μ:: 1898.

Ο:::·. Ρε. ε: ε.. ιι. Νε::::ει:, Ι::Βε θεε:ι:εε. Πεεεε::ιε:εε::ι:.

Κ:ει:ε: ε:ιε:ιεε ::ε:::: :::::ει·:::ε:ει: ε::::ι:εε:ιχει:εε::--εεε :ιε:εεε:

Με:: :ιεε:ιεει:: Με ε:::ι:εεε:::ε.:ει: :εε, ω:: ε:ε :Με ι::εεεε: Ατει::

ιιεε ει:: :ιιιε :::ειιε:ιε ε:εε ε·ε:ιεε ν:7ε::ε, ει:: ε:ε:: ειι ::ε:ιι:::

ρεεε. Βε:ι·:ιεε εν:εεε::ιε:ε Με:: ο:: 5-θιι:ε:. Π:ε Νεεε:::ιε::ιει:ε

:εε εεεε::::ει· ::ε:. Ιιι: Γι·:::::ε:ι: Β:ε::ε::ιε:ι: ειιε 8ε::ι:ιιιι:εε ε

::ιεεε::. θε:εεε::: ::εεεε:ιε εεε Κι·εε::::ε:εεε::ε. :ιι :εεεεε: ο::

νιιιι:εε ει: εε:::εε::εει·.

:::ε:ι:ε ε:εει:εεε:εε::ε Κε:::ιι:ε::ει:: Α:ε Πεεεε:::ε:εει·::: :ιιιε

ε:ε :ιιι εε:: Με: Αι·::ε:ε :ιιιε εννε:· νε:: Βειιι:ειιειι:εε:ιε· Με

Βειιεεεειι:ει·ι:ει:ε·. Πει::ει::ε:ι.:ε ιι:εεε εε:· Βε:ι:ε: εε::ι:ε:: εἰ::

::εεε:: :ιιιε ε:ε: εε:ι:. Π:: Ζεεε:ι:::ιε:ι:ιε:ιΒ· :Με εεε: Κεεει·:::

:ιιι Γ::::::.:ι: ειιε εε:: ει·εεεε:εε :ιε:ε:.ε::ι:ει: εε: ει:: Α:::ε:ε :εε

νεεειιιειο::εε:ιε :.εε:::ιε.ε ::ε::ε::ει:ε:ιε. Βε:::: $ε:::ε:εεεε:ιε:: :εε

Με Νεεε ::·ε: ι:ι:ε Ρεε:ειιε:ιι εε::::::: :Με :εεεειε ::ιιιιεε Με. :ιι

:εφε εε: Βεεεε·::ι·:ι:ε Με: ν:ιεοι::ειε::εε::ε Ρει·εεε εεε $ε:::νε::

εει.νε::εε ει:: Νεεε ε::ι. ::::ε:ι:ε εε: :εεεει: Νεεε ::ε:::::ιε εε

ει: ::ε:.:::ι::ει:εει· Βι·εε:ε::ιι::::·, Με ει:: εεε: ε:ε:ε:: 8ε:::ε: ε:εε

"Με ει::ε:: Αιι::νεε::ει: ιιιιεε:·::ι·εε:ιε:: :ν::ε. Πε:ιε:· εε: ιει·οεεε

:::::::ιιιι:ε;ει·. Πε ε:ε Βε:ιι:::εεε% ε:εε εεε: ε::ιιι::::ς ειι:ει·ιι:,

Με: Με Νεεε εε: ειι::εε:ιεει· ε:ειιι::; :ιιι Βειε :ν:εεει· ::ε:.

Πει-ι ει:: εν:εεει·:ιε:ε Με:: εε Με. Με Ρει:ε:ιε:ι: :Με ::·εεε:::εεεε

εεε: ::ει:εε ε:ι:εε:ι:ε.:ε. - Β:εε ::ε: Μεεεεειιιιιε.<.; ι::εε ιιι:εε

:ιεε::ιε: Βε:ι:ε: ε:::.

Π:ε ε:ι_:ε:ιε:νε Πεεε:εεε::ει::: ε:·8:ε:›ε ::ε:εε:εε:εε ε:εε::: :::ι:εε:ε

::ι:εε::ε:εεεει:. Κε:ιι Κεειι::::: - Τ::ε:ερ:ε: Ρ:ερεε:ι:εε. νει·

εεε: Βε:::ε:εεεε:ιε:ι Με Νεεε :Με ενω:: ει: νε:εε:ι::εεεεε.

Γε::ει: Με Αει:ιε::ε:: εεε:: :Με - εε εε:: Ρε::ει:ε:ιι ε:ε:: ερε

ι·:ει·εε :εεεει:. Νεο:: ε:ε:ειει: ':'εεεε ε:εε:ιε:εε Ρεε:ει:ε::ι ει::

Οι:ε:εε:ειι εε: Μεεε:ιε:εεεει:, εε Με νε:ειιεεε:ε:ι::ε ε:ιιεε

ε:ε:Τε:: :εε. Νεο:: :Σεε:`ε:·ιιι:ι:Β· εε: ::εεε:ιε:ει:εειι ::::ε::ει: ε:ε

Αιι:::::ε Με.

 

Η:ε: :εε Ρ::νιιε εεεειι:εεε :ε:ο::ιε νεεει::εεε::εε::ε: Ρε.

:ει-ιε νε:. Π:ε νεεε:εεεε::εε::ε Ριι:εεε ε:εε ε:ε :ε:ε:Βε εε:

Βεεεεε:ιι:ε.- Β:ε :ιεε:ει:εεεε ει:ει::ιει εε: ειι:ε:ι ε:εε::

Κεεε:::: εεεεεεεεει: :Με εεεε:εε εεε:: :::εεε:ε Ζε:ε εεε::

εε:ε εε. - Πεε Ρ:ε::ι:εε:ιεε εε: Νεεεεεει::ειιε :::εε:ιεε

Ηε::ιιι:8.

Κ:ε:ι::εεεεεε:ι:ε:::ε Π. ::::εεε Κεεειι:εεε:εε :ιιι Με:ε

189':.

:::::ι:ε. Ε., 18 ε. ε. Πεεει:::ε:-Πρ::ιε:εεε:εεε.

Ιιι: :ι::::ε 1897 :ε:::· :ε:: ει:: Μ. Η. ει::ε Εεεε. Ιιι:: :εεε ε:ε

εε:::ε :ει Πε:: ε:εεει:ε νε:. Πεε θεε:ε:ιε ει:: Με:: ::·ε:εεε:. 5:ε:

ε::::εε:: ε:: εεε εεε ει: εεε::, ε:ε :ε:: εεε ει::ι. Π:ε θε:εεεε

εε: Οοειιι:ιεε:νε ::ιι:::: ιιιε:ε:: :::::ε:ε:ε, Με ιεε::ιε:: ε:::::εει:

ιιιεεε:ε,. Με Νεεε ει:: νε1:::ειιιιι:ει: :εεε :ιιιε εεε εει·εε:::ει:

::εεε :ειε::::ε:ιε: :::εε:ι:ε: Βε:::ε::::. Με εε:::εε :ιε:εε ει:: ειε::ιε

Β':ιιεε:: ιι:ε:ιε :εε::ε :::ιι εεε εε:: :ν::ι·ε Αεεεεε:εε:ι. Αιιει::::ε

εε:εε:: ::εεε Με:: ε:::::εεε:ι:, εεε:: ε:ε ει:: :Με νε::ιει· ιεεεε εεειι:ιε

εε:νεεεε ιιεε ε::εεεε :ε Με Βεεεεειι::ε ::εεε:εε::ε) Βεε·ειιι:ει:

ει”. Πε:: ινε: Με εεε: Πει:ιρ:::εε ε.ιι:'ε θε:::εε εεε::εεε::.

::εετε ειιεεε:::ε ε:›ει· :::::ε :Με νε::εεεειι. Με:: εε::ι:ε:: Μιαο

:::ε:εεε ει:ε ει:: εεε:: :οι·ει:·εε·εεςει:. Αι:: εεε: ::ε:ι:ιενε::ε ::ιε:·::ε

ε:ε ει:::εε: ιιο:: εε:: ει:εε:ειι ::εννεεεε:εε ει:: εεε: Βε:::ιεε ε:εε::

εει:. Ζε: Ζε:: ε:ε:::ε: Βεε:ε:ιε:8·ιι:::: ει:: εε ::ει·ε:εε ::εεεε: ε:ε

ενει·εεε. :Με :ει:Β·ε Με ::εννεεεε:εε ε;ε:.εεεεε Μ, :ιε:ιε :ε:: :ε:εε:

:::ε:ιε :εεεειεεεε::ε. Βε: εει:ειιε:ει: Γ:ει:·ει: ε::ε:::· ω:: ε::ε:.εεεε

εε::οιι :::::ιε: ::::ε::ε::ε Αε:`ε::ε ::εεεει:εεε :ιεεεεε. Π:εεε:::ει:

ενει·ε:: εεε:: :ιι εει· Βεεεεει:::ε ειιεεεεεεειι. Ιιι:: εε::ιι: Βρ::ερε:ε

εε. - Πε Με Νεεε νε::::οι::::ιειι :εεε εε: εεε :ε:: :ι::ε:: ε:εεε

εε:εε:ε Με: :ε:ε ::':ε::ειι ::εε:ε::ει:ε Με νεεε:ι:οεοι·:εε:ιε ε:εεε

εεεε:ιε:ε:ιεεε, εε ::εεε:::εεε :ε:ι ε:εε::: εεε 8ε:::νε::εεννε::ε εεε·

Νεεε ειιι·ε:ι Κειιεει·:ε:ι::ει: ε::::::: ει: ::ι·::ιεειι, εεε:: ε:ι: ::"εεεεε

:ιειι εε: Νεεε ιιιιιιιε.ε;::ε:: νιι:::εε. Πε:: :::ε:ιε ει: Μεεειι: :εεε

εε:::εεε μι:: Με νε:εεε::ιιιιι:, εεε:: Με Η:εεε ::: εε: Βεεεεειι::ε

εε:: ε:εεει: θ:ιιιιε εειι: Αιι:ε:: ε::Πεεε:ιει: ::ε::ε. Π:: εεε Β::ε

ι:ει·νεεειι Βε::::ιιρ:ει:ε _:εεειι:ε::ε εε Ζε:ε ιεε::ιε: Βεε:ε::::::ιι::ε

::εεεει:ε, εε εεε::ιε :ε:: ιιι:: Με Βεε:::ει:ε εε:. νεεειι:εεε::εε:ιε

::ε:::::::::, ειιι·ε:: :ιε:εεε Βεεεεει:::ει::ιι:ε Ρε:εεε εεε θε:::ιιιε::.εε

ννε::εε :ε εε: Νεεε, Πι·εε:: εε: Με εεεεε:::ιε:::ε8·ε:ιεε Βε:ι:ε::::

:ιειιε, ::εις:::εειιεε Αιι:ε ειιι:: ερ::ερε:εε::εε Αιι:ε::. :ι::ο:ι:ε

εεεεει: εε::::ε::εε νε::εεεει: ει:: Βεεεει.ιι::ε. Νε:·νεεε: Βε::ιιιιρ:ει:

νε: εεε: εεε:: εεε: Δι::ε::. Πε:::ε 8::ε::ιι:ι:.ε:ε:: Με:: εε:::ι:, Με

Κεεεε ειι εε:·ε:::::εε:ιε:: :ιιιε ε:εε Βειεν:::::ιιι:ε ει::·ε:: Με :εεε

::ιεεε::εε:ιε Ρει:εεε εεεεεεε::ε:εει:. :ε:ι Με:: εε.::ει· ει·:ιι€ει:ε

εεε Βε::εεεεει: εεε ::::::εε::ει:ε, εεεεε::ιε ει:::.:.ε: εε ::::ε::εεε::

εεε:: ::ε:::ει::. ινε :ε:: ειιιεε:ε :ε::εε, ει:: Κι:: ει: :ιο:::ιι:ει: εεε

ει·ε:ι::ε:ιε ει::εεινε::ει: Β:ει::.

Νεο:: Με:: ε:εε:· :νεε:ιε ε:·εε:::ε:: εεε:: εεε :ι:εεε:ιε:: ει::

ει:: :ιιιε ει:: :Με _:εεε: Μεεε:ιε:ιιιιε εε:::εεεε, Με :ε:ι ::::

νει·εε::::η.ι;. Βε: εε: Αεε::ιεεεε εε:: Με εε, εεε:: Με Με ει:

Κερεε:εε:: :ιιιε Κει::εε::ι::ε:ε :ε:εε :ιιιε επι:: ::εεεεεε:ε εε:

εε: Β':εε::ε:ειι:ε :ιιιε :ε εε: Πε::ε. :ιιι ε::ιεε:ει: ?Με ιιιιιεε

ε:ε :Με εεεε::::ιειε Κερ:ε ε:::ε:εεε - :ι:: :εεεεε:ειι :εε ει::

Βειιιι: ::::ει·:::εεε. ::ε:ε:ιεει·ε Αε:'::::ε ε:::ιε Βειεεεεεεε:εενε::εεε

:ινε:ει: ::: ::'ε:::: ::ε:ε νε:ι.;ε:ιει:εειι 8ε:ινιι:ι:εε:ε :ιιε::::εε:: :ποιμε

::ειιιιι:ειι, εε::ννε:·ε Δε:ε::ε - :ιιι ρεεε:: Με: - :Με ι:ε::::ειι:

ι:ιεεειι: Βεννεεεεεε:εενει·:εεε εεεεε :ιι εε: Βεεεεεε:ιε.

Π:ε εε:::ινε:ε:: Α:::::::ε ::εεε::::ε:: Με Με :ε:εε: «νε::εεε::

ε:εε:· Βε::·ι:εετεε:εενε::ιιεε - εεε:ι::ε: :::ε:εεει:, εἰ:: Με ειιυε:

'Ι'ε.<;ε εεει·:ιε Κει::εε:::::ε:εεε εε:: Ε:ι·:::εε::εε εεε εε. 8 :εεε

:εεε :ιεε:::ιει· 0:::εεεειιεει:. Βεε:1::::ε:: ::::ε: ::'ει:::::ε ι:εε:ε:εε

:ε:ι, εεε:: ε:ι:ε εεεεεερ:εε::ε:ιε Βε:εειει::: :::ε:ιε ι:εε:ιειι:νε:εει:

ν:ιει·. :Με Μιιεεε: ιιιε: ρ:ϋπε::ε:: ε;εεεε:·::ειι. εε: νεεε: :ε:ιεε.

5:ε εε:::εε :ει εε:'ε::::: ειιε ::ε:εε: - :ε:ε:ιε εε:::ι·ει:εειιε- νε:

ε:εε::: Με:: ε:εε:· :Με ::::ε: Π:::εε::ιιιι:: εεε.

Π:ε ε:ήε:ιε:νε Πεεε:εεε::ιιιιι: ε:εε::: :ε:,ε·ει:εεε: θι·εεεε, εεε:::

εεεε::νιιε::εε ιιιιεε:ε Μιιεε::ε:::, :Με Κειε.:::ι, ι::εεεε :::::τει·ε

Μεεε:ιε:ει:εει:, ε·:εεεεε εεε::ε:εεε Ρε:εεει· (ε:ε::ε ι:ε:γ:::5ε)ζ

Νεεεεει:::ει:ι;; ι:ει::::ιε:ιε :ι·ε:: Νεο:: εε: Κε::ι::ιι:ε:ε:ι::ις νε:

εε:::νει:εει: Με ::ι:εε::ε:ει:εεε :εεε ςει:ε εεε Με Μι:εε:ιε:::

εε:::ιι:::ρ:εεε εε εεει·::, εεεε Με Νεεε εε::: ::ε: ιιιιι:εε. :::γρει·

ε:οι::::εε ειπε:: :εεε ιι:ε::ε νε::ιεεεει: :ιιιε Με:: Δ:εριιεει:ει:

εε: Μιιεε::ε:ειιεεε ειε:ειιε ερεεε:::::: ε:::ει:ε::ε:ι ε:εε:, εε εεε::

εε: ::ε:ιε:ιι:ε:ει·εεε· :εεε ε:ε::εε εε :εεεεε ιινε:.

Ιιι:: εεε::εε εε:ειι:ε ει:: Θι:ιιι:ε εε: Αεειιιεεεε εεε εεε

Βε:ιιεεεε ε:ε Π:εεεεεε ει:: εεεε:ε Βρ::ερε:ε εεε ιεεε:::ε

εεειεε:ι: ε:εεε Π:εεεεεε ::εε:εεεεε.

Ζιιεεε:ιεε ::εεεεε :ε:: νεεειεεεει·:εε:ιε εεε:ιιιιιι ε:ε :ιε

εεε:ιει:ε :εεεεεε::εε. Π:ε Π:εεε::ε εε:εε:::εε :εεε :ε ε:εε:

Ο:::ε:εεε ::εε:εεεεε εεινεεε:ι εε:ε. .Τεεεε:ε::ε ε::ν:εε εε:

ε:::ε::ε:νε Βε:ιιεε εεε νε:::εεεεεεε:ε ε:εε: Ρε:εεε εεε

εο::::ε εεε:: ε:εε: Ι.εε:::ιεε. Πε: Π:::εεεεε, εεεε εεεεε

εε:ε ::ε:ι:: :::εε::ε:εε:ει: εεε :ε εε: Πε::ε Κει::ε:εε::
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οπο 8σοιποτο οπο Βο1οι.ιοπιι!!σο Βοοοιιιοο!Βοίοο! 1ιοοιοοο,

- ννοιοτ πο! οπο Ζποοιποιοοίο11οο Φοοοτ Βτοσοο!ποποοο

ιπι! 0ιο!οεοποοιιοπτοοσοοο νοοοιπο1οτιοσοοτ Ρο.τοοο οιπ.

Βοι νοτοποοοοοτ νοοοιποιοτιοσοοτ Μιο!!ιιο1ι ιοτ οοι μετεο

Βοτιοιπ Β!οιοτοσ!ι, πιο οοιιπ Βοποοπ οοο Κορίοο, οιοτοοτο

Β!ιιιϊο!!ππο οοο 8σοιιιοΙΙΒοινοοοο ιο οοτ Νοοο οποποοο

ιποο. )Νοτ οο οοι Βσοπορ!'οο νοτοοσοοπ οιιι, οοπ οπο”

οι!ιτ!ιοτ πο οοποοο, οιπ! Φο Βοοοιισοτιιιιο ιποσοοπ. οποο Φο

Νιιοο οιι.οιιτσο ιιπ 1)πτσοΒοοο!Βοοιι νοτ!ιοτι. Βοι οοτ Ατ

οοιι ιο οοτ Βοττο οοιππιοο ιιπ Βοποοιι Φο! Μοιποοιο ιο

Βοιιτοοοπ οο!σοο Φο Ρο.τοοο οοΒοοοοεοπ οπο ποτ

οτοιοπο Φο Κοποοοτιοο ποπι Κορί οοιιο Ηοοοπ οοο 0ιοιτοι

οοο, οινοιτοπο Φο οοιοοο οπο ττοσοοπο οπο: οπο οτι1ιοπο

οοτ οπο, ινο!σοοτ Φτοοι οιιί Φο Νο.οοποσο1οιιποο.οι οπο

ιοο1τοοιι οπτσο '1'τοοοιιο.οοποο νοπ οοπ 8οτοιποο Αποοο

ιο Φο Νοοο ιινιτοοπ πιο. 1ο οοτ τοοοιοσοοο Βοοοοιιποο

ινιτοοο οοοτ οοοο Ηιτοοειτοοο οιοοτ οι τοποοΒοοσοποπ

€οτ1811 οιιι. - Πιο Ροτοοο ιποο οιοτ οοο!ιοο οπιοτοοοιι,

πιο Φο οποπ οο!ιοππιιοτ Ψοιοο οοιιπ οποτοπ ιιπ οοοτ

οοιιιοιιοο Ειοοποποοινο.Βοο οιιο!ιοοοο !ιοιππι1. - Πιο Κοιοοι

οοπο οοτ ΒοοΙο.ειοο Βοοοοινοτοοπ ιο11ι οοι· 0ο1οοοοοο!ιο

πτοοσοο οοι· νοοοιοοιοτιοσοοπ Ροτοοο οπο οο.ο πιποοιιιι

σοο Βοοι.οοοο ο!ποτ νοοοιιιοτοτιοσοοπ ωιιιιοιι Πιοτι ο1οτ

πο!" οοπ 0ιοοιιποοπ οιοοο οοποο!οο Ζποοιπιιιοοοο.ποοο, οοτ

Φο Ε'ιιιιοτοπο οοτ Πιποποοο πο! ποοο!ο Βιιι!οροιο πιο πο

ποοοπο ετοοοοτ Ψοοτοοοοιο!ισοοοιτ οο!ειοοι. - 01ο οιο

τοροποοσοοπ Μοοοποοιποο οιιιοπ ίο!Βοποο: Ποσο Κο!-ιοιοι

οιοτποο Αιπροτοοοο οοτ οιοιοτοο ποιοτοπ Μοοοοο!οποοο,

ινοοοι οιπο οοοτ "πιο οπιίοτποπ Ιιοοο. Βοοτοιοσοο Κοπ

ιοτιοοοοπ οοτ ποιοτοο Μποσοο1ιι ποο ποιοι· οπο! ποιο

Κοπιοτιοποοοοίπτσοοο οοιοοτοοιΙο ροτο!!ο! νοπ οιιιιοπ ποσο

νοτο.

13ο οπο ιιπ Αποοο!οοο ιιπ Φο Νοοοποοοοπο!οπε Αποιοιι.

οιποιο!!ιο οπο ιιπ Αοοοο!οοο ιιπ !οτοι:οτο οιιιο ιποΦο.

τοσοιο -οο οπο ισο νοπ οοτ Επιίοτοιιοο οοτ Τοοο!!Ιο

τοπιο οπποσοοι ο1ι. Ποσο νοτοπτοοοε οοτ Οοπ1:οτιοοοοοο

ννοοοοπ ποτ Φο Νο.οο οσοι!. Ισο οοοο πιο Φο Ροιιοπιιιο

οισο ο!!οπ οοπ Βοοοο1ιοοοοιιοο οποοοιοοπ, Φο ίτοοοτ

Κορίοι·οιιιοτο οπο Βτπσο, 8σοποποοΙ οπο ΒιιιΙοροιο οει·

νοττ1οίοο. - Κοιπο ο1ποιοο οοτ Ετοοοτοο ΕτοσοοιπποΒοο

πιο ιποοτ ω. 01ο τποοιοοοο Βοοοοι.οοο οποιο :ιππο

ποισοποτ νοτττοεοο, οοοο!οισοοπ Φο Ατοοιι οοι οοοοοο

τοπι οπο. ΙπιοΙΒο οοοοοπ οοοοι πο νοιι οιοοτ Βοιωτ

οιιοε ποτ Αοοποιοο Αοοιιιιπο. - Βο.ο Μοοσοοπ ποτ ποσο

οοτ ΝοοοποοοοιιοΙοοε νο!!1ιοιοιοοο Βοοππο. Πο 8οοο.ιινιιιπ

οιιι: οιο ποσο οοτ Ομοτοποο ποιπ Βοοτοοοοι. Ζο!οτο1 οοο

ισο Φοοο!οο 2'/ο .Ιοοτο ποσο οοτ Νο.οοποοοο.ιιο!οπο. 51ο

οπο ιιπ νοΙ!οοιοιποο Βοοποο πο οοιπ οπο νοτομτοσο πιο

οοτοποοοιιοοο, ίο.Ι!ο οο οοο1οσοιοτ νιοτοοο οποιο.

[1)ιοοοο Ρο!! ιινοτοο ιοο οοσο ιο οιοοτ οποοτοπ Ατοοιιι,

Φο οιποπ Βοιιτοε ποτ οοοο!οπ ΕριΙοροιο !ιοϊοτο οο1!, οιιιο

τοπ. Ισο ποι· οοοο οιοιπο! 1ο οοτ 1.ο.8ο, οοι οιιιοτ Ε!ρι!ορ

11οοοοπ νοοοιοοτοτιοσοο 1.οο!!!ιοι οπο Ροτοοο Φο Πτοοσοο

οοτ οπίο.!!ο πο οιοοοοοιιοιοτοο οπο Φο Ρτοποο πο οιι.οοο,

ὰ888 ποσο οοτ οροτοιινοο Βοοοοο!οπο ΕΙοι!οοε οοπο οοπ

0ιοοτο.οσο ο1οοο Βοι!ο.ιἱνιιιοο οιποιπ. - Μοοτοτο .Μοτο

ποσο οοτ Οιιοτοιιοπ-εο1οοοοι!ισο οιποο Βοϊστο.ιο ιο οιποιπ

Αοτοτο!ιτοιοο ιοοοοιο 1σο ο!!οτο1οπο Φο Βοπιοτοοπο ιππ

σοοιι, οποιο οοτ Ρο!! οιοοποοτιοσο οισοιι οιιιοπ !ιΙοτ πο, ο. ο.

οιιοο Πιτ ο!!ο ορι!οριιοσοοπ ΑοΓο!!ο Φο Κοιποιοοοο οοτ

οο!!ιοο πιο οιποτ 0ο1οοοοοοιιοοτοοσοο του νοοοπιοιστιοσοο

Ροτοοο οπο! οοοτοοοΒοπο ποσοοπννοιοοπ ποτ. Ποτ Ρο!!

Βοοϋτ1ι ιι.οοτ ποσο οιοτοοτ.]

Βο!οι·ιοο.

Μ. Βοιοο1τϋιο: Ποιοτοποοοο8οο οοοτ Φο Νοτνοπιιοτ

ιοιΙοοο ιο οοτ νοτοοτοο Βιι.οοοποπο οπο οοοοποοτε ιπι

Ροτιιιοοοοιο οοτοοΙοοπ. Ηγοιοο, .Πιο 1904.

Νιι.σο ο ο ο ο ο ο ο ο Αποοιοο οο!!οπ Φο Νοτιιοπ οοο Ροτιτοποοιιι

ροτιοιο!ο οπο οοπι Ροτοπιοπο οτοπιιποιι. νο”. ποιοι ποπ ποσο

Αιιιινοποππο· νοτνο!!!ιοπιπιποιο Ποτ!ιοοοο ποσο, οιιοο οιο οπο

οοπ 1οτοτοσοι.ο!ποτνοπ οιοπιιοοιι. Ι)ιοοο οτοποοο οοποσ!ιοι ιο

Φο Βιιοσοπιπο!ιο1π οπο νοτοοτοοπ Φοοο, ποο!τοισοο Αιιιιοτο

ιιιοοοπ ο!!οοπο. Απο οοποο!!ιοπ Αποοτοιποοοοοοιοοο πιο οιο

Νοτνοπ οοο Μ. 1τοοονοτοοο οιιι.πιπιοπ ποσο ο!ο_ιοοιι.τοποοο Ρο

ι·ιτοιιοιιπι ποτ. Ιιπ Ροτιτοποοιο ποεο!οποιτ. νοτ!!οτοο οιο τοοο!ι

ιοι·οπ Μγο!!πιπο.πιο! οπο οι!οοπ οποοοτοτοοο!:!ισο οιο!ιτο Νοτιο.

Νιιι· οιο_)οοἱ,<.τοπ Νοτιιοπ, Φο πο Ροσιοιοσοοο ΚΦ·ποτσοοο “οι”,

οο!ιοΙτοπ Μοτο Μο οοΙοοπ ιοτοπ Μγο!ιιιπιιιοτο!. Πιο Ροιοιιιι

οο!ιοπ Κοτοοτσ!ιοπ οιπο ιο οιπιιτοπ (4) οποτοοοι:ο!!ιοπ οιποιπ·

Ποοιι Οτο ποπ οποο!ιοιι!”ι, οι.ννο 10-20 Κοτιιοτσοοπ ιο οιποι·

(Ξτπιηιο. ιοοο!οοιι ο11οποπ ἱπιιποτ οτι Β'1·Π12 οπτποο ο1οτνοιι

οινοιο·οο οπο Ιοοποπ οιιιο σο: πιο οοο Νοτνοοοτοοιιο. Πιο Ροι·ι

οιοσ!ιοπ Κϋτροισοοπ οο!οοπ οοοι· νοτοσοιοοοπο ο'οι·ιοοπ, οο «οιιιο

!ιοοιιι ονιιο!Κοτροισοοο 1ποοοοε οοί Νοτιιοποοο!εποποπ ιο οοο

οο!οοπ οἱιιοοοοτ ποσο ποτ 1ιοο!ιοο οιπο. ΒΠω1

Βοο!ιοτοιιιοιοοπ οπο Βοσιιτοσοοποοιι.

Η. 8 ο ο ο. ι ο τ οπο 8. Κ ο ιπ ι π ο τ: Κτοποοοιιοπ οπο Πιο.

Μοποοοο. Ιοοοπιοπο. 1904.

Β ο ο ο. 1: ο ι· οπο Κ ο οι ι ιι ο τ οιπο ο!οο Φο Ποτοποο·οοοι·, οιο

πιο οιποιπ ποποπ 8τοο νοπ $ροοιο!ριο!οοτιιοο οιιιο Φο Βιιτοτο!

Ιππο· οοτ οοιοοοποιοπ οοιιοσΙιοπ Θοοπποοοιτοοοϋτοποοπ οπο

Βοοποοιοιποσοοΐτ ποτ Αοίοιοοο Βοπιιι.σοι οοοοπ. 0ιι.ο ννοτ!ι οι:

οσοοιοι. 1ο οιοοι·οτοπ Αοτο!!οποοιι,νοπ οοοοπ ιιπο Φο ΙΙΙ. Αοτοι·

οιπο νοτ!ιοοι. Ποτ ΙΦποιιοο οοτ Βοσο τοπιο. οοτ ι.τοοτοποιοπ οιο

οο!ιΙοοοιοο·οοιοιποοοπτ'τ οοι' Φο 0ιοοιιιιοοοιτ νοπ Μοοπ οπο ποιο

Μ: Φο οο οιτοοοοτ, οοοο οο οπο! οοτ Μο!ιο !οοπι.ο, ιοπι οιπ

οοοοοοοτοο Ψοι·!ι :ο ιν!οιοοπ. Ι)ιοοο Π!. Αοιοι!ιιοε οπο· Βπο!ιοο

Μ. ου ιοτοτοοοιιοι οοοοοτιοοοο, οιιοο ποιο οπο Βοσο ιπιο δικιο·

οοοοι Ποιοι, οπο οο πιο· οιιι.τοτο οπο οοι· Ι·1οπο !οοιι.. Πιο ιιο.οο

τοο Βιοι.το!ιοο ππι' οεπ Ιπ!ιο!τ νοτο!οιοι: οοτ Βιι.!ιιιιοιι οιοοοο

!ιοτοοπ Ηοι'οτο.τοο. ποτ οποιο! ω! οιοοοετ, οοοο Φο Αιιιοτοο οοτ

οιποο!ποπ Κοιιιιο! ιοτο Αιι!!'οιοοο οΙοπποπο οιποιπ οο.!ιοπ. Ζιιτ

Οι·ιοπι.!οι·οπο· οιποπ Φο ΠοοοτοσοτἱΓιοο οοτ ΙΦοοο!οοτο1ιο!!ιιοΒοπ

οπροτ'οοτι: 1) ο ο ο ο τ ιιι Β ο ο , Ποοι.!ιτοποοοιι.οο οπο Βοο, 2)

!)οτοο!οο. Βγρ!ιι!!ο οπο Βοο, 3) Νοἱο οοι·, Ττιπροτοτ!ττοποοο·

.οεπ οπο Βοο, 4) Ροοποτ, Βτοι·οιιοιιοποπ οοτ ι.1οίοτοο Ηο.ι·ο

ννοι;ο, ροποιοο!ιο Ιιπροοοοο οπο Πιο. ο) Β 1 ο πι τοὶσο, Β'τοποο·

οτιι.ο!ιοο1τοο, Ειπρϊοοποιοποι'οοικοο!ι: οπο Ποιο, Θ) Η π!οο

ο ο τ ο , Νοι·νοο!ιτοοοοοιιοπ πιιο Βιιο, '7) Η ο ο ο ο 1, θοιοι.οο

οτοποοοιιοπ οπο Βοο, 8) ο1ο!1, Ροτνοτοο Βοιιοο!οιπροιιοποι2.

ρογσοιοο!ιο 1ιιιροιοοο οπο Βοο, θ) ο ο τι ο ιιι ο ο ο , ΑΠοο!ι0!ιο·

οιιιο, οοοι·ρ!ιιπιοιπιιο οπο Βοο, 10) ο ο τι ο ιο ο ο π , θοννοτο!ισοο

Βσοοο!ισοοοιτοο οπο Βοο, 11) ΡΙοσοο!ι , Αοτοι!ισοοο Βοτοΐο

ιτο!ιο1ιποιο οπο Εοο οπο 19) πω” οπο τ, Βοοιιι!-οο!Μοσοο

Βοοοοιοοε οοτ οοοιι.ο.ι·οπ νοτοο.Ιτοιοοο 1ο οοτ Βοο.

Ψ. Βοσοιοοπο.

Ε. Ριποπο: Βο!ποιοιιοο!οποτππο. Θτοιιοποοο οιποτ πισο!ι

οιιοτοονοπ Βοοοοο1οοο σοτοο1οσο-οοιωοο!ισοοτ ο'τοοοο

!ιτο.ο!ιοοιιοπ οπο ιοτοτ Ρο!Βοοποοιποο. Ψιοοιιοοοιι. νοτ

Με ν. .ι. Βοτο·ιοιιιπο. 1005.

Πο1οτ Βο!οοιοπεοΙοο·οτοπο νοιιοτο!ιο πω. Φο «ροοιοο ιο ιι1οπο

!οο!!ποτο οιιιο σοιπρι·οοο!οπο», ο!οο Φο Ιοο.οοτοιιο ππι' ο!ποτ

εισοιοτ'οο Ε!!ιοπο ποιοτ ΒΙοιοοοοιιιιτοι· Ηοι·οποιο!ιοπο οοτ Βο

!ιιιοι:ππο. 1)ὶοοοο νοτοι.οτοο οποιοι οοιοο Αοιινοοοοποι οπο οι

νοιπ Ψοι·ίοοοοι· ιιιοοτίοσο οπιοΓοο1οπ ινοι·οοπ οο! νοτοσοιοοοποπ

Γοτιποπ οοτοο!οσο-οοιιοοο!!οοοι· Αοο!ιιιοποπ οοο ννοιο!ισοοπ

θοο!ιο!ττο!ιι.οο. Πιο Ροιιοπιιοοοπ οιοτοοο νοτοοοτοιοοοπο οι!οτ

οοιιιοτπο οπτσο Ποτοτοιο!!οο οπο Ζιοοο!οι:ο!ποπ οοοτ οοτο;Ιοι

σοοπ ποτοτ οπο Ροοοοποο οοο Βοττοο «οοσοοο!ορ;οττ», Φο Πο·

οοοιιοετ οο1τοετ 15-80 οσοι., οοτ Κορί ιιιιιοο οι.οτο οπο” οι·

ποιπ !!οοιοπ. Βοοοι »πιο νοπ οεπ Βοοσοοοο!ιοο οοοτ νοπ οοτ

νοο!οο οπο οιιιο Κοπιιιτοοο!οπ οιοοοΙοιιοι: ποιο Δοοοιιιοο οπο

οπτσο 5σοι·οι.οοοιο! !ιπ θοννισοτ νοιι 1-5 πιο οοοτ οπτσο

'Γιιιοιιοπο.οο («Βτοο'ο!οιοιροοποο») οιπ· 8σοοο!ο οοοτ ΙΦοΐοοτοπο·

ο!οοο πιο Ωποο!ιοιΙοοτ ροΓο!!ι.οπ Κο!ποπτγοιοτο. Πιο Βτοϋοποιο

οοιι Βοο!ιοπο νοτιιιιιιοοτι. οοο 1ίοποποτπο!ι οπο οιιιοπ Πιτ οοοοο

_¦_..
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ι·εε Ζπι·ΙΙΙ:Ιι11ιεεεειι άειι· 1ιιιιιιιιΙιε ιιπε άειι θειιοι·ειΙοπεοι·Ι.>ιεπειι,

ΙΙει· Ι)ιιιεΙΙ νοιι ειιεεειι Ι'ϋι·Ι1ει·ι εεΙιΙιιι ιιιεΙ:1ιεπΙεεΙι ΙΙΙο Βεεοι·ρ

τ.ΙΙιιι.Ζιιι· ΒεΙιειιΙΙΙιιιι€ εΙΙ.ιιιειι εΙΙ:Ιι εΙιι·οιι1εΙ:1ιε οπιεΙιπΙ1ΙΙΙ:Ιιε νει·

ιιιιι1ει·ιιιιε· Ι1ει· ΒεεΙιεπεει·Ιιεε ιιιιΙ1 Ι1.ει· ΑΙ1πεΧιι, εΙιιι·ιε ΙΙΙο Μιτο

νει·ειο-ΙΙειιΙο Βιιιιτε, εΙιε 1ΒιιειιΙ1ε.ιε, 8ι.ι·επεΙιιΙΙΙιιπςεπ. ΚΙιπιι·ε.

ΙπΙ1ιειει·ι πι; ΙΙΙο ιγριεεΙιε ΒεΙεειιιιιεεΙεεοι·ιιιιε Ιιει ιιΙΙεπ ιιΙΙπτοπ

ιιιιΙ1 ειιΙιεΙΙιιιιεπ Ρι·οκεεεειι. ΐοι·ι. Με" ιιιεΙιι·ει·ο Κι·ιιιι1Ιοιιςε

εεΙιιεΙιτοπ ιιπ. 1Ι1ιιιιοΙιε Ε'ιιΙΙο Ιεεεοπ ειοΙι ε.ιιιΙιιιΙιιιιτ ΙιεΙιιιιιι1εΙιι.

πω. ι·ι1Ιιιιιτ εειιιο Μετ1ιοΙιε ιιιιΙ:Ιι εεΙιι· Ιιει οιιιιε;επ Βεε·Ιειι-ι·εερ.

Γρ1εο2ιιειεπΙ1ειι εΙιτοπιεεΙιει· Βεε1ΙεπειιιιιϋιιΙ1πιιι.:επ. εε ω οπτο

ιιιεΙ:Ιιειι Β1πτει·ιιιπι ιιπΙΙ ΙΙοι· Νειιι·Ιιεε Ι1εε ΒεπεΙιει·ιιιρει1ιΙΙ:ιιε.

ΜεΙιι·ει·ε επι 8ειι·Ιιπ'επο ΑΙιΙιΙΙΙ1ιιιιεειι ΙΙΙιιειι·ιει·ειι Με 0ιεεερειο.

Βιιιε·οιι.

Α. ν. Ρι·ιεΙ:Ιι ιιπε Ο. ΖιιεΙΙει·1ΙεπΙ11:Ηε.πΙ1Ιιιιε1ι

πει· ΠτοΙοΒιε. Βε.πΙ1 Π. (ιεΙ16_ νη" Β6Μω·)_

Βετειιε Ιιε1πι 19ιεεΙιειποπ Ι1εε 1. Βιι.πΙ1εε Ι1Ιεεεε ιιπιιεεεειιΙ1ειι

$ειιιιιιοΙινει·ΙΙεε Με Βια. θε1εεειιΙιειτ ε·εΙιεΙιτ. επι' Ι1ἰε Βοάειιιπιιιι·

εεε ΒιιΙ:Ιιεε 1ιιππιιννειεεπ. Με 118.211 Ιιεειιιιιιιιι εΙ:Ιιειιιι, ιιιιτει· ιπι

ι.ιεεΙιει· βιεΙιιιιπε εειιιι.1ιεΙιειι ειιιεε1ιΙΙΙΙ:Ιιεειι Μειει·ιε1ε άειι

ε.ιι;;ειιΙιΙιειΙΙιοΙιεπ ΒιιιινιΙ:ΙΙΙιιππεειιετε.πά Ι1ει· 11το1οςιε ἱπ ΙΙει·

Πει·ειεΙΙιιιιε· 1ιετνοιτεεεπι1ει· $ρε2ιεΙιειεπ πιι Βιιει·ειι. ΑπεΙι

ιιιιΙ:Ιι ΚοιιπτπιεειιεΙιιιιε πεε νοτΙΙεεειιΙἰεπ 2ννειιειι ΒιιιιΙΙεε 19.εετ

ειεΙι ιιιιι· ΙΙεεεε1Ιιε Πι·ιειΙ ινιεΙΙει·ΙιοΙεπ. νοιι ΙΙΙ ε. ε ιι ε π· Ιιεε.ι·Ιιοι

τει ίιπΙ1οιι ιιιιι· ειιπϋ.εΙιει ειιιε ειιιε;εΙιεπΙ1ε 1)ει·ειεΙΙιιπε Ι1ει·

1ιε1ιιονοπ ΙΙειι νετΙειειιπςοπ ιιιιΙΙ εΙιιι·ιιη;ιεεΙιεπ ΕΙι·1ιι·ε.ιιΙΙιιιιεοπ

ιιει· Νιει·επ πιιά Ηει·ιιΙοιτ.ει, εοΙιειιπ Μέι. «ΠεΙΙιεΙπιεεΙιε Κ1ιπἱΙι

Ι1ει· Κι·ιιιιΙΙΙιειιειι ΙΙε1· ΝΙει·ε ιιιιΙ1 Ι1εε ΝΙει·ειιΙιοεΙΙειιε» ιπ ΙΙει·

Βοει·1ιοιιιιιιε· νοπ Ρι·οΙ'.11εππεΙιει·π. Ο. ΖιιΙ:Ιιει·ΙιιιιιΙ11

ΙιεΙιε.πΙιεΙτ ΙΙιε «12τ1Ιι·ειιΙΙιιιι€επ ΙΙοι· Βει·ιιΙι1εεε» πιιά Γι· ιιπ ΙΙΙ

1·Ι ο Ι: 1ι ιιι ε ι· ι: Με ΙΙιιοι·νϋεοπ 111ιΙΙι·ειιΙΙιιπε·οιι ΙΙει· Ηιιι·πι·ϋΙιτε.

πιιά ΒΙε.εο».

εειιΙιεεπ.

Πιο Αιιεετει:Ιππε Ι1εε νοι·1. Π. ΒΒΠΙ1εε ιετ εΙ›επεο Με Με

1)Ιοεε Βιιιιι·ειεε επί ΙΙοπ ι·ειΙ:1ιοπ Ιπ1ιιι1ι ιιι68ειι

εεε ει·ετοπ νοι·επε:ΙιεΙι, ειιιε ΒεΙΙιο εεΙππε·οπει· ΑΙιΙιΙΙΙΙππεειι

ιιππ ειιιε νοι·ιΙιεΙιε1ιο 11ει·ΙιειιτεΙ'ε1 Ι11οποπ Ι1ειιι 1νει·1ι επι·

ΖιετΙ1ε.

1791 ο Ιι ο ι· τ.

Ρι·οτοΙιο11ο άεε νοι·οιιιε Μ. Ρετοι·εΙιιιι·εοι· Δοι·ιιτο.

76?. 81ι.επιιε; νοιπ 25. .Τιι.πιιιιι· 1905.

17οι·ειιπ.: 8 ο ιι ιιι ι Μ, ερετει· Β 1 ο ε ε ι π. Βε1ιτει.ει· (ετεΙΙν.):

Ο. Μ ο τι ω.

Βε1ιιιιιιι:. «Πε1ιοι· ΙΙΙε1ίει·1ιι·εΙΙιιιιεενι·εε·'ο Ι1ει·

'11ιιΙιοτΙΙιιΙοεε ιπι ιιιειιεΙ:1ι1ιε1ιοπ Κϋι·ρει·». (Ρτεοε1

01ιιΙν0ΗΠ1ε).

ΤΙ58. Βιιιιιιιε νοιπ 8. ΓεΙιτιιει· 1905.

νοι·ειιπ.: ΒΙοε ειε. 8ε1ιι·οτει· Ιειο11ν.): Ο. 11ο Μ”.

Ι)οΙιΙιειι: «ΠεΙιει· ορει·ετΙνε ΜγοιιιιΙιοι·ιιιι

(Βι·εΙ:Ιιιειιεπ ιιι Νι·. 17 πω! 18 Ι1ιοεοι· 111 οεΙιεπεεΙιιιι'ι 1905).

`769. Βιιειιπε νοιπ 22. ΡεΙιι·ιιε.ι· 1905.

Μ»

νοι·ειιι.: Β1 οειιιες. Βε1ιι·οτιι.ι· (ειεΙ1ιι.): Ο. 1ιίοι·Ιιε.

1. ΗεΙΙιι.τ ΙΙειιιοπετι·ιει·ι οιιιειι Γε1Ινοπννο11ε

ι·εΙ:Ιιειι ΙιοιοΙποπι14-_ΙΜιι·ιε;επ Κπε.Ιιεπ.

11οιι ΙΙΙειιιεπ Ρε.ιιειιτειι ΙιιιΙιε ΙΙ:Ιι ειιιιπιιΙ Ιιιι νοι·εΙιι Ιιει·εΙιε

νοι·ΒεετεΙΙΙ.. 19ι·εΙιΙΙΙ:ο νιιε.ε·ειι ννοΙΙ'ει·ιιεΙιεπε ορει·ιει·ε νι·ει·Ι1οιι. θε

ρ;ειιννϋ.ι·ιΙε ιιιΙ1Ι:Ιιτε ΙΙ:Ιι ΙΙιπεπ άεπ Βι·ΙοΙε· ΙΙοι· Ορει·ιιιιοπ νει·

ίΙΙΙιι·επ. 11·'ιε Με Ιιειιιει·1ιειι, ι;ιε1ιτ εε ποεΙι 2 1ΙΙειιιο θε11”ιιιιιι

εεε ιιπ Θεπιιιειι, εΙιεπεο ινειει Ι1ιο Αιιεερι·ειεΙιε ει·ΙιεΙιΙΙΙ:Ιιε ΜΜ

ιι·ε1 ειιιΓ. 1Βε ιιιιιεε _ιεΙ1ΙιεΙι Ι›ειιιει·ΙΙτ ννει·Ι1ειι, Ι1ε.εε Ι1Ιε ΠεΙ”εΙΙιε Ιιι

ΙΙει· ΑιιεεριεεΙιε πιεΙιι επί ΙΙιε Οει1“ιιιιιιι.:ιεπ ιπι Θειιιιιοιι ειιι·ΙΙΙ:ΙΙ

ειιΙΙΙΙιι·οιι ειιιΙΙ. 111επιι πιειι Ιει:ιοτε νει·ειορϊι, Ιιεεεει·ι εΙΙ:Ιι ΙΙἱε

ΒρτειεΙιο ιιιεΙιι. ΒΙιειιεοινειιιις· άειι' ει» ΙΙιε ι11Μ18εΙΙι8.Πο Απε

εριεΙ:Ιιε Ι1ιε Ι.ιιιιιιιιιιιι.: ι·εερ. Αι.ιορ1ιιε ΙΙει· θειιιιιεππιιιεΙΙιιΙετιιι·

νει·επιινοι·ιΙιεΙι ε·ειιιειΙ:Ιιι ινει·Ι1επ. ·

ΝεΙ:Ιι πιειιιει· ΑιιεΙ:Ιιειιιιπε· Πεμ Ι1ει· 0ιι·ιιιιΙ1ιιι ιιει· ΠιιεονιιοΙιπι·

ΙιεΙΙ. εοιιιε θιιιιιποιιιπιιεΙειιΙε.τιιι· ινιΙΙΙΙΙΙι·ΙιεΙι ι·ιΙ:Ιιτιπ επ νει·ννοπ

άεπ; ΙιιεΙιει· Με Ρει;Ιειιτ 1ιοΙιιε Μϋι;ΙΙΙ·ΙιΙΙεΙτ εεΙιεΙιε Ι1ιεεεΙΙιε επ

ΙΙΙιειι. Βιεεε νοι·επεεετειιιιει πιιΙ1ει Ι1ιιι·ιπ ειπε 8ι.ιιιιο, Ιιειεε Με

ππιιιιΙΙΙΙΙιι·ΙΙΙ:Ιιεπ Βενιιεειιπεςεπ, Με π. Β. Με ΒΙ:1ιΙΙιεΙιεπ, ιιιιΙιο

ΙιιιιΙΙει·ι νει· εΙΙ:1ι ιιοΙιειι.

ΔιιεΙι ερι·ΙΙιΙιε ΡειΙειιτ νιο1 "ιιπει·, ενεπιι πιιιπ Πιιιι Ι1επ Πε

Ι:Ιιειιιειιιιιε ΙΙει· εεΙιικιει·ιε·οπ @ειιιε νοι·Ι1ειιιοπειι·ιειι:, ι·οερ. εε

ιιΙ1 ειιά ει·ΙΙΙιιτει·ι.. ' 8οΙιννΙοι·ΙΙ.;ΙΙειιεπ Ιιει·εΙΙ:επ, Με ΙΙιιιιιπ1ιΙΙιππε

εε “ετ επ ιιιει·Ι1οιι 1ιι·ιιιιε1ιι, νει· ιιι1Ιεπ Πιιιε,·οπ ΙΙιε ΖιιιιΖειι1ειιτε,

νιιοΙΙ:Ιιε ειιιε 1ΙοιιιρΙΙειοι·τε Βενι·οι.επιιε άεε ιιιοιεΙιειι Ηε.ιιιιιειιε

οΙ1οι· ειιιειι ΑΙιεΙ:1ι1ιιεε ΙΙοε ΝεεεπιεεΙιεπτειιιιιεε νοιι Ι1ει· 111ιιιιΙ1

1ιϋΙιΙο νοι·ε.ιιεεει.εεπ. 8οΙΙ:Ιιε Ιιειιτε ειιιε. ε. Β. ΙΙ, π, ε, ε, π.

Βει νει·ειΙΙιιΙΙΙεει· εγει.ειιιειιεεΙιει· Διι1ειι:ιιιις ΙΙΙΙιΙ”ιειι ιιιο1ι.οτε

Βι·ίο18ο Ιπ Ι1ει· Απεερι·εεΙιε πιοΙιι ιιιιεΙι1ειΙιεπ.

1Νεε πιιπ Με Ορει·ιιτιοιι ειιιΙΙιπει, εο Με επ Ιιειιιοι·1ιεπ, · ι1ε.εε

ΡειΙειιι. ειιιιιΙΙ:Ιιει; ιπι νοι·ειιι πιπ. Βι·. ?Με ιιιιΙ:Ιι 1.ε.ιιι:οιιΙιεε1:

ορετιει·ι ινιιι·ΙΙο. Νιι011 ΙΙιεεει· Ορετε.ιΙΙιιι ΙιιεΙΙ: ιιιιι· ειιιε εεΙιιιιο.1ε

Βι·ΙΙΙ:1ιε. 1εΙι ννο11τε ιιιι'οΙεεΙ1εεεεπ Βιιιι€ειιΙιεΙ:ΙΙ ιιΙΙ:1ιΙ. ιιιιεΙΙει·

ΙιοΙειι. εοιιΙ1ει·π νει·ειιΙ:1ιτε νοτιιιιιτεΙετ ΙΙιεεει· Ι.=ιοΙιι·ΙΙιιιιιιιοιι Νε

ΙΙε1. Ι1ιε ΙΙοι· 'Ι'ι·εΙε.ι.'εεΙιοπ εοΙιι· ε.ΙιιιΙΙΙιΙι ιι.ιιεεΙειιι, άεπ νι·εΙΙ:Ιιειι

θιιιιιιιεπ ιιιιτει· 0οοειιιε.πεεει:1ιεεΙε επ πιι.Ιιειι. Πιο Νε1ιτ ποΙε.πε·

ειειιιΙΙΙ:1ι ΙεΙΙ:Ιιι, ιιιιειιπ ειε ιιιιε1ι επ οιιι:ιεΙιιεπ Βιο11οιι ινιοΙΙει·

Ιιο1ι. ννειΙ1οιι ιιιπεειε.

Πει· νοι·Ι1οι·ειε 1λΠιιΙΙεΙ πει· 8ιιιιΙΙ:ε ιιιιιιι·Ι1ο Ι1ιιε;εε,·επ ιιΙειετιεεΙι

εεΙ1εοΙΙΙ. Πιο ΡΙΙιεΙΙΙι ιινιιιΙιε Ι'οΙεοπΙ1ει·ιιιιιεεοιι επεε·οΙΙΙΙιι·ι:

1Βε ινιιι·Ι1ε επιιιι.εΙιετ Ι1ει· Ιε.ι.ει·ιι1εΒιι.πΙ1 Ι1ει· ΒιιιιΙιε ειιιςεϊι·ιεε1ιι.,

Ι1ειιιιε.εΙι νοιπ 8εριιιπι ιιιϋεΙΙΙ:Ιιει ΙιοΙ:Ιι οΙιοιι επι $Ι:ΙιΙειιιιΙιιιιιτ

Ρει·ΙοειΙερροπ εΙιρι·ιι.ρει·Ιει·ι πιιά ιιεεΙι ιιιιιειι ε·εΙΙΙερρτ. εε Ι1εεε

Ι1ει· ποιο ΒιιιιΙ1 ιιι ΙΙΙε ΜππΙΙΙιε1ιΙο πιιά Με ρει·ιοειε.Ιε Β`1εε1ιο

ιιπι άεπ ε.πι.ιεΙΙι·ΙεεΙιτ.επ ΒιιιιΙ1 Ι1ει· θειιπιοπεριι1ιο ιιι Ιιει·.·ειι 1ιιιιιι.

Ιιι Ι1ιεεει· 8τεΙΙιιιιε· ινιιι·Ι1ε Ι1οι· Βιι.ιιιιειι Ι1ιιι·Ι:Ιι 'Ι'ειιιρΙιιιε, νι·ο1Ι:1ιε

ιπ ΙΙΙε Νιι.εειιΙιδΙιΙο ειιιε·είΙΙΙιι·ι ννιιι·ΙΙειι, κεΙ18ΙΕοιι. Πιο ΔπΙιεΙ

Μπι; ειπε· επειιιιιΙΙε1οε νει· εΙΙ:Ιι, ινοΙ1ιιι·ε1ι νει· ε1Ιειι Ι)ιιιι:οπ

Ι1ει· νοι·ΙΙει·ειε 1ΝΙιι1ιο1, Ι1ει· ιιιι.ε1ι 1ιε πειεπ ΙιεεΙε επι εΙ:1ιινιο

ι·Ιεειεπ Ι.ιεεεΙι1οεεεπ νιιει·Ι1οιι 1ιιιππ,εοΙΙεΙ:Ια ινιιι·ΙΙε.Βιε ιιΙιεΙι ετοΙιοπ

πεΙιΙΙεΙιεπο Οεπιιιιιιιε· ιιιιϋ.ι·ε ΙιΙιπε νοι·επεεεειιι;επειι 1ιιιπε·επ -

Ιι ε ο ΙΙ Ι1ιιι·Ι:Ιι Με Ρ18ΒΕ11Ε ιποΙιΙ ε.ιιΙ:Ιι ειι_εο1ι1ιεεεεπ ε;οινοεειι. δει”

ειδι·ιε Με Βι·ΙΙΙ:ΙΙε.

1)1εεε Απ Ι1ει· ΡΙε.εΙ.ΙΙΙ 1ιε.ιιπ ἱπ ειιεειιι1ει· θι.εΙ1ιιιιε· Με 0ο

ειι.ιιι οιιιιε ει·1ιοΙι11ε1ιοπ ΒΙιιτνει·1ιιει ιιιιεε;είΙιΙιι·τ. ιι·ει·ιΙειι. ΝιιεΙι

Ι1επι νΙιι·1ιεεειιΙΙοπ επ πιτεΙ1επ, ΙΙΙΙι·Ιι.επ Μι· ΙΙιιι·Ι:Ιι Ι1ιεεεΙΙιε ιιι

ι;εειιι·ιιοτειι 11'ει11επ ιι.ιιΕ 1Βι·ίοΙΙ.ι; ι·εΙ:1ιπειι ΙΙΒιιπειι. Βιιι·εΙι 91811881

επ ΖεΙΙ. Ιιιιι ΙΙ:1ι νει·1ιιιιΙΙει·ιι εονιιοεειι πε.Ι:1ιεπΙοι·εοΙιεπ. σε Ιιει·ειι.ε

9.ΙιπΙΙΙ:Ιιε Πει:ΙιοΙ1ειι ιπ ΔιινιοιιΙΙππε εεΙΙοπιπιειι ειιιΙ1.

2.Ο.1ιΙΙιι·1ιε:Ζιιι· ΚειιπτιιΙε Ι1ει· 11Πνιιειεε1Ιϋι·ιιει·

ιπι περιιι·ΙΜεεΙιεπ Πι·ιπ. ΙΒι·εε1ιιειιεπ ιιι Ι1ιεεει· 19ο

Ι:Ιιεπεε1ιι·ιίτ Ντ. 9, 19051.

1)ιεΙΙιιεειοπ:

ΨεετρΙιε1οπ ω” Ι1ιιι·ειιΙ' Μπι, Ι1εεε-Ι1ιο ΑιιεΙ1811ιιιιε; Με

111νι·εΙεεεε ΙιεΙ Ι1ει· 11εΙιεΙ:Ιι'εεΙιεπ ΒοεΙΙιιοιι ιιι Ι1ειι Μπιτο

Ι:Ιιεποπ Β'ε.ΙΙειι ΙΙΙιΙ1ιιι·Ι:Ιι νει·ΙιιπΙ1ει·ι ννει·Ι1επ ΙΙΙ5ιιιιιο, Ιιεεε πιω

εοννοΙιΙ Ι›εεοιιΙ1ει·ο ΒιινειεεΙΙΙ5ι·ρει· νοι·1ιιιιιΙ1επ νι·11.ι·επ, Με ειε

πιοΙε1ιιιΙ5.ιε Ζπεειιιιιιεπεειειιιιρι Ι1ει· ΒΙννοιεεειο11ε πει Ι1ει· ίεΙιι·Ι

Ιεπ ΑΙΙιιιιιιιιιιιι·ιε οΙιιε επΙΙει·ε εειιι 1Ιϋππε -- Ι›εεοπΙΙει·ε ΙιοιΙιε

Ποπ Ι1ει· θι·Ιιεεε ΙΙει· Μο1ε1ΙϋΙε. Πι· νει·ννεΙει. επί' ειε Β.ϋΙιΙ

πιε.π π'εεΙιεπ Αι·Ιιειι.επ πιιπ Ι1οιιι ΠΙΙ:τε.ιιιΙΙΙι·οεΙ:ορ. Βει ΙΙει· ίεΙιι·ι

1επ ΑΙΙιιιιιιιπιιι·ιο 1ιιιιιΙΙΙε εε εΙΙ:Ιι πιπ ειιιειι Ζει·Ειι1Ι Ιιει· Μοτοπ

εριιΙιοΙιεπ - άεε Ρει·επεΙιγιιι'ε. ιιιϋ.ΙιΓειιά Με Ιιιιοι·ειΙιιιιπι Πει

ΙιΙειΙιε; Ι1ε.ΙιεΙ εοι εε ιιιιοΙιΙ εεΙιι· ινε1ιτεεΙιειπΙιεΙι, Ι1εεε ΙιΙει·Ιιει

ιι.ιιΙ:Ιι ειπ πιει· ΙιοΙΙιειεΙ:Ιι επΙ1οιε ΙιεεεΙιειϊεπεε ΙΒινι·ειεε επεκτε

εεΙιιοΙιεπ νεοι· ε, Με ι;ει·ιιΙιε ιιι ΙΙει· θεει.ιιΙιιιιιε εειιιει· ΜΙιΙεΙΙΙΙΙε

ειο1ι ιιΙιιιιεΙΙ:ΙιεπΙΙ νει·ΙιεΙτειι ιιιΙ1εεο. Ψ. ννειει ειιΙ' άειι ΙιεΙΙιιιιιιιειι

17οι·εειιε Ιιοι Ι1οι· ΚΙει·ιιπι; ιιει· ιι·ϋ1ιειι ΒοιιιΙΙΙιιι Ι1πτε1ι ε1π

ΗΙΙΙιιιετει πιπ.

Μεειιι ει: Με ΒειιΙΙΙΙΙιπ Με ΑΙΙιιιιιιοεειι 1ει. εοΙιι· ειιιΙ'εΙ:1ι

ιιιιΙ1 Ιιε.ιτειι ΙΙιεεοΙΙιειι ΙεΙΙ:Ιιτ ιιεεΙιε·οινιεεοπ ιιιει·Ι1επ 1ΙΙιπποπ.

ΒεπϋεΙΙΙ:Ιι Ιιει· Ηει·ΙΙιιιιι'ι. εεε Πι·ιιιειινειεεοε Μ. Μ. Ιιει· ΑπειεΙιτ,

εποε ΙΙιεεεεΙΙιε ειει:ε ιιπε Ι1επι ΒΙιιιε ειιιΙιιιιιο. Β'ει·ιιει· ει·εεΙιειιιι.

εε ΙιεΙ·1οιιΙΙΙιοΙι. ΙΙΙο Βιιιιει·ιιιιεπιε Με ιιει·ιεεΙιειι ΒιιιιειεεειοΙΐεπ

οΙιπο ινειιοι·εε Επι· Ι1Ιε ιιιεπεεΙιΙιεΙιειι ΒιιπειεεειοΠε επ νει·ννει·

τοπ. 17ΙΠι· ιι·1εεοπ- ιιιιτει· ιιπΙ1ει·ειι Μ. Με νοιι Ρο.ε Μπι ει·ιιι·ιε

εοιι, - Ι1ιιεε ιιοι·ιε··Ιιεε, Ι1. π. ειι·τιι·οιιιΙιοε Βιινοιεε εκειειιιι 0ι·ε,·ει.

πΙειιιιιε άεε ΜειιεεΙιοιι ιπ ιιι·τοιε;πεε ιιπιιι;εεοι.ιι. «πο.

Πε1Ιο Ιιετοιιτ, Ι1ε.εε ιι·ειιιΙΙε 1Βιιιιειεε1Ι6ι·ρει· εΙΙ:Ιι ιπι 0ι·πιιιιΙε

ιιιιιε Με θιι'ιε νει·Ιιε.Ιτειι. ιιιιΙΙ Ι1ιιεε Ι1ιο ΙΙΙιιιιει·ιιιιΙεΙι Ι1ει· ειιιπιε·ε

Βιιι·ειεεει.οιι' πι. ιιει· ιιιιι·ει·επΙΙει·ι ειιι”ι.τειιοπιπιειι ιιιει·Ι1οπ ΙΙιι.ιιιι.

Π. Ι;ΙεπΙιτ., Ι1εειε πει Ι1επ Ιιεερι·οειιοιιεπ Βιιι·ειεειι·ΙΙΙιιιιιεειι εε

εΙΙ:Ιι πιπ ΒΙιιΙ1ιιπε νει·εεΙιιοΙιιιει· 1ΒιινοιεεΙ:ϋι·ρει· πιιιει·ειιιιιπΙΙοι·

1ιε.ιιΙΙε1ιι ΙΙΙιππε. ·

Ο. Μοι·1Ι:2 πι πιπ ΝεειιιΙιε.1οιι ΙΙιιι·εΙιιιπε Με" ειιι

νει·ετε.ιιΙΙεπ,- Ι1ε.εε εε εΙΙ:ιι Ιιει Ι1ει· Ιιεερι·οΙ·1ιοιιοιι ΒεΙιΙιεΙι

ΒεεΙΙιιοιι ιιιπ ιιιοΙεΙιπΙϋ.ι·ε ΠιιιΙΙιεοι·ιιιιεςεπ ΙιιιιΙΙε1π ΙΙΙ5πιιε. Ψω

Ι:1ιει· Α". ΙΙιεεεΙΙιειι _ιεΙ1οΙ:Ιι ειιιε. ΙΙΙιι·ΙΙΙιοι· ΙΙΙ.εει εΙΙ:Ιι ΙιιεΙιοτ ποΙιΙι

ιιιπ εε ιιιειιιικει· ΙΙεΙιετιιοι·ειι, Με ειιιΙ:Ιι Με ΟΙιειιιΙΙΙει· εΙιοπ ει·ετ

ειιι'επι.ςειι Με ΙιοΙΙΙιΙΙΙιιΙοιι Κϋιροι· ιιιιΙΙ ΙΙιιε ΙιόειιππεΙιεΙΙΙπε·πιι

ε·ειι ειιιεοΙιειιΙ1 επ ειιιΙΙΙει·οιι. 1)εεΙιε.ΙΙι ιετ. ιιι νοι·Ιιεε·οπΙ1επ Οπ

τει·ειιοΙιιιππειι πιιι· ΙΙει· ΝεοΙιινειε νει·ειιεΙιι ιιιοιΙ1ειι, Ι1ε.εε Ι1ιε

οι·ιιιιΙΙΙιιιτε 11ειιΙΙιιοιι, ιιΙΙ:1ιι.-ννιε Ι›ιεΙιει· ειιιςεπιιιιιιιιειι ΙΙιιι·Ι:Ιι

ειιιειι ΒιινειεεΙι6ι·ρει· - πεε ΝιιεΙοοεΙΙιιιιιιιιι - επ εΙΙ:Ιι εεπϋ

εςεπΙΙ ει·ΙΙΙΙΙ.ι·ι. ιινει·Ι1ειι ΙΙϋιιιιε πιιπ Ιιεεε ειιιιι Ζπειειιι1οΙιοπιιιιοπ

ΙΙιεεει· ΒειιΙΙι.ιοπ ιιεΙ›ειι Ι1ειιι Βιινειεε ειιιΙ:Ιι ιιοεΙι ερε2ι1ΙεΙ:Ιιε ΑΙΙιιι

ιιιοεοπ νοι·ΙιειιΙ1επ εειπ ιιιιιεεειι. Πει· ΑΙΙιιιιιιοεοπιιε.Ι:Ιιιιειε ιει.
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ποιο νοι·ιιοποπιιιιοπ πσπάοπ. Πιο ι3ηιοι·ιιιιοιιιο ιιπι ιιοι·ιοσιιοιιι

Εοποιεε οσιιιοπ πισοι οιπο άιι·οοι πο· άιο ιποπεσιι!ισοοπ νοιι

οο.ιιπιεοο οοποιεοπ άοοιπ. οσπάοιπ πιιι· οοιποπ. άοιπ νοι·σιιιοάοπο

Νιισιοσρι·σιοιάο - ιιπ επι - πισιιι. άιο οι·πιι.οπιο ι1οιιιιιισπ

,ο·οοοπ. Βοοιι8·ιισο άοι· Απεισοι: νοπ Πι·. ιιιοει π οι, άσ.εε ει!ιο

Βιποιοοοισπο άοε Πτιπ'ο ππε άοιπ Βιιιιο ειιιιιιιιιοιι, ιιπ άιοεοσι

πιιι· ιιιεσιοι·π οιιοιιο;οοοιι, πιο άοε Βιιιι. ιπ !οιοιοι· οιπο άιο

Μιιιιοι·ειιοεπιπο ει!!οι· θιοποοο πι. Ι)ιιε Αιοιιιπιπ ππά άοε θισ

οιιιιιι ποιάοπ άιι·οιιι οπο άοιπ Βιπιο «πιιιιοιω, άοε Νιισιοσο!οιι

ιπιπ _ιοάσσο ειπε άοπ Νιοι·οποριιοοιιοπ εο!οει ι;οοιιάοι. Μπι !οιο

ιοι·ο ιοι άπι·σο Ο!σοιιο'ε νοι·επσοο ιοι.οι εισοοι·,ι;οειοιιι.

νι7οειροο1οιι: Πιο Βοοιιο.σοιιιπο·, άιο Μ. @ποσοι οιιι,

άο.εε άοι· ιιιι.οοιιοιιιι άιοεοιοο «ο ο ιιπ σ ο 'εσοο 'Ι'ι·ιιοπποει·οο!ι

ιισπ» ποιοι., πιο άοι· Πι·ιπ άοι· ιο!ιι·ι!οπ Αιοιιιπιπιιι·ιο, οοειιι.ιι,ο;ι

άιο Απεισοι, άο.εε οο ιιισο οιοι· πιο άσι·ι ιιπι «Βοοι·οιισπενσι·

@οποιο ιιοπάο!ι ιπι θοποπεπιο οιι άοι· Ριιιιο.ιισιι οοι άοι·

«Νοροι·ιιιο» ιιπ οπποι·οπ 8ιππο.

Μιιιοι!ιιποοπ

οπο άοι· Θοοοι1οσοο.Ει: ιιι·οοιιοσοοι· Δοι·οι:ο

οιιι Β.ιπο.

5ιιιοιιπε νσιπ 15. Ποοοιιιοοι· 1904.

νσι· άοι· Τοποεστάπιιπο άοιιισποιι·ιοτι ο.) Πι·. δ. Π ! ι οσο οπο·

οιποιι Κι·ο.πιιοπ νοπ 54 .ιοοι·οπ. ποισοοι· ιιπ άοι· οιποπ Ηιιπά

οιπο σιι.ι·σιπσπιιιιοεο ιινιισοοι·ππο οπιποιει, άιο πιο

οπο οιιιοπι Αοεοοοε οπιπισιιοιι οιιι.

Πι·. ν ο εε ι'ι·σ.ιι·ι οιπ. σο οιπο ιιιι!ιι·σεοσπιοσιιο Ππιοι·επσοππο·

ο;οπιιισοι πσιάοπ οοι, πσι·ιιιιι

!)ι·. Βιιο.οοοι:ο· πιιιπσι·ιοι, άσ.οο άιοεο!οο ποσο οιιεειοοο.

οι Βσάοπιι άοιιισποιι·ιοι·ι Πι·. Ρ. ΚΙο ισ ιπ 2 Ρ “πωπω ν σ π

2Ρι·σσ. ν ο ι· το ι ισ ι· οι ο ε, πο!σιιο άιιιισιιΟροι·ο.ιισπ .<;οπσπποπ πιιι·

άοπ. Ποτ Κι·ο.πιιοοιιονοι·!οιιϊ πιο· οοιάοιιιο! οιπ ισπάι·σγοπιοι·,

άιο Οροι·ε.ιισπ πιοιισοοιι ποσο 88 Βιππάοπ. Ποε 1. ειιιπιπιι νοπ

οιποπι 13-_ιιιοι·ιΒιοπ Μιι.άσοοο; σε ποι· ιιοιιιο Βοοιιιιοπο οιι ι'ιιοΙοπ

ο·οποεοπ; σοιι·πι·.οιιισιι οιιιειοπιιιι'οπ πιιι·άο. ποιι νοι·άιισιιι οιιι

Ροι·ιιοιιιιιο νσι·ιο,οι. Πιο !οιι·ιπο ποι·οπ πισοι νοι!ιιοοι; ιιπ ποι

ποπ Βοσιιοπ !ισιιιοο Ρ!ιιοειι.ςι‹οιι.; άοι· πι. νοι·ιπιισι·πιιο οοιιιιι.ο

οιπο Γοι·ισι·ιιιισιι άιιι·σιι οιποπ Κσιοιοιιι. !)ο.ε ο. Ρι·οορ. οιοπιιπι

νοιι οιποιπ ι5-_ιοοι·ιο;οπ Κπο.οσπ; άιι ποσο οιοι· άοι· ποιο οποιο

ιτιοοοπ ποι·. !ιοιιιο;οο Ειι·οι·οσοοπ οοειο.πά, πιιι·άο σροι·ιοι·ι; οιπο

Βοοιοκοπο πιιι· ποσο !ιιοτ ποιπ οιι ιιιο!οπ. !)οι· Βοί'ιιπά ιι!ισο

νοι!οιιιπάιο; άοιπ 1. Γιιι!ο; ιο οοιάοπ Ε'οι!!οπ οιιπάο!ιο σε εισο

πιιι άσο Βοοιπιι οιποι· _ιοιισοιποπ !Βπιοιιπάπιιο.

Ιιι οοιάοπ !ι'ιιι!οπ πιο· οποιοι νοιι ππάοι·οι· $οιιο οιπ Αοιιιοι·

πιιιιο! ιςοςοοοιι πσι·άοπ, ιπ άοιπ οιποπ Ρο!! άιιι·σιι άσο Αιπ.

Μισο Πι·. πιο πι ιπ ποιάο άιο Ιπάι!αιιισιι οιιι· Βιιοιο·ειο!!ιιπο

άοε Ι)ιι.ι·πιοε ιο ιοιοιοι· Ζοιι πισιιι ιι!ιιι;οιιιοιπ ιιποι·οοπιιι;

Κ!οιπιπ πιο άιοεοιοο άιιι·σοιι.ιιο ιιιιιι·οσοι, άοι· !)οι·ιπ πιιιεεο

ι·ιιοιο· εοοιοι!ι πσι·άοπ. οιπο Βπιιοοιιιπο; άσο !).ιι·ιιισε ιιιιππο

ιιιοι· ποσο πιο· ιιισοιο πιιιοοπ. !νοι·οσ ιι ππά Κιιπιπιο! νοι

ιι·ιι.ιοπ άοπ $ιππάριιπ!ιι, άοιπ άιο Βι·ιιτοποππο άοε 'Ι'γρο!σπ οιπ

ι'σι·ιποιοιιοιοτ Κοιοι·ι·ο άοε !)ισοάοι·ιποε οιιι; _ιοιοι ειοιιι ποιπ

ιιισιιι εο, άιιι·σο οιι.οιοι·ιο!ιο !πιοιιιισπ ιιπ Οτι. ππά $ιο!ιο οπι

ειιιιιάσ άιο 'Έγροιιι!ε.

Πι·. νσεε: ιισι· άοτ οοιι κι ιιιπιοιο ιι·οοιιι·πο άιο Ροι·ι

ιγροιιιιε οτι άοπ εοιιοποπ !ζι·οπο!ιοιιοπ. Πιο Κιοπιιιι'οσιιοπ

πιο ποιά ποΒιοπ ιοι·οο οιο;οπιιιιπιισο εσοπο!!οπ νοι·ιοπιοο νιοι

!οισοι οιπ Βοποιο οπο», άοοε άιοεο !)ιιιοι·οπο ιιπ άοι· !)ιο.ι.τπσ

εοπειο!ιιιπε ποιοποιι οποσ ππά ιι·ιιοοι·άιοεο Β'ιι!!ο ποιοι· άοι· Βιο

πποεο «Ροτιισπιιιει ο·οεισ.ιιάοπ ιιο.οοπ.

Νιισο Πι·. Α. Βοι·ι;ιποπ ιι ιει άιο Βι·οι·οποππο· _ιστοι εσιισπ

νιο! ιιοπιιο·οι· πιο ιι·ιιοοι·; νοπ άοιπ· οιι πι" Μ. άιο Κι·οποοοιι

οϋειιι·ιιι;οι· οοπσι·άοπ ι πιιι· εσ Μισο ποιπ σε εισιι οι·ιιιιιι·οπ. άοεε

άοι· !ισποοι·νο.ιινο Βιοπάριιιιιιι. πιιιιιιιιιιισο νοι·!οοεοιι πιι·ά. Βιο

Κιοπιιιι'εσοοπ Ποιο οοποιεοιι, πιο πισοιις οε πι, πιο οιι

σ ι·ιοιοιι. !)ι. Βοι·ο;ιπο.ππ πιο ιιιιι·οιισιι οιποπ π.!ιπ!ισιιοπ

πι! ιιοοοιιι: πιο 8σιιποοοπά Βοι.οιπιι άοι· Βι·οι·πποππο. οιπ

Βσππιοπ 'Γοπιρ. 89,6, άοι· Ριι!ε οιπο· οι άιο Ησοο. πιο εοιοοπ

'Ι'ιιο·ο Οροι·ιιιισπ; άοι· νιιιιι·ιπισι·ιεοιο ποι· οοι·οιιε οππο·ι·ιιπϋο.

ποσο Βοεπάιιι πω· νστοιι.πάοπ. ιιιοπιι ιιιιιπ οποιο πιο! οιπ Αο

ιιι!ιι·ιπιιιο! ποιοι, !αι.πιι οιπο άιοο οιιποι!οπ οπι.οσοπιάιιιοπ, ο. Β.

οοι άοι· Αρροπάισιιιε επι.. άιο 'Γοπιροι·σ.ιπι· οιιιιιι ιιιοι· άοι·ποσο,

άσσο ιει άιοε ποσο Πι·. Βοι·,<.ιιπο π π'ο Απεισιιι ιο.ιοσο ππά ιπι

ι·ι51!;ιοι·ι. Βο τι; πιιι.π π εοιοει οιιι: πιιι· $σ!ιο.άοπ άπάιιι·σο πο·

ο π..

Ποτ Ζιιεο.ιπιποποοιιο; νοπ Απροπάισιιιο ππά Πο.ιιιιι!ιο.ιιιι·ι·ο ιει

πισιιι μια οπ ιοιιοποπ; άιο Βοοσοποιάοπ άοι· Αρροιιάισιιιο

εσοπ·ιπάοπ, ποσο άοι· !)ιιι·ιιιι:οιο.ι·ι·ο οοοοπάο!ι: πιι·ά.

Πι·. Ρ. Κ!οιπιιι οοισπι, άοοε ιπ ι)οιιιεσοιο.πά εισο ιιππιοι·

πιοοι· άιο Νο!ςππιιι οοιιιοι·οοιιι· ποσοι, ιιιϋπιισοει ιι·ιιοοοιιις

οιι σροι·ιοι·οπ. $ ο π π ο π ο ιι τι; ιιιο!!ι.ο οοειιιιιιπιο Ιιιάι!οιιισιιοπ

οιιι', ιοπ. ποισοοπ !ί!οπι ιπ εισιι ιιι Ποοοι·οιπειιιπιπιιπο ποιεο;

ισ 24 Βιιιπάοπ οποσ άπο Βι!ά εισο οσοι· ιιιιάοι·π; ιιιι!ιοι· ειο!!ι

ιπο.π ιιισο εο, άποε πιο.π ιπι Απιοποιο ιπιπιοι· σροι·ιοι·ι, ποιος·

ειοιιε ιπποι·οο!ο άοι· οι·ειοπ 38 δι.. άσσο !ισιπιπι ιπ πι·οιιι άοι·

0ιιιι·ιιι·ις εο!ιοπ άιιοιι; ποσο άοι· €οιι·πι·ιο· οιποιιιι·οοσποπ ππά,

οιπά εσιισιι άιο Γσιο·οοιιει.ιιπάο νσι·οοπάοπ. άιι.πιι ιπιιεεο πππ

νοπ Επι! οιι Ρο!! οπιιισιιοιάοπ, πισιιι οι·ιιι!ι!σε σποσιοι·οιι; άιο

Οροι·οιισιι ιει άο.ππ ιιπι· οπιιοοοιι;ι, ποππ οοάι·ο!ι!ισοο Βι·εο!ιοι·

ιιιιπποπ οιιιιι·ειοπ. Βονσι· άοι· ποιοι πιοπιι'οοι πιιι·άο, εσι! ποπ

σποι·ιοι·οπ; ιισισοο Ροιιοπιοπ ιιο.οοπ ιιιο!ιι· ιιιιοοειιιιιιιιιο Βιοπο

ι.οιπο. Βοάποι· οιιι οιποοιπο Ρο.ιιοιιιοιι ιπ άιοεοιιι Βιιιάιιιιιι ορο

ιιπι (άιο εοο;οποπιιιο Οσιισο ορροπάισιιιοι·ιε. άοι· Αιιιοι·ιιιο.ποι·).

Πι·. Η ιιπι πο! π οοιιιοι·ιιι οιιιπ νσι·ιοοιι·οποποπ, άιι.οε οι· οιπο

Αοιιιοι·ιιπε ιιπ Βοπιππ άοι· !οι!ιι·σ.ιι!ιππις άσσο πισοι ιιιιι·οποι.ι·

οοιιοπιοεοπ εοοοιι ιιιιισοιο. Βοι άοιιιοι·ιοι·ιοι· Ροι·ιοι·., άισιιοιιάοι·

πάσι· νοι·άιισοιιιςοι· Ροι·ι'. οο!ιο οι· πιο ι'ι·οι!ισο πι» !ισπιι·οιπάι

οιοι·ι. άιο Βιιοιο;ειο!ιιιπο άσο !)ο.ι·πιοε ιπι· ιπάιοιοτι, ιιπ Βο

ι.τιιιπ άοι· Βιοι·πιιιιππο ποστ. σοπο άιοεο Μοι·ιιιποιο, οιι.!ιο οι·

ΝΒ. άιο οιιιιπιιιιο;ο Βπι!οοι·ιιιιο· άοε Βοιπιοε πο πιιιιεσοοπε

παπι. πιο άοιπ νοι·Ισπι ιιπά Αο!ιιιιι ιιοιποι· οιποιι;οπ οπιοιισά

!ισιιοπ Βι·ιιι·ο.πιιππο, ιπεοοοσπάοι·ο άοι· Αοάοιπιιιιιισι·οοπο. εοι σε

ιι;!οισοει!ιιι.:, σο άοτ Ποι·ιιι νοπ οοι·οοιοιοιιι Ιιιοιι.ιι. οι-ιιιιιι πι

σάοι· πισοι. ιιπ: άσσο άοτ ι;οιιι!!ιο !)πι·ιιι Μι: οιποιιιιο Πι·εο.σοο

άσε Β'ιοοοι·ε. άοε πιο εοιποι· Βιιι!οοι·ιιπο· εσ!ιπιιιάοι, σάοι· άσσο

οτοοοιισο ειποι. Απε άιοεοιιι θι·ιιπάο οιεσοοιπο ιοπι ποσο ιιπ

Βοι.;ιπιι οιποι· Απποιιάισιιιο, άιο πισοι ιπιι Ροι·ισι·οιιοποεγιπρισ

ποπ οιπεοιοο, πιο ισ άοπ Κιο πι πι'οσοοπ Γιι!!οπ, οιπο_οιπιιιιι

οπο Βιιι!οοιιιπε άοε Ι)ιιι·πιοε πισιιι οσπιι·ιιιπάιοιοι·ι, οσπάοι·ιι

πιιπεσιιοπεποτι. ππά ιιποο σ.ιεάοππ άοι· ιιοιισοοπ Βοοιιπάιιιπεε

ιποιοσάο οιιι Οριιιιπ ι·οεπ. άοι· σοιι·ιιτπιεσιιοπ οπ ποισοοπ.

Α!!οι·άιπΒ·ε οποσ άοτ Αρροιιάιο, πιο Κ!. πιο: Β.οσοι οοισπι

πο .ιιπι πιο ιιισοιε πιο: άοιπ Βιι.ι·ιπιιιιιοι·π οιι πω, ιςοι·ιιάο άοιιιπι

ιιιιππο άιο Αοιιιοι·ιιποι οπο· οοοπεσ ιιπά οπο άοιιεο!οοπ θι·ιιπάοιι

ιιιάιοιοι·ι πιο, πιο οοι οιποι· Αάποιοι·ιιιο.ιιοιιιιο άοε Πιοι·ιιε, πο

ποσο ποπιειοι· Βοοιοοιιπιιιοπ οιιπι !)ο.ι·ιπο νστ!ιο.ο;οπ. Απάι·οι·οοιιο

ιποιπο οι, ποσο ποποπ άοι· το!. Πποοιιιιποιο·οοιι άοε Απποπάιπ,

άοεε άιο θοιο.οι· άοι· Αοι'ιιοι·ιιπι.ι· οοι εοιποι· Βι·ιιι·ιι.ποππο· ιιοοι·

οσιιιι.ιοι ππά ιιοοιιι·ιοοοπ πσι·άοπ. Κο.επιειιεσιιο Βοιο.πο ιιπ

άιοεο θοισοι· εοιοπ ιοπι πισιιι οοιπιππι, ειο εσοοιιιι ιοπι πισω·

ιοοσι·οιιεσ!ι άοάποιοι·ι οιι ποι·άοπ. !)οι· Ποσοππιειιιπε άοι· !)ιιι·ιπ

οπιιοοι·ιιπο ποιοιιι·άο άοπ Αρροπάικ πισιιι. εσιοι·π άιο ιιοιισιιοπ

!ιοικοπιιοπ. οιιι άοποπ άιο Βπιισ!ιρι·οοειιπο πισιιι. οι·οιιιιι ππά. ιιι

ΑπποπάιιπΒ° ιισιπιιιοπ. Βιιι·ιπ !ιοπο οοοπ άιο $ο.σοο οοιπι Αρ

ποπάοι. οιιπι Ππιοι·εσοιοά ο. Β. νσιπ ιγροϋεοπ Ποι·ιπποεσοπιιι·ο,

οιιπει.ις. Ποιο οιοεσοπιιι· πι οιιοπ πιο άοι· [ποιοι άσο !)πι·ιποει

άοιπ !ιιιιοπάι·ιισ!ιο άιι·οοι ιι.ιιεποποι:οι, άποοι· οιπο Βιοιιιοι·ιιιιο·

άοε !)ι·ιισιιοε οιπ, πιο άπο ιιοι άοτ οιιι-ποιοι!. ποεσοιοοι. οσο

ιι·σ.ιπάιοιοι·ι πι.

(Απισι·οι'οιοι).

Πι. ν. Βοι·ο·πιο.ππ ποιοι. άιο 8σπποποπτιι;'οσοο οιο

ι!ιοάο, οιπο Κσποι·ιιοιιο οπιιισιιοπ !ιιιιιιεσοοιιι οιπο ππά οποιο

ιπιεσοοπι ποιο ιιοι·οποιο!!οιι, σοι _ιοάοπιο.!ιε Μεσοι ιιιο.ιι ιπιιιπ

οοοπ πισιιι πιοεοπ. πιο άοι· ινπι·ιπιστιεπιο οιιιιειοιιι; ειιιά εσοοιι

νοι·ποσοοιιποοπ Μ.. επ οοιιι:οοοπ οοιιιο Βιιιιειιοοπ Οοιι.ιισοπ ιιπ

άιο Οροι·οιιοπ, ιπ άιοεοπι Βιοάιιιιπ εσ!! ποιπ !ιοιιοι· ππ.ι·ιοιι.

[π. Ο. ΚΙοιππι: Πιο οπο”, οοει:οιιι ιπ εροο. Μι οιπο Αρ

ροπάισιιιε πάσι· πισοι. ιει οοεσπάοι·ε ιιπ Κιπάοι·π οι: ιιοιιι·

εσοποι·. !)ιο Ιπισκιιπιιισπεοι·εσοοιπιιιιο·οπ, ποισοο άιιι·σιι οιπο

ποιισιι ιιοι·νσι·ι.ιοι·ιιιοπ. ιπιιεεοπ οοεοιιιο·ι πονάω; άιο Πιιιο·ιισεο

ιει οιιοπ ιιπι'ο.ππε ιιπιπϋπ!ισο.

Πι·. Ρ. Κ!οιππι ορι·ισιιι επι @ποπ Πι·. πω» ποιπ ειιιε ;

ποππ άοι· νοι·άοσοι οιιι' Ροι·ιιγριιιιιιε ιιοοι·ιιιι.ιι ι ν‹ιι·!ιοπι, κι

άπο Δοιιιοι·πιιιιοι οιι ροι·οστι·οεοιοι·οπ; άιιι·σο ιο !οο!ιιιι'ιο Βο

ποπιιπο άοε !)ιιιιιιοε οποσ οιπο Ροιιισι·οιισιι οοεσιιιοιιιιιι;ι ποι·

άοιι; ποσο νοι·οιοοιιπποπ άοε !)οι·πιοει ιιιιιιιιοπ άπάιιι·σο ισοπο

Ιϋει ποτάοπ. Ποτ νσι·ιο!! οιποι· 8ι:ιιιι!οπι.!οοι·ππο ιοι άοοποο·οιι

οτι οιοιπ ο·ο.σ.ιοπιιοοι· άσο Νιι.σοι:οιιοιι. - Πι·. νο" ποποπιιοοι·

ιπ οπο; ιιπι' άοε Ποοοι·οοπάποοιποιι άοι· Ροι·ιιγριιιιιιε ιπιισοιο

οι οοιποι·ιιοπι πω· άοιπ οι·ειοπ Αιιιιι·οιοπ άοι· Ιπι!ιιοποπ 1889

πο.ι·οπ άιο οιτ.ι·ι.ι.ιοπ Βιιιι·ο.ποπποοπ νιοι εο!ιοποι· πιο _ιοιοι;ποππ

ποιπ άιο Ροι·ιι.γροιιιιε άο.ιιιιι ιπ Ζιιοιι.πιιιιοποππο οι·ιποι:. σο ιει

άιιι·ιπ ν!ο!!οισοι άἰο Βιιι!οι·ιιπο πο· άιο ι?οι·ιποοιιιπο άοι· Ροι·ι

ιγρο!ιιιειιι.ι!ο ιςοςοοοπ. Πε οποσ πισοι. πιιι· ιιπ άοι· οπεεοι·οπ

!)ιο.πποεο !ιοιιοπ.

Πι·. π ο! σ ε ο ο ι π ε ο γ ειιπιπιι άο.ιιιιι ιιοοι·οιπ. άιιεε οιιι

οποιι'οιοο.ι”ιοπ Ε'ο.ιιοπ !ιοιιι Δοιιιιιι·ιιιιιιο! ;.>;οποοοπ ποι·άοπ εειιι;

οι· πιοιιοι πισιιι, άι.ιιιε άοι· ιιοοι·ιιι!!ιο Ποιοι οιοι· επ πισιιιιο· οοι.

Βοι άοτ Βποιοειο!!ιιπο άοε Βοι·ιπο ιιπι ιποοι·οι·ο Τομ εοοο ιποιι

άσσο οι". ιιι.ο!ισο, άιιοο ιι·σιο άοι· !)ο.τιπιιοοιιιιιιιιιιο ιι!ιο Βιοπο

ισπιο οοοοοι· πιιι·άοπ. - Ιο ι·ιιο! οι απο», πιο" άιο Οποισ.ιισπ
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ιιι άειι ει·ετειι 24 θιιιιιάειι επειεει”ιιΙιει νιεεάε, άειιιι ιει άιε

ΡεοΒιιοεε ειιι; ιιεεΙι άειι ει·ειειι 24 Βιιιιιιιειι ειιι! ιιιιιιι ειιι·

άιι.ιιιι ειιη.=ιεειιειι, ιιιειιιι ΙιεάεοΙιΙιεΙιε Βι·ιιιριοιιιε νοεΙιε.ιιάειι, εοιιει

εοΙΙ πιεπ ινιιι·ιειι.

Πι·. ν. Βει·ε·ιιιειι ιι ιει άει· ΑιιειεΙιτ, άε.εε ειιιε ειοε ιιιειιι

επ κεπιιιι ιιπ άιε Βιιιιιάεπεε.ΙιΙ ΙιεΙιετι Ιειιιιιι; ιιιε.ιι εοΙΙ εε Με

ειε ιιιιιιιΙιεΙι ορει·ιει·ειι; Ιιει ιιιιιιε1εεΙιινει·ειι Ε'ιιιΙΙειι ειιι δ. ράει·

4. 'Ι'ιιζε εοΙΙ ιιιιιιι ιιΙιει·Ιιειιρι εκει ορεειει·ειι, εοιιάει·ιι ΙιεΙιει·

ΨΒΙ'Ι.ΒΙΙ.

Βε. ΙΝ ο Ι ο ε ε ιι ι ιι ε ιι γ ειεετ ιιοεΙι ειιιιιιιι.Ι άειιι Αιιεάι·ιιεΙι,

άιιεε Με Βει·Ιιιιει· Βεειιιιιε εο Ιειιιειε: ιιπε ιιι άειι ειιιτειι 24

Βιιιιιάειι άιιεϊ ορει·ιει·ι νιει·άειι; ειιιιτει· ειιι· πει ΙιεάεοΙιιιοΙιειι

Βι·εεΙιειιιιιιιεειι.

Ι)ι·. Ρ. ΚΙεπιιιι ΙιιιΙι εε ΨοΙοεεΙιιιιεΙ‹ι ε·εε·ειιΙιΙιεε !ιιι·

ιιιιιιιιιε, άιεεε Γειιιι·ε ιιι εΙιιι·ιιεε·ιεεΙιειι Κι·ειεειι ειι άιεΙιιιιιει·ειι ;

Βει άει· ιιιι€ει;εΙιειιειι Βι.ιιιιάειιιιιΙιΙ ΙιιιιιιιεΙι. εε ειοΙι άοεΙι ιιπε

ιιιιι θεεπενιεειε; άει· ΟεΒιιιιιεπιιιε ι·ειιε·ιει·ε ιιι. ε.ιιεΙι εειιιε νει·

εεΙιιεάειι.

Βι·. Βιετι·ιεΙι ερειεΙιι. ειιιε ειιάΙιεΙι ε.ιιεΙι ειι·ιΙα 8·εε·ειι ειιι

ΑΙιιιιΙιι·ιιιιιιεΙ ιιπε. νιιειιιι ιιΙιεεΙιειιρι Πι·ιιεΙεριιιιιιιε ιιι άει· Πεο

εοεειιΙι;εριειιά νοι·Ιιιιιιάειι.

Με Βι·εεΙιειιιιιιιεειι ειιιά ιιιιιιιεε νιεΙ εεΙινιιεεεε. ννειιιι νοι·Ιιει·

ΑΙιιιιΙιειιιιιιεΙ ε;ειι·εΙιειι ειιιά. Βει άει· Β.ιιΙιι.ε.ειεΙΙιιιιε· άεε Ι.ιει·ιιιεε

κι άιε Ρι·οιι·ιιοεε ιιιιιιιει· ιιιεΙ Ιιεεεει·; Βεάιιεε πειι. εεΙιε ιιιεΙε

ΡιιΙΙε ε. ΙιεΙιεπάεΙΙ. ιιεά άιιεει ιιιιιιιει· εειιιε ι·.ΙεειιΙιειε ι.ιιεΙιεΙιι..

ιιι ιιιιιιι.ιιε;ε ιιπιιΙε.ι·ειι ΡιιΙΙειι Ιιιιιιιι ιιιιι.ιι οιι"ειιιειι_νεεάιεΙειεπ

Ψιιειιιιοειεει:ε ειιιειι άεε ΟριιιιιιΙιεΙιειιάΙιιιιε; Ι'ιιιιΙειι; άιιε ειιι·ιεΙιτ

ιιιιεΙι άιι.ΙΙιι·. άε.εε άιε ΒιιΙιΙεειεΙΙιιπι.ι· άειι Πε.ειιιεε εειιιε εει.

Ρ. Ι άει· Τιιιιεεει·άιιιιπς: Βε άειιιοιιειειει·ι Πε. Α. 8 ειιιε.

Ιιεει. ειιιε ειιιειι ?ιπι νοιι ΝερΙιι·ιιιε εειιιε..

Πει· νοειι·επειιάε και; 2 Ρι·ιιερεεε.ιε ε.ειιι.εε ΝερΙιι·ιιιε νεε,

άιε ειιιε άιιεεΙι ιΙιι·ε ειιεεεεινε ειι·εεεε ειιεεειειιιιειι. Β.εεΙιιιει.

ιιιε.ιι άιιε ιιοι·ι:ιιιιΙε θενιιεΙιτ Ιιειάει· Νιει·ειι :ιι 800 εεειιιιιι, εε Ιιειι·ιιιι·ι

άε.εεεΙΙιε ιπι ει·ειειι ?ΜΙ 910 ιιπ :νιειιειι 1010 ε;εε.ιιιιιι. Βειιιι

νει·ιι;ΙειεΙι άεε εοιιει. ιιΙιΙιεΙιειι Μεεειιιι€επιειΙιοάε ειιι· Βεειιιιι

πιπες άει· θεεεεειικιιιιειιιιιε εεειεΙιι. ειοΙι άιε “ειιιειι ΠεΙιει·

Ιε.ε;ειιΙιειι. άει· πω”, άιε ει·ει άιε ι·ιεΙιι:ιεε νοι·ειεΙΙιιιιε· νοιι

άει· νοΙιιιιιιιιιιιεΙιπιε εεΙιειι“ε.

Ζινειιειιε εει επ άειι νοι·ΙΙεε;ειιάειι Ρι·εερε.ειιιειι άιε Αει.ιοΙο

πιο νοιι Ιιιιεεεεεε. Ιπι Ι. ΙΓιιΙΙ ιπιιι· άιε θι·ιιιιάΙιειιιιι-ΙΙιειτ ΤιιΙιει·

ΙιιιΙοεε άει· Ιιιιιιιι·ειι, ιπι Π. ιπιιι και· ειιιεπι ιει·ιιιιιιεΙειι $ειιιιι·

ΙεεΙι ειιιε Ιιιιιι;ει· άιιιιει·ιιάε $ερειε (_ιιι Ιιεγριοεειι. Ε'οι·ιιι) νοι·ιιιιε

εεε·ιιιι,εειι. [Με ιιιιιΕι·οεΙιοριεεΙιε πιο πιιΙιευεΙιιοριεεΙιε ΨεεΙιειΙΙ.ειι

Ι›ειάεε ΝΙει·ειι εειιι·ε.εεειιιιεεειι άιε ΙιεΙιειιιιιε Ε'οειιι άει· ιιειιι.ειι

ι·εερ. ειιΙιιιο. Ιιε.ειιιοει·ΙιεςιεεΙιειι ΝερΙιι·ιιιε, Με ειε Ν' ε ι εε ει

ιιι ειιιειι ΕΙΙιιπεΙΙιειτ.ειι, άιε Ιιιει· ιιιιι.ι·ειΙ'ειι, ΙιεεεΙιεεΙΙιτ. Ι)ιεεει·

Πιιιειιιιιά Ι8.εει ιιι άειι νοεΙιεςειιάειι ΓιιΙΙειι ειιι. ει·οεεεε Βε

ει.ιιιιιιιι.Ιιειι άειι ΒεΙιΙιιεε ειεΙιειι, ειιιειι ενεάεε ιιι άειιι ειιιειι ιιοεΙι

ιιι άεπι ειιάει·ειι Β'ιιΙΙ άιε ΝειιΙιεΙΙ.ιε ειιι: άειι ερειιΒεοΙιειι Ιιι

ι'εΙει.Ιοιιειι επειιιιιιιιειιΙιιιιιε·ι. εοιιάει·ιι άιιεε Ιιειάε νοιι ειιιει·, ειιιειι

ΙιεΙιτει·ιοΙοειει:Ιι ιιιιεΙιεενιιεεειιειι, ΒιεεριοιιιγΙιοεε εΙιιιιιιιι.ι·ειι. .Με

Ιιιιειιιιιιοεειιε, ιιιιειιιοι·ι·Ιιε.ι.ιιεεΙιε άιιιιιεε ΝερΙιι·ιιιε ιι·εΙιει·ε ειεετ

ιιι άειι νιίιι·Ιιιιιι€ειι άεε ι:ιιΙιεεΙειιΙ. νιι·ιιε, ιιιιά οΙι ειε ιιι ι·ειιιειι

8εΙιεειεεΙιιιι.ΙΙειι νοεΙιοιιιιιιε, εει ειιιειι ιιινειιεΙΙιειιι. εεερ. -ει:Ιιιινει·

ιιι ειιιεεΙιειάειι. Βιι:Ιιει· εει, άεεε ειε ειιι Ιιειιιιιε;ειειι άιε ιιεοεεε

Θι·ιιιιρε άει· εεριιει:Ιιειι Ιιιι'ειιιιοιιειι Ιιει;Ιειιε (ιιι·γριοεειι. Βερ

ιιειιειιιΙε, ΒιιάοΙιιιι·άΙΙ.ιε, ριιει·ρεεε.Ιε $ερειε, άειι εοεειι. εε. θε

ΙεπΙιεΙιειιιιιετιειιιιιε ιι. ε. ιν.) ππά άιιεε ιιπ· νοε1ιοιιιπιειι άιιΙιεε

Ι›εΙ ειιιει· εειιιιιι·πιιεεεειιιιι.εε ειιιιι ιιιεΙιι: ιιιιι. ΙΙιε ΙιειιιρΙιειει·ειι

άειι Βι·Ι‹ειιιιΙιιιιιι.;, Με ε. Β. άιε 'Ι'ιιΙιεειιιιΙοεε, εοιοι·ι. άιε Β'ι·ιιιιε

ειιιει· $ειιιιιιάιι.ι·- οάει· ΜιεεΙιιιιιεΙειιοιι ε.ιιιινεειειι Ιεεεε. Πιιι:ει·

Βει·ιιεΚειεΙιιι€ιιιιι; άιεεεε θεειεΙιιεριιιιιιιεε εειειι ει·ει: ιιιιι.ιιεΙιε,

ειειι ινιάεεερι·εεΙιεπάε ΑιιΒιιΙιειι ιιΙ:ιει· άιε ειιι2ειιιειι ΝειιΙιι·ιτιε

ιοι·ιιιειι ιιι άεε Βιιεεε.ιιιι· νει·ειιιιιάΙιεΙι.

(Αιιιοεει'ει·ει.).

Ιιι άει· ΒιεΙιιιεειοιι ιιιειιιι Πι·. νοεε. άε.εε άιε 1ιΙιιιιει:Ιιε

Βι·ιιιΙιι·ιιιιις ειιι $ειιιιοιιειιεεΙι "και άιε Διιειιιιιι·ιιιιι:ειι άεε

Πι·. 8εΙιεΙι εει. ερι·εοΙιε; ιιιεάει· ιιιι ΙιιιιιιιειιΙιειι Βιιάε άει·

εΙιιι·ιιε ιεεΙιειι εεριιεοΙιειι ΙΒι·Ιιι·ειιιιιιιιιε ιιοεΙι ειιι άειιι 5ειιι;ιοιιε·

ιιεοΙι πάει. ειιιε άιε Ιιεειιιοει·Ιιε8·. Περιιι·ιιιε ιιι ΙιεενοεεεεεΙιειιά

ΙιιιιιΒιιειιι θι·ε.άε, ειιιειι ειιιειι Ιιει άειι εεριιεεΙιειι θιιι·ειιεειιι·ειι

Ιιιιιιιιειι (Βιιιιιειιιι·οιιιΙιοεε ιιεά Ργιιιιιιε ειε οιιι.ιάει ; Ι›ει άει· ιιπε

τει·ειι (σε. 50 ΓΙΙ.ΙΙε) ΙιεΙιε ει· πιε Ιιεειιιοι·ι·Ιιε.ειεεΙιε ΝερΙιειιιε

ΙιεοΙιιιοΙιτει.

Αιιάει·ε Ιιειιιι 8εΙιιιεΙιι.εΙι, Ιιιει· εει άιε εειιιε Ιιεειιιοει·Ιιεει.

Νεριιι·ιιιε ειιιε Ιιιι.ιιιιι;ε ΚοιιιρΙΙΙιε.ιιοιι, άοεΙι ινιΙΙ Β ο ιι ε. Ιι ε ι· ι

ιιι άιεεεε ειιιε $οιιάει·ειεΙΙιιιιε εεΙιειι.

Βι·. Πε.ιιι ρε Ι ιι ειιιιιιιιτ ειιι Πι·. 8 ο ιι ει ιι ε ει ιιΙιει·ειιι. νιειιιι

άει·εεΙΙιε άειι Βι·ΙειιΙιιιιιε·εΙιεε·ι·ιΙΤ ερεειεΙΙ Ι'Ιιε άιε Δει:ιοΙοε·Ιε άεε

ΝερΙιειι.Ιε ειιιιιιιιιεεειι νιΙΙΙ; Πι·. Β οΙιεΙι ε ει: ινειιάει ιπ εειιιειι

ΠεάιιΙιι.ιοιιειι άιι.ε ΒιιΙιΙιιειοπενεειειιεειι ιι.ιι, ιιιειιιι ιιιιεΙι άιεεειιι,

άε.εε άιε εερι:ιεεΙιε Ιιιι'εΙειιοιι ιιι άιεεειι Β'ιιΙΙειι εεΙιιιιάεει,-ινει

εΙιε εεριιεεΙιε Βιι'. _ιεάοεΙι, άεειιιιιεε άιε ΙιεΙειεειοΙοειεεΙιε Πιιτει·

ειιεΙιιιιιιι άει· ΖιιΒιιιιι'ι εεε·εΙιειι.

 

ιιι ειιιιεΙιιειι ΙΙ'ιιΙιειι ιι6ιιιιι:ε εε ειεΙι ιι.ιιοΙι ειιι Αιιιοιιιιο:ΙΙιε.

ιιοιι Ιιειιάειιι. Βιι ιι ι ιι ε· νει·ιι·ει.ε ιιι εειιιεε ΑεΙιειι πω" ΝερΙιι·ι

ι.ιε ειιιειι άιε ΑιιεεΙιειιιιιιε·, ειιιειι ιιι εΙΙειι ιιιιΙιεΙιε.ιιιιι.ειι Β'ιιΙΙειι

νοιι ΝερΙιι·ιιιε άιε θερειε ιιιιοΙιΙ άιε Πε.ιιριι·οΙΙε ειιιεΙε.

ά.π.$εΙιεετεε:Βε.'1'Ιι.8εΙιεεειε.

Μ. πιει!. Κιιι·ι Ηει·ιι ι.

~

'~

Αιιι 2. $ειιτειιιΙιει· 1005 νεεεεΙιιεά Πε. πιεά. Κε.εΙ Η οι· ιι.

Βε ιιιιιι.ι· ειιι .Τιιιιιεεε άει· ΑΙιιιε. ιιιιιι.ει· Ποερειειιιιιε, άιε ει· ιιιιι

εΙΙειι Ε"ιεΙιει·ιι εειιιεε ιι·ειιειι ΙιεΙιιεεΙιειι Ηει:ειιε ΙιεΙπε ιιεά άει·

εε ιιοεΙι ιιι εειιιειι Ιειειειι ΙιεΙιεπετε;ειι εεάε.εΙιτε.

Με ιπιιι ιει ειιιε Ιιεει'ινοΙΙε, εεΙιει·Ι' ιιιε.ειιιεειε Ρει·εϋιιΙιεΙιΙιειι

άε.Ιιιιιιςει;ειιεειι, ειιι Μιι.ιιιι νοιι ειεει·ιιεε ΙνιΙΙειιεΚι·ιιι'ι, άει· εειιι

Ζω, ιιιειιιι ει· εε ειιιιιιειΙ Με ι·ιεΙιι.ιιι· ει·Ιιε.πιιι, ποτε εΙΙει· Ηιιιάει·

ιιιεεε ιιπειιινιιειει νει·ιοΙΒιε. Βι· πειι· ειιι ιιιιιοριεειιιι8·ενοΙιεε Β'ι·ειιιιά

ιιιιά Λεει, άεε ιπιιι εειιιειι Κεε.ιιΙιειι ιπι ππά ιιιιιιω. ειιι ι·ιιιιΙιει·

8ιεεΙιεε, άει· εεΙιιιι·ι' Με Ζειιιι· ειιιε ιιιιά Ιιειιι Βιε.ιι. νοι· άειι

Μιιιιά ιιιιΙιιιι, ινειιιι εε ε·εΙι εειιιε Πειιιιιιιιι επ ι·ει·τειάιιι·ειι,

ννοιιιιι ει· Ιιιιιιιιιε· Αιιειοεε ει·ι·ε8·ιε, ειιι ιιιιεεΙιιιιιιεΙιει· Ιι`ειιιά, άει·

εειιιε ΒιιεΙιειεΙιι. Ιιειιιε Κοιιιιιι·οιιιιεεε Ιιειιιιιε, νι·ειιιι ει· ιιιιΕ

Ιιόεειι νΙἴιΙιειι οάετ ΠιιεεάΙιεΙιΙιειι ει:ιεεε, ινε.ε ιιι ιιιειιιιι.ιιάειιι

ει·εριιι·ι ΙιΙειΙιτ, άεε, Με Η., ιιπε Πιιιει·ιιειιιιιιιιιε·ειι ιιι ιιιι·οεεεπι

ΜεεεειεΙιε επ ιπιιι πει. ΒΙεεε ιοειιιιιιιιι·ειιάειι Βοε,ε·ειι ιιεά

Αει·,εεειιιεεε ιιειιιειιιΙιεΙι άει· Ιειει.ειι Ζειι ιιιιι·άειι ιιιιι ειιι θι·ιιιιά

άεε εεΙιΙΙιιιιιιειι Αιιεε·ειιιιιεε. άειι εειιιε ΚεειιΙιΙιειτ (ειιιε Αιι8·ιο
εΙιοΙιιιε) ιιιιΙιιιι. ι

Πι· Ιιιι.ι.ιε εεΙιειι ειι Βεειιιιι άεεεεΙΙιειι ειιι «ινεε.Ιιειιεά Ιιειιι·ι»,

άε.ε εειιιει· Αιιι'ιιεΙιε ιιιεΙιι. ε·εινεεΙιεειι νεε.

Πει· Αιιιειιε εειιιει· Βιι.ιιι'ΙιεΙιιι πω· ειιι εεΙιι· ιιιιιΙιειιιιιεε ππά

ΙιεεεΙιειάειιει·. Πε πειι ειιιιιιεΙιει ειε Δεειειειιιιιιι·ετ πιε Μιιεεε.ε,·ε

ιιεά ΕΙΙεΙ:ιεοιΙιεεεριε ιιι άιε ΑΙπειΙιιιις άεε ε. Ζ. Ιιεειιιιιιιιειι

Κει·Ι ΒεγΙιει· ειιι, άιε Ιετει:ει·εε ιπι Πε.ειειιιιοεριιεΙ. εριιιει·

ιπι ΠειιιιιιιΙιειιΙιοειιιιεΙ Ιειι:ει.ε. Απ Ιει:ι.ει·ει· Αιιετ.ε.Ιτ κι Πι·. Η.

Με ειιιιι Ιειειειι Αιιιι·ειιΙιΙιεΙι ρ;εΙιΙιεΙιειι ιιιιά εκει· ιιι άει· 8ι.εΙ

Ιιιιιιι· ειιιεε ΚοιιειιΙΙ.ιιιιιεπ. ·

Βιι8.ιει· ει·ιιιιάειε ει· ειιιε ειιι·ειιε ΙιΙειιιε ΑιιειεΙι Ι'ιιι· 0ειΙιο

εειιιε ιιιιά Με.εειιε·ε, άιε ει· ε.ΙΙπιιιΙιΙΙις ιιι ειιιειι· ειιιειιι·ις·ιεειι

οι·ιΙιοριιάιεεΙιεπ Αιιειε.Ιτ ιιιιτ ειεετ ΚΙΙιιιΙι ει·ινειεεει:ε, ιιιιι άειι

πειιεειειι Αρρει·ιιτειι ειε. νει·ειι.Ιι, επ άε.εε ειε ΙιιιΙά επ ειιιεε Βιε

ειεεειιετ.εΙι: !ιιι· ιιιιιιε Β.ι1εεΙιιιιά νιιιι·άε. ιιιεΙεΙιε άιε άιιεεΙιεειεειι

άειι Αεεειε ιιι ΑιιεειιεεΙιειιι ιιιι.Ιιιιιειι ιιιιά νιεΙεΙιε άει· άεπιε.ΙΙιιε

0Ιιει' άει· ιιιι1.-ιιιεά. ΑΙιε.άειιιιε Ρε εοΙι ιιι:ιιι ιιι Ι.εΙιειιιι·εεΙιειι

° νεεινειιάειι επ άιιι·ιειι ιιιιι:ΙιειιεΙιτε.

Απε ιιπ· Ιιει·ε.ιιε Με ειεΙι άε.ε «ΚΙΙιιιεειιε Ιιιειιιιιι εει εΙιιειιι·

ΒιεεΙιε θι·ιΙιοριιάΙεε ειιιννιειιεΙι:, ινεΙεΙιεε Με εΙιειι νοΙΙειιάει: ιιι:

0 ιιιιά ιιι ε.ΙΙεειιιιεΙιειει· Ζει: ιιιιιει· Η.'ε Ιιειι.ιιιιιι· ει·Ιιιιιιει ινει·άειι

εειιιε.

Ιιιιεεεεεειιτ Μ: άιε θεεεΙιιεΙιι:ε άει· Βιιι:ειεΙιιιιιε άιεεεε ιιι

ειιιιιιε.

Η. Ιιειιε ιιιεΙιει'ε.εΙι άειι θΙιιεΙι, ΙΙιεε Πειεετιι.ι. άιε Κειεει·ιιι Α Ι ε

: ε ιι ά ε ε. Ε' ε ο ά ο ι· ο νι ιι ιι. ειι ΙιεΙιειιάειιι. ΠιεεεΙΙιε ιιεινιι.ιιιι

Ιιιιει·εεεε επ εειιιει· Τιιιιι;Ιιειι, Ιιεεε ειιιε ιιιεΙιειιιεΙι εειιιε Κι·ειι

πειι άειιιοιιειι·ιεεειι ιιεά εενι·ιεε ιΙιιιι άιε θιιιιάε εΙιιεε ΙιιιΙάνοΙΙειι

ΒεειιοΙιεε εειιιει· ΔιιειεΙι. ιι·εΙεε;ειιι1ιοΙι ιιιι·ει· ΒιιιινειΙιιιιιε ιιι άειιι

ιιειιειι ΙιοΙιιι.Ι επ άει· Ε'οιιιε.ιιΙιε., ινοΙιει ΙΙιι·ε Μειεει.ιιι ιιι ΙιιιΙάνοΙΙειι

ννοι·ι;ειι Ιιιι·ειιι ννιιιιεεΙιε, άειι Πιιι;ει·ιιεΙιιιιειι πιι$ε·ε ΙιιιιΙιειι ιιιιά

Β·εάειΙιειι, Αιιεάειιει: ιιιι.Ιι.

Βιι1ά άει·ιιιιι' Ιιειιιιιι:ι·ιιιςτε Ι Ιι εε Με._ι ε ε ιιι Πι·. Η., εειιιε

Ιάεειι ιιπά Ριιιιιε άε.ι·ειιΙερ,·ειι, Με ειοε ειιιε εοΙεΙιε Αιιειε.Ιτ ιιι

ι.Ξεοεεειιι ΜιιεεειεΙιε ιιιιιει'ΙιΙιι·ειι Ιιεεεε, ειε ειειιιΙιεΙιεε Ιιιειιιιιι

ειιιε., Ιεεειιιιιιιιι; ειιι· ΑιιιιιεΙιιιιε Ιιειιιιι;ιεΙιει· ιιεά ιιιιΙιειιιιιιεΙιει·

ΚεειιΙιειι. άιε ιιι άειι ιΙΙιι·ιε,·ειι Ηοεριιιι.Ιει·ιι εειιιε πειιιιιιειιάε

Βεε.εΙιιιιιιε· ιπιιι ειιιε ι'ε.ιιάειι, - ειιι Αιιιι.ειιε·, άει· ιΙιιιι Βιι.ιιε

ιιιιει·ινει·ι.ει Μπι ιιιιά ιιιιι Ιι6ειιΙιεΙιει. ει·ι'ι·ειιιιε. $ειιιε άΙεεΙιειιιις

ΙιεΙιειι Ρεο_ιεΙιτε εενιιι.εΙιειι ιπιιι άιε νοΙΙε Ζιιιι·ιεάειιΙιειτ εειιιει·

ΙιοΙιεπ Ρι·οιεΙιτοι·ιιι ιιεά ειιιιι.ιε Ποιιειε εριιιει· ειιιειι ΙΙιιιι άιε

ΝεεΙιι·ιεΙιι, Θειιιε Μιι_ιεει.ιιι Ιιε.ιιειι Ι.ιει·ειι.ε άειι ΒειεΙιΙ κειι·εΙιειι

ειιιε Βιιιι ειιιει· εοιεΙιειι ΑιιειεΙτ ιιι εεΙιι·ειιειι. ειιιερεεεΙιειιά

εειιιειι ΡΙιι.ιιειι, ννοΙιει ει· άεε Ιιειτει· άεεεεΙΙιειι εειιι εοΙΙτε.

Η. ειιιε εειιιε ιιι εειιιει· νι7ιεεειιεεΙιεΙ'ι ιιεά ε.ι·ει.ΙιεΙιειι 'Πι

ι.ιιιιιιειι Με ειιι· ιιιιεεει·ειε εεΙι.ειι ιιιιάιιιειε ει· ειεΙι άεε θεεεΙΙις

Ιιειι. Βιιιε ΔιιειιιιΙιιιιε ιιιε.εΙιιε ει· ιπιιι άει· Βιιιιιιιι€ει'ειει· άει·

Βοιριι.ι.εε 0ιιινει·ειι;Μ, άιε ει· εειι·ειιιιιι.εει8· ΙιεειιεΙιιε. ΙΒιιιε Βε

ΙιοΙιιιιιιι @ειιιε ει· ειοε πιε. $εΙΙιει άιε ρεεε ΙΙΙ7οεΙιειι. άιε ει·

ιιι Βιιιάιειιι·ειεειι ιιιε ΑιιεΙε.ιιά Ιιειιιιιιι.ε, ιιε.εΙι ΙνιιειΒιιι·ε· ιιπ

ά·Ιοιι*ιι. οάετ ιιε.εΙι Ι:ΙειιιΙιιιι·ε ιιι'ε Βιιρειιάοειει· ΒριιιιΙ, ιπιιι·
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εεε· ιιιιι·ειιι· ΑιΜειι: ιιπε ειιι· νει·νοΙΙΙιοιιιιιιιιιιιιε ιιι εειιιειιι Βρε

ειιιΠεεΜε νει·ιιιιιιιι1ι.

ν17εε ει· ειι ιιειιειι ΜεΙΜοι1ειι οι1ει· Αρρειειειι νοι·ιιιιιά ειιι!

νι·ιιε ιΜιιι ειιι: ειεεΜιειι. ιΜΜι·τε ει· εοιοι·ι ιιι εειιιει· Ρι·ινει!ιΙΙιιιΙι

ειιι ιιιιιι Μειιιιιιι1εΙιε «Με εειιιε Κι·ιιιι1ιειι, οΜιιε ΒιιεΙιειεΙιτ ιιοι·

Ρει·εοιι. Π· ιιιε.εΜιε Βϋιιεςειι-ΑιιιιιεΜιιιειι ειιι! Ορει·ιι.ιιοιιειι ειιι!

νιειιι1ιε ΙιοειΜει·ε Αρρει·ειε ιιιι, ειιιειΙει, οΜ ει· ιιιιιιιι ΖιιΜΙιιιις

ει·νιειιειι Μοιιιιιε οι1ει· ιιιεΜι. ιιιιι1 ιιιιιιιει· Ιιι,ι;ειι Μει ιΜιιι ιιιεΜ

ι·ει·ε Ρειιειιιειι, ειε ει· ιιιοιιε.ιε1ε.ιις ιιιιιεοιιει νει·ρι1εριιε ειιά

ειιεΜ ερει:ει· ιιιοιιειεΙειιςιιι εειιιει· ΑιιιΜιιΙειιι εΜειιιε.ΙΙε ιιιιιεοιιιιι

ιιοι:Μ ΜεΙιειιι1εΙιε, νοιι άεπι ειιιειι ΨιιιιεεΜε ΜεεεεΙι, ειε νοιι

ιΜι·ειι θε1ιι·εεΜειι ατι Μει'ι·ειειι.

Νειιιι·ΙιεΜ Με.1:ι:ε ει· ιιι ιιιειει·ιε11ει· Βε2ιε!ιιιιιε; Ιιειιιειι θεννιιιιι

ειι νει·ιεΠεΜιιειι, εοιιι1ει·ιι ειιι· Οει'ει·, ειε ει· ε.Μει· ε·ει·ιι Μι·εεΜιε.

"Η ει· εειιιε ΚνιεεειιεεΙιείτ ιιι ειιιει· εεε Γε.ιιειιεεΜε ειι·ειι:ειι

ι1ειι 1ινειεε ΙιεΜτε.

Με Μεεοιιι1ει·ειιι Ιιιτει·εεεε ΜεΓε.εει.ε ει· ειεΙι Μπι ιιοι· ΚΙιιιιιρ

ι“ιιεειιιιι-ιε. ιινοΜει ει· ι1ει· ΒεΜειιιὶΙιιιιι; ιιιιεΜ Ιιοι·ειιε εεε νοι·ιιιε;

αειι, ι“ει·ιιει· ειιι ι1ειι ειιςεΜοι·ειιειι ΗϋΓιεεΙειιΙιΙιιιιιιιοιιειι, Μει

ι1ειιειι ει· εΜειιι'εΙΙε εεΜι ειιιε ΒεειιΙιε.ιε ιιι νει·ιειοΜιιειι Μπα

ιιειιιειιι.Ιιε!ι Μει άετ ιιιιΜΙιιι.ιεειι Βιιιι·ειι1ιιιιιε·. Ιιι άεε 1ει.ειειι

.1ιιΜι·ειι ιιιιιεΜιε ει· ειι:1ι ειιι άειιιεεΙΜειι Μ`ειιετεἱι`ει·. άετ εειιιε

@Με ΤειιςΙιειι εΜει·ε!ιτειιειει·ιε, ιιιι ειε Βε1ιιιειιρΙεειι1ι ιιιιι1

ει· ει" ιιι ΒιιεεΙειιιι ειιι· ειειε ιιιιιει· εεε Οιιιι·ιιιεειι. άετ ιΠεεε

Ορειιιιιοιι. ειιά πιει· Μπι νοτιιιιςΙιεΙιειιι Βιιο|Βε, ειιεε_ειιιΜι·ι Με.

Βιε ΒεειιΙι:ετε εειιιει· Βιιιιιιειι ειιά Βι·Γειιι·ιιιιιζειι Μει ει· ιιι 8

ει·Μειιειι νει·ϋΠειιιΙιεΜι, ι1ιειιι ι1ειι «Βει··ιεΜιειι ΜΜει· Με 'Πι

ιιΒ·ιιειτ ειιι· ΑΙΙιιιεειεεΜειι Κοιηι·ιεεεε ειιιε Αιιι1ειιΜειι ειιι Ρι ι·ε

8·οικιυ ιιιεόει·ε·ε!εει: ειιιε. 81ε Ιειιι.ειι: «ΠεΜει· ειε Ι.ιιιιιι.ι.ιο εο1ε.ε

εοιι€ειιιιε», «ΠεΜει· Με ΒεΜειιτΙ|ιιιι€ εεε ΚΙιιιιιριιιεεεε» ειιά

«ΠεΜει· ι1ιε $εΜιιειιι.ι·ιιιιερ1ειιιετιοιι».

ΝειἱιιΙἰειι Με: ει· εἱεΜ ειιεΜ ειιι άετ ΒεΜειιιΗιιιιἔ ι1ει· δρου

ι1γΗιιε ιιιιι·Μ θε11οτ Μει'εεει, μαθει νοιι νοι·ιιΜει·ειιι εἱεΜ

εεΜι· ι·εεει·νιειτ. ιΜι· 8·ει;ειιϋΜει· νει·Ιιει!ιειι. 8εΜε.ιιειι ΗΜ· εειιιε

Κι·ειιΜειι ΜειιιιεΙιιειιιι. Ετ Με εειιιε Κι·ιιιιιιειι ΜΜΜ· ιιι νει·

εεΜιει1ειιειι ιιιει1. θεεε!ιεεΜειιειι ειιι! ειιι' ειιιι·ιιιιιιεεΜειι ιιιιι1 ειι

ι1ει·ειι Κειιει·εεεειι άειιιοιιειιιει·ι, εε ιι. ε. ιιι ΜοεΙιειι ιιιι .1ιιΜι·ε

1908, ινοΜιιι ει· ιιιιι 6 οι1ει· 7 εειιιει Ριιι.ιειιτειι ιιεΜει ειιιερι·ε

οΜειιι1ειιι Κι·ειιΜειιρΠεεει·ρει·εοιιιιΙ ειιιε ειιά εοιι 1 ΒνοεΜε Με;

1εΜιε. ΜεΙ.ϋιΙΜι «Με ΑιιεςεΜειι εεε ειιιειιει· ΤεεεΜε Μεειι·ειιειιιι.

Πιτ ι1ιεεε ΒειιιϋΙιιιιι€ειι ιιιιι Ροριι1ε.ι·ιειει·ιιιιιι ειιι· ιιειιεετειι Με

ιΜοι!ειι ειιι· ΒεΜιιιιιΗιιιιει ειιι· 8ι.ιει1ιιιιιΙει· ιιει· 1Ιειιιειιι, ιιοι· Κι·ϋρ

ρε1 ειιά Ι.ιιι.1ιιιιειι, εινεε1ιε Ψιει1ειΜει·ει.εΙΙιιιιε ιΜι·ει· Αι·ΜειιεΗι1ιιε;

Μειι, ιιιιιεειειι ιΜιιι Μεεοικιει·ιι Ι)ειιιι ειε 1ιειιι1εοιιει'ιεε.ι·ειε, Με

Μει εοιεΜειι θε1επειιΜειιειι ιιιιιιιι:Μεε νοιι ιΜιιι Ιει·ιιιειι, νι·ιιε ειε

ερειει ιιι Ηιιιιεε ειινιειιόειι 1ιοιιιιιειι.

Η ο ι· ιι Ο ετε.ι·Μ ιιιι Μεετειι Με.ιιιιεεεΙτει·,54 δ. Μι.. 8ειιι 1ιεΜειι

νιιιιι· Κε.ιιιιιι' ειιά Αι·Μειτ. 811" εει ιΜιιι Με εννιςε ΒιιΜε.

Ε.. Ρ.

Τεεεειιεε1ιι·1εΜτειι.

Ρει·εοιιει|ιε.

-· Απι 11.124. 8εΗειιιΜει· Μεειιιιιι άει· ειιει;εεεἱεΜιιετε ΡειΜο

Ιοιι·ε, Ρι·οι'.- ειιιει·. ι. Β ι· ιι ει: Νειι ιιι ε ιι ιι ιιι Κδιιι€εΜει·ι:.

εειιι 50-ιεΙιι·ιειεε . ΠοΙιιοι·_ῇιιΜἱΙειιιιι. Πει· .ΙιιΜι1ει·,

ιιιεΙε!ιεε εεριειιυνει·ιις ιιιι 72. 11εΜειιειιιΜι·ε ειειιι, ΙιιιΜι1Μει·ιε

ειειι.18οθ ε1ε Ρι·ιγειιι1εεειιι ει: ριιιΜεΙοςιεεΜε Αιιιιιοιιιιε ειι ειιι·

Κειιιε;εΜει·,ε·ει· Πιιινει·ειιιιτ ειιι! Με: εοιι. «κι Ζει: εειιιε ΙιεΜι·

Κιει'ι; ι1ιεεει·· Ησε!ιεει·ιι1ε ι;ειιιΜιιιει, :Με 1866 Με Ειιτι·ε.οι·ι1ιιιε

ι·ιιιε ιιπε ειιιε 186$1 Με θισιιιει·ιιιε ειιά Οιι·ε1ιιοι· εεε ρει1ιοΙοει

εεΜειι Ιιιειιτιιιε, Με ει· νει· πιει .1ε.Μι·ειι νοιι εειιιειι ειιιιΙιεΜειι

ΡΒιεΙιτειι ειιιΜιιιιιιειι νιιιι·ιιε.

- Πει·.Νεειοι· ι1ει· ι·ιιεειεεΜειι ΡΙιε.ι·ιιιεπειιιειι,

ω· Ρι·οιεεεοι· ειιιει. ειιι· Ριιει·ιιιιιιιε ιιιι ε" ιιιιΙιιε.ι·-ιιιει1Μιιι

8011011 ΑΜι18ΦΜ δ ιι Ι ι ιι ε 'Ι' ι· ε ιι Ρ ι νοΠειιι1ειε ειιι 8. Βεριειιι

ιιοι· εειιι 90. Ι.εΜειιει ε.Μι·.

- ΡΜ· Με Ζειι: εοι· ΑΜννεεειιΜεπ εεε Μειιι·Ιε.ιιΜιειι Ρι·εειι1ειι

εεε εεε 71ΜεΙιιιιιν1ιοιιιιτεεε εεε Β.οιειι Κι·ειιεεε, Β"ιιι·ειειι Ο Μο

Ιειι ε 1ι ι, πι: ιιοι·· ΟΜειιιιεει:ιιιεΙιιιερεΙιτοι· Πι·. Ψ. ν. Α ιι ι· ε ιι

ιιιιι άεπι νοιειιι ιιιι Κοιιιιι.εε Μειι·ειιι ννοι·ι1ειι.

ι) Μ. Η ο ι·ιι Ιει ειιι Β.θειιιειιιΜει· ιιι εειιιει· νειει·ει:εάτ Ρει·

Με ειιι· ενιιι€ειι Β.ιιΜε Μεειιιιιει. ινοι·ι1ειι. ΖιιΜΙι·ειοΜε ιιι·ιιοΜι

νο11ε Κι·ειιιερειιι1ειι ιιιιι·ειι νοιι αει· _Βεε1ι1ειι2ειιι.άι. εεε άειιι

ιι·ι·οεεειι Ρι·ειιιιι1εε- ιιυά Ρε.ιιειιτειιΙιι·ειεε άεε νειειοι·Μειιειι ειι

εειιιει· Ιει2ιειι ΒιιΜεει.Μτε ιιιιι:Μεεεειιιιι ινοι·ι1ειι, ιΜιι·ιιιιιει· ειιι

ρι·εειιινοΙ1ει· Βοεειι ιι ιιιιιι νοιι ΙΜι·ει· Πειεειιιι άετ

Κειεει·ιιι ΔΙειειιιΙι·ε Β'εοάοι·ονιιιε. Β. Με.

 

- Με ειε 'ΓΜιι·εεΜ18ι.ιιει· ειι Μει·ιεΜιειι ννιιιεειι, Με εοι· θεοι·

1!ιΙΙιει·-Πει1ιιιιιε1ιιιερεΜοι· Πι. Β ιιοι· ε. ιι ε ιιι νοιι εειιιειιι Ρε

ιιιεπ ειιιιιι:1ι.

- νει· 1ιιιι·ιειιι ι'ειει·ιε ι1ει· Με!ιειιιιτε Ριοΐεεεοι· ι1ει· ρει1ιοΙο

ε·ιεεΜειι Αιιιιιοιιιιε ειιά Με. ΡετιιοΙοε·ιε ειι ι1ει· Πιιινει·ειιε.ι

ΗεΠε, Πι·. Κιιι·Ι ΙΒΜει·ιΜ, εειιιειι 70. Ο ε Μ ιι ι· τε τ. ε ε. ΒΜει·ι.Μ

Μι·Ιιτ εειι; νιει· .1εΜι·εεΜιιιειι Με ε1ιιι.άειιιιεοΜει· 11εΜι·ει·, ειιίε.ιιεε

ιιι ΖιιιιεΜ ειιά ειιιε 1881 ιιι Ι·1εΠε.

- Βει· Βιι·ειιιοι· ιιοι· ΡεΙΝι1ιιιιΜ Μ· ΟΜι·ειι-, Νε.εειι- ειιι! ΗεΙε

1ιι·ιιιι1ι!ιειιειι ιιιι ι1ει· Κειιιε;εΜει·ι;ει· Πιιινει·ειιετ, βεί. ειιτι·ιι.οι·ι1.

Πι·. 1ι.1ιιιιΙ Βει·ιΜοιιι, ιιιεΜτ ννειι·ειι νοι·8ει·ιιεΙιτειι ·ΑΙτ.ει·ε

εειιιε ιι1ιει1ειιιιεεΙιε 1.εΜι·ιειΙΒ·Μειε, ειε ει· Με: 40 .ΙεΜι·ε ιιι Κε·

ιιι€εΜει·ι; ειιεεειιΜι Με, ειιι.

- νε ι·ιιι: ο ι·Μειιι 1) Απι 8.721. ΒεριειιιΜει· ιιι Βει·Ιιιι ειιι·

ί'ι·ϋ1ιει·ε Αι·ει. άεε ι1ειιι.εεΜειι Κοιιειι1ιι.τε ιιι ΕΝ.. Ρει.ει·εΜιιι·ς,

Βιεετει·ιιτ Πι·. Γι ε ιι ε Μ εε ε ιιι ιι ιι ιι, ιιιι 76. 1ιεΜειιειε.Μι·ε. Πει·

Ηιιηιεεε!ιιει1ειιε ιινε.ι· Μειιιι ΑιιεΜι·ιιεΜ άεε Κι·ιιιιιιι·ιεε·εε ε1ε ιιιε

εει Δια νοιι ΠειιιεεΜΙιι.ιιι·Ι ιιιι.εΜ Βιιεε!ιιιιιι ιιεΙιοιιιιιιειι, ιιιιι ε1εΜ

:ιιι ι1ει· 1:ΙϋΙιεΙειειιιιιε Με! ι1ειι νει·νιιιιιάετειι ειιι! Ιιι·ε.ιιΙιειι Κι·ιε

εει·ιι :ιι ΜειειΙιπειι. Νιι.εΜ άεπι Ε'ι·ιει1ειιεεε!ιΙιιεε Πεεε ει· ειι:Μ ιιι

Ρειει·εΜιιι·ε ιιιει1ει·, νεο ει· Με ειιιε ειιεε;εΜι·ειεετε Ρι·ιικιε ειοΜ

ει·νιιιι·Μ. ΝεΜειι εειιιει· Ριινειρι·ειιιε Με1ιΙειάειε ει· ι1ειι- Ροειειι

ειιιεε Α1ι1ιοιιε!ιειιι·ε ιιι ειιιειιι ειιιιιιιεεΙιειι ΟεΜει·εεγΙ ιιιιι1 ειιι·

ε :πιιι· ει.ιιεΜ Απι άεε άειιιεεΜειι ΚοιιειιΙετε, Με ει· 18% ιιι Με

ειιιιε.ι. ΜΜει·ειειιε1ιε, ννο ει· ειιι'ειιι.ιε ιιι Μειιιιιι2, ι1ιιιιιι ιιι Βετ

Πιι ΙεΜιε. Ιιι Ρειει·εΜιιι·ε· ιει ειιι· νει·εωι·Μειιε ιιι ει. ιειιι Διι

ι1ειι1ιειι ε·εΜΙ1εΜειι, ιιειιιειιιΠοΜ ιιιιιει· εειιιειι ι1ειιτεοΜειι 1ιιιιιιιε

Ιειιτειι, τω· ιὶειειι 1ιιι.ει·εεεειι ει· ειετε ειιι ιιιιιι·ιιιεε Πει: Μιιι:ι:ε.

8ο Μει ει· ειεΜ ιιιιειι ειι άεπι νοιι εοιι Μιεειεειι Αιιιι·ε

Μϋι·ιεειι άεε Ι)ειιιεεΜειι ΒειεΜε εεειιιτειειι Α1ειιε.ιιι1ειΜεεριιιι.Ι

Μι· 1«Πιιιιιει· Με Μιιει·ιιιιι1ει· ειιι! ιιιιιιιι ιιιειιι·ειε .1ε.Μι·ε Με Μπ

εΙἱε‹1 εεε Κιιι·ε.ιοι·ιιιιιιε ιΠεεει· Αιιει:εΙε ιιι Μει·νοι·ι·ειι·ειιάει·

Ψειεε ΜειεΙΙιςι.. 2) Ιιιι Γει·ιιειι Οειειι άετ νει· ειπε .1εΜι·εειι·ιει

ειιι' εεε Κιἱεεεεειιιιιιριεω Μεοι·τιει·ιε Πι·. .Τ ο Μ ε. ιι ιι .Τ ιι εΜ -

Η ειιι εοιι ειιι 'Ι'γρΜιιε ιιιι 40. ΕεΜειιειιιΜι·ε. Βει· νει·εωι·Μειιε

ει” ω] Πειιιιιωηειι Κι·ειεε Με $οιιιι ειιιεε Θιιιιιι1Μειιιι.εειε

ε;εΜοι·ειι ιιυά Μιιιτε εειιιε 8εΜιι1Μι1ιιιιιηι· ιιι Ε'εΗιιι ειιι! ιιιι Ι)οιρει

εεΜειι θγιιιιιεεἱιιιιι ει·ΜεΙι.ειι, ννοιε.ιιι' ει· εΠεΜ νοιι 1890 -96 ιιειιι

Βιιιιιιιιιιι άετ Πειιιιιιι ιπι ειιι· Ποι·ιιιιτει· σιιινει·ειιε.ε ννιάιτιεεε.

Νιιι·Μ Βι·Ιειιε·ιιιιε εεε Αι·κτε·ι·ιιι1εε ΜΜειε ει· ειι:1ι νιειιει· ιπι

ΜΙιιιιεεΜειι Ιιιετιιιιι ειιι· θι·οεεΗιι·ειιιι Η ειε ιι ε Μινι Ι ο νιιι ε.

ειιι! ιιι ω· ΑιιιιειιΜει!ειιειιιΙε ιιι Ριι.. Ρετει·εΜ.ε.ιιε, ειιι ειοΜ ιιιιιιιι

1898 ε1ε ρι·ε!ιτιεοΜει· Αι·ιτ ιιι Β'εΙΙιιι άειιει·ιιιι ιιιεεει·ιιιΙεεεειι.

Βεἰι 1908 Γιιιιι:ιει·ιε ει· ιιιιεΙι ειε θειιιιιειιιεειιιπ ι1εεεΙΜει. ΕΜ·

Μ1ιιτει·ΙΙιεετ ιιι Β`εΠιιι εειιιε ρι·ειι ιιπε ειιιειιι Κιιιι1ε. δ) Ιιι θΜει·ειι

(Πειιόει·Μιιι·ει) ιιιι εοιι ετειιοιι1ει·ιειι ΒιιΒειιιε-ΗοερἱιεΙ ι1ει· Βεεει·

νεειει: Πι·. Ξιςιειιιιι Με ΒοεειιΜει·Β· ιπι 86. ΕεΜειιε]81ιΓει

εΜειιι'εΙΙε ειιι '1'γριιιιε. Ζιι Μαιο. Με 8ιιΜιι ειιιεε Κειιιιιιειιιιε ιιιε

Μει·ειι, ΜεειιοΜι.ε ει· άεε ι1οιιιε·ε-8ι.ειιικγιιιιιεειιιιιι, ειιι ιιιιιιιι νοιι

1898-98 ιιι Ι)οι·ρει. (7ιιιήενν) Βιιετ1ιειιι ιιι ειιιι1ιει·ειι. Ι·ιεεΜ Βι·-.

1ιιιιειιιιιι· ι1ει· νειιιε. ιιι·ε.ειιεε.ιιάι Μεεειιιι ει· εειιιε ειιεΙιεΜε Τε

Ι.ιιι·Μειι. ιιι εειιιει· νεεει·ειιι.ιιι, ιινιιι·ι1ε ε.Μει· ιπι Μει νοι·ιιζειι δε!»

ι·εε ε1ε Βεεεινεει·π ειιι εεε εειε.ειειιεεΜειι Κι·ιεεεεειιιιιιρΙειε

ειιιΜει·ιιι'ετι, νοιι πιο εειιιε Β'ι·ιιιι, εειιιε Π1τει·ιι ιιυά θεεοΜινιειει·

εειιιε Βιιο1ιΙιεΜι· Μει·ειι:ε ιιι ειιι· ιι€ιεΙιειειι Ζω ειιιιε.ι·ιειειι. Ω) Ιιι

Πει-ΙεΜοι·ε (Μεἰ Ρειει·εΜ.) ειιι· Ιιειιι1εεΜειτειιι·ετ Ιιε0ιιιιι νι οι

ιι ειιι Με Α1τει· νοιι ό? .1ιιιιιειι. Πει· νει·ει.οι·Μειιε, νι·ε!εΜει· εειτ

1878 Με Αι·ει ειιιε ι.ιενιεεειι Μ, »νει ειιεΜ. ΒΜι·ειιιιιιιεΙιειι εεε

Κιιι·ιιιοι·Ιιιιιιε ειιιεε Αι·ιιιειιΜειιεεε ιιι ΟιιιιιιειιΜειιιιι. ό) Αιιι 8.

Βερι:ειιιΜει· πι 1εοειιιι.ιι ι1ει· ι1οι·ιιιιε ροριιΙει·ε ΚιιιιΙει·ει·ει Βι·.

Πειιιει.ι·ιιιε θΙε.εοΙενν ιιιιεΜ 18.ιιΒειει· Κι·ιιιι1ιΜειι. ιπι δε.

Ι.εΜειιειιιΜι·ε. Πει· ΗιιιεεεεΜιεεειιε πιει· ΜεΙιειιιιι. Με νει·ιεεεει·

ειιιει· ιιιιιιιιιιαιειοΙιειι Αι·Μειι «Αιιεειιε·ε εεε ιι.ιιε1Βιιι1ιεεΜειι ιιιε

ι1ΜιιιεεΜειι δοιιι·ιιιι1ειι», Με ει· ιιι ι1ειι .1ιιΜι·ειι 1878 ειιά 1874

ιιι ι1ειιι ιιι1Μει·ειι «ΜειιιιιιιιεΜ ννεειιιιι‹» νει·ϋδειιτΙ101Με

νοιιι Κι·1εεεεει·ιιι€ιιεειειιει.

- Ιιι εοι· Ιειιιειι Ζει: ειιιε ιιιιει1ει· εινει οεεεεερι·ενιιιιιιι1ε

Αει·ετε - Βι·. Βιιι·ιειιιιιιιι1 ΒοεειιΜειε εεε Βιιιε ειιά

Πι·. .ΤοΜιιιιιι .1ιιειι1ιε.ιιιειιιι 8.08 ΡεΙΙιιι - υνε1εΜε νει·

.1ει.Μι·εειι·ιει ειιι' ι1ειι οετεειειιεεΜειι Κι·ιει.ιεεεΜε.ιιρΙετε ειιιΜει·ιιι'ειι

ννιιι·ιιειι, ιιι ειιι· ΒΙϋιε ι1ει· ΜιιιιιιεεΙιι·ε.Π ι'ει·ιι νοιι άετ Ηειιιιετ

ειιι Θείοι· άεε '11γρΜ ιι ε €εννοι·ι1ειι. Πεε ΝεΜει·ε ιιιιι1ειι ειε

1.ιθ8θΓ ιιι ι1ει· Μειιιιιιειι Νιιιιιιιιει· ιιιιτει· εεε ΝεΙιι·ο1οιιειι.

-Γιιι·ΔιιεεειοΜιιιιιιε·ιιιι Κι·ιεε·ε ιιιὶτ ι1ειι .Τε

ριιιιει·ιι ινιιι·ι1ειι Μει'ει·ι1ει·τειι ΟεΜειιιιι·ε.τειι: ειιι·

11Μει·-Ε'εΙάιιιιΙΜι·-ΜεάιπιΜε.ΙιιιεΒεΙιιοι· ι1ει· Με.ιιι1εεΜιιι·ιεεΙιειι Αι·

ιιιεειι Βι·. Η οι·Με2επιτεε ιιιιιι άει· Χοι·ρεε.ι·π εεε 8. Αι·

ιιιεε!ιοι·ρε Πι·. Ηοει·εεΜεΙιιιειιιι.

- ΡΜ· ΑιιεεειεΜιιιιιιε; ιιιι1ειι Κειιιρί'ειικεεειι

Με .Τερε.ιιει· ιιιιιι·ι1ειι ΔΙΙει·ΙιεεΜει νει·ΙιεΜειιι

Πει· θε.Αιιιιειιοι·ι1ειιΙ.ΚΙεεεε-άειιι ΟΜει·-Μι1Μιι·

ιιιεάιειιιιιΙιιιερειιιοι· ειιι· Π. ΜειιεεεΜιιι·ιεεΜειι Αι·ιιιεε ΜΗΝ.

8ιιιιιιει·ε.εΠι·.ννΙ.ΒοΜοΠιοννε1ιι.Πει·θι.ΒιιιιιιεΙειιε

οιιΙειι Ι. ΚΙεεεε ειιι ΒοΜυνει·ι:ει·ιι -·ι1ειιι Θεια-πιιι



0.898

ιιιι·ιεεειειεειιεερειιιει· εεε· ΙΙΙ. Πεεεεειι ετιεεεεε Αι·ιεεε Μ. .Τ ε εν -

εει‹ιιιιενν πεε εεε Κει·ρειιι·ειεε Βι·. ΑΙιιιιι Νεεειει·. Πι·. Διειι.

Β.ιεειειιι εεε Πι·.ΑΙ. Κι·ιννεεειιειε,Πει·Βι.ννιεει

ιειιετεεε ΙΙΙ. Κιεεεε ειιι θειιννει·ιει·ε - άειε Πει

ιει·-Βειιιιειειεερειιιει· ειιι· Ε'εειεεει Ρει·ι. Αιιιιει·, Πι·. Ν ι ιι ε ι ει

θ ε ε ει ε ιι ε, εειε Κει·εεει·ει εεε ν. ειιιιι·ιεειιεε Αι·ειεειιει·ρε

Ι)ι·. Α Ι ε ιι. 8 ε ιι ι εεε ιι ε ιν εεε εεει Ι)ινιειεεεειει εει· 4. σει

ειιιιι·. 8ειιιιιεειιεινιειεε Πι·. Μ. Β εΙ_ι ε ε· ε ιι ι.

- Ιει'ει8·ε εεε ?ι·ιεεειιεεεειεεεεε ειεΙιεε

νιεΙε ΗεεριιιιΙει·. Βεεει·ειιε εεε ιιιειι·εεεε

ΚεΙεεεεε Βει εει· ε.ιιιινεε Αι·ειεε. ιειΒιιειιεε

έει·εειεεε εεε ιπι κεειωιμειω ιιιι·ε 'Γειω

ειιειε.

θεεει·ει Βιεεινιιεειι εε.εειε εε ειε ε.Πειειεειεε Εεεε

εεεε.Γιεει·εειιιεειιεε ειε Τειεει·ε.ειει, ννει·ιε ει· ιιιιιιειιι, εεεε

εε.ιιιιΙιειιε Εεεεεειιει'ιεεειειιεεεεε εει 1. Βεριεειιιει· ιιιι·ε 'Ι'ειι,ε·

Εειι ειεειεΙΙιεε εεε εει Β. Βεριειεεει· ειε ει·ειε Αιιιειιεπε

εε.ειι Βεεειεεε ειιι·ειειε. Βει· θεεει·ει ερι·ιειιι εειε ΒειιΙεεε

εϋ.ιιιιιιειιεε βεεεεεεειιεε εειεεε εεε εει· Μεεεεεεει·ιεειιεε Αι·

ιεεε Ιιει·εΙιειιεε Πεει: ιιε ειε εεε ιιι·εειιεε εεε νει·ινεεεειεε

Κι·ιεςει·ε ει·ιινιεεεεε Με εεε.

θεεειιιεεεεε ιει ε. ε. εει' ει” Βιετιεε Βιιιιιεε ειιειι εεε

Βειιεεειεεεε Ηεεριιιι1, κνειιι·εεε εεε εινιεεει

ε ε ιι ε πι' εει· Βιιιιιεε Βειιο ιε ειεεεε 'Γεε·εε εεεειιιεεεεε

νσει·εεε εεΙΙ. Βιε Α εΠεεεεε· εεε Βεεειεειι-Ηε1ιεε

ειεειιεε Ε' ειειε.εει·ειιε ιε Τεειιιεειιεε. εεε ιιε ει·ειεε

Κιιει.τε_ιειιι· νεπ Πι·. Ο. ν. Β ε ε ιι ε ε ιι ε ιιι ρ ι εειειιει ενει·εε,

ιει εεεεεε Με ειε εεε Βνεεε·ειιεειιεε Ιεεεετειιε

ιιε Ρι·ιεειρ εεεειιιεεεεε ννει·εεε εεε ννιι·ε ννοιιι ιε ειιει

ειιειιειει· Ζειι ετειιεεεεε, εε. εεε θεειει ειιειιειι νεε (Πιετ

ειιι, ιε ννειεΙιειε ειειι ΤεεΙιιεειιεε εεεεεει, εεειε.εε εεε Ε'ι·ιε

·εεπενετειειιειεεεεε ιε Δε 'Ι'εεεε εετε.ιιιει ινει·εεε ιεεεε.

νοιι Πιιινει·ειιειιειι εεε! Κειιει·εεεεε.

- Βει· ιεεε·ιειιι·ιεςε Ρι·ει'εεεει· εει· Πνειεεε εε εει· Πεινει·

ειιιιι ΟΙιει·ιιενν, Πι·. 5 ιι ει· ο ι· ε ε ει, ει ειιι' εειεε Βιιιε ν ε ι· εε -

εεε ιεεει ννει·εειι.

- Πει· Ρι·εεειιιει· εει· ειιιιι.ει·-ειεειειειεεεεε Αιιεεεειιε Πι·.

ΒεεεεΙεννιει ειπε εεεεει·ει·εεειΙιεΙιεε Ρι·ει'εε

εοι· εεε 8ι.Ρειει·εε.ννειεΙιειιεε ιεεειειειεεΙιεε

Ιεειιιειε ΠΠ· εεε Ιιειιι·ειειιΙ εει·ερει·ειινεε

0ιιιι·ει·ειεει·εεεειινειεεε.

Ζειε εεειεεε-εειει·ιΚεειεεεεε Ρι·είεεε ε

ι·εεε.εειειιεειι. Ρι·ει'. νεε Νεει·εεε εεε Ρι·εειιιει·ι

ινΜειε ιιθ;:ιιιι ειοε, εοι· «Βει·ι. ιιιιε. Ψεειιεεεειιι·.» ειιιει,ε·ε.

Εεεε ειοε-ε .ιιεεειε εεειι Αιεει·ιιιε. πει «Με ιειεΙε·ε ειεει·

Αεε'ει·εει ειιι: εο·ι· Νειννει·ιιει· Πεινει·ειιιιι ειπειι Ζνιιιεε νεε νει·

ιι·ιιιςεε ιιικ-ι· Πιιιεει:εε επ ιιιιιιεε; επεεει·εειιι απο ει· ειεε άει·

εΠ·ιειεΙιειι Βεεεε Βει Βι·εεεεεε· ω· εεεεε Βει·νεν ιιωιειιι

Βεειειν ιιεΙιεε, εεε εινει· ιιεει· εεε Τιιειεε. «Μεεει·εε Ρι·εειειιιε

εει· 8ιοεννεειιεε1Ιειιι·ε».

- Δε εει· ιειιιιιιι·-ειεειειειεεΙιεε Διιεεειειε

Ιιεεεε ειε ν ε ι·Ι ε ε ε ε ε ε ε ειιι Η!. Βεριειεεει· ννιεεει· εεεεε

εεε.. Ι)ιε Βκε.ειιεε ννει·εεε ιει Πεεεειεει· ειειιεεεεε.

-,Ι)εε Ρι·ο_ιειιι. ειεει· Βει'ει·ιε εει· ιιιιιιι:ει·-ειε

ειειειεεεεε Αιιεεεειιε ιιε διεεε ειεει· εειεεειεεε
εΠεειιεειιειε, ιειι: ειεειε Ρι·εειεεει.εε εεε Κεεεειιε εε εει·

8ειιεε, εειι νεει Κι·ιεεειιιιειειει· ιιε Ριιεειρ πει ειειιειεεεε εειε

εεε εειιιεεειιει εειε Βειειιει·ει επι· Ρι·ιιι'εεε ιιιιε Βεεειεειιιεεε

νει·εειεει ννειεειι. ι

- Βει εειε ννειεΙιεΙιεε ειεειειειεειιεε Ιεειιιιιι

εεΙιεε 1400 Αει'ειιιιιεεεεεεειιε ειεςειεειεε εειε. νεε εεε 1400

Λεριι·ειιιιεεεε ιιιιιιεε ειπε· ννεεεε Ριειειιιεεεειε ειιι· 200 Αει

εε.ιιιιιε ιιεεεε ιιεεεειι.

-- Βιε νει·ινειιεεε· εει· Ριι·εε·ε ει-θεεεΙΙεεεειι ιε

Μεειιε.ιι ειιι ειιι ιιιι·ει· 8ιιεεπε επι 7. Βεριειεεει· εεεειιιεεεειι,

εεε ιιιιιιι.ι·ειι Ριι·οε·εννεειιεε Αει·ειειιεεε·ι·εεε ειοετ,

ννιε επι'εεε;ιιειι εεεεειειιιιει ννιιι·, εει'εεεειιιεεεε, εειιεει·ε ιιιε

Πι· ειε Ζειι νειιι 4.-ΙΙ. εεε ειιι· 1900 ειεεεεετείεε.

Ιε ειεεει $ιιεεεε· ννει·εε εεειι εεε Βεεειιιεεε εεεεεει, εεε

ειιι. εεει Μεειιεεει· ιεεενι·ιι·ιεειιειιιιειιεε ιιει·ειε ιιειιιιι'ε ε;ειεειιι

εειεει· ιιιιιϊειειειειιι; ε.ιι ειε ιιεεεει·εεε Βενειιιει·εεε εε νει·

ιιιεεεε, 3εεεειι ειειι εε ειε ειιεεειειεε βεεεεειιειιεει·ιζεειεειιεε

ειοετ. εεειιεειιιιεεεεε.

-- Πει· Κεεει·εεε άει· ι·ιιεειεειιεε Ρενειιιε.ιει·,

ννεΙειιει· νεει 4.-11. Βεριεειεει· ιε Κιενν ιιειει· εεει Ρι·ειειειειε

εεε Κιεννει· Ρι·ειεεεει·ε Πι·. 8ειιιει·ειιι ιεε;ι.ε εεε εε. 180

ιιιιιΒιιιεεει· εε.ιιιιε, Με.: ειεεε ιεειιι εεε·ιεεεεεεεειιιιειιεε Αε

εειιΙεεε εειεεεεε. νι7ιε ιιιιιειιειι ειε «Εεεε. Τειει;ι·εριιεεεεεε

ιπι» εει·ιειιιει, ·ννει· ειε $ειιιιιεεειιεεεε· εεε εενειιιειι·ιεειιεε

Κεεει·εεεεε, ειε επι 12 ΙΙιιι·.ειιιιεςε ιιε Κεει'ιεεπεειιιιιιτι επεε

εειει εεε ει1.ννειειιει· εοι· Βιειι·ιιι ειιι μμε Βιι1ειιε εεειιιιιει

 

ζ

και, νεε ειεει· εειιιιεειιεε Βειεεεειι·ειιεε εερ;Ιειεει:.

νει· εειε θεεεεεε ιιειιε ειοε ειπε Μεεε·ε νεε ιιιιει· 900Ο ΡΘΙ'7

εεεεε ιιεεεεειειεειι. εεειειιεεε εεε Βιεεεειεε εει· Πεινει·ειτε.ιι

εεε εεε Ροινιεειιιιιιιιιειε, Δι·εειιει·ε, ννειεει·ε εεε νει·εειιιεεε

εεει θειιειιιετ. ειιιιιειει εεεεε εειεει·ιει Θεεειιιεειιιε, εεε νει·

Ιε.εε;ιε Ζειιιιι εε εεει Βιιειιεειεεεει ειιεε Βιετιιιιειιει·ιεε. Αιε

εεε Κεεειεεεεει·εε.ε ειιιννιιιιειε. ει·ε.ιιε· ειε Μεεριε ιιι εεε Βεει

εεε εεεεεε εεειειειι ειε Βει`ιειιιε_ει ε·εννιεεει· νει·ιιειιειετι ει;

ι'ει·εει·ε. εεε ει·ιιιιιι·ιε, εε.εε ειε ειε Βιιεεεε; ειειιι εεειιιιιεε

ιεεεεε ννει·εε. Βενοι· ειε Αι·ι·ειιετιεε εειι·ειι ενειεεε. Ιεΐοιι.ι·ε

ειεεεε Πειεεεε ει·εειιιεε άει· νιεεεεενει·εεει· ειιι ειεειιι τσε

εεε Ρειιεειεεεεεεει εεε Με. 8ειιιει·ειιι ιιιεεειε εεε εε

ει·εεε ιιιι· 3εεειιιεεεειι ει·ιιΙειεε.

Εριεεπιιοιοειεειιεε.

-- Ι)ιε ΟιιεΙει·ε ει·ειιει ειοε ιε Βεεειεεε ννειιει· εεε.

Νεειι ειιιειεΙιεε Πειειι ιετ επι 10. 5εριειιιεει· ιε Εεεε ειιι

εεεει· 'Ι'εεεείειι εε εει· οι Μετα ιιεεειειιει·ι ννοι·εεε. Ιω

0εενει·εειιιεει Ιιειεειιε ειεε ειε εεει 11. θεριειιιεει· 21 Ειιοιε

ι·εει·ιιι·ε.ειιεεεεε εεεεεειιιει ννοιεεε, ννενεε 11 ειιι εεει Τοεε

εεεειειι. Πει·εειει· ειεε ιε Βειεειιε εεΙΙιει 5 Βιιιι·εεΙιεεε·εε εεε

ειε 'Ι'εεεει'ε.ΙΙ νει·εειιοειιιιεε, ιιε 0ειι·εΙεειιεεειιεε Κι·ειεε νιει·

Βι·ιιι·εειιεεεεε ειιι ει·ει 'Ι'εεεειιιιιεε, ιε 'Ι'νιιεεειε (ιει ιιίεεε

ννειειιιεειιεε Κι·ειεε) 8 Βι·Ιιτεειιεεεεε ειιι 4 Τεεεειε.ιιεε εεε

ιει Ιεεειεεεεεεεε Κι·ειεε 4 Βιιιι·εεΙιεεεειι ειιι ει·ει 'Γεεεει'ειιεε.

Ιιε ε·ε.εεειι ειπε εειι εειιι Βεειεε ειεεεε εεεεειε ιε εεε θεοπ

εεε εεε Βειειιεε 27 ΟιιεΙει·εειιιι·εειιεεεεε ειιι 17 Τεεεειιι.Ιιεε
ιιεεειειιειι ννειεεε, εεε εινει·: ι

ιε ΨιεεΙεννειι ιθεεν. Ψει·εειιεε) 8 Ιει·ιιι·ε.ειι. ειιι 8 'Ι'εεεεΓε.Ιιεε

ε Εεεε ιθιοεν. Ρειι·ιιιεπ) . 8 ε » Β >›

» θεον. Βειεειιε . 21 :ο ε 11 ε

- ιιε ει·εεεειεειιεε Βιεειε εειιε.εριει ειοε ειε σιω

Ιει·ε ννιεει· Βι·ινει·ιειι ιιει·ιεε.ειιιειει·, ειε ιιιεε Βει εεε ει·ει.ειι

Αεεειειιεε ειιιει· Αεεειιειε εει· 8ειιειιε εεεεεει. 1ε Βει·ιιε ιιπ

εε ειε ιειει εει εειε ειεεε ιΞ'ε.ιΙε, εεε εε ειεειε Βειιιεει· επι

εει· Βει·εε ιιεεειει.ιει·ι ννει·εε, ε·εεΙιεεεε.

Με θεεε.ειιεειιι εει· θεεΙει·ειειΙε ιε Ρι·εεεεεε

εειι·εις Με ειπε 10./98. 8εριεειεει 248 Βι·ιιι·εειιεεεεε. νεε εε

εεε 81 Ιειει εεειει.εε.

.ι. θ ξ Υει·εειιιεεειιε Μιιιειιιιεεεε.

- Βει· ιι·ειρι·ειιιιειει·εεεε Λεει Βι·. Η. 8ιει ε ε ε εε Με ιιι

Βιμ ειεε Βιειιιιιειιε.εε ιειι ει·ειΐεει.

- Πιεε εεεε Λεει ιιειιει·ει·εεεεε· εεΠ ειε Ρι·ειειιι

ω· Αεει·εεεεε· εεε Μιειειει·ε εεε Ιεεει·ε εεε Ρειει·εειιι·ιιει·

ιιοιινει·εειεεειε-Ι.ε.εεεειιει'ι ειιι· Βεειιιεειιιεεε· νει·5ειεει εειε.

Με εεε ιιιεειεε Βιειι «5Ιεννε» ειιιιειιι, εεετειιεε ἰε Βιιερι

ρειιιιιε εεε Ρι·ο_ιειιιεε ιε ίεΙΒεεεειε:

Βε εοι! ιιε ειε ΚεειεεεινειννεΙιιιεςεε εεε Β.εειιι ει·ννιι·ιιι

ννει·εεε, εεεεεειιεε νεε εεε ειιι εεε ΗεεριιιΔιει·ε νειεεεεεεεε

ΑρειιιεΙιεπ, νεε ειειι εεε, ειιεε θεεειιιειςεεε· εεε Μιειειειε

εεε ιεεετε, ειινειε ΑρειιιεΚεε ειεειιι·ιειιιεε. Με νει·εειιιιιιεε

ειι- ειε Βιειιειιιεεε· εει· Αεειιιειιεπ εειιεε νει·ειει'εειιι ννει·εεε.

Βει ω· Αειειειιεεις εει· εεεεε 'Παει εειιεε, εεεεει· εεε Με·

Ιιει·ιε·εε εννει νει·ιτειει·ε ω· Αεειιιειιεεεεειιεει·, εποε Βερι·ιι

εεειε.ι.εε εει· Κεειειεεεε εεε Ρι·ενιεει·εε Ιιιεεεεεεεε·εε νεοι·

εεε. [Με ειιιωιιιιιιιεεε Νινεε.ε εεε εεε ειιι· Αιιεειεειεει1επεε·

εεε ΡΙιει·ιεεεεειεε ιει εε ιιεεεε. Αεί εεειιειειιειινειε Με”

εειιειι ειε Ριιε.νειεεειιιειι ιιειεει· ιιειιει·εε Ρϋε ειε 50 Βεεει

εειει·εεεεε ινει·‹ιειι εεε ενεειιιειι εεε;εεεε ειε Ηι1ιε εεε θε

ιιειιιε ιε Αιιερι·εειι εειιιιιεε ειιι·Γεε. Ι)ιε Βεειειι·ιιιιε·ειι τει εεε

Ιειρει·ι ρειειιιιει·ιει· ιιεεειιιειεειιιε ειπε εε νει·ειειε.ειιεε.

- ΝοειιιιιεΙε ειιι· 8 Μιιιιεεεε-Ρι·ειε. Με Μιιε·Ιιεε

εει· ει·εειιιεειεειιεε Περειιει·ιεειιεειιεει· ειιι νει· ειειεει· Δειτ,

ννιε Μι· εει·ιειιι.ειεε, εεε νει·εειιιερ; €ειιιεειιι, εεεε τει· ειε Πει.

εεειιεεε· ειεεε εἱειιειειι νει·ιειιι·εεε εει· Αεειειιιιειι εεε·

8ειιννιιιεεεειιι ειε Ρι·ειε νεε 8 Μιιιιοεεε Μει·ιι ειιεεε88ΕΖΕ

ενει·εεε εεΙΙιε. νι7ιε εεε «Βι·ιι.ιειι 1ιιειιω .Ιεει·εει» _ιειει ειιι:

«Μ, ιει ειεεει· νει·εειιιες νειε ιιι·εειΙιεειεεεεε Ρε.ι·ιειεεει εε

εεεεειειεε ννοι·εεε, ειιει· ειε.ε ειιι ιιιιε νει·ειιειιιεειινειεε ειπε

ννειιει·ε Αεεεειιεειι8 ε·εεεεεε. Βιιεεειι εειι εει· ει·ννειιειε Ρι·ειε

εειιιιεειιιεε. ,εΙειειινιει σε ει· ειε Βι·εειιιεεει· εεει· ειε Απειε.ιι

εεε ειπε. ειιετΙιεεει ννει·εεε, ειιι· ειε ειειιει·εε Μιιιει ειιι· νει·

ιιιιιεεε εεει· επι· Πειιεεε νεε 'Ι'πεει·Ιιειεεε, 8ιειιιιιε εεει· Κιειιε

εει:εεειιεε ννιιιεε. Πει· ει·ε.ειΙιεειεειιε Ιειειειει· εεε Ιεεει·ειι ιιε

ε.εειειιιι€ι άειε νει·εειιιιιεε εεειι ειε Αερειεε·εειιειι ειεειε Λεε

εειιιιεε εε ιιεει·ννειεεε, ειιι· εεε ειεεει νετιι·εεει· εεε εει·ιιι.ιεε

ΝειιεεειεΚεεειειε ειι- Μεειειε εεε νιει· εεεει·εε λειιι;Ιιεεει·ε

νει·ννε.πειει· ινιεεεεεειιειιιιειιει· θεεεΙιεεεε.Γιεε ιε Πεειεειιιεεε,

Βει;ιεεε, Β'ι·εειιι·ειειι εεε Ιιειιεε ειιεειπιεεειςεεειει εειε εειι.

.Με ει·εειιιεειεεεε Β.ει;ιει·εεε εειιιιιι ειειι νει·, ειε νει·ειιειιιι

ιεεε·επ ειεεεε Δεεεεεεεεεε εε Ιειιεε. Η

η:
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- Πιοθεεε.ιιιιιε1ι14οι·Κι·ιιιιΙιειι(ιι «Με 0ιν11- 1 21ιιε.οΙι άοιι Τοάσειιιιιο.ο11οιι. Μ
1ιοευΗΜει·ιι ΕΠ.. Ροιοι·εΒιιι·πεΒετιιικ ιιιιι Β.8ε τ. ” ν

ό. 1. 9841(46 πειι. ιι.Ιειιι ά. νοινν.), Φιι·ιιιιτοι· 940 'Γγρ1ιιιε ρ- 11ΤΥΒι1° €1Χωπι1° 011ΤΥΡΒ' ει€1ά1,4011ΡΒΒΓΐ το0"ΓΒΐ111ΐ11οέ1ΒΒ)Μ1ΒΒ

(42 πω). εεε 8γρ1ι111ε-(θ νοιι.), 2568ο!ιαι·1εο1ι--(21πιο1ιι·1, (με ο81ωΤ10"€ Η 1'"611"Κ· 189111 · 28ἐ°°13: 1 1 1
168 1Ήρ1ιιΙιει·ιο - (9 πεσει), 52 Μαεοι·ιι - (4 ιιιοΙιι·) ιιιι‹1 18 Ιρι1.ω18το · ω”. ι ο1110ΟΨε ω] 11 °ΙΡ110°ῇ 11""1ΐεΠ

Ροο!ιειι1ιι·ειιΙιε - (Β ιιιο1ιι· Με ιιι Με νοι·ιν.). 1 οπω"Δ'ΨΗΒ 21· ΒΒ,81ρω" σ. Πρ!" ι 81.8”.”1 Με ε ω”

- ειιοιιτειιιιι1ιιιι€ 58, Βιι1π 9,Ιε1»ιι1οιιιιεοΜ 11οιιιιη:ιτιε Ο, Αοιιιετ

οΙοιι1ιτ1ιοιιιιιιΜειιιιιε Ο, Ρο.ι·οτ. (:1ε ορ1ι1οιιι1οε 0,Βοτ21ιτει:1ιΙιε1(0.

Αιι(:1ιι·ιο.κ Ο, Πγι1ι·ορΙιοΒΙε θ, Ριιοτροι·ιι1ΒοΒοι· Ο, Ργϋιιιιο ιιυά

Βοιπιου.ειιιιο 18,Τιι1ιοι·οιι1οπε ι1οι·Ι.ιιιικοιι 72, Τιι1ιει·οιιΙοεο επ

ι1οι·οι· θι·;;ε.ιιο 10, Α11ιο1ιο11ειιιιιε ιιπά Βο1ιι·1ιιιπετοιιιειιε 18.. 1.ι>

1ιοιιεεο1ινΜο1ιο ιιπτ! Αττορ1ι1ε1ιιίειιωιιι 44, Μει·ειειιιιιε 881111” 19,

Κι·ιιιι1ιιιο1τει1 άειι· νοι·ι1ειιιιιικεοτειιιιε 80, 'Ι'οτεοΒοτειιο 45.

=:
Μοι·1ιι!(Με-Βιι(Μπ 81. Ροιοιειιιιι·ηε.  

__ _ ο + Νϋ.ο11ε(:ο 81(:ιιιιιις (Με νοι·ο1ιιε Μ. Ρστοι·ε

Πιι· (Με Ψοο1ιο νοιιι 2.18. Μεεε( Με πιο Θ. Βορι. 1905. (ΜΙ-επ Δ01·ω;ο;.]ΉθηΜΜΒ α, 20, 8ορτ, 1905.

Ζωή ω” 8το”)°[Μ18: Τε; ο ε ο ι·ι1ιιιι ιι ε: ΑΠ: (ιιι ιι ε: ΠοΒοι· Με Ο(ϊειιΒΙο1Βοπ άεε

ε Βιιο(ιιε ΒοτεΙΙι.

1) πω» θεεο1ιΙει:1ιτ ιιπά ΔΗΜ: .

+Νϋ.ο1ιετο8ιτιιιω8 άσε Ποιι(:εο11οιιϋ.τετ11οιιου
ἐιἐἐἑεζιζεδἑιἐἐιἐιἔιἑ_ ._ 1

ΕιΕθιιιιιο: έ έ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ .Ξ έ Ψοι·οιιιε. 11(Ιοιπειε, ό. 28. 80191. 1906.
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Επι εο1ιτ ιιι1(:2Ι1οιιοε Ριιοθ.ιιΚτ ε.ι1ε Πε.εοε.ι·ε.-$ειετε.άε
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Βι· τοϋ τ: Με! ποννϋ1ιιιΙΙοΙιει· νοι·ειορ('ιιιι,ι;. Εεεει·Ιειι1οιι,ΆΙε ειι(.ἱεεριἱεοΙιοε Μ1ιτεΙ

  

 

  

' Μω121Π1ωικθ Ακωο"1"1 (Βι· (Πο οι·ι1ειιιιιι€εοτειιιιε; ΜΙ Αιοιιἰο «Με νοι·ι1ε.ιιιιιιμΙιε.ιωΙε, νει·ειορ('ιιιις Βοὶ

Π· 31111 1892· Βο1ινιιιιιιΒ·ει·οιι ιιπά Με άσι· Βι·ιιιιτ ΒιιΙΙιειιι1οιι. από @εσυ ΘειΙΙοιιετε1ιι.

¦ _ _ ΟεννϋΙιιι11ο1ιο Ποειε 1ιι Ρ1Ι1οιι: 2 ΡιΙΙοιι πιεσε άοιι: Βεεειι οάοπ πι· Νε.ι:1ιι νοι·

Α1ιο.άοιιιιο ά. ννιεεειιειψειτοιι 1111111 8011181011.110110111

1· ΑΡ1111898 Π· 8··]"Ι11899· Πιιιιρι-Περοι: 82, πιο ι1ο Ιιι Τουι·, Ριιι·ιε. (82) 12-9.

Βερο8 Με «Μεεε Δρο8Ιιο7ωτι ιιπά Βο·οριιοπΙιαπΜειπρεπ.  
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Ο κι". Μιειιιιε=θ13 πι· Μεϊ(σκ- Μ· 01001181· ωιρει·ιιπειιίεΙΙ Με 1€1ἱιι1801ι ίεε1εεετε!ΙΙ.
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,,Νοιιοει Κιιι·1ιιιιιεα111τ 11Ιει€ωι- υπό Βιιτπι1ιτειιΕ1ιο1τοπ, Ρο1τειιο111: (ΒιιτΓοττιιυμ1ιστοπ ιιυτοτ ΒτοΕΓννοο1ιεοΙ-Κουττο1Ιο),

111ιι1ιο1οε, θ1ο1ιτ, ΙΙοι·ι- πιω ΝΙστοιιΙιταιιΚο1τοιι, Νοιιι·ιιετ1ιοιι1ο, 111:ιετ1ιιιτοιι, ΒΙοΜτο- ι1Μ ΒΜι·ο11ιοπρ1ο Μ· 21110!! Γοτ

πιοιι. Αρι·11 - ΒοποπιΜππ Ρι·οερο1:το.

Αοτ2το: ΙΜ. Ο. Πειρροτ (Βω1πει·). -- Βια Κ'. Βοπ81οι·. (60) 14-12.

  

  

ΒΟΝΟΕ1(51Ν
Νετ11ι·11οΙ1ο Δι·εοι1-ΕΠεουηυωΙο

ΒοΒιιιωτ πιιά Μι Κιιτ1ιο1τΙοϋ εο11 1868.

Αι1,εεννο11όοτ 11111. 11εετοπι Ει·ίοΙε; ι1Μ Μιιοτικ1 Με 881128 .1ει1π, 811011 ιιι Ηπε

1οποπ 1η ιι11οπ Ι111ι111οι·ιι ωυρΓο111ευ εο1τοιπε ν1ο1οτ 11ι·ιτΙ1ο11ει1 Αι1τοτ12Μεπ Μή

Β1Μετπιιι1, 0Μοτοεο, ΕτΚτεπΚυπρεπ Με Β1υ.ι1οε, Με1ειτ1η ΜΗ 11ιτοιι 1το1ςειιιετ51π·

ι1ωι,1·1ευ1-,Νοτνοπ- ιιιμ1 Γτευεπ1Μι1επ, Βεεει1ονν'εο1τω· ΚτωΜιο11 οτα.

Θ Κ11.ι1111ο1ι Π: ΜΜΜ ΑροτΙιε1ιου. -φ (511%-15_

Β . -Μ! Βοποοοπο · €111ΐ11571.ΜΒΒ)

11Ι1ιιοι·ιιΙ- πιιά :111ο ιιιοἀοτιιοιι ΒΜει·- πιιά Κιιτ1κι1ιοΙίο.

θι·ειιιι1 Π6τοΙ Με Βιι1ιιε, οι·ε11‹Ιιιεεἰε, 200 Ζ1ωιποτ από ΜΜΜ, ιτι1τ ιι11οπι

Κοιτ11οι·τ. $ο118.τ1.1;ζετ ρ;τοεεω· Ρειτ1‹. 111111τ21με. ετο.ιι1:1το1ε Μάϊ. Κυιπ1ι1ε1Κ.

ΜΙε Βοπιπιενεροττε. Βοι11ττιετ1οιιι ει·8.τιιτ όιιτο11εο1ιπ1π111·1ι 18-22°.

Ο· Β8ι1ε-8818οΙΙ θ!). 11 :ή Με 15. Ο1:Ιο1:ετ. Θ

Ρτοερε1ττε ΜΜΜ Με Βπάε-Π1το1(11οπ Βοποοεπιο Πι $11ι111το1.

οοοοοοοοοοοοο

1118111111'

ΠΠ

ΡΟΟΚΕΝ-ΙΜΡΡΠΝθΕΝ

νοπ Οι~. Ο1:1ιε.

(Βκ1ετ1οι·1. εε1τ 1890.)

Μ. Ρο1οτ811υη;.

111ϋ.ικ1ιο1ιοιι Κα1Βε-Ροι:1κοιι 211 25 ιι. 50 Κο!).

Βο1 Βεετο11ιιιιςοη

ιιιιιοτ ο1ιιωπι 1161. 15 Κορ. Με· νοτεοιπάιιιης.

οοοοοοοοοοοοο

11111111 111111 1111111111

ΠΒΪἘΉΕΠ ειπιπιετειπι1

   

 
    

Μ.ο1ι Βι·. ΙΙι·οπνν, Ηε.πιΒιιι·ε;. 1Μιοι·ειιιιι·: 11οιιτεο1ιε 111οι1121ΙΡ ε ` '- · 11

Ψοο11ουεο1ιτ.19(14,Μ 27 ιι. 1905111 181- νοι·2111.κ11ο1ιεε 1111ι1:ο1 Ξ 3ἐ '°

εοἔο11 Αοηο,Ρο111οι111τ1ε,Ρατιωκυ1οεε. ··ον·:ΕΕΠΝ·, ·ς7·111.

Ζιι ΜΒοτι Ιιι υ.11οιι Αροι1ιο1ιου. Μυειετ ἔΓ8118.

 
Η θ ο Γ 11 θ Η θ Υ θ Γ &- θα, 1181"Μ"Ή Δ· νετ1ειιπεςοτ1 51ο 111ι1εττ1εττε

'--2- 1 ή *ή ν -Φ Ρτο1ε1‹ουτειτιτε €τε.1:1ε ιιικ1

ίτειτιΚο.

Μ” Πιο ε1ο11 νοι· Ναο1ια1ιωιιοεοπ πιιά 1:020101ιπο μπω «Πο @ιιο1Ιο.

_ 111111 1111111ιιιι€ωι.
Ν'θ”””111'111111.111°Μ""”” . . .(Π°'"ΐ.°'"°ι"11 11 1

ΙΑΒΒ0τ- πιω Ηε11οιιΜ:ιεοπ

ΠΠΠ·Μ·1·Ηω·· 311. 1111111 11 (11ειπ1ιειτι1).

Κι·ειπ111ιο1του τω: Ψοι·ιΜπιιιι€ε

0ι·8·ειιο, Με 111:ιεοιιε ιιικ1 άσοι·

1111τιιι0. 11131 18-8.

ΝΑφΒΕΠοΗΒ ν Η ο Η γ Πω ιιοΙ=ω ΒΘέι11.

_ τοπ οι· πιιπ ει
' ΠΙΝΒΒΑΣ"Χ88ΕΕ ΜΜΜ Βο81οτιιιι€.

  

Υ101·1Υ:Ε11εετικε

ν101·1Υ1111ι1εοπιιιε

ν101Μ11οι>ιτΑι.

 

  

δ. Δ ιι τΙ οτε οτι νοπι1.11. .1.Κοτονν,

Πιιἰνοτεἱ1111ει-Βιιο1ι1ι:ιιι‹ΙΙιιιιἔ, Ποτρ8τ.

  

- Βοοϋωι 11.11.1111...

Ζι11· (1ΡΙ1Θεο

6 ) ' Ω ο Μ! ασ

φα πιω( 12/ωεΨ ΨθΙ1)ΙΝ11θη Ι(0ηκη·8

Μ,1,,,ΐ/θω: 1111 Ψοξ(11οπΒοττ

1/1ί α, έ! [1Μ/8 ,ά Π" '":][Μ12:έ8Μεγε'·

. . . 1)· 1 40 Κ ρ.
-ςρπεσήει1υπόε Μ9/π:11 (συεεεκ ΜΜινοσή α. δοππ!α9] Ι Ο ιιΕ80Πθ"121:θ5[8Πάετ ΗοΒΡὶτΞιΙννΙΠ1

. Π] θ -

ν· 'Ο' 1 Νειο11κνο1ε οττο111. 11Ιππ· πι· 2ο” Μειωτ

· · ω” ΡΠοεοι· από ΡΗε€οτἱιιιιοπ 1111· Με

ι·1νΜ.ο Κτ:ιπ1ιοπρΠοεο (ρμη.ςου Ζε111ιιι1ε

ΐε/ερ1ποπ 1111' 20557, . 1:01] 50 Κορ_)

 

  

Πε. πο”. Οι16., 11' Οοιπ.116ρε 11106 τ.-ῇδι·πι1ηε1›οι· Ότ. Β τι 11 ο1 Ε 111” ο ιι ο ο Μ. Βιιο1:άτιιοΒοτο1 νΤΑ. 111 1651100110 Και1ιιιτ1που1ιοπιπΡι·.Ν15.



ΧΧΧ- π!!πο!π!!. τω!!! ΜΙΒ!! πω!. εε!!! .

!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ππ!οτ ποτ Κοπε!!τ!!οπ νοπ

Ρτο!. Πτ. Κατ! !)ο!!!σ. !!τ. !ο!!οιπποε Κτοιππ!!ει!ε.
Ι)οτροτ. Προ!.

Πτ. !!ππσ!!' Μιποο!!.

δ!. Ρο!οτε!!πτ,ς.
 

Ο!!! ,,ε!.πε!ετειώΒετ !!!!οπ!ο!!!!εο!!οννοο!!οπεο!!τ!!!ίοτεο!!ο!π!!οποπ ϊ' Δί!;!!!!ο!!!ε!!!ε -Απ£!τ!!Βο εσπ!ο ο!!.ε Ξ!!ποτε.!ο °ὰ

5οπππ!:!εππ.-Ποτ ΑΒσπ!!οιπο!!!.ομο!. !ετ Π! 3.!!ει1επτ18 Με!. Π” πεε πω!! απ!!! επεεο!!!!οεε!!ο!! ε!!! πιο Βπο!!!!ετ!π!ππε νοπ Κ. Ε. Μάιο!!

_!!!!!τ, 4 Με!. !!!τ πεε !!ε!!!!ο _]ο!!τ !πο!.Ροε!:πετο!!πτ!ε;!π πο!! ετήσιο!! Π! δ!. Ρο!οτε!!πτ8, Νοινε!τγ-Ρτοερο!!! Ν! 14.2π τιο!!τοπ. - Πο.ππε-

Η.πθ.οτπ 20 Ματ!! !!!!!τ!!ο!!, ΙΟ Μο.τ!τ !!π!!!!ἐ!!τ!ἰο!!. ΠοτΞπεστ!·,!οπε τω; οιπο” εονν!ο ο!!οεπ!πἱο !!οπε!!!!!οπ !!οεπε!!ο!!οπ Μ!!!οἱ!ππ ο!! ω!

π!! οπο Βιπε!! €οερο!τοπο Ζο!!οπ π! Ρο!!!!ε!2Ο Κο!). οποτ45 Ρΐοπ.- ο!! ω! πιο!!! ε!!! πο!! ε!ο!!νοτττο!οπποπ ει: ε ο !! !! Πε Π! !!το τ! π ο τ! οπο!!

Απτστοπ !νοτποπ 25 Βορετε!π!!εππο!!!τοτ Οτ!Β!π!!!!!τ!!!το!:πποεπτ!πτ. τοι!τΠτ. Ε. Μεση!! π! $!. Ρο!!›.. Ψ. Ο.,4 Ι.ἰπἰο, 5 :π τ!ο!!!οπ. Βρτοο!!

- Ηοίοτοτο ννοτποπ ποιο!! πο!!! Βο!ιο νοπ Η! Κ!!! ρτο ΒοΒοπ !!οποτ!τ!. ε!ππποπ !!!ε!. επεεοτΜ!!!ννοο!! π. 5οπτ!!πέ ν. 4·-δ Π.Το!ερ!!οπ 205δ”7.Με !εοε. - 

Ν!!8

Ιι!!!!!!!: ΡΜ!. Β!·. πω! Βο!!!!!!π!: Πο!!οτ ε!!ε!τσ,ε,τοπο Ι)!!!!·τ!!ποπ. - Βο!'οτο.!ο: Ε!. π. Ρ!!!τοτΙπππ: Βοτ.Απεεο!ε !π

Γ!ππ!εω!. - Η. Πο!ει!: Ε!!! Ετ!!! νοπ Ηγε!οτ!ο. - Βπο!!οτεππο!!.τοπ πππ Βοερτοο!!ππεοπ: Α. $!ο!”!'οπ: Π!!! τπ!!!!8ποι!

Θοεο!!!ν!!!ετο π!! Ι(!πποε!!!τοτ. - Ποτ! !!ογο!·: Β!!! !!!!π!εο!!ο Βοποι!!!!πε ποτ Εσε!πορ!!!!!ο. - Πι·. Β. ντε!!!!!!!!!!!!. Ι)!ο Βο!σΙ

(Ζ!!π!πτε!!!!!ο-) Βο!!!!ππΙππο ε!!! Ι!ππςοπεο!!π·!!!πεπο!!!, !!!!·ο Βο,ςτ!!ππππο πππ!!! Ρτσί. Ι)τ. Ι!πππο!·οτ πω! !!!το !!!ε!!οτ!!τοπ Πτ

!“ο!ἔο. - Ε!!!ε!ο!!! πω! Βο!!ν.·ε.!!!ο: Ηπω!!!πο!! ποτ ρ!·π!ι!!εο!!οπ Ποπ!ι!!!. - Ρτσ!σ!τσ!!ο πο!! πω!!! θ!. Ρο!οτ!!πτητοτ

Αοτπιο. - !!!!!!ο!!ππ.ε;οπ οπο ποτ θοεο!!εο!!!!!! στο!!!!εο!!ο!· Αοτε!σ ο!! Β!!;ι!.. - Ρτσ!σ!τσ!!ο πο!! Χ!7!!. Δοι·α!ο

!π!τοε ποτ θοεο!!εο!!π!! Μν!!!ππ!εο!!οτ Αοτο!ο επ Α!·οπε!!ι!!·,<; πο!!! 10.-12.Α!!8.1905.-- Τπεοεποο!!τ!ο!!!οπ. -

Θ!. Ρο!οτε!!πτε, ποπ Μ. Βορ!οτπ!!οτ (7. Ο!!!σ!›οτ).
 

Αι!ιο!!.το!!.

!!ο!!στ π!!ε!τοποπο !!!!!ττ!!!!οπ.

. νοπ

Ρτσ!“. Μ. Απο!! Βο!!!π!π! - Πτοεποπ.

_Β!ο ετσεεοπ Ποτ!εο!!τ!!!ο ποτ _νοτποππποερ!ηε!ο!σε!ο,

π!!! π!τ Ρε!π!σντπππ εο!ποπ 8ο!!πΙοτπ νοτπο.!!!τοπ. ε!ω!

ποτ Ρ!!!!ισ!οο!ο ποε Ποτιποε !!!ε!!οτ π! ν!ο! Βοτ!πποτστπ

Μπεεο επππ!ε εο!!στπ!ποπ Με ποτ Ρο.!!!ο!ο!.πο ποε Μει

ποπε, π!!! εε πιιο!τε!!ο!!ιπΓ! !π πο!! !ο!ε!οπ .!ε!!τοπ επ ο!πο!π

ποποπ Οτε!πο νοπ Βκο!!!!!ο!! Βο!!τ!!ο!!! πο!. Β!ο Πτεο.ο!!ο

ποεεοπ Με! πω!! π!ο!!! Βοτ!πεοπ Το!!ο πω, ποεε ππι·

Με τπτ !επτεο!π πσο!! π!ο!!! π!! Βοε!!πο το!! !;!!π!εο!!οπ

Μο!!!σποπ !ν!!τοπ, ντο!ο!!ο εε ποε!ε!!!οπ, πω!! Απει!σε!ο ποτ

Μπποε!π!ιε.!!εππ!οτεπο!!ππε π!! Απεο!!!πεε ει! Ρτσ!!ο!”τπ!!

ε!!!ο!τ ω!!! Ρτσ!!οπισ.!!!πο!! ο!ποπ ΙΕ!π!!!!ο!τ !π π!!! νοτ

εο!!!οποποπ Ε'ππ!!!!σποπ ποτ Βε!·τππτ!›ο!!, ποτ Βο!ττο!!σπ,

Μο!!!!!!!!πππ Βοεστρ!!σπ επ !ππ. Μο!πο ο!ποποπ Βοπιπ!!ππ

εειι, π!οεο πο!!! επεεπΓ!!!!ει!, ποποπ πω!!! πε!!!!π πε!π!!τ!,

οπο $!πτππποπ ε!!! Βε!τπ!!!!!!ε!το!! εγε!ε!πε!!εο!! τπ!!!οΙε

ποτ νοπ !π!τ επποεο!!οποπ Ρτσ!!σπ!!!! επ ππ!οτεπο!!οπ πππ

!ο!! πω!!! πε.ππτο!! πω! π!!! Πτεε.ο!!ο τπ!!πο!!ετ !!!ε!!οτ πω!

ππ!!!!!τοτ Ροττποπ νοπ Ι)!!!ττ!!ποπ Με οπ ποιπ θτ!!πο Απ!

!!!!!τππ8 οτπο!!οπ, ο!!! εε τ!!πε!!ο!! πετ, ε!!! !!!οτπροπ!!εο!!

οτ!ο!πτο!ο!! οι! !!οο!π!!πεεοπ ή.

Ε!πο εο!ο!!ε Θ!τπρρο !!!!ποπ π!!! ω!!! ρτ!τπϋ.το $!πτππ

ποπ ποτ ΝΙο8οπ!ε.!!8!το!! !!πεπο!πε!οπ Ετ!ττεπ!!ππεεοπε!!!ππο

πεε Ι)!!τπ!οε, π!ο ε!ο!! !π ποτ ΒοποΙ π! ροτ!σπ!εο!! πποποτ

!το!!τοπποπ. σ!! οπο!! ι!!!ππ!οτ!!τσο!!οπ ε!ο!! πω!! ν!ο!ο

.Ι:!!!το οτε!τοο!τοπποπ Βπτο!!!!!!!οπ !!πεεοτπ ω!!! π!!! πεε!!!!!!!

οποο!!!π!!εε!8 Με πεε!τοποπο Β!εττ!!ϋοπ !!οπο!ο!!πο! ντοτποπ.

Νοο!!πσπ! οποτε! νοπ Ε!!π!!στπ πω! 0ρ!!!οτ ποτοπ!”

'! !!!πο επε!!!!!τ!!ο!!ο Πετε!ο!!πως π!οἱποτ Ιπο!!!σποπ !!ω!ο!

π!!! !π ε!!! Βο!!τ!!”!: «Πο !!'ππ!!!!σπερτ!!!ππς πο!! Ποτπ!οε π!!!

!ο!ε πετ Ρτσ!!ο!τσετ. !!!το Απινοπππωτ π! ποτ !!τε!Ι!ο!!οπ Ρτο!!!ε

πππ Μ!!! π!π!τποε!!εο!!οπ πω! !!!ο!·οροπι!εο!!οπ Βτεο!!π!εεο». Ιπ'ε

!!ι!εε!εο!!ο !!!!οτεο!ε! πο!! Βτ. Π!. Β. Β τ ο!!π! π!! π. θ!. Ρο!οτε

!!πτε 1905. . .

!!!πεοντ!οεοπ ντστποπ πετ, πε.εε εε!!οο!πε τοερ. !!ο!!!!!εο!!ο

Ζπε!!!ππο τω!! Μοποπε π!ο!!! εο!!οπ Ι)!οττ!!πο!! π!! Θοίο!8ο

ποποπ, ποσοι! πο.!!!το!ο!!ο !!'στεο!!οτ π!οεοπ Ζπεπτπ!πω!!!!πε

!!οε!!!!!Β! πππ Βο!!!!!ο Μου!!! !το!ποπ, ποεε οπο!! πο!

ε!!σπ!εο!!οπ Ζπε!!!πποπ π!!! Μι!εεπε σ!!πο ποεοπ!!!ο!!ο ν!!!

πιιποτππἔ ποτ $!!πτοε!!εο!!ο!πππε Ιει!επε.ποτππο, π Ιο

!!ο!!εεο!π!!τ!!ο!!ο Βπτο!!!π!!ο· νστ!τοιππ!οπ. Νεο!! πωπω!!!

ροτεϋπ!!ο!!οπ Ετ!!!!!τππ!ποπ ε!ππ π!ο Βεε!τσεοποπ ΠΙο.ττ!ισοπ

επ !!!!π!!!;, πεεε ε!ο π!ο Ετσεεο Μο!!τισ.!!! ε!!!οτ ποτ!οπ!εοπ

Βπτο!!ίο!!οτ!ττππ!τππποπ !!!!ποπ, !νο!ο!!ο πω!! Α!›2πἔ ποτ

!!!!ο!τ!!σεοπ πππ !τε.!οττ!!!!!!εο!!οπΑ1Το!!!!σποπ ποε Βε.ττποε

πω!!! !!!ο!!!οπ, ι!!εσ εροι!ο!! π!! !πι!!!!!σπο!!οπ πω! «ποτ

νοεσπ» Β!πττ!!σοπ. Ισ!! π!!! ποπ!!! Μο!!! πεε νστ!τστπ!ποι!

εο!!!ε!ε!πππ!ποτ, επί το!π ποτν!3εοτ Βοε!ε οπ!ε!ο!!οπποτ

Ι)πτο!!!!!!!ο πω! Ιοποποπ, Καπο !!!!οτ π!ο!!! ππ!οτ!εεεοπ

πε!τε.π! !!!ππππο!εοπ, π!!! !!ο!εστε!!!!!!ποτ Ππ!οτεπο!!πωὅ

τπ!!!ο!ε! π!!! Ρτσ!!οππ!! πω! πεε Μο.Βοπεο!!!ε.πο!ιοε ε!ο!!

ο!!ιο 8τοεεο Ασεπ!!! ποτ ππ!στ πετ Ρ!ε.οπο «ποτνπεσ

Ι)!!!ττ!ιπο» εοι;ε!πποπ Πεττπο.πο!!!!σποπ !π εο!τπππ!!.το τοερ.

εγπ!ρ!στπε!!εο!ιο, νοπ! Μοεοπ, Ρει!!ττοο.ε σποτ πω!!! νοπ

στἔοπ!εο!!οπ Βτ!ττ!!π!ιπππο!! πεε Πεττπεε εο!!!ε! (Ιο.!οπ!ο θο

εο!!π!1το, !!σο!!ε!!ποππο Κο!εττ!!ο) επεπο!!σππο $!πτππποπ

!!π!!πεοπ. Ισ!! Βο!!ο σποτ ποο!! ντο!!στ πω! π·στ!”ο οποπ-πο!

ππεπτο!!ο!!!!!!! !το!πττ!!!!!!εο!!οπ !)!οττ!!ϋοπ; π!εσ πο! ε!ο!!οτ

Βοε!ο!!!οιπ Α!›8επΒο νοπ 5ο!!!ο!ιπ ω!! ποιπ 5!π!!!, ποπ!!

πεε Κτεπ!!!ιο!!ε!!!!π π!ο!!! πω! ππτσ!!ε!ο!!!!8 !ε!, πἱο Ποπ!!

ω, σ!! π!ο!!! ποτ Μο.εοπ ει!!! Πτεοο!!ο !π Βο!τοο!!! πωπω?

Ποε Μ!!! ε!ο!!οτ π!! π!ο!!! ντοπ!!το, ο!!τσ!!!εο!! νοτ!οπ!`σππσ

ΡΜ!!! επ.

Π!!! Κτππ!!!!ο!!ε!!!!π ποτ πεε!τσΒοποπ Ι)!ε.ττ!!ποπ !ε! !!!εσ

!το!ποεντοπε ο!π ο!!!!!ε!!!!ο!!οε, !π ε!ο!! ο!!ποτπππο!οε. Νε!!οπ

ποπ ω!!!!το!ο!!επ ε!!τπ!οπ, ειπ τπο!!τ ω!!! !π!πποτ ετ!!ο!!!!ο!!ο

Β!π!!ο!!!οτ ε!ο!! επεο!!!!σεεοπποπ Β!πττ!!ποπ, π!!! εστ”οτπ ε!!!

π!ο!!! !ο1τ!εο!!οπ σποτ !πίο!!!!!!εοπ Πτερτππεε ε!ππ, πσο!! οπο!!

!!!οτ!!οτ Βο!!ϋτοπ, ποποπ ντ!τ ροτ!σπ!εο!!, σ!! σ!!πο στ!τοπποετο

Πτεεο!!ο,ιν!οποτ!το!!τοππο Βπτο!!!`ε!!ο, ποσο! ποτ $!π!!!ποπο

πο! σ!!οτ!!πο!!!!ο!!οτ Βο!τεο!!!πππ οπεεοτ ππππ!!το!!ποτ σποτ

!!πεε!ποτ Κσπε!ε!οπο ι!!ο!!!ε Κτππ!τ!!οί!οε επίπε!ε!, ίοτποτ

!!!πποτ πεποτ!!πο Ζπε!!!ππο ω!! ε!ο.τ!τ Βιπ!οπποπ σποτ οπο!!



402

πιιι ειιιιτοιιιιοιι 8ιιιιιιοιι («Θιιιιτιιιιεεειγερερειο»), Γειτ

τιιιιττιι6ειι, ιιιιιεττιιοιιεοιιο Ε'οτιιιοιι ιιιιι ΑιιΒιιιι€ ετ6εεετοτ

ειιιε ιιιοιιιετετ Ρειοειι νοιι Βοιιιοιτιι τι. ε. ιν. Με ειιιιιειτ

ιιικοιι Βεεοιιντετιιοιι εετ Κτιιιιιιειι ειιιε εοιιτ ινεοιιεειιιιι,

ειιιε ειιιε ειε εε εετιιιο, τιοεε ειε Ρειι· ·ιειι ειοιι εειιοιι

ιιετοιι 8ειτοιιιιι ιιο.ιιειι ιιιτ Ι.ει‹ιειι 2ιι ιιιιιοι πω, ειιιε Με

ιιιιοτ νοιιο, Κοιιετιι ιπι Ι.ειιι, ΒιιιιιιιιιΒοτι, ειιιε ιιιιετ

ιιοιιιιοτιιΒο 8οιιιιιοτοοιι Βοιτιοει. Με ιτοιιεοιιιιιινε 8ιϋτιιιιο

ιιει· Ετιιιιιιτιιιι€ ιτειιιι οτιιοιιιιοιι εειιι οιιετ ιιιιειι οικω ιιπε

ιιιοιιιοιι. Οιι_ιοιιιιν ιιιιιιοι ειοιι άεε Αιιιιοιιιειι Βειεεειιιιιοιι

ε.ιιι€ειτιοιιοιι ειιά ειτνοιε ιιτιιειτειιιριιιιτιιιοιι, εειιτ ιιιιιιιι8 ιει

ω” ‹ιοτ Βειιιιιιι ειιι νιιιιιε ιιοΒιιι.ινετ. ν ο τι ο ο τ ο το ε ε -

του Βοτιοιιιιιιιε ιει, ω” ιιετΜιι€οτι, νοιιιιειιι

ωειι ‹ιεε Ι.οι‹ιοιι οιιεεειιι, οιι. εετ ιιειιιε

Κτοιιιτιιειιε2οιοιιοιι, ινοτιετ ετιιιιοικι.ινοτ ιιοοιι

οιιιοιιιινοτ ΑΜ, τιιιτιιιειει: ιιε Κτιιιιιιειι νοτ

ειοιιοτιι ευειιτιιοιιιιοιι, ιιιιεε ιιπ Μο8οιι ιιιιτοιιο.ιιε Βεειιιιιι

εει ιιιιτι οιιιεε νοτιτοεο, εετ ντιιιιτιο Ριιιιιτι εει ιιιιτ εετ

Βιιτιιι, απο ιιιε Μεεειιιιιιιο.ιιερτιιιιιιιΒ ιιεειιιιιΒι ειιιε οιιοιι.

Ι.ιιιε ιει εετ Ηοιιρηετιιιιιι, ινεειιο.ιιι Με ννοιιτο

Νοιιιτ εεε ι.ειτιειιε ιοιοιιι νοτιαιιιιιι οπο.

ννο Αρροιιιειιιτυιι€ειι, Μοοειιεοιιιιιοτιειι, Ετιιτεοιιετι οτε.

σο. ειιιε, ιει ειε ι)ιοΒιιοεο ειιιιιιοιι, ε.ιιοτ τιιοεο Βιιιιριοιιιε

ιαιιιιιειι, »νοτια ειε ιιιιιοιιΒε νοτιιοιιιτιοιι ινοτειι, εριιιετ

εοιιινιιιιιειι, τιιο ρτιιιιιιι·ε Με.8ειιετϋτιιιι8 ιιιιιιιι νοιιειιιιιιιιι;

οιιιεεεειιοιιειι ινοτιιοιι, ινιιιιτειιτι ειιιε εει‹ιιιιιιετε ιιοτιιιιοικιοιι

ιιιοιιιι. ιιιιιι ειιιειι εειιιειιιιιιιι€ειι θιιοτε.ιαετ οιιιιιιιιιιιι.

ΗιιιιιΕεετ ιτειιιειι ι›ιειι›ι οιο Μειοειιειοτιιιιε ιιιιτ ιο.ιοιιι, ειε

ιιιιιοιιι ι‹οιιιε ειιιιιειιιινειι Βοεοιιινοτιιοιι ιιιιτι απο ‹ιεειιο.ιιι

νοιι ιιεπι Ροιιειιιοιι ιιιιιι νοιι @οι Μοτο ιιιιετεειιοιι. ιΣτει

ινειιιι ειιιε ιτοοιιιι ειιιειιι θιτιιιιτιο ειιιε ΡτοιιοειιειιοΒοτιιιιε

Βειιιοειιι Μπι, ιζιειι ω» εετ Ζιιεοιιιτιιοιιιιο.ιιο οιιι.

Ψνειοιιο Μιιιοι ιιιιιιοιι πιτ που, επι ιιι οιιιοιιι 8οοειιειιοιι

πιει νοιι Βιιιττιι6ειι ιιιιιιιιιτειι Πτερτιιιιεε ειι οτιτοιιιιοιι,

οιι ειε εεειτοιοοιιοτ Νιι.ιιιτ ειιιε? Πο. οε ιιιοιιι ιπιπιετ ειιιε

Με ιει, εοιοτι ιιιιι. ειιιοτ Πιιιοτειιοιιιιιιε ιιεε Μει;οιιιιιιιοι

ιεε ειι ιιεειιιιιειι ειιά πιο ιιιεεειιιο, πιο ιιοτειι.ε οτινιιιιιιι,

ιιοιιιεειτοΒε ιιιιιιιοτ ροειιινο Αιιιιιιιιεριιιιι:ιε ιιιοιει, εο ιιε

Βιιιιιο ιειι πιπ ιιοτ Πιιιετειιοιιιιιιος σεε 8ι.ιιιιι

εουἔε

Εε ιιτοιιοιιι ιιιειιι νετεοιιινιεοοιι ευ Μαιου, τιιιεε ειε

Γοιεεεε-ιιιιιετειιοιιιιιιεειι ιιι σοτ Ρτειιιιε νιοι επι θειιοιιιΒιιειι

ειι ινιιιιεειιειι ιιιιτιο ιο.εεοιι. Ζιι σου ιιιιεεοτιιοιιοιι 8ειιινιο

τιΒιιοιιειι εεεειιειι ειοιι ιιιετ ιιιιιοτιιοιιο, ‹ιοτοιι οτιιειιιιοιιειο

ιιετιιι ιιοετοιιι, ιιεεε ιιειιτοιεοινιιιιιιοτ ιίοει ειε Ζιιειιτιιιιιοιι

εειειιιιε εεε ιιοιεε, εειιιε ριιχειιιιιιιεειιειι, ιιιιιιτοειτοριεοιιοιι

ειισ ειιειιιιεειιειι Ειοοιιεοιιιιιτειι, ιιιιιοτιιοιιι ιιτειι.ετ ιιιτειιεειι

εειιινιιιιιιετι, εοτιιιεε εε εειι›ει Πιτ Βοιιιιι.ε Πιιιετειιειιετ

εοιιινοι· ιει 2ιι εο,οοιι, "ο ιιιιτι ιιιο ιιοτιιιιιιο Κοιιιοεειιιιιιειι

ιιειι οιιι ειισ »το ιι5.ιιοι ειε ρο.ιιιοιο8ιεειιο επι? Πει τιιιτ 2

Βειεριειο ιιετοιιεειιετοιιειι, εε ιιο.ιιιι ειιιε ννιοιιοτοτεειιειιιοιι `

ιιιιιιιιοειτοριεειι ετιιοιιιιιιιιτετ Β.εει.ο νοιι Ε'ιοιεειι ιιει τειειι

ιιοιιειιι 6οιιιιεεε νοιι τοιιοιιι ει:ιιιιιιιειι ποσο ιιι ιιοιι Βοτειειι

σεε Νοτι1ιοιειι Βειιιιτοιι, ειιειιεο ΚυιΒιιιιτιιιιε ιιοοιι Βιιιιιειιιιιο

ειιιεε ιιιιι.ιιετοιι 0ιιο.ιιιιιιιιε νοιι ιιεττ.οιιειιι, ινιιιιτειιτι Με

εετ ιιιιιιετειι 8οιιο εειιιει ειιι ωοοιιοε 8οιοτιιιιετ, Μικτο

ειιοριεειι ειιιτοιιο.ιιε ιιοτιιιοι ειιεεοιιοιιιιοτ κει τιιιοιι ιιιιιιιιιετ

Κυει ιιει εειιιιιιετετ Αιιοιγεε ειοιιετε Ζειοιιοιι ειιιοτ εο

ετιιτιειι Ι)ιιτιιιιιιιιιιιιοιι οιιιινοιεοιι ιτιιιιιι. Ιιεειιο.ιιι ιιιοιοι

ειιιε Εοεοοε-Πιιιοτειιοιιιιιιο, ετιιιιιιι ντειιιι εε ειειι πιο Ιοι

ιιει·ο Βιιιτιιιι€ειι εετ ιιειτιιιιιιιιοιτειι ιιιιιιιιοιιι, ιιιιτ τιιιτιιι

ιιιοειιοειιεειιοιι Νιιι2ειι, ντοιιιι σοτ Βιιιιιιεοιιε νοιι οιιιετ

οιιιιιειιιιοιι ειιεοιιιιιιοιιοοεοι2οιι Κοει ειοιιιιιιι ειισ εοιιιο

Ζιιεοιιιιυειιεειειιιιε ιιιιι.ετ ριιγειοιυειειιοιι ΒειιιιιευιιΒειι εε

ιιοιι ι›ειιο.ιιιιι ιει. Με ιει σετ @οι σοι εετ νοιι επιπε

ιιιιτέετ απο ιιιιτ ιιιιεεεετιιειιειειι Ρτοιιοοιιιι 2), οιιιιε Με

Ό Πιιεετο Ρι·οιιοτιιιιι, ν.·οιειιε 2-3 Το” 8ειιοιιιιιιοτι ινοτιιειι

ιιιιι88, _ιειιειιιο.ιιε εο ιιιιιιτο, Με ειιι νοιι ιιι» ετοιιιιιιειιοει· ι5ιιιιιι

ειιιιε ρ1°υιιιιιιει·ι πο, ιει. !οιεοιιιιε:

Με πιειιιοτ Αιιιειιιιιιι.; ειιά ιιι ιιιοιιιοτ Ρτοικιε μια ιιτοιιιε

Κοιιιιιιοτειιοιιιιιιε ιιιεΙιι· νοτδειιοιιιιιιοιι πιο.

νοιι ιιοιι ουε εετ Αιιιιιχεε εεε Ρτοιιετιιιιτειιιιιιοε ειειι

οτεεοοιιιιειι άιο.Βιιοειιεοιιοιι Βοοοιιι ιει ειιιε εετ ντιειιι.ιέειειι

ειιά Πιτ ιιιιεετε Ρτοοε ειιτ.εοιιοιοοιιιι ειε ιοιεειιτιο: Ριο

ιιειι ειειι ιιιιοιι ‹ιειιι νϋιιιἔοιι νεττοιιιοιιοιτιετ

Βιιιιιι€ειιοερτοιιε (πιιι ννο.εεετ ιπι Μιιτεετ)

ιιιιι ιιιοεεειιι ΑιιΒε οτι‹οιιιιι›οι·ο Βιιιιιεεεντε ιιε

ι”οιοοιι ιιο.τιιι νετ, εε ιιο.ιιιιοιι εε ειοιι στο

ειιιε Βιιιτιιιι€ εετ Μεοειιο.τιιειτ. Ι)ιεεετ 8ΒΈ2

»πιο τιο.ιιιιτειι ιιεκτιεεειι, ιιιιεε, πιο ιοιι εεεειΒι ιιοιιο, τοιιεε

Βιιιτιοεοντοιιο ιιιιτ ιιιιτειι ειε Μεοοιινοτοοιιιιιιο, ιιιοιιι ιιι:ιετ

‹ιιιτοιι ειε Ριιιιιττειιε- οιιετ ι)ιιτιιινοτιιο.ιιιιιιΒ Ε.τειιιετ ινιτιι.

Ποιοι· ιιοτιιιοιετι νετιιιιιιιιιεεειι εειο.ιιΒι νοιι ‹ιοιιι ιιι άετ

Ρτοιιετιιιιι ειιιιιοιιειιοιι ΒιιιιιοΒοινοιιεςιιειιιιιιιι(ειιε ιιειιι Ιιι

ιιετοιι εεε Β.ιιιιιιιειεοιιΚιοεεοε, σοτ ιιοειιο.ιιι ιιιιτ Μειωτ

ιιειι ιιιι€ειιτοιοιι εειιι ΜτΙ) ιιιοιιιε ιιι ειε Β"ο.εοοε, ινοιιι

ειιιετ ιει (Με ω ι·"οιιι ιιει οιιειι ιιιιιιέιιειιοιι Βιιιτιιιιεειι εετ

ΜοεοιιιιιιιΚιιοιιειι. Ιιι οτει:ετ Ι.ιιιιο ιιιιιιι1οιι εε ειοιι ι:ιιιιιει

ιιιιι Αιιοτοιιοιιειι ιιει· 8ειιο.ιιεειιοιιιιιιιε, ερε2ιοιι επι Βιιιιιιοι

τιιιιιι ιιιι‹ι Αοιιγιιε, ειε ειιιε ετ€ιεει:ε Κοιιιιιι€ειιι εετ @επο

Βειιειι ιιιο.ι·τιι(ιειι ετειιοιι; οιεοτ Με ιιει ΗΠιοτοοιιιιτει:

ιιπε ιιει Μοιιιιιιιιεειότιιιιεειι, οιιιιο Βιοιοιι:οοιιιΒο νετιιτιάε

τιιιιοοιι εεε Οιιειιιιειιιιιε, ειειιι ιιιο.τι ιιιειιι εοιιειι Βιιιιιε8εντει›ε

ιιι ιιειι Βιιιιιι ιιιιετι.τοιοτι, ιιι τιιιιιιειιιιιιιι ιιοοιτι Με Μο.8ειι

ιιιιιοιιειιιιιοτειιοιιιιιιε ιιει ειιιιιιοιι€ετ Ρτιιιιιιιι; ειιιιιιειιει ιιιιετ

ιιοιιρι ιτειιιο Πτειιοιιο ιιιιιιιτ ιι.ιιι, ιιιιιι οτει ειε ιοτιοεεει.ειο

Βοοιιιιοιιιιιιιιέ ιιτιτιοι Κιο.τιιοιι. 8ιοιιετ ιετ., ιιοεε εειιοιι ετο

τιιιι;ε Βιετιιιι€ειι εεε ιιοιιιριι2ιετιετι Βειτιειιεε εετ Μεμο

ιιτιιοιι εειιιιοοιι, ιιιιι Με ι.ϋειιιι€ εεε πιιι εετ Ρτοιιοιιιιιι

οιιι€ειιιιιτιοιι Βιιιιιεεεννοιιοε ειι ιιεοιιιιτοιοιιιιεοιι, απο Μ. ιιιε

εετ νοτιιιει ιπι ινοιιετοιι νοτιιιιιιε εετ νετιιιιιιιιιιΒ ιιιοιιι

ινιοιιετ ουεεεΒιιοιιοιι οπο, εο ιιιιι›οιι πιτ ιιι ιιει· Ποιοτ

ειιοιιιιιιἔ εεε Ρτοιιειιιιιιετιιιιιεε επι Βιιιιιεεοντοιιο οιιι ι“ειιιεε

Βοο8ειιε ιιι ‹ιοτ Ηοιι‹ι, εεε-ιιπε ειιΒιοιειι ειιιε ι5τιιιιιτιιιιε

εειιοιιιι ιιπ Με Ζιιετοιιιιειιοιιιιιιειι ιιει· Βιιειτοοετιειι Βοιω

επϋτιιιιοειι. Ποε εετ νετιιιιιιιιιι€ ειιιΒοιι8ειιε Βιιιιιεεοντοιιε

ιιιωοι ιιιιιιιιιοιι οιιιοιι Ξειιιιιριινιιιιτει ιιιι‹ι ειιΒιοιοιι ειιιε

Βτιιιειιιιιε ιιπ ΡιιιιιιιιεεττεΒοτ ιι.ιιοτ Απ, ειε ιιει τιοτ Βιε

Βιι80 ιιιιτειι ‹ιειι ιιιιτιιι ιειειιι Ριοι2ιιιιι;ε- ιιιιι ι:)ιιι2ιιιιιιιιιι€ε

ειιειιιιιιιε νετιιτεοοιιοιι ιιϋιιιιοιι. Με ιει Βιιιιι ιιοευιιιιοτε

ιιο.ιιιι σετ Ρο.ιι,ινειιιι Με ΒιιιτιοΒοινοιιε ιιιοιιτ (Με ιιι εετ

Ρωιιοοιιιι) αυτοι Ζετιιο.οΚειι οιιοτ Ζετιιιιιιιιοιι νοιπ Πει

εοιιε τοερ. Β'ειι 8εττειιιιι ιει; εε ειιι.Βοιιι ιιοιιιι ιιιιιιιιιοιι

πιιπ @οι Βιιιτιοεοντοιιε ευειοιοιι ειιιε νοιι ‹ιοιιιεειι›ειι ειιι

θεεειιιοεεειιε ιιιιειιοι- ιιιιιι ιε'οιιΒοινοιιο σετ Μο.8ειινετιιοιι

υπο ιιιιιι ιιιιιι ιπι Ι)ειι·ιιι σοτ Ροιιιιιιε ιιιιιιειιιι. ιΒιιιειι Βε

ινειε ιιιιιιιτ ιιειετιι Με ιιι ειιιιΚοιιιιετ Ζοτεοι2ιιιιο ιιοετιι

ιειιοιι θοινοιιειειεειι, ινειειιο ιιιο.ιι ιιει ει‹ιιιοιι ιιιιτι οιιτοιιι

εοιιοιι ιιο.8ειιοι·ι:τοιιιιιιιι€ειι οιιιοτ Ατι. ιιιιοιι ιιοιιι θιειιτιεε

νοιι ιιιιΒειιιιΒειιιι Ζοτιιιοιιιοττειιι τοιιειιι $ειιιιιιτειι οι›8οιιειι

εειιειι ιιιιιιιι, ιιιιιι ‹ιιο οιι νοιι ι.ει.ιειι ειιά Αοτειοιι ειε

Πο.ττιιιιιιιιιο ειιοεερτοειιειι ινοτιιετι. ιειι ιιοι›ε εειιιει. ιιειιε

ιιτιιι;ε ιιιτεοιιειιιιιιι€ειι ιιιιιιιιτοιι ιιετνοτοετιιιειι ινοτιιειι

εειιειι.

Με ννειιετοε, ιιιιε εετ Κοιιιιιοιγεε ειειι ετεειιειιτιοε Μο

πιοιιι, ινειειιοε οιιι άειι ΜοΒοιι ειε Με θιτιιιιιιιιτεο.οιιε Με

ιιι ο1°ις0ιι ε: 0,5 Ι.. .πιω Με», ννειιιι Βιιιοιι εειιιοοιιιι νει·

ιτιι.οοιι απο, 0,5 1.. 08.080 (ειιιε 20 ει. Οο,οιιοριιινει·, 100 κ. Μιιοιι

ιιιι‹ι ννο.εεει· »κι 500 ιιοτειιοιιι, ιιο.ιιι 50 ε. Δινιοιιο.οιε

ν οτιιιιτοΒε: 0,5 1.. Ηοιει·εειιιειιιι (ειιιε 40 ει. ι:ιο.ιει·8τιιι2ε,

10 ε. Βιιιιοι·, 200 ε. Μιιοιι, ι ιιι ιιιι‹ι Νοειιοτ 80 500 ιιοτειι.οτι

τιιιι·ειιεεεειιιι.).

ιιιιιιιιο;ε: 125 ε. οτειιοιειιιοε Βιιιιιιιοιεοιι (ιιοιιιιε), ιιιιι. 20 κ.

Βιιιι.ει· ιειειιι ιιιιετΒειιι·ο.ιειι, εο τι εεε ε ο ι ιι νι· ο ιιιι ι ο ιι σε ιι

το ιι ιι ι ο ι ιι τ. ιιοειι 250 ε. Κιιτοοιιειιιτει ι_οιιε 100 ε. Βειιοοιιιοιι

ιιιι‹ι εοιιιιιιιιοιιοιι Κοτι.οιι”ειιι, 100 ε. ιιιιοιι, 10 €_ Βιιι,ιθι- πω]

ννοεεοι· επι 260 ιιοτειτοι).

Νοειιιιιιιιιι.,οε: Με ιιιοτΒειιε.

Α ιι ο ιι ο ε : Με νοι·ιιιιιιειο·ε.



Ι.ειεειιε Ιιιιιενειετ, ιετ Με ιιιεεεειιΙιείτε νοι·Κοιιιιιιειι εοΙεΙιει·

ΜιΕι·οοιεεειειιιειι, ινεΙοΙιε Με Βιι·εεει· ρεΙΙιοΙοεΕεεΙιετ Ζει·

εετευιιεερτοεεεεε εεε ΜεεετιιιιΙιεΙΙ:εε ΙπεΙζειιιιτ Με Βείι1ιεΙι

ΙΜ ειιιε. Βε.Ιιιιι ΒεΙιϋτειι: Πιε Ηείε. Με ΒετοΙιιε Με Με

ΙιεΙιειιιιτειι «Ιειιεειι ΒεειΙΙειι», Με ΠτΙιεΙιετ εει· ΒΙιΙεΙιεεΙι1

τεεεΙιι·ιιιι8. ΝεεΙιεειιι $οΙ111τε νει· ειιιι€ειι .ΪεΙιτειι ΜΙ

Με εΙειεΙιεειΙιεε νοι·Ιιειιιιιιειι εει· ει·ετΒειιΜιιτειι ΟΜ

ιιιιιεεει·τεΒει· εοννιε Βειινιεεετ ΡειιΙιιιεΚειιιιε (Ρτοιειιε) ιπι

Μεεειι Με Ι)ε.τιιι Ι›εὶ ΡεΙΙειι υιιει;ιΙΙΙιε.τει· Βιετι·Ιιεειι ΙΜ

εεννιεεειι ω, εειεε Μι Μεεειιι ΡΜΚτε εει1ετιιε ιιιειιιε

ΑιιίιιιετΙεεειιιΚειτ ειιεεννει1ετ Με Κειιιι Ι›εετετιεειι, εειεε

απο ιιι εει· Τετ Με εεΙΙ:ειι ειιι εετετΙΕεεε Ζιιεειιιιιιειι

τι·εδειι Μεεε, ινοεει Με ερε2ὶεΙΙ Με ΗείεεεΙΙειι Με Με

ΙΜΒειτ ΙΙΙΙΙεΙιεειιι·εΙιεειΙΙειι ιπι Αιιεε ΙιεΙιε. ΘεΙεεειιΙΙιεΙι

Κοιιιιιιτ εε νετ, εειεε εἰε Με ιιιιτ ιιι άειιι (ιιιειεΙ; ειει·Κ

€εΙιι·ειιεειι) 8τιιΙιΙε Μεεε, ινεΙιτειιε εετ ΜεεειιιιιΙιεΙΙ. Πει

Μνοιι Μ; Μιιιιι ΙιειιεεΙτ εε ειεΙι, Με Με ινειιει·ε Πικετ

ειιοΙιιιιιε εειεε εεννϋΙιιιΙιεΙι ιιπι εεΙΒετετειιειε εεννοτεειιε,

ιιι·ερι·ϋιιεΙιεΙι νοιι ειιιει· ιιιεινιεεΙιειι ινιεσει·ειιεεεεΙιεΙιειιειι

Βτϋι·ιιιιΒ εει· Με.8ειιετΒειτ ε.ιιεεεεειι€ειιε ΒειιιιεΠεΙΙΙιοιιειι.

Σετ ΙΙΙιιεττετιειι Μεεετ ΥειΙιεΙΙιιιεεε νει·ενειεε Με ΜΙ Με

ιιιιΑιιΙιε.ιι€ε ννιεσετεεεεΙιειιειι ΚτειιΙιειιεεεε!ιιεΙιτειι-ειι2ετρτε.

ΗΙει· ΜΗ Μι ειπ ιιοεΙι ειιιιιιεΙ Ιιει·νοι·ΙιεΙιειι, εειεε ιπι

ΙΙΙπιΒειι εει· ΡτοΙιε6ιετ-ΒιιιΙιΙΒειιε Ι›ει εεεττοεειιειι ΒιεττΙιεειι

ιιετἰιτΙιεΙι εΙΙε ιιι68!ιεΙιειι ειιεετειι ρετΙιοΙοειεεΙιειι Βείιιιιόε

ειιίννειεειι Κειιιι: 8οΜεΙιιι, ιιιεΙιτοεΚορἰεεΙι ετΚειιιιΒετε

ΠειεεΙι- ΜΙΙ ΚεττοΕεΙτεετε, ΒΙΙΙτιιΙιιιιίε.τειιιι8, ΡειιΙιιιε ιι. ε. ιν.

ΟΙιειεΗτει·ιετιεεΙι Πιτ Με εεει.τεεειιειι ΠτερτιιιιΒ ειιιε ε.Ιιει·

Μι· Με Ψιεύει·ετεοΙιειιιειι νοιι Βιιιεεεεινεεε Με Με εε

ΜΜτειι Μι!ιτεΙιειι.

Ψειιιι ω» ιιιιεΙι ιεω ευ εειιι 2. ΜετΙΙιτιει!ε εει· Μετω

εειιειι Βιε.ττΙιθειι ννειιεε,άειι Βείιιιι6ειι Ιιει εετΜε

8ειιίιιιιΙ:ΜοιιερνΜιιιι€. εε Ιιειιιι Με ιιιιεΙι Ισια

Γεεεειι. ΙλΠε εεΙιοιι ει·ννεΙιιιτ, Ι›τειιοΙιειι ΜεεεΙεειι Μεεε Μ

Ιιεειιιετ ρε.ΙΙιοΙοεΙεεΙιετ Νετιιτ ειι εειιι, Μ. Με ρτιιιιετε

ΒιετΜΒ εει· 1ΙΙεεειιετεειτ ιιιεινιεεΙιειι ευει;εΙιεΙΙΙ οΙΙει· Μι·

ιιοεΙι εο 8ετιιιε εειιι Κειιιι, εεεε ειε ιιιιτ Μεει·ειι δεννϋΙιιι

ΠεΙιειι ΜεΙΙιεεειι ιιιεΙιτ πιεΙιι· ειι ετΚειιιιειι Μ. Ιιι άετ Βε

ΒεΙ ει·ΒιεΙπ Μετ Με λΙεεειιιιιιτετειιειιιιιι8, ινειιιι ειε ϋΙιετ

Ιιειιρτ νοτεειιοιιιιιιειι »Με έ Με Με εεΙΙιε ιιιειι Με

Ιιει εΗειι Πει·πιει·ΚτειιΚυιι€ειι ειιι· Μεεε! ιιιεεΙιειι! - ιιι

ιιιιεει·ειι Ε'εΙ!!ειι Ιι·,ςειισ ειιιε ΑΙΜειειιιιιι8, Με ειιιει· ιιι

ω ΒΙιει·ινιεεειιεειι ΜεΙιι·ΖεΙιΙ Με Ε'εΙΙε ιιιειι€εΙΙιείτε Βείτ

ΜεοΙιεΜιιιι€.

ΒεΙιειιιιΙΙἱεΙι ιεε Με ΑεΙιγΙιε Βεεττιεε Μ! ΓιιιιΜιοιιεΙΙετ

Βε.ειε εἱιι ειιεεετοι·άειιΙΙιεΙι Ιιειιίιεεε Με ννεἱε νετει·εΙτετεε

ΠεΙιεΙ, εειεε Με, Με ὶεΙι ινιεεει·ΙιοΙΙ ΙιεοΙιε.εΙιτειι Κοιιιιτε,

ιιιιιετΙιεΙΙ› Ι‹ιιι·2ετ ΖειΙ ειεΙι ννιεεει· 2ιιι·11εΙώι!εειι Κειιιι.

Αιιεεει· Μεεει· νοτιιεΙιιιιΙιεΙιετειι Πι·εεεΙιε εε!ιιιιιεε:ι·ει· Πετιπ

ε10τιιιι8ειι ΙιεεεΒιιειι Μι· εεΙεεειιΙΙιεΙι Ηγρετεειειιετ Με

ΗερετεεΙιτεΙιοιι, ίει·ιιει· ε.τειιιεεΙιειι Ζιιειειιι1ειι Με οιιετ

οΙιιιε Ζετεετειιιι8ενοηεειιεε ιπι ΜεεειιιιιΙιεΙΙ, Με εε Ιετ

Μει·, εειεε εειεε Με Ι)ιεΒιιοεε ετΙιεΙΜεΙι επ 8ΙεΙιετΙιειτ

Βεννιιιιιτ. Μεεε ειιεΙι ειιιε ειιιΓε.εΙιε Ηγρει·ιιιοτΙΙιτε.τ. ιιιιτ

€ει·ιιιεετ νει·τιιιιιιιετιιιιε εετ $ειιι·εριοειιΜ.ιειι οιΙει· εετ

Βείιιιιά νοιι ιιιεΙιι· Με 8ριιι·ειι Μι!εΙιεειιτε ιιιιτ Ιειιεειι Βε

2ΙΙΙειι' νοιι ι·ειεΙι!ιεΙιειι ΗεΓεεεΙΙειι Ι›ει Ηγρετ:ιεισιτετ Μεεε

ειιιει· Πιιιετειιεειι νειεινει·τετ ινει·άειι. .Ιε εετεΙ'εΙΙιεετ Μ

τει·ειιεΙιτ "Μ, ιιπι εε Ιιε1ιιίιεετ Με ιιιε.ιι ε.ιιεΙι Με εετ

ΜεεειιιπΙιεΙτειιιιπετειιεΙιυιιε ΑιιΙιεΙτερειιΙαε Πιτ Με Βικτω

εειιειι Πιῇεριιιιιιε νιεΙει· ΒιεττΙιεειι Μεεε.

. Πειι ειεΙιει·ετειι Βεννειε ΜΠ1τ, εειεε εει Βε2ἰεΙιιιιι8ειι

νειι ΜεεειιεΙ.0ι·ιιιι€ειι ειι Βετιιι!εΜειι Με Μειιιε ΠτεεεΙιειι

ετοεεε Ινιι·Ιιιιιι€ειι εειεε ειι:Ιι 2ιεΙιειι, ΙιεΕετιι ε ι ε ευ Γ

ί_εΙΙειι‹ιειι Ει·ίο!Βε ειιιει· επί [Με Με.ε;ειι Θε

ι·ιοΙιτεΙειι ΤΙιετεριε ΙιεΙ άεπι ιιι Μεεε ετε

Ιι ε ιι ε! ε ιι 1) ι ε τι· ιι σε ιι. Ι)ειτιιι ετϋΙιεΙ‹ε Με Με ε., ΜΠΙ

τιεοΙι ννιεΙιτιεετε ΚειιιιεειεΙιειι ιΙιι·εε εεεττοεειιειι Πτερτιιιι8ε.

Ι·'ΙΙΙΙε νοιι ιεΙιτεΙειιΒ Μιιιειιιι1ειι Βιιι·οΙιίεΙΙει1 ιιιιΙε!ετει·

Νετιιι·, Με Μι·εΙι 2ε.ΙιΙτειοΙιε Ηειιάε εεεειι€ειι "ετεε Με

ιεε

Με Με νει·εεΙιιεεειιει.ειι ΜεΙΙιοιΙειι ει·Ι”οΙΒΙοε εεΙιειιάεΙΙ

ινοι·ι1ειι εειεε, ΙιεΙ›ε ιεε Μεάει·ΙιοΙΙ ειιιει· εειιι ΒιιιΒιιεεε

ειιιει· εγετειιιετιεεΙιειι ΜεεειιτΙιει·εριε ΙιεΠειι εεΙιειι. Αιπ

ειιιΓεεΙιετειι ΙιεεΙ_ εει· Ρε!! Ιιει εεΙιγΙιεοΙιειι Ζιιετειιεει1.

ΗΙει· ΜΜΜ εἶπε εεΙιοιι, ιεεε!ιιιεεεΙε 8ε.Ιεεευτε (ε.εει·

ιιι ΜΜΕ ειι ιειιιειι Πεεειι) ιιεΙιιιιειι Μ Ιεεεειι, Μι Με

Πετιιιειετιιιιε ειι εεεειΙΙΒειι. $ε.Ιεεειιτε ιιι νει·ΙιιιιΜιιε ιιιιτ

ειιιειιι Αιιιετιιιιι Με: ιιιειι εινεοΙ:ιιιεεειε ειιιοΙι εεττ, ενο Με

ΜεεειιΙιιΙιεΙτειιιιτει·ειιεΙιειιε Μι· ιιιιειοΙ1ετε ΑιιΙιεΙΙεριιιιΙιτε

εκει, ε!εο ω, 8ει·ιιι€ει· Ηγρει·ιιιοΙιΙιτε:Ι, ΙειοΙιιει·ειι ετοιιι

εεΙιειι Ζιιετειιῖιειι οΙιιιε ειιεεεερι·οεΙιειιε νετειιι1ει·ιιιι€ετι

Με ΟΙιειιιιειιιιιε. ΒεΙ Η)·ρωωιειιει ιεε ειε εε!Ι›ετνει·ει:ειι‹1

ΗΜ ειιεεεεεΙιΙοεεειι. Ηιει· ΜτΙ. εει· νει·ειεΙιτιεε 0εΙιτειιοΙι

νοιι ΑΙΚεΙιειι ιιι νει·Ιιιιιιιιιιιε Με Βε|Ιεεοιιιιερτερετετειι

Μ ιΙιτε ΒτεΙΙε.

ΝετιιτΙιεΙι ιιιιιεε ΜιιιεΙιειι Με εκει Ιιι εοτΒΓεΙΙΙΒεΙετ ΙΝ'ειεε

εετει;εΙτ ινει·ιΙειι. Βε εειεε ιιιιεΙι ευ Με ΓϋΙιτειι, Ιιιετ

ΜΙ Μεεεε ΚερὶτεΙ ιιεΙιει· ειιιειι€εΙιειι Με Με εεεεΙιτε.ιι!ιε

ιιιιεΙι εεεΙιεΙε ΜΕ Με Βετ.οιιΜε εννεὶει· ΡιιιιΙιτε, Με ερε

2ιεΙΙ Πιτ Με εεεττοεειιειι ΒιεττΙιεειι νοιι Βεάειιτιιιιε ειιιε.

Μ: ιιιειιιε Με ρειιιΙιεΙιετε Ζει·Μειιιετιιιι€ ιιΙΙετ Βρειεειι

Με Με εειιεΙιεΙιε νετιιιειειιιιε τοΙιειι τεερ. εετειιεΙιει·Ιειι

ΡΙειεεΙιεε. Βἰε ειετε Μεεει· ΙΙ.εεεΙιι Ι›εεΙει·ί Ι:ειιιετ πειτε

τειι Βεει·ι1ιιειιιιες, Πιτ Με πειτε ·νει·ινειεε Με επί Με

οΙ›ειι ΠΙιετ Με ΙνιειΙει·ει·εοΙιειιιειι νοιι Βιιιάεεεινεεετεει.ειι ιιι

Με ΙΘ'εεεεε θεεεετε. Πε.ε ΒιιιεεεννεΙιε εεε τοΙιειι,

ιιιι€ειιι18ειιε 8εετεπειιειι ειιι! ε.;ει·ευεΙιεττειι

ΡΙειεεΙιεε ιετ ειιιετσει· ΙιειιΓιεετειι νετιιιιΙΙ

Ιει· εννιεεΙιειι ΜεΒειι- Μιά Πε.τιιιεπετιιιι€ειι,

άει·ιιιιι ΜΝ πω: ειεεειι Βιιι€ειι εεε εετ

ΒιετοτΙιετεριε εει· ΜεεειιΙειεειι!

ΙΙΙ/Ή Με Πιετ Με Με ιιιεειΚειιιειιτϋεε ΤΙιετεριε εΙΙειιι

ιιιεΙιτ εειιι ΖὶεΙε Ι‹οιιιιιιειι, Μεεε ιιιε.ιι ρΙιγειΙωΙΙεεΙιε Με

ΙΙιοσειι (Μεεεε.εε, ΗμιτοτΙιει·εριε, Ειεκιιιειειω ειι ΗΜΓε

ιιεΙιιιιειι. Με ιιϋιεΙιεΙιει· εΙιει· Με ιιι εννειίεΙΙιεΓιειι Ρ'εΙΙειι

ευ ειιιρίεΙιΙειι ιεε Με εγετειιιετιεεΙιε εΙ›ειιΙΙΙΙεΙιε Αιιεερι1

ΙΜΒ Με Μεεειιε, εν. Με ιιεεΙιίεΙι.;ειιόετ ΒετἱεεεΙιιιιε

εειεε $εΙιη!ινεεεει· οιΙετ Μεεε ΗϋΙΙειιετεΙιιΙϋειιιι€. Πιε

εειιι 11Ιιει· Ιειι€ετε Ζω ειιεεεεεΙιιιτειι νετίεΙιτειι νει·Δε.ιιΚε

Με Με Ι›εετειι Βι·Γο!εε, Με Νεκ· Μεεε ειιι· ω Μεεε

ερτοεΙιειιειι Ζετεει:2ιιιιΒενετεειιΒειι Με ΜεεειιιιιΙιεΙτεε, εειι

εειιι ΜεΙι Ι›εΙ 2εΜι·ειεΙιειι εεεττοεειιειι Βιετι·Ιισειι Με

ιιεεε.τΙνειιι Μεε;ειιεείιιιιεε. Μι Ιαιιιιι εεεΙιεΙΙι Μι· ι·ε.Ιειι,

ω εΙΙειι Ιειιεεειιει·ιιιιειι Πιιι·εΙιίεΙΙειι ινειιι€ετειιε ειιιειι

νετειιεΙι πω: ΜεεειιευεερϋΙιιιι€ειι Ζε ιιιεεΙιειι.

Μεεε εε!τειι Με ειιιε ιιΙιει·τεεεΙιτ εεὶιι νοιι ειιιειιι

Ιιειιιιι ιιοεΙι ετννειΙετειι Βι·ίοΙ8ε.

Με ίοΙΒειιι1ειι ΜΜΜ Αιιεεεε;ε Με ειιιφειι Κτε.ιιΚειι

ΒεεοΙιιεΙιτειι ιιι€58ειι Με Ιιἰει· ΙιεερτοοΙιειιειι νετΙιε!ιιιιεεε

ιΙΙιιετιιετειι. Βιε Ι›εΙι·εΙΪειι ιε ειιιειι ΡΜ νοιι Κ‹›ιΓειιΙιιιε

Με νοιι ΚοτεεΙιτιιιι8 Ι›εὶ ΑεΙιγΙιε, Ιειετετει· Με ΗείεεεΙ

Ιειι ιπι $τιιΙιΙε, ίετιιει· ειιιειι ΡεΙΙ νοιι ενεΙιτεεΙιεΙιι!ιεΙι

ΜΜΜ ΗεΓε ΙιεΜι18τειι εεειτοεειιειι Βιετι·Ιιεειι Ιιει ειιιειιι

ΒεεΚειΙεΙιτΙιιιΒ, εὶιιειι εΙιιιΙιεΙιειι Ε'ειΙΙ Με Ιειιι€ειι Βε2ΙΠειι

Ι›ε1 ιιεεΙ1εεΙΜειιι ΜεεειιεεΓιιιιεε Με εεΙιΙιεεεΙιεΙι ειιιε

ΜιτεΙι θεΙιτιοιι Κοιιτι·οΙΙιει·τε ΒεοΙιεεΜ.ιιιιε; ιιι1εΠΙΙΒετετ

ΠιιιΚιιοιιεΙΙει· ΒιεττΙιεειι Ιιει εἰιιειιι Ιετειιτ νει·Ιειιίειιιιειι_

ιιΙοει·ιεττειι Με.εειιΙιετειιιοιιι.

1) ?ι·. .Ϊ. ΑτΙιεΠει·. Η ΜεΙιι·ε, ειιΙ'ε·ειιοιιιιιιει1 23. ΡεΙ:τιιει·. 19θΒ,

ειιτΙεεεειι θ. Αρι·ιΙ 1908.

Α ιι ε. ιιι ιι ε ιι ε: $εΙτ 2 δε.Ιιι·ειι ΑΙ›ιιεΙιιιιε Με ΑρρεΗτε. ΒεΙιιιιει·

:επ ιιπ Μεεειι, εεΙεςειιΙ.ΙιεΙι ΙΒι·ΙιτεοΙιειι. Πει·ε.ιι ειιεεΙιΙιεεεειιά

Βιιι·οΜΜΙε, νει·ειιιιάειι Με ΒΙΜιιιιιιςειι. Ι.εεπτετε (ΜΜΜ Με

εετιιιςειι ΠιιΙ.ει·ει·εεΙιιιιιβειι Με @Με Μ”, ννϋ.ιιι·ειιε Με Καμπι

ΙιεεΐΙιννει·άειι ειιτϋεΙιεεεειιΕειι ειιιε. ΗΜ. 82 Η. ει: ΘενιιιεΙιτ.

νει· Με».

Β Ι ει: ιι ε. Βτ.ννεε ειιε.ιιιΙεεΙι, Ζιιιιρ;ε ετνι” Ι›εΙε,ε;Ι.. Βι·ιιειοι·επιιε

Με Νει·νειιεγετειιι οΙιιιε Βείιιιιε. ΑΙΜοιιιειι εεννεε ε.ιιΐι;ειι·ΙεΙιειι



404

1ηοτο111 ορρο Βοοορτ1ο1·ρο1τορ.

111111 11ο νοτοορ1ο11ο11ορ $το11ορ 11τρο11ο111ρ11ρ1111ορ. 11112 ρρ11 11ο

ροτ ρ1ορτ 111ρ1ρρ.τ, 111111 ίτο1.

111111.εορ1ρρο11 11111111 Ρ1·ορο11·1111οτ111:11(18τ.1:'οορι·

111ορ111;. 11ορ1οορτ νοτ111ιρτοτ 111ρο1τ. 11111111 1101-; θοο111111.οο1

1111111 1.0, 1111ορ1111.11το -, Ρορο1ρ -. 111111 οο111ν11ορ.

8 11111181” 8· ροορ Ρ1·0ρο11 1111: Βο1111τ1ορ 11.11το11οορ,

1111111το1111οΠοορ ο111ορρροτο Β1ρ11εο11νορο1οτοορ ρ1111 8ορ1ο1111

11οο11ορ; 111το1111ο 111ορ : ν1οΙο Ρροορρ111111· οτ1111ο, το1ορ11ορο

11'οτ1οορο11οι1. Βο1 οι· Βτ111οορτορ11ρτορο οτρ1· ο 11'ρ111ρ1ο. Ο ρ ο

1ρ 1 ο ο 11: το1ορ11ορ 1ρ11ο1.

11ρτοτ θορτορορ νορ ο1το111.1οτ 01111 111111 1101 11111 Ορ1ρ11.τ1ρ11

1111· 1νοοορτ11ορο Βοοοοτρρρ·. Ρ1111ορτ 1111111 11111 ροτ111111ο111 8τι1ρ1

1111111111 ρ11‹1 7 Η'. 0ονν1ο111οο11ρορ1ρο ο11τΙο.11οορ.

9111. Θ. Βτο.ροι·, 48 .111.ρ1·ο, ο111'ρορο111111ορ 10. Α11,1111οτ 1904,

ορτ1ρ11οορ 29. Ο11τοροτ 1904.

Α ρ ο 111 ρ ο ο ο: 11ο111οτ οο1τ 111ορτοτορ ννω11οο 1111 111ιο1ορρο

οορννοτ11ορ 111111 1)11τορ11111ορ, 111111οοτ11ο111 οο1τ 1111τρορ1 11ρ

1:111οτορ.

Θ» τ1ιτρο: Κ1·11.11.181οτ 11111ρρ. 11111111: Βτορορ1τ1ο, οοροτ Βτρο1:

11τερρο ρρ11 Νοτνο11ογοτο111 8οο111111. Ζ11ρ1;ο οτοτ11 1111111111, Ε'οο1οτ

ο:: οτο, Αρ11ο111ορ ορρο Βοοορ11οτρο1τορ.

11ορ;ορ1ρρο1τ ρ1ιορ Ρτορο11·11ρο111ο11:

ο1:ρ1οορτ νοτ1111.11τοτ Ιρρο11:. Ρτο1ο 1101. -; Ο. Α = Θ.

8τ11ρ1Βορρ1 ρο.ορ Ρ1ορο11111τ: 1111111111; 11ρ11 οο1111111ρ11ο1,

το118·1οττ οτο1·11 81111111.

11 ο 11 τ ο ο 11 ο ρ 1 ο ο ρ: 111ο1ροτο Βορ1ο11ρΒοο11ορ, 11ορ18 Β11111ο

ρο1τορείο1ρορ.

111 111 τ ο ο 11 ο 11111 ο 11 : το1ορ11ορο Κρτ1ο11`ο1:ο11ορ ρ11τ 811111111

110τροτρ ρο11111τ, 211111το1ορο 11ο1ο2ο11ο11 111111 111.11”, 11111 .1ο11 111011

οορ11·11ορ ρ1ο.11111τρορ11ο Β112111ο11. Βο1 οοτ Β 1 11 1. ο ο ρ 1· ο. ρ 11 -

ρ τ ο ρ ο: οτοτ11 οορτο 011ρτρρ11·.

11111111· οττορρ·ο1· 1110111111 11τρτ1το1οτ

Η01-111ο1111το11ο11 111ρεορτρο οοοο1·ρρο. Ποοτοτ1τοτ11ορ 11οο 8τ11ρ1

811111”, ερ 1111οο Ρ1111ορτ 111111111.1111ορ 211 11οτ111111οτ 111111 11ροτ,1ςο11ορ

11ορρ. 1111 19 Η'. Θονν1ορ1οιρρρρ1ρο ορτ1ο11οορ.

δ) 11111. Π., Βο.ο11οτ1ορ1·1111ο:1 1.6 Πορτο, 11111εο11ο111111ορ 8. 1111211111

ροτ 1804, ορτ111οοορ 90. .Ιορρο1· 1905.

Δ 11 ο 111 ρ ο ο ο 1 Βο1τ Ι11ρεοτοτ Ζο1τ 1)11τορίο11.

8τοτ 11 ο: 11111", 1ο11111ο11 11·ορ11.11ττ. Βτρο111τ11111ρο ρρ11 ρ1οτνο11·

1111111 οτν11ιο 11111'ροττ1ορορ ρρ11

11τρο11ορ1ρ11111111ορ. 111112 ρ1111 11οροτ ρ1ορτ 11οτετϋοοο1τ. 11τ1ρ 11111.

1111εορ 111ορτ 1111ο.τ1οττ, ο.τρο11.οτ 111ο1οτ1οορ ροτ111111.

11ορορ1ρρο1τ ρ11ορ Ρτοροίτ1111οτρο11: σο.. 00 οο1ρ.

Ιρρο.1τ. 11'το1ο 1101:40; Θ. Α.=θἔ1; 11ο111ο 11111ορο11ρτο.

Η 111 τ ο ο ρ ο ρ 1 ο ο ρ : 111ο11οορρο.1το Ηο1ο2ο11ορ, νοτο1112ο1το

11111ρο Β1111111ο11.

Βτρ ρ1ορρ11· ροορ Ρτορο11111τ: 1)1111ρ11το11Β·, ρο111ςο1ρ,

ο11.11οτ το11ρ11οτορ11.

114 11 11 1· ο ο 11 ο ρ 1 ο ο 11 : Βορ1ο11ρ11οο11ορ, 11ο111 Β1ρ11ο1το111ορο.

11111τοο11ορ1οορ: ρορ111ο1ο11ο 1·1ο1ορο11ο11 11ρ11 111ρρο Βρπ111ορ. 211.111

1·ο1ορο 1οοτο ΚοττοΕο12ο11ορ. Βο1 άοι· Β111τεορτορ14ρτορο: ο111τ11

οο11το 011.ρ1·ρρο1.

1)ρτορ 191111 11ρ11 '1'11.1111ο.1ρ1ρ 1το1ρο Βοοοοτρρο. 1)1οοο1ρο 11·1ττ

οτοτ ο1ρ ροορ τοο·ο11ρροο18·ορ ο.ρο111111ορορ 111ορο111111οορ111ρροορ

1ρ1τ Ατ8·ορτ. ρ1ττ1ορ111-Βοτ1οοο1ρρο1ορ.

41 1111. Θ. 5ορ111ο1·, 9 .Ιορ1·ο, 11.11τςορο1111ρορ 17. Ο111οροτ 1904,

ορτΙο.11οορ 8. Γορτρ11τ 1905.

Α ρο 111 11 ο ο ο: Βο1τ 7 111?οορορ Βορ1ροτπορ 11ρ 11191111 11ρ11

Πρτο1111111.

8111. τ 11 ο: ρ1ε111οο1·, 11111.οο111· 11ορ11.11τωτ .Τρρεο. Βτροτο1·11·ο.ρο 11ρ11

Νοτνορ11γοτο111 ροτ111111; 1.1ο111 οτ1111ιο ορ111οτ1·1ορορ, 11111111 1το1ρο

11ρρο1·111ορ Βοο111τορρορ 1111.1·1ρ πρ 111ρ1ορ. 11τ1ρ 11111.

111ο.εορ1ρρο.1τ ρο.ορ Ρτοροϊτ11ροτ11ο11 (111 81.1):

ω. 150 1;τορ νοτ111111τοτ Ιρρο.1τ. Β'το1ο Η01-; Θ. Α.:18:

1111οροϋ.ρτο-1ρο1ορ1ττοτορΠρτο1·ορορρρο·ορ:1'1·ο1ο

1101. -1-, θ. Α. = 50, 1το1ο 1101-1-, Θ. Α. 15).

5111 Μ;;; ορο 11111111 Ρτορο11111τ: 11111118, οορ11τρορ ο.111ο.·

1111ορ. 111 ο111·οο11ορ1οο11:Β1ρ11ορον11οροτοετο. 11111τοο11ο

ρ1ο ο 11: το1ο1111ορ Ιο111;ο Βο111οτ1ορ. 211111 '1'ο11 1111τ 111111 ρ111ρ

115.1·ρρ11τ. Βο1ορ111111ο 11`ο11ορο11ορ.

ννοοορτ11ορο Βοοοοτ11ρρ 1111τορ 0ρ111ο-δο.12ορρ1·ο 11ρ11 111111..

51 θ. Η. Ατρο1το1. 00 .111.11το, 11111'εορορ1111ορ 4. Γορτ11οτ 1905,

1· 17. Αρ1·11 19013.

Δ ρ ο 111 ρ ο ο ο: 1ο111οτ 111111 ω.. Β ν11οορο11 ερ

1)111.1τ11ϋορ, 11ο1ροτΙο1 11111εοροτ11ορο1ρ11ρρο11.

Β τ 1ιτρο: οο111οορτ εορ11.ρ1·1οτ 11111.ρ11. Βορ1οορτοο 0111111111. Ετ

1νοο νοτο1ο1111ρΕ 11οτ 1711·ροΙο11111ο, Β1·11οτοτρο.ρο ροορρ11. Δράσ

111ορ ρ1ορτ 111·ρο ο1ρρ11ρ1111ο11, ορρο Βοο181:ο112ορ. Πτ1ρ 1'το1.

Βο1 11ν1ο11ο1·11ο11ορ νοτορορορ, 111111 1111.€ορ1ρρο1τ 1111ορ11ρορορ,

1111111 ρ1ορτο νο111 Ρ1·οροττ11οτ11ο11 2111·11ο11οτρο1τορ. Κο1ρ Αρί

οτοοοορ, 1το1ρ Ε11·ρτοορορ, 1ιο1ροτ1ο1 111111 ορροοο11ν11ο111ορ. 8τρρΙ

Βορρ 11ο11ο1·ρ11 οτοτ11 ᾶρτορ1ρ111ἔ. 111 ο1ροο1ρο11 1111νοτ11ορτοο

111ορ11;,

1111111 11ρ11 το1ορ11οροτ

οορ1νοτορ

Β11111οροντορο ρρ111111ο11ο1το11το,11ο1ρΒορ1ο1111. 11111 τ ο ο 11 ο ρ 1 ο ο 11

ρ1ορτο Αρροτ111οο, ορο21ο11 11ο1ρο 111ρεορ Β11.211Ιο11. 1'νο11ο1· 818.11

1·111181 ροο11 Β'1τρ1ρ1ο. 1711111 11ο11τ11111 ορο 111ο111.ο Αρρο1·111οε 211

111ρΙορ.

1)1ο 11111ττρ15ορ οτννο1οορ ο1ορ οΙο ι1ροτ111ροτ 11ρ11 ο1ρ‹1 οορ11οεο

11ορ νο11 111115.οοτ1ροτ Βοοορο.1Τορρο1τ. Ρο.1:1ορτ νοτί11.11τ οροορο1111ε.

11111 8ο 111111 ρ οτο1ορ τ: ορορο11ορρτοο 1111:01°1οττοο 111112011

1111τρ1ροτρ 1ρ 11ο1· Θορο1111 11ο1011τ11111 ρ11τ 111ο111ορ 111οτο11το1εο11

1ρ άοτ Ι1οροτ. 11ο1· 11·οο11111το 1)111·ρ1 1οτ νο111το111111 ο 11

ρ ο 1· 1ρ 11.11

Βοτοτ11το.

Ι.. 17. 11'οροτ1ρρ11: 13111· Αροορτο 111 11'111111ορ11. (8ορννο

611.191) Ε'111ο11ο. 111111. 11111111!. 1904.

14111 οτο1ο11 11111 1898 1111111111 111 Ρ11111111ρ11 51 11ορτρ11τ11τ11ω

ρο11ορρτ, 1897 11ορορ 67 11ρ11 1904 ροττ118· 1111·ο Αρι11.111 95.

1)1οοο Ζο.111ορ Βορο11 11111' 100,000 111111ννο11ροτ 2,1 - 2,0 - 13,8

Α11οο11το1εο.

01ο ννοο111ορορ 11ρ11 ρο11ττ11.1ορ '1'ο11ο 11οο 1.111.1111οο 111ρ11 11111

ο1.11τ1το1ορ νορ άοτ 1ίτο.1111ρο11 ρο1111Βοορορτ.

1ο Ηο1ο1ρε1οτο 1111111ορ 1111 .1ορτο 1893-0, 1111 .11111το 1897-8

11ρ11 111121; 17 Ε`1111ο 121111 11ορτ11 νο1·. ν71111το1111 1111111· 1893 1111ο

11ορτοοορ 1ρ Ηο1ο1ρε1οτο 111το Κτ11.ρ11ρο1τ 1ιροοοτρο1ρ οτννο1·ρο11

111111, 11111. 11οτοοΙρο11 ρορο.1'τοτ, ο1ο11 1ρ 11111 501.111 ρ1ο11οτ1..=ο1οοοο11

ρ11.1.τορ, 11ο οο11ο1ρο11 νο11 111111 17 οο11ορ1ν11.τ11εορ Βορτοοορ 18

1ρτο Κτ11ρ11ρο1τ 1ρ Ηο1ο1ρ81οτο 11ο11111τ1οττ 211 ρορορ.

1ρ 1111211.: ερτ' 111το 1102111111 $1ο1111ρρ; ορ11το11 1111.ρ1111τ11ορο

Κτ111111ορ 11ορ ρ1ο11οτο1ορ ρρ11 111·111οτορ ονϋ111οτ11ρεοοορ1ορ

1ορ 1111.

Βο1τ 1899 ροετορτ ο1ρ 1.ορ1·οοοτ1111ρ 1111· 90 1ίτ11ρ11ο, 111111 11.ροτ

11ο1111111οροτ 11111 50-00 Ρ111.τρο ο1·1νο1τοτ1. 111οτ‹1ο11 οο11.

Βρορ.

Η. ΗοΙο11: Β111 Ε1111νορ Ηγοτοτ1ο. 11.

1904.

Ρετ., ο1ρ 11Ιο.ρ11. ρω 1111 1νοοορτ11ορο11 11111 8γ1ρρτο111ο 11111, 01ο

1111111 11111 11111111· 11ρτ1:ρ νν1τρο1111ι1·1οο ρο111118·τορ Κο111ρτοοο1ορ 111111

Β11ο11ορ1ροτ11ο ορι111το11ορ ρ11ο11τ. 8111111111 1)τρο1το111ρ11111111ορρο11

01111 6. 11ρ11 7. Βτροτν111τρο1ο. Ποτ 1111ο11ορ 111ρτ οτο11,οο 11111111 11111

Κτρ.1111ο ρ1ορτ 1111οτο.ρ11ο ποτ, ο1ρορ θοεορ11το.ρ11 11ο1ρ Βο11ο11

ορτ'ορ11ορο11. 1)οτ 011.111; 111111.τ οορ1ν11.1111ορ11 11ρ11 ρρο1οροτ, Ρ11το1

111ττο11ο11ο οτ11τ11 ,1;ο11το1εοττ. νοτ111ιορτ 11.111' Ηγ11το11ο ν11ο11ορ 11111·

Αρ11ρρο άοε Ρ11τ., 1111οο οτ 11111 8·οοο111οοοορορ Αρεορ 1·Ιο11112111ρ

τ1ορορ ρ11ρο. Ιρ 11111· Κ11ρ111 νοτοο11111ρ11ορ ο11111111ορο Βοοορ1νο1·

11ορ 1ρ 1νο111,1;ορ 'Γκορ.

111111. 11111101.

Βρ1:ρ.

Β111111οτο11:ο111ο11 111111 Βοορτο1:111111οο11.

Α. 8το11ορ: 01ο 1111111ερορ 0οοορ1ν111οτο 1111 Κ11111οο11.1τοτ.

8τρτ1εοττ 1906. 11111111 11011 Γ. Βτ111ο. 270 Βο1τορ.

1111 ρο1111.ρρτοτ 5οτρτ'ο.1τ ρο1 Α. 5το1'τ'ορ 1ρ 111οοο111 ρορο11

117ο1·11ο 111ο Κοο111οτ111 άοτ ρ11ο11ττ18·ορ θοοορ111111οτο 1111 Κ11111οο

111τοτ 11οοο111ρ1ο1τ 111111 ορο οο1ροτ 11τοοοορ 11.τ1ορτρρε ο1ρο μωρο

Α1111ο.ρ1 Ιορττο11:ροτ 1141111 ρ111:ρεο111,11;τ, 111ο, 11111 οο 1116ο11ορ 1111111,

11ρτορ 11111 111τρορ111οοο άοτ Α11τορο1ο 111ροττ1οττ 1νοτ11ορ. 1)1ο Κο

ρ1το1 ο11111 11ο.1:ρ 11ορ Οτο11ρο11, 11ορ 11ορορ 111ο θο11ορντ111οτο ορο

81ρ11ορ, ο1ρεο1.ο11τ. 111 άοτ ρτοο11ορ 111ορ1·ρ11.ρ1 11οτ Ε"11.11ο ρορ11ο1τ

1111 ο1ορ ροτ11τ11ορ 11111 511τ11ο111ο, 1111.ρρ Χο.1·111ρο111ο, θ11ο111ο Με!

1111·ο 1111οορ1ο1·111ορ. 11οτορ νο1·11ο111111ορ. 8112 11ρ11 1111-1111, 11111

ννο1οο οροοοτοτ11ορτ11ορ 8·ο11ο.11, ρ11111ορτ11ορ 1ρ 111111 11ο111ρ1121ο1·τοτο1:1

11`ρΙ1ορ. 11οοορ1111οττ 1111111. 11111 ρ11τ ο1ρ Βο1ορ1οΙορρρτ”11ρτορ,

11111 1νο1ορο111 Ρ1ο1οο 81το111ορ οο1ρ 111ο.το1·1111 Βοορ111111ο1τ ροτ,

1111111111 ο111·1111111 1νοτ11ορ. 11ροο οτ 58 11'1111ο νορ ρ6ο11.ττ1εορ θο

11ορ11111οτορ 11111· 1111ο1:οΙρ 111111 11111 1111111 211οο.1ρ111οροτοΙ1ορ

11ο11111ο. .1ο11ο111 Ι(11ρ11ο1 Μ. ο111ο Βοορτοο11ρρο άοτ Βορ11ρ11111118·

ορεοοορ1οοοο11, 11111 οο1ροινο1·οτϋ.ρ1111ορ 1ρ 11111111 111111:11ορο1.

οορρο11ορ 111111 11τ11ρ1111ορορ Βρττοτρι1ρε; οοτ Νο11ρ1111ρρ11· 111111111

11ορ 1111188. ν11τ11.ροεοοοτρτ. 11ο.οο 11ροτρορρτ ροορ 11111 Δ111το111ο1ρ

211οτο.1111 111111 Κ1ρ11ο11 ο111ο Οροτοτ1ορ 2ρ111.11οτ.

.1ο11ο111 Απρ ρ11:11τ οοτ 11ο111 Κ1ρ11οτο.1·ρτ, 11111 111οοοο Β11ορ

11111111 ο111ρτ'ορ1ορ.

1111'ογοττ.
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Κε.ι·Ι Μενει·: Με ε1ιειεεεε Βεπεπτππε πει· Βεειπο

ρειΙιε. νοπ πει· ιπεπιπ.11'εειι1ι:.ιπ Κεειεε ρι·οιεεε

ΜΜΜ 50εΓ1112. Βει·ΙΙπ 1905. Κει·πει·. Ρι·ειε 8 Π.

Μπε πειεειι:ε Ζπεε.ιιιιπεπεεε1Ιππιι; ππεει·ει· Κεππιπιεεε πεει·

ΒεειπορειΙιε. 414 Ιπιει·ετπιεπεεεειι. Ειπε.ιε ειι:επε επεπιειιεο1ιε

ΜΜε1Ιππε·επ. Ειπε ιιι·ει;πεεπεοεε Βεπεπιππε· ειιι Με νει·ιιππ

πειππε· πει· εεειπορειΙεπ Ζε1Ιειι εει ιιιεποεεπ Ιπἰεεπεπεειεπε

εειιεπ. ειπε πιππποετιεοεε Με νει·πιεει·πιιε εεεπ Αειεπιιι

ει·εποε., ειιι Ηεπιει·επεΙιειτεπ, εεεπ Ριιιιιειι.ιειππε. ννεεεπι.Ιιεε

πεπε ΒεεπΙτειε επει· ειπε εΙει·ε Πεπι:ππε πεε Ρεεπειπεπ'ε εε

πιππεπ πιτ πιοει: ιιπε πεπ Αιιείπει·πιιε·επ πεε ε'ειι'εεεει·ε. Εεεε

εεεπ: ειπεεΜιο1ιε Βι·εΙε.ιιιπε; εοεειπτ πιιι· εποε εεΙε.πε·ε ππιιιεε

ποε. Με Με οεεπι1εοεε Νειπι· πει· εεειπερειΙεπ θι·ιιιιπΙε πιοιιι:

νεΙΙιε εεεΙει·ι ιπι. 1Βε εεππεΙτ ειπε πεοε πεε! εεεπ;; πιπ εεε

ιπ1εοε νει·εοειεπεπε Βιεπ"ε, Με ειπε επι· ἱπ Ιει·ειπ νει·εεΙι:επ επ

ι.;·εννιεεεπ Ρει·εετοπ'επ επειεεεπ. Μιιιιιι. Μ: Με 1πεπε1τε.ε ιει·εε

εεειπιεοεεπ Βεπεε πιοει: ει·πιεεεπ:

Ο. Η ε ι· ι τι.

Μ: Β. Ψειεειιιεπιι: Με ΗετεΙ- (Ζιιιιιπιεπιιι·ε-) Βε

ειιππΙιιπε πει· Ι.πιι€επεοεπιππεποετ, ιειε Βει;τεππιιιιε

πιιιιτε Με!. Μ. Ι.εππει·ει· πιιπ ιειε ειεεει·ιεεπ Ει·ίεΙεε.

Μππεεειι. νει·1εε πει· «Αει·ειΙιοΙιεπ Βπππεοεεπ» «Με

ΟιιιεΙιπ1. 2. Αιιπερ;ε 1006.

ΡερπΙει· ι;εεπιτειιει· Μιενι·πιπειιε επι' Με επεεεεπε πππ ιει·επ

Απιει·. Μιεε πιε Πειεεπε πιοετ επι· ιιΙΙεειπειπεπ Διιεεεεππιιπις

ιςειιι.πετ Μ, πιιπ πει· ΒεππειιιΙιεεεειι:, πειιι Νειπ Με εποπτι

εοεεπ Ιπιει·εεεεπ πει Οεε·πει· επεεεο!ιι·ιεεεπ. Ι)ει· Ζπεεε πεε

Βιιο1ιεε,«πει· εε επεεει·ει·πεπιεοε πιι·εεεπιεπ πιιπ εεεεπει·ειοεεπ

ΠειεΙεεεεππιπιιε πει· 'Γεεει·επΙεεε ιπιπιει· ιπεει· Γιεπππε Με

Απεεπεει· ππι:ει· Αει·ει.επ Με επιειι επ εεννιππεπ»,

πιιπ ε1εεει1ιοε ειπε ει·ι·ειεει:, πεππ ει·ΜεΙεεεε Πει·επιιετι·ειοεεπ

ειπει· επετεεπε εεεπ ειε ππι· πιε1:ι·επιπει·επ.

Α. ε"ε1πε.

1εεετειπ πεπ Βοεπε1εε: Ηεππεποε πει· ρεεε

εοεεπ Μεπιπιπ. ΙΙ. Απε. Ι. Βε.ιιπ. Ι. Ηει1ίτε.

θεεειι εεἰ εε1πει· 1. Αππιιιιε εεε ειοε πεε Βεετειπ'

8εεπιιΙεε'εοεε Ηιιππεπεε ειπει· εεει· ιιι·εεεεπ Απει·1ιεππππε·

ιιππ Βε1ιεεεεε1τ ει·1°ι·επτ. εποε ιπ επεεει·πειιι.εοεεπ 1ιε.ππει·ιι.

Με πεε ιετ πει· εεειε Βεννειε πείπι·, πεεε εε ειε πω Μ,

πε1οεεε εειιιεπ Ζπεεε, πειιι ρι·πετιεεεεπ Αιειε Με ΝεοεεεεΙε

ρ;επετε επ πἰεπεπ, νεΙΙ εεεπ. Βει πει· πεπεπ Αππειε·ε εεε πει·

Ηεπειιει.ιεεει· ειπιπ·ε Δεππει·ππεεπ ιπι ΡΙεπ πεε ννει·1ιεε νει·

εεπειιιιιιεπ: εε εεΠ πεε Βιιππε Πιιππεποε ἱιι 4 Βειιποπ νε!!

εειιιιιιεπ εεεππετ νειΠεεεπ, πεπεπ πεοε ειε 8περΙειπεπιειιππ,

Με Οειι·πι·ειε πεε Με. Αι·2ιεε, πω. ΟρειειιΙιπε- πιιπ 0τεΙε

ΐε. ειιτειιΙτεππ. επειει'πετ. πει·πεπ εεε. Ιιπ νει·Ιιεεεππεπ ει·ετεπ

ιιππε πππεπ εππεεεετ Με Κι·επεεεἱτεπ πει·Νπεε ιιππ ιει·ει· Νεεεπ

εεεΙειι, πεε Νεεεπι·ποΙιεπιπππιε, Βιιοεεπε Με ΚεεΙΙιοριε ιιι

πει· Βειιι·εειι.ππε νοπ Με. Βιι·πει ιι ι; Απιπε.επιε, εεπε.πιι

Με Κι·επεεειιεπ πει· Ι.ιιι'ιι·εει·ε, Βι·εποΙπεπ Με Ιιππι:επ ιιι πει·

Βεπιεειιππε· νεπ Ρι·οε Ε ε π ε ιι ι·ε: , ι'ει·πει· Με Κι·επεΙιεπεπ

νοπ ΡΙεπιιι. πππ Μεπιπειιιιπιπ ιπ Βεειεεεππε νοπ Με. Π ιι

νε ι·ι·ιο ετ, ιιππ εοε1ιεεεΙιεε Με Κι·επεεειιεπ πει· Κι·ειεΙειπίε

ει·ι:επε ιπ Πε.ι·ετε!Ιππε νοιι Με!. Β ε πι ε ει· ε.

Με νει·πιεπι: εει·νοι·εεεεεεπ επ πει·πεπ, πεεε εεε Με πιεειππ1

νει·Ιιει.ιεππεπ 'ΤειΙε πεε Ψειεεε πιοει: πιιι· εεει· πεει·ειοιιι:ΙΙοε

ιιι ε ε ο ε ι·ι ε ε ε π , εεππει·π εποε εεεπεε ι;επι·ποει. ειππ, εε πεεε

ιιιεπ ιιππεπιειπ ι·εεοΙι πεει· ειπε πεειεΙΙτε ει·εΒ·ε ειοε ει·ιεπειε

ι·επ εεεπ.

Βε εει πεεει· ε” νει·Ιιεε·εππε Ηεππεποε Βιππιει·εππεπ πππ

Αειιιι.επ πετιπ ειπιιι”εε1επ.

Ψιοεει·ι:.

Ρι·οτο1ιο11ε πεε νει·ειιιε Μ. Ρετει·εεπι·εει·Δει·πτε.

770. Βιι:πιιπε· νοιιι 8. Με” 1905.

νει·εεεεππει·: 131 ε ε εἰ ε. - θεει·ειε:ι· (ειεΙΙν.): Ο. Η ε ι· ι τ ε.

1.1(πι:τπει·: Πεεει·Ρπε ετειπἱε.(8ε11ἰππἱεεει· Ψοοεεπ

εοει·ιι'ι: ει·εεεεΙπεπ.)

Πιεεπεειοπ:

1.1 π πεπ εεεπ εε ειοε Με Βεο1ιεπιπεεεε πεοε πει· Ορει·επεπ

8·επιιπει·ι: εεεε.

Κ π τ ι ιι ε ι· επι. πεοε εεειε 1πεεεππε πεοε πει· Ορει·επεπ νει·

ε·επεπιιπεπ, εΙππει._ιεπεοε πιεει:, πεεε ειπε πεεεπτ1ιοεε Μπ'ει·επε

 

επ ει·πει·ιεπ Με. Με πειτε ἱιπιιιετεἱπ πειιεειιι·, ππι·οε Με Ορε

ι·ε.πεπ ,εεπ·ἱεεει·ιπεεεεπ ει·ιεερεπ1εοε επι Με Βεοεεπετπεἱτειππε

ειπππινιι·εεπ.

πιω εΙππετ, πιιεε ππι·οε ιεεΠει·τ.ε Βπι·οει:ι·εππππε πεε Ρε

ιπεει.'ε Με ει·ειΙεεππε; πεε Κπεοεεπε Με Με ΒΙπεπιιε·επ ειιι

εεεεει·π.πετ πει·πεπ 1ιεππιεπ, εεπειι: ειε ιιιοει. ππι·οε πεε μειω

Ποεε ΚΙειΐεπ ω: Βεεεειιε εεπιπει. εειεπ. Με ΑεεεεεΙππε· πεε

Ρει·ιεετ'ε ιετ επ πει· εει.ι·επεππεπ $τεΙΙε Μπεν Ιειοει. _ιεπειιίε.ΙΙε

πεπιεει· εοεπιοι·ι,·.>:, ε1ε επ πει· $γιιιρενεε, πε ειπε εεει· ι”εειε

νει·εεοεππε· νοπ ΚπεεΙιεπ πππ Κπεοεεπεεπι. εεετε!ιτ. Θεπιεεε

ξεεπιει·ιε·εειιεπ εεππεπ εΙΙεπι'ε11ε Με Ουτε πει· ΠπεεεΙεπεει.πε

ι επ.

Π εε εε ι·ε ιιιεοει: πει·ιιπι' ειιεπει·1ιεειιι, πε.εε πει· πι€1ι·ωπε

$εεπει. πιοετ νοπ πει· ε1ιι:ιεΙππιε επεεεεε, εοππει·ιι επιεοεειι

Τπεειοιι1. επειοπιπ πεπ $νπιρεγεε νει·Ιεπιε- (ΜΒΜ ειιεε

εει·εΙιο1ι εειιιε εΙιει·ε ιιιιεενει·επιππΙιεεε Απειι.εε ιπ πιεεεπι Μππε

εετιο1ιι:ιετ. 1). Μ. ρει·εππ!ιο!ι πιοετ εεει· Με Με επεειιτειιε

Ορει·ετιεπειπεεεεπε, ιιιΙΙε ιπιιπ εεπε ιι·εεππ ννε1οεε ΝεοετειΙε

πεε Ο ει·ειιεπει'εΙπ εεεπ ίι·ειΙει;επ Ιιεππε; πεεπειι·επ εοι ιεπι

εποε ει Ρι·ερεειτπεπ νεπ Πι·. Β`ιεε εεει· ενιπρει:ειεο1ι, εεεο1ιεπ

Με ΒΙπιπιιπεπ πιι.ππι·εε πεεΙ ειιπιπ ειιιι·1ι ειπεεεεει·ειιει ννϋι·πεπ,

πε. ειε ιιιειει. ππι·οε νει·1εωππ,ς πει· νεπεεεπ θεπεοετε επι.ετε.ιι

πω. Με Ππιοειι·εππιιπε; πει· Μπεεε1επεει:2ε εεπιιπι επ Με

εεεννιειιεεειε πει· Ορει·ει.ιεπ πιοετ πεεεπι1ιοε ιιι Βει.ι·ιιοει:.

Μ” Με νειι Κπι:ιπει· επίπεεεε11ιεπ Ιππἱειιπεπεπ εεπιιιι.

εε πι. πεε _ννεεΙ ΒιιοΙιε πει· ρειεϋπΙἱοεεπ Απεοεεπεπε; πεε Ορε

ι·ετεπι·ε: Με ιπε.ιι Με ενώ! επιεοεεπ Ρπεει.ειπιε επει· Ρει·ίε

ι·ειιεπ πεε Κιππεε εεε, πιιπ ιπεπ ιιεκπι·Ιιεε ει·ειει·ε .εεεπ νει

Μεεεπ. εππει·ει·εεεε πιιπ Μεεε1εε _ιεπεοε πιοεεπειι Κε.ιεει·εοειιιιε

επει· επι· Με Βιπ1ειιππρ; πετ εππεπιεεεπ Ε'ι·πιιε·εεπι·ι. ετεειπεπ

εεππειι. Με Μεττε1ιτει πει· Κιππει· Μ πι· πεπ Κειεει·εεεπιτι.

ἱε πω: ι.ι·Ιειι·ε ΝιιΠ - Με Κιππει· εειπιπεπ επιιι· ερποιεοε επι·

1λ7εΙτ, εεει· ετετε Ιεεεππιπ. Βε.ε ΜετειιιιΙ ω νει·Ιε.ιιπε ιεπεπ

ι'ιιΙΙε εποε Με επ ιιΙειπ, πιπ Με Ρπεετειπιε, επεΙεε πεπ ε·ε

ίε.ει·Ιιοεει·επ Μπε·ι!π', πει· ΒιπΙειεππε πει· Γιπ1ιεεειιι·ι: νει·πιεεεπ

επ Ιεεεεπ. Νεεεπεει πιιπ ιιιεπ ειοε ειιι πει· πιιιιι πεε Ιπιπει·ιπ'ε

εποε πενειι 1ειιεπ Ιεεεεπ, σε Με ΝεοεεεεεππΙππε ιπ ειιιει·

Αιιετε1τ, πε εεεπ εποεεπππιπε 1ΜΠε Με Ρπεεε νει·επππεπ πι.,

νει· ειοε εεεειι πιιπ, επει· ιπ ειπεπι Ρι·ινετεεπεε.

Ο Ι ε ιπ ε π π Με εποε ειιιε ε·ι·εεεει· Ρι·επππ πει· επεειιτε.πεπ Ορε

ι·ετιεπεπιει:εοπε. 1λΨεε πεπ νοπ Κ. νει·ι;επειπιπεπεπ Ζπιιεεπνει·ειιοε

εετι·ιπ'ι, εε επεπει. Οι., πεεε ειπε νει·ειοετε; ειιι ε1εμε εεεπ Ζεπεε

ιπ πιεεειι Γε.ΙΙεπ ετετε νει·εποετ πει·πεπ ιιιπεε. εεεε·Ιιοε πει· Ιππι

ΙιετιεπεεεεΙΙππε επ ΟΙ. πει· ΑπειοΙιε νοπ Π ε ε εεττ. πεεε νει·Ιε.ππε

πεε! Κειεει·εοεπει Με εππειΙιοεε Β'ι·πεεεεπι·ι: πιιι·οεπιε Ριι

εετοιπιε πιεει. νει·πι·επει: πει·πεπ επππειι. Πεει·ι€επε. πιτ: εεει:ε

επ εεπεπεεπ, πεεε Με επ ιιπε εεεει·επεπ Κιππει· _ιεπεπιεΙΙε

πεπει·ειπ ειπε εοεΙεοειει·ε Ιιεεειιερι·εεπεεε Ιιεεεπ Μιιι'ιεπ ειε

Με επει.ιεει·ειςεπεπ πππ ππιοε Ρπεειειιιιε ειιι· πιει εςεει·εο!ιιεπ.

Κε ι τ π ει· ειπε: πιεει, πεεε Με ειιερει·ιεει.εΙε Ορει·επειιε- Π

ιπειεεπε Με Βιιιιιιιιι;επ ειπεεει·επεεπ ππιπε. Με ΒΙπι.ππι;

εεειπιιιι π. 'Γ. ειπε πεπ νεπεπρΙειιιιε, π. 'Γ. ιιπε πει· Κπεεεειι

ερεπε·ιεεε. Πεε Ρει·ιεεε πει·πε επεεει·πειιι πω» ιιπεεπιπε.·τ ειπ

ι·ειεεεπ. Με επεεπτεπε Ορει·πιιεπεπιει.εεπε ειιι: πεπ νωειι.

πεεε Με ΗειΙππε· ιπειει εοεπεΠει· νεπειε.τιεπ εεεπ Νε.οιι πεπ

νοπ Πε πει·1ειπ πππ εππει·οπ Απι.ει·επ ,πεπιεοεεεπ Βι·Γεει·ππ

πεπ πι Μεεε _ιεπειιίεΙΙε νει·πιιπιεεεπ.

2. Μπειπιε Πεεει· ειπε εε1ι:επε Θε

ι·ε π π. (Με. Πειιιεπει:ι·επειι επειει· ΘεΙιιι·ιιε.)

1. Η ε. ει π ε πω». Με Κι·επεεπεεεοειοει.ε ειπει· '70-_ιεει·ει·επ Ε'ι·ειι

ιιππ, Με 2 ιιππ επ ιεεΙιει·ιει· ΑΙειιιε ιιιι'εΙριε νοπ ΙππιεεΠε 1π

πεπ θεειι·πει·ιει·ιεπ εεΠιιεπ εε.ειε Με πεπιι πεοε ειπειπ προ·

ρΙεει.ιεεεειι Ιπειι1τε ι·εεοε εεειει·εεπ πιιι·. Επι· πεπιεπεκιιει·ι.

εποε πεε θιεειι·π, πε ιπ ιπεκι·πειινει· ενειεε 1. ειπε 0γει.ε ιπι

επει·εε πεε Ηπεεπ Η·γι·ιιε επι.ι·π1ει·ιε ε1ε ε'εΙε·ε πεε ει·ειεπ ΙπεπΙ

τεε(Μπι1904)νει·ιεε; ει. ειπε Βι·πειεεππε πεε Με.ιεεε (ειιι

πεπιε ιιει'ει· Με Με ίῖνειε) πεε εἱπτει·επ ε)ππεε πει· εειπεπ

εεει·επ Ιιιι1ιοπ Τειπροι·ε.Ιπιππιιπεεπ, εεπε Με Β.ιππε επ πει·ετει·επ;

ε. ειπε Ζει·ι.ι·πιπιπει·ππε· πει· Ιιπεεειιππεπ ει·οεεεπ Ηιι·πΕππεπιεπ

«Με εεεπ. ιεε.Ι. ερτιο.) ππτεε ι'ι·ιεεεε ΒΙιιιππ,ε· ε1ε πππιιι.τεΙ

ειιιε Τεπεεπιεποεε.

1)ει· Ε”ε.ΙΙ πιιπ εππει·πεΜΒ· νει·επ`επιΙιε1ιε πει·πεπ.

2. Μεειπ ε· πειπεπειιἰει·τ Με θειιιι·π, επ πεΙοεειιι Με Βιιιπε

πει· Βι·εεεεοεεπ ενιππιιπες @Με πει· ΙΙΙ. 11ιιΙιεπ Γι·‹ιπτεΙπἰιιπιιπε·)

Με Με Βιιιπε πει· πεπιεπ Ηπεεπ ειπιει·επ ΖεπιτεΙπιππππε

ει·ννειοετ πππ εεεοει·πιπρΕι. πιιι·. 8επει. πει·επ ειιι θεειι·π εειπε

ειιιε!. νει·εππειππεεπ πεοεπειεεετ. Μ· ω. πεπ Κι·επεεπ ιπι

εεεπ πεπεε· εεεε.ππτ, πεοε ε.εει· εεπειι, ππι επ π1εεεπ, πεεε

ει· εεε: πω" επ ιεοΜεειππει· ΗειπιεΙες;ιε πππ νεΙΙεπιππιεει·

πιειει·ιεοεει· Αρεπειε Με. ΑιιιιεΙΙεππ πι, πιιεε εει εει·πεε.Ιει·

θεειι·πεπεεπεπ Με ΗειπιρΙειειε εε εεειιει·επε; πει· Με πε.εε

εειιιε εεἱΙεριὶεοεεπ Κι·επιρίε ε;επεεειι πει·επ.

(Απποιείειιιι).

ιεοεετϋ
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Μιι1ει1ιιιιεειι

εεε άει· ΘεεεΙ1εο1ιείτ ρτεετιεεεει· Δει·ετε

αν. Β.1Ξε..

81ι.ειιιιε· νοιιι 5. .Τειιιιε.ι· 1905.

Ρ. Ι. Πι·. Α. Β ε ε ι· Με εειιιειι ειιεεεειιόιειτειι νοι·ι.ι·ει;· «Π ε ε ε ι·

ειιιειι Β"εΙΙ νοιι Βεεεεεειιεειτ» ιιε ΑιιεεΙιΙιιεε ιπι

ειιιε Πειιιοιιετι·ιιιιοιι άει· Κι·ειιεειι, ενεΙε1ιε εε. 2 ε1οιιιι.τε νει·

εει· ετε.τι.ΐειιι1.

Πει· νοι·τι·ε.ε·ειιι1ε άειιιοιιεει·ιει·ι. ειοε θειετεεει·ειιεε. ννεΙεεε

εεΙιειιρπει, ειε εεὶ νοιιι εϋεειι θειετε εεεεεεειι ιιιιι1 ιιιεεεε εε.

εει· ε.Πεε :ιιε ιιιιά ι·ε‹1ειι. ννεε ει· ε" νοιεεει·ειεε. Βεει· ιιιιΕ

ιε1Ιειιά ννει·ειι ιιι ι11εεειιι ?εεε άιε Ζννιεςεερι·εεεε, ινεΙεεε άιε

Κι·ειιεε ιιιιεε Απ. ειιιεε Βειιεει·ει1ιιει·ε ιιιιτ ιει·ειιι Θειει:ε ίεΙιτι.ε.

Ι)ει·νοι·ιι·εε;ειιεε εεερι·ιεει. ειιι άει· Πειιά ι1ιεεεε Β"ε1Ιεε ειε ιιιο

τοι·ιεεεειι ΒεςΙεἰιετεεεεἰιιιιιιεειι μεγεειεεεει Κι·ειιεΙιειτειι ιιιιε

ειιιινιι·Ιιε1ι. εεε Βεριιι1ϊ άει· 5ρεΙτιιιιε άει· Ρειεειι!ιεΙιεειι, άει·

θειιιιιετ1οιι ιιιιεε ενει·ιιἰεεε. ν1?ειτει· ει·ϋι·τει·τ άει· νοι·τ.ι·ιι

εειιι1ε Με ειιΙτιιι·ειετοι·ιεεΙιε Βει1ειιιιιιιι.ις ι1ει· Βεεεεεειιεειτ ιιιιι1

άιε Βιιτει.ειιιιιι.ε; Με ειε Βιιιιεἱεε1ιιιιι; ιἰἱεεεε Αεετε;Ιε.ιιεειιε Με

ιιι ιιιιεει·ε Ζειι. (Πει νοιι:ιε,ς ετεε1ιειιιτ ε.ιι ειιι1ει·ει· Βι:ε11ε εεε

ίϋειΙἱεΙι ιπι 1)ι·ιιεε.)

(Λετοι·ει'ει·ε.τ).

Ιιι άει· 1Πεειιεειοιι Με" Οι. 'Η Ι ι ιιε; Με, ι1εεε Πι·. Βεει·

ειιι Βεεει εετοιιτ ω. ειπε Αεει·ε;Ιειιεε ειιι! 1νει!ιιιε1ιιιι εΕρζειιτ

εεε ιιἱεετε ειιι ειιιιιιιι1ει· Ζε πειι εεεειι; ειιι Μειιεεε άει· ιιε

Ηειιειι ι;ειιιει, ιει ιιοεε ειιιι;ε εειιι Ηειειεεει·ειιεει·; εποε ι1ειι

ενοι·τειι $ρεεε τε ιιι Βι·ειιιι:;ειι εειιιιι @άει· Μειιεεε ειιι Ηεκειι

ε1ειιεειι εε νιεΙ ει· Με; ινειιιι ει· .Με εἱεε εε1εετ σε ειιιε

Ηειιε Με, άειιιι Μ: ει· ιιεΙιιιειιιιιιε;. 1Βε 1ιειιι1εΙι: ειοε εει·ιιιιι,

ι1εεε άει· Μειιεε1ι, Με Με, ιιε Ζιιεειιιιιιειιειιιις πιε άει· Με

εΙειετ. Νεεε1)ι·. '1'Πιιιε·ε Μεἰιιιιιιι; ἰει. εε ιιιιννεειεε1ιεἱιιΙἰεΙι,

εεεε άει· Αεει·ΒΙειιεε εεε άει· ν1?εΙτ νει·εεεννἰιιιὶειι ννει·ι1ε; εεε

ειιιει,ειε ΜΜΜ, άιεεεε ΖιεΙ ειι ετι·ειεεειι. ιει. Με ι·ιεΙιιεςε Βι

εειιιιτιιιε εει· ΡεγεΙιοΙοΒἱε, άοεΙι ειιιι1 ι1ιεεε Κειιιιτιιιεεε ιιοσε

εεει· ινειιι.ε· ιιε ΡιιεΙιειιιιι νειει·ειιετ. Βιε Ρεγεειε.ι.ι·ιε Με ειε

εει· ειοετ εεε ι·ιε!ιιι:_ειι δνε; ειιιεςεεεΙιΙειςειι, ειε εεε ειοε Με

εεε ειιετοιιιιεε1ιειι Βιο.ιιεριιιιετ εεεωΙΙτ. ννειιι,ειετ.ειιε άιε εεεε.ιιιι

τεειειι νει·τι·ετει· άει· Ρεγοειετι·ιε. Με γ ιι ειε, ε. Β. εει.τ.τε Με

Αεεο:ιειιοιιεΓεεετιι εεϊιιιιι1ειι ιιιιό ειιιιιε ειιιε, Με ει· ιιιειιιι.ε,

ειιειοιιιιεεεε Ρεγε1ιιε.ιιιε Με εποε Νε ι·ιι ι ε εε ι1ειιει: ειοε,

εεεε Με Ρεγεεε ειιι' εεειιεοΙοεειι Βιιειιειι ιιιιιιιι11ε, Με ειε Πε

εειιι ιιιι θεειι·ιι νει·1ιιιι!ειι. Πει Ι)ιιε.1ἱειιιιιε ιιι άει· Ρεγε1ιε ι1ει·

Κι·ειιεειι Μιά νοιι όιεεειι 1ΐοι·εεεει·ιι ε.ιιειοιιιιεεε 8·ει1εεει, εἱε

ιιιεΙΙειι εε ειοε νει· Με ειιιειι ε3ιιιι·1εε άει· Ρε.εει·ιι, ι1ει· Ζιιεειιι

ιιιειιεε.ιι.ε άει· Ζειιτ.ι·ειι πιο ω, ιιιιι1 ευ ειιτειεεε άει· Ι)ιιιιΠε

ιιιιιε ιιι άει· ΡεγεΙιε.

ΦΗΜΗ: εΙιιιιετ ειιι ε1ιιε ειιάει·ε 19ι·εΙει·ιιιιε: Με νει·εε!ιιει1ε

ιιειι Κι·ειεε ιιι άει· Ρεγεεε εει.εειι ειιιε εεννιεεε θε1εει:ειιει,εεειι;

άει· ΜειιεεΙι ειιιιιι εἰιι ρι·ιιειὶεεεει·, εεειΙι1ετει· Μειιεεε εειιι ιιιιι1

ειιε;Ιε1ε1ι εεετ :ιεεη;!ειιειεε1ι. ει· εεε νοτειεΙΙιιιιι.τειι ιιι εειιιειι·ι

θεειιιι. ινεΙεεε ειιι-ι ιιιιιιε ιιιιινε.ει·εεΙιειιιεε1ι ε1ιιι1; εοΙεεε θε

εἱετε ι·ιιΙιειι ιιεεειι εἰιιειιᾶει· ιιι εειιιειιι θεειι·ιι; ι.νειιιι ι1ει·εε1εε

Μειιεε1ι ιιι ΑιιΓιεΒιιιη: μπι, ιιο ι.ει·ειΐι. ει εε εεε εοιιάετεει·

ετειι ΜΜεΙιι, »Με ιιε.ε1ι 'Γι 1 ι ιι ε” Μειιιιιιιε· ιιεγεεο1οςιεεε Με.

πειι" 1ιο11'ι ειιι11ιεε. ι1εεε ειε Ρεγεειετι·ιε ιιι Ζιιεειι€ιε ε1ιιειι

εεεεει·ειι Βιιιιιιιεε αυτ' εεε Αεει·ιςΙειιεειι ειιεεεειι Μιά, ννειιιι

ειε ιιἱειιι. ιιιεει· εε ειιιιτοιιιιεεε επι.

Ρ. 11. Πι·. Ηε.ιιιρεΙιι ι·είει·ιει·ι «Πεεει· ειιιειι ΡΜ!

εειιιει· εοιιειι1ι.ε.ι.ινειι Ρι·ιιιιιε>ι Με άει· Ιετ2τειι Ζω,

σει· ινιει1ει· ειιιιιιιι1 εε τεεει άιε ειιεεει‹›ι·‹1ειιεΙιεΙιειι ιΙιεειιοετι

εεεειι 8εΙιινιει·ιεεειτειι ιιι ιιιιιει·ειι Ει·ετε.ιιεεεεεΐε.ΙΙειι ειιι

ετι·ιει·Ι. ιιιιά ι1:ιι·ιιιιι άει· ΜιετεΠιιιις πειι: ετεεεειιιτ. Βιιιινει1ει·

ιειιεε ιιειεΙιεε ιιι άιεεειιι Μι ειιι εεει.νει·εε Κι·ειιε1ιεπεειΙά ειιι!

πω· ιιι 2 Βι.ερρειι, ιιι ιιιιεεννϋειιΙιεεει· Ψει.-ιε νοι·Βιετειιεεει

ι.νοι·εειι εε1ιι, σε” εε εετ ειιιε εεεννει·ε ιιιιιει·ε, ιἰεειιες εειιι·

τειΙιε Βι·ει·ειιιειιιιε ειιιειι ιιιι€εννϋειι1ιεεειι, εροιιτειιιειι, @Μι

ε·ειι ΑιιεΒιιιιε ε·ειιοιιιιιιειι. Μ· εεΙεει· ειιι. εεε Ρειτ.ιειιτειι, ειιιειι

18-_ιεει·ιεειι Κιι:ιεειι, Κιιιι1 ετιιιει· ΒΙιει·ιι, ειιι· ΒιιιεΙ ιιιιι1 οιποι·

ΐο1.<;;ειιι1εε Πιιιετε.ιιι1ειι εεεεεειι. Πιιε ειετε Μιι.Ι ενιιι·ι1ε ει· εσε

ειιΙτιει·ι. ινειΙ ιιι άει· νιει·ιειι 1νοεΙιε ειιιει εεεει·εείτειι Μετε

ιιιειτιει·ει·ειιειιιι;;, Μἱετἰοιιεετϋτιιιιεεε ε.ι1εεεει·ετειι ννειειι, εεε·

Πειεε πιιπ Πι·ε.ιι;ειι νει·ειιιιάειιεε Πιιιιιιετειι, εωνειε Βεειιιειντ 1ιιι

Αει1οιιιειι ι·εεετε. ΖιιιζΙειεε Με; ειιι Εεεοι·ειτοι·ιιιιιιεεπεετ νει,

ι1εεε άει· Πι·ιιι Με, ει.ινεε ειτ.ει·εε.ΙτιΒ· ιιιιι1 άειε Βιτει·ςε1ιεΙε

ειιτερι·εε1ιειιιι ιιΙειιιιιιιιιιεΙεις εοι. Ιεε εεεΙοεε ιιιἱεε "Με Πικετ

ειιεειιιιι: εεε Κι·ε.ιιεειι άει· Αιιεεεειιιιε εεε ΚοΙΙεειειι εε, ειιεε

εε ειοε ειιι ειιιειι εε1ιινει·ειι Αει1οιιιιιιεΙεγρειιεΓε.ΙΙ ιιι ι1ει·νιει·πειι

ννοι:εε ΙιειιιιεΙε ειιι! ειπε ιειι εοιιιρΙΜετειιι1ε (Σγετιτιε ι·εερ.θε

ειιο-Ργε1Μεάει·εε11ιειι Ρι·ονειιιειιΖ. 2 'Πεμ άειε.ιιι'. ε.1εο ιιιι.εε Ε!

πω! 24 Βιιιιιάειι ινιιι·εε ιεε ινιει1ει· Ιιιιιι:ςεεετειι. ΕΞε εε.ιτε ειοε

ιιι άει· Ιετ2τειι Νιι.εει Ιϋι:Ιἰε1ιει· Ιιεἰεεεειιιει·ι ειιι! 1ιειιεε·εε Βι

ει·ει:Ιιειι ειιι,ε;εειεΙΙι; πειιι ΒιιιεΙ, Ι4ειιιε ΡΙειι1ε; ιεε Με εεε

Κι·ειιεειι εοΙ1εεἱειτ, Με εεεεε1ειιιιιατειιι, ίει1εεί6ι·ιιι1εειι Ριι1εε.

ιιεει· ιπει·ιεειι Βικι·ειιιΜ.τειι, Δει1οιιιειι ετνι” ε.ιιι'αετι·ιεεειι από

ειεόειιιρίτ. ιιι εεε εεεειιἔἱεειι Ρειτἰειι Μιά εεει· εε1ιιιιει·π11πα.

ι;ιι.1Ιειεε Βιει·εεεειι. ΑιιΓ ΟΓΙ1Π11 άιεεεε Βε1'ιιιιι1εε ιιιι‹1 ἱιι Βε

τεεεειεεεειιιιε· άει· ιι16ιε11εε εἱιι8ειτεεειιειι εεεννει·ειι Βι·εοερι

ιιιιιιε;ειι ειιιι,ι;τειι νιἱι· ιιιιε ι1ιιε1ιι. εεεε εε ειοε εο!ιτ ινεει·εεεειιι

εεε ειιι άιε Ρει·ί'οτει.ιοιι ειιιεε ι.γρεϋεειι 0εεεεινει·εε εειιάο1ε

ιιιιι1 ριοροιιἱειτε ειε ΚοιιειιΙΙ.ετιοιι ειιιεε 0ειι·ιιι·δειι. ΕΚΠ8θ Ζοιτ

ιιιιιι 1ι6ι·ιε Με νοιιι Κι·ε.ιιεειι ιιιεετε ιιιε1ιι·. Εεεε. 14 'Ι'εεε ε ιι

τει· τεΗτε ειιι· Με θεεινεετει· εεε Ρετιει:ιτειι Με, Μ” ειε 1

τ.ει·ιι ε1εε @σε ειοετ εειτ.ειι ειιτεεεΙιεεεειι ε13ιιιιειι, ειιιειι σε»

ι·ιιι·ι;ειι ε1ιι2ιιειιειεεειι. Αιιεε εεττ.ε ειιι ίοΙιςειιάειι '1'ει:ε Με Βι·

ει·εεεειι ειιΐεεεει·ι. ιι.ι.νει·ε ι·εἱεε1ιεεει·. ετ1ιιεειιι1ει· Με «Τιιιιιιιι»

εεεεεεειιάει· 8ι.ιιεΙ ιιιιτει· Αεεειιι; νοιι νιε1 Β`1ετιιε ειι ι:1ι-ιοι·ι

ινοι·ι1ειι. Κειιιε ΑιιΓεεννεει·ιιιιε; Με ΒιιιεΙεε. Αιιι ιιεεεει.ειι Τ8.28

"Με άει· 8ιιιεΙ ιιοε1ι ι1εεει·.ι. ιιοι·ιιιε.1 εει'ει·ει. ιιιιι1 οειιε ειι1ΐε.1

Ι)ιεεεε ε.1Ιεε ιιιιιι·άε ιιετ.ει11εε Βει·

ει·

Εεεε εεἰ "εεε ε;εννοιάειι, από. ετιιιε.ε εε1ιιιιει·ιεε τ εει Πι·ιιο1‹.

Ριι!ε 90

Ιειιι1ειι θει·εεε εεινεεειι. . -

ει·ει; πεί ερειιε11εε 1·'ι·εε·ειι ειιι ει·ιεε1τ. ειοετ. ε οιιτειι.

[Με ιιοε1ι “Με Πει: Διιεεεεειι 1ιεΙιε εΠεε εεεεεεει·ι.

Τει”. 87%

Ψιετ1ει· νιει· ννοεεειι ερετει·, ειιι 22. Πεπειιιεει· ε. μ.. ει·ε.οε1Ξε

άει· νει” ι1ειι Ρειιειιι.ειι ιιι ιιιε1ιιε Διιιειιειιιε. άει· ιιιιιι ?ειιι πιιι·

ιι. Οι. ΚΙεεει·1ι.Ζε γ ιιιιτειειιεετ νιιιι·ι1ε. Πει· 8οειι ιιει πεσει:

ιποΙιΙ σ.ιεναεεειι, ι1οεε ειπε» ειοε ειπε ειιιειΙΙειιάε Βεεἱε!εε1τ.ιιιιρ·_

άειε Κει·ιιει·ε εποε άειε νει·1ιι.εεειι εεε Βεττεε οειιε 8ειιιιιει·ζειι

ε1ιιΒεεεει|2. Βεεε·εΒ·ειι Ιιε.ιιι ει· ει Με Αιιιειι1ειιι. Πεεειβιε

Αιιεειιιιε ιιιιτ1 Πεεει·εειι:. δι.ει·εε θεοΙιοεε άει· ννιι·εεΙεειι1ε ιιπ

Ποι·εεΙτει1 ιιε.εε ι·εεετε, 1ιιι Ι.ιιιιιιειι1εει1 ιιε.εε 1ιιιεε. 1εεε1κειι

Πιιεε ιιιει1ι·1ε. ι·εεετε εοεΙιετεεειιι1, εεεειιιεετε ετιιι·εε νει·1ειιι·ιιι ιιε

εεε ι·εεεεειι Βειιιεε, εποε ιιι Ηοι·ιεοιιτε1Ιει:ε. εειιει: θεεΙει.ιτει1ε εοι·

ιιιιι1. ΒεεννεΙΙιιιι€. Ρι·οιιιιιιειιπ, Πιιιεεεεειιιει·ι,ιιιτειιεινε ΒειιιρΓιι ιιε

άει· ι·εεειειι ΒιιιιιεεΙι.ιε,ε·ειιι1. Οιε Πειιιρϊιιιιις "Με 11.11. Με ειιι· 8.

Β.ιιιιιε 1ιιιιε.ιιί. νοι·ιιε ειιι 'Ι'1ιοι·ειι ειε ειιι· ό. Βιρρε. Θι·ειιπειι ιιι:

ιιιοεΙΙ. 1ιιι Βει·ειεε άει· ιεοι·εεε1ειι θεωρία", εε1ιι Αι.ειιιε·ε

ι·ειιεεε, ιιιιιιιΜεΙεει· οεει·εεΙε Νοιιιιιι1Μι11ειι. Ρεει.οι·ε1ΐι·ειιιιι.ιιε

ιιεει·εειιρε ειοετ ρι·οειιπιει·ι:. 'Ι'εοτειιεει.Π'ι.ε ι·εεει.ε ιιιιτειι ει·

εεεειιιτ νο1Ιει·. εεει· ενειιιε· εειιιες1ἰεε€εεειι1ἰιιεε, εοεε ει·ε;ιεετ

άιε Μεεειιιιε εειι1ετεειιε ειιιειι Πιιιίε.ιιε· νοιι 30 0ιιι.; Πε” ειοετ

νετει·ειιι;ι, ιιοιιιιεΙ. Αει1οιιιειι νοΙΙ, ι·εεΙιτε εεεειιιρϊι: από 1ιιι

Βει·ειεε άει· ΠειιιρΕιιιιι.: νοΙΙει·. ε.ιιεεεειιιειιι1 Πιιετιιιει·ειιτ1. Πεπι

ρέ'ιιιιςεει·ειιιε ιιιει11ειινιει·ιε εοιιεεν. Βεἱ Ιιε.8εινεεεεει εειιιε νει·

ειιι1ει·ιιιι€ ι1ει·1)ειιιείιιιιι.>;, ειε ιιε.εε εεειι 1ιι άιε τεοι·εεε1ε, πιεσε

ειιι:ειι ειιεεειι ιιι άιε 1ιιιιιεε.Ιε Βειιιιιι'ιιιιε· εεει·εεει:.

1)ιεεει· ειι11'ε.ΙΙειιεε Βείιιιιά νει·ειι1εεετε άιε Πεεει·Γεειιιιις εεε

Κι·ε.ιιεειι εοίοι·τ ιιι Με ε!ι1ι·ιιι·ειεε1ιε ΑειεἱΙιιιις. εε. ειιι1ΐιεεεεε.8.

εεε Αει1οιιιειι ι·εεΙιιε, ιιιιτ Ηιιιειιι'ειειιι;ιιιις εεε Ζινει·εεΓε11εε ιιι

εεε Βιιιετι·ειιιιι, νιιεΙιι·εεΙιειιιΙιεε εει·νοι·εεεειιι.ιειι εεε ι1ει·Ει·εεει

ιιιιςει1οιι1ειειιειι ιιιιά ι·εΙετιν @Με νει·Ιειιι'ειιειι Ρετ1°οι·ε.εοιι

ι1ιε.ειιοειι2ιει·ι: ννιιι·ι1ε. Λεει· εποε ειι ι1ιεεειιι 5εει·ιι.ι: εοιιιιιε

ειοε άει· νε.τει·, Με ἱεε ειιι ό. .Τειιιιει· 1905, ε1εο 14 'Γεω ερε

τει·, νοιι άει· 8ε1ιενεεεει· ει·Γιιει·, Με: ειιτεεε1ιεεεειι. Π· εεεε

10 'Ι'ε.Βε ε·εινετιετ, ιιι ενειεεει· Ζω άιε ΗεΙι.ιιιιε εεε Κι·ε.ιιεειι

ενιει1ει· ιιοι·ιιιεΙ ςεινοι·ι1ειι ινε.ι·ε. Αιιεε εοιιετ εεεε ει· ειοε ειιοε1

εει'εεΙτ. Αιι εεε ΑιιεΙεει·ιιιιε;ειι εει ιιιεειε Βεεοιιεει·εε ειιι'ειε

ΓεΙ1ειι. 2 ΒκεεΙε τε;ΙιεΙι, ιιιειει 11εεει€. Βεοεεεειειι εοιιιιι.ε ιιιειι

ειε ιιἰε1ιτ, εε επειε άει· ο11'ειιε ΜΜΜ: εειιιιτει νιιιι·ι1ε. Νεεε 10

'Γεε;ειι ιινε.ι·ειι Με ιιι ειε ε1ιιι·ιιι·ι;ιεεεε Αιιιειιειιι2 εεεει.ιιχειι, ιιιο

ω” ιι1εΙιτε Βεεοιιι1ει·εε ι.:ει'ιιιιάειι ενιιι·ι1ε. Αιιι 5. .1ε.ιιιιιιι· ετε

εειιτιει·τε ειοε ειιι· άει· Κι·ει.ιιεε "Με" ειιι! ειναι· ιιι ιιοι·ιιιιι.Ιετ

Κϋιρει·ΙιεΙτιιιιες, ιιοεε ετ.ννεε ε1ε.εε ιιιι‹1 ιιιεεει·. εεει· Με Δειπ

Με νιιοεΙ ειιεεεεειι‹1. Αει1οιιιειι ει;ινιι.ε νοΙΙ. εεει· ινειεε, εεει·

ε.Π ιιοι·ιιιε.Ιει·, ΒεινϋιιιιΙιεεει· Ρει·ειιεειοιιεεεεεΙΙ, εειιι Βιιειιι1ιιι:,

εεἱιιε Βεεννε11ιιιιε·. Πεεει·ειιιιρτ ιιεεει:ινει· Οιε;ειι-ΒεΓιιιιι1, ειιι·

εεετε!ιε ιιοεε ειιιε ΠειιιιιΓιιιιε εεε Τεστ” «Με ειιιτειι ειιιε.ιιΕ

ειε ειιι· 8. Βιρρε ιιιιτ ιιιιιιιοει1ει· θι·ειιιε. Μι.1ιι·ειιά νοι·ιιε εοι·

ιιιεΙε θ·ι·ειιεειι ε1ιιι1. ΑιιεειιΙιετοι·Εεεεει· ιιιιι1 ρε!ρετοι·1εεεει· Βε

1'ιιιιι1 Με ίιεεει·. 1ιιιιεε ιιιιι.ει·ε Ιιιιιι€ειιει·ειι2ειι ιιοι·ιιιε1.

νοι·ι.ι·εε·ειιι1ει· 1ιιιιεε εἱεε ειιι ι1ειιι Β.εϊει·ετ. ι;ειιεέειι ειιι! νει·

2ίεετε ιιιιϊ ειπε ΒιεΙει·ιιιι8· εεε ιιιι€εννϋειιΙιεεειι εΠεε, άειι ετ

ει. ιιιιι· ιιι ειιιεε1ιιειι 8ι.ει1ιειι, πω» εἱεετ ίοι·τ!ειιτ'ειιι1 ι.>ιεεεεειι

ιιειω. Ψε.ει·εεΙιειιιΙιε1ι ι1ειιεε ιειιι ε.εει· άει· ιιιι8·εννϋιιιι11εεε

ειιοιιτειιε ε,ιειιετε;ε Αιιεε;ειιε ειιιει· Ι)ει·ιιι- οι1ει· ΑρρειιὰἱκρετΕο

Με», σε: ει· ειοε Με ε1ιιεεΙιιειι εε_ιεει.ινειι Βει'ιιιιι1ε ειιι! εποε

άιε ιιοεε ιιε.ε1ιε;εεΙιεεειιε ι.1ιοι·εεε1ε 1)ειιιιιιιιιιε ειοετ ειιι1ει·ε ει·

ε16.τειι εϋιιιιε.

(Δετ.οι·εΐει·ετ.).

ι σ1.ιε.5εει·ειει· Πι·. Τεεοι1οι· Βοε ινε.ι·ει.



ω:

Ρτιι1ο1ιιι11ε ι1εε 111711. Λετι1ε1εεεε

ι1ετ Οεεε11εε1ιε1°ε Ιεν1ειιι11εε1ιει· Δετεεε ευ.

Δι·ειιε1ιιιτε· νοιιι 10.-12. Απ. 1906.

(είε Ντ. 84.)

1. 811:ιιιιιι, ε. 10. Αιιειιε1 1905.

Ρ. 11. 'Ετσι. Κ. Βεε1ο ιιιεεε(ι ΐο1,ι;ειι(1ε 111ττε11ιιε εε εεετ

ι11ε Τει1ρ;1ιε1τ ι1ετ θεεε11εεεε.Η ει” ε1ιϋ.ιιι

ιι1'ι.ιεε ι1ει·11εχιτε1ιι 111ν1ε.ιιι11ιιι.1. 1904.

Β1ε Ζιιειιιιιιεειιεεωιιεε ιιιιεει·εε νετινε1ιιιιιςετιιι.εε εεε ι1ιιι·ε1ι

άεε Α51ε5ειι ιιεεετεε 1εεις_19.1ιτεςεε Μιι:ΐ11ει1εε, εεε ρεε1°τει1ε1ι

ιειιι·ε ι1ετ «8ι.. Ρετετε5ιιι·εετ Ζε1τιιιι8·ε ιι ιι1 ν. Κ ιι ε; Με ε ιι

ιιει1 ι1ιιι·ε1ι άειι Βι1ε1ιι.ι·1ιι ι1εε 11εττιι Πι·. ειεε. '1'τιι εεττ, ι1ει·

εεε. ι1ειιι Τιμη» ι1ετ Θι·11ει1ιιεε ιιιιεει·ει· βεεε11εεεει”ι. ι1ειιι νει·

ιιιε.1ιεεεετετ ι1ετεε15εε ειιεεε8ι·ε εεε, τιετ”,ετει('εει1ε Αειιι1ει·ιιιι

Βειι ει·ίεετειι. Ιιι Αιιετεεειιιιεε εε1ιιει· 17ει·ι1ιειιετ.ε ειε ειε θε

εε11εεεε.Ει νιιιτι1ε Βι·. Τ τ ιι ε ιι ι· ι. ειιιιι 12ετειιιε1εε11ει1 11ετεε15ειι

ετννιιε1ι. εεά 1ειιι ιιιιεετ 1)εε1ι 1111· εειεε 111ιετ5ειι: Μεεε

ειιτοεεεε.

Α5 8ιε11ε εεε Πεττε Βι·. Τι· ιι τω” ενιιτι1ε ι1ετ Ηετι· 8ιει1ι

ειπε Βι·. 111ει1.011τ.811°051115ειΒ εεε ειι 8ι.ε1Ιε Ρ. ν.Κ11

εε1εεε'ε ι1εεεειι 8ο1ιιι, ι1ετ _1ει:1,ετε Βει1ε1ιιεει· ιιιιι1 Ηετιιιιε

,ε_ε5ει· ι1ετ ι1ειιτεεεειι 81. Ρειετε5ιιτεετ Ζε1ι.ιιεε Ηετι· Ρ. 8.

νοιι Κεεε1,ι;ειι ετειιι.ε1τ.

Με εε1ιιιιι1ετειι νετει11τ.ε1εεε ιιιιεετετ θεεε11εε1ιε.1°τ 1ιε.5ειι ειεε

1'ο18ειιι1ετιιιεεεειι ,εεετε.1ι.ει.:

 

1) ε 5 ε π.

1151. Κορ.

8ε1ι1ονοτι.τε;; :ειε 1. .1ιιιιιιιιι· 1904. 895 89

.1εετεε5ε1ετεεε . . . . . . . . . . 845 -

Ιε1ιιιιιιι11εε Ζεε1ιιιιε;ειι ε. 8εεεε1ιιιειζειι. 2981 84

Ζιεεειι . . . . . . . . . . . . . '78 47

νετρ11εεεεεεεε1ι1ετ . . . . . . . . 20849 '77

111ι·15ε 1'11τ νετ1ιειι1ι.εε 1ε5εει1εε Ιιινειιτιιτ

1ιι Νεειιιι.1 . . . 805 -

Πινετεε . . . . . . 182 9

25898 72

Κ τ ε ά 1 τ.

11.51. Κορ.

θεεε1ι: ι1ετ Αει·ετε. Βιιεεεε1ιει· εεε

Κεε211ετειι . . . . . . . . 2880 -

Κτεεεεενετιι11εεεεε· 1904 ιιι 51111111 . 1794 42

» » ε Νειιιιιι1 242 '70

» » ε ενειιι1εε 8277 42

ε » » '1'ετννεετ . 8950 87

νετειεεετιιιιεξεε,ιειι Βι·ειιι1εεεεεεε . 221 22

Νειιεεεεεεεει ιεε Ιιινειιι.ειτ 111τ 1115511 . 484 88

:ο » » ννεει1ειι 984 84

» › » '19.τιιιιε.εΕ 1874 10

Βειιιοιιτειι 1ιι 115101 . . . .· . . 878 09

» » '1'ετιινιι.ε1: . . . . . 881 94

Ροειροτιο ιιιι‹1 Ι1τιιε1ιεεε1ιεε . . . . . 88 44

Ζιι ι·ν1εεεεεεεεΕι11εεειι Ζννεεεειι, 5εττε1“

(εεά ι1ἱε 11ερτε. . . . , . . . 50 -

θε1ει11εεε Βει11ειιιιιιε ι1ετ 1ιερτϋεεε . . ' 259

Π1νετεε.............2810

8ει1ι1ε ειιιιι 1. .Τε.ιιιιετ 1905 . . 1000 89

25898 '72

 

Ξεεοιι εε! ι1ετε νοτ18·155τ1ςειι Αετεεεεειτ ειι.5ε Με ιιι1ι.εε

τε11ι., ι1ειιε ιιιιεετε θεεε11εεεείι 5εεεε1οεεειι ειι5ε, άεε 11ειιτο

εοι·ιιιιιι Νεεεε1εειωνε111,ς ειι εεε11εεεεε, ινε11

ειε 28.51 ι1ετ εεεειιιιει·11,ε,· νοιι ιιεεετετ θεεε11εεεε11 νετρ11εε

εεε Κι·ιιιι1ιεε ε1εει: εε (ι;ι·ιιεε Μ, ειε άειι Βεττιε5 ι1εε ιεεεεειιιεε

11εριοεοτ1ιιιιιε εοτειεει11ε Ζιι ειεεεειι. 11115· 1ιεεειεε, Με εεε

ι11εεεει Βετ1εει εει·νοτεεεεε Με!. εεετ νιιο51 ειε. ιιιιεετιι ι1τε1

ιιει1ετιι 1.ερτοεοτ1εε ε11εἱιι ειιε1ιοιιιιιιειι.

8οιιι1ιι ειεε (Πε 8εεΙ1εεειιιις εεε 1ιεχιτοεοτ1ιιιιιε 1ιι Νειιεε.1 ειε

15. .1εεεετ 1904 ειιιει, εεά εΙο ειιιιι 1ιν111.ει11εεεειι Εεει1ειιι1 Βιε

55τ1ι.ιεε Νεεεε1εεεειι 1.ερτ8εεε ινιιι·ι1ειι ειιεε Τε.ι·ινεει. εεετ

ιζε1εει·ι, ινε1ιτεει1 ειε εεε 0εεε1 ετ.ειιιιιιειιι1ειι, ιιιιι1 5ιεεετ ειε'

Κοει.ειι ι1ει· Οεεε1εεεεε 1.ειιι1εε1ιεεεε νεηι11εΒιεε 1ζτειι1ιειι 1ε

1ειε τ1ε1ιιιιιι 5ε18ι·ι1ετ(: ιιιιιι·ι1ειι, ινε εεε ιιι ι1ειιι εε( ι1ει· Ιεεε1

Οεεε1 ιιειιει·ι·1εει.ει.ειι 11ειιτοεοτ1ιιιιι ειι Α ιι ι1ε.1ι ιι ιιιιιετ8·ε

5τεεει. νιοι·ι1ειι ε1ει1.

11νεε ι11ε Β1ιιιιιιειεεε ιιιιεετετ θεεε11εεεε.11: εε

ιτι11`ι, εε 5εεεεει. ‹1ετ Πε.ιηιτροει.εε ι1ει·εε15ειι, Με εεε ι1ειε

Κεεεειι5ει·ιεει. ετειοετ11εε, εεε εεε νετιι11εεεεεεεε1ι1ετε, ινε1

01ιε ιιιιε εεε ι1ει· 11ιι1ε.ιιι1. 1ειιιι1εε1ιε.εεε ιιει1 ειιιεε'Γε11 εεεε εεε

 

Με Οεεε1εε1ιειι 1.ειιι1εεεεεεε εεε νοιι άειι 11ν1ιιιιι11εεεειι 81118

τειι σε ειε άειι εειιεειιτειι νετειιιιι1ειι ειιι.ιεεϋτ1ι;ειι Κτιιιι1ιεε

ιπι Βει.ι·ε.εςε νοιι 10 Βιι5ε1 ιιιοιιε1:Ι1εε ειεεε1ι1ι. ενετι1ειι. Η1ετειι

1ιοιιιιιιεε ε1ιιιιιιι11εε νιιο1ι1ιετ1ι;ε Ζε1ι1ιιιιεειι ιιιιι1 8ε1ιειι1ιεεεειι

ιιει1 ι1ετ Βι·1:τερ,· ι1ετ 11-11ιτ1ιο1ι ειι ε1εειιι 85551118· 1ιι 111ν1ιιιιι1

ειει111ιιι1ειιι1εε 1(1τεεειιεο11ε1ικε ειιιιι Βεετεε ιιιιεει·ει· 1.ειιι·ϋεεε.

ν17εε ι11ε τεεε1ιεεεε1ι;ιειι 111ι,ε11ει1ε5ε1ετεεε ειι1ειιει, εε ιιιιιεε 1ε1

ι1ετ 1ιοιιειετ1εττ ινει·ι1ειι, εεε-τε ι11εεε15ειι (Με ε.ιι1' ε1ιι 1)τ1ττε1

ι1εεεειι ειιεε.ιιιιεειι,ιεεεε1ιιιιο12ειι ε1ιιι1, »νεε ιιοεε νοι· 111ιι( .1ε1ιτειι

ι;εεειιιιιιε1ι ννιιι·ι1ε. Με 1110128 Μ, ι1εεε εε ιιεεετετ θεεε11εεεείι

1ιιιιιιει· εε1ινν1ετιεετ ιιιι1ι·ι1 οεεε Ε'ε1ι15ειτ:ιε ιιι ιιτ5ε1ιειι.

Με εεε Βειιι·1ε5 ιιεεετει· Ιιερτοεοτ1ειι ε1ιιι1ιιιι .1ιεετε 1901

24898 12.51. 88 Κυρ. νετεεεεε.55 εεά ι1εει1ι. 1εεεεεειιτιι. 80879

1έτειι1ιειι1εκε 5εειι·1ττεε ννοτι1ειι. Πετ ε1ε2ε1ιιε 11ερι·5εε εεε

ιι1εο 40,78 Κομ. ιε.ε1ιο1ι, εεετ 148 1151. 8'7 Κορ. 1ι11ιτ11ε1ι εε1ιο

ειει. Πε. Μι· εεε ι1ετ 11ειιι1εεεεεεε 120 1151. _15.ιιι·1ιεε τετ 1ει1εε

Με ιιεε νετιι11ειετεε 11ειιι·ϋεειι ετειι1ιειι. εε εεε ιιεεει·ε θεεε11

εεεε1ι, Με ετεἱεει11ε1ι, (Πε 1°ε1ι1εει1ειι 28 1151. 87 Κ. ρτο ΙΩΝ

1ιεε_1ε1ιι· εεε άειι Πιτ 2ι1εε11088ειιειι 111ιι,ε.ι11ει1ε5ειετε,εειι εεε

ειοε1ιει.1Ξειι 8ρειιι1ειι 29080115. Βει: ιιιεε1ιι.5ε1 177 Κτειι1ιειι,

Με ιτε· ειιιιι 1. 11ιιιιιιετ 1904 ιιι νετρ11ε,ι;ιιιιρ,· 1ιειιιειι, 5074 11.51.

59 Κορ. Μειι Μεεε ι1ε.ι·ειιε, ι1ε.εε ειιεετ νετειιι 1ιειεε εει1ειεε

8ιιιιιιεε νοιι ε1εε εεε ειπε Πιιτετ1ιε1ι. ι1ει·1.ερτεεειι εεεεε1εεεεε

ιιιιιεε, εεά εοιιι1(: ο1ιεε εεε ννετει:εε1,ι;ε 11ιιτετετειειιιιρ,· ιι11ετ θε·

εε11εεεεΠε1ι1εεεειι εε1ιιε Διι1“ι.ιε5ε ιιιεει ει·1'1111ειι 1ιιιιιιι.

Απε εεε ε1ιε21ε11ειι .1ε1ιτεε5ετ1ε1ι(:ειι εεετ ιιιιεετε 1.ερτοεοι·1ειι

Μ. 151εεει1εε ευ ει·ενε1ιεεε:

1ε Μεεε 5ε('ειιι1ειι ε1εεειιιε 1. .1ε.ιιιιει· 1904 18 Κι·ειι1‹ε.Νειι

1ιιιιειιιεεεοιειιιειι ειεε ιπι 1.ιιιι(ε εεε .1εετεε 8. εε ιτειειι ιιιιε 8,

εε ε1ει1 ,εεειοτ5ειι 2, εε νετ511ε5ειι εοιιι1ι. ειιιιι 1. .1ειιιιιιι· 1905

18 1ίτεε1ιε. Με Νετιιι·ε1νετρ11εεεεε ειιετειε 15,7 Κορ. με

Κερί εεε Τ”.

Ιιι 117ειιι1ειι νιιιιτειι ειπε 1. 1ιιιιιιιιι· 1904 57 Κτειι1‹ε νοι·ειιιι

ι1ειι. Ιιιι 11ειι('ε άεε .1εετεε 1ιε.ιιιεε Μεεε 1'7, εε ιι·ε.τειι εεε 10,

ειε.τ5ειι 4, εε νετ511ε5εε ειιιιι11 :Με 1. .Τειιιιε.τ 1905 80 Κι·ειιι1ιε.

Με Νεεει·εΙνετρ11εειιιι€ ρτο ΚορΓ ιιιιι1 'Με 5ειτιιε 14,8 Κορ.

Ιιι '1'ετνιιιι.ει 5ε('ειιι1εε ε1εε ειιιιι 1. .1ιιιιιιιιτ 1904 82 Κι·ιιιι1ιε.

Ιιιι 11ειι(ε εεε δε.1ιι·εε εειιιειι Μεεε 41, ττετειι εεε 22, ετει·5ειι

12 εεε εε νετ511ε5ειι εοιιι1ι: ειπε 1. .1ιιειιει· 1905 89 Κι·ε.ιι1-ιε.

1)1ε Νει.ιιι·ε1νει·ιι11εειιιιε ειε11ιε ειεε «Με 12,8 Κορ. ρτο Κορϊ

ιιιιι1 Τ”.

18ε 5είε.ει1εε ε1εε ε.1εο ειπε 1. .Τειιιιιιι· 1905 1ιιι ,ε,ιιιιιεειι 185

Ι.ερι·ϋεε 15 ω· 05ειιτ ιιιιεετετ θεεε11εοεε0.. “

1ε εεε ιινιε1 1ετειειι .Τιι1ιτειι Με Με Ζιι1ι1 ι1ετ Αιιεεε.ιε1εειι

1ιι ιιιιεετειι 1ιερτοεοτ1ειι ε1ιιε 1ειιιχεειιι ε5ειε1εεει1ε 11ι·ειιιιειιε

εεεε18ι;. Ζιιιιι 1. .1ε.ιιιιε.τ 1902 1ιειιειι ιιυε· 198 Ι.ερι·8εε ιιι ιιιι

εετετ Ο51ιιιτ, ιιιιιιι 1. .Τιιιιιιει· 1908 -- 184, ειπε 1.11ιιιιιιει· 1904

17'7. ειιιιι 1. .1ε.ειιε.ι· 1905 - 185 Ι.ερι·ϋεε. Β1εεε Ετεε1ιε1ιιιιεις

1ετ 1ε1ι1ετ ιι1ε1ιι. ειιι1 ε1εε Α5τιεειιιε ι1ει 1ιερι·ε 1ε 1ι1ν1ιιιιι1 ιιι

τεεεειιΓε1ιτειι. εοει1ετε ι1ετιιιι(, ι1εεε "εεετ ιιιιεετε θεεε11εε1ιείε

ιιοε1ι 1ι·εειιι1 ε1ιιε ιιιιι1ι·ε 1ιιειεεε εεε Με.ε1ιι. ιιιιι1 Αιιι.οτ1ιετ εε

ε1ι:ει, ιιιιι ε1εε ,ι;ει·ει.τε1τε Βεειι1ε1ε1ιτ18ιιε,ε,ι1ετ 11ειιτϋεεε 1ιι Μν

1ε.ει1 ιιιιι1 νιτειιιι 551118 ι11ε 1εο11ετιιε,ι,ς ι1ετεε15ειι ι1ειο1ιειι(111ιτειι.

Πιεεε Ζιιειειιι1ε νιιετι1ειι ε1εε νοτειιεειοει1ιεε ιι1εετ εε 5ει1ι1 εε

ι1ετε. ι1ειιιι εο 1ειιι,ε,·ε ι11ε ιιι1εἰετετ1ε11ε Βενν111ιε,ιιιει; πετ Αιιετε1

ειεε· ε1εεε ερεε1ε11εε, ειε. ι1ειι ιι5ι:ιι;ειι ε1εεει5ει”ιιειιιεεειι εεε

ι;ετεετει:ειι 1.εριεετετεε, ειε ννε1εεειι ιιιιεετε θεεεΙ1εεεε.11 εεεοιι

ιτε δ. 1901 ιιεεεεεειιεει. Με. ιι1ειιτ ει·τε11ι. νι1τι1, Με εε ε1ιιε

ετΐο1Βιεἰεεε Βε1ιειιιρΕεεε; ι1ει 11ερι·ε 1ιι 1.1ν1ειιι1 εκει Ζιι άειι

1ιειι εεε. ιιιιεετε θεεε11εο1ιε(1 Μιά ε1ε1ι ειε ι1ετ 5εεε1ιε1ι1εεειι

11ο11ε ε1ιιετ 17νο1ι1ιε.τ181ιε1ιεειιε1ε1τ 5εεεεεειι ιιιιιεεειι, άιε ν1ε1ειι

11ε8·111ε1ι11εεειι Πεεει·1ιιιιι1°ι εεννε.ει·ι. ιιιιι1 1ιιιιιιει·1ιιιι ε1ε1ε,ιειι Αιι

ετεεεεε,ε·εειο11 ειπε ι1ειε 1.ιιι.ει1ε ειιι11ετει, ινειιιι€Ιε1ε1ι ωειιι 1ε

ι1ειιι 11εεεε, (ειεε ι1ει1ιιτεε ειεε Δ5ιιεεειε άεε 1808881288 1ιι Μν

1ιιιιι1 ετι1ε1ι νι11ι·ι1ε.

Τεεεεεεε1ιτ1ε1ιτειι.

Ρει·εοιιε11ε.

- Βει· Ρι·ιι1”εεειιτ ι1ετ Ηγι:1ειιε ιιιιι1 εετ1εει11εεεε 1ι1ει1121ε εε

ι1ετ Πιι1νετε1ιε1. Ηε1ι1ε15ετι;·, Βι·. 11'.1(ιι ιιιι1°1, 5εΒιιιε αει

11124. Βεριειιι5ετ εε1εειι '70. Θ ε 5 ιι ι· (ι ε τ ε. ε.

- 1)ετ Κοεεε1ι:ειιτ ι1εε 11οερ1τε1ε ιιιιι1 Αιιι5ε1ιιτοτ1ιιειε 5ε1

ι1ετ Ρο1ιτοννεεεειι θειιιειεεεεειι 5ετιεεετε1ςει· 8εεενεειετιι,

1·Ιοεοτετρτο1'εεεοτ ιιιιι1 Κοεειι1ιε.ιιιι ει» 0ε1ι·ιιη;ιε ειε 1ε11ιιιεεεεε

1ιιετ1ιιιι. ι1ετ Οτοεε1”ετει.1ε Η ε 1 ε ε ε Ρ ε. νι 1 ο τν ιι ε, 11τ. 8 ε -

ιειια1ι1,1ετ εειιι 05ετετει. εεε Ηοερ1τε.1ε ι1ετ Βε
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ε εε ε εεε θειε ε1εεε1ιεΗ. ει·εεεει νιοιάεε. ιιε1:ει· Πε·

1εεεεει; 1ε εε1εεε 8τε11εειιιεε εε1ιε 1ι11ε1εε1ιεε Ιεετιιετ..

-- Πει· Ο1ιει·ε.ιετ εεε Ριεοειεεεεεε1ι1-Ηοερ11ε.1ε 1ε Μοε1ιεε,

Πι·.Βεεεεεονι, 1ετ εειε Ε1ιι·εειειεε11ει1εεεε Πε

ειεε1ιει·ετοι·ιειεε πει· Πειει·ειετεεεε ι1ει·Αι

ει εε Μ ο εΙιεεε ει·εεεει ννοιι1εε, εετει Βε1εεεεεε ιιε 1εεΙιε

ι·1ιςεε Δειτε.

- νει·ετει·1ιεε: 1) Αιε 5. Αεε;εει 1ε Ο1ιει·εεε (111εει1

εε1ιει·ε1) ι1ει· 111τει·ε Απ: εεε $ε. Ρει.ει·εεει·ειει· 111εεεει1εε 118.

ι.ει·ειι.ε, Πι·. Κε.ε εετ1ι1ε. 1ει 81. Πεεεεε_ιε1ιι·ε ιιιε '1';ιρ1ιιιε.

Πει· Η1εεεεε1ι1εάεεε 1ιεττε επι: νει· εε. 8 .1ε1ιι·εε εε1εε ρι·ε.1ιτ1

εε1ιε 'Γε.1.1ι;1ιε1ι. εεε·οεεεε. 21 Ιε 8τ. Ρετει·ε1› ει;; Πι·. Ν1

1ιε1ε1Ρε1_1εεε1ι1-8ε1ιεεεε1ε111ο ιιε '78. 11ε1ιεεε_ιε1ιι·ε.

Πει· νει·ει.οι·1ιεεε Με. Με: 60 .Τε1ιι·ε Με ει·π11ε1ιε Ρι·ειιιε εεε

Εεεε, Με ιεε1ειε Ζε1τ 1ι1ει· ε.ιε Οι·τε. 8) Αιε 2. 8εριεει1ιει· 1ε

σε ε.ι·1ιο νι εεε· Ρι·1νετι1ειεει ι1ει· Ρ1ινε1ο1ο,ε_·1ε εε ι1ει· Οεεεεεει·

Πε1νει·ειιΜ Πι·. 8 ει·ει ε ε Κο ε Με, εε Α1ιει· νοε 88. .1ε1ιιεε.

Νεε1ι ΑεεοΙν1ει·εειε εε1εει· 8ι.ιιτ11εε 1. .Ι. 1804 ννει·Κ. Ριοεε1ιιοι·

ειεεϋ11ε εε εεε 01ιει·1ιοννει· Πε1νει·ε1111τ. Βι· 1ει ε.εο1ι ειεει·1'εεε

11τει·ει·1εε1ι 1ιει·ιοι€ειι·ετεε. 4; 1ε 8ι. Ρ ε ι.ει·εε ε τις εεε

ιι·εεειε ('1ιει' όει· 1ι1εειαεε 1Ξ'εειι1ι Ζει· 1·Ιει·ειεΙ1εεε νοε 1111111111·

111εε1ε1εε1ρι·11.ρει·ειεε, Πι·. Η Πε ι·1 ε ε Ν11ι1ΐοι·ο νι, 1ει Α1τει·

νοε 00. .1ε1ιι·εε. Πει· νει·ετοι·εεεε νιει· εεε. 1808 11111ι.ει·ε.ιετ.

εεε ε. ε.. 1εεε·ει·ε Ζε1ι ε.εε1ι 111τει·ει· Αι·ετ εεε 1·1εερτ-Αι·ιι11ει·1ε

Ρο1νεοεε 1ε θε. Ρειει·εεει·ς. 6) 1ε 'Ι'ι1'11ε ‹1ιε_ιεεεε Αει·ει1ιι

Κ ο ρ ιεεε1ι 1. νιε1ε1ιε εεε 29. Αειειιει Δεεει·1ε νιε1ιι·εει1 εεε

Αιι1ι·ιι1ιιε εεε εεννε1ίεετεε ννιάειετεεεεε. όει· ι1ειοε ννε11'εε

ι.ιενιιι1ι εετει·ι1ι·εε1ιτ νιει·ι1εε ειεεε1.ε, ει·εε1ιεεεειι νιοι·ι1εε πι.

ει Ιε Βει·11ε ι1ει· 1ι·111ιει·ε 16.ι·πι11ε1ιε Πιι·ε1ιτοι· ι1ει· 01ιει·1ιε, θε

εει·ε1ε.ι·ετ. Πι. Η ει·ιε εε ε 8ε1ιερει·, 1ει 85. 1.εεεεε_ιε1ιι·ε.

νει· ε1εειε .1ε1ιι·ε 1ετ ει· εεε θεεεετ11ιεπειεε1ιε1ε1ιεεε. εεε εε1εεει

ειει1ιιεειειο1ιεε εεε νει·εει:νιοι·ιεε€ενο11εε Αιει εεεε1ι1ει1εε. εεε

ει· 12 .1ε.1ιι·ε 1εεε 1ιει.ιε. Με 11εεεεεννϋιά1.εει· εεε 1‹εεετ.ε1εε

ι·ειε1ιει· Απε. Με 1ιει·νει·ιε.εεεεει νειννε11ιιει.ιεεεε.ιειει·, Με Με

Πει·ι1ει·ει· ν1ε1ει· 1ιειεεε-εε.ε1τειει· Βεειι·εεεεειεε ει·1'ι·εειε ει· ε1ε1ι

1ε ννε1τεε Κιε1εειι ει·οεεει· 1νει·ιεε1ιετεεεε·. Πι· Με· εεε1ι 11ε11ι

επι εεε Ρι1εεειι Α1ει·εε1ι1: νοε 13ι·ειιεεεε, Μ1ι.ε·1ιετ1 εεε Βε1ε1ιε

εεεεει11ιε1ιειειεε εεε ω. νιιεεεεεε1ιείι1ιεεεε 8εεει.ε ι1ει· Κει

εει· 111Η11ιε1ιεε-Α14ει1εει1ε. Με ει·2111ε1ιει· Πιι·ε1ι1.οι· άετ 01ιει·1ιε

εεε όει· νει·ετοιεεεε 1ε1ι1ιε1'1εε Αεεε11 εε ι1ειε Νεεεεε ι11εεεε

ει·εεεεε Κι·εε1ιεε1ιεεεεε εεεοιεειεε εεε ειι:1ι ι1ιιτε1ι άιε Λεϊ

εε1ιιεε εεε Βι·ε·ε11.ει·εεε· όει· εεεει·εε Ηει1ειετ1ιοι1εε εεε Πεε1‹

όει· Αειειε εεε 1.ε1εεει1εε ει·νιοι·εεε. Τ) Αει 16.ι28. 1ε Πει·

11ε ι1ει· εεεεει·οι·ι1εει11ε1ιε Ρι·ο1'εεεοι· όει· θεειιιιε1ι111Γε εεε

Ηνιιε1ιο1οειε εε όει· Κειι1εεεει·ρει· Πε1νει·ε1ιει, Πι·. Η ε ι· ιε ε ε ε

Η 11 ε ε τε τ, 1ιε Α1τει· νοε 58 .1ε1ιιεε. Ρι·οϊ. Μ11εετει·,

νιε1ε1ιει· ιιεε1ι ε1εε ν1ε1 1ι·εεεεε11ει·ιε Ρι·1νει.ΐι·εεεε1ι11ιι1161ε1εει.ε,

ε·ε1ιει·τε εε εεε εεεεεετεειεε εεε εε11ε1:οιεει.εε Αει·ιτειι Κϋε18ε

Πειτε; εε1ε εεει·νιει·τειει· Τσε 1ιε.ε εεε: ε1ε1ι£ ε1οεε 1›ε1 εε1εεε

εε1ι1ι·ε1ε1ιεε Ρε.ι:ιεεεεε. εοει1ει·ε εεε1ι ιε εεε ειεει1ιιι1ιεεεεε

Κι·ε1εεε εεε· 8ιει1τ, εεεεε ει· Με 1εες_111.1ιι·1;ιει· θεει·νειεεε1ιει·

όει· «Μιιε11ιε1ιεε1ιεε Α1ιει1εει1ε» εε1ιεεωει1. ι.1ε1'ε Ί'ι·ε.εει· ει·

νιεε1‹ι. 8ειεε εε.1ιΙι·ε1ε1ιεε .Δι·εε1τεε νει·ϋ11εετ11ε1ιιε ει· 1ε άετ

«Πειιτεο1ιεε ιεει1. ννοεεεεεε1ιι·1Π;» εεε 1ε νειεε1ι1ει1εεεε Ζει:

εε1ιι·1Γιεε 111ι· θεειιι·εεε111Γε εεε θγεε1ιο1οε1ε.

Υοιιι Κι·1εεεεεε11ετεε1εεει.

- Πει· Αεεεε1ε1ιεεεε· 1ε εεε Κε.ιεείεεε·εεεε

Με .1ερεεει· ννει·ι1εε Α11ει·1ιόε1ιει νει·Ι1ε1ιεε:

Πει· 81. 8τε.ε1ε1εεεει·άεε 1. Κ1εεεε-ι1ειε 111111τϋ.ι·

111ει1121εε11εερε1ιτοι· ω· Νεεεεει: όει· Μεει1εο1ιει·1εε1ιειι Αι·ιεεεε,

Πι·. 11171. Β ν· ε ι ι· ο νι , ι1ειε ετε11ν. Γε1ι1-Μ111ι.ει·-1ι1ει1121εε.11εερε1-ι

ιοι· ι1ει· 1. Μεεεεεεει·1εεεεε Αι·ειεε, Πι·. Α 1 ε κ. Β ο ε ε ε ο 1ι ε νι

εΐιάκι1εει Κει·ρεει·ετ. εεε 1. εεε. Αι·ειεε1ιοι·ρε, Πι·. 1117.

ι ο ε ι;

Πει· νν1ει11ιε1ι·οι·εεε ΙΙΙ. Κ1ε.εεε ιε1τΒε1ινιει·

ι ε ι·ε - εεε Π1ν1ε1οεεει·ειεε ω· 85., ι·εερ. 87. 1ειεετει1ει11ν1ε.

Πι·.1ιν.Κι·ενι1ιονν εεε Πι·. Ρ. Κοεεει.εεε.

- Ε1εε εε1ι11ι.ςε 1111ε1ι1ιε1ιι· ι1ει ε1ε`εετε1`εεεε

Βε ε ει·νε ει·ειε εεε ι1ειε 1'ειιεεε Οειεε εο11 εεε1ι εεε 1ε

ι1ει· Ο1ιει-111111ιει·-Μεά1:1εε1νει·ννε1ιεεε· ε1εε·εεεεεεεε 11ι·1ιεεα1

μεμε ε1ε1ι τ εε ει·νιει·τεε εειε, νιε1ιεεει· 1ιεεεε εοοε εεεει·

«Πεμ ε1εε εε.ειε 11ε11ιε εεεει Β1εεει·είεεεεε νοε 11.εεει·

νεειεεεεειιιε ε1ιτ.ινεε Π1εεετ εκεετεείεεεεε.

- 1117ιε άετ Ο1ιει·ειει Πι·. ν1ει·ειι Η' εεε Βε1ιοι:ε1ε

ειι·ερ1ι1ει·ι, Γεει1 επι 16. Βερι.ειεεει· Με 1ε1ει·11ε1ιε $εε11εε

εεε;; εεε Κει1εεε11εεεεε1.ε.εε.ι·εττε1ε ΙΒι·1ιοιε

θεεεενιε.ι·τ εεε εεεε.ιετεε Ρει·εεεε1ε, Με θε1ει.11εεεε1ι, ι1ει·

Ο11121ει·ε εεε Θει·ε1εοε εεε εει1ει·ει· θεειε Μια. Με ειπε"

1›11εεεεεε Κι·ε.ε1ιεε νιεικ1εε 1εε Μ111ιει·1ιοερ11ε.1 εεει·εεΗ11ιι·ι.

 

- γ” ι1εει Πεει·ει·π εεε 11)νεεεε11εε1ιεε 11ε1ι11εεειει.τ.ε Πι·.

8 ε1ιιε ει ε ε ε ιει εεε 'Ι'εεεε.1ε.ειιιε εεε1ιετε1ιεεάεε 'Γε1εε;ι·ε.ιειιι

νοιε 10. 5εριεειεει· εε εεε Κειιιιεεε ε1ερε1εειεε;

«Πεε εεεεειτε Ι.ε.Ζει·ετι 1ε1:1εω. ιε 'Γεε1ιε1ε.ετεε ιει·εἰεἱε1:.

νει· εε1εει· Αειε1εε εεε θεεεεεεε1ιε ει·εεε1ιτ.ε ι1ει·Οεει·1ιοιπειε.ε

11ιει·εεεε ιε1ε1ι ρει·εϋε11ο1ι, Ι1ιεεε εεε ι1ειε εεεε.ειιεε Κοιιι1εεε

εεε 1εε1ιζετεε Πε.ε1ι εε 111ιει·ιε1ττε1ιι νοε ε1Ιειι Κι·εε1ιειι εεε

νοε εεε εεεε.ιειεε Αιειεε Με ‹11ε Αι·1ιε1τ, Με εεε Πνε.εει·ε11εο1ιε

Γε1ι11εεε.ιει.τ νι11.1ιιεεε Με Κι·ιεειεε εε1ειειει εεε εε εεε Νεποε,

εεε εε εεει·ειο1ιτ Με. Πει· θεει·1ιοιειεεει11ετεεάε 1ιε1'ε.1ι1, ε.εο1ι

Με Βε1ινιεετει·ε εεε! δεε1τει·ε Ζει· Πε1ιοι·1ει·εεε· νοι·εεεεε11εε.

Πει· θεεει·ε1εενο11ιεε.ε1ιτιμε εεε 11οτεε Κι·εεεεε Μιά ιιιιι·

ε11ε1ιει.εεε, _1ει1οε1ι 1ιε1εεείε11ε νει· εεει 15. 8ε κειεεει·. εεε Πιτ

‹11ε Λει·ε1εε εεε Ε'ε1ε1εεε.ι·ετεε Εεετεεεεεεεεε ει·ιιι1ε ει1εεε11ειι.

1ει 11εεε.ι·ειι. ννει·ι1εε ε1ιεε εοοε 85 Κι·ε.ε1ιε νετρ11ε8·ι».

--Π1ε νοε ι1ει·1.1εεεεεεεε Αετει1εεε εεε

ΒοτεεΚι·εεεεεειιεεει·ϋειει:εεεε1τ.ειε1ιο1οιιιιε

Με Ρι·ινε.ε1ερεεεεεε εεε Ο1ιει·1ι1ε εείο1ε;ε, επι 18. Βερκειτι1:ει·

ι11ε 11εο1ιι·ε1εε εεεςετιειεε.

- Αεί' ι1εει εοεεεε εεεε1ι1οεεεεεε Κ ο ε ε ι· ε ε ε ι1 ε ε ι. -

εε1ιει· Νει.ει·Γοι·εε1ιει· εεε Αει·ετε ιε 1ι1ει·ιιιι Με:

όει· θεει·ειεεεει·ει Πι·. 8 ο 1ι 11 ε 1‹ ι ε ε; εεε 8ε.12εει·ε· 1ε όει·

8ε1ιι1οε Με 111111τει·εεε1τε.ιενιεεεε ε1εεε 1ειει·εεεε.ετεε νοι·1:ι·ε.8·

111ιει· «8εε11:ει· Βεειει·1ιεεενιει·ιεε εεε ι1εει ι· ε ε

ε1ε1ι-_ιε.ρε.ε1εεεεε Κι·ιεε·ε» ε·ε1ιε.1τεε,1ε νιε1ε1ιειε ει·

εεε 8εειτεεεεειει1εεεεε εειάει· Ηεει·ε νο11ε Αεει·1ιεεεεεε εεε

τ.ε11 νιει·ι1εε Με".

- Βει εεε Βεεεεε. εειιιε ει. νιει·εε Με Β'εΙι1εεε1τΜεε.εεωΙιεε

ιε όει· νοι·εεεε1ιι1εεεεεε Αεεε1ι1, σε. 27.000 Βεεεεε, νοι·1ιε.εεεε.

ε11ε1ε ει·οτει.1ειε ννειεε τ11εεε ν111118 ιιειιει·ειεεεει1 Βενιεεεε.

νιεεε ειε1ιι. ι1ε.εε ι·εεε1εο1ιε Βετε Κι·ειιε ά1ε 111111τε.ι·εεε1115.1:ε1ε1

1:εεε ι1ει·ε1ι ε1εε ει·οεεει·ι.18 ε.εεε1ε.ειε 'Γε.11ε1ιειι εετει·ειϋιετ

1ι€1ττε. 1)1εεει· ννει· εε εε ι1ε.ε1ιεε, ι1εεε Εεεε Πεεειεεει· 1904 εεϊ

:Με Κι·1εςεεεεεερ1ετε εεε 18.ει;ε όει· Βε.1ιιι11ε1ε 1ιιε 1:11ετει·

1ε.ει1 8ειι.ε.1ει· ιε11: 111ιει· 24.000 Βει.ι.εε νοει 11οιεε Κι·εει Ζει·

νει·1118·εεε· ει.εει1εε. νιοι1ει·ε1ι Βεεε1εει1 εε· 10 ρ0ι. εεε Ηεει·εε

νει·ρί1ει.ιεεεει·1ιε εεε1ι.ει νειεοι·ει κατ. Πεεει·ι1ιεε ει·ι·ιε1ιιετε Με

εεεεεειε θεεε11εεεει”ε Πεε1ε1'ε1ιτ1οεε1ιοΙεεεεε. Ει·εεεε 1.εεεεε

ιειτ.τ.εΙιεεριεε1ιιε. εεε11τε 8εε1ιε.τεεϋ,ε·ε εεε 1'111ιι·ι.ε εεε εεεεεε

Κι·εε1ιεεεεεεεεε εεΐ εεε ΠΙεεε1εείεε εεε Αιεει· εεε δεεε·ει·1

νο111ιρειιεεε εε11ιεεεεειε ι1ει·ε1ι. .Τερεεε εε.ε1τει·ε θι·εεε1εε1:1οε

νιει· ιιε ε.118ειιιειεεε _ιεεει· εεε ι1εεεεε1ιεε Ηεει·εε εεεεεε1:11ι1ει,

εεε ι11ε 11ε1ι1εεε1ιεεεεεεεεΙιεε εο11εε Με 8 ρΟτ. εεε Πειρ11εεε

ειεει1εε εειεεεεει εενιεεεε εε1ε. Π1ε εεοι·ει νει·1εει.ιε1εεεε

δε1ι1ε.ε1ιτεε 1ιε1ε1ιι·ιεε ‹11ε _1ερεε1εε1ιε Βεε11Με1ε11.εεε·. ι1εεε ε1ε

εεε ι1ει· εοι·ιειει·ιεε Ζε.1ι1 εεεο1ετ ε1εει εεει·ειο1ιεε 1ώεεε, εεε

εε ιιιιιι·εεε ι1εεε ιε ε11ει· 1Βι1ε άιε Πε1ι1- εεε ι11ε Βεεει·νεερ1ε1·

1ει· Με ι1ειε Γεε11”εεεεε Πειει·1ε1 111:ει· ι11ε Νοιιε ι1ετ.1ει·ι.. Π1εεε

εειιιιε1τιΒε Μει.ει·ιε.1νετιεεετεεε νει· νει· ι1ει· 5ε1ι1εεει Με

1ειι1ιεεε εετε1ιεείεει·ι. εεε Με, νι1ε Με ε 13.εειεε Ει·ε1ρειεεε

ει·νιιεεεε, εεεε εεει·ε1εεεει1. Πε.ε1ι εειΓεεεειι‹11ει· εε.ε1ιει·ει· Πε.εε·

εε.1ιιεεε, ειεει· ει.ι·11ι-ιεε Ηεεεεε.1ιεεε; άετ $εε1ιετ.ερο11εε1, νιε1ι

ι.ιε1ιεεεει· Πεειείε1ιιιειιεε πει· εε ιεϋι;11ε1ι. Με ΔεΠι·ει:εε νοε

1εριι1εειιεε εεε εε.εεεε Ε'ε1ι1εει.ι· 1ι1ει1ει·ε1ι πε νει·1ι1ετ1ει·ε, ννεεε

ειιε1ι '1'νε1ιεε. Πνεεετει·1ε, Βει·ιεει·1 εεε .ειιι1ει·ε 1ει'ε1ιτιοεε

1ιι·ε.ε1ιεε1ιεε. εεεοει1ει·ε νι111ιι·εεε άετ Η1τεειεοειι.ιε, 1ε εεεοι·.ε·

ειεει·ι·ε;ιεεάει·· 11νε1εε εεΓι.ι·ειεε εεε εε εεε Βεεεεε εε11:ει.

Ο1ιο1ει·ε εεε ει1ει·1εεεε Ρεει. 1ε νει·ε1εεεΙιεε Ε"11.11εε 1εεεεεετε11τ

νιει·ι1εε. Α1ε 1.ι·ε11'1ιε1ιεε Ρι·ορεν1ε1ιτι1ιιιιεεεεεε Πνεεεεει·1ε εο11

εκει 1ιει Με .1ερεεειε Κι·εεεει., ι1ι·ει Ρι11εε 1.11ς1ιε1ι, ξεειι€11ιι·ε

1ιεεεε, νιε.ει·εεει εεε·εε εεε Βειιεειι 1ιεεειςει· Νεει·εεεεεεεεεε1

ειε Πιεεεεε ε·ε1ειει.ετ εεεεε εο11. Αεεεει·οι·ι1εει11εε 1ε 11ιιει·

ιι·1ιεεει1ιειτ. εει.ει·ει11ιετ. ννιιι·ι1εε άιε ετιεε.ε;εε 1ινις1εε1εεεειι

Πεεεεε1ιιεεε εει εεε .Τερεεει·ε τ1ετ1ειο1ι, ι1εεε ‹11ε 1ειεΙ11ι.ιεετει:ι

8ο1ι1ειεε ε11εε εε.ε1τει·εε Αεειι1εεεεεε νι1111ε; Ρο1Βε 1ε1ετει.ει1

εεε ι1ει·ε1ι εεε _1ει1ειε Πεεεε εεεεεοι·εεεε εοε1ιετε.ι11,ε· εεε

νι1ε1ιε1ιεε 11ε1ε11εε1ιε1τεε1εε. Ιε ε1ι1ιει·.ε1εε1ιει· Βεε1εεειιε· νιει·άεε

ιιε ε11εειεε1εεε Με 1ιει·ειι.ε εε1ιεεειεε Τετεεο1ιεε, εεεε Με

81ε.τ.ιε ετ.ει·ι1ε Κ1ε1εε·εεε1ιοεε επι. ι1ε.εε 1ιοιεε11:1ει·τε νει·1ει:εε

εεε εει21.ε,ννεεε εεε Ρι·ο_ιε1ιι11 εεε ε;ι·11εεει·ει· 111ει.Γει·εεες εεε:

εεε ειε1ι 1ιει·ειτε εει'ειιιι1ειτε οι1ει· άετ θεεε1ιεεεειεετε1 ειο1ι

εε16ετε,εεετε.ιιε·ι. 1ει 1ιει·ιε·εε 1ιε11ι.εε άιε θεννε1ιι·εεεεεενιεεεεε

ιιε ε11εεειειιιεε ι·εεε1ι εετ1ρ1ιεε Κειερ111ιετ1οεεε. Βεεεει1ει·ε 11ε1εε

ιε ι1ιεεει· Βεειε1ιιιιιΒ· εεεετιιει·εεεε Πεεεεεεεεεεεε νοι·τε111ιε.1'ι. Μ.

Βε1ιι· εε15.1ιι·1ιεε ννει·εενει1ετεεεεεε εεε Αι·1111ει·1ε-εετ1 Μει·ιεε-Οιε

εεεεεεε εεε 1ε ε1εεει· 111εειε εε εεεεεεειε ά1ε8εε1ειοεε.-Ηι·εεεεεε

εείειεειετ. Αεε1ι τ11ε-Ηε.εάει·εεετεε εετειεε εϋεει·11ρ;ε Ψεει1εε.

θι·οεεε θεννεεεεει·τιειεειει·εεεεε, Ιε1'ε1αιοεεε @Με εει·ε1εε

θεεε1ιοεει.ει1ε εεει·ε1ιτει·ιειει·εε Με. 131ιεεεο ,εεΓειεετετ ε1ει1 ‹11ε

Νεε1ιειερ1'ε ειπ 1ι1εε1ιεε Ψεεεε. 80 ρΟτ. ε11ει· ι11εεει·1εεει.

εεεεϊε1ιι·ι.εε 11ει·1ει:ειιεεεε εει1ειεε τ6τ111ε1ι εεε πινει· ει·1ο1ε·ιε

εεε Βε‹1ε ιε 1ιιιιεεετει· 11ι·1ει, εεενιει1ει· εε1ιοε ε.εΠ1εει 8ε1ι1εεει.

1'ε1ι1ε οι1ει· ε.ει' άειε '1'ι·ειιεροι·ι ιιεει Η111'ερ1ετεε. Με Ψεετ11ιε

1ιεει11ιιεε· νει· Με Βιιεεεε νι1ε εε1 .Τερεεειε 1ε ει·ετει· Πιε1ε

ι1ει·ε1ιεεε ε.ει.1εερι1εεε. Π1ε εειι1ει·εε11:1ε·εε νει·εεεεερεε1ιε1ιεε

1ιενιε1ιι·ι.εε ε1ε1ι νοι·ιι·εί11ιε1ι. Πιο ει·ϋεει.ε 1νιε1ιι1ε·1ιειι ειπε ι1ειε

ει·ετεε νει·εεε‹1ε εε1ε·εειεεεεε, όει·, με εεε·ε1εςι, 1ιει 1ε1ε1ιιεε

..ε ..νε --__:ε-πω._,·-.;-. /_



«σε

Ήιιπποπ πιει: ιιππιοι·, »οι επΙικπι·ππ οπο: Μπιππ Με ππι· Βοι

Ιππι; Ιιοι.>;οπ Ι›ΙοιΙιππ Ιπππιι. Ιιι ποπ ΗριιπΙοι·π, νοπ ποπ ΡοΙπ

πριπ1.Ιοι·π.πιπποΓοππ·οπ,ινιιτπο ποοιι ΤιιπιιοΙιΙΙοιε π.οοπιιποπ πο

πτΙιπιτοτ. Απιππιπτιοποπ ννπι·ππ ποπι· ποποπ οι·ι”οι·ποι·ΙιοΙι, πιοι

Με νιπτ απ! ιε.ιιεπππ νοι·Ιοιπιιπςοπ. Πιο ΕτΙ'οιπ·π που ΙνπππΙιο

Ιιο.ππιιιπε ποποπ Ιιοι Ιιοιποπ Ριιι·ιπιππ π,·ιππποιιπο.

νοιι Ππινοι·πιτπιοιι, ιι·ιππ. Ιππιιτπιοιι π. Κοπεπεποπ.

- Ππτοι· ποπ ιπ ποι· οιποπ ΒορτοιιιΙιοι·ινοοΙιο πιιι ειιππιιοποπ

ι·πεειεπΙιοπ Ππινοι·ειτιι.ιοπ π ο π ε: π να· ιιπ Ι τ ο π ΕΙο ΙΙ ι ο ι·ο π

Ιιοππποπ ειππ πιιι· ιιπ παπι Ππινοι·ειιπτοπ Μοπιπι

π οι, πππιΙΙοΙι ιιπ ποι· Ππινοι·ειιΜ: Κ π ε π π . ννο ποι· Ρι·οΙ'οπεοι·

ποι· ρπιιιοΙοο;ιεοποπ Αππωιπιο Πι·. Ν. Ιιι π Ιι ι πι ο νν ποπι Επια

τοι· ε:οπ·ΙΙΙιΙΙι ννπι·πο, πππ ειιι πω· 'Ι' ο πι ε ΙΙ οι· Ππινοι·ειιιι.ι, ννο

ποι· ΚΙιιιιΙιοι· Ρι·οι'οεποτ Πι·. Μ. Κ π ι· Ι ο νν :πιιι Μπεστ ννιοππι·

π·ονιιπΙιΙτ ννιιι·πο. Απ ποι· Ποι·ρο.ιοι· Π π ι νοι·ειιπτ. πιο

πιο Ιοτ2τοπ νιοι· νοπ ποπι Ρι·οι“οεεοι·οπιιοΙΙππιππι ποινιΙΙιΙΙ.οπ πω·

:οποπ Με 1884 (Βιπποι·, ν. 8ε.ιπποπ. Θ. ν. Οπτιιιιποπ

πππ ΔΙοπ. ΒοΙιπιιπΙ) Ποπιπιποι· ποποπ, ιπι ιοτπτ ποι· Ριο

Εοεεοι· ποε τπιπιεοΙιππ ΒοοΙιτε Πι·. Γ' ο ε ε ο ΙΙ :ππι ΒοΙαοι· πο

"πιιι πιοι·ποπ. Ζπ Ι)πικοποπ ποι· πιοπιπιπιεοιιοπ Γει

Ιππ Ι ι5.ι.ο-π ειππ ο;οινιι.ιιΙτ πωπω: ιπ Ποι·ροτ - Με. Πι·.

Β π· ο Με ι (θρΙιτΙιπΙπιοΙοπ), ιπ Μ ο ε ΙΙ ε. π - πω. Πι·. Κ Ι ο ι π

(ΡπΙΙιοΙοπ), ιπ Κ π. ε π π - Ρωι·. Πι·. Β π ο π πι ο να ε ΙΙ ι (Οπι

1·ιι1°ει. ιπ Ο Ιι οι· ΙΙ ο νν - Ρι·οϊ. Πι·. Ε ο πι ι ιι ο νι· ο κι ('ΓΙιοι·ο

ποπι), ιπ Κιονο· - Ρι·οι'. Πι·. ΟΙ: ο Ι ο π ε κι ((:Ι·οτιοΙιιιιοπο Μο

πιπιπ), ιπ νιίπτε οΙι :ιιπ - ΡΜ. Πι·. Κιιπ ι·οννοπΙΙι @ποιοι

ΙΒιιτ), ιιι Ο π ο ε ο ει - πω. Πι·. Η ο π ν” ο π ο π· (Επιγειοι.

απο).

- Ποι· Κοπιοι·οπ2 ποι· πιιΙιιϋ.ι·-πιοπιπιπιεοΙιππ ΑΙωποιπιπ, ννοΙ

οΙιπ ππιοΙι οιπο Πορπτο.ιιοπ Ιιοιιιι Κι·ιοαππιιπιετ.πι· πιπ νοι·Ιοι

Ιιπππ· ποι· Απι.οποιπιο ειπ πιο ΑΙΙ:ιποπιιο ποοιιπο

.ποιπ Ιιπιτο, ιπι. πιο 16. $οπιοιπΙιοι· πιο οιίιπιπΙΙο ΜιτιπιΙπππ ιιι

Βοποπ.ο;οπ. π." πιιε Μιπιπτ.οι·ιππι ππι· Βοοιπππιεπτιοπ ποι· Αιω

ποιπιο ποιπ Ηιπποι·πιε οπιποποπεπτππ, πε οπο: πιππΙιοΙι επι,

ποιιπ πιο Αιιπππιπιο ιπι`οιπο ποι· Βοι'οι·ιποπ ιιπ πιιπ ΖινιΙι·οπεοι·ι.

!ιΙιοι·ποΙιοπ ννοι·πο, ννοιΙ οιπο ει.πιοποπιο ΕπΙιτπιιετπιτ ιιπ πιιιππ

τοποοι·τ ππποπΙΙΙιπτ ππι. ΑΜ' θι·ιιππ πιοεοι· ΜιαοιΙιιπα πι" πιο

ιΚοπιοτπππ οιπο ποεοπποτο Κοιππιιεειοπ, ΙιοετοΙιοππ πιιπ που

Ρι·οι'πεποιοπ Ι)ιππιπ, Βπιπ, ΡειινΙοι.ν, .Ιο.ποννοικι,

θοΙιιπιοινπιιι, Ροσποι·οιν π. π., ποννιι.ιιΙτ. ινοΙοΙιο πιιι

ποιπ Βπτνι·πι·ι' οιιιοπ ΒπΓοι·πιρι·οιπΙιτπ ο.ιιϊ ποι· Βοοιε οιποι· νοιι

επιππιποπ Διιτοποπιιπ Ιιοιι·επι ννπιπο.

-Πο.π δι. ΡπτοτπΙιιιτποι·ιποιπΙ.ιοποπιοπιπιπι

επΙιο Ιπει.ιτπτ ππι πιοΙι ππι·οΙι οιπο Ποριιι.πιιοπ ιιπ ποπ

Μιπιετοι· ποτ νοιπεπιιι'ΙΙΙΙιτπππ οΙιοπιιιΙΙε ιπιι. ποπι θππιιοΙι

ππιθοννει.Ιιτιιππππι·Απτοιιοτιιιο;.ποννει.ππι.

- Ποπ· Ρι·ινοτποιοπι. π» ιιιιΙ.-πιοπ. Αιπιποπιιππππ ΚοπεπΠο.πι.

πω Ποπριιο.Ι ποι· Μ. Ππποπιο-θπιποιπποΙιει.Γι: Ιπιι·πιιιοιπιποι·

8οΙιινοοιοτπ ποπ Βοιππ Κτοπποε, Πι·. Βιιπο νν επι, ιπι :ππι

ππεεπτοι·ποπτ.1ιοΙιππ Ρι·οΙ'πεεοι· Επι· (ιοΙι πιπε

ΙιιιΙΙ”ο πππ θγππΙαοΙοπιπ πιο ποιπ ινοιΙιΙιοΙιοπ πιο

πιπιπιεοποπ Ιπειιιιιιι πι·πο.πιιι ννοι·ποπ.

-- πιο; ποπ νοι·Ιοεπππ·οπ ιΙΙιοι· πΙΙποιποιππ Ρα

ΙΙιοΙοπ·ιο ιιπ ποι· Οποπεποτ Ππινοι·πιι.πι ιπι, οιπ

ιπι· Βοεπαιιππ· ποπ Μπι πιο ΠοΙιοι·πιπποιιιππ· ΡτοΓ. Ροπ ιν γ ε

ε ο τ π ΙΙ ι ο οι·Ιοπιπ·ιοπ ιιοΙιι·οι.ιιΙιΙε, ποι· Ρι·οιποεοι· ποι· ΗιετοΙο;;ιο

Πι·. Η π π Ι‹ ο π· ο ΙΙ ι Ιιοιι·ιι.ιιτ πιοι·ποπ. (Β. ΗΜ).

8ιπιιπποπιιδοΙοεοπΙιοιτοιι.

- ΑΙΙο Αοι·πτο πππ νοι.οι·ιππι·ο ποι· Ιιο.ππ

“παω” Κι·οιεοπ 8εγειι·π.ιι (θοιιν. 8οιιπΙιιτπΙΙΙΙιπΙιππ

ποπ Πιοποι. 8·οιΙπππιπι:, Μπι οιπ ΚοΙΙοεο ππιποι·οοΜοι·

ΙΙΙΓοιεο οπι.Ιιι.εεοπ πι. (Η.ιιεε.)

- Ιπ οιποι· ι‹οπιιιιπιοττοπ $ιΙπππε ποπ δε. Ροτοι·εΙιπι·π·οι·

διππιπιπι.ε πππ ποπ Ρι·π.ειπππιοπ που πι.ππτιεπιιοπ Ποπριιο.ΙΙιοιπ

ιπιεειοπ ιετ πιιι; 7 ποποπ θ Βιιιπιπππ ΙιπποΙιΙοεεοπ ννοτποπ, ι ιι -

πιεπΙιο Αοι·πιο επ ετπ.πτιεοποπ Πιππεποπ ιπ

81.. Ροιπι·εΙιπι·,π 2πππΙπεεππ.

- ΒοπιιπιιοΙι που Απππιπ·πρ ΗιοΙιτ ποι· Αοι·πτο ιπι

νοπ Κπι·ιπππιποΙιππ θοποτπιςοπνοτποπι· οιπο νοτποΙιτιίτι π.π πιο

 

ι ΙΙιιι·ΙπππιεοΙιοπ .ποποπ οι·ι.κοπεοπ. Π: Μαιο ππιπ1ιοΙι ππι· 'Ι*ιι1εοπ

εοΙιο Αοτπιονοι·οιπ ποπ Κιιι·Ι. Θπιινοι·ποπτ πτεποΙιτ, ποιπο πιι

εΙιοποι· νοπ πο: ποπ Απτπιππ πιιι·οΙι πιο Ζιι·Ιππιπτνοι·εοΙιι·ιι'τ νοιιι

θ. .ΠΠ π. .Ι. επΙι Ντ. 5ΟΠ8/5ΟΙθ ππιοι·Ιππι.οπ Απ:οιπ·πρπιοΜ

ποποπιιΙιοι· Ροτιοπτοπ. πιο νοι·Ιπιπππποπ ππτοΙι Βοιιπεεινο.Ιϊοπ

οι·1ιιιοπ Ιιο.Ιιοπ. επ οιιιΙιιιιποπ. Πιοεπε θοπποΙι οτοΙΙιο ποι· Θοιι

:οιποιπ ω" Κπι·Ι. θπποι·π.ΙΒ·οιι νο ι·ποπι· πιιι· ΙππιεοΙιοι

πω: νοι· πππ ωιιω πο.πιι πιιιιιπΙπτ οιποι· ποποπ ΖΙι·Ιεπιπι·νοι·

ποΙιτιΙ'ι ποπ Κι·οιποΙιπΐο πππ ποπ ΡοιιππιπιοιεΙοι·π Κπι·Ιοπππ πιιι,

ποιπ ποι· Θοππι·ει.Ιποπνοι·πππι· ποε ΘπεποΙι ποπ

ΈπΙεοπεοΙιοπ Αοι·πι:ονοι·οιπε πΙιεπΙοππι: πω.

Ποτ ἐ 15 ποπ Βιι·πιπ·οποτποε νοι·ρπιοΙιτο ιοπο Ρ:·ινο.τ.ροι·εοπ, ΙΙΙιοι·

_ιοποπ ιιπ ΙιοΙαιιιπι: εοννοι·ποπο νοι·Ιιι·οοΙιοπ ποι· 2πετ.πΙιοπποπ

Βοιιιιι·πο εοίοι·τ οιπο Απποιπο απ ιπο.οΙιοπ. Βτιοιι- πππ δοΙιππο

νι·ππποπ Ιπππποπ ιι.Ιιοι· ππι· νοπ νοι·ΙιτποΙιοι·π Ιιοι·ι·ΙιΙιι·οπ, ιιπ οιποι·

νοι·ίοΙο;ιιππ, επιΕπιιο ποι· Βοιιπι·ποπ ππιοι·Ιιοπ·ππ πππ ποεΙιο.ΙΙι

ιπιιπε πω· ποιιιτιιπο νπι·ιοιπππποπ νοπ ιπποτ Ρι·ινοι.ροτεοπ ποι·

Βοπϋι·πο πιπ οι·Ι'οτποι·ΙιοΙιο ΙποΙππιιπ· π:πιπποΙιτ. ναοι·ποπ. Απεεοι·

ποπι νοι·ρπιοΙιιπι. πιο Απι·πιο ποι· € 182Ι ποπ π·οι·ιοΙιτΙιπΙιοπ ΜοπΙ

πιπο.Ιιιει.πννε ιιΙιοι· πι1ιιιτΙιοΙιο Ιιοποπτοπποτο νοι·ννπππιιπποπ, πιο

ποπ 'Ι'οπ ππι· ?οιπο Ιιιι.Ιιοπ σποτ ποποπ ποΓπΙιτΙιοΙι ειππ. ππνοι·

επ,πιιοΙι ποπ ΠιιτοτπιιοΙιπιιπει·ιοΙιιοτ ιπ Κοππτιιιπ 2π ποΙποπ. Πιο

νοι·ιςο1ιοπ π·πποιι πε Βοπτιπιπιππποπ πιοεπε 5ειππ ποειιο.ΙΙι πιοΙιτ.

πππ: οιποι· Ιιοεοπποι·οπ ΑΙιππιιπε: Ιιοπι·οΙιτ. ιινοιΙ Βιι·πιοπ ιιιτο.=.κοιι

Ππιοι·Ιοεπιιιιπ ποι· ΑπποΙΒ·π ποποπ ιιπ β 15 ποπ Βιι·πΙποποτποπ

νοι·ιι;πεοΙιοπ ειππ. Ψπιιι·οππ ποι· Ππποτ ποπ Κι·ιοΕπ

ιππι:ππποε ιπ Κπι·Ιπππ "οιποπ νοι·ι.ς·οΙιειι προ

ποπ πιο ποποπ νοπι θοποικ νοι·ποεοΙιι·ιοποπο

Απποιο;πρΠιοΙιτ νοπ επιτοπ ποι· Αοι·πι.ο πποΙι

ποπ 8·οΙτο π πο π Β ο π τι πι πι π π Η ο π πω· οιιιιππιπι·ιεοΙιοπνπι·

οι·ππιιππ· ποπ θπποι·πιποπνοι·ποιιι·ε π· ο π. ΙΙ π π ο ο πιο ι·π ο π.. Ζιιι·

ποππιιοπ Ει·ιιιΙΙππε πιοεοι· νοι·επιιι·ιΙτ ειππ πι; ιπ πιιπ ιι ο

Λοι·πτοππι·οοΒοποιεπιππ νοι·ρπιοΙιιοπ. -

ΕριποπιιοΙοειποΙιπο.

- Πιο Ροετ ιπ θιΙιιι·ιο π. ιιπ ι·ιιπειεοΙιοπ πωσ ππι ποπ

ΒπΙοι-Νοι·-Βπτηννοι·ποπ ννιιι·ποπ οιπ 4. 5πριπιιιΙιοι· ΡοπτιπΙΙπ,

Ι:οπει.οιιοι·ι. Ζποι·ει οι·ΙΙι·ππΜπ οιπ νοπ ποι· 8τειι.ιοπ ΜπιιπεοΙιπ

πιιπ. οιιις·οττοποππι· ΚοεπΙ‹. ποπιι ποπεοπ πω." πιιπ ποιιπ ιπιπ

πιπποι Γοιπιιιο ιπ ΒοτιιΙιι·ιιππ· ποννοεπιιο Ροι·εοποπ. Βιπ πιιπ 18. Βορ

Ι.οιιιΙιοι· ιινο.ι·οπ ποιιπ εοπιοι·Ιιππ. νοπι 1Ι.-17.ΒορτπιπΙιοτ πππ

οι: Ικοιπο ποποπ Βι·ιει·ππΙΙιιπποπ. Πι: ινιιι·ποπ απο” νοιπ Πο.πρτ

οΙιοΙ' ιπι Β.ιιοιΙοπ ποι· ιιιειπ‹ΙεοΙιπι·ιεοΙιππ Αι·ιποο νοι·πιοΙιτειπποε

ι·πε,οιπ οι·πι·ιιι”οπ πππ 'Γι·ιιρροιιΙΙοι·ποπο πιιι· ΑπΐτοοΙιτοτΙιπΙτιιππ·

ποι· Ωπει.ι·π.πιιππο οπτεει.ιιπι. Πιο Ρπεπππιοι·ο ννοι·ποπ 5.ι·2τΙιοΙι

ππτοι·εποΙιι (πιιι' ποπ Βιιιι.ιοποπ Μπππεοπιιτι_ιπ πππ Ρο;;ι·ππιτεοΙι

ποιοι. ΑΙΙοπ πιο $τει.ιιοπ ΠπΙπι-Νοι· ρππειοι·οπποπ 'Γτιιρρππ

ΙποΙιοΙοπε ιπι. ποι· Αιιιοπι:ΙιοΙτ Με που δι.πιιιοιι ππτοι·επ,τ.:τ. Ζπ

;.ςΙοιοιι ιοτ οιπο ΙιιπποιοΙιοππο ΖιιΙιΙ νοιι Αοι·2τοπ πππ πωπω)

Ιοπ·οπ πιιι. ποιπ ιιιπποι·ππ πιοπιπιπιποΙιοιι Ροι·εοπιι.Ι πιιπ ποπ

ιι6ιιπ,·οπ Μοπιππιιιοπιοπ πππ ΠπειπΙ'οΙαιοπειπιποΙπ ΙιιπΙιοοι·ποι·π

ννοι·ποπ.

- Πιο ΟΙιοΙοι·π. ιπποΙιτ. ιιπΞι·ιιππιποΙιπιι ΙνοιοΙιεοΙ

ποπι οι. ννοιτοι·ο Γοττποιιι·ιαπ, ννο π.ιιοΙι ιπ ινπι·εοΙιππ Ι›πι·οιι.ε

4 ΕτΙ:το.πιιππποπ νοι·ποΙΙοπιιποπ ειππ. Νπι· πιιπ π· Ι ο οι π π· ο Κ,

ινο πιο πιιοι·πι·πτοπ θιιοΙοι·πιπ.ΙΙο ΙΙοιιει.ποιοττ ινιιι·ποπ, ειππ πιο

ποιπ 10. $πριππιΙιοι· ΙΙπιπο Νοππι·ΙΙι·ππΙΙππποπ ππιιιοΙποι: ινοι·ποπ.

Πιο θοεπιπι.2π.ΙιΙ ποι· ΟΙιοΙοι·ιιΐο1ΙΙο ιπι ι·ιιπει

ποποπ Βοιο ιι πιιι·Ι'ι:ο Ιιοι·οιτε πιο ΖΙΙΙ'οι· ΙΟΟ ιιΙιοι·πτοιποπ.

Ιπ Ρτοπ ε ε οπ κι πιο ΟΙιοΙοι·π ιπ πι.πι·ι:οι· ΑΙιππΙιπιο Μομπ

ίοιι. νοπ ΙΙι.|29. - 17./80. 8οριπιπΙιπτ ιπι π" ρι·οιιεπιποΙιοιι Ηιππο

πιιι· οιπο οιιοΙοι·πνοι·πποπιιπο Βτιιι·ιιιιιΙπππ· Ιιοι οιποιπ Αι·Ιιοιιοι·

πιιπ ποι· Ι:Ιοι.ς·οππ νοπ 'ΓΙιοι·π π·οιποΙποτ ννοι·ποπ. Απΐ πιο ΕΠΙΜ

ι·πππ πω· ποπτεοΙιοπ Βοπ·ιοι·πππ πιιι, ππεε ιπ Ρι·οποεοπ ειππ

ποιπ ΟΙιοΙοι·πιιοι·π π·οΙιιΙποι πω. ννπι·πο ποιτοιιε ποι· ι·πεπιποΙιοπ

. Κοιπιπιεειοπ ππι· νοι·Ιιιιτππο; ποτ Ροπτ πιο. πιο νοι·Ι”ιιππππ·

ποποπ Βτι4Ιιιι·ιιππ ποι· Βοπιι·ΙΙο Βι·οπιποι·π·, Μπι·ιοπννοι·ποι·, (ποιιπ

ποπι, ΚιιΙπι. 8οΙινι·πα]ιιππ ΤΙιοι·π Με οΙιοΙοι·πΙιοπτοιιι. - επικο

ιιοΙιοπ. Ροι·εοπππ, πιο ειπε Ρτοποεοπ ιΙοιπιποπ,· ννοι·ποπ ποπι· πιο

Με ινοιτπιππ πιτπτΙιοΙι ππτοι·ειιοΙιπ ινοι·ποιι. Βιε ειππ Ι'7./80. δορ

ιοιπΙιοι· »πιιπ ειππ πιο θοεππιτποΙιΙ ππι· ΟΙιοιοι·πΙ'π.ΙΙο

ιπ Ρι·οποεοπ πιιΓ 258 ΙΞι·Ιαο.πιεππποπ πιο Θ? ΤοποεπιιΙοπ.

- Ζιιι· Βι·πι·οιΙ'ιιππ νοπ Μπεει·οπ·οΙπ ποποπ πιο Ο ιι οιπ το.

πιτ ποι· ΟΙιπΙ' ποπ Οπποευ.οτ Ωπο.ι·πιιι.ππο-Βππιτπε Πι·. Π πππ πο

ΙΙιιι ειπ πιο Θι·οπποπ ιπ ΡοΙοπ πππ ιπ πιο Ι·Ιπι'οππιππιπ ποι·

θετεπορι·ονιπποπ πΙιιιοπιιππππιοι·π π·οι·ποπ.

ΒΤ.
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- Με θσειιππτ2ει1ι14οτΚτευ1ιου1υ σο" 111ν11- Φ Ν8,ο1181;θ $1";·.1Π8άθενθΓ81Πε 8ῇ_ Ρω;θι·8.

1ιοερ11.Μοτιι 81.. Ροτοι·ε1ποτεε ΜΜΜ ειπι10.8ερτ..

ο!. .1. 9θ18(28 που. 318111 ά. νοι·νν.), όπτπυιοι· 880 '1”γρ1ιιιε - Βιι1-8θι· Δθχ·21;ο; Β10ΠΜ;8,8, ς1_ 4_ Ο1ςτ_ 18ο6_

90 ννοιι.). 918 όγρ11111ε-128ννοιι.1, 258 8ο1ιω·11ιο11 - (Ο ιι1ο1ιτ1.

58 Β1ρ1ιι1ιει·1ο -15 στου.), 48 Μσιεοτη - 14 νοιι.) πιω 18

Ροο11οιι1€ται:1ιε - Π) στου. Με 1ιι άοι· νοτνσ.1. π] _ Ι . _ Η Ε) Β . ΙΙ .
-1)1ο θοαΜπωτω.111 άοι· 81.ετ11οί15.1Ιο 1ιι 81. Ρο- Τ88θεω ΠΠυε- ν.ΒἐἑἑΙΠΒὅὲἰΠΒΠΪΥἔἑ ι,!ῖἔ'θΗἔΒἔθΠ Μ”

(€οηεΒιιι·Β· Β8Ε1·ἔἔ2ἱτἔ8€ἔε3ΙΨἑ›ὅἔονθΙ0π1 4. Με ειιιιι(1Ο. 8«ΞΙρι.

. . ” · . . · ιι 1 α:Κῖἐ"ἑἴθἰἔἑιἔἶθΠ ( 7 λ ΦΠ."Μει 8. ο Η η ω] ναι" οἰιιοε νν1εεοιιεο11είι11ο1ιωι 5ο1ετοι5.τε.

'Γγρ1ι. ωκε.ιιτ.1ι. 1, 'Ι'γρ11. ππά. 84, 11'οϋι·1ε τ00ι11°τωιε Ο, '1'γμ1ιιιε

ο1ιιιο Βοετ1ωιπιιιη.=; άοι·Γοι·ιπ0, Ροο1ωιι 2, 11ιιεοτιι 15,2ο11ω·12.ο11 25,

1)1ρ1ιτ1ιοτ1ο 18, (1ι·οιιρ Ο, Κοιιο111ιιιειου 12. Οτοιη:6ι»ο 1.ιιιηιω- -φ ΝΜ"1"081Μηαε ς1θε1)θα1;Βο11οη8.τω;11οΒοη

οιιω11Μιιιη; 18, 1Στγε1ρο11ιε 2, θτ1ρρε 5, 1ζωο.ιτ11:111εο1ιε Μπι· _ _

8·επουτ2Βιιάαι18· θ!). Β.τι1ιτ 2,Βρἰᾶοπι1εο1ιε11ου1πε1τ1ι10,Αοιιιοτ ν01°01118: 1Υ1011Μις, ό. 28. 80:32. 1906.

ϋο1οπ1ιτ1ιοπκιιετἱειιιιιε 1,Ρωτοτ1τ.1εορ1άοπι1ω 1,Βο121ω·ευ111ιε1ι Ο.

Απτ1ιτιπ Ο, Η άτορ1ιοΜο Ο, Ριιω·ροπ1ΠοΒοτ Ο, Ργϋπι1ο ππά

Βορτ1ωοιπ1ο .Τιι1ιοτοι11οεο ι1οτΙ.ιιιη;ω 9θ.'Ι`τι1›ει·οιι1ω=‹> επι

άοτοπ· θι·8υ.ιω 28, Α11ιο1ιο11ετηι1ε ππά Πε111·1πωττοπιουε18. 1 ο

6οιιοεο11Μ1ο1ιο πιω ΑΠ'01111181Ι1181ΗΠΙΠ 87. Μ81°88111118 εει11Ι1› 81,

Κτιιπ1ι1ιο1τοπ άοτ νοτκ1ειιιιππεοηεπο '18, 'Γοη;ο1:οι·οπο 42.

 

ΑΝΝ01201212 Π21)ΒΒ. ΑΕΠΙ' πετάω Η: άοτ Β11ο1ι1ιατιά1111ι; νοιι Κ. Ε. ΕΠΡΕΠΕΠιτ

ῇ81:. ΡοτοτειΒιιης, Νονε1η-Ρι·. 14,εονσ1ο 111 ιι11οιι1ι1- Μιά σ.πε12ιικ1. Απιιοιιοοπ-Οοτιηπο1τοιι ω18οποιπωωι.

 

Βειτ1οτιο11ο Ι·Ιθ11ιιιι;έ· άι1το1ι Ρ11οερ11οτ

- 1- Με 0,05 Πι·.).

[Π]()ΜΝΟΙ1 Μεε1εεεετι Ηειι1ρτΒεετευ11τ1ιε11 τε1ηε Νυε1ε1ι182υτε Μ, νοτι Πτ. 1.ερτ1ικ:ε 11ετεεετε11τ.

Πιο! Η64. ΑΖ14' 027, Ρ4.

Ετρτο1στ: Βεὶ Ρ11οερ11ετι1τ1ε, ΝευτειετΙποιήο, Μιε1ι1τ1ε, Β1υτατωιιτ από ΑΙτετεο11κανε1ε1ιε.

 

 

Οε:Βτειι1ε11εειτικνο1ευΠ,ς: 4-1θ ΡἰΙΙειπ νν211ιτευό άοτ ΜειΕ12ε1τ.

1)τ. Εερτὶικε, 62, Με ι1ε Μι Τοιπ, Ρειτἰε.

Ει·11έ.1111ο11 1ιι ε.11οτι Βοεεοτο11 Αροτ1ιοΚοτι.

 

  

Μ111'1'111'1111'Β 1111111111

ποοιι1οιικι πρι ΛΗΕΜ111, ΡΑΧ11ΤΕ, 11Α- - 0οπριιιοκκο πο ρωηρεκιεστι. Δ

ΧΕ110111, ΗΕΒΡΑ0ΤΕΗ111 ιι πωσ εσοποο- ΜΜΜ' "ρ""""1"2"· "" “ω”

ασιιικωει ι:οεποπκ1πκι απε16οστιι απ» "=”."Μ"Ίπ 'Ι Γω."."" "Νι

·ωπι ο6ρειειω π: :ικτορετγργ πω·

ιεποστε1εγκρΜππιοΜετο ιι Τοπιιακργιο- “πω”. 6",""Π."0 Μ". κ. Η.

"απο κομε"Υ10 01"πθ.Υ Φ920Τ88- ω. Προσωικτι,0πε.,Β.Βοκιοωοκιωπ29.

Ποκορπ1ιππιο προοπιιι προπποκω·ι·» θλΗΑΤΟΓΕ1·1Β ΒλΥθΡΒ ω πυ6·1ικε.π1ε οι·11ιιιοπ1οι σε πεπο6ροκυισο·τιεκπαιπ ιιομ·1ιπκιιππ.

2`..`..



εεεεειτι ιτεεττεν,

εινα. σε Με”,

. Με 18 Με

τω. εεεεεεε. Μ. ΡΒΤΒΒ8ΒΠΒΒΕΠ τω.: Ροτεε ει: τω

τιιτιιιτιειετιοοιιττειιιιε
εετετ άοτ Ποόετατοε νοε

Ρτετ. Πτ. τ(εττ Ποτττε.

Ι)οτρετ.

·ι-'ε

Πτ. τεττεεεοε Κτοιτεττετε.>

Κτεε.

Πτ. ττειτοττ' τΝεεεεττ. _
5τ. Ροτει·ετιιιτιε. Δ.

 

Οτο ,,$τ. Ροτετεεε.τΒετ Μοάτοτετεεεεννοοεεεεοεττττ" οτεοεοτεττοεεε

5ο ιτε εε ε ε ε. --Πετ Δεοεεοετεετεει·ω τει τε Βεεετειι6. 8 Με. τετ εεε

_Ιετττ τεετ.Ροετεεετεττεεε;τε άοε εει1ετ·οε

τοτε

τετ· ότι: Βτεετεοερεττειιο ΖοτΙοε τε Ρεττττετ2ΟΚοε.οάετ4δ Ρίοε.- εε

Αιιτοτοε ννοτι:τεε 25 δορετετεεεεεετετοτ Οττετεετεττττιοτεεεεεεεότ.

-Κείετετο ννοτττεε εοιτ:ττ ειπε βετεονοε ΜΒΜ. ρτο ΒοΒοι1 ττοεοττττ.

1ετττ, 4 ΗΜ. τετ εεε ττεττ›ο

Μ.ειτ.στε20 ΜΜΕ τεετ-ττοε, ΙΟ ΜΜΕ εετεεττωτοε. ΠοτΞεεοΠάο

Ν3θ

. . . Ί.. ' ι .

Τ' λτιοεεοειεετε-Δεἰ·τεἶμ τουτο “ΗΜ Ξεοετε;το “Χ

τετττετ ιιιεπ εεεεεεττεεεττοε εε Δε: Βεστιττεει:ττεεε νοιι Ε.-¦τ'ε. Νοε”

 

τε $τ. Ροτετεεετε' Νοννετιιι-Ρτοεριετιτ .Νε Μ, :τι ττι:τττοε. - Εεεε;

εττετε εονντο εττοεετάτο τΚεεεττττοε εεεεεττοττοε Μτττοττεε εε τετ

τετ ειιιε εε εεττ ετοττνετττοτθεεεε «Μετάε;οεεεετ”τεΓετττοεεεε

τοτε· Πι·. Ε. Β1εεετε τε 5τ. Πειτε, τ”. 0,4 Ι;τετο, 6 εε ττοΙιτειι. 5βτεοε$

ετεειτοε Με!. εἙἙτ Μτττννοεττε. δοειττοε ν:4·έθ Π.Τετεεεοε 20697:

8τ. Ροτοτεττετε, εεε τ. (14.) ΟΙιτοεοτ.

 

ο Με. Ξ
 

 

Ιεττεττ: Ντ. Ηοτεττεττ Βοοεο: Ποεοτ οτεοε ττΙτιττεοτι τετοτοεεεετοε τίε.ΙΙ τω» Οεοοεεεεεετιε.τετεοιε. - Οο.τ”οΙο: Βτο

οττοεττεοΙτο Αεετγεο εεε Βειιτεει. - Ρτοτ.οτιοττε εεε νετετεε 8τ. Ρετοτεειιτςετ. Αοτετο. - ΜτττετΙεεεοε-ειιο άοτ θο=

εεττεοττείτ ρτεττττεεεει· Αοι·ετο εε ει”. - 'Γοιεεεεεοει·τοετοε. - Αεεοτειεε. '

 

ττεττοτ ετεοε κττετεετι τετοτοεεοετοε Ρο" νοπ 0οεο

εεεεεεΚετετεοπτ.

(νοτττες, ΒοΙιεΙτοε τε άετ (ΈοεΙτεοττοτ'τ ετοττττεεττοτ Αοτετο εε

τεστ.)

νοιι

Βτ. Ηοτεττοε Βοεεε - Εεεε..

Μ. Η. Νεοεετοεεεεοτ Ρετ!. εεει εεε τοττ Ιεεοε τοτ“οττοτοε

εισοτιτο, εοτ ειτττττοειτ «τετ Βοτ;ιε.εστεεεεεεεετ εοντοΙ τετο

τεεεοετο Μοιεοετο, εεεε οτεο Βοερτοεεεε8 εοτεοτεοε "σετ

Βοτοοεττ'οτττετ ετεοεοτετ, πει εε ιεοΙιτ Με τοε Με Ηο.ιιε

ετετ εοι· εοττ. Ροιετττο θετεεοετιεττ ττε.ττο εεε Ρεττοετοε

εεττοε να· εοτεοτ Βττττοετιεεε εεεεειτοτοε θττττεεεε ιεεει·

τεοτι εε εετοιεεεεοε, ετεο εετεοε Οτεεετειεεε ειιι εε

τ‹οεεεε ετεεετο.

Ηοττ Γ. Η., 49 .Τετιτο εεττ, Κο.εΓιεε.εε, νοε Κτττττττ8οιε

Κετρετεειι, ειιτ οεθοεοεοε νοιι ετετεοε Ετττττττεεεεε, Με

εετττε τιειεοτ νοΙΙΙιοιειεοε εεεεειτ, ετΙιτεετττο-Αετοεε

Αεεεετ ρτετεττοτι εετετ Βγειετοιεεε, ινοτοττο πετ” οτεεε

εττετοε Μεεοεττετε.ττε ετειντοεοε. Ετ τττειετο ττεοτ Βτεοττ

τοτε, Κορτ- εεε θττοεοτεεειεετεοε,Ε`τϋετοτε εεε 8οττετοτεεε

τετ Ερτεοετττεει. Με Τοιεροτετετ Βοττεε 39°. Νεετι εο

εεττοττοεετ νοτοτεεεεε νετττεεε τετ άοε ΚτεεΙ«:ε ιεττ εοι·

Βτττε, εττοττ νοε εετεοει Βοττειτοε εε εεεεοεττοττττεεε.

8 Τομ ερτττοτ ειιιε Ηοττ Β.. εε ιεττ τε Με 8ρτοοτι

ετεειτο. Ετ εεε εετττ εοττΙοοτιτ,το. εττετττ νοττε.τΙοε εεε, εεε

τετττο ιεττ ιεττ, εο.εεεοτε Ζεετειιιτ ετοτι εοετ νοτεοετοοετοττ

τω», εεειοετττοε εεετε τττε εοτττ άοτ Πιεετεε‹τ, ττεεε οι

αεοτττεετττοτ εεετεοτιεε ττεεεο».Βτεε εοτοττ νοτεοεοετιεοεο

80ετττετεεΒ άετ $ροτεοτετττο εοτε.εε οι·ετ Με ετοτττΓοεττοε

νετεεεεεε, εεττ ιεττ ετεοτ ιτττεεοε Βοειτο; εεε Ητειτοτετε

εεεε οτντε τε άοτ θεεεειτ άοτ Βττεττιοττοε εετ Ττεεεεε

εεε ετοεετ Πιεετεεττ Βοινοε ιετεττ άοε Ρειττοετοε οοεοεεετεο

εττυρτοτοε εε τεεεοε. Ηεττ Βτ.νοε Βετ8ιεεεε, σετ στο

Γ'τεεεεττοτττιοττ ττε.ττο, εεε Κτε.ετεεε εε ~ιιετοτεεεττοε·,

εεεττοε ιεττ, ιτο.εε εε ετοττ τιε νοτττοεοεεεε Ε'ε.ττ "τι ειε οτε

Νοορτοεετο. ττε.ειτοτε ττετττο,Βο.εε ετοττοτ @οτ εετ εε ετοτττ,ι

εεττ οτε ΠτεΠ1τττεεε εεε Ιεεττετεοετοε ττοεοε άετ ετοεεοε
Βεττιεοτεεετττετιεττ ειιτ τεττννετεο Βετεεε.τ _ τ ο

Βοτ Κτεεττεεττενοττευτ εοτττοΙτ τε εεε τοΙεοεεοε Τεεεε
εετεεε ε.ττετοε Οττετετττοι·, Ιοτοετο τ Βοεττττοτττσετε ετοτττοε

ετετι οτε, Με Τετερετοιετ εττοε'εεεοτειτ τωεττ_ ετο Ξεττιεοτ

εεε ττοτει Βοετεοτιεε νοτιεοεττοε ετοτιεεδ. εοΒοε ετοτι Με

τε ετο οεοτοε Βεεεοερετττοε. Ετεο οτεοετο νοτετοεττεε

Βοειττοτεεε οτεεετιτο τε ειττ τετετ εεε θιοτ'εττΙ, οτε εττττο

Με 8οε‹το εεετ οτεε Ρτοιετεεεε τττεττεε, ιτοτοε Βοτττετεεε

νοιε Κτοιεττοε οτε εεεεετετ εεεπτετεεε.τ”τ εεεεεττεοττ

ντετιτο. '

Ιετι ετεεε εεεοε, εεεε ιεετεο ετερτεεεττοεο νοττεετεεε,

Με ττεεετο εε ετεε επι οτε Κο.τετεειε, ιεττ _τοτετ Βοιωτι

ττετε Ζινοττ'ετ ετντεετττο; ντοτ εττεοτ Με ετε Λεεετιιεε.

:Ιοεε οτε Αεεεεεε εοι· Οεεορττεεεεεεεε οιτοτ ετεο Μοετο

εττετττε ιεττ Ηοτνοτιν6τεεεε οτεοτ εοεττιειετοε Ρο.τττο εεε

Οοεορττο.Βιιε νοττοτεο, ινοτοεε Ροτεοτεεε ιιπε εε εοτεεεττε

τετ οτεοετεε, οτε τττοετεε 'Εεεε εετττοτ οτε Ετετεετε ετε

ττετ, εεε ιεοτεο εεεετιιεε εε τεεεττοτττεεε εεετεε. Ρε.ττεεε

Ιιετττο εετετ εειτο.ιιοτειτ Ιιοττοιε Ε'τοττοτ ετετττοε Ηεετεε εε

τ‹οιειεοε, 8οΒοε εεε εΠο Νοτεοττοε (Μετρτττετε, Βτοετε,

Ηοτοτε) οτίοτεΙοε Μτοεοε.· _ _ ο

Βτεε μπειτε Πετοτεεεεεεε άοτ Ι.εεεοε οτεεε ειιεεοτ

οτεοτ Βοττεεεε ΒτττερΓεεε άοτ ττετιοε Ι.ιιεεεεερττεο ετοετε

Βοεοεκτετοε. τε εετ Νε.εετ εετ` εεε 28. Αεεεετ ττεετετο

Ροττοετ ρΙ6τεττεττ οτινε 'Η Ι.ττοτ τετεοε εετεεε Εττοτ εεε,

ντεεεετι εστ”οττ ετοεεο ΕτΙοτετττετεεε οτεττετ εεε Με Τοτε

ρετε.τιιτ Με ειιιε εεεεετεε νοτεττττε.ε Με πιεί Με Νοτιε

ειιιε. Ετεε Πετοιεεεεεεε εεε Αεεεετίε ετεεε ετοετε Βο

εοεττοτοε, εεεττ ειιι· εοτεεΙεε ττοτεεεννοΒε ττεοΙττοεττοεε.

θιοεεε ετε Αεεεεετο, ιτεεε οτε Αεεεοεε, άετ νοιε Μετττ-.

εεττεειε εεεετεε, τε οτεεε ΗεερτετοεεεεειΙετετιεοετοοεεε

ει”, εετιτοε εοτε.εεο ετετιτε εε εετεεεεε, ε1ε ετσετ εποε

ειοετοτοε Τοεεε εεε Κτε.ετιττεττεεττε ετετι νττοεοτεετ ττε-έ

ιτεττο. Δεεττοε· άετ Τοιερετοιτιιτ. εετεεοτιεττεετεοτ Πειτε

-ιτοτεετεεε, εντειτοτειε εεετεεεεεε Βοττιεοτεεε.Βοετεττοετ8



.κιιισσιι

σει» ειι~ .ν·ισ2°

σουτ Β

ιιι:ιενι3σ

ο ·ι Η
εσιιιβιιιίοιεσ νοιι Βιιεισιιι·σιε ιιιιά Ασιιάστιιιιε ιιι άστ Βσ

εσΙισάσιιιισιι: άσε Βιιιιιιιιιιε. Ι.σωστσε ιισεισιιά Με σιιισι·

ενισάστιισιι ειιεειισιι ιισσιισιιάσιι σιττισσιι Μσ.εεσ νοιι εσΙιιιιιιτσιε

ιιτιιιιιιι-ει·ιιιισι· πω. Βιιισ σι·ιισιιι;σ ΠιιτστειισιιιιιιΒ άσι·εσι

ιισιι (Βι·. Κτσιιιιιιιιιε) σι·εσιι Ισσιιισ Τιιιιστιισιιισειιισιι

ιιιιά ιισιιιστισι εσιιετ.ισσιι ρσ.ιιιοιοειεσιισιι ΕΙσιιισιιτσ, ιιιιεεσι·

Βιισι·. (ισσσιι σιιισ σι·ιισιιιισ Πιιτσι·ειισιιιιιιε ιιιιτ άσι· 8οιιάσ

εττσιιιιιτσ εισιι Ριιτισιιτ σιιστειεσιι, ευ άειεε άσνοιι σ.ιιιισεσιισιι

ννστάσιι ιιιιιεεισ. Διιιιιιι8 8σρτσιιιιισι· εισιιτ Ριπισιιιι ειιι, άιιεε

σι· ιισιιιι Ηιιεισιι ιιιιστ άσιιι ιιιιΚσιι 8σιιιιιισι·ιιισιπ ιιιιά ιιιιιστ

άεπι ιιιιιεσιι 8σιιιιιεεσιιισιιι $σιιιιισι·2σιι σιιιριιιιάσ. Ειιισ σι·

ιισιιισ Πιιιστειισιιιιιιε άσι· Ι.ιιιιεσιι σι·σισιιτ ι. ιι. ο. Μιτε

ριιιιιε σιε ειιι· 8ριιισ εσειριιισσ, ι.ν.ο. άσεεισισιισιι σιε ειιι·

Π. Βιρρσ, ιιιιειιιιιιστοι·ιεσιι σιισσεσιιννεσιιτσε Αιιιισιι, ιιιιι°

εσιιι· νσι·σιιισσιτσε (ιισιιισιι;άστ Ρσι·Κιιεειοιιεεσιισ.ιι ιει Ισισιιι;

η·ιιιρσ.ιιι(ιεσιι. Με Ματσε σε ιιισι· οιΤσιιιιιιι· πιιι; σιιισι·

Αεριι·σιιοιιεριισιιιιιοιιισ ειι (ιπι, άισ ειιιι:ι.ιτιιτ νσι·ιισι. Διι

2σισιισιι σιιισι· σιτσιιιιιεστιιιισιι ΡΙσιιτιιιε ιιιιιι·σιι ιιισιιι: νοτ

ιισιιάσιι, Οινσι·ιισιιεχιιιριοιιισ Γσιιιτσιι. Βριιιιιιιιιιιιτστειι

σιιιιιισ ιισι·ιισί ιιιισάστιιιιι ιισεστιν. Βιιισ Β.0ιιτεσιιάιιι·σιι

Ισιισιι(ιιιισ άσε Βι·ιιετιιοι·ιισε στεσιι εννσιίσιιοε σιιισ Βοιωτ

(σιιιιιιάιιιι€, άισ ιιιι·σι· ΚοιιιιΒιιι·ιιι.ιοιι σιιινσ. άεπι ρσι·ιιιιτο

τιεσιι ίσεισσεισιιτσιι Βσ.ιιιρίιιιιεεεσιιισι σιι(ερι·ιισιι. Βισεσι· Βσ

ιιπιά Ισετσ άιε νσι·ιιιιιιιιιι8 ιιιιιισ, άσ.εε ιιι άσι· ΤισΕσ άσε

Οιισι·ισ.ρρσιιε σνσιιιιισιι ειιι Ρι·οσσεε νοιιε(σ.τισιι 8σιισ, άσι·

ειιι· Αιιεσσεειιιιάιιιιε ιιιιιι·σιι Ι:σιιιισ ιιιιά σιιισιιι ορσι·σ.ιινσιι

Ειιιετιιϊ Ει·ιοιε νσι·ιισιεεσ, νοι·στιεεσεστ2τ ιιιιιιιΙισιι, άσεε

άστ εσάσσιιισ ρι·ιιιιιιτσ Ησι·ά ιιιι Μσάισε(ιιιιιιιι ειιι· Αιιειισι

Ιιιιισ εσιιιιιισσ, Με ιιιιιιισι·ιιιιι ιιι6Βιισιι εσιιισιι. Πισεσ Εισά

111111;; ιισεε άισ Οιισι·ιιιιοιι ιιιάισισι·ι σι·εσιισιιισιι ιιιιά πει·

(ιιι Ειισ ιιο( πιιι. Βιισιτεισιιισιιί απ» εσιιννιιιάσιιάσιι Κι·σιτσ

άσε Ρσιτισιιισιι. Ρσι·ιιστ "Με Ησ.σιιιορισσιι σιιισσιι·σισιι, άισ

ιιιι·στεσιτε άσι· σε ιιιιά Πιτ ειοε εσιιοιι ερετιισιισιι Νειιι·ιιιιεε

σιιιιιιιι· Βσεσιιι·ιιιιΚιιιισσιι ιιιι(στισ8ισιι, ιιιιά σιιεεστάσιιι ιιι

πιιι· άισ ΒσιάισιιιιιιιΒ ινσσιιτισισιι, άσεε άιιι·σιι Αι·ι·οειοιι

σιιισε Βιιϋεεστσιι (3σιεεεσε σιιισ εοι"οτι τϋάιισιισ Βιιιτιιιιε ιιι1ιτσ

στι“οιεσιι Ι‹6ιιιισιι. σιιιιιιιισιι ειιιεεισιιι:εΙοε νει· ιιιιισι· άσιι σιι

σσί(ιιιι·(σιι (ιισεισιιτεριιιιΚισιι άισ Ορστειιοιι Πισω, ο!ιιιε

Ορσι·σιιοιι πω· άσε Ειιάσ ιιιινσι·ιιισιάιισιι. νοιι εσιτσιι άσε

Ηστεσιιε Με ιισιιισ (ιισιιι.ιιι· νοι·, άσ άισ ΙΙσι·σσιαιοιι ειστε

ιισιτισάισσιιά εσνιισεσιι πω. Ειιισ σιιιεσιισιιάσ ιιοσιιιιιιιιι8σ

(Ξσιιστσιιιιιιστειισιιιιιιε σι·Βιιιι ιισιιισ Βσννσιεσ σε σιιισιι ω.

ειιιοιιιιιι.6εσιι Ρι·οσσεε - ιιιι·εσιιάε Βι·(ιεσιι, ιισιιισ νσι·σιιι

άστιιιισσιι σε άσι· ΜιΙΖ, νισιισισιι( σιιισ 8σι·ιιιεσ Κσειετσιισ

άσε Ι.σιισι·ι·ιιιιάσε, άσιισι σιιι άιιι·σιισ.ι1ε ιισίι·ισάιεσιιάσε

8σιιιιιοικνστιιισΒσιι Μι· άιιιιιιιιι·σιιεσ δρσιεσιι - Κάτε άειε

Βσειιιι.ιιι: άσι· Βσι·στιιιιε πιιι· άσε, άσ.εε Ηστι· Κοιισεσ νοιι

Βσι·Βιιισιιιι ιιιισιι εοτ8ισ.ιτισειστ Ει·ιιισειιιιε εισιι σιιι

εσιιΙοεε, απ» Ορσι·ειιιοιι σιιεειιιιιιιι·σιι. Βισεσιιισ (ιιπιά ειιι

19. 8σρι:σιιιιισι· σε( εσιιισι· ΑιιισιιιιιιΒ πειιι: Βιιιισιιιιιιιιι

πω” ιιιισιι Βσιιισισιι, Ρι·οσσριιιιιαιοιι Ι. ν. ο. οιιιισ Βε

Μάι, άιιι·ιιιιιι Βσεσιαισιι σιιισε 6 (Με. ισιιεσιι Βιιισιωε άσι·

Π. Επι”. Ριιιιιαιοιι άσι· Ι.ιιιιεσ 8ισιιτ ιισιιισιι Βιισι·; άιι

τιιιιί Ειιτισι·ιιιιιι€ άσε ετσι·ιισ.ισιι Βιριισιισιιάσε ιιι σιιισι·

Ι.σ.ιιεσ νοιι 2 (Με. Ψισάσι·ιιιιι ιισιιι Βιτσι·. Ρισιιι·σ νιεσσι·ιιΙ

πιιι $σιινυσ.ι·τσιι ιισάσσια. Βιιι.ισι·ιιιιιιις άστεσιιισιι πιιι άσιιι

εσιισ.ιι'σιι Μάσι. 28. 8σρι.σιιιιισι·. Βριιιιιιιι εσιιοιιοισάσίσ.ι·ιιι8,

ίσάσι· ειιεειισιισι· (ιισι·ιισιι. 28. 8σρτσιιιιισι·. Βάιιισσιιάιιι·σιι

Ισιισιιιιιιιε: Βοιιιι.ιισιι ιιιιισε νοιιι 8τσι·ιιιιιιι ιιιισι· άσι· ΙΙ. ιιιιά

ΙΙΙ. Βιρρσ. Αιιειιιιιιστοτιεσιι άσεσιιιει Βιιεεσιιι, σιιισ Τσιι ιιιιιισ

ε(ιιιιιιιι.σε,2ιιιιι Τσιι άσιιιιισιι ιιι·οιισιιισισε Αιιιισιι. Ζιι€ισισιι (τσι

Αριιοιιισ σιιι ιιιιά επεσε άισ ισι·γιιΒοειιοριεσιισ Ι.ιιιιστειισιιιιιιε

σιιισ Ι.ιιιιιιιιιιιε άσε ι.8ι.ιιιιιιιιισιιιάσε. Ε». Οιιτοιισι·. Ρεπισιιτ »στα

ειιι” νι'ιιιιεσιι σιιτισεεσιι. Ζιι Ηειιεσ εσιιισιι Ρειισιιτ εισιι σιι(σ.ιιΒε

σι·ιιοισιι 211 ννοιισιι, ισ. σι· ι(1ιιιτσ εισιι σιιιι€σ Τσ.εςσ σο ειιι,

άιιιεε σι· σιιι(εισιισιι ιιιοιιισ. $σιιι· εισι·σιιά Πιτ ιιιιι ΜΗ' άσ

ιισιι άσι· νοιιιεοιιιιιισιισιι Βιιιιιιιιιοεισικσιτ σιιισ νοιι Τσε ειι

Τσε εισιι ετσισσι·ιιάσ 8σιιινστιιϋι·ιεΚσιτ. ΑΙιιιισιιιιισιι ινιιτάσ

ιιιισιι άσι· Ριιιε εσιιΙσοιιτ, ιιιιστιι·σε·ιισιισ 8σιιιιιστεσιι ετσιιτσιι

ειοε ειιι, άσι·σιι σιτε Ριι(ισιιτ ιιι άισ 8(στιιιιισσεσιιά νετ

ισ8ισ ιιιιά ειιι θ. Νονσιιιιισι· τω( ιιιι(στ Αιισσισιισιι νοιι

Ησι·ιεσιιινε.οιισ άσε Τοά σιιι.

414.

Πισ 8σιστιοιι, άισ ιπι Βσιεσιιι άσι· Πστι·σιι ΚοΙΙσ8σιι

επεσεΚι·ιιιιιιιισιε ιιιιά Ησ.ιιιιισιιι νοι· εισιι ειπε,

ίοΙεσιιάσιι Βσίιιιιά:

Ησσιιετσάισσ Αιιιιισσσι·ιιιι€, εσιιιιισιισε Ηιιιιι.Κοιοι·ιτ.

πιει εσισιεσττ, εσιιιισιι ειάιισ.στσιιιι.

Οοεισ.ιιιισιιισ (σειι νστννσ.σιιεσιι.

ειιι Ηιιιιε άσι·εσιιισιι σιιισ

ιι σ τ 2 ι ιι ο πι ιι τ 6 ε σ Βιι(ιεσ. Νιισιι Ηστσιιειισ.ιιιιισ

σιιι νι·σιιιι; ιισ.σιι ιιιιι‹ε άτσ.ιισσιιά. Πισεσι· Ρσ.ι·(ισ σιιτερτσσιισιιά,

στεσιισιιιτ άσι· Οσεοριισ.ιιιιε άιιι·σιι σιιισ ΝσιιιιιΙάιιιι€ σει·

ειοετ. 8ισιτ άσι· ιιοι·ιιιεισιι 8σιιισιιιιιισιιιιτ. Μάσι; εισιι σιιισ

ιιισ.ι·ικιις-ννσιεεσ, σσι·ιιισεειισιι-ννσισιισ (ιισεσιισιιιετιιισεεσ. Ι)ισ

νιϊσιτσ άσε Οσεοριισειιε ειιι άισεσι· εισιισ Βστι·ιι€τ 7 ()τι1ι.,

ινσ.ιιι·σιιά εσιιισ ννσιισ οιιστιιιιιιι ιιιιά ιιιιτ.σι·ιισ.ιιι άσι· (Σσ

εσιιινιιιειιισι·(ισ 4 (Με. Μπεστ. Βισ Αιιεάσιιιιιιιισ άσι· εσει

σσιι ισσιιειΒ σιιτιιτιστσιι Ρστι:ισ ιιι νσι·τιισσισι· Βισιιτιιιι8 ιισ

(τεστ 7-8 (3ιιιι.; άειε ιιιιισι·σ Βιιάσ άσι·εσιιισιι ει. νοιιι

σιισιιισσιι Βιιιιάσ άσι· Οιιτάισ. 16 (Με. σιι(ίσι·ιιι. - Πισ

$σιιισιιιιιισιιι: άστ '1'ι·ιισιισσ. ιιιι άσι· άσι· (Ξισεσιιννιιιετ άσε

Οσεοριισ.Βιιε ειιιιιισιιετ εσισιισιισιι Ριι.τιιισ κι ενσιεειισιι

ιιοσισιε, ιισσιιετ. νιιιιτεσιισιιιιισιι σιε ΑιιεάιιιισΙ: τσΒιοιισιτσι·

Μσισειιιιεσιι. Ιιιι Αιιίιιιι€ετσιι άσε ιιιιι‹σιι Ησιιρτ

ιιι·οιισιιιιε, σ. 1 (Με. νοιι άσι· Βιι“ιιι·ιισ.ιιοιι σιιτ

ίστιιτ, ισεετ εισιι άιι σειι σιιισιιισιιισΟσί(ιιιιιιΒ

νι·σιεειισιισ άισιζωσιισσ (ισεοιιινιιιειιιισεεσ

ιιστνοι·ρτσεεσιι ιιιιά σιιτερτισιιτ άισεσ 5τσιισ

σιιισι· στι" ρΕισ.ιιιιισιιστοεεσιι (Ξσεσιιινιιιει:

ρσ.ττισ,ννσΙσιισ ιιι Ι‹οιιιιιιιιισι·ιισιισιιιΖιιεσ.ιιι

ιιισιιιισιιΒ πιιι άεπι 2σι·ι“σΙισιισιι Τσιι άσε

Ο σ ε ο ρ ιι σ. ε ιι ε ε τ σ ιι τ. Βισ Τιιιιιοι·ιιισ.εεσιι ιισιιιιισιι άσιι

ιιιιιι.σι·σιι Τσι! άσε Μσάισετιιιιιπιε σιιι, ιιιιά τσισιισιι Με άιισι·

άισ Βιιιιι·Κιιιιοιι άσι· Ττσισιισσ. ιιιιισ.ιιε, εισιι νοιι ιιιοτ σεε

Με ιιι άσιι Ηιιιιε άσι· ιιιιιισιι Ι.ιιιισσ ιιιιισιιιστει.ι·σσιεσιιά.

Βιιι ει·(3εεστσι· Αιιεεσεε ισ( ιιισιιτ νοτιισιιάσιι. Βσι· ιιιιιισ

Βτοιισιιιιε στεσιισιιιτ Πισω ι‹οιιιρτιιιιιστιι. ινιιιιι·σιιά άισ ισι

ιισι·σιι Βτοιισιιισιι Με ιιι άισ (σιιιετσιι νσι·σινσιΒιι ιισσιι

ιιιιισιιι άιΙσι.ιστι σι·εσιισιιισιι, "σε άσι·σ.ιιί 2ιιι·ιισΜιιιιιιιτσιι

Μ, άσε ιιιτι·ιι νιιισ.ιιι σιιισ Ξισιιοεισι·ιιιισ άσε ιιιιιισιι Εισαστ

ιιι·οιισιιιιε ιισειιιιιιάσιι Μι.

Απ( άσι· 8σιιισιιιιιισιιι: άσι· Βι·οιισιιισιι σιιι ει·σιιιιτειιιι

1ισιισε 8σισι·σι. Ι.ιιιιεσιιειιιιετσιισ (ιιιιιω Ι.ιιιιεσ) σιιισ ει·οεεσιι

Τσιι νστάισιιιστ, ριιιι·ιά ριισιιιιιοιιιεσιι.

Τάση: Αοι·ισιιιιισρρσιι ιιοι·ιιισ.ι, ειιι Αιιίειιεεισιι άστ

Αοι·τιι σιιιιεσ @Με ΓΙϋσΕσιισιι. Με Βάσω Βιιάοσσ.τά εοιιει:

ιιοτιιισι. Ασιιεεστσε Ρσι·ισσι·άιιιστι: νστάισιιμ νοι·άστσε λάσ

άισ.ετιιιιιιιι ιιοι·ιιισΙ.

Μιι2: νι7σισιι, ει·οεε, εσρ(ιεσιισιι Οιισι·σΚισι·ε. Διιι Πτι

Ιισιι Ι.σιισι·Ισρρσιι, ειιι άσι· νοι·άστσιι Ε'ισισιισ Μστιιετσεσιι.

Ιιιι Μσεσιιτσιιιιιιι εισισιιισιιε νσι·σιιισσιτσ Μσισεισιεσιι. Νι ι·

Βσιιάε εοιιει. Βτιιεσιι.

Αιιστ.οιιιιεσιισ Ι)ισ.Βιιοεσ: Νσορισειιισ οσεοριισσ.ιι (άιε πιι

Ιικτοει:οριεσιισ Πιιιστειισιιιιιι€ σι·Βσιι Κιιι·2ιιιοιιι), ρσι·ίοτιστ(

ιιι άσιι ιιιιιισιι Βι·οιισιιιιε. Κσιιι Μιεεσεε. Ιιιάιιτσιτινσ Ριισιι

ιιιοιιισ άσε ιιιιΙ‹σιι Οιισι·Ισριισιιε, ιιιιτιιιϋε-σιτι·ιεσ Ρσι·ι

Κιιι·άι(ιε.

Ψσ.ε άισεσιι Ρσάι νοιι Οσεοριισι;ιιειισ.τειιιοιιι σο σπε

σσισιιιισι, σε: σιιιιιισι άσι· εισιιισ Βσειιιιι. άσι· ισάσ σ.ιιάσι·σ

Βσιιιιιιιε οιιιισ νιισιτστσε ειιιισεε, ιιιιά σιισιιεο άσι· ινσιτσι·σ

νσιάσιιί άσι· Ετιιι·σιιιιιιιι8, άσι· εσσισιιστ στεσιιισιι, Ποιμ

Ιιι

άσι· (ιισεσιιά άσι· 2. Βιριισ σιιισ σε.. 11 (Με. ισ.ιιεσ στι”

4-5 (Με. ιιι·σιτσ Ορστσιιοιιεννιιιιάσ, ειιι' άσι·σιι (Ξιτιιιιάσ

σιιτισ ιισΙσεισ Βιιιιειιιιιισ εισιιιιισι· Μ.. Κσσιιι.σ Ι.ιιιισιο πιστ

Ι.ιιιιισ Ι.ιιιισ·σ νοιι άσι·

ΙΙΙ. Βιρρσ σε ιισσιι οιισιι (σετ νστννεσιιεσιι, ιισσιι ιιιιτσιι

(τσι, ετιιιιιε ι·στι·ιιιιισι·ι.. Ιιι άσι· Ρισιιι·σιισιιισ στ”. 100 ΟΙιοτι1ι.

ιι·ιιιισιι 8στιιιιιε. Ιιι Ρσι·ισσ.ι·ά σε. 100 Οιισι;ιιι. άιιιιιισ πω»

ιιϋε-σιτι·ισσ Ε'ιιιεειΒιισιι.. Ι)ισ 5ριτ2σ άσι· ι. Ι.ιιιι€σ πιιι; άσι·

Βσσιιι:σ Ι.ιιιιεσ 6άσιιισ.ιϋε,

στνιισ. ννει.ιιιιιιεεει·οεεσ, οιισιιιιστ

άσε

ΟσεοριισΒιιε, άσι· Τι·σσιισσ ιιιιά άσι· ιιιιιισιι Ι.ιιιισσ, ρισ

εσιιτιστσιι εισιι στ” Ι‹ισιιι-σρισι8τοεεσ Τιιιιιοι·ιιισεεσιι ειιι

άσι· ιιιιιισι·σιι ι·σσιιι:σιι $σιτσ άσι· Τι·ιισιισσ, άσιι ΟσεοριισΒιιε
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τιιιι€ειι επεπιεεεειι, άιε ιιεειι1ιετ ειεε ειε ιττιπ ετιιιεεεπ.

Μι ιζιε.ιιεε πιοπι, άε.εε Γε11ε, Με άετ επεπ Εεεειιιιάετιε,

άειπ Με!. εΙΙεπ Μεεε ιιι άετ Ρτε.ιιιε πεεεεπεπ άιιτΗεπ,

ππά ιιιιιεε άεε πιπ εε εεετ επι1επιπεπ.ειε επεπ άιε πι» επ

Βεππιπε 1.ιιετε.ιπτ ππτ ερειτιιειιε Απεπεπιε πω. Βιεε @Η

επεπ εεεειιάετε νοπ άετ ιιπιετ άειπ Βιιάε ειπετ επιιε.επι

νετ1επιεπειι Ρπεπιπεπιε άεε ιιπ1ιεπ Οπετιεπρεπε ειετιεε

πω. Κοιπριιιιειιοπ. Πιο ρειιιοΙε8ιεεπε Απε.τειιιιε ειεε

ιιιιιιιιεΙιε Ρτεεεεεε Βεπεπετ Ιιεππεπ, πειπ Κιιιιιιιετ εεετ

ειεΙΙεπ ειεε άεε1ι πατε νιτειιι Βτεεεε Βεπντιετιειιειιεπ πει

άει· Βεπττειιιιιιε εειεΙιετ Με: ιιι άεε Με.

Ειτετειπτ:

Ρ τ ιι ιι ιι ε 1: Ι.πιι€επιιτεπιιπειτειι.

Ε. ιινε.επετ: Βειι.τεπ επτ Κειιπι.ιιιε άετ επεειιπιεπ

ππά επτοπιεειιεπ Ριιεπιπεπιεπ. 1). Α. τ. Μ. Μεάιειιι.

Βά. ΧΧΧΙΙΙ.

Με ειιειιιιεειιε Αιιειγεε άεε 8επιπιπε.

Βειιοπ πει άεε ετετεπ Ππι:ετεπε1ιιιπςεπάεε Πριιιιιιιιε πιε επε

ιιιιεειι επεπτιιε.ιινεπ Μει.ιιεάεπ ιεπειιτει: άιε ιΝιεΙιτι;;ιιειι εο1ειιετ

Ππτετεπειιιιπε·ειι ει· άιε Βειιεπάιιιιιε επτερτεειιεπάετ Κι·επιιει·

ειε. Μι ΜΗ άε.ι·πιιι επί ιπειιιε Ππτετειιειιιιπιτεπ ιιιπινειεειι.

Βπεειε.πά ιετ πιιπ άεε Ι.ιιπά, ιπ ιι·ειεπειιι ιιιιε1ιετ Ρτειιιιτειειι άιε

επεΓιιιιτιιειιε Πτιπεπειγεε άιε ινειιεειε ετε.ιιιιεειιε νετει·ειιππι.τ

εείιιιιάεπ πω. Βπεειεειιε θειειιι·τε ννε.τεπ εε επεπ, "ππε ιιιει

ιιεπ Κετε.πειγεεπ άεε ιιιειειε ιιιιετεεεε επτεεε·επετε.ειιτεπ. Ιπ

Βιιεειε.ιιά ννετάειι επεπ άιε ειιειιιιεεΙιεπ Βρπιπιιιιι.πειγεεπ νετ

επεειειιιιιεπ άεε ιιιειειε 1πιετεεεε Μεεε, ννϋ.ιιτειιά ιιι Πειιτεειι

1ε.πά ι.νειιΙ σε πειιτει·ιειοΒιεειιε Ππιει·επειιπιητ άεε Βρπιπιπε

νετιιεττεειιεπά ιιιειπειι επτά. Πιε πειιτει·ιειεε·ιεεπε 1)ιε.ε·ιιεεε

Εεεε ειπετ επιπ χτεεεεπ Τει! ειπε άει· ιιΙιπιεειιεπ Βεεπε.επιππε·

επε·ειειιει νιετάεπ, ινειιτειιά Ιιιι· _ιεάε άιεεετ Πιιιε·ιιεεεπ ιπειιτ

οπει· ιι·ειιιι.;ει· άιε άι·ει Ατιειι Βιιιιτπιπ, ιιιιιιι1ιειι εεπΙειιπις·εε. ει·

ιι·ιε·εε εάετ εει·ϋεεε, νει·Ιιειπιτιεπ ιιιιιιιιεπ ππά άειππ ειπε εεετ

νετεεπιεάεπε Ρτεςιιεεε ετ8·εεεπ. Με Μιεειιιετιιιεπ άιεεει· Με

θρπι.ε. Μιππεπ ειπετ ιιιειιετ 1τειπειι πτει.εειεεπ Απεάι·πειι ιιπάειι.

Βιεε ννιτά άπτειι σε. Ζειιιειι άετ ειιειιιιεεΙιειι Απειιγεειι ιπεεΙιειι.

Ιιι ιιιειπειι ι'ειιζεπάεπ Αιιείιιιιτπιιςεπ εειΙ ειεε ι.τε.πε άενεπ

επεεεειιεπ ινει·άεπ, επ Κοειι 'εειιε 'Ι'πιιετιιεΙπεειιΙεπ, Ε' τιιεπ

ιι ε ι - ιν ε ι ε ιι ε ε Ι ιι ιι π ιιι 'εεπε Ριιεππιεπειιιιεπ εάετ Ιπιιπειιεε.

ειιιιιεπεπ ε.:ειππάεπ ννετάεπ. Αιιειι άιε Ο ιι ε. το ο ι- Ι.ε ει· ά ε π '

εειιεπ Κι·γετε.ιιε, Ο π τ ε ε ιι ιιι ε π 'εε1ιεπ θριτειεπ ππά επικι

εειιειι 1:"πεετπ ειιιά ιπ άετ νοπ ιιιιι· επριεεπτεπιεπ Βιειιιιιιιε·

ιι6επει.επε Νεεεπίππάε. 1)επιι επεπ άιεεε 0ιειιιιάε ιι-ιεεεπ ειειι

ειππ ιπ Ζειιιεπεπι.τεεεπ επεάτιιειαεπ ππά ει·ι;επεπ εειιιιι ιιειιιε

πιεεειιιιτεπ ππά νετ8·Ιειειιπετεπ ιιι7ει·ιε, Με ιιπτ ειε ιπ Ρπιε

επ.ιιι. Αιπιππε·εεεπΙ ππά Τεπιρετεεπι·ετιιάειι εειι·ιε νιεΙειπ ε.πάε

τειι 1ιεειτεεπ. Με ΡΙειιεπεριιιιε1ιεπ, ΓΙιιιιιπετεριτ.Ιιειιειι, Αινεε

Ιει·εριι.πειιεπ. ΜγεΙιπ1.τερΓεπεπ, τοτε ιιπά ινειεεε Β1πιιιιιτρετεπεπ

εοινιε άιε Κτγειειιε νοπ 11εειπε.τειάιιι εάετ ιιοιιιεπεεπτειιι

Κειιιε :επεπ επεπ ιιπτ πιιαεπιιπεπάε Οπετειιιετιειιιι επτ Πιι

τετεειιειάιιπε· άει· νετεειιιεάεπειι 8ρπτε.

Βιιιε ετεπειιιιετε ΒιιιτειΙππε· άετ Βεπτε πιπεε άει.τεπι Βε·

Με» πειιιιιεπ ι'εειεπειει1ειι, σε εππειειιει. πππ ειπε νετπιειι·

τιιπΒ· ιιπά Βεεεπιεππιεππε· ιπ άετ ριη·ειοΙοειεειιεπ Αεετεεειιπε

άετ ΕειιιιεΙιεπ ετιεΙε·ι. Πιεε ννιιτάε άεε τειιι εεπΙειιιιιιτε Βρυ

ιιιιπ άειτευεΠεπ. Βιπ εινειτ.ει· (Νεά ιει εε, "εππ άιε $ειιιειιιι

ιιιιεοιιάει·ππε εκει νετιπειιτι, εεετ άιε Βειι1ειιιιπεπτ ιπ ειπει·

Αι·ι. ει·ιιτε.πιιι. Μ.. άεεε ειπε ιπε.εεεπιπιι'ιε Απειιιιιιάετππε ιιπά

Αιιει.ετεεπ νοπ Βιιετιιϋτρει·ειιεπ ετιοΙ.<.τι. Βειιιι άι·ιπειι (Με

ετΓει,ε·τ ννεάετ ινεεεπιιιοπε θειιιειιιιεεειοεειιπε· πεεΙι ινεεεπιιιειιε

Βιιετειιάππιτ, εεπάετπ εε ετι'ειςεπ ινεεειιτιιοιι εετϋεε Ττειιεειι

άετε ιπ άιε ιιιειπειεπ ιιπτ. άετ Αιιεεεπινε1τ. ιπ νει·πιπάιιπε ετε

ιιειιάειι Ηεπιτειιιπε. 1)ιεεε άτει Γει·πιεπ ειπά πιε εειιιειιιιιεεε,

Με ειι.τικεε ππά ειε εετεεεε $επιππι επ ιιεεειειιπεπ ππά εφε

ιιεπ ειπειι ειιιειι Απεάι·πεκ Πιτ ρειιιεΙοε,·ιεειι-επεωιπιεεπε

Κτιιιιιιπειιείετιπεπ άει· 8επιειιππιι.ιιτε. ινειεπε ν ι το ιι ο ιν εε1ιεττ'
επει·ειιιει·ιειει·ι πει. Δ

1π άετ Ρι·ιιιιιε Βειιεπ άιεεε άτει 1ι'ετιιιεπ άπτε1ι Μιεειιἰετιιιεπ

ιπ ειιιειπάει· εεετ. Βε Μ: εεετ ιιπιπετ νοπ Βεάεπιππε· επι.τειιεπ

επ ιιειιπεπ. ιιιιι. ννιενιει Ρτεεεπτ εειπετ Ζπεειιιιπεπεειεππε· ειε

νει·ιιεεεπάεε Βρπι.πιπ ειπ εειιιειιπιπ·εε, επ Με πει ειε ειιτιιι·εε

ιιπά επ ινιενιεΙ ειε εετεεεε Μ. ιλἴεπιι εε ππε επειπιεεΙι ετΙιιειαι,

_ιεάεε άιεεετ ι·ειπεπ 8ριιτε επ επε.ιγειετειι, εε ιιιιππεπ πιτ πιε1ιτ

εάετ ινειιι€ει· ε·ειιεπ Με άετ Μιεειιιιιιε·ε- ππά 'Ι'ειιιιιιε·ετεειι

πππ;; επεπ ειε πειιειιιιτεε επε.Ιγειει·ι.εε 5επτπιπ πεεπ Ρι·εεεπτεπ

ιπ εειπε Με εάετ άτει Κειπροιιεπτεπ εετιεεειι. Βειειιε ?εετ

ειειιιιιιΞειι ειπά ιιπ ειπεειπεπ πω» πικάπ. οιιπε άιε. πεεειεειι

ρτει.τπεει.ιεειιε Βεάειιιππε. Πιεεειεεπ ιιιιππεπ επεπ τ. ετερειιιι

εειιε Β'ιιη.τετεειΒε ετις·επεπ. Βει νι7ιεάετιιοιππε ιπι Βιειειιειι Ετ

ιιτεπιιππεει'ειΙε @πεπ ειε επεπ Απι'εεπιπεε πω» άεε ΒτίοΙΒ·

οάετ ΜιεεετίεΙε πετ 'Γιιετεειε ι·εερ. πω· άειι ναειτετεπ νει·ιε.πι

άετ Ειτιιι·επιιππις.

Επι» άεε Ατει ειιιά εειειιε Ππι.ετεπειιππιτεπ Επιιεετει νωτι

νειι. Λεει επεπ άει· Κτειπιιε ιει άε.ιιιιιιιιτ άει`ιιτ. Βεππ άετ

Κιεπιτε πιιιιιεειιι. ειπε ε·επιιπε Ππιει·επειιππε ππά ινεππ ετ

ιτε·επάννιε ιιπεπειεΙΙ ιπ άει· Εεεε πι. εε ιπι άετ Κτειιιτε επεπ

ε·ει·πε επεπ, άιε Κεειεπ άιεεετ Ππτετεπειιππ8· επ ιτε.8·επ. .Τε

άεπΓεΙιε ει·εεΙιειιιι: εοινειιι Πιτ άιε Βιπειειιι. άεε Ατετεε Με άεε

1ζι·ιιπιιεπ ειπε επειιιιεειιε Βρπιπιιιιιππετεπειιππε ι·ειιειιειΙει·,

ειε ιι·επιι, Με ιπι επεπ εειιειι 1ιεττε, πτειιεπιά ω, ειιι Ρε·

πειπ ιιιιι εται·ιτειιι Απεννιιι·ι τϋπτεεετεριιιετι: ινιτά.

Βει· Με: ιιειππ ε.Πετάιπειι άιε ειιειιιιεειιε Πιιτει·ειιειιιιιιι; άεε

$ριιτιιιπε πιειιι: νετπειιιπεπ, Μ. ε:ετε.άε άιε ινιειιιιε;ει.ειι Ππι.ετειι

ειιππι.τερππιιιε άιε Ε'.ιπι·ιειιτππε· ειιιεε επειπιεειιεπ Εεπετει.ετιπιπε

ετι'ει·άει·π ππά ειπετ ΒιπτιεπιππΒεπ άεε Νε.ιιτππε·ειπιι.ι.ειεπε1γ

ιιιιει·ε. Βιπ εεΙειιεε Ι.ε.εετετετιπιιι Μ: ιιι _ιεάετ ετϋεεετεπ $τε.άι.

νοτιιιιπάεπ Π. Ποτε Μεεε επεπ επιπρτεεπεπάετ βιιειιερτπεπε άιε

Ππτ.ετεπειιιιπε άπτειιι;ει'ιιιιττ ινετάεπ. πω. άιεεει· ΒιιιΙειιππε·

επι ιεΙι επτ Αιιε.ιγεε άεε θρπιπιπε εειεει. ιιιιετΒειιεπ.

1)ιε ε1ιειιιιεειι- επειγ1:ιεειιε Ππτετεειιειάππε εινιεειιεπ εοιιιει

ιιιιΒ·ειιι, ειι.τι,ε·επι ιιπά εετεεειπ Βιιιιιιιιιι 1ιεετεπι άε.τιπ, ειε." ειπε

άειιι $ειιιειιπε_ιιοιιε Μεπιτειι τεάπειετειιάετ Βιιιιετ.ε.πε ε.ε,ετεεεε1ι.ειι

ινετάεπ ιιϋππειι, Με:: ειιτιι.τε Μεεεεπ πειιε Μεπιτειι Ρποερπει·

ιιπά 8ει·πιπ, Ιιειιε 11επεειι Αιιιπιιιιπε ειιτιιιιιιεπ. Ι)ιεεε άτει Πιι

ι.ετεπειιππ8επ ιιιιιεεεπ εοιπιτ. άεε Κετιι άετ επειιιιεεπεπ Αιιιιιγεε

άεε θρπι.πιπε ετ8·εεεπ.

Πει άιε Ζετεετεππε· άειι θρπιπιπε επ νει·πιειάειι ππά άεειι

άιε Ηεπει.ειππάεπ άεε Απεννπτιεε ειπεπεειιΙιεεεεπ, Μεεε ιειι 18

8ι:πιιάεπ πιι€ειιι.ιιι· νειιι Νεεπιιιιιιεε_· Με επιπ επάετεπ Μετςεπ

ιπ ειπ εεννεςεπεε νετεειιιιεεεεει·εε θιΙεε ιιπτ ε.εςειπεεεειιεπι

ΜΜΜ: ετει·ιιιειεττεπ άεει.ιιΙιετιεπ ννιι.εεετε ε.Πεε Βριιι.πιπ επιπ

ιπε1π. Ι)πτειι άιεεε εειιιιειιε Απε·ι·επεπιιες ιιυ.πιι ιπ άεε Μιιτεςε

ει.ιιιιάεπ ιιεειι άιε Ππτετεπειιππε· πεεεππεπ πετάω. Γεετεε

ετεΠι: ινιτά άιε Μεπειε ιιι άει· ι.τεεεεεπειι Ζειτ ιπ θτειπιπειι,άιε Ττε

εΙιεπεπεετεπε ιπ Ρτεεεπι.επ άει· Θεειιιπιπι.ιιιεπε·ε, ι”ετιιετ άιε Ρτε

εειιτε επ ιιινετι.ιετεει·επ,τεάπειετεπάεπ θππειεπεεπ (0ιπιιεεειιιιπ),

επ Ριιοεριιει·ειι.πτε άετ Αεειιε ππά επ ιιειητπιιετεε.τεπ Α1επιπιπειι.

1)ιειι1ετει.ετεπ άι·ει Βειιιπάε ιιιει·άεπ επι' Ττεειιεπεπεει.ε.ιιε πε

τει: πει.

νοιι ιπειπεπ ειειιετιι;επ Βειππάειι πιει άεε ιιιιειιετε Βτε·ειιπιε

επ ι·εάπειετειιάεπ Βιιπετεπεειι ειε Πεει.τεεε πετεειιπει. 20.16°/,,

άετ '1'τοειιειιεπεετε.πε ιιπά άεε πιεάτιςειε 0.888°/.,. ει» Ρεσε

ριιετεϋ.πτε ετεεπεπ ειειι ιπ ε·Ιειειιετ ννειεε ειε θτειιεεπ 10,44

ππά 1,88°χ.,. Επτερτεεπεπάε εετεεε Βρπι.ε επεπάεπ ιιιιτ πεειι

πιειιι. επι· νετιιιΒιιπι;, εε άεεε πε ιιειπε Αιππιιιιιιεειιιεπ ιππ

ι.ειιειι ιιιιιιιι. Πει· Ττεειιεπεπεετε.περ,·επιιιι εειινσεπιιιε εννιεεπειι

2.13 ππά 7,55°/.,. Ιιι άετ Ι.ιιετιιιπτ ιιπάεπ ειεε επεεετάειιι Αιι

ε;επειι ιιιιετ άεε ερεειιιεειιε ειεπιεπι άεε $ριιτπιπε πει 00° εννι

εειιειι 10048 ππά 10875.

Βεποπ άιεεε ιι·επιιτειι ΖεπΙεπιι.π,<τεπεπ εειςειι, ιπ ννειεπ νιιειι.ειι

θτειιεεπ σε ειιειιιιεεπεΖπεπ.πιιιιεπεειειιπιτ άεε Βιιπιπιιιε εειιινειιιιτ,

ιιπά άε.εε άιε ειιειιιιεεπε Αππ1γεε άεε 8επιππιε ειε άεπιιιιετεε

Γειά άει· Γετεοπιιιη.τ ει·ε·ιειιτ.

'Ποτε επιιεειι εεπειιιι: ιιιειιετ πει ιιο1ιειπ Πιιειιικειιιιιι ειιιιι

ΙΞτεειε ετ νετιετεπεπ διεπει Βιειιιτιιιιε. Αιιιιιιεει ιιπά επιιιιεπεε,

πει Ιιειιειιι ΡιιεεειιετνετΙπει. εητε.ιιιεειι ;ειιππάεπει· Ριιεερπετ

ιπάιειει·ι. ΑΜ' ΒιιιεεΙπειιεπ ιιιιιιπ επεπ πιει πιειιι. ειπΕεκεπιτεπ

ινετάεπ, άε. άιε ,ε·επεε Μιττειιππε άεειι ιιπτ Με νετιεπιιεε εε

ττειειιτει πετάω ιππεε.

Βιιά Νεπεπειιτ, Βιιειπρτεπεεειι.

0είειε

Ρι·οτο 1το11ε ειεε νει·ειιιε Μ. Ρεπετεπετεει·Δει·ετε .

Βιιεππε· νειιι 22. Μιιτε 1905.

νει·ειι.ε.: Βιε ε ειε. Βειιτειειτ (ειειΙν.): Ο. Μοι·ι τε.

ειεε: Ζει· Κεεπιετ.ιιι άετ Ρετιετιιιιεπεπ άεε

01επε νεπιτιεπ1ιετ.άιιεάεπι.(Απι.ετειετιιτ ειεε: ειπ

ιτειιιπι'επ.)

Η Ιιι $ι. ΡετετειιπτΗ Μ. ιιιιι· ιπ άιεεει· Βεειειιπιι€ Ρτείεεεει·

νοιι Ρ ο ε ιι 1 ιιειιε.πιιι.



Με
 

Ι)(ε1ιεεε(οει
.' ε . -.ιΜ_

·`Ψε_ε(ρεε1εε: 1)(ε'ΤΠεεερει·ϊει·ει(εεεε ειιιε (1εεε εκει(

Νοε( εε εε1τεε, Με εε Πε εεε εεε(εει. Ψ. νειΓεει

((εει· 400 Π(εεε('ε11ε ειε. - (ιιι 11(ε(ειεει - 12 ε(εεει·ρ,·ε

ε(εΙΙι.εε 'Ρει·(ει·ει(εεεε. 2 (1ενεε ει·('οΙε;ιεε εε( (εει·ειιι 11εεεε,

(Πε εε((1ε ιε(ε11ε(1εεε· (1εε 1.11εεε ειι(.ει· Ηεεεει·1ιει· εε1(ε('εε.

Βεε((ε·1(εε εει· νοε Βεεε εετεετεε Α(1ιεεε(εεειεεεεε (ε: εεε

Π1εεε ((εε(1εε( εε(1 εει· εεεεε((εε ε;ει·(εςει·εε Ηγεει·εε((1(τει.

(1εε Πεε·εεεεΠεε εε( (Πεεεει 1.ιε((1εε εεε·εεεεει· (1εει Π(εεε νεε

τι·(εε1(, ει·εεεε(ει. εε Ψ. ε(εε(. ι·(εει(,ε,·, ε(ιιε ρι·(εε(ρ(ε1(ε θεεε(

(ιεεε νει·εεειεεε εε ενε1(εε, ειε εε ιεεει· εΙε Μεεεε εει( Πεο

(1εεεει Με εει· Ρερ(11ενετει·( ρεγε(εΙοἔ(εεε εεε εεεεειιεεε

εεεει·ειι. Με Ηγρει·εο(((((.ει (ει εεεεεει·ιι(1 (1ιεεε(εε εε( εε((ιεε

1.ε((ε((εε(.(εεεε εεε Π1εεε, Με Ψ. (ε Πεεει·ε(εει(ιιιειεεε; ειε

Π( ε.(ε(εε εεε ε(εειιι εεε·Ι(εεεεε Αε(ει· εει: εε.εεννε(εειι εεε

εεε. 1)(ε ΔΙ1ξεεε(εεειεεεεε εει. Ψ. (ε εε(εεε ε`εΙ(εε νει·ει(εει.

Βε (ει. εεεε Πει·ε.(((εεεε ε(εε 1)(εει·εει.(ε((1(εεεεεε εε·(εεεεε Π(

εεε νεεει·(ειι 1 εεε (1εο((εε( εε(εεε(εε.

ΡΙΠ· (Πε Ρει·('ειετ(εεε(((εεεεεε (Μ: εεννεἰ(εε ε(ε 8γειε(ειε ενετι

ω, ν(εΙεεεε νει· ε(ε(εεε .1εει·εε εεε Ψ. Ψεεε ι· (ε (1. Βει·Ι.

1ι1(ε. Ψεεε. εεεοει·(εεεε ινει((ε εεε ενε1εεεε (1ει·(ε εεειεε(:,

((εεε εε( 1εε((.εεε·εεεεεε(τ (ιι εει· Βεεεεεεε1ε εει· Ρεειει·εΠι·ε

ιιι(ιεε εε( εεε Αε(·1εειεε ('ει·ιε·εΙε(ιε(: ειιιε.

_ .Δ1εεε ε ε: (Πε ενε(ι.ει·ειι 5γιεριεει (Π: (Πε 1ιεί(ειιεεειιιι

(εεε (ιιι Αε(1οιιιεε (ει: νοε ε(εεει (ιεεεεε(εεεεε Αε(ει· ε.ε8·εεε

εεε εεε εεε(.(-ι1ιτ (ε ((εει Ηει·εει·ενει((εε εεε νεε(1ιε(ει·ετειειιε

((εει· (1εει Βεεεεε; εεινε(Ιεε εεεε(ιι(: (Πεεεε 8γειρ(.οει (ε((εεε εεε(ι

ε(:εεε εε( ει.ει((εει (Πε(:εει·(ειιιεε εει· Πε.ιιεε νει·ιε1ιοιεειεε.

Ρι·ε('. 'Η Ι ( ε ε· ιιιεεετ (1ει·εε(' εε('ιεει·((εειε, (Πιεε (Πε Πειτε·

Ι((Με:(ε'ει· ει(:1ι εεεεε(ε εεε ει·ετεε 12 8ιεε((εε Πι· (Πε Ορε

ι·ει(εε εεε ρει·('ει(ει·(εε Π(εεε νοε 8ι.εεεε εε 8ιεε(1ε ι·ερ((1

ετε(ε·ει·τ. Αει(οΙει.:(εεε 1εεει ε(εε ΠΠ· ιιιεεεεε ειιιε( (ιιπ 8(ε(ιει·

1ιε(ι ε(εε Μεεεεεεει·Ιε(1εε,(.ι (Π: (Πε Ρει·('ει·ε((εε εεεεεεΙ(((εεε,

Με εε ε.(ιεε (ε ε(εεει ?Με ιιιι(·1ιεεν(ι(εεεε ννει·(1εε 1ιεεετε, εεε

εεε Ρτερει·ε( 'Γ. νει· ε(ε(Βεε .1εει·ειι (Πει (ιιι νει·ε(ε (1ειεεε

ειι·(ει·ι (ω. Βει((ε·1(εε (1ει·1.ειι(ε.((εε Αερεε(1(κ (ε: εε εειεεεε,

((εεε (1ει·εε(εε ε(ειιιε(ε ειι(ι·ερει·((εεεεΙ (ιε Β(ε((ει:ειεεεε Πειι(:,

εεεεεε ννεε(ε· Με (Πεεεε εε(ει 1)εε((εεειε εει· (('εΙΙ (ει. Με

Ι)ει·ιιιιε(Ιε 1ιεεειι πεε: (ει·ειι Ρει·(ιεεεε(((εει·εεε· (Με ε(εε, εε

(1ε.εε νοε ε(εει· επιτερει·(τεεεε(εε Ορειει(οε εεε Οο(εε εεεεε

(1εεε εἱεει. (Πε 11ε(1ε εε(ε Εεεε. Κεεε ει· εει (Πεεε Ε'ιε,(;ε ΠΠ·

εεε 1)εο((εεειε ε(εεει·εεει.ε(1(. ειι(1 (Πεεε(εεε νει·εε((ε(εεε Πε

ε(εε εεεε εειιε Δεεεε((ιιι νει.

εει (ιι ι ι ε (πω, εεε(ε(ι(: (ε ((εει ιε('ει(ει·(εε 11ε11ε(ε 'Γε

ιι(ενει·εεεε εει· νει·ιεε(ε(1(εεεε (εεε(εε1εει·ε(ε εει Ρ(ειε Βενε

εειι ενει·ε. ΕΠ· 1ιεεεε ε((ιε ε((:ει: ,ςε.εε ((ε(ε(ι. ε(ενει·ετεε(1εε ει·

εΠ5.ι·ειι, ((εεε (εεει·(;(εεεε) Βερεε(((εεενει·εεεεε εε( (εεει·εει·(ει·

(εε Ι·Ιει·ιι(εε ι(ε(ει(εεεεε ειει·((εε.

1Τε ε ε ε ι· τ: Πει εε(Π(εεεεετ(ει·ει(εεεε νοι·1ιεειειεε(1εΒεειεει·ε

(ιιι Βρ(ε·εει.ι·(εει απ( εεεε εε( ε(1εε νοε( θεε((ε1ερρειει. εεε

ε(εεεε(1εε Ρει·(ιεε((((1εε ω, εε (1εεε (ειε (1(εει·εει(ε1(1(εεεε

ει(εεε 1(ε(ε ε·ιοεεει Ψει·(: εεεεερι·εεεεε (ειε.

Γ(ε1ι εει. εεε Π(εεε νειι(ι·(ε. εεε ((εε(1εε( ε(εει: ρι·(ε:(ε(ε1(

εεεε(((ειι (νεΠεε, εεε(1ει·ε εει· εετοει, ((εεε (Πε Π(εε·εεεε εε(

ειει:ει·ειιι (ε(εειει· (ετ. (Πε ΑΙεεεεΙεεειεεεεε (1εε ΠΙεεε (1εε(1ειι(

((ε(1ε(: ε(εε (εε11εε εει;1(εεεεε Αι·εε(ι.εε. Βεεεε((εε εει· Ηγρει·

εε((((τε.( (1ε(1ε( ε(εε εεεε εεεεε εε( ΜΗ( ε((εε (Πε Αεεεεε,

((εεε (Πε νει·εεΙιε(εεε ((ει·(ε εε( Μεεεε- εεά Βιιο(1εεε(ε(εεε

ε(ε(εε εε(εε. Ζει· Ρι·εεεειεειεεεεεε8· (1ει· Ρει·(οι·ει(εεεε (ει

εε εεεεε1ιεε, (1εεε, (Με εε(εε Αε(ερε(ε ε(ει(.,ε·ε(εεεεε, (Πε

1)(εεεεεε εεε(ε((εε (Με εεεεε(ι·((ιεε ειει(·1ειι (ιεεετε.

· Ψεε ιρ1ιε1εει Βε( ειε(εεε Γε((εε εεε(1ε(( εε ε(ε1ι εει

θε1ι(:(εεεε(εεεεεεε. :· ·

1(`(ε(ι: Ζε εεε Αεε(((ει·εε εε νοε Ρι·ε(`. Τ(Ι(εἔ

ειιεεε, ειιιε( εει· Αερεε(1(ιι (ε

(ετ εε

εει ι·ε('ει·(ει·(εε ΕΜ( ((ειε Οε(εε

εεεεε((εεε ε(ε1ι( εε(εε; εεά (εε. (ειε νει·(ι1εει (εει. Πι· εε(ι.ε

1(ε(ε Πεεειι(ει·(ε((ιιε. Βειιι(( εε(Ιιε ε(ε1ιι εεεεε·ι εε(ε, (1εεε ει·

ειι(ιερει·((εεεε( Ι(εεε. Βε2((,ε;((εε εει· Βερεε(τ(εεενει·εεεεε εε(

(εεει·εει·(ει·ιεε Πει·ειεε Μιά (ει ΔΙειιεε(1ει·-Ηεερ(ιεΙ εε νει('εε

ι·ειι. (1εεε εει· Ρει(εει ειε( ε(ιι ννει·ιιιεε Βε(1 ει·ει(Π. ενεεε( ε(ε

'Ι'ε.:(ενει·εεεε νει·ε·εεειιιειεε ειιά, ινει·εε -· εε( Μ(εεει·(ε(ε,· -

ενεετεεΙΙ ε(εε Βεεεε(((εεε· (Μ. ε(εειε (Ε(εεε(ιτεΙ εεεεεεε(εεεεε

Με!. ε 1)(εεεε 8·εεεεεε εε(:1ι (ιιι νει·Πεεειι((εε (Μ. Νει· Γ ε ι·

ε (ει· (ε Βεροε(Πεεενειεεεεε ννει·(1εε ε(εε(. εειεεεει.

Μ(ι(ε((εεεεε

εεε εει· Οιεεε11εο1ιεΠ ιιτεε(:(εεεει· Αει·ε(:(ε

εε Βιμ.

18((.εεεε νοε( (θ. .1ε.εεει· 1905.

1.1·1ει·ι· Πι·. Βε ε ε ε ιιι( εε(εε εεεεεεε(1(ε·(.εε νει·τι·εεε:

ε. «Πεεει· ε(εεε 1(1(ε(εεε (ετει·εεεεε(εε Γε(1

νοιι Οεεερεεεεε-Κει·:(εοιει».

Πε( εε εει· Βρ(τεε εει· εεετ(Βειι .Η εε,ε,·ε(1ι·εεει).

Ιε (1ει· 1)(ε1ιεεε(εε ((((ιι·ι. Οι. Ρ. Κ(ειιι(ιι εεε, (ειιιε (1ει·(:1ι

(Πε 8ειι(Πει·εεε· νει·1ε(εεεε·ειι εεε Οεεεεεεε·εε νει·1(ειεειεε; οι·

εει (Πεε εε( Κ(ε(1ει·ε (εἰ: Οεεεεεεεεεειι·((αει·εε ε·εεεεεε; (ιι

ε(εεει ε"ε1(ε ν(·ει·(1ε (1(ιι·εε εεε Βεε(Πει·εε (Πε 8(ι·(1ιτει· (;εεε (ιιι

εει·ιεεεεε1, εε Με( εεε( εε εει· Ο(εν(εε1ε ε(εε εεει.ε(ει·εε(1ε

Βι.ε11ε ε.ε(. ε(ε ρει(εεεεε(ιεε·(εεεει· Αεεεεεε; εε ειεεειε ε(εε Πε

εεεεειε1 εεεε1εει (νει·(ιεε εεε (Πε Βιι·(((ιει· ερειει· (ιει·εε ε(ιιειι

θεειιε((1ι·ε(ε ει·νεε((ει·ι -ε·ει·(1εε.

(Π. Ρ. (:(ειερεΙε ι·ε('ει·(ει·ι, (1εεε ει· εε (Πεεειε Β'ει1(ε (ιι

ε(εει· (ι·((εει·εε Ρει·(ο((ε εει· Βι·(ιι·εεεεεε ((εεεε(ι.(ει·(. νσει·(1ειι

εε(; ει· εεεε ((ειεε(ε ε·εις·(εεει, ((εεε εε ε(ε(ι (νε(ιι·εεεε(ε((εε επι

ε(ε εεεεε((εεε(1εε Οεεεε(ιεε;εε-Κιιι·ε(εειιι ειε. εεεεε(1ει·ει· Βε

τε(Πεεει; ((εε ιΠε(1(εει:(εεειε (ιεε(1ε1ε. Πι· ε((ιε(. (1εε Πεεεννϋ1ιε

Πεεε εεε Ε'ιι(Ιεε ε(εει (ιι ((ειε Πεεει·ει·ε((εε εε( ((εε Οεει·(ερ

εειι εει· Ι..(ιεε,ε, εεε(1ει·ε (ε άειι( Ζει·((εει.ι·ε(.εε εει· εε(›νεεε1(

εεεε Βι·εεεε(εεει.·:εε. εει· 8(εεεεεεει·εεεε(εεεειεε; (Πε Ρει·('ει·ε.

ι(εεεειεεεε(εεεε·εε εεει·ιε(εε·ειι ε(ει, εεεε (Πεε εε( εε(τειι. Βε(

εεεεε(Μεε(1εε Κει·2(εειιιεε εεεε ει· (Π(ιε (ε(1εοε εεεεεε(ιεει, (εε

τε(1ε (Πεεε Κει·ε(εειεε εει·(ει·(ει·εε ι·εεε(ι εεε (·Ιε(1ει·(:ε νν((ι·((εε

(Πε 8ιεεεεεεει·εεεε(ε(ιεε·εε (ε εεε Η(ει.ει·(ει·εε(1 (;ει·((ε(ιι.. ΚΙ(

ιι(εεε (εμε (ι(ει· 1ιε(εε Μεεοεεεετεεεε(εεεεεε νει· εεε( (1εεειι(ε

(ιιει· (Πε ()(εεεεεε εε(ι(ν(ει·((ιι. Πει( ιεεεειε εειιεειιιεε, ((εεε ει(

ε((:ε ιιει ε(εεε Αεεεεεε εεε(1ε1ε, (Με Πι·ειι(ε(ιε (1εί((ι· εεεει ει·

ε(ε Οεεερεεεεε-Κει·ε(εειε εε. Πειει· σε.. (50 Τοεεε(ε((εε εε

Κει·:(εεειε εεεεεεειι(. εεεε ει· (Ο ειε( (Πε Ρει·('ει·ει(εε ε·εεεεειι

εεε εε·ει· (ι(ιεε ει· 10 ειε( ιιιε(1(εει(εε(ε Β((ετεεεεε ι·εε . θειι

ει·((ε εεεεεεε; ((ενεε ι·(εει.(ι.ιε Αεεεεεεε 5 ειιιε Β ειε ε·ε1(

εεεειςι·εεε, 2 ειε( Βεεεεε(ε·ι·οεε, εεε ε(εεε Αεεεεεε, ε(ιι(ι·εεειι

νοε ε((ειι Βεενι(ε(εε, (ιο(εε(ε(ει·(: ειε 1.εεεεεεεεεεεε.

Β(εε Ρει·ιει·ε.((οε (ε εεε Πε1ιεε Βι·εεεεεε ει; (ε (Πεεειε 1('ε1(ε

`Ε(1εεε ε((:(ι(: νει; εε( εει· θε1((:(ειι (νοε (εει (ιιι νει·ε(ε (Με

ι·. Κι·εεεεε.(ε ε.Πι. Βεε εε ιςειιιεεε(( (εε (ιε(1(εε ε(ιιε

Ρει·(ει·ει(οε εει, _(ε(1οε(ι ιιει· ε(εε 88.112 (ι(ε(εε εεε ε(εε(. (Πε ειι

ε·εεειιιιι·ιεεε; εε ιεεεεε ε(εε Με( ειε Β((ει·ε.εεε.ιεει(εεεεε (ιιι (ΠΙε

ι(ει·ιεε Βι·εεεεεε εεεεε(1ε1( εεεεε εειει· (Με 1(Ι(ε(εεεεε Β((((ε

ε(εεε Αεεεεεεεε; (Πεε εε( εεε Πεεεειεεε((εεε εεε 1('ε(Ιεε. Πε

ἔεειϋεεΙ(εε εε( εεεε (Πεε, (ιεεε ε(εε εεεωει(εεε (ιε(εε 8(εεεεε

εεε, (1ο(:ε ((ε(:1(ε ε(ε(ι εε(εει· Αεε(εει εε.εε εει· εεεωει(εεεε Βε

('εε(1 ε(εει. (ιεειει· ει((:(1εει 1(1(ε(εεεεε; ε·εειεε(1(1εεεεεεεε ν(τ(ι·(1

εει· Πε1ιε Βι·οεεεεε εεεεει·ε(·1(ε· (ιεειρι·(ει(ει·(. εεννεεειι εε(ε.

εεεε ((εεε (Πεε εεειοιε(εεε εεεεε(ε(εεει· (εει.

Οι. ν. Βε ι· (με εε ιι εεεεει, (1ε.εε (Πει (ειεεεε((εε 1ιε(ε Αε

εεεεε νει8·ε(εςεε ειιεε; εεε Βεεεεεε-Β(1(1 εεε εεε 1:1(ιι(εεεε Β(((1

εε.εεε (εε (ι·ι·εεε('εει·ι. Βε( εει· Ορει·ετ(εε (ιιει· ε(ι·ε,(εε(1ε εΠ(.ει·

εε ειι·ε(εεεε.Βε( Οεεεεεεε.-Κει·ι(εοειεε (Με 8(:ι·(1ιτει·εε εε( (Πε

8εε(1εε-Βεεεε(11εεε· (ε. εεεε Μ( (Πε ε(εε(εε (ε(Πε(εττ.ε εεε εεεε

(εεε (ε. εεεε (1ενοε Βι·(ε18·.

Πι·. Ρ. ΚΙειιιει ει·νν(((ει·(:, ει· εεεε εει· (ιιι ε11εεειε(εεε εε

εεε·(, (1εεε ((ει·εε Βεε(1(ει(εεεεε ε(ε(ι ερειει· ε(ε Δεεεεεε εε(

(ν(ε1(ε1ε 1ιεεεε, εεε( ε(ε(ιτ (1ειι((εεειετεε Β'εΙΙ εεειε(ιιτ. $ο((ειιε

(ι·(:18( ει· εε, σε (1(εΒ((ει·εεεεει(ε1εεε ε((:ει εει· ε(εε Βιε

εε ε (ιιει·.

Πι·. ν. Βει·(ς· ιιι εε ε εε(.ε·εεεετ, ((εεε (Πε Β(ιει·εεεεει.οι·ετ(εε

(ιιει(ιιει·ε Με1ε εεεεεεε, νοι·εει· (ιιει· (Πε 'Ι'ειερει·ει.ει· ε(.ειε

Π( ει·.

Πι·. νε" ε·(εει εει· Αεε(εει Δεε(1ι·ε(:1ι. ((εεε εε ε(ε1ι (1οε1ι

εει ε(εεε Αεεεεεε εε( 1ιεεεε(τεε ε·εεεε(1εΙ( 1ιεεεε ((εεεε, (Πι

(ιε 8εει(εεερι·ειεΙιο11 νοε ε(εειιι ΗεεΙι·εειε, εειεεεεε εεε Κω·

ε(εεί(εειεεεεε, ((ειειεεε(ε(ει·εε(1 ειε. (1εει Βι·εεεεεε εεεει·εεεεε

(νει ε.

Οι. Πεει ρ ε( ε ε((1ει·ερι·(εει (Πεεει· Αεε(εει, ει· εε(1ιε(εειι

Αεεεεεε ε·ε('εε((εε, (εεε Βειεεε(1εεε· (ει 1((ε(((ε.ει(εειιι εει· ε(ει·

εεεεεεεε(εεεεε; (τε ((ει·(εεε εε.(ιε ει· (Με (((ει.·;εοει(εεεε $οε

(((ει·εεε ΠΠ· εεεε(ει ειι€ε('ε.ειΙ(εε, ε(εε 8εε(1(ειεεε· _(ε(1ε(:1ι,

ινε1(:εε ε(εε νει·εε.<.;ει·εεε,· Ζε ρεεε(ει·εε εεεει, (ει εε(:((ι·Ι((:ε

ειε: ε(εει· θεΐεει· νειεεε(1εε.

Πι·. Β εεεεει·ι ((ε(1ετ, ((εεε (Πε 1)εε(εεε εεε Ε'ε11εε εε(:1ι

εεεε εει· 5ε(ιι(ειι ιιο(:ε ε(ε1ι(: ε(εινεε(1ε('ι·ε( εε(. (Πε 1(1ε(εεεεεε

εει ε(οε ε.εεεει·ε((εε Κε1Ιεε·εε ιεΙΙιεε ε(εε (ε εει· Αεεεεειε

ε(εεε ε(ε(1(εει(εε1-Δεεεεεεεε, ε(εεε 1ιεεεεε·Δεεεεεεεε, ε(εει·

Ε(ιειεεεεειειΙεεε· (ει Βι·εεεεεε. Με( ει·(νεςεε (ει εε(εει·

Πε(εεεε· εεε(ι (Πε ΠεεΙ(εε(ιε(τ ε(εεε Βιεργεειε, ινεΙεεεε (Με



άειιι ΌεεορΜεειιε νιεΙιειειιι ειιεειιιιιιειιεεΜειιεειι Μιά. νιε11ειεΜι:

ειιε1ι ιιιεΜι. Αιιι ι·εεΜιειι ΟΜει·Ιερρειι εει ειιιε Πιι.ιιιιιιιιιιε; Μπι

.ετειιει·τ ννοι·άειι. Πιε Αιιιιε.Μιιιε ειιιεε Βιιιρνειιιε "Με άιε 4.

Πιιι.ι·ΙιεΜΒειι. ΑιιεΜ νει·ιιιιεετ ει· ειιιε Βειιε.ιιε Πιιτει·ειιοΜιιιις άει·

εηιεετοι·ιει·ιειι Βιιει·ιιιεεεειι.

Πι·. Β ο ε ε ε ειιιει·ι Μ' τ! ιι ι ε Ι , ινειεΜει· ιιιειιι·ει·ε Β'ιιΙΙε νει·

6ιΐειιι1ιε1ιι. Μει, ινε άιιι·εΜ ειιιε εειιι 1ι1ειιιε ρειι"οι·ιει·ιε ΒιεΙΙε

ιιιι θεεορΜεςιιε ειεΜ ειιι ΑΜεεεεε εεΜι1άει ΜΜ.ιε.

1)ι·. Η ειιι εειιι 1ιεειι·ειιει. άεεε ιιιειι Μει άει· Βειιιιοιι ειωι·

;ιειιιιιάειι ΜεΜε, εε ιιιιιεεε Μει άει· Ρι·οιο1ιοΙΙιει·ιιιιε ειιι Υει·εε

Μειι νοι·,εε1εεειι ΜιιΜειι.

Μ. 1)ι·. Βοεεε ΜΗ: εειιιειι 2. νοιι.ι·ε.ε: «ΠεΜει· ειιιειι

Γει1νοιιει·ιειιοειιΙει·οιιεεΜει·Βειιι·ιιιιιριιιιει·ε

ιιιιιΒιιάει·ι.ει·ιιιιει:ι·ειιιΜοιιεε.ριιιιιιοιιειιε».

(Βι·εεΜειιιι εΜειιιιιι1ε ιιι άει· Βι. Ρετει·εΜ. ιιιεάι2. ΨοεΜειιεεΜι·.).

Πι·. Ηειιιρε1ιι Μετοιιι, άἱε θε1ιιιοιι ΜιιΜε ει·ςεΜειι, άεεε άιε

1ιιιιιιεοΜε ΑιιιιεΜιιιε Μει·εεΜιιι.ιι: ννει·. Βε Μιιιιε ειεΜ ιιπι ειιιε

ε;ειιιιιιιε ιιιιά ειιιε ει·ιει·ιοεΙι1ει·οτιεεΜε $ειιι·ιιιιιριιιιει·ε Με.ιιάεΙιι

ΜΒιιιιειι; άιε ΜοεΜ8·ι·ειάιι.ιε Ηγρει·ιι·ορΜιε άεε 1ιιιιιειι νειιιιιιιειε

νι·ει· άεάιιι·εΜ ειπ ει·Ιι111ι·ειι; άιε Βιιιι·ειιιιιιιιε,· άοι· Ι.ιιιιεε1ιειιιι

ειιι· εε1ιιιιιάει· ειιιε Βιιάε Μειςειι·ιι.<.ιειι ΜεΜειι. Βε Μεειε.ιιά ιπι

ιιιει· ειιι ΜοΜει· Βιιιτάι·ιιειι. - Βιε Δι·τει·ιοε1ι1ειοεε ειιι Νιει·ειι

εεΜινιιιιά ινιιιάε άιιιειι άιε Βειιι.ιοιι Μεννιεεειι. Αιιιι'ειΙειιά πιιι·,

άειεε άιε Ηνρει·ιιοιιΜιε άεε ι·εειιι.ειι νειιτιιιιειε πιο εειιιιις "ει,

άει·εειΜε ιιιιιεε ιιιειιι'ιιιιειιι ε·εννεεειι εειιι; νιεΙ1ειεΜι: ιετ ιιι άει·

εεΜι· ει.ει·1ιειι Ηγρει·ιι·ορΜιε άεε ιιιιιιειι 1·'ειιιι·ιιιειε ειιι ιιιιι·εειιι·

άιεΙεεΒΗιιιάει·ιιιε ΠΜ· άιε Πνρει·ιιορΜιε άεε ι·εεΜιειι νειιιι·ιιιειε

211 εε επ.

Πι·. ΒεΜεΜει·ι ιιιιιιιιιτ επ, άεεε άιε ρειιιεΙιε 'Ι'Μι·οιιιΜοεε

άετ ρυΙιιιοιιει·ιε ειιΜ ιιιιειιι νιιεε ειιι.ειειιάειι ιετ ιιιιά άειιει· ινοΜΙ

νοιι 1ιειιιει· Βεάειιιιιιιε,· ει· άεε Ιειιε;άειιει·ιιάε Ι.ειάειι ιιεινεεειι

εει. Βει άοι· Πιιιει·ειιεΜιιιιε άει· Νιει·ειι ΜεΜε ει· ιιιεΜι άεε Βιε

άι·ιιειι ςειιιιΜι, Με οΜ άιε Νιει·ειιειι1ει·οεε ειιι ει·ιει·ιοειιιει·ιιιι

εεΜει· Βεειε εε νοι·ιιεεεΜι·ιιιειι εει,άεεε ειε ειιε ι ιι ιιιι· άεε Ζά

ετειιάειιοιιιιιιειι άεε εςειιιεειι Κι·ειιΜΜειιεΜιιάεε νειειιιννοιτ1ιεΜ

:ιιι ιιιιιεΜειι εει. Βι· ιιεΜιιιε Με ει€ειιι.1ιειιε Κι·ειιιιΜειιειιι·εεεΜε

ειιιε εΙ1,ςειιιειιιε Αι·ιει·ιοειιιει·οεε ειιι. νοιι άιεεειιι θεειειιι.ε

ριιιιιιιε εεε ιιε;Μιε ει· άιε Γει1ε, Με άειι εΜειι ι·ειει·ιει·

ιεε. ιιιεΜι :ιι άεε Μειιιι€ειι Βι·εεΜειιιιιιι ειι, οΜινοΜ1 άιε

Αιιει·ιοειι1ειοεε ειιεΜ ιιιι Βιιιιιε άει· Το εειιιεεεΜε Μειιιε

νοιι Ι.ειειι ιιιιά Αει·ετειι ΜΜΜ; ειιεεεεΜειι νειιι!. Βει· ιιο

εοΙοειεεΜε Βοριά άετ Αι·ιειιοειι1ει·οεε ιιιιά άοι· ε.ιιε.ιοιιιι

εεΜε άεειιειι ειεΜ ιιιε1ιτ, ει·ει:ει·ει· ειιι 1ιοιινειιτιοιιε1ι, ιιιάειιι

άιειειιιιιειι ΓιιΙΙε νοιι Πει·εΜνρει·ιι·ορΜιε ειιι· Ζει άει· Αι·ιειιο

ειι1ει·οεε ειιι· Εεεε εε1εμ ινει·άειι, άιε ειιιε ειιάει·ε, ειιιάειιιι,εε

Πι·εεειιε ιιπ άιε 1·Ινρει·τιορΜιε άεε 1. νειιιι·ι1ιεΙε ιιιεΜι ειιΙεεεειι

(ΚΙερρειιι'εΜΙει·, Μνοοει·άιιιε, εε1ιιιιιάει·ε ΒεΜι·ιιιιιριιιιει·ε). νοιι

άιεεειιι θεειειιιεριιιιιιιε εεε Μεεε ει· ΜειεριεΙεννειεε ειιιει· 551

Βειιιιοιιειι άεε νειιιοεεειιειι άεΜι·εε ειιι· 7 ΡεΙιε ειε Αι·ιει·ιο

ειιιει·οεε ειιεριεεΜειι, άιε ειε Τοάεειιι·εεεΜε ευ ,ςεΙιειι Με.Μειι

οάει· 8ειι.ειι 1:25ιιιιειι. Πιι,ιιεινόΜιιιιεΜ εει εε, άεεε Ρει·εοιιειι ιιιι

ιιιιιιιει·ιι Αιιει· ιιιιά ειιιει· ειιιιετιε,·ειι 1.εΜειιεΜεάιιιειιιι€ειι, ννιε

ιιι; νοι1ιεεειιάειι ΡΜ, ειι ιιιιινει·εε11ει· Αι·ιει·ιοειιΙει·οεε ειι,ιςι·ιιιιάε

εεΜειι; άει·ιιι ειιιιιιιιε ει· άειιι νοι·ιιεε·ειιάειι νειιι;; Μει. ΗΜΜ

ε,ιει· Με άιε ιιιιινει·εε11ε ιιιιά ιιιιιιοιιιριιειειιε Αιιει·ιοειι1ει·οεε

ΓιιΜι·ε άιε Ιο1ιεΙιειει·ιε Δι·ιει·ιοειιΙει·εεε ειιι· ι6άι1ιεΜειι Κεπε

ειι·ορΜε (Κοιιιιιε.ι·ειιΙει·οεε, θε1ιιι·ιιΜπειιιοι·ι·Μεειε).

(Α ιιτοι·ει'ειετ).

Πι·. Η ει ιιι ρ ε ι ιι ννειιάει: Β ο Μ ε. Μ ε ι ι εεεειιιιΜει· ειιι. άεεε ιιε.εΜ

εειιιει· ιιιιά ιιτιε ει· ε1ειιΜε,ειιεΙι ε.1Ιεειιιειιι Βιι1ιι€ειι Αιιεε1ιειιιιιιι.ι· άιε

Ηνρει·ιιορΜιε άεε Ιιιιιιειι νειιτι·ι1ιειε ωι·ωεω 1)Μει άετ ΒεΜιιιιιιρι

ιιιει·ε, Σ) Μει ΜοεΜει·εάΜ.ιει· Αι·ιει·ιιιιε άει· Αοι·ιιι οΜει·

ΜΜΜ άεε Ζννει·εΜι'ειιε ιιιιά ειιάΙιεΜ ικά Α11ιοΜο1ι1ιειιι, ε.ιιεΜ ειι

ε.ΜΜΒ.ιιει νοιι άει· Δι·ιει·ιοε1ι1ει·οεε. - 1ιι Μειι·ειΐ άοι· Βοιω

Μει·ι.'εσ επ 7 Ρει1ε νοιι Αι·ιετιιιειι1ει·οεε εειεε άοεΜ ιιοειι ιιι

Ρι·εε·ε, οΜ εε ειεΜ εκει άε ιιιιι Τι·ιιιΜει· εεΜειιάειτ Με.Με. Με

άιε νειε.ιιάει·ιιιι€ειι άει· ΡιιΙιιιοιιεΙιε Μετι·ιιΤι, εο Μιιιιάε1ι. εε ειεΜ
Μιει·Μει ιιεεΜ εειιιει· Ει·ιιιιιει·ιιιιε· ιιι άιεεειιι Ε·ιε.ΙΙ,ιιιιά ιιεεΜ εΙιε·ειιιει

εει· ΒιιεΜι·ιιιι,ε,· ιιπι ειιιειι ιιϋεΜει ιιιηςενι·ϋΜιιιιεΜειι Γε11 νοιι

ιιιιιιιιρΙει, ιιιειιΙε.ι·ει· Βιιάει·ιειιιιιε άεε ι·εεΜιειι Λεω: άοι· Απ.

ριιιιιιοιιεΙιε ειιά ειιεεεάεΜετει· θειε.εειΜιοπιΜοειε ιιιι ι·εεΜιειι

ιιιιτ.ει·ειι Βιιιι,ε,·ειιιερρειι, _ιεάειιιεΙιε ιιπι Μειιιε Νοε «ιιιιεΙε» Βι

εεΜειιιιιιις. Ιιι άιεεει· θειεεεΙεεειοιι ει·Μιιειαε ει· ειιεΜ άεε

θιιιιιά άει· 1ιιιιιιεεΜειι ριι1ιιιοιιεΙειι Βι·εεΜειιιιιιιςειι ι·εειιι.ει·εειιε.

θειιειιει·εε τι» οάει· ννιάει· άιεεε Αιιιιεεειιιιε· 1εϋιιιιε ιιετιιι·1ιειι

ειιι· άιε ιιιι1ιτοειιοριεεΜε Πιιιει·ειιοΜιιιιε· ει·ιςεΜειι.

(Αιιιοιει'ειει).

Βι·. $εΜεΜει·ι ει·ννιάει·ι, άεεε άει· ΑιιιοΙιοι ειι εισΜ εκει

:ιι Ηει·εΜνρειιιορΜιε ΓιιΜι·ε, εε εει άειιιι, άεεε ει· Αι·ιει·ιυειιΙε

ι·οεε ειεειιΒε; άιεεε εει ειιιει· άει· θεεειιιτε.ιιεάι·ιιειι άοι· ,ε;ειιεειι

Βιιιιιιιιε νοιι 5ειιιιάιιεΜΜειιεε ιιιιά Αι·Μειτ.ε1ειειιιιιεειι, άιε άειι

θηεε.ιιιειιιιιε ΜετιεΙιειι. 1ιιι ειιιεειιιειι ννει·άειι ειεΜ ιιιιεει·ε νω

ειεΙΙιιιιςειι ει·ετ ιιιιιιειι, ινειιιι, ιιεεΜ ΠεΜει·ννιιιάιιιιΒ· άει· ιιει·ι.ιε

Μι·ε.εΜιειι ιιιεεΜειιιεεΜειι ΙιεΜι·ε άεε ΖιιΚιιΜιτιοιιενοιεεεεεε, άιε

Π?

ιιιοάει·ιιει·ε νοι·ει.ε11ιιιι νοιι άοι· ι'ιιιιιιιιοιιεΙΙειι ΒιιιΜειι νοιι Ηει·ε

ιιιιά θει'εεεενειειιι εε 15% εειιι ινει·άε.

(Αιιτοι·ειει·ειι.

ά. ε. θειιι·ειιιι· Βι·. '1"Μεοάοι· $εΜινειι.ι.

Τειεεειιειειιι·ιε1ιτειι.

Ρει·εοιιε1ιει.

- Πει· άειιι Κειεει·ΙιεΜειι Ηειιρηιιει·ιιει· πιιεεεε1ιιιε ΙιειΜεΜι

τω; άεε Ηοιεε Βειιιει· ΚειεειΙιεΜειι Με_ιεειιιτ, θειιειιιιι·ει Πι·.

Ρενν1ονν,ιετιιιιιι Μειε.ι.ειιάειι Μιτε;Ιιεάε άεε ειι

ιιιιι.ι·-ιιιεάιει ιιιεεΜειι εε1εΜι·ι.ειι Κ οιιιιι:εεε ει·

ιιειιιιι ινοι·άειι, ειιιει· ΒεΙεεειιιι; ιιι άειι νοιι ιΜιιι Μειιιειάει.ειι

Αειιιιει·ιι ιιιιά ιιι άετ Ποιινιιιάε.

- Αιιι 1θ./29. ΒεριειιιΜει· Μεειιιε άετ Αιτιιιειει.ει· άοι· ΟΜιειι

Μειιιιιιιιάε, Ρι·οιεεεοι· Πι·. Α ά ε. ιιι Ρ ο1ι τι ε τ ιιι πιω, εειιιειι

70. θειιιιι·ι.ετεε·.

- Πιε θεεεΙ1εεΜειτ ρι·ιιΜ.ιεεΜει· Αει·ειε ιιι

ιιι ε ε. Με ιιι ιΜιει· Βιτειιιι.ε· ειιι 17. ΒεριειιιΜει·, :ιιι Βιε11ε άεε

ετε.ιιιτειιιιιιιεειει ε.ιιεεεΜειάειιάειι Ι)ι·. Μ". ν ο ε ε , άεε Βι·. Ρ ε. ιι 1

Κ Ι ε ιιι ιιι ι Οιάιιιετοι άει· Βι·. ν. Η ε ιι ε ιι'εεΜειι Κιιιάει·ειιιΜιι

Ιε.ιιε άεε Βοτειι Κι·ειιεεε ιιιιά ΟΜιιιιι·ε ειιι Α ι· ιιι ι τ ε τ ε ε ά'εειιειι

Κιιιάει·Μοεριι.ε1, ιιι ιΜι·ειιι Ριε.εεε ε·εινε1ι1ι..

- Βει· Νε ιιε νοιι ΑΜεεειιιιειι Μαι άειιι ΟΜει·-Μιιιιει·

Μεάιειιιε1ιιιερε ιοι·, Ι.ειΜιιιεάι1:ιιε Πι·. Ν ι1ιοΙε.ι Β ε ι· ιι ιι ε ιιι

ιιιιά άειιι ΟεΜιιι1°ειι άεε ΟΜειε άει· ΟΜει·-Μιιιιιι.ι- εάιειιιει1νει·

νιε.Ιτιιιιε Πι·. Ρειει· Βειιιε -- άεε ΑειΜιοριεεΜειι

διει·ιι Π. Κ1εεεε ειιι: άειιι θι.ει·ιι. εοννιε άειιι θεΜιιιιειι

άεε Μ!ι1ιιιι.ι·-Μεάιειιιειιιιερειιιοι·ε άεε Ρειει·εΜιιι·ρι·ει· Μιιιιει·Μεειι·ιιε

Πι·. .1. 1ιεΜ ε άε ιν ιιιιά άειιι ΑΜτειιιιιιεεεΜει άετ ΟΜει·-Μιιιτιιι·

Μεάιιιιιεινει·ννειιιιιιε· 1) ι·. Ν ιιι ο Ι ιιι ο ε ι· ιιι ε. ιι ο νν - άειι

ΑειΜιοριεεΜειι 81:ει·ιιΙΙ.Κιιιεεε νει·1ιεΜειι.

-Πειιι Βεε·ι·ιιιιάει· άοι· ννειιερι·ιιεΜε «Περε

ι·ιιιιιο», Πι·. $ειιιειιιιοι' ιιι ν7ε.ι·εεΜειι, Μ, ννιε νει·1ε.ιιι.ει,

άει·θι·άειιάει·ι'ι·ειι26ειεεΜειι ΒΜι·ειι1εΒιοιινει·

ΙιεΜειι ινοιάειι.

- Ρι·υι'εεεοι· Β.ο Μει·ι Κ οεΜ (Βει·Ιιιι) Με εειεε '1'ι·ιηιιιιιο

εοπιειιειιιάιειι ιιι ΑΓιι1ιε Μεειιάι,·;ι ιιιιά εο11ι.ε ειιι 3. εειεε»

ιι. 8ι. εειεε Ι·Ιειιιιι·ειεε ειιιτι·ειειι.

- Πιε 4. ιιιτει·ιιιιτιοιιεΙε ΤιιΜει·ΙιιιΙοεε1ιοιιι'εὲ

ι· ε ιι ε (νοιειι.εειιάει Ρι·οι'. Πι·. Β ι· ο ιι ε. ι· ά ε ι - Ρει·ιε, θειιε`

ιε.ιεειιι·ετε.ι· Ρωι. Πι·. Ρειι "Με - Βει·ιιιι), ειιι ννε1οΜει· εεε

21 Ι.ιι.ιιάει· Μειειιι€ιειι, Με ιιι ιΜιει· 5εΜ1ιιεεειιιιιιιε άιε ιιε ιιρ

Βεει.ιιιει.ε 'ΓιιΜε ιιιιιΙοεειιιεάει1Ιε άεε Ρι·οι'εεεοι·ειι

οΜει·τ. ΚοεΜ (Βει·1ιιι) ιιιιά ΡειιΙ Βι·οιιε. ιάει (Ρει·ιε)ιιι

Η ο Ι ά , εοννιε Β ε ιι ε· (ΚορειιΜεπειι) Β ι ε Η ε (Νεα - Υει·ιι),

Βι·οεάΙειιι: (Βοιιάοιι) ιιιιά ν. $εΜι·οε ω” (Ψιειι) ιιι

Βι1Μει·ειιει·Μειιιιι. ι

- νει·ετοι·Μειι: 1) Αιιι 18. ΘεμειιιΜει· ιιι Βι. Ρειει·ε

Μ ιι ι·ε άει· _ιιιιιρειε ΑΜΙ: άεε ΒοιιιεεΜειι 1ιιιειιιει·ιειεε·ιιιιειιιε

Πι·. .Ι ο Μ ε ιι ιι Α ιι ε. ι· ι ιι, ιιιι 26. ΙιεΜειιειιιΜι·ε. Πει· νει·ειοι·Μειιε.

ννεΙεΜει· ει·ει 1ιιι ι·οι·ιεειι .ΤεΜι·ε άιε νειιιε ρι·εειιιιιιιιάι ειιιιιηιτ

Μετ.ιε, Μι. ειεΜ ειιι. ΜοηιΜιιιιιι νει·,<ιιι'ιει. 2) Αιπ 8721- Βεριειιι

Μει· ιιι Βει·1ιιι άοι· ι·ιιεειεεΜε Αιπ .1εεερΜ ΜεεεΜιιι ε.ιιε

Μοειιειι, άει· ειιιειι εειιιει· Κι·ειιιιειι ιιεεΜ Βει·1ιιι ειιι· Κοιιειιι

ι.ειιοιι άοι·ι.ιεει· Αει·ειε ΜειςΙειι.ει Μειι.ε, ιιι Βει·1ιιι ε.Μει· μειω

ΙιεΜ εε1Μει: ειιιει· ΑιιεειεΜειι νοιι εεΜινει·ειιι ΙΙιτει·ιιε ει·1ιτειι1ιιε

ιιιιά ιιι ειιιει· Ροιιιι1ιιιιιι, ννοιιιιι ει· Με ει€ειιειι ινιιιιεεΜ Βε

Μι·εεΜ1: ννοι·άειι εει·, ΜεΙά ιιιιεΜ άοι· Διιι'ιιεΜιιιε ετε.ι·Μ. ΝεεΜ

άειιι θιιιε.εΜι.ειι άει· Λεπτα: άετ Κιιιιιιι ιει εε ννεΜι·εεΜειιιιιεΜ,

άεεε ει· ειοΜ άιε Κι·ειιιιΜειτ άιιιεΜ άειι θειιιιεε νοιι ιι·ρι·ειιάννειειιειι

ειιιιιι·ειι Βρειεειι ειιεεεοεειι Με. δ) 1ιι Α ι·άει:ο νν Με".

Νιειιιιι-Νοινεοι·οά) άει· άοι·ιιιι·ε Κι·ειειιι·ει: Πι·. Αιειιειιάει·

Ρ Ι ο ι.ιιιιιονν ιπι Διιει· νοιι 88 ΜΜιειι. Πιε ιιι·ειΙιεΜε Τάκι;;

κει Μι. άετ νει·ειοι·Μειιε εειιι: 1898 ειιει.ς·ειιΜτ. 4) Αιιι θ. Ασεπ"

ιιιΘτερει·ν (Κειι1ιε.ειιε)Βι·.Μιειι εε! Βιι·ε.εΜεννειιι ιπι 47.

ΙιεΜειιεῇεΜι·ε εε Πιε.Μειεε. 117ιε άει· ΚοΠεεε νι γ ε ε Μ ο ε· ι· οά

Με «Β. πι.» ιιιιιιει1ι, άιειιτ.ε άοι· Ηιιιι.εεεεΜιεάειιε, ιιιιεΜ ΑΜεο1

νιει·ιιιιε εειιιει διιιάιειι ιιι άοι· ιιιιιιιε.ι·-ιιιεάιειιιιεεΜειι Α1ιε.άειιιιε

ι. δ. 1888, ειε Μιιιιιιι·ιιι·ει ειι ειιιειιι Ηοεριτε1 ιιι νιΠε.άι1ιεννιιεε,

άε.ιιιι ιιι θι·οάιιο, Μιε ει· 1898 ννεε·ειι Κι·ειιΙ(Μειτ εειιιειι ΑΜ

εεΙιιεά ιιεΜιιιειι ιιιιιεετε. Με. ει· ειιιει· νοιι άει· 1ιε.ι·ιεΙιεΜειι Ρειιειοιι

ιιιι Βειι·εεε νοιι 28 ΒΜ1. ιιιοιιειΙιειι ιιιεΜι ΙεΜειι 1ιοιιιιτε, εε ειιΜ

ει· ειειι ε:ειιϋι.ιε·ι, ειιιε Αι·ειειειΙε επι άοι· ΕιεειιΜειιιιιιιιιε Βιιιιιει·ιι.

5Ιειοιιει. ειιειιιιεΜιιιειι, ινε ει 6 .1εΜι·ε “Με πει· ιιιιά άεε Με

ειιιεε ε·εινιεεειιΜει'τειι Αι·ειεε εειιεεε. 8ειιιε Ρι·ειι ιεε ,εειιι

ιιιιττεΙΙοε ειιι·ιιειι,εεΜ1ιεΜειι. .



νοπι Κι·ιοεοοοπιιοιιοάιοποι.

-·- Δ11οι·πάο1ιοι: νοι·1ιοποιι ει» Διιοποιο1ιιιιιιιο·

ιιι άοπ Κιιιιιιιιοιι ο·οο·οπ άιο δοριι.ιιοι:

Ποτ $ι. ννιιι.άιιιιιι·οι·άοπ ΙΙΙ. ΚΙοοοο - άοιπ ιι1τοι·οπ

Απο άοο Ηο.ιιριάιιοι·τ.ιοι·ο άοο Κοιιιιιιοπάιοτοπάοπ άοι· Ι. 1ιιοπά

οοιιιιι·ιοο1ιοπ Ατιποο Πι·. Ν ι 14 οΙο.ι Ο ο ο Β ο 1 ο ιν ιιπά άοπ Οποι

1ι.ι·2τοπ άοι· Οποι·Βιιιοοποπ Ηοοριιιιιοι· Ντ. 11, τοορ. Νι·. 14. Πι·.

ΑΒι·ιιιιο.ιπ Κο. ποντοι· ιιπά Βοο Πιο1ιοι.οιπ. Ποι· Πι.

Α πποποτάοπ Π. Κ! ιιοοο ιιιιι: 8οιι πιοι·τοι·π - άοπι

ΟΒοι·ιι.ι·π άειι Τοοποιπιι;οινοοποπ Πι·οο·οποιτοο;ιιιιοπιο Πι·. 2ο. -

01ιοι·'ιοοΒιιιπιπ. Ποι· Οι. Βιοπι ο1οποοι·άοπΙΙ.Κ1ο.οοο

ιιι ι τ. ο ο π να ο ι· τ οι π - άοπι ΟΒοιοι·οι. άοο 25. ιιιοΒι1οπ Ρο1άιιοορι

ιιιιο Πι. Κοοιπιιι· Κιιο11.

- Ε) π ιπ οΒοπ: Ποι· ιζοι·ροοπιι·πι·ο· άοο ΙΙΙ. οιΒιι·ιοοιιοιι

Αιιιιοο1ιοτρο ππά ιιιιοι·ο θι·άιιιο.ιοι· άοε $ι. Ροι.οτοΒιιι·ο·οι· πιο.

ἔιἐἑῇιἑΒἑιιιποοριιειΙο Πι·. Ε! ιι Β Β ο ιι ο ο - άοι· οι·οιο·οιιιιιιπιοπ

·- Ποι· Οποι' άοι· ΕιΒο.ιιοι· ι'ι·οιινι11ιιι;οπ Β'οιιοι·ινο1ιι· Πι·. Η ο ι π·

ι·ιοπ Μογ, ινοιοποι· οιο 1ιοοοι·νοοι·πι ειιι άοπι Κι·ιοΒοοοιιοιι·

οποιο ιιιιιι:1οι·ι,·ιοι, πιο άιο «ΜΒ. Ζι;ιι·.» Μινι, ιπ Αποι·ικοπιιιιπο

οοιιιοι· νιο1οοιιιι.τοιι Κοππιπιοοο ο.ιιι άοπι ΟοΒιοτο άοο ?ειιιειι

οοπιιι2οο. 211111 Πιτιο1ιοάο οιποι· οπο Οι1“ιιιοι·οπ ιιπά 1π8·οπιοιιι·οπ

ΒοοιοποπάοπΚοπιιιιιοοιοπ οιπιιπιιιι ννοι·άοιι, άοι οο οΒ1ιο,ο·ι:, ιπποι·

ποιπ άοπ Νιποιοιιοι· Οιιι·πιοοιι ιιπά άοι· Ηοοριι:ιιιοι· οιποπ Ζοιηιο

:ὶιιιιοοοιι Γοιιοι·οοιιιιι2 2ιι οι·Βιιιιιοιοι·οπ ιιπά Βοοιιιιιιιιιιιιο·οιι ιιΒοι·

ιο οινοπ1οιιιιιοοιι.>ιο Αιιοπιιτειιιιο· άοι· νοι·πιι.πάοποπ Πιοοιιοοι·ιι.το

οπο. επ ποποπ.

1- Πιο βνοποο1ιοοπο Ιιο.ιιιι·οικ ποτ, οιποι· πιω

ιιπρ· άοι· Οοοοπιιιιοιιιιιιιιπες οιιι”οιεο. ιπι Βοοιο.πάο νοπ Β Λοιπ

τοπ. 1ιι Βοπννοοιοιπ ιιπά 11· $ιι.πιιιιι·οιι πιι1. 3 ιΛιοΒ·οοπο Οοιιιιο1ι

οιπ 20. 8οιιιοπιΒοι οοιιιο Βιιο1ιτοιοο ιιπ ι.οοιιι·οιοπ

ιιπά @πιο ιιι ιιποοιιι1ιι· άι·οι ννοοιιοπ ιπ Ροιοι·οΒιιτε οιπιιοπ'οπ.

Υοπ Οπινοι·οιιιιτοπ, πιω. ιποιιιιιιοπ ιι. Κοπει·οοοοπ.

έ Με άιο «Βιιοο» ιποΙάοι, πειι άοι· Ρι·οιοοοοι· άοι· Αποπ

1ιοι11ιππάο ιιπ άοι Οιιιιι·1ιοννοι· Πιιινοι·οιιιιτ Πι·. Ιιο ο ιι π ο τ ά

Η ιι·οοπ ιιιοπ ιι :ιπι ιποτιιπάιο·ο Βιιτοιι άοο Κοποοι1ο άοι· εο

πιιιιιπιοπ Πιιινοι·οιτιπ οοιιι Α Βοο1ιιοάο.ςοοιιοιι οιιι·ιιο1ι·

ο· ο ο ο μ; ο π.

Κ - Ποτ Βοικοιιιιιο Ριι.άιοι:οι·, Ρι·οι'. οιιιι·ιιοι·ά. Επι· Κιπάοι·ποιι

ιιιιάο ιιπά Πιι·οιαοι·- άοι· Κιπάοι·1:1ιπι1: άοι· Πιιινοι·οιιιιι Μι'ιποιιοιι,

Πι·. Η οιπ ι· ι ο π οι τ πιο ι· ν. 11 ο ιι 1: ο , ινιιι·άο. πτιτοι· Αποι·1ιιοπ

011112 οοιιιοο ιιι.π,ς_ιιι.πτιεοπ 1ιιιιο;οΒοιιάοπ ιιπά οι·ορι·ιοοοιιι:1ιοπ

νιιιιικοιιο .ιιι άιοοοπ 8το11ιιπι.ιοπ, ειιι οοιπ Αποιιοποπ ν ο π ά ο ι·

νοι·ρι1ιοπιιιπιο, νοι·Ιοο.ιιιιιι·οιι οιι 1ιο1τοπ ιιπά

νοπ άοι·Πιι·ο1ιιιοπ άοι·Κιπάοι·1ι1ιπιπ οιιι.1ιοΒοιι.

_··· Νις άοι· «Β. Ψι·ιι.ι.οο1ιπ οι·ι'ιιπι·ι, ποτ άοι· Κοποοιι άοο πιο

Ξ18οιι ινοιΒ1ιοποπ ιιιοά. Ιποιιιιιιο άοπ ΗΜ. Πι·. Ν. Βιι.τιι_ιοιν

ιπ Οάοοοο ιι.ιιι“ποιοιάοι·ι, ινιοάοι· άοπ νο1ιοπι ο·οννοι·άο

ποπ ·Ιιοπι·οι:'ιιπ1 άοι· ιιοι·ιιιοΙοιι Αποιοπιιο ιπι

1ιι ο τι ι ιι ι ο ιι ιι Β οι· π ο π ιπ ο ιι. νοι· .οοιποι· ΠοΒοι·οιοάο1ιιπο·

πιιοπ Οάοοοο Βοιιιοιάοτο κα. Β ο ι ιη ο ιιι Β ο ια ο ιι ιι τ. 1 ι ο ιι

οοποπ άιοοοπ Βεπι·ιιιιι1ι1 ιπι Ιποι.ιτιιι.

-- Πει· ιπιοι·ιιοτιοπο.1οΤιιΒοι·1ι ιιιοοο-Κοπει·οοο

ιοτ οιπ 4. Οιτιο1ιοι· π. Μ. ιπι θι·οπά Ροιιιιο άοτοπ άοπ Ρι·ιιοιιιοπ

τοπ άοι· ΒοριιΒιι1: ΒοιιΒοτ οι·ϋπ'ποι ννοι·άοπ. Ποι· Ρι·1ιοιάοπι

άοε Κ0ι181·οοοοο Ρι·οι'. Η οι· οι· ά (Ριιι·ιο) πω: άιο Βοει·ιιοοιιιιέο

ι·οάο. Πω· Κοπει·οοο ιιι1ιΙιο Μιι:,ο·1ιοάοι· ιιπά 1600 Αιιοοι.οι

Ιοι·. Ποι· ιιιι.ο1ιοι.ο Κοππ;ι·οοο νιιι·ά ιπι .Τιιπι·ο 1908 ιπ Αιποι·ιπο.

οιιιι.ιιιπάοιι. Ππι:οι· άοπ οιι.1ι1ι·οιοποπ νοιιι·ιιο;οπ ιιπά Βοι'οιιιτοπ -

εο·οο11οιι 800 νοι·τιιιΒο ιιπά.40 Βοιοι·οιο οποιοιιιο1άοι ο·οννοοοπ

οοιιι -.ινοι· οο Βοοοιιάοιο οιπο Βιιιοι1ιιπε κα. Βο1ιι·ι π 2ο

ιιΒοι· οοιπ ιιοιιοο Βοιιινιιιάοιιοπτοιιοι1πιιι:ι:ο1, άιο ππι

οι·ι‹ιιιι·1ιοιιοι· Πριιπιιιιπε οι·ννοι·ιοι ννιιι·άο. 1π άοι· Βοπιιιοοοιιοπιιο·

Μ· Ϊ· ΟΜοιιθι' ο” ιπιιι πω. ν. Βο1ιι· ι π ο οιπο Βι·ιιιιιι·ιιιιο·

ιιΒι ιπ άοι· οι· οο;;το,. οι· ειιι ιπι 1οιι.πιο άοι· ιοποιοπ ποιοι πι"

080111 Ηει(0ιιιιΠ0ιι. ππι θιοποπποιι άιο 1Βιιιοτοπο οιποο Ποιιρι·ιπειρο

ιιι οι·1ιοπιιοιι."άιιο νο11οιιι.ιιάιιι· νοι·οοπιοάοπ οοι νοιι άοπι νοι· 15

.Ιο.1ιι·οπ ιι0ι1.1ιιιιι Βοοο1ιι·ιοποποπ οπτικοιιιοοποιι Ριιιι2ιρ. Πιοοοο

ιιοιιο.Βοι1ρι·ιππιποριοΙο οιπο ννοοοπτιιοπο ποιπ ιπ άοι· ιιιιπιιιιιι

οιι.ιοι·ιοοποπ Τιιιιιι;ιιοιιι άοο Βονονιιοοιιι Βο1ιτιπιι·, άιιο οοιι

νιοι· .Το.πι·οπ οιο1ι ποιάοι· Ποιειιιιιιιιιιπε άοι· Βιιιάοι·ιιιΒοι·πιιιοοο οι·

ρι·οΒι. ποπο. Πιιο Ρι·ιιιιιρ .Βοι·ππο ω· άοι· Πιιι·οιιάι·ιιιο,·ιιπε άοι·

ιοΒοιιάοιι άο1ιοπ άοο Οηιοπιοιππο ιιιιτ οιποι· ΒιιΒοτοπι, άιο οπο

άοπι νιι·ιιο άοι· ΤιιΒοι·1ιιι1οοο 1ιοι·1ιοπιιιιο ιιπά άιο νοιι ιππι ΤΟ

εοιιοππι ινοι·άο. 1ινοππ άοι: ΤΟ ιπι.οι.οι·ιοι·οπάοι· .Βοοιιιπάτοι1 άοι·

Ζο11οιι άοε θι·οοιιιοπιιιο άοι· @πιο Βοπο.πάο1τοπ Τιοτο €οιινοτάοπ

οοι ιιπά άιιι·οπ άιοοο Ζο11οπ οιπο Μοι.οπιοι·ρποοο οι·ιοπτοπ 1ιο.Βο,

άοππ Βοεοιοπιιο οι· οο ππι: άοι· Ροι·ιπο1 ΤΧ. Ιπι ΤιιΒοι·ιιιιιοειο

Βιιοι11ιιο Βοοι.οπο άοε ΤΟ νοι·ποι· οπο ππι ιιοπ1ι·οιοποπ οποοοιοι·άοπι

1ιο1ιοπ 1Βιιςοιιοοιιοΐιοιι οιιοΒοοιοποιοο Αοοιιο. Ιπι Τιιιιοι·1ιιι1οοο

______..--

Βιι2ι11πο νοτοοπο άιοοοο Αο,·οπο άιο Ε'ιιιι1ιιιιοπ άοι· Βι1άοπάοιι δάπ

οπο”, ιιπά οο 1ιιιιιπο ειιιάοι·ο $πΒοιο.πποπ ι:ικιοι·οπ. Ε'οι·ιιοι· Βοοιιιιο

άιοοοο Αε;οπο ιιπτοι· ο;οινιοοοπ Βοάιπειιιιι;οιι οοοιιιιιιοτοιιοο1ιο Πι

ρ,·οποοιιο.ιτοπ . 1ιιιτο- οο οιοΠο οποιοι άπο 1ιοΒοπορι·ιιιοιρ άοι· Βιιοιιιοιι

άοι. Ποο ΤΟ ιιπε ιιπ 1πποιπ άοι· οι·ο;οπιοοποπ Ζο11οπ οιπο ογιιιΒιοιι

οοπο Αιιι.ιοπ οπο ιιπά εει άιο Πι·οοοιιο άοι· οοιι·οπ άιο ΤιιΒοι·ιιιι1οοο

οοπιιι2οπάοπ Βοο.1ιτιοπ. Ρι·οιοοοοι ν. Βο ιιι·ιπιι; 1οιι·το άοππ άοτ. πιο

νιο1ο Βο1ιννιοι·ι,ο;ιιοιιοπ οι· ποπο ιιΒοτινιπάοπ ιπιιοοοπ, οπο οι· ππι άιο

οοι· Αιιιιοοοιιπι;ς άοι· οοιιιι1οιοπ Ιιπιπιιπιιιι.ι εο1οιιιοι οοι. ιι. ω» ιπιιι,

οι· ιι·1οιιΒο, ά:ιοο άιο ποπο Μοτιιοάο Βοι·ιιι'οιι ειιι, άιο νοιι άοι·

Βοπννιπάοιιοιιι: Βοάι·οπτοιι 1ι1οιιοοιιοπ ι;ο,ο,·οπ άιο οο1ιιιάιιοποπ Ποι

ο·οπ άοι· ΤιιΒοι·ιιιι1οοοιπιοιιιιοπ επ οοπιιτοοπ. 8οιπο Βιιιιι.ιιιιιιιε

1ιοΒοιππ Βοοτιπιιπτ, άοιιπιιιν άοι·οιιι' ιιι νοι·πιοιιτοπ, ιιι οιποπι

ιιιοι·ειροιιιιοοποπ Ζννοοικο ΤιιΒοι·1ιο1ποοι11οιι ιπ άοπ ιιιοποοπ1ιο1ιοπ

Κιιι·ροι· οιποιιι'ιι1ιτοπ. ΡΜ. ν. Βο1ιιιιπ ε: ιιιπι·ι.ο άοιιιι ποποπ

οπο: Βιι οοι ιπιιι άοτοπ νοι·οιιοπο ιιι νιιι·ο ςο1ιιιιιι;οπ, άοπι Οι·

;.ιοιιιοιιιιιο άιο ιιππιοι· ιειπιι·ο ιιπά ποι'ειπι1ιο1ιο Αι·Βοιι. άοι·1ΒιιοιιΒ·

ιιιοοο άοο ΤΟ 2ιι οι·οροι·οπ. Βι· πιιΒο°άἰο οιιαινο Ιπιπιππιοιοι·ιιιις

ιπ ριιοοινο Ιπιιιιιιπιοιοι·ππι.>; ιιπιιι·ονι·οπάοιι.. Βοάποι· οοιιι1άοιτο άιο

ει·οοοο Ρι·οπάο, άιο οι· οιπιιιιιπά, Με άοι· 1ιοιιοιι.1ο Ζιιοο.ιιιιιιοιι

ιιιιιιιι: οινιοο1ιοιι Ιπιριιιιιις· ιιπά Ιπιιιιιιιιιιιιι; ιπιιι. άοπι: ιιιι2ιθ.1ι1ιο;οι·

νοι·οιιοιιο ιιπ Τιοι·οπ, ιπιιποι· ιιιιιι·οι· ννιιτάο. Πι· "πιο άοππ οπο

οιποιιάοι·, πιο οι· άιιο ΤΟ νοπ άοπ ΒιιΒοτιιποοπ Βοι'ι·οιτ ιιιι.Βο,

πιο οοιπο ιποι·οροιιιιοοπο ιιι ιι·1ιιιπιι· νοι·πιπάοι·ιι. Πιο 'ΓΟ-ΒιιΒοιοιιο,

οΒνι·οπι πιοιιι νοιιποιιι·πιι€οιοπιις, Βοοιιιιο ιπάοοοοπ άιο ιιιι.ιιιε

πω, οιποπ ΤιιΒοι·ιιο1 1ιοι·νοι·οιιΒι·ιιιςοπ. άοι· πιοπτ ι·οι·ιιιιο: ιιπά

πιοιιιο.1ο ννοιοιι ιιπά. οιο οπτο τοοπο εοιιοιι άοι· ιιιιΒοι1ιιι1ιιοοιι Οτο

πιιιιιιιοπ 11 ο ο ιι π ο ο ο. Πι·. ο ιι ι· ι π ε, ποπο οιο1ι άιιι·οπ νοι·

ιιιιοπο ιιπ νοι·οοιιιοάοποπ Βιι.ιιοοιιοι·οπ ιιΒοι·οοιικοπ 1ι6πιιοιι. άιιοο

ΤΟ οιπ Ηοιιιπιιιτο1 Βι1άοιι 1οιιππο, άοο οιιιιο οπο” οιιο1ι ιιι άοι·

ιιιοποοπ1ιο1ιοπ Τιιοι·οροιιιι1‹ οπιι·οννοπάο1: ινοι·άοπ ιιιιιιπιο. Μ·

ννοιάο άοπ τιιοι·ιι.ποιιιιοοιιοπ Τοι1 οοιποο Βιιο1ιοο. άοι· ιπι πιι.οπ

οιοπ ω" οποοιιοιιιοπ οο11ιο, οπο νοτό11'οπιιιοιιοιι, »ποπο άιο

τποι·ιιροιιιιοοπο ννιι·ιιιιπο·ο1ο·οιτ ιιπά Πποοιιιιάιιοπικοιτ οοιιιοο

ποιιοιι Ηοι1ιπιιτοιο άιιι·ο1ι οι·ιιι·οΒτο Κιιπιι:οι· οι·νι·ιοοοιι ω. Ριο

ι'οοοοι· ν. Βοπτιπιι· οοιιΙοοο οοιπο Πιιι·ιοι.ιιιπιι·. ιπάοπι οι· οτι

άιο θο1οιιι·τοπ οριιο11ιοι·ιο, άιο τποι·οροιιτιοοιιο 1ινιικιιπς οοιποο

Ηοι1πιιτιο1ο ιιπ Τιοτοπ ιιιιο2ιιρι·οΒοπ. Πι· οι·ιπποι·ιο άοτοπ, άοιιο

οι· οοιιοιι ιιπ .1ο.1ιτο 1890 νοιι οοιιιοπι ποποπ Ηοιιιιιιιτο1 ο;οο·οιι

άιο Πιριιιιιοι·ιο Μιιι.οιιιιιιε €οιπο.οιιτ 1ιοΒο, άοοο οο ιι.Βοι· ποιο

άοτ Μιιοι·Βοιτ Πι. 11ο π ιι' νιοι· πι” ςοάιι.ιιοι·ι. ποπο. πιο άιο

ννιι·ιιιιιιοοπτιιιτ άιοοοο Ηοιιιπιποιο οι·1ιοιιπι: ινιιι·άο. Πι· ννιοοο

πιοιιι. ινιοιτιο1 Ζοιι ποιπ; οοιπ ννοι·άο. πιο άοι· ρι·ιιιαιοππο πιο”

οοιποο Τιιποι·πιιιοοο-Ηοιιιπιποιο ι'οοικοοιο11τ οοι, οΒοι· οι· ποπο.

άιιιιο άοι· πιι.οποιο ΤιιΒοιπιιιοοο-Κοπει·οοο Βοτιιιοπι1ιοπο Ροπ

ιιοπιιιιο ιιι άοπι Κο.πιριο εοςοιι άιο 8οιιιινιπάοιιο1ιι νοι·ποιοπιιοιι

ινοι·άο.

Εριάοι·πιοιοΒιοοιιοο.

- Πιο Οποιοι·ιι ιπι τιιοοιοοιιοπ ννοιο1ιοο1ιι;οΒιοτ

ποπ οιο1ι ιπ πιιιοοιιιοπ Οτοποοιι. Ιπ άοι· Ζω νοπι 23. πιο 05.

ΒορτοιιιΒοι· οιπά ποοιι άοιι ο.ιπι:1ιοιιοιι Βοι·ιοπιιοπ ππι· ιπ άοπ

5ιιι.άιοπ 1ιοιιιο1ιο ιιπά βοά: Νοιιοι·1ιι·οπιιιιπςοπ νοι,ι;οιιοιπιιιοπ

ιιπά "νοι· 12 Βι·ιιιο.πιιιιποοιι ππι 10 Τοάοοιιι.ιιοπ, ινιι.πι·οπά ιιι

άοπ νοι·ποτιοοιιοπάοιι 8 Τοεοπ (20.-22. 8ορτ.1 41 Βι·1ει·ιι.πικιιπο·οπ

ιιπά 12 Τοάοοιιι11ο ι·οοιοιι·ιοι·ι ννιιι·άοπ. 1ιι άοπ 8τιι.άιοπ νι ο ι·

οοποιι, νδι1οο1οινοιι, $ο.πάοιπιι· ιιπά ιπάοιιι 1ιοιιιο1ιο

οοποιι, Μοοοννοο1ιιοοποπ ιιπά Οοιι·οιοπ1ιοοοποπ

Κιοιοο οιπά ιπ άοτ Ζοιι νοπι 28.-25. Περι. ιιΒοιποιιιιιτ. 1ιοιιιο Νοιιοι·

π1·οπ1ιιιπεοπ ιιοποιο.ιιοι·ι ννοι·άοπ. Ι ιιι ο· ο ιι ο ο π ο ι π ά ι ιπ

οποιο ιιοο1εοΒιοι: νοπι Αιιι'ιι·οιοπ άοι· Βοιιο1ιο πιο ποιπ 25.

ΠορτοιπΒοι· 128 Ροι·οοποπ ιιπ άοι· Ο1ιο1οι·ο οι·ιιι·οιι1ιτ.

ιιπά '71ι.τοοιοι·Βοιι.

- Πιο Οοοοιιιιιιι.π1 άοι· Ο1ιο1οι·ο.ι'ι5.11ο ιπ Ρι·οιιο

οοπ που" πιο οιιπι 7. 0ιιιοΒοι· (24.Βορτοπιιιοι·) 264, νοιι άοποιι

80 τϋά1ιο1ι οπάιΒιοιι.

Υοι·οοιιιοάοπο Μιττοιιιιιι€οιι.

- Ποι· ιπ ιοι·ιιοτιοποιο ιτο.1ιοπιοο1ιο Ρι·οιο

«ΚϋΠιιι Η ιιιιιΒ οτι: 1.» ιιπ 1·ιοετοιςο νοπ 2500 Πιο πιο άιο

Βοοιιο Αι·Βοιτ οάοι· άιο Βοοιο Βι·ιιπάιιιιιι· ειιι άοπι ΟοΒιοΒο άοι·

οι·ιιιοριιάιοοιιοιι Οιιιι·ιιι·ι;ιο ιιι1οι· 1ιιι.πάοι· ιι·ιιιιι·οπά άοι· ιοτιτοπ

ιπιιι .πιω πιο ιοι:οι; πιιπι οι·οι:οιι Μο1 ειιι· νοι·ιοι1ιιπι.ι· @ποιπ

ιποπ. Ζιιοι·ιιιιππι ινιιι·άο άοι· Ρι·οιο άοπι Πι·. Οο1ιιιι· νιι1

ριιι ο, Ρι·οιοοοοι άοι· οι·ιιιοριιάιοοποπ Οπιιιιι·ο·ιο ιιπά Πάτοι· άοι·

οι·τιιοιιιι.άιοοιι-οιιιιιιιχοιοοποπ Ηοιιοποιο.1ι. 1ιι Η οιάο1Β ο το, ιιπ

οοιιιο Αι·Βοιτοπ απ! άοπι (ιιοΒιοτο άοι· Ι.ιι.πιπππο·οτιιοι·οριο, ιπο

Βοοοιιάοιο τω· οοιιι Βιισιι «Πιο 8οιιποπιιΒοηιΒο.ιιοιιπι; ιιπά ιιιι·ο

νοι·ινοι·τιιπ,ο· ιπ άοι· Βοποπά1ιιππ· άοι· Ι.ιιιιιιιιιπεοπ.» -Ρι·οιοοοοι·

ιι ιι 1 ιιι π ο πω. άιο ιπιιι οιιιιιΙΙοπάο Βιιιππιο :οιπ Βοοι:οιι οιποο

ιπι Οτοοοποι·οο;;τιιιιι Βοάοιι 2.ιι οιι·ιο1ιτοπάοιι 1(ι·ιιρρο11ιοιιπο πι·

νοτιιι€ιιπι; Βοοτο1Ιτ.
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- Ρι·ο1'. Πι·. Βο1ιει·ι Κοο1ι (Βει11ο) 1ιιιτ νοιι άετ Βεειε

ι·οοιμειιιιιοιι Α ιιι εοι 1ο 17εει.-Πεοιιι1πιι·ο, ινο ει· ειο1ι 11ι.ο,ςει·ε

Ζε1ι εο11ι1ε1ι, ε1οε Βε1εε οπο Π μι. ιι ο ει. ιιιιιςειι·ειεο. 11οι·τ

ενο11τε ει· εειοε 1ι1ε1ιει·ιε;ειι, εε1ιι· ετ1'ο11ςι·ε1ε1ιειι Αι·1ιε1τεο 111ιει·

Τι·γριιοοεοοιεο οιιι1 'Ι'εεεεε111ει;εο οιιι·ο1ι Με Βιιιι11οιο άετ ε1›εο

. ΐιι.11ε νεο αει· '1'εει.εε111εοε ι1οιο1ι Τι·γροοοεοιοειιιοΓε1ιι1οο εοι·

Πε1ιετιι·ιιμος Βε1οιι;;ειιοεο 8 ο 11 1 ει” ι· ει. ο 1ι 1ι ε 1 τ πιο Αι)

εο1ι1οιιε 1ιι·1οεεο. Αιιι 8. Ο11το1ιει· ιιο11ιε ει· νεο Μοιο1ιε.ειιιι ειιιε

Με 11ε1οιι·ε1εε ιι.ιιιι·ει.εο οοι1 ειιι 28. Ο1.ιιο1ιει· ιιι ΒειΙιιι νι1ει1ει·

ε1οιι·ε11”εο.

1λ7ιε νεο ‹1οι·ι. 1ιει·1ε1ιτ.ετ νιι1ι·ά, 1ε1: Ρι·οί. Κοο1ι ειπε ιιεοε

νν1ε1ιτιι;ε 1Σιιιι1εεΚοο8· Βε1οο8·ειι. Βι· Με ‹11ε νει·

1ιι·ειτοοεεινειεε εεε Βοο1Με111'ιε1ιει·ιι οο1'πε1ιε1Ιτ..

Πει· Βιι·ει.ςει· εεε Β11ο141”ο1111ε1ιετε, ειοε Βριι·οο1ιοετε, Με εε1ι

1875 11ε1€ιιιιιιΕ, ινε ε1ε νεο (Πιο Ο 1ιει·οιε1ει·, ειιι· οιιιιιιι1ε

Αεε1ετεοι εο ι1ει· νοιι 171το1ι ο οι Βε1ε1ι.ετ.εο Κι·ιιιι1ιειιιι1ι1.ε11ιιοε

τω· Ο1ιει·1τε που, εοιι1εο1:τ ννιιι·‹1ε. Ετ ειε11ιε 1εει, οποιο Με

εριιτει· ιιιιο1ι ι1ιιιι 1ιεοεοοι.εο Βε1ιοι·ι·εοε-Βριι·111εο οιιιο ιο ι1εοι

Β1οιε άεε 11.ϋε1ιϊει1111εοει·1ει·οο1ιειι οοιιιιτ.ιε11ιοι· νει· άεπι Βοοει

ειιιι'ε11 ιιιιο ιν11.1ιτεοι1 ε1ιεεεε νοι·11ιι‹1εο. Βειοε Γεειεεε11οοε·εο

ννοιοειι ε1ε1ιο1ι1 Μ11ιι·ειιτ1 ι1ει· Βϋε1ιϊε11Πε1ιει·ερ1οειιι1ε νοιι 1875

νοιι Ψειςετι, Ι.1ιτεο. Βιι·ο1ι-11ιι·οο1ι1ε1ι1,Βοεε1

ο. ο. 1ιεετιιτιοι. Κοε1ι 1ετ._1ετει ειο ννεεεο1.11ε1ιει· δο1ιι·ιτι νει·

ιν11ι·1.ε 1ο άετ 11.ι·1ιεοοιο1ε άεε Β11ο111'ο1111εοειε ,εε1οοςεο. Πι·

Με Γεειεεειε11ι, Μ" ννιε 1ιει άει·1ι1ε.1ιιι·18. οο‹1 οεοι 'Γειαιε11ε1ιει·

ιιοε1ι 1ιε1ιο Β11ε1ιίο1111εοει· ειε Πε1ιει·ι:ι·ιι.ςοο8· εεε 1Βιιι·εςει·ε νεο

@οι Γ1ε1ιει·1:ι·οο11ειι ειο' Ηειιιιιιοε @πιο ε1οεο Ζιν1εο1ιεοιν1ιτ

ετ1ο18ι. 11ιεεετ Μ. ε1οε 1ι1οτ.ειι.ιιο·εοι1ε Ζετ:16ε Οι·ο1τ1ιοι.οιοε

11ε.ι·1ι;οι. Π1ε Πε1ιειτ.ι·οοιοος 1ιοιιιιιιτ οιιοοιο1ι 2οετιι.οι1ε. ι1ε.εε Με

Ζεε1ιε ιι1ε1ι ειιι άετ Κϋι·ρει·ο1ιει11ϋ.ο1ιε ε1ιιεε Β1ιε1ιιιι.1111εοει·1ιτιι.ο

1ιεο 1'εειειιο,ε;ι. 11ο. ι1εεεεο Β1οι ο1οιιιιι ειε Με 111ιο1σε1111ε1ιει·

εριι·111εο 1ο ω. εοι'. ν1ι'ειιιι ειο1ι ειε Ζεο1:ε οοο ερε.ιει· ειιι ε1

οειιι θεεοιιι1ειι 1εειειιοΒι, 111ιειιιι·ιι€1. ε1ε 1ο άεεεειι 0ι·,ςιι.οιειοοε

ι11ε Χτε.ιι11:1ιε1ι.εει·ιεεει· άεε 111ιο1ιιο1111εοετε. 1)ει· Οι·ιι1ι1ιοιοι·οε

1οιι.ι·ιο·οι 11οι1ετ. ε1ο1ι 1ιιι Βοι1ειι εεννο1ιοτει· οι1ει· ε;εεο1ι11τπει·

1ι111.οοιε. Ε:: 1ιοιιιιιιεο κ1εεινεεειι 111ι· Οειιιιι·11ιο - ει· 1ε1. ι1οι·τ 1ιιι

88112811 ι1εοιεε1ιειι Βο1ιοιη;ε1ι1ει νετ1ιι·ειιε1:-ιι1ε Αοε1:εο1ιοιι,ε,·ε- '

στι» 1ιεοοιιι1ει·ε Με Βοε11ι1ιοοει·, Βιιε11ιε.11ειι οοι1 $ο1ιοιιοοοοεο

ιιο‹1 Βιοοε1ιοι·εοεο1ιοιι.εο ι1ει· Κει·οινιιοεοετ.ι·οεεεο :Με Αο

εκεε1ιοοιμοι·τε 1ο Βειι·οε1ιτ. ννιε ιιι ι1ει· «Πι-ιιιιεε1ι-θει.ε.1ι·11ι.ιιι1

εο1ιειι Ζειιοος» ιιι1ιςειε11ι νι1ι·ι·1,ε1ιιο 11ο1.ετεοο1ιοο,ε;εο οιιιι·111ιει·

1ιιι 11εοι;ε, ο1ι εε ιιι6811ο1ι 1ε1, ειε Ζεο1ιειι, νι·ε1ε1ιε άοε Β11ο1:11ι11

11εοει· 111ιει·τι·οοεο, άοι·ο1ι ε1ιειο1εο1ιε 1111ι.ιε1 Με άεπι Βοοειι,

νι·οι·ιιι ε1ε ιι1ει.εο, 2ο νει·ιτει1ιεο Με ειο ι1ειιι Ψιεοει·ειοοι·1οςεο

2ο νει1ιιοι1ειιι. Με νει·εοο1ιε ειο‹1 _ιει1οε1ι οοε1ι ο1οιιι. Μιμ

εο1ι1οεεεο; ειε Β`εειετε11οοε Κ ο ο 1ι ιι οι." Με νει·1ιτε1ι.οοεεννειεε

Με εοιι Ηοονει·οεοι· νεο 1)εο1.εο1ι-Οειε.1ι·11ιιι. νει·ιιο1εεει., ιι11εο

6οονετιιειιιεοι.εοοεεει.ε11ι.εο οοι1 Βο1ιοτειι·οορειιιιοΒε1ιοι·ιεεο Με

Βειιοι2οος νεο Βιι.ει.1ιιι.οεει·ιι ο. ε. οι. ιιοι1 άοε .Ι.Δ8.8θϊ11 εοι

Ειπε νοι·1ιει· νεο ιιιιιι1ετεο 1ιεοιιι2ιεο οι1ει· 1ο οιιο1ιειει· Νϋ.1ιε

νεο Β1οεε5οτεοεο1ι11ιτειι εε1εεεοεο 11ε.οει·ρ11ιι:εο :ο οοι.ετεει

εο. Λο ιιοι1ετε 1ε1. ε1οε ειιιερι·εο1ιεοι1ε ννοι·οοο8· ει·οοοεειι. -

ει ι11ειιει· θε1εΒειι1ιειι. εει οοι·ο.ιι ει·1οιιει·ι, Μ” ιιιο1ι Κοο1ι

1ιει·ε1τε 1879 οιπ Βοο1ι11ι1111εοει·ειοι11εο 1ιεεε1ι111'ι.1Βιε. Πει-ι νει·

  

1ιοιιιιιιειι ειο1ςει· εο1ε1ιει· 111ε1ιετ1'1111ε 1ο 1λ,ο11ιιιε1ο. πιο ει· Μ·

ιοιι1ε Κι·ειοει·21; ννε.ι·, νειιι.ο1ε.εετε Πιο οπο. Μ· Κιι1Β1ν1ΘΗ.6 ι11ε

Ο 1ιε ι· οι ε ι ε_ι:'εο1ιεο $ρ1ι·111εο οοι1 νει·εοο1ιι.ε Με Πε1ιει·ι.ι·οο·οο8·

αει· 8ριι·ι11εο :ιοί Τ1ιιειε; πο Α11°εο 1ιειι.ε ει· οιιιιι1ι. Βι·1'ο18.

Αοε1ι ιιι111ιι·ειιο εειοει· '1'ετιις1ιε1τ ιιιι 1ιιι1εει·11ε1ιειι θεειιοι11ιειιιι

οιιιο: 1ιεεε ειο1ι Κοε1ι ειε Βι1οι·εε1ιοορι άεε Β11ε1ι1'ο1111ε1ιει·ε

οιι€ε1εεεο εειιι.

Β!.

- Με θειιοιιιι.ιε.1ι1 άετ 1ζι·ιι.ο1τεο1ιι εοιι ΟΠΠ·

1ιοιιο11.111ει·ο 81.. Ρει:ει·ε1ιοι·ιςε 1ιε1.ι·οο· ειιι 17. Βερι..

ο. .1. 97191101 νι·ειι. Με 1ο ε1.νοι·νν.), οιιι·οιιτει· 891 'Προπο -

(19 ννειι.). 960 8γρ1ι11ιε -147ιοε1ιι·), 255 8ο1ιοι·1οο1ι - 11 νεοι

158 1)ιρ1ιι1ιει·1ε --10 νεο.), 49 11ε.εει·ο - 11 ιιιε1ιι·1 Με 12

Ροε1ιεο1:ι·οιι1ιε - 11 Νεο. ε1ε 1ιι άετ νοτιν.).

- Με θεειιιιιιιιι1ι1 άετ Βιει·1ιεί11.11ε 1ο 81. Ρε

ιει·ε1ι ιι ι·ε· Μπος ιιι ι1ει· Ψοε1ιε νοιιι 11. Με πιο 17. θεοι.

ο. .1. 1ιο ἔ811ΖΘ11 599 (824 Μ., 275 Ν.), ι1ει·οοιει· ιιο 1ο1Ξειιι1εο

1ίι·ε.ο1ι1ιε1τεο :

'1'γρ1ι. ειιιιιιτ.1ι. Ο, '1'γρ1ι. 8.511. 28, 11ε1ιι·1ε ι·εεοι·τεοε θ, 'Ι'γρ1ιοε

ο1ιοε Βεετιιιιιιιοοις οει·Ε'οι·οι0, Ροο1ιεο 1, 11ιιιιει·ιι 9,8ε1ιει·1ιι.ε1ι 18,

1)1ρ1ιτ1ιει·1ε 14, θι·οορ Ο, Κεοο1ι1ιοει.εο 12, θι·οο Με Ι.ιιιιι;ειι

εοπ11οι1οοι; 15, Βι·γειρε1εε 4, θι·ιρρε 7,Κιι1ιι.ιι· ιι1ιιιο1ιε 1..οο

εεοεοιο11ιιοοοε 57,13.ιι1ιι 8,1ι1ρ1ι1εοιιιιο1ιε Πειιιιιι;111ε Ο, Αεοτει·

ε1ε1ειι1ιι·1ιεοοιε.1.1ειι·ιοε Ο, Ριιι·οο1τ.1ε ερ1οειο1οιι Ο, Βοτι1ιι·οο111ιε1ι Ο,

Αιιι1ιι·ει.π Ο, Ηγοι·ορ1ιο1ι1ε Ο, Ροει· ει·ιι111εοει· Ο, Ργισ.ιιι1ε ιιιιι1

Βερι:1οιιειιιιε 10, Το1ιει·οο1οεε εοι· οιι ειι 69,'1'ο1ιει·εο1οιιε ειιι

ι1ει·ει· θι·βειιε 21, Α11ιο1ιο11οιιιοε οιι‹1 ε11ι·1οιιι ιιιειιιειιιι 7,1.ε

1ιειιοεο1ιιισ11.ο1ιε πιο! Αττορ1ι1ο.1ιι1ε.οι.οιο 42, Μοι·ε.ειιιοιι εειι111ιι 80,

1ζι·ιιο1:1ιε1τειι άετ νει·ι1ε.οοιικεοι·μιοε 71, 'Ι'οτεε1ιοι·ειιε 51.

 

+ 1ι11ιε1ιετε 81121111; άεε νει·ειιιε Μ. Ρετει·ε

1ιοι·εει· Δει·ιιτε: 131εοει:ε.ε, ο. 4. Ο1ιτ. 1905.

Τοε ε ε ο ι·οοιι ο 8: ν. 1.1ιιο·εο: Πε1ιει· Βε21ε1ιιιιιο·εο ειιι

εο1ιεο Πιει·οειιιγοο1 ιιοι1 Ηει·2.

178.51 ε1ιιεε ιν1εεειιεο1ιο1τ11ε1ιεο $ε1ιι·ει11.ι·ε.

σ Νειο1ιετε81τιιιιιιε άεε 1)εο1:εο1ιειι 11τιιιτ11ε1ιειι

Υετε1ιιε: 111οιιτε.ε, ο. 28. 8ερτ. 1905.

  

·ΔΝΝΟΝΟ1111ι1 .11Ξ11)ΒΒ ΔΪΖ'1' ννει·ι1εο 1ο σει· Βοο1ι1ιε.οι11οιι8 νεο Κ. Ι.. 1Ζ1ΟἙἙ1Ϊ11ιιτ

* 81.. Ρετει·81ιοτι;, Νει·ε1ιγ-Ρι·. 11,εονν1ε ιιι ε11εο1ο- οο‹1 ε.οε15.ιιο. Αοοοοεεο-Οοιιιο1@οεο8ειιοιοοιειι.
 

ΑΝΒΤΑΙ..Έ ΡΟΗ ννΑΒΜ1ο ΒΑΕΠΕ1Β

19ι€ειιιιιοοι ειιι· 1ι`ιειι2ϋειεο1ιεο 11οιι€ιο1'11118'.

ΒΑΠΕ-ΒΑ18ΟΝ.

Ιιι άετ Αιιετιι1ι νι€ιιΥ, άετ 1:ιεε1ε1ιι ετ1ο1ιτετειι ιιι μπι: Εοι·ορε, εἰιι‹1

νοτ11οιιι1ειι ΒΜ1ει· οιπ! 1)οιιτ:1ιετι :οι Ιω οιι€ νοιι Μιι€ειι-, 1.ε1ιει·-, Ηιιτιι

1ι1ειεειι-, Ηειτιιειι12-, Ροι1ει το οιπ! ειιε1ει·ειι Κι·ιιιιΚ1ιειιειι.

Τ 11ο1ι νοτιι 15. οι Με ειιττι 80. Ξερι

(Ξειειιιο.

ι·ειο1ι. Περει·ιειιιειιι Α11ιετ.

  

ο1ιτοιι. Ι21εεειιιε.

Ζο 1ιε.1ιετι ιιι ιιι11εο Αρο11ιε1€ειι.

· ειιι1οετ Τ1ιειιτει· οιι‹1 (:οιιοει·ιε ιπι

οει1ι ιπι Ρειι·1:. 1.εεεεε1ιιοειτε. Οειει:1ιιιιιιετ Πιτ 1)ειτοειι,

@Με οιι‹1 Βι11ειτ1ε. Α11ε Ε1εειι1πι1ηι1ιιι1ειι ειιιε πιο νι€ΗΥ νετ1οοιιτ1ειι.

ΗΕ11ΈΒΒΕ11=ΕΝ
ιιιιο1ι ΙΜ. 11ι·ειιπ, Ηοιιι1ιιιι·ις, 11.1ιει·ε.ιιιι: οειιιιιο1ιε 11ετ11ιι1ιι.

1'ν0ο1ιεοεο1ιι·. 1904, Ν 27 ο. 1905 .111 181.νοι·οϋι.>;1ιο1ιεε 111ιτε1

εεεεο Αειιε, Ρο111εο1ιτ1ε, Ροι·ιιιι1ιο1οεε,

11οετει· @Με

θεοι·οε 11εγει· &. Επι., Ηιιιιι1ιοι·ο4.

οοοοοοοοοοοοο

1118111111'

111ι·

ΡΟΟΚΕΝ-ΙΜΡΡΠΝΟΕΝ

νοιι Πι·. Οι:1ιε.

(Βιι1ε1ἱει·τ εε11: 1891).)

81. Ρε1ει·ε1ιιιηι. ι

Β`111εο1ιο1ιεο Κο11ιε-Ροο1ιεο ιιι 25 ιι. 50 Κορ.

Βε1 Βεετε11οιιι;ειι

ιιοτει· ε1ιιειιι 11.51.15 Κυρ. 11ο· νει·εεοάοο,ς.

οοοοοοοοοοσοσ

Χεννννννννννννννννννννννννν

ΟδθΦΟΦΟΦΟΦθ3 ΦΟΦΟΦΟΦΟΦθ0080
...·,..Λ.·.ΛΛΛΛΛ ΛΛΛΛ...-...Λ....ΛΛΔ ., .κ

8ιιιιιιιιιιιιπι Με Ριιιιιιιιιι.

Οιιι·τ1ο1ιε Β1ν1ετε, Ιιε1ιεο.

Ρι·οερε1ιτε άεε Βιι.ο1τ11ι.ει·ειτε Πι·.Κοεο18ετ.

νννννννννννννννννννννννννν

οΦΟΦΟΦΟΦΟΦΟΦΟΦΟΦ0ΦΟΦθΦΟΦΟΦΠ
2. ., ι` Λ Λ Λ .-. .κ Λ Λ Α Λ Λ Λ κ» ω» Λ .. .·. .·. .Χ .κ Λ ΙΝ

811ι1ειιι1ε ο. Βει·11ιι

8ιιι.-11. Μ. Βι·1οι1οιιι1°ιοιο 111ιιιι1 το

Δε11ιιιιιι
Ρι·0ερ. €ι·ετιιι ο. ο. Ο1ιει·1ο 13. 1:1ε.ιςε11ιει·Ε.

ε!. Βι·118ε1ιιιιι.ιιο: 1.ε1ιι·1ιοο1ι 11. Αει.1ιιιιιι.

17. Αο11. ε. ΒΘ1°2ΠΜ1111, 11Πεε1ιει1.

(52) 17--9.

Βρ1ε1-, 8 ι·ει:1ι

τοιι1‹
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ΝιιΜ1ι·11οΙιο Αι·ει-ιιι-Β1εοιιφιο11ο ΜΑΜ ρω:

ΙιοΒιιιιιιτ ιιιιιΙ ιπι Κιιι·ΙιοιτιοΙι Μπι 1868. _ _

Αιιι.>;οινοιιόει ιιπ: ιιιιιιιοιιι ΒτίοΙε πω! άιιιιοτιιιι Με “πιο .ΠιΙιτ, ιι.ιιοΙι ευ Ηειιιι Ο, 4 £||Πθ,·ιιιιτοιι ιιι ιι.ΙΙοιι Μιιιάετιι οιιιρϊοΜειι ειιιτειιιι πω” 2ιι·ιτ.1ιοΙιειι ΑιιτοτΜΜ.ειι Βει . . .

Βιιιτει·ιιιιιι, 0Μοτοιιο, Ει·ΚτιιιιΚιιιηιοιι Με Βιιιιοε, ΠιιιιιτΜ πιιι. ιΙιτοιι Ρο1ιςεειιιιΜιι- 8ΡΜ¦Μ"""Β @ΙΜ (ᾶ”88εΓ ΜΜΜ" "· “ΜΗ”

άειι,Ηιιιιι-,Νοτνοιι- ιιιι‹Ι ΡτιιιιοιιιοΜειι, Βιιεειιονν'εο!ιοτ Κτειι!ιιιεΗ Μ. 4 θ Π· τ

+ ΚΒιιΐΠοΙι ιιι ε.Ποιι ΑροτΙιοικοιι. + (61)25-17. ν, -· .

Ήτιι.τ. άει· νιι.Ιιιιι ιιιιιι.-ΒιιΙιιι ΞΒεσ Βοηε89"ε ι @Ϊ Μ· Π. έ. Μ. Η Π)! · Ϊε/εἄιοτι Ν 20557.

Μιιιοι·ιι.Ι- ιιιιιΙ ιι! ο ιιιο οι·ιιιιιι Η οτ- ιιιιιΙ Ι(ιιτΙιο ο ει. .

θι·αιιιι ΙΙΜοΙ Με Βιιιιιει, οι·ιιτΙ‹Ιιι.ιιει€, 20Ο.Ζιιιιιιιοτ ιιιιά ΒιιΙοιιε' ιιιιτ ΜΜΜ ΠΓ· Π1ε(1· Ψ01άθΒΠα ΡΗ*

Κοιιιίοι·ι. 5οΙιε.ττιΒ·οτ €τοειιοτ Ριι.τΚ. ΧΝιιτει,ι;ε, ιιιιιιιὶιϊτοἱε Ιιιιΐτ. Κιιι·ιιιιιιιιΙ:. κινοτιιιτ μπι

ΑΙΜ Βοιιιιιιοτιι «πω. 89ιιιιιιστωιιιροτικιιτ όιιτοΙιωΙιιιιιιΙΜι 18-22°. νται” ΟΜΕ, 4. Μωβ Νε. 6'

θ· ιιάε-Βιιιιιοιι 20. Με" Με 16. ΟΙαοΙιει·. -+ ι

ΡτοιηιοΙ:ι.ο άιιτοΙι Με Βιιτιο-Ι)ιτοΙαιοιι Β0ιιοοςιι0 ιιι Βιιάτιι·οΙ. Ιω ΒωπΕ0[16ΠΑ]818Πς]01·-ΗομΡ”8] 'ιιι-ιι

Νιιοιιινοιιι παπα ιιιιοτ ειιι· Ζω Μεικτ

Ι'τοιο ΡΠοιικιτ ιιιιό ΡΠοεοι·ιιιιιοιι Πιτ Με

ιιτινο.το ΚτιιιιΙιοιιρΠοςο @ποπ ΖαΙιΙιιιι8η

Μίιιτ!ιιιτ Πιτ Ειιιιιιιιπ!ιτιπΚιι. τι

  

Πτ ΒτοΙιιιιοτ'ε ΗθιωΠ5ωιι€Π ιιι οσι·υθωσωτ Ρτ.-80ΙιΙ. Δό1°6888Π το!! ΚἶἔΠΕθΠΡΒθ€θτὶΠΠθΠ=ἶ

- Μ8 . Ρ ι (11 Γ τ Π Η Ι ?τω Δι1ε1ιιοιά νοιι Ε'ει·ιιειι, ΚιιτΙιιι·

8$!8”θ ΓθΙ$θ. - θ ᾶΪΖ Γ. ν. Θ. Ι Π. ΠΠΘΠιω.Πω 81. 20.

 ΡτοερεΜε ΚοετετιΙοε όιιτοΙι άιε νετννεΙτυΠε. Σ: Ρι·ιιιι 'Ι'ιιτειι11, Οιιιιοοκωι 21. Μι.θ.

 

νειιι.Αο νοΝ Βιιιειικοττ & ΗΑιιτει ιΝ τειι>Ζιο .
ι -- Βιιιιιε!ιιιιιιηιιιιιιτ

8ειιιιιιιιιιιι9 Μιιιιεο!ιοτ νοτιτϋιτιο
Η ' ΒιιΒεΚτιρτιοιι ειιιί ειπε Ξετιετ νοιι

Βο8τυτκΜ νοτι ΒιοΙιει.τά νοιι νοΙΚιιιειιιτι 80 ΜΜΜ Π, ΜΚ

τ?? Καπο ΡοΙι;ο τ??

Ηετειιιεεε€εΒετι νοτι 0.ΗἱΙιΙοΙιτειιιιι,ΓτἱοᾶτἱοΙι ΜΜ'81°υιιό Ρτειιιινοτι ννιιωωι ω· Μ” Μ' ω) "ΜΜΜ πω!

_ _ ϊ ΑΙιοιιιιοιιιοιιΜι ιπι! ιο 80 παω τω·

Μ" ΝΠ Μ” Β088ΠΒ (Με Χ”° "ΡΜ Ιιιιιστοιι ΠοτΙΙιτιιι, (Πιιι·ιιτ8·Ιο οιΙοτ

 

Ε5 ετ50ΜΒΜΠ Ζωα” ίὶγιιΙΗιοΙοΒἱο οι·ϋΠιιοι ιιιιιΙ σε πω"

Ντ. 891: Νιιιιιιιιιι, Β., ΠοΙιετ Με Βε:ιε- 1 Ντ. 894/895: ΜὶΙΙΙοτ, Ετ., ΠεΒετ $26τιιιι- ιιοιιιι€ «πι» ΒιιΙιειιιι·Ιρτιοιι ΜΜΜ!

Ιιιιέιἔ ξετ εττειΒοεΙΈ:τοΒεο!ιειι ¦ μπι (Ρετ &ιτιειΙιιΙιι€ΜΡε%ΕΡιτειιιιέΒιι- Μ; ΜΙΟ θτ80ικήι“"ΜοΠ Ηθτω, ε”

Ιἶῖεἔ“"8.ἐἱἱἱἔἑ'ξιιιἔ”ιῖιἶι 'ἴιΐΪ'ΒΑ”ἐ'ὲ$ι'; ΐι(2ι€ετιζ. Μ” ( ' ω' 2 " Μ! “τι Μ" ω··ω··ω· ΒΙ··Ζωι··

εειιοεοοιιτιιιτιι. _ "ωΙΒΜΙ·

Ντ. 892: ΗοτΜι·, Ρο.ι:ιΙ, Ι)ειε ΒιιΙετοπι ιιι Μ: 696: Ποοϋ8ωωι Π” ι-Μ)ετ ΝΠ” _

(ΜΗ Π155ὶ$οι1θΠ "Μι άεΠΒοικιΠ σκΜ_ ιιετ ΒΙιιι€εί5εεε. Αιιεί0ΙιτΙιο!ιο ΡτοερεΜε αυτ!

€ειιιειειι ιιπιά εειτιο Βειώτιι ίιιιι€. (ΜΗ Ν 8 _ ν" Η ι Ρ Η Ρτοϋειιιιιιιπιετιι Κοε€ειιΙοε.
πινει Κειττειι υπό 2ννει ΕιοΙικΙτιιοΚ- Γ' 97' Μ: θ' "Π" Π", 1)” σ·

Μο- ι::."·:::: :::ιιΕ:Ι:::0Β2:τ::::·ιΜιτι Β Π; Ι & Η-- τ ι
Ντ. 898: ΝοιιςοΒιιιιοτ, Ποια νοιι, νιω- Τω!”ιω) Η εἰΠεΓ Πω Τείει) · Γθ1 ΟΡ 8·Γ θ °

ο!ιοιι πω” Με άιε Κειιιιτιιιε τΙοε Ηετ- ' · ' ° _ .

τζιξιΒιιτοκιιτιετιιιιε Πιτ τΙειι ρτιιΙαιεοΙιετι --- [ε1Ρ21ἔ, ΙθΟ5. (104) 1__1·

  

ετειιιιιιιτιπιτειιιικε Με”

  

  

τι· Με:: ?ΜΜΜ
. '

|ά,'ωω| "διΐΒΜ'ο__ι-68""Ε η οή8"""ΠΜ· ω" π, “Μ Οιιειειοοιόετινει. ΑιιτΠιιΙιετιιιιι6εε ΨΙτικιιιις Ρ,.°!!!"'

Ο απ· ι-ο8ι!"Ε=0ι3 ΜΒ·0Ϊ€'ΐοΧ-$0ι-£ιοθ“8)· ειιρετιιιιειιτεΙΙ πιιι! Μιιιιε.οιι ιεετεεετεΙΙ0.

' ' Αιιννοιτάιιιι : τ ω, ρα τοοιιιιιι, ειιιιοιιιιιιι, ιιιιτεινειιϋε ιιπιά νιιιιι οι ΜεΙ'οιιιι€τ. ειιιεοιιιτο (1ει·ιιοιιιοε Με!. @ΜΜΜ Πει:- '
π8#°π°|$°#° 1ιιΙ."ιιιιιικιιιέ. ΙεέιιιεΕιιιιιιιωτινννιτκιιιιΕ.Κειιιι.:ιτειιπιι$ιειιιά. ε ! Ιοειὲκοιτ. ετοεεε Πεεοτιιιοι·ΐιιιτιειι. £|°Μ”Ρ'°|#&π

Πιι'οεοΙΙαύΙοϋεπ 0,6 ετ.

$αβοεσέ$Μερ θ! διΖτοπ-Ρπο!γϋπ

. · ἱ “ τ· Ι. , .5ποί". Βιι!!ι!Η ΡΙιοερΕ3:'|ιιΐκε 31Β3ΐιρξι ὲιτεἰΠάα πω. Οοι·ιιοΜοοετ ιιιιεΙΜεοι· Ετεετι Με _ΙοιιοΙοι·ιιιο. Ι"Ι|υ ά|πό|

1%Ιιιει:οτ σιιισ ΒΙΙιοΧ·ιι.τι1Ρ πι11' νουΗΜ;κιπα

ἶΒἈΣἑ!.=ιἐῇιιΩῇζι.χΒΒΕΝΖΒιΣΕ[ιιιιιιεκι

 
 

  

τ. ιιοττιιικιζιιιιιιιύθ
Ψ π. Ϊ”Ρ!

  

 

@στα ποιπ. Οιι6., δδθοιι·ιιι6ριι 1905 τ. Ηοι·ιι.ιιιιρειιοι· Πι·. Β ιι εἰ οι! Η] ιιιι πειι. ΒιιοΜτιιαΙιετοι τ. Α. Ψιοιιοι·Ιιο ΚατΙιιιι·ιιιοιιΙιοτει·Ρτ. .Η Π.



η. ΧΧΧ. ιιιιιιιοΑιοι. ΧΤ. Νοιιο πιω ω. πω.

οεπειιιι ιιιιιιιιιιι;

υΝιν. ΟΡ ΜΜΜ

ιιιιιιιιιιτιπι ιιιιιιιιιιιιιιιι
ιιιιτοι· τιοι· ΠοειειΜιοιι νοιι

Μι. Πι·. Κου! Ποιιιιι.
Ι)οι·ροτ.

Βι·. 1οιιειιιιιοε Κι·ειιιιιιιοιε.

Κίρα. .

Χι Πι·. Βιιιιιιιι` ιΜιιιοοιι.

Β . "ο μι.

ι "ι

  

51. Ροτοι·ειιιιι·ις.

 
 

0ιο,,51. βο1οτειιιιτεοτΜοάιοιιιιεοιι&οοιιοιιει:ιιιιιτ"οτει:ιιειιιήεάεπ 3' Δ1ιοιιιιοιιιοοτε-ΑιιΜι·ϋ.μ.ι ιον1οοι.ι.ο Σιιεοι·οίο

Βο.ιι ιι ο ο ο ιι οι.-έ-Ι)οι· Δ1ιοιιιιοωο:ιωοτο1ι ιει ιιι πωπω Β ΚΜ. Πιι· :Με

ειιι·,4·Πι:ιΙ. ιιιι· άεε ιιιιιιιο 111111 ιιιοι.Ροεπιιετοιιιιιι8;ιιι άοιι "ΜΜΜ

@πιω Μπιτ ιιιιιιιιοιι, 10 ΜΜΕ ιωιο;ιιιιι-ιιοιι. ΠοτΣιιιοτιιιο

πιτ «Πο Βιιιο1εοεροιιοιιο Ζοιιοπι ιιιΡοιιιιειιιΟΚορ. οάο1°46Ρίοιι.-- επι

Αιιτοι·οτι κινοηιοιι 26 Βοροι·ο1οιι:11εοιιιτοι· ΟτιΒιιιοιοι·τιιιοιιιι€οεειΜΕ.

-Κοίοι·ειτο ννοτι:ιοιι ιιοιοιι άοπι Βιιτιο νοιι 16 ΚΜ. ρι·ο Βοεοπ 1101101111.

ει. Ροιοι·ειιιιτ8, άοιι 8. (21.) ΟΙαοΒοι·.και

ιιἰ1ιο1 πιο" οιιεεοιιιιεεειἰοιι οιι άιε Βιιοιιιιο.ιιιιιιιιι€ νοιι Ε.Ε.Β.10Κοι

ιιι 51. Ροιοτειιι.ιι·ς, Νοννει: -Ρτοεροια Νο 14.:ιι τιοιιτοτι. ~ Χο.ιιιιε

;·ο1. ου11ιιι.οεοννιο ιι'Ιιοιιιιι τιιο οτιοικτιοιι ικ:11Βιιοιιοιι Μιττοιιιιιι οιι Ιιιι

.και απο ειιιιΒιι ετοιινοττι·οτοιιοοιι 8

τοιιι·Πι·. Ε.81ο"ιοιιι 51. Ροι1ι.,νν. Ο.,4 Ποιο, ό :ιι ι·ιοιι1οιι. $ρι·οοιι

ε1ιιιιιιοτι 1881. ο.ιιεεοτ Μιττινοοιι ιι. $οιιιιιοιε ν. 4-θ Π.Τοιοριιοιι 205”.

εεοιιΕΠείι1ιιτειιιιοιι «Μιά

1905.
 

Ιιιιιιι1τ: Ρτοι'.1)ι·.Ε.-ΚοεοΙοι·:Μγοιιι - Ποτ: - Ονοι·ιιιιιι. - Ρι·οιοιιοΙΙο Με άοιιτε.οιιοιι μπω. Χΐοι·οιιιε ιιι

Μ. Ροτοι·οοιιι·ς. - ΧΧΧΙΙ. νοι·οοιιιιιιιιιιις ιιοι··ΟριιιιιοΙιιιοιοοιεο1ιοιι θοεοΙΙοοιιο1τ. ιιι Ποιοοιιιοι·οπ - Τομο

ιιιιοιιιι1ο-ιιτοιι.-- Διιποιοοιι.

 

_ι)ιοεο Νιιι·ιιιιποο κι Μάσιμο οιοο 8οι:οι·ειτοικο νοιιερΞιιοι οι·οοιιιοιιοιι.

 

Μγοιιι ή. Ηοι·ι - 0νοι·ιιιιιι.

(17οι·ι.ι·εει κοιιιι1ι.οιι πο! οιιιο ΧΚΠ. Μνιιιιιάιιιο1ιοιι Αοτ2το1.ιιςο ιιι

Ποι·ριιι 1.1 ιιι·ιοιν) 1904.)

ι νοιι

1 Ρωτ. Βι·. Ι.. ΚοεεΙοι· - Ι3οτροι.

 

Μ. 11.! ΑΜ (Μπι ΥΙΙ. ιινΙιιιιιι, Αοτειοιιιεο 1896 Μισο

ιοιι οιιι8οιιοιι‹ι σωιιιοε 8οερτοοιιοιι, ιιιιεε ιιιο εο Ιο.ιιΒο οιιι

Βοιιιοιιι ιιιιοοιιοτιιιιιοιιο Βιιι.οτιιΕΚοιι άοιι Μγοιιιο εοΙιοιι

νοιιι ροιιιοιοΒιεοΙι-οιιο1οιιιιεοΙιοιι 5ιοιιᾶριιιιΙ‹τ Με Ιειιιιιιι,

νοιιι Ιιιιιιιεοιιοιι ω” οι·ει: τοοιιιι ιιιοιιι ιιιοιιτ Λοιπ

Βει· εοι: ιιιο ιιιοινοιιοιι ιιιιοι·ι.τ118ιιοΙιοιι 8οιιιιιοι·οοιι εοιιοιι

1ιοι Ιειοιιιοιι ιιοιοι·τιεοιι θοεοιιννϋΙετοιι, ιιιο εοιιινοι·οιι

ΒοΙ8ειιΒιιιιΒοιι ιιιιιι 1ιιιιι‹ιιοιιοιιοιιΪ 81ϋτιιιιΒοιι ιιιιο1Βο ω.

Πτιιοικοε .Με σιο Νιιοιιιιο.τοιοοιιο ιιιιτοιι σιο ετοεοοιι,

ιιιο .ΒοοιιιιιοοιιιιΒιιιιοοιι ιιοι· θοετοτιοιι ιιιιιι θοιιιιιΓοιιιΒιιοιι

ιιιιιι οιι ιιοιιιιΕ.; ιιιιοιι ο" Οοιιοοριιοιι, ι1ιο οοιιευιιιιοτοιιοοιι

Βιιιιιιιιοοιι απο σιο-πιο ιιιοιιιιιιιιιοτ ιιιι€οιιιοιιιοτ ιιιιοιιοτ

Ικοιιιιοιι ι›οΒο.ιιιι -- ιιοτιιιτοιι ΙιοτοοιοοΓιιιιτιο Ηοιπιοεοιιο

τιιιιοιι Ιιοεοοιι ιιιοεο Τιιιιιοτοιι ιιι οιιιοιιι ιιιιιιιοτ ιιιιειιιιετι

Βοτοιι ιοιοιιι οι·οοιιοιιιοιι ιιπά ειτοιιΒιοιι Ζιι οιιιοιιι οικτινοτοιι

νοτοοιιοιιι οιιιοτ Ψοτεοιιιιτιιιιι8 ιιοτ οροπιιινοιι Μοι

Κιιιιοιιοιι.

Ποιοι· τιιοεοιι ιιιι1οιιΕ'οιοοιιιετιιιιοοιι ιει οε ιιιιιι Φο οιι

και ι.ποιιοιιιιιο, ιιιο Ηοι·οοοεοιιοτο1ιοιι, ινοΙοιιο ιιι

ιιοιιοετοτ Ζοιτ Με 1ιιιοι·οοεο ιιοι· θιγιιιιικοιοεοιι ιιι Μποτ

τοι.οοιιιιοι Ψοιεο, οοειοιιιΒο σιοι· Ιιιιοτιιιε1οιι, ευ νιοι ιιυε

ιιοιιιιιιιιι Μ, ‹ιοεοεοιι ιιοοιι Βοτιιιοιιι ιιι Αιιεριιιοιι 8ο

ιιοιιιιιιοτι Μι. Ι.οι2ιοτοε ιιιιιεε ιιιιι εο ιιιοιιι· Με ειιιΠοι

ιοιιιι ιιοοοιοιιιιοι ινοπ1οιι, Με κ1ιο Βιιιτοιιιιιιιιεοιι ιιοε

Ηοι·οοιι_ε - ειεε Ιοοοιιενιιοιιι.ιΞετοιιε (1τ8ο.ιιε - ιιοοιι πιο

τιιιΕοιιιιιοο οιιιοε άειι· οιΙοτινιοιιιι8ειοιι θοιιιοιο οι”

$ρο2ιοιοοιιιιιιιο ζοιιειιιοοιιοιι. βιο Ε'τοΒο ειο: ΒοιιοΙιτιιι

Βου 2ιιιεοιιοιι Μγοιιι ›ιιιι‹Ι >Ηοιή2οτιιτοιιΚιιιιε Π.ιιιιιεο ιιοιιι

ιιοοιι πιο ειο άοιι θιιιιιιιοΙοεοιι ιιυά άοιι Ιιιτοτιιιετοιι ή

πιω ιιιιτ Βοιιιοιπειιιιιοε', εοιιοοιιι οπο», πιο οιοο

ιιοΒοο11ιοιι με τιοπι Ροιοοιιοοιι οι;ποιοοιι ιιιτι11- @οιοο

πιοιιιιΒοε 0ιοιιηοιιιοι ιιιιΒοοοιιοιι ινοτι1οιι. Με

 

 

1'οιΙε 81ο, ιιι. Η., 11811111 Πω ιιιιι· ιιιιοι·οιοειιιιιιιιοιι, 6οοε

εοΙοιιο Θτοιιι€οιιιοτιτο.8οιι ιιι ω” :1οι·ο.ιιι8οιι Υοτεοπιιιι

Ιιιιι€, πιο οποιοι· Αοτοποιο8 ειο ιιοτειοΙιτ, νοτιιι€εποιεο οιι

ιιιι·οιιι ΡΙο.12ο οιιιο ιιιι‹ι οιιτοιι σιο οιι οτιιο11οιιοο @που

2ιοΙιιιιιε απο Βο1οιιιΒιιιιε άειι· ιιοιιιοτοοιιι€οιι Ιιιιοτοεοοιι1οιι

πι· ινοιιοτοιι Ε'ϋτιιοτιιιιε 1111111 Ι.6οιιιι8 ιιιιι ιιοετοιι ιιοιΒο·

1τιι.Βοιι ινοττ1οιι Ιιο.ιιιι, εο ιιο.τ1 ιοιι τιιιτιιιιε "οι Μ» ιιιο

Βοι·οοιιιιΒιιιιΒ οιιι.ιιοιιιιιοιι, σιο οι·ινιιιιιιιο, Βιειιοι· ιιπτ νοιι

άοιι θγιιιιιιιοΙοεοιι ιιι Αιιετιιϊ οοιιοιιιιιιοιιο, νοι· οιοεοιιι,

8.118 ννοεοιιιΙιοιι ιιιιι: ιιοτ ιιιιιοι·οιι Μοοιιιιιι ειοιι ιιοεοιιιιΠι

8οιισοιι Κοιιοοοιι ιιοοιιοιιοποοιι Ροι·ιιιιι οιιιοοιιοιιοοι· νοι·

οιιΓιιιιι·οιι.

Βιιιο Η ο ι· ο ο ο; ο ιι ο ι· οι Ποπ οιιιτιιιιοιιιιιοιι, νοτοιιΙοεει:οιι

ι“οΙΒοιιιιο ιιοι ΜγοιιιΚιο.ιιι:οιι ιιιοιιι·, οοοι· ννοιιι€οι· 1ιιιιιιιε εο

ιιιιιοιιτο νιίοιιι·ιιοιιιιιιιιιοοιι '); Βιιιο Μγοιιιιιτοιιι‹ο 'πιο ιιι 61ο

ΚιιιιιΒ οιιι“Βοιιοπιιιιοιι; ειο ει.ιι·ιιι:, ιιοοιι ιιονοτ ειο οροτιοι·ι:

ινοτοοιι ιιο.ιιιι, οιιιιο ο.ιιε1οτο 8γιιιρ1οιιιο ιιο.ι8οιιοιοιι οιι

ιιιιιιοιι, Με σιο οιιιοτ ιιιιιιιιιιιιιοιι Με οιιιο Βιι·ΙϋεοΙιοιι Με

1.οιιοιιε ειοιι εοετοιεοτι ιιιιιιοιιοοιι Ηοτοεοιιιιιιιοιιο; - οάοπ

ειο ετιτι›ι ιπι ΑιιεοιιΙιιεε οιι οιιιο Οροτειιοτι (οιι ω».

ιιειοιι οιιιοτοοιιι.ιοιοιιτοιι) οιι ρτοετοοιοιιιοτ Ι·Ιοτοεοιινιιιοιιο,

οάοπ· οιιο1ι μια ιιιινοτιιοτοοεοιιοιι ιιιιοιι οιιιοτ ειππ 8οτιτιο

ΠιΒιοοιι ΑιιεττοιιΒιιιιε οιιοτ Βονο8ι1ιιε; -- οιιοτ οε Κοιιιιιιι

ιιιιο1ι άοιι Οροτοτιοιι Ζιι Τιιτοπιιιοεοιι, οοεοιιιιοτε οοι· Βοοικοιι

ιιπά Ροιιιοι·οινοιιοιι, ιιιι‹ι ιπι Αιιεοιιιιιεε ιιιοτοιι οιι Ι.ιιιιοοιι

οιιιιιοιιοιι - (ιιιιι.οτ 20 νοιι θιοεειιοτ ουεοιιιιιιοιιοοειοΙΙ

του τοιιΙιοιιοιι Βιιιοοιιοιι »οι εγιιιιΚοιοοιεοιιοιι Ετιιτοιικιιιιεοιι

1ιοΓοιιιιοιι ειοιι 40 ρΟτ.ΜγοιιιιιτειιΚοι ι);-- οιιοι· ειο οικω

ιιιιοιι οιιιοτ Βοιιπ Βιο.ιιοιι Οροι·ο.ι.ιοιι, πιο Ρετ. εορτιεοιι, οιιιιο

ιιο.εε άειίιιτιτ8οιιο οιιι ειιιιοτοτ θτιιιιο, ιιΙεάιο Βοι·ιιιΒο Μαθι

ει.οιιοείοιιιοικοιτ, απο Ιιιι· κ1ιοεο νιιοιιοι· ιιιιτ ιιιο Ηοτοεοιινι11οιιο

νοτιιιιινιοιὴιιιοιι Βοιιιο.οιιτ νοτοοιι ιεϋιιιιιο. -- ΕιιοΙιοιι οπ

ινιιιιιιι Ρ 1οοι: 8) ιιι οιιιοτ ινοιιοτιιιιι ιιοοιι Ζιι ιιοιιιοΙ:ειοιιι

1)Ο1. 8ιτε ο οιιιιιιιιι- ιιπά @οι πιο. πο. Αι·οιι. τ”. ΟΠΕΚ·

Μ. 55. Ζω· ΡιιιιιοΙοι;ιο ιιοι· Μγοιιιοτικι·ιιιιιιιιιις.

ο Βιι·ο.ειιιιιιιιιιι απο Ι.ιοιιιιιιιιι ιι.1.ο. μ. 80-81.

Η Ε'Ιοοιι, Θ.: Πγοιιι ιιιιτι Ποι·οοι·ΕτοιιΚιιιικ ιιι ιιιι·οιι ιι·οιιο1.

Βο:ιοιιιιιιςοιι. Αιοιι. Γ. Θ”. '71. ικα Ι.

@Νιν ι'ρ οπ>
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τιεουόοπ, ουετ ιπ ότοεουι δευτ· ουεουτουοποπ Αυυοιτ Με

Ζοιουοπ όου Ηουυεουυττοτιο Μο Βουιυπο νντόουετουόε

ίουἱευοἱτ όοε Μγοιπυου2οπε που;οπ Νειυυοτιοει, υοερ. Μο

ΒουιυΒο «Νουυοεουυυοιτο»; εε εοι τγριεου τυυ όιο όιιυου

οίτ εουυ εουυνου υπ Ιοιτουόο, «υΙγοπιπυυυοεο», όπεε Με

ποεουννοουτο Ηουυ όυυου εουυ Ιουεευτποπ υπό ουυγτυπιι

εουου ΡυΙε ΙπτοικτυοτιουεουεουοιυυιιΒου πυ1τυυότοτ υουοιτε ευ

οιποτ· Ζοιτ. τυο ότε Βουοιτο υοου Μουτ ουΙοεουοπ εοιοπ,

το Μουτ εο1του υπ ουετοπ Αυι“υπο όου Νιιυιτοεο ιπ υοόυου

Ηουου ννοιεο ευεεοτυο, ουτυουι όου ΜυειτοΙτουυε υοου

ουυΜτοπ υπό όπε Βουυεετεοιπ ποου Μουτ οιυτπΜ πο·

τυιιυτ εοι.

ΑΙεο Ι'πευττιοιου ο όοε Που2οπε, οπτινοόου ο.υεο

Ιυτο, πιο ιπ όοπι πιιουετ Βοπτιππτου ΜτΙ, οόου υοΙο

τινο, ι. ο. νοτεει;οπ όοεεο!υοπ υοι ετοτυουυπευ όου

Απερυυουο υπ εοιποΙιο1ετυυεεΓυυιευοττ. Ετυ ουιιυΜττουιετι

εουοε ΒοιεριοΙ τϋυ Ιοτοτουο Ιιευο του νου 2 .Τουυου υο

ερυοουου ή: ινοτυυοπό όου Ορουπτιου· 2 υπο! 8όετιουου όου

Ηουυτοττευοιτ, 8 ιπυΙ Αυεεοτυου όου Βοεριυοτϊου (Ποπ-

υ!ορίυπεοπ, Κοιυρυου, ΜΙυετΠουο Βοερἱυιιτὶοπ); υπουινπυ

του; Βιιυετιπου ειιυε υ:Ιο.ττου ροετορουπτινου νουΙουτ“; επι

7. Του π. οπου. υτττοτ ΡΜ. Μο ννιιυιοιιιυ υπουιυιττιι€ε,

εἰο όοου, όπ ειο Μου νοΙΙΙτοιπτυου ποευπό ίυυιο, ιπι Βοττ

ιιυίουεοτυου, πυυ υοουοιπου ιυυοπ Κο.Ποο ·τυιπυοπ ου Μπ

υοπ; υπυιπ ιετ όιοε εοεουουου, επ ετπυτ ειο υπεππιτπου -

υπό τετ τοτ.

ι Η

Βου Οπυεπιυυεππιπιουυππε υννιεουοπ Μτοπι υπό

Ηου2όοΒοπουτιτιου υοπετυυιουτο ιυο.π ετου ίο!ροπόουιππεεοιι:

όυυου όιο .ΤΜιυο ΙοπΒ πυυΜτουόου ΒΙυτυπι;ου ννιυό ότε

ΒΙπτυοεο!ιουουυοιτ νουεουΙοουτουτ, όου ΗοιυουΙουιππουειτ

υουιιυποεοτοτ, όιο Ευπουυυπι; ιιυ ΜΙεοτυοιποπ υπό εροοιοΙΙ

όιο όοε Ηου2ουε Ιοιόοτ, οε όοβουουιουτ; όευυ υοτπιπτ: «ππι

τυο ΒΙυτυυε ου εττΙΙοπ, υπό Ηυυο νουουόποτ υπό νου

όοιπ Κυππυοπ εοΙυετ οιπεουΜτου; ερο.του υοεουυόυυτ ουου

όιο Βουκνυουο οιπο Ιττυ8ευο υπό Ιευτιτ”τιΒουο Ι.ουοιποτιοπ, υποπ

τςο1υΜτο Ευπτιυυυπε υπό Ιιιουττνιτυτ Γουόουυ ότο ίοττιεο

Ποποπουπτιοιι υπό Ατυορυιο πιο τοόου ΜυεΙτοΙε ευ υοοιι

' όοετουιΒοιι όοε Ηουυοπε». ·

· υυεποερυοοιιοπου

Βου ουετου 8τοεε ουυιοιτ ότοεο Αυυο;εευυπ εουοπ υπ

όΜιυο Ι898 όυυου όοε Ι)υοεόοπου ΘγυΜτοΙοποπ Βυοεὶπ

Ηιυινοιε :ιιιτ όου υοο.ουτυπεεννουτου Πιπετοπό. όιιεε υοι

Ου.υοιυοιπυτόεου Μο Βιπτυυεοπ όιοεο ννιιυυυΒ ουτε Ποπ

Μουτ υπυου. 'Ποτε _ῇΜιυο!υπε ο.πόιιυουπόου ΒΙυτυπε,

όπυουυυε υπό Μουρυιπιειπυε υπό όιτόυυου 2ουυυττοτουπ Ου

υππιευιυε υπό ου. νιοΙ Ιιοουι;υοόιθουου Αυττιπιο, υουἰοΙτοπ όιο

Κυουευυππυου οὶπ πυτΤυΙΙοπό πιόου·ετοιιόετ”υυιο;οε Ηουυ.

Πιο ΒΙυτυπο Ιτουπ ιιιεο επ όου Ηουυόοι;οπο

το.ττοιι Μουτ εουυΙό εοιπ; Ιοτυτουο οι «τυπιεου

υ υ υ ιιι υ Μ γ ο πι Μ». Βιοεο Αυ8ευο τνυυόο ότι.υπ οπου

υοετοτιπτ όυυου Βτυπεευπεππ υπό Ι.ουπιυυπ. Ιπ

οιποτ· ευεΓυΙιυιιοΙιοπ ότοεοτυ θοποπετουό Βουιόιυοτοπ Αυ

υοιτ Ιτουετιιτιουοιι ειο ειπ 'Η όου Βοτυο Μου ιπ όου Ουιιυιτο

ιπ ΒουΙΙυ που Βοουοιουτυπε πουοιπιπουου Μγοπιυυευυου,

όυεε «ποτ Πιυυπό όοε ουιουτὶνου ΒοΓυπόοε υπό ειουου

ευυτοΙττινου Βγιπρτουπο» τ”Μιτιεου υοτ

40,8 ρθτ. όουεοΙυοπ οτυο·ο.υπτοιπιεουο Ι.οτειοπ όοε Ηου2οπε

οπτ.;οποιπιπου υνουόοπ πιυεετο («οιπο ΖπυΙ, όιο ντουΙ

_ιοόοπ θιγυΜτοΙοπου υυουυπεουτ»); υπτου όιοεου τυπου

ιπουυ εοΙουο, ινοΙουο υυου ΙΙου2υοεουτνουόου πἱουτ

ΙτΙο8του, υοτ όοπου ευου οιπο Ηου2ουουτιοπ όυτου όιο

ρυγειυο.Ιιεουο Ππτουευουυπιυ ουιουτιν υπἱτ διουουυοιτ ειου

πεο!ινιιοτεοπ Ποεε: Βιιοτπτιοπ; ιιυεεουόοιπ υπευΜιτπειοε

$τοιπουυυπ όου ΡυΙεΓυοόυουυ: τπιπιπιο 90, ιποτετ ιιυου

ου. Ι00 Με 110,- ουπο ΒοεριυοτιουευοεουΙοππιΒυπο.Πυτου

όοποπ υπ ι τ ευυ]ουτινοπι Η ο Με γ πι ο το πι ο π ννυυοπ ιιυου

π.υου εοΙουο ιυιτ υοου μι” ΙτΙοιυοπ Μγουπου, πιο

οπου εουοπ νοιτ υπ εοιιιοιπ Ηο.πόυποΙι υοτ όου Θεωρω

τυοΙουιο όου Μγοιυο τιπποεουοπ υιιττο, όπεε υοτ _τυπουό·

^) Κ επεΙου, Β. Μγοπι υυό Ποια. Ζοιτπουυ. Π” Ο”. υπό

.θουυυτευ. Βό. 47. Ηοτ”τ 1.

Ιιουου .Ρουεοποπ εουοπ υπι όπε 30. .Ιουυ αι1ετόιΕΠ8."80Ι18σ

Βοεουινουόοπ ετου πουοοιι, όοποπ ου εουου υοτ υυυ αρτιο!

μυοεεοπ θοεουκνυΙετοπ υοΒουποτο υπό Με ου πουοιόοευ

Με οτυ Ρυυυευπιυτοτπ όου ΜγοτπυτΙόυυε ευειουτ. ΒιιεοΙουο

Μοτυο Μγοιυο όἱοεο Μουτ εοΙυετ που! υουνουυυτοπ κουπ

του, Ποεε τ'οιτ ετο Με οιυου «ΒοτυυπΒ όοε Οοπτυπι

Νουνοιιεγετοτπε όυυου όιο 2υυ ΜγοιπυτΙόυπε Π1υυοιιόοιι

Μου ινιυό 8τυο.εειπο.υπ υπό

Ι.ουπιτιππ πυυ υοτρότουτοπ, τνουπ ειο όιοεοε «πουνϋεου

Αετυυπο. Με Ζοιουου υοειπυουόου Ηουυ- υοοο. Θοτεεεου

Μουποπτο» υουνουιζουοπ.

υυπ.υΙτυπε επερυοουου.

Νοουόοιπ 8 τυπ.εειπ ιιυ υ του Ιζουιπιιπυ όιιυτι

Ηου2υοεουννουόου Νότιου νουυππόου ετπό Με ότι: ,νουπ

Μγοιπ ιιυεΒοΙιοπόοπ, - νουυυπόου εουοπ ευ οτπου Ζουμ

πιο όιο Κυιιπιτοπ ιιοου υοιπο ΑΙιπππιτ τυπου υπ.υου, ότιεε

υοἱ τυπου υπ ΠπτουΙοτυο οτννυε Μουτ ιπ Ουόπυπε εοι.

Βιοεο 'ΓΜεπουο τετ εουυ "ΜΜΜ - όουπ: «που» όἰο

$ουοόιι;υπε όοε Ηου2ουε ουετ οιπο υ'ο1Βο όου Μυουυο,

ότι· Ιοτπτουοπ Μεο Με Με Ρυιιυττυο, Μο Ηουυπτίουτιοπ Με :Με

8ουυπότιυο ου υοτυπουτου, εο εοΠτο ιπο.π ουτυπυτοπ, ότιεε

ιιυ ευρεεοιι Βυυουεο!ιυιττ όἱο νοπ όοιπ Τυιπου.ιιυυουετέυου

5γιππτοιυο υπο τυυυου ποιεου Με όιο_τοπ_Ξεου, όιο αυτ” οιπο

ΑΙτουιιτιοπ όοε Ηου2ουε εουΙιοεεοπ υιεεου».· Ψοπυ ιπιιυ

πυυ ετιιττ όοεεοπ όοιπ ουτποτυοπιςοεοτυτοπ 2οττΙτουοπ νου

υττΙτπιε υοιόου ιπι οτιιο.υόου υοΒουυοτ, υπό οε ουουόυοτπ

τνΜιυεουοιιιΙιου ἱετ, όο.εε όὶοεοε Ιοτοτουο το Ψιυυ!ιουυοιτ

υοοιι υιιυτιπου νουΙτοτυιπτ Με όιο 8τιιτιεττΙτ ουυυιυετ, -

(όουυ: ινόυυουό πονυτεεο Μγοιπεχτυρτοτυο, πουπουτΙιου

ΒΙυτυππου, υοεουόουε όιο νοπ ΟΙευιιυεοπ εουου νου

20 .ΤΜιυου Γυυ οΙπ .νουευτυπτου όου ΜγοιπυΠόυυιιυ ου

υιουτοπ ρυοΓυεου υπό ευετοιου εουυιου2υιιτ”του Μοπεοε,

τποιετ νου όου Κυππ!του τυυυ υοιπουυτ, _επτ υπ Πιοότιουι.

Με υουΜτου υπό πυτ12ιε ιιπποεουου νουόι=πι Ιτοιππ οιπο

εουοπ ιιυευουιιόοτο Ι·Ιοτυπιτουυτιοπ (ΠὶΙπτυτὶοπ ο. Η.),

ινοπυ ειο Ιτοτπο Βοεουενουό-ου υιιιουτ, νου Ριιτιοπτιπ εο

υ·ουΓ Με νοιπ ΑΜ; πυουυο.ππτ υΙοιυου, υυι ευ τπουυ,

Με όἱο υπυυε ιπ Βοτυπουτ Ιτοτυπιουόου ΗουυπιυευοΙου

υυιιυυυπΒου υιιου Ρ'Ιοου π. 10 στι. υυουυπυρτρυχετυοΙιεου

·εουυνου υοευ. ειιιυπτουτ υιιουινοιευπυ εο1π εοΙΙου)- επ ιπυεε

όιο ΓυοΒο υουοουττετ ουεουοἱυοπ, ου, ουτερυοοιιοπό όου Πτυ

Ιτουυυπυ όου οοιτιτουου Ροιπο, Μουτ οπου υουυο;τιου

όοε Ο ου ε ο1ουεοπιυιουυππεοε _οτυο Πιπυουυυπε όοε Πο

όο.υΙτουΒυ.υποε υουοουτὶ8τ τετ. Ιυυ 8ουΙυεευοευτυοο Ιιιυτοτ

·ότιυου: οιπουεοιτε Ιτόυποπ Μγοιυο όυυου ότε Π” ειο πυυ

υΜττουιεττεουοπ ιοΙυΜου 8γιπρτοιπο όοΒοπουετινο Ζυεττ1πόο

όου ΗουυιυυευυΙειτυυ υουνουυυίου; οιπόουουεοττε εουου

Ηουο- υπό Οοτεεενουυυόουυυποπ υττιυόε υ ο υ ο υ ότοεοπ

ΟοεουννυΙετου οτπυου. ντιπ υπόουτοπ όου νουπιυτυπε Απε

όυυου πουου, όιιεε - ΜιπΠου Με υοτ όου Β ιιεοό ο εν'

εουου Κυο.πιτυοιτ όιο ΝουυΠόυυΒ νου ΒουτΙόόυϋεοπεο

κουτι - Ξπ Βου·ιεεοπ ΡΜΙου όου ΝουυιΙόυπ8 νου Πτο

υπεεοτυουο όιο Ηουυ-, Ποιό εε- υ πό Πτουυενου

ό π όουυυΒου πιό81.τουουυ·οτεο Με 8γιπρτοτπο

οτυου ιυιτ νυεοιποτουτεουου νουΒιιυ8ου ου

επ.ιπτυοπυττπεοπόοπ ΕυΙτυο.πΙ:υπ8 επουεουου

ε ι π ό.

Βου ιυ όιοεοπι 8ουΙυεεευτυ οπτυΜτοπου ΘυυυόΒοόευυοπ

υοτ όιιυπ όου θιοτττπΒου Ρυινο.τόο2ουτ ΡΙοοΙτ "που ευ

Γουόουπ 8οεπουτ, ιυόοπι οι· όοιπ νοπ @που Αυτουου ιιυ

8οποπιπιοποπ επ Ππυοετιπιτπτοπ υπό "πιο Ουοιτυουοπ Με

ρυιυοιπιπιπ οπουε οτινοε Κοπιτυοτουοε ευ ευυετιτυτουοπ

ευουτο. Ευ τυουτ Με νοπ όου όπτου ειπε νοε υιευου

όιιυυυου νουΙιοετ, Με ουννιοεοπ ουεουοτυουόοπ Απυιιυιυο,

όπεε υοτ όου υπ ΖυευτπιυουυοπΒ ιπἰτ Μγοιυ νοτυοιυτπου

όου Η ου2οΙτουυ.ττουου σε ειου υτπ Ηου2 υπ υ ε υ ο Ιουυυευ

ότυυπου υππόοΙτ τυυιιυπο Ατυορυιο,τοτττεο Βοποπουπττοπ,

ιυ

οιπ8ουοπόετου ΕυουτουυυΒου ποοιιυουιοεοπ υιιυου, όπεε

ΜΙο υιευου Βουιοοιιτου νουευουο, όιο ΗουυουυυππΚυπε

ιπ υουεΜο ΑυυυπΒιευοττ νου όου ΜγοιυυτΙόυπιυ ευ υυιπ

που, Με όου Κουκ Μουτ ετιουυε!τιΒ εΙου ουτυοιεου, υι·ιπ

που εὶο όιιυυ υπου ΒοΙοΒο όπτυυ υοτ, όοεε υτεννοιτου όἱο
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νιοΙιοιοιιι οιιοιι Μτοιιιιτοεο); άιο ΗοτοτιιιιειτοΙοτιιτο.ιιιτιιιιΒοτι

οιιοτ εοιοιι Πιερ νοιι Ιιιιοιτιιτοιιοιι, ποσο-οει· Νιου.

οιτιειιιιιιτιοιιτιοιι Ατιειοιιι:_οΙιοτ Αιιιοτοτι, ινοΙοιιο ειοιι ορο

οιοιιτιιιιιοοτ Βοοτιιοιι.ιιιιο τιοτ ΗοτειιιιιεΙτοιοτιττοιιιτιιτιοοτι

ιιοετ:ΜΕιιει ΜΜΜ ιοτιεοιιο Ειιιιιιιεεο τιιιτοιι (ΗΜ, τιιο

ιπι Βιιιι ιττοιοοτι οτιοτ νοιι ο.ιιεεοιι ιιι τιοτι Κ0τροτ ιιιιιοιτι

Βοιοτιιιοτι ιιτιτι ιιιιιιιιτιοιιιοτ οιιι άιο Ηοτιττιτιειτιιιιιιιιτ Μιο

τιιεοτιτι οιτιιιιιτιτοιι. Βο.εε εοιοιιο - οτιτερτοοιιοτιο τιοτι

τιιοτιοτιιοτι Αιιοοιιοτιιιιιεοτι Μπιτ Βιιτειοιιιιτιε οει· Ποοοιιτντιιει

Ιτιιοιιοιτιο ιιιιοτιιο.ιι μ τιοτιοτι οιιιοιεο τιιιτοιι άιο νιιιιιιο

Ετιοτειο οιτιοε απο εοτιτιοτι Τιιιιιοτε οιιιο Βοιοτιιιοτι εοιτιοτ

ΒιοΕντοοιιεοΙρτοοιικιο ειιιιιιιιτιτιο, άιο εροοιοιι οιιι Με

Ποτε οιιιοπ ωιττιτοτι Ειτιιιιιεε ιιιιειιιιοιι ιτιιιιτιοτι - τιιιτοιι

άιο ιπι οιιοιοιιιιοοιιοτι 8ιτιιι Βιιιοτιι€οτι τιοτι @ποιιπ

πιο εοιιτ 1ιιτιεεοττι ττοοιιεοτιτιοτι Μγοττιο 8οιιοιοτι ινοτιιοτι

εοΙιιοτι, εειι τιιιτοιιοιιε ιιτιττοιιτεοιιοιτιιιοιι; Με 0ιιοιιο τιοτ

εοιιιοτι τιοτι εοτιιιι ..πιο εοττιοιτιεο.ττιοε Βιιιτιοτιιιοτι 2ινιεοιιοτι

Μιτοπι τιοτι Ηοτιοτιττοιιιτιιιιε Ις0ιιτιο νιοιιτιοιιτ ιιιιτ Με

Ο ν οι τ ιιι οι οιιΒοτιοιιιιτιοτι _ινοτιιοτι._)

*Πιο τιιοοτι Ηγροτιιοοο Με ιιοΙι.Βοτ οτεοιιοιτιοιι ιιι ιοεεοιι,

ιιιιιοεοιι, ντιο- τιιιτ εοιιοιιιι, οιιτιιιοιιει τιοτι νοτ· ιιιιοττι Γοιεοιιτιο

3 Γτοεοτι οιοιι ιιοιιιιιοιι ιοειιοτι: '

Ι)ΗοιιοτιιιιοΟνοτιοτιιιιιοτιιουρι οιτιοτι15·ιιιιιιιεε

οιιι τιοτι 8ιοΠινοοιιεοι τιοτι ιτϋτιιιοτι @πιο οιοεοτι

ιιτιιοτ Πιτιετιιτιοοτι ιοτιεο!ιο ΒιοΠο ρτοτιιιτιοτι

ινοττιοτι Ρ -

Π) Ποιιοτι πο· Βοινοιεο τιιιτιιτ, τιο.εε τιιοεο οιιιο τιοτι

νιτκοο?

ΙΙΙ) Ηο.ιιοτι πιτ Βοττοιεο τιιιιιιτ, Μ" τιιοεο οιιι” τιοτι

Πιοτιιεντιτιτοτι?· -

Πιο νοιι Ριοοιτ ιιι τιιοεοτιι Ζινοοιτ Βοιιιιιτιο ΑτΒιιτιιοτι

ιο.τιοτι εοιιοιτιι. πιιι· τιοτι οιιτοιιιιτοε οιτιντο.τιτιειτοι, του

τιιτιοιιιο τιιιτοιιε ιιιιτ ι'οι8οιιτιοε εοιιοιι.

Α6 Ι) 1)τιεο άιο Ονοιτιοιι Ειτιιιιιεε οιιι τιοτι ΒιοιιντοοιιεοΙ

° Ιιιιιιοτι, ιτο.τιτι οτεοιιιοεοοιι ινοττιοτι:

1) ο.ιιε τιοτι ιτΙιτιιοιτιοτιεοιιοτι Α ιιειοιιεοτεοιιο ιτι ιι τι

Βο τι , άιο τιιιτ Με Ηοτ2- τιοτι θοιοεετοιοιιτιεοιι τιιιτοιι οιιιοπ

ιτιι”οιΒο Αιιιιιοτοτιε, «Αιιειοιιο» τιοτ Ονοτιο.ιιοιιειτοιι οιιοτιοτ

τοπ 8ιοιῖιντοοιιεοΙ οτι:τιεοιιοτι οιιιο;

2) ιιο.τοτιε, τιιιεε τιιιτοιι Ειτειιτροιιοτι τιοτ Ονο.τιοτιοιιιο

εο ετιιινοτο Βιοιιντοοιιεοιοτιοτιιοιιο ντιο τιιο Οετοοιιιοιο.οιο

ιιοεοιιιΒι τνιτιι; _

8) τιοτι τ1οτ νοττιιιιιτιοτιιτι8 άοε 8οιιοτειοΒινοτιιτοιιοιιε

ιιοοιιΚοειτοιιοιι, ιτοιοιιοτ αυτοι Ριιιτοτιιτιο πιιι Οοριιοτιιι

ινιοτιοτ οιιι' τιιο Νοττιι οιιτιιοιτοοιιιιιτι ντοττιοτι Κουτι; οιεο

ο.ιιοΙι οιιι άιο τιοττιιοι ειοιι νοιιτιοιιοιιτιοιι 8ιοιΤντοοιιεοινοτ

Βιιιιιτο Μ. στο ιιοτττιιιιο Τιιιιοιτοιι τιοτ Ονοτιοιι νοιι Βιο

ιιιιεε. - ιιιιτιιτ ερτιοιιι οιιτιιιοιι

4) ιιοτ τιιιτοιι ιιεε οιιοτι Βοτιοτιτιιο Ειτροτιτιιοιιι οτιτιιιιτ

ιιοιιο ιιοιτοιιτιιο νοτττιοΙιτιο Ροιιιιτιεοιο Κιιττιοιτιοτιεοιιοτ ι. ο.

τιιιοιι Ετιοεοιιοιι, ΑιιειοΙΙ ιιοτ ΟνοτιοΙιοιι€Ιτοιι.

Πτιι οιιιο οιΙοε τοτειιιτιιιιιοιι το τιιτιοιιοτι, ειιρροιιιοτι

πιοτι οιιιο

Ιτοτιτι ειοιι τιοτιιτοιι, τιοεε Βοτνιεεο ιτι τιοτι Ονοτιοιι 8οιιιιιιοιο

Βιιιιετοιιιοτι ιτι τιιο Θτοο.Ρεοιιοτι Β'οιιιιτοι οιιεοοεοιιιοτιοτι

τνοττιοιι, νοιι τιιοεοτι Με ιιι τιιο τοιοιιιιοιι ειο τιιτιεριιιιιοτι

τιοτι Ι.χττιριι€οιιιεεο ιιιιτ1 τιιιτοιι ιιιοεο ιιι άιο Βιιιιιιοιιιι εο

ιιιτιοοιι. Ετοιοεοιι ιει τιιοεο Τιιοοτιο -τιιοιιι; ο.ιιοτ, οιιι

8οινιεεο οιιτιο ειο οιιεοιιιι ιιτιοτιτιιιτιιοτο νοτοιιιιεο τιοτι

Τοιεειοιιοιι ιιτιεοτοττι νοτειιιιιοτιιε οιιιιΒοτιιιο.εεοτι ιιιιιιοτ

ιιι ιιτιτιεοτι, πιοιιοτι άιο Ογιιοιτοιοεοιι ιιιτοτ οιιοιιεο ττοιιιε

οτιιιιοιιτοιι, πιο άιο ΡιιγειοΙοεοιι (το ιο. τιοοιι οιιι εοιοιιοτ

εοΒο.τ Πιτ Πτιιοιιοτ!). ιΜιτιιτιι - εοειο τιιο.ιι ειοιι

ντοιιοτ - εοιΙιο τιιοεο ιιιιιοτο 5οιττοιιοτι τιοτι ιιοι οτ

ιττιιιιιτι.οιτι Ονο.τιιιτιι ιιιιοιι ροτιιοΙοειεοιιο Ρτοτιιιιτιο

ιιοίοτιι, ονοιιι. ιοιτιεοιιο? 8ο ιιιιιιοτι ντιτ τιιο εοειιοιιτο

Μοτοτιο. ροοοοιιε.

Μ Π) Οιι οιιι εοιοιιοε ενοττιιιιιιτιι€ενοιεο νοτιι Ονοτιιιιιι

εοιιοίοττοο ιπι οιιι ιττοιοοιιιιοε Φωτ οιιιο Βοιςοτιοτοϋιστι

ιιιιιιοτο Βοιττοιιοιι» τιοτ Ονοτιοτι; ιτιοτιο

τιοε Ηοτειιιιιειτοιε ιιοττιτ1τοτι Κουτι, απο· ειοιι οιιττοιι

οιιοιι ιιοοΙι ιιιοιιι;ειτιοιο ιιοντοιεοτι Ιο.εεοτι; οιιοτ: ιιιιιιοιι άιο

Ιτιιοττιιειοιι τιιοεο Αιιεοιιο.ιιιιτιε ιιι ιιοοιιε οιιι ο.τιιιοτο ιπι

Κιιτροτ οιιιειοιιοτιοο '1)οιτιιιο τιιιοιιννοιειιοΙι, ινοτιιττι εοιΙιοτι

πιτ Θγτιο.οιτοιοεοτι, ντοτιτι @οι Μιτιιεοιιο Τετιεοοιιοτι ιιιιε

τιο.τοζιιι' ιιιιιιιτοτιοοτι, τιοτι οιιοιι Πιτ οιιι οποιο νοτιι Ονοτιιιιιι

ι;οιιοιοτιοε οιιι τιιοεοιιιο ιΝιιιιτεοιιοιιιιιοιιιτοιι ιιι Ατιερτιιοιι

ιιοιιιιιοτι? (Βε ιει νιοΙΙοιοιιι ιιιοιιι ιιιιτιιοΒιιοιι, Με οε ιιοοιι

οιιιιιιοι Βοιιτιεοιι τνιττι, τιιοεοιιιο οιτροτιτιιοτιιοιι το ποποπ).

Μ ΙΙΙ) ιιιιοε τιιο Αιιιιιι.τιΒιειτοιι τιοτ νοτιιιιιιτιο ιπι Πιοτιιε

νοιι τιοττι ιπι Ονοτιιιιτι ιιοττιιΤι, εο Μ: τιοτ_ οιιιιοττιοιτιο

Θιιο.ιιιιο οτι τ1ιοεοιιιο οιιιοπ ρτοΒιιοτιιοτι Αιιετ1τιιοιτ 8οιιιτιάο11

ιιι ιιοτιι ιιοιτο.ιιιοτι νοτοιοιοιι Ι.οοροιιιε πιιι τιοτ Πιιτ 5);

Με Ονιιτιιιτιι ιει Με ιιιιειοιιιιιοτο ννοτιτ, σοεεοτι τ Τιιιιιιτ

ιτοιι οτι τιοτι ΒτεοιιοιτιιιιιΒοτι οτι τιοττι άοε Ζιιιοτιιιοτι ι·ο-Ε

ρτιιεοτιιιοτοιιτιοτι Πιιοτιιε τνειιιτΒοιιοττιιιιοτι ντοττΙοτι Κουτι,

Βροοιοιι οτι τΙοτιι ΙΒιιιιιιιεε ιιοτ Ονο.τιοτι οιιι ιιιο Οτοιοεεο

άοε Πτοτιιε ωοιτοιι ιτοιτι Μοτιεοιι: άιο ιιοτττιοιο Μοιιεττιιο.ιιοτι

εοινοιιι πιο-άιο ο.ιε «ονοτιοιιο» ιιο2οιοιιτιοιοτι Μοιιοττιιοἱ

Βιοτι οιιιο ιοάοτιτιοτιτι Με Ε'οιοο τιοεεοΙιιοτι ιιοιαιτιιιι; πιιι

τιοτι ΘιοΠιεεοτι τιοε Πιοτιιε οιιοτ ιει νοιι μια τιιο Μιοτιι

ιιιιτιιιτιε ιιι νοτιιιιιιιιιιιε οοιιτο.οιιι ινοττιοιι - εοιιοιι

νοιι ιιιτοτιι οτειοτι Βοο.τοοιιοτ νιωιιωτ πιο νοιι οιποιπ

τιοτ Ιοιποπ: Θοτιεοιιιιιιτ, ποιοιιοτ άιο οτειοτι ΑιιιοΒοιι

άοτ Μγοττιο οιιεςοΙιοτιο ιοτιτι νοιι Ψοτιτινοτιιιοιτιιιιοοιι

ΙτΙοιτιειοτ Ατιοτιοτι, ιιοτοτι Βιοτιιοτιι.ο Ιιοτιιιτιιιιοτιιοιι ιιι οιο

ιοτιι€οτι τιοτ τιιιιττοειτοριεοιιοτι Μγοιιιιττιϋιοιιοτι ιιι›οτι;ιτιΒοτι.Ἡ

Αιεο: Ονειτιο.ιοτ1ττοιιιτιιιι8, ιιιιοΙοοιιοεεοτι

εοτννοιιι τιιο Μγοττιιιιιοιιτιο Με τιιοΗοτειιοεο

ιιοτο.ιιοτι, - εο Ιτιιττιο τιοτι ιιι άοε ιιιειιοτι8ο ΒιιιιιτοΙ

ιιεε εο ιιιιιιιιΒοτι Βιοιοιιοοιιι€οτι νοτιιοτιτιοτιεοιτιε τιιοεοτ Βοι

τιοτι ιοιτιοτοτι.

15ο ιιιοιιιι τιιιτ άιο οιιιο Ε'τοΒο τιοοιι: οιιιο ιιοι Μγοτιι

(οπο Ηοτο)-οτιττοιιιτιιτιο τιοιιτι οιιτιιι ιιιιιτιιοιι

ιτιιτιιοτ τιιοΟνοτιοτι ιττοτιιτεοιιιτιοοιιινοττιοιι?

Ε'Ιοοιτ @οι ιιιιτι ποτ ινοτιιιοιι (ι. ο. μ. 30-81), τιο.εε

οιιι τιοτ· «Μγοττιοτιττο.τιιτιιιιε άοε Πιοτιιε... Με ιτοιι οιιιο

τοτ Βοιιιτιτι ετοιιοτιοιοτιιιεοιιο νοτιιιιιιοτιιιιΒοτι σετ

Ονοτιοτι ειοιι ίιτιτιοιι». Βοι ιιοττι ιιιιοτο.ιιε Ατιερτοοιιοτιτιοτι,'

σοε οιιι Βιτοεετιιοιιιι-, Ι.οιιτιιο.τιτι- Ε'ιοοιτ'εοιιο

'Ι'ιιοοτιο τΙοτ 8οτιοεο ιιοτ Μγοιιι- τιοτι Ηοτιοτιττοιιιτιιιιο τω,

ιιπ οε τιιιτ, πι. Η., Βοτο.τιοοιι τω, εοΒοτι οτι τιιιιεεοτι,

τιοεε τιιοεο ΒοιιοοριιιτιΒ Γ! ο οιτ ε, ‹ιιο ιιοοιι τιιο ιιοτινοτιτιι€ο

νοτοιιεεοιοιιτιο τιοτι Βοειε εοιιιοτ Βοτι2οτι 'ΓΙιοοτιο ι›ιιτιοι,'

οΙε τιιιτοιιτιιιε τιοοιι τι ι ο ιι τ. ειοιιοτ ιιο Βτιι τι «οι ιιο2οιοιιιιοι

ντοττιοτι τιιιιεε. Βοιτιο οιοοιιο Βοινοιειιιιιτιιιιἔ Ιοιτιοι οιιι-ινο

εοτιιιιοιιοιι Ι.ιιοΙτοιι τιοτι οιιοιι ιιι τιοτ Ιιιιοτοιιιτ οιιιο οιιιο

ινοτιιΒ Βτοιιοιιιιοτοε τΙοιιιτ,-ινοε ιιιοιιι ινιιιιτιοτιιοιιπιοιι ιτειτιτι,·

τιο άιο Ε'τοεο ιιοοιι το τιοτι ιει τιοτι οιιιο τρικ Βοιιο.ιιο Ρτι1

τω; τιοε Ζιιειοτιτιοε τιοτ Ονοτιοιι ιιοι ιοτιοτ Μγοτιιο οτο.-_

τιοτι ιο ιιιειιοτ ιιοοιι Βοτιιιοιιι: ιιοε Ιτιιοτοεεο ιιοτιο, ινε οιιοε

Πιτ νοιι μια τιιι 2τιεοινοτιτιοι ντοττιοτι τιιιτιιο. νοιι οιτιι€οτι

νιοι οροτιοτοτιτιοτι ιιουτεοιιοτι θγτιιιιτοιοοοττ, άιο κι ιιι στο;

εοτιι 8οτιιττιοτ οτι ερτοοιιοτι θοιο8οιιιιοιι ιιοτιο, τω» Μι

άιο εττιιτω Ετιτιιιτιιτιο) τιο.εε ιιι νιοιοτι Β'ειιιοτι ιιιοιττο-·

ειτοριεοιιο νοτιιτιτιοτιιιι€οτι οτι τιοτι Βιοτει6οιτοτι ιιοετιτιιτιιι°

ιιιοιιι οτι οτιτοιιτιοτι ειιιιι - τιιοιι ντιιττιο ιιι. εοτιειι ο.ιιοιτ

τιοτι τιιοεοιιιοτι (στι. ντοτιι€ει:οτιε οιιιε) ι›οι τιοτ Οιιοτοιιοτι

ρτιιιοιριοΙΙ οιιτιιτ·ιτιοεεοτι, ιιιιτ ιιττττιοτι άσσο πιω εοΙιτ.

ιιοιοτιΒτοιοιιοιι ΑτιειοιΙεοτεοιιοιτιιιτιἔοτι νοτοιιιιοιι€οτιι · -·

ννιτε τιιο ιιοι Μγοιιιοροτοιιοτιοιι τιοτι εοΙιοτι οιιιιιιτοιιοτιτιο

οιιιι“ο.οιιο νοτἔτϋεεοτιιτι8 τιοτ Ονο.τιοτι τοιτιοι, εο τετ οιιι

ιιοοιι τιοοιι τιιιτοιιο.ιιε ιτοΒιιοιι, πιο ειο ιιιοιιι: ιιιοεε ΡοΙἔ ο

τιοτ αυτοι άιο Πιοτιιειιιτιιοτοτι οοεοιτιοτι Οιτιτοιοιιοτιεοιι:ο-ξ

ι·οι:ιοιι ιπι Βοοιτοιι Μ. ο

Διοτι: Πιο ιιοΙιο.ιιριοιο Κοιιειοιιτο ΒτιττοτιιτιιιιΒιιοτ σου

τιοτι ιιοι Μγοιιιοτι ιει νοτιιιιιιιο τιοτ:ιι οιιιο Αοιιιιιοείοτεοι

οιιιΒοτ Ηγροιιιοεοτ Α" ο - ο
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ιιπε

ννοιιοτ ιπποιιι:ο ιπι ποπο ιο1<ἐοπποε, ποιο πιο ππι ιιιτ

νωιιιιιπΒ ποοιι "ιπιιι ιιπ Ειπιτιοπε ι›τιπΒοπ ιιιεει, ιιιοτ Βιοιιιιι

ιιπεοιιιιοεεοπ: -

1)13οπ Πιπετιιππ, πιιεε πιιοιι Επιιιτιοιιι:ιοιι οιποε σποτ

ιποιιτοτ Μι·οιπο ιποιει ποιτοτο Νοπιιιιπ·ππε νοιι Μγοιποπ

πιοιιτ οιπιτιπ, - πω: «κι οιΒοπιιιοιι οτπο.τιιοι. ποτποπ

ιπιιεειο, ινοππ πιο ιττοπιτοπ Ονοτιοπ, πιο επ ποτ

Επιετοιιππε ποτ οκειιιτριοτιοπ εοιιιιιπ πο.τοπ, ιιπ Κιιτροτ

νοτιιΙιοιιοπ ειππ; πιιιπ ιιο.ππ ιιι ποοιι πιοιιι. Βιιιιιιιοπ, πιιεε

πιιτοιι πιο Μτοιποπποιοιιτιοπ πιο Οτο.τιοπ μισιιιιοιι Βοειιππ

Βοποτποπ εοιπ εοιιιιοπ.

2) Βιο ιπ ποποτοτ Ζοιι ιιππιοτ ο.ιιΒοιποιποτ ο.ποτιτοπιιιο

Τπτειι.οιιο, πιιεε πιο Μγοιπο, ποππ πιοιιτ οπτετοιιοπ, εο ποοιι

ιιιιιιιι€ επ π ιιοιιεοιι ο.πιιιπποπ πο.οιι Ειπιιτιιτ ποε Κιι

ιιιο.ιιιιοτιιιιπε, οιεο Με Ετιπεοιιοπ ποτ 'Ι'ιιιιΒιτοιιι ποτ Κοπτι

πτιιεοπ, πιιιιιιπ ποσο ποιιι ιι.ιιοιι πιιοιι Αιιιιιπτοπ ιιιτοτ ιπποτοπ

Βοιττοτιοιι πππ Ρτοπιιιτι.ιοπ ποτ απο. Βιοιιποοιιεοιρτοπιιιτιο.

Κιιιιπτο τποπ νιοιΙοιοιιι ποοιι ιπ ποπ οτει:οπ .ιιιιιι·οπ ποτ

Κιιιπο.ιι ιτεοππποιοιιο Βοιπο νοπ οιποιπ νιοιιοιοιιιποοιι πιοιιι

ειιιεοιιιιι ιιττοριιιοτιοπ Ονο.τιιιπι ιιιιεοοιιοππ ποποπ, επ

ποι:ιι εοιιποτιιοιι ιιπ ιιοιιοπ ποιττοριποπ Οτοιεοπιιιτοτ.

Πππ ποοιι ποπο ιπι ιπι νοτιΒοπ που οιπο Ρετ. εοεοιιοπ,

πιο ιπε Ηοεριιιιι οιπ8οιτοιοπ ποτ ποποπ ιπ ιοτποτοτ Ζοιι;

τεεοιι που νοτοτπεεοτπποπ Αιιποπιοπε. Βιο ποπειιο Ππτοτ

ειιοιιππε οτειιιι Πιοτιιε-Μτοιπ νοιι θιτπεεο ποε ποιπ. Μοπο.ιο

επιιπιιπΒοτοιι; «Με 8οιποιοππιππο ποτ - 00 (πωπω

.ιιιιιτο πιο - Αιε τιιιιιεοιιιιιιι πιιιεειο ι”οτιιοτ ιιοι ποτ

Γιοοιι°εοιιοπ Ηγροι.ιιοεο ποτ Ριιιι Τοιοε ιιοποιοιιποι

ποτποπ: Βιιειιτρο.ιιοπ οιποε Πιοτιιε-Μγοπιε ιιοι οιποτ

68-ιιιιιτιεοπ, ιιοι ποιοιιοτ οιί .ιιιιιτο νοτιιοτ ιιοιπο Ονο

τιοπ οιιιιοτπι ποτποπ πο.τοπ.

Νοοιι ιπειιοιιοε ιιπποτο ιιοεεο που νιοιιοιοιιι; ποποπ πιο

ιπ Βοπο ειοιιοππο 'Γιιοοτιο οιπινοπποιι;-ιιοιιοιι ω· οιποτ ιιο

ποτ, πειεε ποε ιιιτ πιτ Ζοιι ποοιι Ειιιοοποπετοιιοππο πιιτ ποπι

Ροτι;εοιιτοιιοπ ιιπεοτοτ Ετιτοππιπιεεο ιιπιποτ πιοιιτ εοιιπιπ

ποπ, εο πιο Με πιι ιιιτοτ ειοιιοτοιι Ε'ιιππιοτιιπε. ιιοοιι Ροπ

ιοππο (πιιιποπτιιοιι @οι πιο ιπιιττοειιοριεοιιο ΠιιιοτειιοιιιιπΒ,

ποιοιιο νιοιιοιοιιι ειιιειι πιο.ποιιοε ιποιττοειιοριεοιι Ηοεπππ

οτεοιιοιποππο Ονοτ πιε ιττοπιτ οπιιιιτνοπ πιτπ) ιιππιοτ

νοΙιειιιππιποτ εισιι ιππεο ιιοιιιτιπποπ ιιιεεοπ, πιι.πιιι; ποτ

Ζπποοιιε ιιπ νοτει;ιιπππιεε, ποπ ειο ιιπε ιιτιπποπ πιιι,

πιοιιι νοτπιιπποτι, εοπποτπ Βοιποιιτι; ποτπο.

Μ. Η.ι ποιπ πιοιιτ ειιιε οιπειιποε ιιιποπ νοτοοιιιιιτιο

ιιπε ιιιιοτποιιΒιι ποπο, πεεε πιο Κοιιιιιιπειιοπ εοτειι6.ιτιποτ

ιτιιπιεοιιοτ ΒοοιιοοιιιιιπΒοπ οε ποποεοπ Μ, ποιοιιο πι·

Αιιιετοιιιιπε ποτ ιιπ νοτιιοτοοιιοπποπ ιιοερτοοιιοποπ ποπο

ι.ιεοιιοπ Βοοιοιιιιπποπ Βοίιιιιτι πω, ευ ιτϋπιιιο ιπιιπ Βιοπ

ιιοπ, ποεε πιοεοιιιο ιιιιοιι ποιπ ιιπε νοπι Μοτοιιε Βοιω

ποπιι ποτ Βοιιιιιιι€οπ 8οιιοιπο. ιτοπειτιιιοτι πι€.το - επ

ιτιιρρειπτ ιει ποτ Ριιτιιιιοιιειπιιε οπιετιιοπ ιιοιποπι Κοιπ

ιινιιπποτ, πιιεε ειιιειι εοιιοπ πιοποτιιοιτ. ειιι! ποπεοιιιοπ ιιιπ

Βοπιοεοπ ποτποπ πι, εο πιο ειιιειι πιιτοιιι`, πο.εε πιτ ιπ

πιοεοτ Ζιιεοιπιποπιεεειιιι€ ιιιειιοτ πι» ιιπε πιιεο.πιπιοπιιο.π8ε

ιοε οτεοιιιοποποτ Κτοπιτιιοιιεοτεοιιοιπππεοπ επ οιιιοιπ εο

πιοιπειιιποπ οιπιιοιιιιοιιοπ Κτιιπιτιιοιιειιιιπ οιποπ οπτει:ιιιο

ποποπ πιεεοπεοιιιιιιιιοιιοπ Ροτιεοιιτιιι πιι ιιοετιιεεοπ ποποπ

πιιτποπ.

Απιι”οιιοππ ιει ιιιιτ, πιιεε πιοιιτ Με πιο, πιο εο ιιιι.ιιιιε

ιπ ποτ Μοπιπιπ, ειιιε οιποτ ποποπ ιιιοοτοιιεοιιοπ Ετιτοππιι

πιο ειιιιι οτποιιοπποπ ρτο.ιαιεοιιοπ Κοπεοπιιοπποπ Βοποποπ

ποτποιι ειιιπ; πππ ποοιι επιιοιποιι πιιτ πιοεοιιιοπ οιιοπεο

πιιιιοιιοΒοππ πιο επι ιιοειοπ ΒοοιΒιιοι, πιο ειιιειι ρτο.ιι

τιεοιιο ιιιίιοιιιιειτοιιι πππ 'Ι'το8ποιιο πιοεοτ 'Γιιοοτιο Μετω

ιοΒοπ. Βιο ιιτιι.ιιοιιο Βιοιιιιπεπιιιιπιο ποεοπιιιιοτ ποπ Μτσ

πιοιι ιπιιεειο πιιτοιι πιοεοιιιο πιτοιτι; ιιοοιπιιιιεει, περι Βο

ιιπποτι: ποτποπ. Ρτοιιιοιι πιο ποπο ιετοεεοπ πππ πιο πτω

εοπ Τιιιποτοπ ποτποπ Με πιο νοτ πιο ιοποτ ιι.πποτοπ

Τιιοτιιριο ιιιιπιιΒιιιιΒιιοιι, ποιπ Μοεεοτ νοτιιιιιοιι; - ιπι

ι“οιεοπποπ ιτοιιπ οε ειοιι ο.ιεο πιιτ ιιπι πιο ι‹1οιιιοτοπ ποπ

ποιπ. ιλιο.τ οε Βοοιιπιιοιι πιοεοτ ιτιιιιοτ εοιιοπ ιιπ Μοιω

ιιοπεοτνοι:ινοτ 13η·πιιιτοιοοοπ: ιιιοιιτ ιοποε Μποπι ιιτιιιιι:Ιιτ

ιιοιιεπποιτ πει ποτποπ ·-- πππ Βοιιο.ππιιιπειει “πιο πωπω

ιποπτιεοιι ιπιι:-Οροτιοτοπ, επ εοπιππι πιοεοε μποτ οιπο

ποιπ ιιπποτο, ποπο ΒοτοοιιιιΒιιιι€,- ποππ, ιειι Μποτπιιιιπιι·τιΒ

πππ Ηοτπποεοποτιιι.ιοπ πω· ι:`οι8οπιιει;οππ·οιποτ ειο νοτιιτ

ειιοιιοιιποπ Ονοτιιιιοτιττιιιιιτιιπε, εο πιιιεε, εο ιιιιιΒο ιιοοιι

ποτ Οιτιιππειιιο: οοεεοπτο ποποπ οοεεε.τ οιΤοοιιιε -- οοιιιιιι8

πω, ιπ οτειοτ Ιιιπιο πιο ποποπ, πιο Ονοτιοιοτιττειιιτιιι1ε,

ιπ ΑπετιιΤ Βοποπιιποπ πππ ·ποτπϋΒιιοιι πιτ ·Αιιειιοιιππε

8οιιτο.οιιτ ποτποπ. ι3οιποε ιει; εποιίοιεοιιπο πο ιιιοιο επιιοιι

ιιιιιιιιι8 8οεπιιοιιοπ, πι.ιιοτ οιιπο ποεε ποτ ιιοττοιι'οππο Απο

ειοιι ποεεοπ ι›οπιιεετ ποτ. πε ιει ιιιποπ ιο. ιιοιτο.ππτ, πΔεε

ιπ 8.ιτοτοτ πω, πιοιιτ οιειπ ποτ οροτειιιοπειιιετιεοπ ποπο

τοπ, Μγοιπιττο.πΚοιι Βιιποιτιιτοπ νοτοοιιιοποποτ Ατιι νοτ

οτπποι πιιτποπ; πππ πιοεο ιππεεοπ ειιιειι ιπ οιποτ Βο

τποτιτοπεποτιοπ Αππειιιι νοπ Ριιιιοπ νοπ 8πιοιπ Ετίοιε ποπο

εοπ πππ πιο Βοτιοιιιο ποτιιιιοτ ειιιειι νοπ ιττιιιεοιι ποικι

ιιιει;οπ -Ηοτειιεεοιιοτπ "πιιιτοιοοιεοιιοτ Ι.οιιτιιιιοιιοτ επ ειιιειι:

πιινοτιιι.εειε ιιοιιιπποπ ποτποπ εοιιι, πιιιεε πιοεο νοτοτπ

πιιπε ιπ εοιοιιοπ ειιιειι ιιοιιι.ο ιιοοιι τοεοιιιιιιεειε πιοποτ

Ιτοιιτι:. Νιιπ πιτπ ιιι ποοιι ποιιι πιοτποππ ιι;ιιι.ιιιιοιι, ποιεε

πιο Μποπιο εοιι›ει πιτοιιιι πιιτοιι ιιιιποτ ιιοοιιιιιιιεει ποτάοπ

- πο” οτεοιιοιποπ ειο πιιτοιι ιιιτο Βιιτιο ιιιιπ ιιιτοπ

ιιοι ιιιτοτ εριιτιιοιιοπ Βιιιιιιιιιιιιιτ πο.ιιτεοιιοιπιιοιι Με ιιπε

εοτειι τοτριποπ πππ ΒοτιιιΒοπ 8τοιι'ιιιπειιιπ ποπιε 8οοιπποιι.

πω: ιι.πποτε πιιε ει: εοιιτ ιιιιιι- ιιιιπ ιπιπριιΒοΓιιεε

τοιοιιο Ονιιτιιιιπ! Βοιιιο πιι.ε πιοιιιι - εο ιπποεοπ πιτ ιιπε

ιιοιιιο ιτιιΒοιι - ιιοι ιοποπ ΕιτιοιΒοπ πιο νοτιπιτιοιππο

Βοιιο ποεριοιι ποποπ? Με Ονιιτιπιπ ιιιεο πιιτποπ πιτ

- ιπι [ποιπ ποτ οτπτιοττοπ ιιοιιοειοπ Αιιιιιιεειιπ8 - νοπ

μπει επι οτει. Μπι ιπιιι ιπι ποπ ιιοικιιππι;οιι πππ πιτ ιο.

Μπι πιτιτεο.ιποπ Βοιιο.ππιππ8ειποιιιοποπ ο.πιιιετοιιοπιιο

ποπ; εοιιι:ο- πιιι πιοεοιπ ιι.ιιοτ πειε ιΞιοπιιπεοιιτο πιοιιι

ιιι οτπιοιοιι εοιπ, εο πιιτπο ιτοπεοοποπιοτποιεο πιο Κο

ει:τοι.ιοπ ποτιοπιπο Βιιιοτιπ εοιπ, ποτ ιπ οτει;οτ Ι.ιπιο ιπ

Πεμ ιιιιπιο, πππ πιιτπο πιιιπιι ποτ Αιιιτποιειοτ Ηοἔιιτ,

ποτ ιιπ νοιι ιοιιοτ πππ Με ιιι πιο ποιιοει;ο Ζοιι ιποιιτ [ειε

ιιπποτο ποε ινω·ι ποτοποι πππ ιιιοιιι πιιτ νοτιτιοιποτππε

εοιιποτπ οιιοιι νοιιει.ιιππιποε ι'οτεοιιπιπποπ ποτ Μπιπιο

ποτπιιοιι ιιοοιιοοιιιοι: Με πιιι πιοεοτ εοιποτ Ειπριοιιιιιιιι;

ιιιπ εο ιποιιτ Βοοιιτ ιιοιιιιιιοπ, ειε ιπιιι ποιπ ινοΒιο.ιι ποτ

ιττοπιιοπ Ονιι.τιοπ πιο ποιιοτο Απεοιιοπιιιι8 Βιοιοιι2οιιιο

ειιιειι Με πιο ιΙιπποπτειιιπιππε· οιποτ Νοιιο πιτ Με Ηοτι

νοτι›ιιπποιι εοιπ πω. Σ

Ε.ιιοπεο εοιιιεινοτειιιππιιοιι πιιτποπ πιιππ ιιοι οι.πιιιποτ

οροτειινοτ Επιίοτιιιιπ8 νοπ Μγοιποπ ρτιππιριοιι ει.οιε

ιιοιπο:Ονο.τιοιι πιιι Μι οπτιοτποπ εοιπ; πιο πο

πιιτοιι νιοιιοιοιιι: ιιοτνοτιπτιιιοπποπ Απειιιιιεοτεοιιοιπππεοπ

πιιτποπ πο.Βοποπ οιπ Βοπιιδοπποε Οοποπιι.τΒιιπιοπι: πιοιιι

ιιιιποιιοπ, πο ειο - ιιπ ππι εοιιοπ πιοιετ οτιτο81ιοιι(_ιπ

πιοιιτ εοιιοπ εειιιε ιοιιιοπιι) - πιιτοιι Οοριιοτιπ ππι οτ

ι'οιετοιοιι ιιοιιιιπιριοπ ιιιεεοπ.

Ιπιπο ποιιοτο Κοπεοπιιοιι: ι›οι εοιοιιοπ Μγοιποπ, ποιοιιο

οιπο Οροτειιιοπ ποοιι πιοιιτι ιππιπιοτοπ, οτειοιιιειοιι ιιπε

ποπι νοτιιοτεοιιοπποπ νοπ εοιιιει: πειιιιιιοιι, πεεε ποιο ιπε

ιιοτ ιιιιιιοιιο ιιιοεεο «ιιπ Βοοι›οοιιιιιπ8 ιιοιιιιιιοπ, πεπιιι ποτ

ΒιιπειιΒο Ζοιιριιπιτι Πιτ πιο Οροτειιιοπ πιοιιιι νοτειιιιπιι.

πιτπ», ιιπ ιιιιτιποπ οιιοτ ποιιιοτ πιοιιιε πω, -οπιοιιι πιοιιτ

ο.πειι.πειΒ πι; εοτειιι.ιιι€ειο, ονοπιιιοιι ιπ Νο.τιτοεο, Ππιιοτ

ειιοιιιιπ8 πππ Ρι·ιιιιιππ ποτ Ονοτιοπ, πππ ποιπ Βοιπιιπο

οπιερτοοιιοππο οποτπιεσιιο Βοιιιι.ππιππε ποτεοιιιοιι πετοι

ιοιπι ππειιποιειιοιιο τιιιπιι.

Ζιιπι 8οιιιιιεε Με οιπ πο" επ πιο ιιιι:οτιιιειοπ:

ιλἴιο Πιτ ποπ θγπιιιτοιοποπ νοτεοιιιιτίιο Διιιπιοτιιειιπι

ιτοιιι ειιι' Ηοτι πππ Ονοτιοιι ποτ Μι·οιπιττοπιτοπ, επ τοειιι

ιπιιι - νι·ιο ιιιιοιι ιιοτοιιε νοιι ειπποτοτ Βοιτο ιιοιποτιττ

ποτποπ κι - ιιπε οιιιποπ Θιοειοιιιερππιτιοπ Πιτ ποπ 1ιι

ιοτπιει;οπ, Βει πιο» ιιτιοιοριεοιι οιπο ιιπιτιο.τοπ Ηοτποτ

ιττο.πιτππε ιιοι Ε'τοιιοπ ιιπ Μτοιπ πππ Ονοτιιιιπ ειι ποπ

ιπιιι, ιιππ.-- ιπποιιιο ιοιι ιιιππιιιιιποπ -οποπ Βοίιιιιπ ιιπ

ιοι2ιοτοπ, οιιοιι ειιιε. οτ ι‹οιιι Μγοπι πιιιοοι., ποποπ Πιετ
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οποιοι οι: οιεεοο ιπι Ηιοο!ιο!ι εοι Μο Μοο!ιοο!ιοιτ, Μιεε

ιιιι ΒοΒοοοοοιι Ρο!! οι νιο!!οιοοτ Με )ληι·οοοο ο!οοι Ονει

ιιο!οιοι·οο!ιοο8 ε.οϊ'ε Ηοιο Ει·οοοι· οιοΒοτιοτοο εο!ιι

οοοο, Με οιο)οιιιΒοο πο! εοιι Πτοι·οε.

Νοε οοο!!,<; Μοε οιννιι Βοεοοιοοι, ννιεεοο Μι· ίι·ο!!ιο!ι

πι· 2οιι οοο!ι ιιιοοι. - Μο Ιοτοι·ιιιετοο ινοι·οο ιο ιιοι·

Εεεε, Μοεο Ι.οο!ιο ιο οοετοιο ννιεεοο οοεειιίο!!οο;

νοο οοο Μγοιοοιι οοιςοοοιι νι·ιεεοο πιο Μι.εε ειο εοοι·

οοοο8·ειοο. Ϊΐι·! ιεοο ιιιο.οοιο εοοοο νοι· Ιοοοοι·οι· 2οιι

Με Αοοιι.οο, Μιεε ποιο ιο ιοοοι· 2οοοιοο ινοιοΙιο!ιοο Μοι

οοο Μγοιιιο ιπι Πιοτοε οοοοι; Ψιοι:οι· εεο ιιι ιιοι·

Κοοιοεοοιοοι· Κ!!ιιι!‹ ιιι ο .Τοοιοο 7-800 Μοοιιιίο!!ο;-

Μοο.Ριοοοοοο, Με 8ονιιεε οπο οο!Τοι·οοι·ι, ιιι οιοοιο

!ι·οο!ιοοοο ΡΜ! ιιοιιιοι· ειο Μγοιο 2ο τ!οο!ιοο. Μοο πιο!

Μιοοι·οο ιιιοοτ οοι· εοιοοιο οιοοιιοο Ιοι;οιοεεο Με Απι

εοινιο οοιιι)οοιεοο εο!οοι· Ρειτιοο!.ιο εοιοοοτ, - οε οϋοοοιι

οοΜιιοο ιιοοο Μο Ιοιοι·Μετοιι οοεοι·ο Κοοοιοιεεο ιο άοτ

οιοι· ιο Ποι!ο ετοοοοι!οο Ε'ι·ειοο, οοο 8γοο!ιο!οΒοο οι·οοο

και, εοοι· ιποεοοι!ιοο νι·οιτοι· !`ϋι·οοιο οο.οο νοι·εοο!ο

οοοοο Βιοο!.οοΒοο Μο: 1) οοεοο!ιοο ιιοι· 5ι.οι!ειιο 5), ιο

εο!οι·ιι Με ιοοοιι ιιιοοι· Μο Ρι·ο!ιετοοιοο ιιοι· Μγοιιιο,

Μο οοοο !ιοιοο Μγοιοεγιιιρτοιοο ιιιοοοοο, 2οοοοοιι, Μο

Μεο Μισο οιοοτ ειο Μο Πγιιο!ιοΙοοοο ειοο ννοοοοιι. εοιιιοι·

εοοιειικ ιιιιιοιιι νοι·Ιοι·οο Βοοοο; οιπ! ιοο οι·οοοοο οι"

οιοοτ οοιιοι· οοεοιι!οοι·οο, Μι εε ειοο ιιοε οοιο !ιοοοι·οο

?πιο εο!οει οι·οιοοιι, ιονιιο!οιιι Βοτοοο Μοεο Ριοοετοοιοο

ιο ιοοοιίοοοοι· Ηιοειοοτ νοο οοεοοι!οι·οοι Ιοιοι·οεεο Μι·

οοε ειοο; -- 2) οοεοο!ιοο ΚΙοι·οοε ιιοι· Ε”ι·οοο, ινο!οοοι·

Α" οοοο οιοοιιτ!ιοο Μο ιο!!: οοιι οΙγοιιιοο νοτοοεο!!

εο!ιο!ιοτο -σι Ηοιποοεοοοιοιιοο» οι 'Ρ

Ι)οι·ι!οοι· ννιεεοιι νο· οοιιι!ιοο ιιιοι·οινοι·οιε ο·οιιο; ειοοο

ι·οε, τοπιο Με ιιιο!ιτοεοοριεοοοο Ξο!ιιιοοεοο!οοοο !ιοοοοο

ιιοε οοιιιο ιιιοοι. ιιιοοι οοιιοοοιι;οιιι οιιιο· νοιι 5τιοεε

ιιιιι.οο οιπ! Ι.ο!ιιιιοιιιι νοιοοιιοιοιιιοοο ιο!!ιι·οε!ιορι

ει:οο Πιιιοι·εοο!ιοιιοοιι οοοοο ιο εοιι οιοεο!ιιοο Ρο!

!οο νοι·ιιι·οιιι!ο Βι!ι!οι· οιοοοοο: «Μο νοιεοο!οοοοετοο

1)οΒοοοτο1ιοοεετο.οιοο νοιι ιιοι· οιιι Μο Ρο!ο ι!οΓ Κοτο

εριιιοο! ιο άοτ Αιιο σοι· Ζο!!ο οι!ο!εοοοοο Αο!οοοι·οοε

οιοιιτι!ιοοοι· ΡιειοοοΕοϋι·οοοοο Με πο νϋ!!ιοοι 'Ι'ι·ι1οιιοΒ

σοι· Ζο!!ο, νοι·εοοινιοοοο άοτ. Ωοοι·ειτο!!οοο οοο Ποιοι·

ι;οιιο Με Κει·οοε, ιΠοοεο Μοοιοιοοεο οιιο !οι.τιεο Ι1οΒο

οοι·ο.ιιοιι» οιοι Ρ!οο!ι !οοο οοι οιοοι· ο 'Γοοο οιιοο

ιιοι· Οροι·οτιοο νοιι Βορειε νοι·ετοι·οοιιοο ιιοι· οι·οοοοο Αιο

ροιο «οοοοε!;οοοοοο Ζοετο.οοο», οοτοοι εοοι· εο!οει:, Μιεε

οε ειοο ο!οοτ οοιεοοοιοοιι Ιειεει, ινο!οοο ννιι!ιιιοο οποιοι

Μο Οροι·οοοιι, Μο Νοι!ιοεο, Με οοεεοι· οιιιο Μγοιο ιιοο!ι

νοτ!ιοοοοιιο Ροι·τιο!ιοι·οιιιοιο, Μο Βορειε οιπ! οοΜιοο Με

Μγοιο ειο! Με Ηοτε οιιε8οοοτ οοοοο.

Βιιι νο!!Ιιοιιιιοοο Ιι!οιοε Βἰ!ι!, οιιιεεο!ι!ιοεε!ιοο οιιοο!ειτο

Μγ0οοιοεο, οιιοε.ο ε!οο !ιοι οοι· νοο ιο!ι· οιοΒοοοε οτνι·ο!!ιο

τοιι, ειο ειοοοοτοο Τομ μ. σο. ιι!οτε!ιοο νοιετοιοοοοο -

Με ΡΙοοο οοοιοοοοτ (ι. ο. ο. 17): «Με οιιειο Ρ'ο!!,

ιο οοιιι οιοο οκοο!ο, εοετοιιιοι!εοοο Πιιιοι·εοοοοοο άοε

Ηο·ι·οοοε ειοττεοίοοοοιι Μο» - ι!οιοο Ηοι·ιο Ρι·ο!. Πο

οιο, Μπι ιοο Με Μιτοο εοιοο ιοοι·ο!οοοοιι Ηοι·οεοιιοιοο

οοοοίοοοι.οετο Αοιοι·ιιΜ, οοι οιιιοο μια οιιιινοοο!ι·οιοο

Βο!ιιιιο :ο οτοο!Ιοο, 8οοο!οο Μαιο, ε!οο Μοεοτ Μοοο 2ο

ιιοτοι·οιοοοιι. Βοι νο!!οοοιιοοιιοι· $!ιΙοτοεο!ι·οι!ιοι!: ιιοι·

Οοι·οοιιι·οι·τοι·ιοο οιοοοτο Μοεο Μοο!τιοιοεο οοι· Με Αι·

οοἰτεοοοτ!οειοοο Με Ηοι·οοοε ι!οι·ο!ι'ε Μγοιο ετ!ι!οι·τ
ινοι·οοιι. ο

Βοοο 8οοο ιοο 8οι·οο πι, Μιεε Ιοιοιοιο ιιοι· οοι ι!οο

οι·οοεοο Μγοιοοο ο!ιοο ινο!ιοτοε Με: ιο Με Αιιοοο

εριιοειο -- ιο ι!ιοεοιιι οοειιοοιι Ρο!! Μο ιιοι· Τοιιιοι·

60' Ρίοιιο!-ιοοινιεεο !ι!οιοοιο Μγοιιιο οοεοΒοο νιο!!οιο!ιτ

Κοιιιεο!οοοε Ζιι!ιο!Μιοοεο!οοοι·οιεε 2ο εοιπο οιο.οοοοιι,

ιοι!.οιο οοι ιοοοο οιιοο ο" Βο!ιιοι! ειιι Ηοτοοο οιο οπο

οοι!οι·οτ- εοιο Κοοο.

Ι)οε νοο Β'Ιοοο Βοοοο οιοο οιννοιοο νοιο!!εοιοοιο

οοι·οιΙο νοιννοιτοο8 εοιιιοε Ηοιοοοίοοοοε τοϋ Κοοοτ 8ο!

6)8τιοεειιιοιιο οιπ! Βο!ιιιιο.ιιιι!. ο.

τοοοοοιοοοο!ιο πιο! οιιοο ειο! Μο ιοοιετοο οοι·ιοοο, άοε

θγοο!εο!οΒοο πι· νοι·ίοοιιοΒ οιο!ο.ιιοοοοοο Ηοι2οιι Ζοιι·οοοιι ;

οπο οοοο οοι ιοοοο !οιετ. οοειιοοιιιε!οε Νοι!ιοεο, Οροι·ει.

οσο Μο. νοι·οοεοοΒοοΒοο εοιο. 13_ο.8ο_οοο ιιιοεεοο, εο!!ιο

ιοο ιοοιιιοο, ι!οο Ιοιοι·ιιιετοο οοοο Βο!οοοοι!ιοο Μεσιτι

Ιιιιοιι!ιο νοι!ιοιιιιοοο, Μο ειιι ιοιοιοιιι·ι·οοτοο Κι·οοοοοιτοο

ε!οι·οοιι,οιιο "οι οο οιοοι·, νοιι οοι ποιο ινοιεε, οοεε ειο

νοιι οιιιο ο.ιιε ΗοτοοοΒοοοι·οτιοο οιοοι ιιιοοοτ. 8ο!οοο

Ηοι·οοιι Βοοο.ο 2ο ιοιΙειοεοοριοτοιι (οοοι·, !Μ!ε εο!οετ ιιιοοι

οο.ιοο!οιιιοοι·ιοοιοι,οιοοιιι Μιιοιτειοο οοεοοοίι!Βοοοοο Κο!

!οι;οο εο2οεοο!ο!ιοο ινοιιιοο!ιο!ι ιοιτ Οοο οιιοο!ιοτιοοιι Ονο

ι·ιοο), οποιο ειιι νοιοιοιιετ ιιιιι Μο Ε'6ι·ι!οι·οοο οιοοι· !!ιοο

ιοτιεοο-ιν!εεοοεοοο!Μοο οοοιιεο εο!ιτ ινιο οι·ιι!:ι.ιεοο οοοο

ιιιι.οιοεεοοιοο Βιεεο.

2ο Παει· Ι.6ειιοε οειοο οοο νοι·εοοιοοοοοιι οιοι·ιοι·τοο

Βιο!ι!:οοεοο οιιι ιιιιοιι·ιτ!ιοιι 2ο ινο!!οο, ιιιοοο!.ο ὶοο οοοο

εοιιιι!ιοοο ο!οι· οιιινοεοοιΙο !ίο!!οΒοο οο!εο!οι·οοι·τ οοοοιι.

 

Ρι·οιο!ιο!!ο

άοε ε1οιιτεοοοο οπο. "!7οι·οιοε 2ο Μ. Ροτοι·εοοι·ε.

1894. 5ιτοοιιο· οιο 17..Ϊοοοοι· 1905.

1. Πι·. Οοι·ιιι ειιι ο: ΒιοΙΙι; οιιιοιι Ροι!οιιιοιι νοι· πιο οιιιει·

νοι·Ιοτ.ιοοο; άοε !!ιι!ι οο'(Αιιοξοε. Ποτ Ψοιοοτοτει 80

άο.οι· Μι, οο!ο.οι! οιιιο ο.οι 9. .Τειιοιιι· Με ιιιοεεη.ι·οι·

Ζοεοοο.ιιοι· Πο Υο!Ιιεοιι.ιι!'οιι, ιινο!οοοι· ειο!ι οοι

άεπι ΕΠεοοο;ιττοι· άοε ΑΙοιιοιιοοι·ο·οι·ιοοε 6ο·

οιοιιε!:ι·ιοι·οιιο οοεοεο.ιιιιοο!ι. !ιοτιο. Πο Μοοιοιιο,

Με Μο 'Ι'ι·ορροο ειο! άοε νο!!ι εοοοεεοο. ετοοο οι· ιιιιι. οοιιι Πι!

ο!ιοιι Μοοι Μι (Με Β!εοιιο·!τιοι· άοε Α!οιιοοοοι·οιει·τοοε οοΙοοιιι.

Ποιο θιττοι· οι οοοι· Μο.οοοεοι·οεεο !ιοοο. Με Μο Βο!ιοεεο οι·

τοοιοο, οιοο!ο.οιΙ οι· οιοοιι οο!'ιιοοο ετοοοοοοοιι βο!ιιοοι·ιι ιιιι Ιιιι

Ιιοο Απο, Με το!ο!ι!ιοοοιι '1'ι·οιιοο »νοι·οο Ιοιο!ιι. Μ” Ξερ

οιι·ι›ι, οιπ! οι· οοιιιοι·Μο, Με" οι· πιο ι!οιο Αοο;ο εοο!οο!ιτοι· εοοο.

Βι.ινε. 'Α2 Ποτ Μοτο." Μαιο Με νοι·Ιοι:οοιιο; ετοιττοιοΐιιοοοο.

Ζιιοο.ο!ιεο εοοο!.ο οι· Η!!!ο οοιιιι 'Γοοοιοι·ο.ι·οιο οοι! νοο άοπ

ννιιι·ι!ο οι· ιιι Μο Αο,οοιι!ιο!ΙοιιετΜι ο·ουν!οεοο, πιο οι· ιιιιι 4 Π!ιι·

νοιιι Μ>)οοι·ιοι·οοάοο Αι·ειο οοειο!ιιιοι οοι! νοτοοιιοοιι ινιιι·οο. βιο

10. ιινοι·ι!ο οι· οιι!“ςοοοιιιιοοο. Πε οιιιο ειο!ι οιοο οοοειι νοι·ιιοοι!

νοι·Ιοο!”οοι·Ιο εο!ιοι·!“ο. Ιιοοοι·ο. ροιιοιι·ιοι·οοι!ο Ηοι·ιι!ιοοινιιιιοάο οιπ!

!”ι·ιεοοοι· Ψοιιοετοι·. Πιο )νοοάο !ιοΙοἱοι·ιο ιιΜιοιιι Μο ο·οιιι2ο

!ιο!ιο Ποιο!ιοοι. ΙΒε Ποιοι. ε!ο!ι οοιι, πιο !ει Μο νοι·Ιοιοιιιιο 2ο

εοοιοι!ο ,οοοοοιοιοο? Βε οι·εοοοιιιοο !ο!ο·οοοο ΔιιοΜιιοοο οιοο

Ι!οο: 1. Με Κιιι.ςο! εοο!ορ; ειιι! οιοοο ο" Βιεοοειοοο άοε θιιι.οι·ε.

ιο όσοι· Νο!ιο ιιοά Βο!ιο ιιοι· Πιι!ιοιι θοειοο!εοο!!ιο, οοιΙ οιιι

Βιεοοερ!!ιιοι·, νιιο!ο!ιοι· οιιι·ο!ι Μο οιιίεο!ι!ο.οοοιΙο Ι(ιιο,ο! Μιμ

ερι·οο;;τ. ιινιιι·οο. νοι·!οι.2το Με Αιι,εο; έ!. ειο Βρ!!ι!οι· ιΙοι· Χορ;ο!

νοι·Ιοιπο Με Αιη;·ο; 3. Μο νοι·!οιειιιη.; ιι·ιιι·‹Ιο νοι·οο!οεετζάιιι·οο

οιοοιι οοι.τοεοο!ο.οοιιοο Αει. οιιιο· Βιοι!οοτο!! οοι· Μο!ιο οιοτοι·

ιιοιιι θ!ιιοι· ειοοοιιιΙοο Βοιιοιο οπο Βιιο.ιιο!ιοι·. Ποτ Βιεοοεοο!ιοι·

ο·οο ειιι ιιοοιο.ιινοε ΒοεοΙτιιι;. Πε Μ. ιοϋι;!ιο!ι, ιιπε οπο Βοτ

ΐοι·οιιιιο· Με ινοιιοειει·οε ιιοι· Ρι·οιιιά!ιοι·οοι· ιιιι θι!οε!ιοι·οοι·

ι·ιιιιιιιιο ε!οοτοοι· »Πιο ΙΒε οοετο!ιο ,οιοτο Βιο!ιιοιοοοοοοιιει Με

Αιιι;ο Μ: οιο!ι!: Μ·οο!ιοιιιροιιο!!ο!ι οοο Μο ε!Ιοςοιιιοιιιο Βιιοειιιι

οιιιις !ει ιιιοεε!ιο;. Οοο ι·οοοΣο Αιιο·ο οι ιιοι·ιιιο!. Πιο νοι!οτ

εοοο Βοοοιι οο!ιοΜιιοτ 2ιι1· !ίοιοΒοι·ιο άοτ εοοιινοι·οο, _Μι άοε

Απο πι· Αι·οοιτ ιιιο!ιτ οοιιιιοπ ννοι·ιΙοο !ω.ιιο, εο!οει. ιιι οοιιι

ΓΜ!ο, Μιεε Μο Οροι·οιιιοιι οιοοιι ι·ο!ειἱν ο;ιιιοο Τει! ιΙοι· Βοο

εο!ιοι·ίο κν!οοοι·εοοεο"ι, - οιιιο ιιοοοιιοι2οοι·ο Βοεοι·νο.

Ο οι· ιιι και ιι εριιο!ιι άοπ ν!!ιιοεοο οιιιο, Με Κο!!ορ;οο εο!!ιοιι

Μιι·οοοι· ιιιι νοτοιο ΜΜοι!ιιοο ιοοιοοοο, ιιι νιιο!οοοοι Πιο!οιι,=,;ο

ιιιοΜΜοιεοοο Η!!!'ο νοιιι ΙΜοεοΙοοιι, εοννιο νοο οοο ΗοεριιοΙοι·ο

νοι·Ιοιιιςτ ννοι·οοο Με ιιι Αιι!οεε Μι· Ποι·ιιοοο εοι 9. .Ιοιοοιιι·.

Βἱοο Κοιιιι·ο!Ιο άοτ νιο!!ιιοο Πι· οοι·ιοοιιο; εο!ιο!ιοοοιι Αιικοοοο

νοο εο!ι:οο ιιοι· Ρο!!εο! εε! ειι ειο οοετοιι ιοϋε!!οο, οιπ! Με ἰιιτ

Πο· ιιοε. Με πο· Με ΜΙοε ιιιιιοι·Ιοοο οΜιοο, οοοο νοιι Ιοιοι·οεεο

ΗΜ: ε!οο άοε Βοι.ο Κι·οοε ιιο ο" Η!!!ο οοϊ οοο Βιι·ιιεεοιι ιιο

το!!ιοι.? ·

ΒιεΙιοεειοο.

Κω· ο ι ο: Πιο Ρο!ιεο!οιιΒοοοιι !ιοοιιιιοο άοτ ννΜιι·Ιιοιτ ειοιιι,

Μο ιιιι!ιο. Ιιι (Με Οοοο!ιονν!ιοεριιΜ οιιιο 88 'Γεω !99 Μοοιιοι·

4 ο`τιιοοο) ιιοι! 76 νοι·ννοοι!οτο (69 Μοοοοι·, '7 ο'ι·οοοιι) Μομ

1ιοιω ιιιιοτοοιι. Βιοοι· Β'ι·οιι, νιιο!οοο, Μο οε εοοοιιιι, άιιι·οο

!ιοιιιιοοιι οιιιο, ιοοεειο Μο 98 Οοοιιιιιοτοι· Ιο.οΒοε ΒοοιιΜιι·ιο

Μοοο ιοιτ 12 ννοοάοο τοεοοιοι·ι. ννοι·οοο.

·ι·ιιιοο ιοοἰοτ, εε εοι εοι ο!ιοειοο οιιοοοοοιιιοο, Μπι: Μο.

8ρ!!ι.τοι· νοιο Πιεοοειιτοι· Με νοι·Ιοιιιιιιο· νοι·οο!οεετ Με. Βο!ιιο

Β!ο!!ιοοοΙο ννοι·οοο οιιιο: ιιιοοι· οοοιιτει.

Πο !ιο: Κοοοτο εε ιιιοοι οιιο!ι ειο Βιεεο!Μοι· ο;οιο.ο οοοεο?

Οι οτιο οτι ο. Βιεερ!!ιτοι· !ιοοοοιι ;.;ονι·ιεε ροι·ίοι·ιοι·οοοο Ποιο

οοοινιιιιοοιι εοι:οο. Μιοι· Μο εοι! ιιιιιιι Μοο ιιο 8οοοοοιιοιι

Β'ΜΙο Με Ηοι·οο!'εοοΙοοοοι·ιι οιιιοε Ειεερ!ιτιοι·ε πιο οοι· Ποιο

οιιοιι άοτ Ρ!ιιιιοιιιιιιςοΙο οι·ο!οι·οιι? Βοι· Βιεοοοοιιο οοοοι.ο Μιτοο



εεε

ειυ Βτιιοι‹ εειυεε ιιεινιεε νοι·υε.υιιευευ Πευει·ευεεε ευ Εσει

$οιιιιιυιε-Ρυι·υε ιιιιιι.ει·ιει ειιι· νει·ιει.ευυε· ευρεευευ, ενειουεε

άει· Βιιιουειιουει· υιοιιι: ευ:ειετ. (Αυιοι·ειει·ετ).

2 Βι·. Νευειιοινιτεου (ειε (Επι): Που ει· νει·ινοι·

ευυπάει·ειου1ειυιυ-ιιυιιΜοοι·υϋ.ιιει·ιυνει·ιευυ

ι.ιευυειε υιι‹ι Οορ·ευινει·τ..

(Βι·εουιευευ ιυ Ντ. 15 ιιιεεει· Ζειιεουι·ιι“ι).

8. Πι·. ει. Ριου ιιυιι Πι. Α. Ποιεε: Πευει· Ι.ευει·

ευεεεεεε υει.ου Ρει·ιιγρυιιι:ιε.

Πι·. Ριου υει·ιοιιτετ. ιιυει· ι'οιε:ευιιε πινει πιω Πει· ει·ειε

υειι·ει ειυευ 22-ιευι·ιεευ Μευυ. άει· ειιι 14. Με ιυ Με άουτ

εουε Αιειιευιιει·υοεριιυι ειυιι·ει. υπο επι 20. ορει·ιει·ι; "Μ... 88

υευοειιε ειου υιυ ειυευ ειιι ευε·ευερεειιευ ου. ερι'ειει·οεεειι

υει·ιιγρυιιι.ιεοιιευ Αυε2εεε, ιυ ενειουειυ άει· Αιηιευκιιιι Μουτ ιιε

ιιιυιιευ ινιιι·ιιε. ιτε ΐοιει:ε ειυε ι.ειει.τε Βειιουνειεεεευ2 ιιυ‹ι

ι·εεουε Ηειιιιυε· άει· Ψυυιιε. εε ιιε.εε ΡΜ. ιιιυ 9..Ϊυυι Με ιδεα

νει·ιεεεευ ιιουυιε. .και ειειιτευ ειου ευει· ιειουιε Β"ιευει·τειιι

ρει·ετυι·ευ ιιυό ειυ ιυιιιτι·ε.ι ε.υι ουει·ευ Βιιτιο άει· Ορειειιουε

υειιιε ειιι. Ουε;ιειου ιιυεεειυε ιιιευιιιιι ιιιιιοιει·τ "ειοε, Πει Με

Γιευει· υι-ουι ιιυ. εε υιιάειε ειου νιειιυευι· ιιιιιιοι· ειυε υιιου ουειι

ι'οι·ιεευι·ειτευόε Βεειετευε. Πιο 'Ι'ευιρειει.ιιι· Με; ειιι Θ. σου

υυιει· Βουιιιι:ειιι·οετ ειιι' 40,4. ΑΜ ιοιπευιιευ Τει.ιε "Με ειυ

ειπε ινε.ιιυιιεεει·οεεει· Αυεεεεε ειδιΤυει. άει·. νου ιιιουευ 5οιιναει·

του ιιιυε·ουειι, εννιεουευ ι.ιοιου ιιεοευιιευε ιιυιι εειτιἰουει· Βιιιιοιι

ννευτι ειου οτυυιιει·ι ιιεττε. ι)ιιε ειειιω Πει υιιι· νοι·ιιυει·Βευευιι

ιιυ‹ι ιιυ Αιιευετ ινυι·ιιε ιυ ειοε ι·εοιιιου Νιει·ευε·ε;.ιειι‹ι ιιιιειιει·

ειυε Βιτει·ευεειιιιυιυυε ιιουειυιιει·ι. ιιυ‹ι ει·ϋιι'υει. Αιιου ιιιεεει·

Αυεεεεε Με· ιυιτευει·ιτουεει άει· εειιιιουευ Βευουιι·ευο ευ υιιιι

νει· υιειιιε1 νοιιι θειου εεοευοουε υεει·ουει. Αυου κι” ειιω

ιιειυ Γιευει·υυιυιΙ εκατ. Αιιι'ειυρε 8ειπευιυει· αυτ. ιιευιιιουε

Εευοι·εουννειιυυς ειιι' υυτει· υιιυει·ειιι Αιιετιεε· άει· ιίδι·ρειιειυ

υει·ιιτυι·. Πιιιει· άεπι ι·εοιιτευ Ειυυευυορευ υιιιιειε ειου ειυε

ιιιιυρειιοι·ιυιε·ε νοι·υιιουιυιιΒ·, ιιιο ιυι·ε ι·εεριι·υιοι·ιεουε νει·εοιιιευ

Ιιοιιιιειι: ιυυει·υειυ ινευιεει· 'Ι'εε·ε ειυιιιιεειε. Πιε Βιιιειιοεε

ννυι·ιιε ιιυ:: ειιι Βευει·ειυεεεεε ιυιι νει·ινεοιιευυε άει· Ι.ευει·

πιιι; άει· νοιιιει·ευ Βευουινιιυ‹ι .ε;εετειιτ. Αιυ Μ. θειιιευιυει· ννιι·ιι

ιιιο Εευει· ιιυι·οιι ειυειι θουυιτι ρει·ε.ιιει τιειυ ι·οοιιι.ου Βιιιρευ

υοι.τευ ιι·ειαειεει. Βει υεετειιευ ιιιιεεεάειιυπε νει·ινεουευυε;ευ

εντιεουειι Με" υυ‹ι Βιιιιουννιι.υιι. Με ι.ευει·ουει·ιιιιοιιε Μ. υοι·

πιει υυιι ινιειιει·ιιοιι:ο Ρυυιιιιουευ ει·ρ_·ευευ ειυ υεευιινεε Βε

ευιιετ. Εεεε ειυιεε ννωιιειι ευιΜει· υιιιι εεε ιιευ Ριιυυιιουε

ειιοιιευ ερειι·ιιοιιει· Πιτ". Πυι.ει·ιιουειυ ιευει·. εευτιεουευ ι)υιου

ιιιιιευ υπό Βι·υι·εουευ οι·ιοιε:ι ειιι 4. Νονειιιυει· άει· ειιιιιιε. Βει

εοι· $ειιιιου ?εεε ειου ειυ ευιωι άει· Εθι)θΓ ιιιιι ε1·υεευετοεεευ

Αυεεεεεευ ιιιιι·οιιεεΕπ. νου άει· Βοιιυιι;τιιιιοιιε ιιιεεετ υειυ ειιι".

ι)ιιε ιυι.ει·ετιιιειιε Βιυιιε;ιεινευε ιιυ ε·ευει·ιιυϋε. Πιο Αυεεεεεε

ιιευιυευ ιιευ υιυτει·ευ Αι.ιεουυιιι. εεε ι·εουιευ Βευει·ιερρευε ειυ

υυ‹ι ειυ‹ι ιιυ ινοιτετειι νοτιιιυι ιιυ ιιιο νοι·ιιοι·ε Ιιευει·ουει·ιιυουε

ι·οι·πε‹ιιιιυεου.

Πει· εινειιε Ρειιευι.,ειυ 27-_ιευι·ιιςει· Κευυ, ειιοιιι.ε ιιυι δ. Γε

υι·υιιι· 1904 Με Αιεκευιιοι·υοευιτει ω. Ευ· ιιεττε ννιειιει·υοιτ

εουιυει·ευειι:ε Αι.ιιιιοιιου νου Αρρευιιι2ιι.ιε ι,ιειιυυι, άιε :ιιιοτ ιιιιιυει·

ι·ιιεου εευννευάευ. ινεςευ άει· ιιο.ιιιιι€εΠ Βεπιτιινε ινιιι·ιιε Ρετ..

ειυ 8. Ρευι·ιιει· ορει·ιει·ι. Πει· Αρρευειιιι πιει· νοιιιιοιυυιου Πει.

Ζιιυε.ουει ι'οιιιτε ειυ υοι·ιιιυιει· νι7ιιυιιι·ει·ιειιι υει υοι·ιυειει· 'Ι'ειιι

υει·ε.ιιιι· ιιυπι Ρυιε. Αιιι 8. ΤΜιε Μου άει· Ουει·ε.ιιου ειιιι·υ.υιιι.ε

ΡΜ.. υεου ειυειυ Πιε.τιειιιει· ευ υει'ιιιιοιυ ι)υιουυειι υ. εουιυει·2

υειιιευ Κοιιυευ. ι)υυυ πετ ιι'ιευει ειιι' Με ιιυιει· ευυευιυευ

6ειυ Μετοοι·ιειυιιε ευτινιοιιιειιε ειου ειυε Ρει·ιτουιιιε. άιε ειιι·

νι7ιειιετει·οιιυυυ·..ι Με Αυιιοιιιευε υϋτιετε. Πιο Οιιοι·ετιουεννυιιιιο

πω· υει·ειιε Με νει·ιιιευτ. ιπι Ρει·ιιιιυευιυ ι'ε.υιι ειου ιιιιυ εε

ι·δεε Ε·ιεεεωιειι, ιυ ενειοιιει· Ριυι·ιιιιιοοιιευ ευερευιιιοιτ ννυι·ευ.

Με Ρει·ιτουιτιε υευιυ ειυευ ιειετιν υιευιιευ νει·ιε.ιιι' ιιυ‹ι υιιευ

Με άιε ιιυιει·ευ Αυεουυιτιε εεε Αυτιιιιιιευε υεεοιιι·ιιυιιι;. (Μιτου

ιΣυιιε ΜΒΜ ιιουιιιε Ρετ. Με Βετιι νει·ιεεεευ, Αυιευιι· Αυι·ιι ιιε

Βευυ ει· ιειιοοιι ω” Βουιιιει·2ευ ευ υιειαευ. άιε ειου ιιυει· ιιευ

υυτετετευ Βιρρευ ιυ ιιει· ι·εουτευ Αιιιιιιιιιυιε Ιοιιειιειεπευ. Βει

άει· Πυιει·ευουυιιε; ιιουυιε ειυε ιιει·ιυ,<.ιε ΑυεοιιΜιοιιυυε ειοε

Ρει·ιιυεειουεεουειιεε εεε» ιιευ υυιει·ειευ Ρει·ιιου άει· ι·εουιευ

Ευυπε ιιουετο.ιιει·τ ινει·ιιευ. Ποου ννει·ευ ιιιο Βυυςουι·ιιυοει·

νει·εουιευιιου ιιυ‹ι (Με Ατυιιιυεεεει·ιιυεου υοι·υιει νεειιιυιιιι·..

Πιο 8ουυιοιυευ ετει.ι.πει·τευ ειου ιιυ‹ι υεε·ευυευ ιυ ιιιο ι·οοιιιε

Βοιιυιτει· ιιιιεευει.ι·:ιυιευ. Οιειου:ιειιιιι ευι.ννιοιιειτο ειου ειυ

ιιι·υουειυριιιιιιιιοιιει· 'Γυιυοι· ιιι (ιει· ι·εοιιι.ευ Γιο.υιιε, εννιεοιιευ

άει· (ιιυ-ιτε. πει ιιιιιι ιιειυ Βιρρευιιοε:ευ. πιει· Μουτ ιιυιιιει· ιιιιιρε

υει ννει·. ΑυΓευε· Με.ι υεε·ευιι άειιιιιοιιει· Κι·8.ιι.ενει·ιειι, ειε

Τειιιρει·ε.ιιιι· ινυι·‹ιε ετ.ει·ιι ιυτει·ιυιιιιειευ‹ι Με ιιυει·ιιειι υυεει·ου

Ρει·ιιευ άει· ι·εουιευ ιιυυ,<.:ε νει·ιιιουιοτε ειοιι ιιιο ι)ιιιυιιι'ιιυς.

εε ενιιπιε _ιετει: ειυ ειιυρυιουιεοιιει· Αυεεεεε ειε Με ιινευι·

εουειυιιοιιειε ευε·ευοιυιυευ, ειυ Ιιευειευεεεεε _ιοιιοου υιουι πιιι

Βιουει·υειε ευεεεεοιιιοεεειι. Αυι 4. Πει Ουει·ειιου. Ετοιιυυυε·

ειοε διιυριιι·ειιιυιιιε Μου Βεεειιιιου άει· 8. Βιρρο ιυ άει· Ακυ

Ιειι·ιιυιο. ΠεεεΙυει ιιειυ Βιιει·. Πιιυει· εννειιει· Βουυιιτ ιιυτει·

άειε Βιρρευυοι;ευ. νου Με» ειυε ιιεΙυυειε ιιιευ ιυ ειυε ιιιιτει·

τιει·ει.ευει· 2ινιεουευ Οοιου ει.εοευάευε υυτι εειι.ιιουει· Βευου

ινευιι δειεςευε, νου τιιοιιευ Βουννει·ιευ υεαι·ευειε ι·Ιουιε. :ιιε ω..

1/ιι Βιει·ιευιε ιιιιυ-εει·οεει ιθ`ιιιεειςιιειτ ευιυιειι. Νεου νει·εοιιιο

ιιευευ νει·ιιευιιουου Ρυυιαιουευ άει· Ιιευοι· εειευει εε ευιιιιοιι

ιυ άει· Τιειε νου θ Οτε. Βιιει· ευ ιιυιιευ ιιυιι υευευ άει· Ρυυιι

ϊ

ι.ιουευειιοι ιιοι·ιιι·ιυςευιι, ενιιι·ιιε ειυ ενειιυυεεει·οεεει· Αυεεεεε

ιιυ Εευει·ρει·ειιουγιυ ει·ϋιιυει. νει·υιιιι' ειιι. Βιε 'ι'ειυρει·ε.ιιιι·

ιιει ευ ιιυᾶ Ρετ. υειι;ευυ ειου ευ ει·υοιου. Αιυ 81. Με αει

ριϋτιιιοιι υυτει· Βουιιιτειιιοει εεειιιε Ι)γερυοε, Βειτουειεουευ

ι·εοιιιε υυιι Βι·ουοιιιειειτυευ ιιυει· ιιευ υυι.ει·υ Ριιτι.ιευ άει·

ι·εουι.ευ ι.ιυυειε Με. ειε ευι.ινιουειιε ειου ειυ τυριά ινε.ουεευιιεε

ειιυϋ.οιιετ εει·ϋεεε ιΒιιευιιετ. ιυ άει· ι·εοιιιευ Ριευι·ε.υϋυιε. τιε.ε πο::

ινιοιιει·υοιτει·Ρυυιιτιουου ιιιιιιιει· ινιειιει·υευι·τε, ειιιιιειιιιωι επει

.<ιευ Ουει·ειιι.ει· ιι.υυε.ιιιυ ιιυιι ειιι 21. .Τυυι ειιι Τιιοι·ευοιουιιε

υοι.ιετε. Νειοιι ιιιεεει· Ορει·ει:ιου ει·υοιιε ειου ιιει· Ρετ. ιιιοιιι

ιποιιι·; ιιυι.ει· ιιουευ 'Ι'ευιιιει·υι.υι·ευ πιει ει.ειι.ε·ει· Κι·ιιιιενει·ιειι

ειιι. Με Ι.ιευει·ινυυιιε, άιε ειου υειειτε ευ ειιιειιι εουυιιιιευ Ρι

ετειειιυι.ιε νει·ευει υει.ιε, υειι:ευυ «Με» ετιιι·ιιει· ιιι εεοει·υιε

του υπο ιιιε.υ ιιουυτε ιιουει.ε.τιει·ευ. Μ." ειυ ιοι·ιεουι·ειτευιιευ

Ζει·Γειι νου ιιευει·ειεινευε ειιιιιιευιι. Αιιι 10. Αιιειιετ ετε.ι·υ Ρετ.

ιυι Ζυειευιι ιιϋουειει· Βι·εουουι'ιιυε.

Βιε υειιιευ ε,·εεουιιιιειτου πιω ειυε ειυε.υιιει· εευι· ιιυυιιου

ιιιιιι υιειευ ιιιεεεΙυευ Αυιιιειουυυεευ νου άεπι ι;εννϋυυιιουευ

Βιιιιε άει· ροετερρευτιιιιιιεοιιειι Εευειευεεεεεε. ι)ιεεε ευτειευευ

υευιιυυιιιου οικου Με." άει· Βιι.ει·ει·ι·ει;ει· ευιτννοιιει· πι' άεπι

Με” ‹ιει· ΒΙυι:υευυ, ινουει ιιιιυυ υιουι εειιτευ Ριοι·ιε:ιει·τιιι·οιυ

υοεε ιιυ Βιιιειε ιει, οιιει· ευει· ειιι άεπι ινε" άει· Ι.γιυ υυευυευ;

ιυ υειιιευ Πιιιευ κι ιιιο ιιιυεευεεριοι·ι:ε εοι· Πιιυε ει· Μάιου.

Κοιυευ ιιιεεει··υειιιευ Με” Με ιυ οευ ε;εεουιιιιει·ιευ Β'εΙιευ

άει· Βιιει· ι.ιευοιυιυευ. Πι· ιετ νιειιιιουι· ειιι' ειυειυ ννερ.·ε ειιι·

ι.ευει· ε:ειευρετ. οεπ ιιυ· ιι·εινουυιιου ιιιο ευυιιυι·ευιεουευ Αυ·

εεεεεε υευυιεευ, υε.ιυιιου ιυι.ιερει·ιιουευι ιιι άει· Βρειτε Ζννι-.

εουου θειου εεοευ:ιευε ιιυιι εειιιιουει· Βιιυουιινε.υιι. Βεεουτιει·ε

ιιυ ει·ειευ ?Με αει· άειε ειιιυευιιουε ιι'οι·τεοιιι·ειιευ Μου οιιευ

ειουιιιοιι ε.ιιεεεερι·οουευ υυ‹ι οικου ιυευι·ει·ε Οιιει·υιιουευ πιιι·

Βιοιιει·ιιοιι: ιιουετετιει·ι. ιλιει·υυι ιυ ιιιοεευ Β'ϋ.ιιευ ειυ ιιευει·

ευεεεεε υυιι Μουτ, Με ει ρι·ιοι·ι ευ ει·ιι·ιιι·ιευ, οιπ ευυρυι·ουι·

εουει· Αυεεεεε ευτετευιι, ειυε Με" ειου @του άιε ε.υεεειτοι·

ιιευιιιου ι·ειουε Αάυυειουευιιτιυυε ιυ υειιιευ ?Νιου οι·ιιιιιι·ευ.

Ι)υε Ειυυριιι·ευιιιιυ κει· @του Αουυειουευ εννιεουευ εοι· Ιιευει·

ιιυτι άει· Βευουινευ‹ι ευεεεουιοεεευ. 8ουννει·ει· ιετ εε ευ ει·

υιιιιευ, Με ειε ευ άει· υυιει·ευ Ιυευειουει·ιιυ.ουε ευε·ειε.υςιε

Ειιιει·ιιυιι· ιυ Με βευει·ρει·ευοιιγιιι ειυιιι·ιυε·ευ ιιουυι.ε. Πε. ιυ

άει· θε.ε·ευιι Με ιιε. οοι·ουει·ιυυι ιιεκιι·ιιιυ Με ιιευει·ςεννευε ειιι

ειιι.ι·ι:ειευ ειπε ιιυιοιιεειει: ιιιοτ. εε ιει εε ευι ενευι·εουειυιιοιι

ειευ, κιεεε υιει· άει· Πειιει·Β·υυς ειιιι.ιεειυυιιευ Με. ι)υι·ου άειε

ιςευευυιε ι.ιιιειυευι: ιιοιιειι υιιιυιιου Ι.γιυρυι,ιειυεεε εεε ιιειυ

ι·εουιευ Ιιευει·ιευρευ ειιυι Βιευυι·ιιι.ευιε, ιιιυ ιιιεεεε ευ ιιυι·ου

υοιιι·ευ ιιυιι ιυ ιιευ ιιυοιιιε ιιιοιε.οιοιιε ευ ιιειευε.·ου. Βει κι υυυ

ιιευιιυε.ι·, ιιειεε ειιι' ιιιεεειυ ινε” ειυε Ιυι'ειιιιου εεει.ιε·ει'υυιιευ

Μι. Με ευιιιεςευπεεειιω δ·ιιι·ουιι·ιοιιι.υυε ιυ ιιιεεευ ιειυευ

ιιγιυρυεει8.εεευ ερι·ιουι υιουτ ευεοιιιι: ιιυρςειιευ. :ιιι υει ιιειυ

εευινεουευ ιιπιά ιι·εουεοιυιιευ Βιιυοιι ιυ ιιευ Βγιυρυυε.ιιυευ ειυε

ι·ιιοιιιιιυιιεε ιιιι'οιιιιου Μουτ ιιυεευεοιιιιεεεευ ιιπ. ι)οου ιει. εε

υ.ιιου ιιειιιιυει·, ιιεεε υοι ιιιυε·οι·ειυ Κουιιιιιι. εοι· ιιυτει·ευ Μεικτ

ιικουε πιιι άεπι Με" ειυε ιιιι·ειιι.ε ιιυειιιευ ιιυι·ου Με Κε.ιιεει

ειυιι.ε·ειυυιιευ Με. Ιυ ιειιειυ ?ειιι Μ. άει· Με, ιιευ ειε Βιω

ι·ιιυι.: ,εουοιυυιευ υετ.ειιι εευι· υυε·εννϋυυιιουοι· ιιυά ιιιεεευι Πιπι

ειιι.υιιε ιεε ινουι υιιου άει· ε.υινοιουευιιε ρε.τυοιοριεου-ευοιοιυι

εουε Βει'υυιι ειιευεουι·ειυευ. (Αυτοι·ειει·ει).

Πι·. Που ε: Αυε :Ιου Αυειιιυι·υυιτευ ιυειυεε εεευι·ιευ νει·

ι·ειιυει·ε ινει·‹ιευ διο ει·εευευ ιιιιιιευ, άει.εε εεε νοιιιεεευιιε Κι·ευιι

υειιευιι‹ι ιιιιιιιεοιιε Ειεειιιιιιυιιουυειιευ ευιννειει. Με ιπι ευε

ι·εειιιιιιι ειου υιοιιι: ιιεειιευ πιιι. άεπι Βιιιιε ειυεε εεννϋυυιιουευ

Ιιευει·ευεεεεεεε Μου ‹ιει· ιυι:ει·ειιιιειιευ ειιι·ιριευ Ηερειιιιιε, ννιε

ειε ιυ (Ιου Ι.ειιιυυοιιει·υ ουει·ειιτειιειει·ι Μπι. ι!ειιεει: ειιι· που

ειε Αυιιιιιυε ου, ευ άει· Πε.υιι ειοε ευετοιιιιεουευ Βει'υυ(ιεε ευ

ιεικου, ιυ πιο »νοιι άιε Αυειουτ Βει·εουιιει·τιεςι. Μ., ιιιιεε Με εε

Με» υιιι ειυειυ Ρι·οεεεε ειιι εευοι·ιε ευ ιυυ ιιιιυευ. Ιου υιιιεε

ιειιοου νοι·ευεεουιοιιευ, ιιυεε κε ιιιο υειιιευ υιει· ιυ Βειι·ιιουτ.

ιιουιυιευιιευ ειιιιε υιουι ειιεειιιυιευ υεερι·εοιιευ ιιιιυυ, εουιιει·υ

ειυ:ειυ ευειγειει·ευ ιιιυεε.

Βει· εεε άευ 8ειιι.ιουερι·οι:οιιοιιου εεε Διευευιιει·υοεριι.ειε ειιι

υουιιυευε Ουάυιιτιουευειυυιι πει· ιιυ ει·ειευ ?Με Γοιεευιιει·:

Ι. Ν., 22 ε. υ.. ποπ. 4. Χι. 02 υειουτε. θεια. 4. Χι. 02. ΙΟι_ω

υ. ε. ιιι. Ι.ειουε ειυεε ειιιι·ιι ευε·ειυει>;ει·τευ ιιιιυυεε νου ειιι

ιει·ει· (ιι6εεε. ι)υε Αυιιουιευ ιυ ειυειυ νει·ιιευιιε. Νεου Βυτ

ιει·υιιυι; οεεεειυευ ιιυιιει. υιευ ειυε Ορειετιουεινυυτιε ιιυι.ει· ιιευι

ιεοιιιοιι Βιρρευυο.εευ, ει.ννε 10 Ουι. ιευ,ς, ιυυε;ε άεπι ιειιιει·υ

ιιιυπιειιεικι,· ιιυιι ειυε εννοιτ.ε υυτει·υειιι ειοε Νευειε ι·εουτε 2υι·

$ουουιιειυειιε·ε νει·ιευιουιι. Βει‹ιε πειι. ιιιυιι'ευιι. Με Τε.υιρουε

ιιειιιιιι. Νεου Βι·ουυυυε· άει· Βευουυϋιιιε @του νει·ειυι8·υυε·

άει· υειιιευ Ορει·ιιιιοιιενειιυιιευ ιιυειει: ιυευ ιιυ ιιυιει·υ ινιυικει

εεε 8οιιυιιτεε εεε εοιιιειιι“ ευεειιιιυευε·ειιιιιευε θειου ιιυιι ιιυ

Οοεοιιιιι ειιι υεου ειιεεευ ιιιυι·ευάεε @σου Πιο Βιιυιιει· άει·

ννυυιιευ ειυ‹ι πιιι. άει· Βευουινειιιι νει·ιιιευτ, ευυι 'Ι'ειι ι'εετ νει·

νιιεουεευ. Νεου Ι.οευυρ,· άει· Αιιυιιειουευ ιιιεει ειου ειυε άει·

ιιυιιευ Βιιυουυειιτε Με ειι·οεεε Νειε υει·νοι·υοιευ. ιυι ουει·υ

Ψυυιιινιυικει, ινε άιε Αιιυιιειουευ υεεουτιει·ε ιεει. ειυε, ΜΜΜ.

υιευ ε.υι (Με ιιει·υε ιιε. τει·εε ιιυ‹ι ιιιο Ι.ευει· υυ‹ι υιει· οιιιιιτ

ειοε". εουιιιιοι·ιεει·, ει·ευΒειυει· Βιιει· υει·νοι·. Νεου Ηει·ιιιιε

υευιυε άει· ιιευει· ειευτ υιο.υ, ιιε.εε «ιιεεειυε ιιυιζειιιυι· υοι·υιειιε

θιιιιεεε εειει. Ιιεε θιεινευε υι·ευυι·οτ, Ζοιουυιιυε; υυιιευι.ιιου,

νοι·ινεουεου. Νυι· ιυ άει· υυιει·υ Ρει·ιιε ειιι Με Αυιιειι.υυεςε

--ὶ
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. ιιιε!!ε σεε Πρ; ι.ει·εε ιει ε!ε Βεε!ι·!: νοε Αει'ε!ιι·ι·σεεε νοε ε·ι·ιι.εει·

Β'ε.ι·Ιιε, !ιεειεεεεσ εεε εειιιι!!ειιειε Οεννε!ιε εεσ εε!ιιε!ει·ιεεει

ΙΒιιει· ειιι εε!ιιιι·ιειε. εεετ εει·εεε!ιε!ιεειεεει Βιιιισε μμε σεε

Εεεεη;εινε!ιε ιι!ιιςει.ιτειιει.. Κειεε ιιιειιιειειιεε!ιεε Ηει·σε ιε σει·

' !Τιεεει;ειισ.

!)ιε.θε!!ειι!ι!εεε ιιιιι ε·ι·ιιεει. σ!ε!ιι!σεειςει Ε!ε!!ε ιζει!!!!ι. !ειη !!ει·ε!ιειιιε! !ιειεε Πεεεε;!ιε!ι. Ηει·ε!ι!ερρειι εοι·ιειι!. Ηει·ει!ε!εο!ι

ι.ι·ι!!ιε. Νιει·ειι εοι·ειιι! ει·οεε. Β.ιεσε εειιιιιιι!, ιι·ιι!ιε.

νιίεεε Μι· σεε Βει'εεσ σε σει· Ιιε!ιει· ειι!ιει· Με Αιιι.ιε Γεεεεε,

ι ευ ιεεε!ιι. εε σιιι·ι:!ιεεε σεε Ε!εστιιε!ι. Με σε ειεε εε!ιι·οι!ειε

ι·εεσε Βε!ι!ισ!!οε!ιειι νοε σει· Αεεεεει!ιιε!ιε σει· Εε!ιει· ιε σει·

·θειιεεσ σεε Πε. ιει·εε. ε·ε!ιι·εε!ιειε!ιε!ι νοε σει· !!ειει·ι!!ιε!ιε !ιει·,

Με Ρε.ι·εεε!η·ιε ε!εεεσιεεεεε "Με εεσ ιε σειεεε!!›εε νοινι·ιιιιε

-εε!ιι·ειιεεσ ε!εεε ει·εεεεε ΝεΙιι·οεε!ιεισ ειιειεεσε εεειιιε!ιι !ιιιιιε,

ιειι σει· 'Ι'εεσεεε ειεε ε·ε!ιει· ιιιεειιιιιειιεε.

Ν!ι.!ιει·ε Αιιι!ι!ιιι·εεε σεει· σεε Ψεεεε σεε Ρι·οεεεεεε εο!!ιε

ειε ιει!ιιοε!ιοριεο!ιε Πειει·ειιε!ιιιιιις !ιι·ιει;εε: ἰε $ε!ιιιιιιεε σιιι·ε!ι

ῇ5ισε!τε εεε σεε Βεεσρει·ι!εε σεε Ηεισεε. ιε Α!!ιιι!ιο! !!ισει·ι,

ιιεσ νει·εε!ι!εσεει'ιιε!ι εεΓιιι·ει, εεσεε ινε· ειε !ινε!ιιιι.ιεειιο!!εεεε,

!$σεειεισεεε, εε!!ει·ιεεε Βιιισεεεινε!ιε, ιε νι·ε!ειιεε ειιι· Με εεσ

ννιεσει· !ι!ειιιε Βιι.ιι!'ε!ιεε νοε Ζε!!εε,. ειπε Τε!! !ι!ειεε ε!ε!ιειειιζε

!ιγιιιε!ιοενιεε, ειιιε Τει! ιιιειιι·!ιειειιςε !.εε!ιοενιειι ε!εεεει.ιειιι

ιιιεσ. ιιι!ε!εεεε!ι!ε· ειεσ εει·εριεειιιε Βεειε νοε Εε!ιει·μιεε·ε!ιε,

ιε Γοι·ει νοε ε!εεε!εεε ειιορ!ιιεε!ιεε εεσ ιειι.ιε· σεεεεει·!ειιεε

>Ιιθ!)θΐ2ΒΠθΠ ιιεσ !ι!ειεεε !ιεεει·εε!!!ιεειειι οσει· Βιι!!ιεε ννει!ιι·

_εε!ιιειιιιι·. θε!ιι ειεε μμε σεε Β.ιι.εσ σιεεεε Β!εσειΞενι·εεεε

ινε!ιει· νοι·, εε ε!ε!ιι. ειεε σιε Εεεει·εε!!!ιεειεε· ιιιιιιιιςει· ινει·σειι

εεσ Βε!ιιεςι ειι!ειει. ειι ννο!ι! ει·ιιιι!ι.εεεε !ιο!ιιι!ι' ινε σιε Ζεε

ιι·ιιΙνεεεε "νει ει·ε·ε!ιει·ι ει·εε!ιειιιεε, σ!ε !ιε!:ιει·εε!!εε!!ιεε νει·

“ εε!ιιεε!ει·ι, Με Ζε!!εε ειι·ορ!ιιεε!ι εεσ νοε Γειιιι·οριεε

*σετε!ιεειει, σοε!ι Ιιιι. !ι!ει· !ιειεε ειιι·ιι;ε !ει!!ιι·ειιοε οσει· Νε

!ιι·οεε ενε!ιι·εε!ιιεεει·. εοεσει·εσιε Ιιεεεεεε!!εε Με ι!ιι·ε !ΐει·εε

ειεσ ειε ιιεειει·ι. Η!ε εεσ ιν!εσει· ε!ε!ιι ειεε ε!ιει· σεε νοι·ει·

ννιι!ιειε Β!εσεε·εινε!ιε !ε !εεεεε Ζιιεεε ιε σεε !ιε!ιειρειειιειινει

νοι·σι·ιεεεε, ο!ιεε ειεε Βειιι!ιιιοε !ιετνοι·ρει·ιιιεε εε Μεεε. Με

εεε σεε Ζεει.ι·εει σεε Νε!ιιοεε!ιει·σεε ι!εσει ιεεε ινο!ι! Δε·

!ιι!.ει'εεεεε νοε !Βιιει·εε!!εε εεσ εειιιοι!εε!ιειε θεννε!ιε. σοε!ι

ειι·Βεεσε ειεσ Κο!ι!ιεε, Βιιι.!ιε!ιεε οσει· εεεειιιιε !!!!!ιτοοι·Βιι.ειε

ειεε ιιιιεεινε!ε!ιει. Πιε εε εε!ΐε!!ειισει· ιει ω· Βειιιεσ ιιι σεε

Δεεειι·ιε!ιετερει·ειεε νοει εε!ιιοι.ιεε!ιεε θεινε!ιε, σιε ννιι!ιι·εεσ

σει· Θε!ιιιοε εεεείει·ι!ε;ι ινει·εε.. Διιε!ι !ι!ει· ι!εσεε ινε· ε!ε!ιι

νιεΙ Β!ιει· -- εεσ Ιιε!ιει·εε!!εε ιειι. Πει.ι·ιιεε εεσ !ε σεειεε!!ιεε

ε!εεε!εε, ιι!!εισ!ειιε εει· εε! Βεειιεειε Βει·ε!ιειιε!ιεε ειιιι!εσιιιιιε

!Ξ'ιι.σεε εεσ $ι!!!σε!ιεε νοε νει·εε!ι!εσεεει· Μεεε εεσ σει· Μεεε,

Με Μι· ε!ε ει» Βιι·εριοι!ιι·ιιισσεε ε!ιιιι·ε!ιιει·ιει!εο!ι !ιεεεεε.

Πει· εινε!ιε Γε!! Μ. ιο!ι;εεσει·:

Ν. Κ., 27 ε. ε., Εεεε 10. νει. 04.8 ε. ε. ιε. 8ε!ιι. ιι.νιιι.

10 !ι. ε. ει. Ι.ειι:!ιε ειεεε !ιοι:!ι.;ι·εσης ε.!ιεειειιςει·ιεε Μεεεεε

νοε !!!ιει·ιειιι!ει·ειιι νι'ι!ε!ιε.' !ε σει· !σειιε!ιε·ιιεσ ο!ιει·εε.!ε σει·

ι·εε!ιιεε Ιεεειεε!ιιεεεεσ ειεε νει·εει!ιιε Ορει·ει!οεεννιιεσε νοε

ειεε 10 Οιε. Μεεε. Πε!ιει· Βι·ειιι- εεσ ο!ιει·ει· Βιιιιε!ιιςε

εεεσ ειε νει!ιιιιισ. Νεε!ι !ι2ει!ειειιεε σεεεε!!ιεε ι!εσεε ειεε 2

Ιι!ιιιΤεεσε ι›ρει·ειιοεεννεεσεει ειεε ιιειει·!ιιι!!› σεε ιεε!ιι.εε Βιρ

εεεεεεεεε εε σει· Βε!ιε, ιε σιε Ί.'ε.ιιιροεε ε!ει:ειιι!ιι·ι ειεσ, Με

ειεε εννειιε ιε σει· Η6!ιε σει· νε. !ιιιρρε ι·εε!ιιε !ε σεε Τ!ιοι·ιιιι

ιι!!ιι·εεσ, εεε!ι νοε Τειερεεε εεεεειιι!!ι..

Νεο!ι Βι·σιι”εεεε· σει· Βειιο!ι!ιδ!ι!ε !!εσεε ειεε σιε Βιιιιεεε!ι!!ε

' εε ειστε εειι!ιι!ιι., ιε σεε ο!ιειεε νοι·!ιεεεεσεε Ρει·ι!εε !ει ειε

ει·οειι. ιιοε!ιεε ιιεσ ε ιεεε!εσ. Ιε σει· θεεεεσ σεε Οοεειιιε

ειε: Βιιει·ι!οε!ιεε !ιεσεε ι, ειεσ Με Πειειεε!ι!!ειςεε ειιει Τε!!

ιιι!ι ε!ειιεσει· νει!ιΙειιι εεσ σιιεινιεο!ιεε ι!εσει ειεε σεεειρ;ει·,

°εε!!ιε Γ!οε!ιεε εει!ιε!ιεεσει· Βιιει·, σει· ιπι ιι!ειεεε Βεε!ιεε εεσ

!ε σεε εε!ιιιεεεεσεε Ρει·ι!εε σει· Βιιιιε!ι!ισ!ι!ε ι·ειε!ι!ιε!ιει· νοι·

!ιιιεσεε ει, ειιιειι! ε.ιιε!ι εειει·!ιε!!ι σει· Ι.ε!ιει· εεσ ειε σιε !!ι!ι!ε.

Ιε σεε εειει·εε Ριιιι!εε σει Βιιιιε!ι!ισ!ι!ε ειεσ σ!ε Πειειεε!ι!ιεεεε

!ιιι!!ε!ιιι·ι, σεε Ρει·ιιοεεεει νει·σιε!ιι εεσ ννε!ει Β!ιε!ινιιιοεεε εεε

·Ι)ιιε Οοει:ειε Ιιιι. !`εει ιε!ι σει· νοι·σει·ε Αεσοιιιιεειννιιεσ νετ

ννεεεεεε. Δ

!ιε Ρει·!ειιι·σ ι!εσεε ειεε ειινε10ΟΟιε. !ι!ει·εε ιιε!!ιειι θειιιιεε.

Με ι·εε!ιιε !.ιιειιε ιεει ειε '1'!ιοι·ειι ιισειιι·εει. Με !ιε!ιε Ι.ιιιε ε

ιτε!. Ρ!ειιι·ε !ιε!ιε ο!ιεε Γ!!ιεε!ε!ιειι. !.!ιιε Ηει·ε ε!ιει· !ι!ε!ε. ε

σεε Πετε!ι6!ι!εε ννεειε ι!!!εε!Βεε Β!ει εεσ Οοεςιι!ιι. !ί!ερρεε

ιισιιεε!. Βετε!!ειεε!ι ειιιιιει·οι, σει!ι; Ηει·εννεεσ ε!ιει· νεισιε!ιι.

Ρ!ειιι·ιι σει !ιε!ιεε Επι” εει·ι. Με !ιεεεεεεεννε!ιε σετε!ι

ννε8· !ιιιι!ιε!ιιε, ιι·οο!ιεε.

Βει Δεε!σειιεε σει· ι·εε!ιιεε Ιιεεεε ιὶεσει ειεε ειεε !!ϋ!ι!ε

νοε ειεΙιι· ε!ε Ι·'ιιιιειιιι·ϋεεε εε·!εε!ιεε Ι.ι!.Π!Ηθ εεσ Τ!ιοιειι, σιε

ιε!ι σει· νοι·ετινιι!ιει.εε θεει·ει!οεεννιιεσε !ιοιιιιιιιιε!εἰειι. Με

!ιιιεεε Μ. Με νο!ειε ειιιι!ι νει·!ι!ειεειι, σεε θεινε!ιε σει!ι, ειιει

Τει! εεεε !ιιιι!εει·, ειε!ε!ιιει!ει:!ι, ιι·οε!ιεε.
σ Μι!ε !ιιιιιιε νει·ιεισεεει·ι. Κιιρεε! ι;ει·ιιεεε!ι.. θεννε!›ε Μεεε

ιιιι, σει·ιι. Με !.εεει· !ει. ειε σει· ι·εε!ιιεε 8ειιε ιειι σειιι ι·εε!ιιειι

Ιιεεεεε ειεει!!ε!ι ιεει. σε σ!ε Βε.ιιε!ιννεεσ, εειερι·εε!ιεεσ σει·

Ορει·ει!οεεννεεσε !!ε!ει·ι. Ε!ιεεεο ειεσ ε!εσεεεννε!ιιεε νει·ιεεε!ι

εεεεεε εννιεε!ιεε 0!ιει!!ιι.ε!ιε σεε ι·εε!ιιεε !ιε!›ει·!εριιεεε εεσ

σειε Ζινειειιίε!! ειιι!ιτεε!ιιε!ιει·. Με Ορειει!ειιεϋσειιες ειεε

ιε ειεεε Βιι!ι!ι·εεει, σει· εειειιιε!!ιιιι· ει" σει· ιεε!ιιεε Νιει·ε

εε!εεεε Μ, ιεε Ιιεεεηιει·εεε!ινει ε!ιισι·ιεςι εεσ νοε θι·ιιειι!ει

ιιοεεε ειιιιεε!ι!εισει πι. Νεε!ι Αιιε!σεεε σει· Ιιε!ιει· ι!εσει ε!ε!ι

ι εει·ι, Κιι.ρεε! !ειε!ιι. Ισε!ιε!ι, 0!ιεισιιε!ιε

 

εε σιεεεε Ηο!ι!ι·ειιιε ε.εει·εεεεεσ ιιεσ ει!ι !!ιει ιε Κοιιιειιιει!ιε

ιιοε ειε ννειιει·ει· νοε Αριε!ιςι·δεεε, σει· ιε!ι σ!ο!ιι!!ιεειςειε Βιιει·

ει·ιιι!!ι Ιιιι ιιιισ νοε ε·ε!!ιειε εε!ιι·οιιε!ειιεει θεινε!ιε Βεεεε σεε

Πιεεεειιειι· εο!ιει·ι εεεεε·ι·ειιει !ει. Λε ειε εε!ι!ιεεεεε ε!ε!ι, ιιιιι'

σεε ιεε!ιιεε !ιε!ιει·!εερεε εεεε!ιι·ιι.εει. ειεε Αεεε!ι! ςε!!ιει· εε

Κιοι!εε!ιει· Ηεισε νοε Κνε!!ειιεεει·σεεε εε, ει!ι. ιιιε!!ιεει ειι!ιεει

εε!ι!ειιειιζειε Βιιει ει·Γιι!!ι ιιεσ νοε Βιιιιιιεεε εε!ιι·ιιιιεε!ιεε θε

ινε!ιεε σιιιε!ιεοεεε. Βιιε ι;ιιι ει·Ιιε.!ιεεε Ιιεεειιιεινε!ιε ειιειιειοι,

σει·ιι. Ζεειι·ε!νεεεε ειιεε σειιι!ιι:!ι. Πιο Ν!ει·εε ειινιιε νει·ιςι·ϋε

ε!ε.ιι. Θεε·ε!ιε !ιτειιε

ι·οι. σει·ε; Βιεσε ειιινιιε νει·ιιι·ειιειι, ιειιιιι· ις!ιιεεεεσ.

!ε σειιι εεεἔεειε!!ιεε Ρι·ερειιιι εἰε!ιι ειεε, σιιεε εε Ρειεε

ε!ινει ιε ε;ει·ιεεει· Εει!ει·ειιειι· νοε σεε Νε!ιιοεε!ιεισεε !ι!ειεε

ιιει·εεε!ειειεε!ε εε,ι.ιι·εεειε, !ιειιει ι;ε!!ι!ιο!ι νει·ιιιι·ειε Ρει·ι!εε

ειιιιι·ειεε, σιε Με νοι·!!ιιι!ει· σει· ι'οι·ιεο!ιι·ε!ιεεσεε Νε!ειοεε σεει

!!ε!ι !ιεριιειειεε.

Αεε!ι ιε σ!εεεει Ε`ιι!!ε εε!ιεε $!ε σεε Ρι·οεεεε σε! σεε τω!»

ιεε Ι.ε!ιει·!ιιρεεε !ο!ιε!ιειει·ι.. Βει· ειιειἰειι!ιειειιι νοε σει· θεει·

!!ι!.ε!ιε Με (Μεεε ε!εσι·ιε;ειι, ο!ιεε Μειιιειειεειι ιιιιϊ σεει ννεεε

σει ΡΓοι·ιεισει· ειι !ιι!σειι. Ηετνοι·ειι!ιεεεε ιει σιε ιοιιεε!ιι·ει

ιειισε Νε!ιιοεε ιειιΑιιεεεεσεεις νοε νοι·!ιιιιιει·ε. ιε!ι Αιι!ι!!σιιει;

νεε Β!εσει;ειι·ε!ιε, ιε ινε!ε!ιειε Ε!ι.ει·!ιϋ!ι!εε ειιι€ειιειιει ειεσ,

σιε ε!εεειεει!!ε!ι εε!ι!ε!ιειεε Βεει:!ιεσεε!ιε!ι. σεε Βιιει·ε. Με

!ιοεειιιιιει·εε σεε Πειει·εε!ι!εσ ιι·εεεειιιιει· σετε ειει.εε Γει!!, σε.

Με: σ!ε ειιι!Βε !ειι!ιι·ειι.ιοε ριε.νε!ιει·ι εεσ !!εσεε σεε ειιι:!ι

σιιιε!ι σ!ε ιιιιιιι·οε!ιοριεε!ιε Πειεεεεε!ιιιεις !ιεειιιιιι;ι.. Ιει ιει!‹ιο

ε!ιοριεε!ιεε Βι!σε εεειε!ιι Με Ρει·!ρ!ιει·!ε εεε !οι:!ιει·ειε Βιεσε

Βενι·ε!ιε, !ε σεε τε!ε!ι!!ε!ι Ηό!ι!εε ιειι Β!ιει·!ιϋι·ρει·ε!ιεε ει·ι!!!!ι,

ειεεεειι·εει ειεσ. Πει· ειι.ι·ιε·ε ο!ιιιι·ε!ιιει· ιει. !ιιει· ν!ε! σεει!ι

ε!ιει· ειιεεεεριοε!ιεε, Με εε ει·ειεε Γε!!ε. Αιιε!ι σιο Ιιε!ιιειιο

!ος!εε!ιε Πειει·εεε!ιεεε πιει. ειεε Αεινε!ε!ιιιεἔ !εεο!ει·ε, Με

!ιιει· εοννο!ι! ιε Βε!ιιιιιιεε, Με ειιε!ι εε Αεεειι·ιε!ηιι·ιιρει·ιι.ι. εεσ

ιιι σει· Κιι!ιει· θιερ!ιν!ο!ιο!ι!ιεε ειιε!ιινε!ε!ιιιιι· ννει·εε. !)ιεεει· Βε

ι'εεσ ι·εεειιει·ι!ει σεε ειιι·ιεεε Οιιιι.ιε.!·:ιει· σεε Ριοεεεεεε εεσ

ιε σεε Βε!ιειιιει·ερειειεε ιςεινε!ιι·ειι ινε· ειε!ιι εει· !ε Βιιει·

!ιε.ειεε εει·ειιειιιε Κο!ι!ιεε. εοεσει·ε ειπε _ιεεεε!ιε ω· !ιιεσε

εεννε!ιι€εε ι:!τεεειεεει!ιι·εε ιιι σεε !ιε!›ει·!ιιιρι!!ειεε Ζοο8·Ιοεεε.

!λ!εεε ννιι εοιειι. εειιο!ο8ιεε!ι εεσ !ι!ειο!ο8ιεε!ι £εινιεεε Μεε

ι·εεεεε εννιεε!ιεε σεε εεισεε !ιεεε!ιι·ιε!ιεεεε !!”ε!!εε !ιιι!ιεε !ιοιι

ειιιι.ιει·εε !ισεεεε, εο ιει σοε!ι ιιιιο!ι ειι !ιεεε!ιιεε, σιιεε ε!ε ειννεε

Θεειειεεεειεε !ιε!ιεε εεσ εννει· ει εε σεε Γοι·ιεε!ιι·ειιεε σεε

Ρι·οεεεεεε ειιι !ιεεοεσει·εε ιδ·εςεε, ινε!ιι·εεεε!ε!ιε!ι !.νειε!ιινεςεε

!εεει!ιιι!ιι σει· Κεεεε! οσει· σεε Με. ειιερεεεοι·ιιιιε !ιερειιε. νοε

!ι!ει· ιει σει Ριοεεεε σεεε ιιι σεε !ιειιει·ρει·εεε!ινιε ειε;εσιεεε·εε

ειισ ιιιιι !ιιει· !ιιει;ειιιε ειε ειεε ει·ειιεεσ ι;ιοεεε Υει·εεει·ιιεεεε

εε8ει·!ε!ιιει, ο!ιεε ειει σεει Β8Πϋ!ιιι!!ι:!ιετι ννει;ε σει· Β!ει.- οσει·

!.νειρ!ιιει!ιε νοε σει· Ριοι·ι.εσει· εεε εε Μειιιειεεεε εε ιιι!ιι·εε.

!σειεε Μ!ιιει!εεις Μεεε ειε ειι:!ιι εο!ι!ιεεεεε, ο!ιεε σεε ννε!ιι··

εο!ιε!ε!!ε!ιεε ιιιιιεσεε εε ει·ινσ!ιεεε, ννιιι·ιιιε ινε εε ει·ειεε Β'ιι!!ε

σιε !ιεεε!ιιιε!ιεεεε Βιι·εριει!ιιιιιιιισεε ιε ειιι· ινεε!ιιεε Εεειεχι!ε

ιεε !ιιι!ιεε εεεεννειεεε ιισεεεε? !)ιεε εει·ε!ιι. ειεεειει!ε σιιι·ιιιιι,

σεεε σιε διι·εριοι!ιι!ε!ισεε εε!ιι· εε!ιεε!! εει·ιιι!!εε εεσ ειεε σιιεε

σεει Νεε!ιιινειεε εειειειιεε, εεσει·ειει!ε ειεσ ειε !ει ιιιεννε!ιε σεει

!ιιιερι εε!ιι· εε!ιννει· ιιεις!!ιε!, ινιιε εε!ιοε εεε σει· ιςι·οεεεε Αε

ειι!ιι νοε 'Γιεει!οεειεει!ιοσεε !ιετνοι·ιεεει, σ!ε νοε σεε Αιιιοι·εε

εεεεεεεεε ε!εσ. !)ε!ιει ννιι·σ !ιειοει, σεεε ειε εισ!ι εε!ιι· εε!ιιινει·

σιιτει;ε!!εε !ιιεεεε. Αιιε ειιςεεει· Βι·ιε!ιι·ιιει; Μεεε !ι:!ι σεε σιιι·ε!ι

εεε !ιεειιιιιεεε. σε, εε ιει εισε!ιε!ι, σεεε ιε!ι ειιι· σιε ι·ιε!ιι.ιΒιε

Γε.ι·εεεε ειο!ιι εεεεειιεσι !ιιιιιε, εοεει. ινιιι·σε !ε!ι ειε ιε ,ι;ιοεεει·

Αεειι!ι! ιε σεε !σι·ιιρειειεε ι!εσεε.

4. Βι. Πε!ιε σεειοεειι·ιει·ι Κο!οειεε νοε !)!ε!εεεεεεε

ε. ! ε ε ε Β ε ιε πε.

ΚΙ!ε!εο!ι νει!!ει σει· Ρε!! νν!ε ειεε εεε·ϋ!ιε!!ε!ιε θοεοι·ι!ισε.

Πεε Κιι!ιιιι·νει·ιε!ιι·ειι !ιι·εε!ιιε σεε Νιιε!ιννε!ε, σεεε ειο!ιι σει·

Ωοεο!ιο!ι!ιιιε σει· Βι·ι·εεει· σει· Πιει.!ιιιιιε ννει·. (Αειιιι·ε!ειιιι).

Πιι·ε!ιι.οι·: Πι·. ει. !ίει·ε!ε.

8ε!ιιειει·: Βι·. Ψο!σ. ?Με

ΧΧΧ!!. !!ει·εειειειιιιιε σει· 0ιι!ιι!ιε!ιεο!ιιε!εε!ιεε

θεεε!!εο!ιειι ιιι Ηεισε!!ιει·ε.

νοει 2.--5. ΑιιΒιιει (ε. δι..) 1905.

Βει·!‹ι!ιι νοε Πι·. Α. Ιιεεεε ι ιι ε ($ι. Ρειει·ειιιιι·ς).

Αεννεεεεσ 120 Τει!ιιε!ιιεει·. Βειςιιιεεειιε σει· νει·εεειει!ιιει;

σιιι·ο!ι Ρι·οι". Ι. ε ε ε ι·.

1. Η ι ι ε ιι ε ε.

Ρι·εεισεει: Ιι ε. ε σ ο ! ι. ιΡε.ι·ιε).

Ηε!εε (Βει·!ιε): Ζει· 'Γ!ιει·εριε σεε Η!ειι!ιοιεε; Βι··

!ε!ιι·ιιεεεε σεει· σ!ε Ονε!οσιε!νεε. - Ζινεο!ι σει·

Ορει·ειιοε ει σιε Ηει·ειεΙ!ιιιιιι· ειεει· Κοιιιιεεει!ιειιοε εννιεε!ιεε

νοι·σειι·ειιει εεσ 8ερι·ε.ε!ιοι·ιοισεε!ι·ειιιε. Ζιι σιεεεει Ζννεο!ι

ιειιε!ιι Η. ιε!ι €ει·εσει· Ιιεεεε, !ε ειεειε Α!ιειιιεσ νοε 5-6 εεε.

νοιε Κοιεεε!ι·ιιεσ εει·ιι!!ε! σιεεεει ειεεε 8ε!ιε!ιι σιιι·ε!ι

σιε $!ι!ει·ιι ιιεσ τω" σεεε εννιεε!ιεε $!ι!ει·ιι εεσ Πνειι!ιι·ιιειιιε

ειεε 8ρε.ιε! Με ιιι σει νοισει·Κεειιεει·,ννοεε! σεε Με. ρεει.!ειιι.

σειε!ιειεεεεε εεε. Αει Τειιε σει· Ορειιιι.!οε !ισεεεε Βειεει·

εε!ιειειιειιεε ειιι'ιτειεε. σε εεετ εειει· εειεει·εε!ιεεσει· Βε!ιιιεσ

!ιιες εεετ !ιιι!σ ειιι·εο!ηιε!ιεε; ε!ιεεεο ινει·σεε Β!ειιιεεεε ιε σιο
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ιιοιιιει·ιιπιππιει· εειιπειι ι·εεοιπιει·τ. Η. ππι πει νει·εειιιεπεπεπ ι ιπειιι πι. ιπιπι:ι. πεε Βιιποτιιει Με ιιιι·οριιιεειι. Με ·εειιιειε

(ιιιιιιιιιοιιιιοι·ιπεπ Εθιιιπι πρει·ιει·ι Με ιπι ιπιτ πει· ινιι·ιιιιπε. ι πει· Βιιιει·ιι. Με Πριειιιει·π ειπιι

πποειπ Πι·πειιιιειεπεειειιπε. εειιι· ιπιι·ιεπεπ. Ι)ιε Τεειιπιι‹ ιει

ειιιιιιειι, πιε Ορει·ειιοπ ιιπειι π:ιππ πιπε;ιιειι. υνεππ ειε ιι·ιπει:τοιιιιε

υποε·ι-ιιι ρει·ιιιιιει·ει· νει·ινπειιειιππεπ ιιιιεεεεειιιοεεεπ πι. ιιππ

Βιιιει·οτειιιιεπ ιεειπειι Ιπι·ι'οιε πειιππι ιιππεπ. Ιπ πει· Πιειιπεειοπ

νειιιειιπιιε· πει· 8ιιιει·ειιινπππε ειιι·ιιει‹; πεε νιιιιιι·ιει·εππε Επιπ

ιιειεπ πεει8πριεειιοι·ιοιπεειιππιιιεε πειινιειι'ειι ει.

Πιιτιιοι'ι' ιΒι·εειεπ) πει πιε Ορει·πι.ιοπ επειι πιπ εεπεππεπ

Απεε ε·ειππειιι πππ ειιιε Βεειιιτει:ε ει·ι·ειειιι. ιιι ιι;ιιιππτ επ ει

τι , πεε ππει·ε εει Βιιριιιιιε.ιπιιιε. 8ειπε·ιιι·ιειιι·πιισ ιΒ:: έξιπΒι2ΐΓποπέζε πειοπιεεει· Ορειειι.ιυιι Απιιιτιο ειιοι·ιοιπειιε εεἰ ·

° . Απειι Ο εε ι· ιιι ιι.ιι (Ριειει, πει· ιιιιει·πιπ,ειε ππι· ειπεπΡι:.ΙΙιεπϊπες·ιπει πω, πι πιπ πειιι ιΣι·ιοιπε ειιιι·ιεπειι. Αιιε π ι`ειπ

(Ε'ι·ειπιιι·ι;) ιιπε ειειι πεπ ι;ιειειιειι Ορειιιιιοπεριεπ, Με Η ειπ ε.

πιιεεεπεειιι; Με ιιπει· ειιιε εειπε.ιι`πιιε νιιπ Αιποιιο ιιπει·. ιιι.πεει·

πεοππειιι:ειι ννοιιεπ; ιετιιειε εει ιεπεπιειιε ιιιιπιι8·ει·. ειε ιπεπ ειπ

πειιιπε. ιιι ιι·πειι πεπ νοιιι·πεεππεπ ιιε.ειι πει· Βερππειιιππε·ε

πεπει πππ Με ει.. Οιιει·ε.ιιοπ εει ειι·οπιιιεειιει· ιι·ιε νειιε.ιιι'ε.

π· πω" ιινιειιι ιιιι.ι: ειειι νοπ πει· Ορει·ετιοπ πιε-μπει; επιπι.ιιεπ

ιιι.εεεπ πιειι ειε Δπιιιιιο ιιπει·. επ ι·εεειι νειεειιννιιιπε. 'Ειπε ειι

ιιιει·επιππ πεε 5πρι·ε.ειιοι·ιοιπειιιι·ππιπεε εει εειιεπ. Β ι ει;ι·ιε ι

(Βει·πι πει ιιπιει· 8 Ορει·ειιοπει'πιιεπ πιε ειιιεπ πως ε·εειιεπ;

(ΜΒΜ Μ". ε” ΕΜ·οιε =- ο, πεε 8 Μπι πει εειιι ειιιι·ιιε Βιε

ιππε ειπ. Ηειπε εεε:: ιπι $ειιιπεεινοιι. πεεε εειπε ιπι·ι“ειι

ι·ιιππεπ πει επι 4 ιινοεπεπ-θ ιιιοπιιτε πε:ιειιειι; επειι εει

ειιι·οριιιεειιει· Ιι·ιε εει ειε 'Ι'εειιπιιι ιειειιι.

· ιι · Ιι` ·ι1-ΠΒΠΙΞξιειιωποε:8θἴειἑιιθἑρἔἔιεππε πει· Απεειι. Νε.ιιιι

ιιιιιει·ιιιππιεεπεπ Διιιοι·επ πππ Θε ιι π π εοιιεπ Ηειει·οριιοι·ιεπ

' ' νειιιιιπιπινει· επε πιε Πι·ειι.ειιε :π νειεειιιεἔἔΕΒ:Βἑ=:ΙΒΒΐἑΙπ:ἑΘΘΠ εειπ. Πιεεε βΑπειειιι ιει ιιπιιπιτπει, πειιπ

πεειι Β.'ε Ππιει·ειιειιπιιεεπ νοπ 400 Β'24.ιιεπ ι'εππεπ ειειι πει

πεπιοριιιιιιεειιεπ Ιππινιππειιππι·ειιιιιιε πιειιι. ιπειιι· Βιοι·ππεεπ

ιιπ νει·ιιιιειεπ πππ ιιοιιιοπι.ειεπ Θιειειιιιεινιειιι πεε Απεεε, πιε

εει ιιεεπι.ιπειι.

° · πεπ ιιιπινιππεπ ιιππεπ ειειι πιε ει·πεπιιειιειεπθι·ξΞπε €.ΐιΠΐιεί.ΐ:·ιπιπποι·ιε, οιιπε πιιεε ειε ειιιε Βεεειινι·ει·πε πιινοπ

”οΐρπ|ι(ι”ιει ςΠιεεπεπ): Βειιι·ιιιι· επι· Τεοιιπιιι"πει·

5επιειορει·ετιεπ, Υει·ιιιι.ιιιιιις Με ·Ζπι·πειι.

Πω1ιιπε. Ρ. ει·ιιιιπει: εειπε ιιειιιωε πει· θειιιειορει·ιιιιοπ

πει·πιιι, πε.εε εει ποιιπιιι πεπε.ιιιειπ Διιι.ι·ε πιε πειιι.ππει·ππε· πει·

Βιιειιι·ιειιτ.ππ πιπ πιιπ πεεει- οπει· ιειπροι·ειννπι·ιε πει· Οια-ι

νει·ε.ππει·πιιι; πιπ ιιιιππιιε ποτε. ππι 1,1 ιππι.-επιερι·ιεπε, 8ο πιι.εε

πι” π. Β. πιιι·ειι νει·εεπιεπιιππ πει· ιιιεει·ιιοπ πεε Βεει.ιιε ιπ

ιει·ππε πε.ειι πεπι ιιιιιιππε επ πππ πεε ιιεει.πε ειιτει·πιιε νοιιιιιιιιι

πεε επ ειιιε Ψει·εειιιεπππε πει· Απ,<ιεπειιιε πειεειννπι·ιε ει·ι·ειειιεπ

ιιιιιιιπ οιιπε ειπεπ ιππειιει ιιι νει·ιιιιι·πεπ. Πει· 8ειιιειπιιιιιιει ιινιι·π

8ειιιεεεειι Με σε πει·εειιπειε θιιιεεε επ πει· Βπιππεοπε1·ιιπειιε

ω· πει· Βιιιει·ε. ιιιπι·ιιιει·ι. Πιιιιιπι Μπι. Βιιπππε· ειιιεε Βιππε

πεπιιιιιπρεπε πιπ πει Βιιειε επι· Νε.εεπιιιιιιι. πει πει· ιπεει·Ι.ιοπ

πεε :κι νει·ιεεεππεπ Μιιειιειε; Ρι·ειρι·ερει·ιειεπ πεε Μιιειιειε Με

εειπει· $ειιπε επι 15 ιπιπ. νοπ πει· Ιπεει·ιιοπ επι; Ππιειιει:εειιειι

πει· 8ειιιιε πιπ. 8 8ειπεπιπιπειι. Μει·ιιιει·επ πει· πεπεπ Ιπεει·ιιοπ

ιπιι. πειιι ιιιεεειιιετι·ππιεπε; Απιι·ει.<;επ πει· Βειιπε πει·τ. πιπ Βπιππε.

Αππι·ιεειιεπ πει· Βιιιει·ε. επ πει πεπεπ ιιιεει·ιιοπ, επει·ιιιιειιιιεπε

ει ιει·ιιιπ επ τ, 8ειιιιιεε πει· Βιππειιεπιππιιτε ππι·ειι Χωρι

Βιιιιι.ε. Βιεινειιεπιιιι· '7 Τε”, 14 'Έπεσε Ατι·οριπ. ι)ι·ει ννοι:ιιεπ

πιιειι πει Ορει·ει.ιοπ - Πεπππε;επ πιπ πεπι Βιει·εοειιορ. Βεεπιιει:ε:

πιιι·ειι π'ειιεεππε πει· ιπεει·ι;ιοπ ειιιε ε ιιιιπειιειε πιει·πεπ ι€οι·ι·ιιιιει·ι.:

Βειιιειειειιιιπι.ιεπ πιε εει. 9');ππι·ειι νει·ιεεππΒ· πεε Βεπιειιππειιειε

ιιππ εειιιεε Απιπ,εοπιετεπ επι πειπ εειιιειειιπεπ πιιεε-1)ινειεεπιι

εειιιειεπ πιε 20" πππ Κοπνει·πεπεεειιιειεπ πιε 80°. Βει. ιιοειι

πιπεεει·ειπ $επιειννιπιιει ιιιιιεε ειε Οπει·πιιοπ επειι ππι πειπ

ωνειι.επ Αππε εειιιειειιτ ννει·πεπ. Βιε μπει ει·ρι·οπτ. ιπι· ι·ειιιε

ι·'ιιιιε νοπ 8ι.ι·ππιεπιπε εοπεοπιιτε.πι-ι ιιππ ειιι;πετ ειειι πεεοππει·ε ιπι

πιε ι;ειιπειει·επ ειι·ιι.πε νοιι 8ειιιειει:ειιιιιι,ι;. Αιιεπει· εειιιιειπειι

ιιιειι Ι)ιειιπεειοπ ιιπει· πιε ιει:ιεπ πειπειι νοι·ιι·πι28 Επι!! ΙΜΗΟ?

πιιεε ειπ πεεοππει·εε Ζειιι.ιιιιιι ιιπ Οι·ιιιοριιοι·ιε ιιπ ιιιειιιι·π επ

εππειιιπεπ εει (ι·ιο.ιπεπι ΡΘι·πΘΡ. Μ” (ιπι Ρ Η Η 8Β,80]ιθ Με·

ιιιοπε ε.πιιιπι.ει. επ πιειει ειε ειετεπε πιειιι:ε Νεπεε ιπιι; Απε

ιιιιιιπιε πει Βιιιειειπειιι πππ εννειιεπε πι πιε ιιρειειιιιπε;, Με

ι·ιι Με ειε ιπειιιι, π·ε,εεπ πεπ ιιιπινιππειιεπ Υει·εειιιεπεπιιει

τεπ ιιππ Νεπεπεπιιιιειοπειι πἱειιι ιππειιειι.βετι.ιει· ιΙιειπειε.·ι

πιιπ πεπ Βιιειιι πει· Ορει·ειιοπ πιιιεπ Δπειειιππε ιιππ ι.οειιε

ι·πιι8· πει· Ε'16.πεπ 12-24 Βιιιιιπεπ πεειι πει· Ορει·ιιιιοπ επ ι·ε

ιιει·επ. . .εΠΒιεειιπιπ ιινιειι); Πεπει· Κει·ε.ι.ιιιε ρε.ι·επεπγ

πιει. ΕπιιιοιοΒιεειι-εππιοπιιεειιε Πιιτει·επειιπιιε, ιιπε πει· ειειι

εη,ειεπι, πεεε ιπ εειπειιι επι νοπ Κειειιι.. ριιι·ειιειι)·ιιιιιι.. ε ιιιε

ιιει·επιικιιε πιεεε Κειιιιι.ιιιε ρι·ιιππι·. π. π- 0ιιι10 νοιειιεεεπειιπε

εειιννει·ε νει·πππειπιιιιεπ ιπι Πνεειιιι·πειιιε, ππι· πεπιειιει ντιπ

κει·ιιιΒιιιειΒειι Βπι.πιιππππιςεειεειιειιιιιιιιζεπ, πιιεειπει ειιιιιι·ειι·ειεπ

πι. ιπι Ριιι·επειιγπι πει· ()οι·πειι ιινιιι·πε πεοπιιειιι.ει: Ζει·ι`ειι ε"

Κει·ιιε. πιε πειιεριιιιειι ειππ ιιππ. ιειπιπιιιιι€ει· Πειι·ιιιιεπιπεειε

ιιππ Κει·ιιιιπεπιεπιεπ ε;ειιιιιι; ιιιιεπεπιειιειε Ψεεεπιειιεει.ιοπ

μ..! ΒΡιπιθιιει ιιοεπειι·επιπ πει·εριιιεειι.· Με ιιιειππι·ειιιι Πεεεε

'ιιππ Κιιιιιεειιεε ιιπει·πιε

Πεπει ιε.ιεπι:ε διπ-.

 

νοπ Βιιιιπ- Με $ριππει2ειιειι

πιειιι ιιιιιιι;επεπ. -- ιπ πει· Πιειιιιεειοπ :ειπε θ ω” 2 Αππιι

' πιιιιιι·ειι νοπ Κει·ιιιιι. πιιι·ειιειιγιιιιιι;. ε ιιιε πει·επιιιιιιιι ιπ πειπειι

Ε'πιιεπ ιει ειιι ι)ει”ειιι ιπ πει· πιεπιπι·ε.πει ι)εεεεπιει:ιι ι·οι·ιιειππεπ.

· ιπε .πω ιιπει· ειιιεει.ιεπεπ. πειεε πιε Κει·ιιι.ιι:. ρπι·επειιγιιιιιι. ιιι·ιιππι·

ειιιε δε.ι:ιιει· (ιιειρει,ις) ι·ιειιιε'ε Βι·ι'οιειε επι ιιιππειιιιιε ι
πιε ειπ Πιεπε εοι·π. ιπτει·πιιιιι ππίι.ι·ετεπ ιιεππ.

Κι·ιιειιιιιιιππ ιιιειρειε): Οφιιτιιπιιιιοειιοπιεεπεε

ι ειιι·οΒιιε.πε Απιζεπ

Με ιει·ε;ι·ιιππεε. Αεί θι·πππ νοπ επιπι·γοιοι.ιιεε επ Ππτει·

επειιιιππ·επ ιιπε Κ. Γεεεεεετειιι, πιιεε πει· ρει·ιιιιιει·ε Οιιιιιπεπτει

πεε 8ειιπει·νεπ ιπ πεε Απε;επιππει·ε ειππι·ιπ.<.ιιι πππ ει·ετ ιιπ πεπ

Νειειιππτεειιιειιτειι επιιιιιι·ι. ιιπε ιπτει·ιιιεπιιιιε θεινεπεν πιιπ

πεε (ιιιεπικεινεπε ετειιεπ πιε Αιιειπιιιει· πιεεεε θιιιι.ιπεπιειε πε.ι·.

Οριιιιιιιιιιιοειωριεειι ιιιιιει·εειιειπει. Κ. ειιιεπ νοι·πει·επ πππ πιπ

ιει·επ θιιει·ιπι; ιιππ θιιιιι·επει πεε ρει·ιριιει·ειι θιιιιιιιιιπιειε. Πιο

ει·ιιννει·2επ Βιιππει· νοπ ει:ι·οριιιεειιειι Ηετιποειιοι·ιοιπεπιιιει·πεπ,

Με ειε ε. Β. πειιπ Ηιιιο, Με Κοπιιε πιιπ πει θιιοι·ιοιπιι:ιε πι

εειιιιππτε νοι·ιιοιιιιιιεπ. ειππ εριτιιειιπιιι·ιιπεε νει·πιππππε·ειοπεπ πιιπ

Βιειειι:ειιιεει· Ριππιεπιε.ιιοπ πει· πεπειειιπει·ιεπ θιιιιεειιεπ. Πιε

εεε. ι:ιειιπιιιε ριπ·πιεπιοεε. Με ιιιειοιοςιεειι πιε ειπε θιιιιεε ιπιιι

εειιιιππιιι·ει· Ριπιπειιιιει·ιιπε πει· (ιιιειιειιεπρι·οι.οριεειιιεπ πε

2ειειιιιει. [Με Ε'ετιιιπι·ρει·ειιειιπιιπιιπε Με :πιπ ει·ιιεετεπ Τειι

επι πιε 'Ι'ιιιιειιειι πει· Νειιι·οειιιι. ειιι·ιιειφειιιιιι·ι. ι)ιε Βιει·ιιιιςπι·

εει Βεπιπιιιε πιπππιιππι·ιειι. ει·ιιιιιιτ ειειι ππι·ειι πιε επε.ιοπιιεειιε

ι·επιπ.ιε Αποι·ππιιιις πει· Κεριιιιιι·επ. ' ι

ειι·εεΓι (Βει·ιιπι: Νεπεε ιιπει· Ριιι·εειι.επ πει·

ιιιπεε. πεπ 1822 ιιππ 1888 ειππ ιιειιιε Βει'ιιππε πω" πεε

νοιιιιοιιιιπειι νοπ Β'ιιιι.ι·ιε πππ 'Ι'ι·ειιιιιιοπεπ ιπ πει· ιιιεπεειιιι

·ειιεπ Ιιιπεε ει·ιιοπεπ ννοι·πεπ Νεπει·πιππε πει Η ι·εε τι ππειιπε

ινιεεεπ, Με:: Τι·επιετοπειι ιπ πει· ιιιιιεε πει· ποπι ιπ πεει.ιιιιιιι

πεπ Οεπεππεπ εειιι· ιιιιιιιιε ειιιπ. επ πε.εε ιπιοιεεπεεεεπ μπει:

Κετειε.ιιιεριπεπιιεπ ιπ Τειειιεπ επ πεοπειειιιεπ ειππ. Δποιι εει

ειπει· ειπεειιιιςεπ πιεπεειιιιειιειι Κετει·ε.ιιι ιιιιππιε θ ι·εειι“ πινει

επεεειοι·πεπε Βιιπενι·πιιιιιει·νεπ πε.ειιινειεεπ,πιε ποπι πιπ πιει

ινιιεεει· ιιι πεπ Κπι·ρει· πειε.πει ειππ. Βιε Πιειιπεειιιπ ετειιι ω,

ππεε ειε 'Ι'ιειπιιιοπεπ ιπ ιιιεεεεππειπ νι'εεεει· εειιι· εειιεπ ιιππ.

Πιιτιιοιι'ιΒι·εειειι): Πεπει· πιε Αππεπεγιπριοπιε

πει εριπεπιιεειιετ θει·επι·οεριπε.ιιπεπιπειτ.ιε.

Με Αππεππειιιππε εει 110 Ε'ιιιιειι ιινιιι·επ ίσιειειιπει

Νεπι·ιιιε οριιε.: 17 πιει.

ιιιετπειειιεειιε Οριιιιιε.ιιιιιε: 4 Μπι.

Κει·ιι.ιιιιε: 8 πιει.

Κοπιππειινιι.ιε: 1 πιει.

Αιιπειιιιιπειιειπποιιιε.ιιειι: 15 πιει (Μπιιιππ8, Ριοειε, Πενιιι.ιιοιι

εοπ_ιπεεε, ιοτειιε Οριιιιιιε.ιιπιε). Δ

ΡπριιιεπεποπιεΙιεπ: 8 πιει.

Νγει:ιι.<.ιιππε: Β πιει.

ιππερειιεπνειιιε.ιιεπ: Επιποριιιιιιιιιιιπε, θι·πιππιπι·ιειιι·ειπρΕ.

Αιιιιιιιιεππ ιει: πει πει· Νεπι·ιιιε ο ιιπε. πεε πιει νειιιεε Επι·

ω" πει· ετεππιι€ερειριιιε. Βει ει· ιπετεετ.ειιεειιειι θειι

ι

ιποπειι·ιει·ι ειπ πει· Ι·Ιε.ιιπ νοπ 'Ι'ειειπ ν

1. Ειιπε ειιι·οπιεειι ει γ πι ρ ιι οιπ ε ιιε π ιι ιι.ιιιιε». Ηιει· πε

ειειιι. πορρειεειιι€ει· Βιιοριιι.πειιππε. πορρειεειιιε·ε _'Ι'ι·ιιπεππι·ιι

εεπεειιννειιππε Με Βι·ιιεεπεειιινειιππι.ι ιπ πει· θιεεειιπ πει·

Ριιι·οιιε. ·

2. Ιπιπεειιιεει· Βιιοριιιιιπιιππε ππι·ειι ι·ειιοππιππι·ε θεεεπινιιιει.

Πε ιιιιιιπειιε επι ππι Εγιιιιιιιοεει·ι‹ιιιπ πεε Κειιπειπεε.

ε. πεπ νοπ ειιιιιει·ιγπιριιοιπει· Βεπιιπιπιε ιιιιι ι·ιεει€επ ρι·πτε·

ιιπε.ιεπ Βιιιιππεεπ πππ Βιιιπι;ειπει· νει·ιιιι·πππε πει· Βει.ιπε..

4. πεπ νοιι ι.ειιιιοεει·ιιοιιιιι.ιοεε. Ηιει· ιεππεπ ειειι πεπ .Νεπ

ιιεπιιπιιιτιιπε;ειι, πιι.πεπεπ πεειιιππ ιιπει· ειπε πιειιιε ιπιιιι.ι·ειιοιι

πει· Οιιοι·ιοιπειι. πιπ Ιιεπιιοεγιεπ. Η ιοειι ει·ιιιιιι·ι ιπ ε" Βιε

ιιιιεειοπ, πεεε ει· ειειι πιεεε ιπιιιιι·ειιοπ ππι·ειι Αιιειι·ιιιτ πει·

ιι·ειεεεπ Ηιιιιιιπι·ρει·ειιεπ ιιπε πεπ Βιιιιι.ιειπεεεπ επιετει.ιιπειι

πειι τ.

Βιι·ειι-Ηιι·εειιι'ειπ (Ι.ειρει,ε·): Ζπι· ι)ιιιι.ιππει.ιιι

ιι ιιπ Ρετιιοιοειε πει· 0ι·πιτειιιπιποι·επ. Βεεριιειιι

ειε ειιιε. Ρεεπποεπιποι·επ πει· Οι·πιι.ε.. ιιι 2 εειιιει· Ριιιιε πει.ππειι

εε επι πιπ ειπεειιιεεπ εειιιπει·ειοεεπ Βιιοριιι.ιιπιπιπε. Βει πει·

ικι·ππιειπ'εειιειι Ορει·ε.ιιππ ιιοιιπιε ιιειπ 'Ι'πιποι· πιε.εποει”ι·

κιει·ι νι·ει·πεπ. Πιε Αειιοιο,ε;ιε πιιεπ πιιπιιει. Όει· ε. Ε'ει.ιι πετιιιι

ε ε;ιειειιιιιιιε ειπεπ εειιιιιει·ειοεεπ Βκοιιιιιιιιιιιππει Βει πει· Κ ι·π π

ιει ιι 'εειιεπ Ορει·ειιοπ ι'ειππ πιεπ ειπ πιιιπε ιππιι:ι·ιει·εππεε δει·

ιεριπ. Νεειι Σ'ω ιιιοππιειι Μπι. ιιιιειι πεε ειππειε Απε·ε πει·νοι·.

Μιειι πει· Ορει·ειιοπ εειιιτε πεπ ειπε πιιι'ιιεε ι.ιιιιιιιιιοιιιειοεε πεε

ι·ειιοππιπιιι·ειι θιεινεπεε.· ιπιπ ειειειιεε επι "πιο ε" 5. Γειιι.

Ι. Πεπιεπει.ι·ει;ιεπεειιιιιπς.

Βιεειιιιιι.ι· ινιεπ) πεπιεπετι·ιει·ι Ρι·πρειι·ε.ιε ιιπ εειπεπι

Υοι·ιι·πεε πιει ει·ε.ι.ιιιε ρει·ειιειιγιπ ·

. Κ ι· ιι ε ι‹ πι ει ιι π (Ιιειρειε;ι: Πεπει· ειπιι.;ε Απει·ιιε.ιιινειιι.ππε

ιππΒεπ εει ιιιγοριε. Ρει·πιιι·ε Βιιιε2επ ειιιεε Αιιε·επεριει..τειπε

ιπππεε εει ιιοειιιιιεπιπει Μγοριε. Πιε εεε. Βιιτ2πε·πι·επ (Επιεικ

ερι·ιιπεε) π·ει·πεπ ειε οπιιτει·ιει·ιε νεπεπ πεπειιτει. ·

›~<-ζ@_
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ιιΙ:::ιε

(Γτε:Ι:::τιι): :7:7ειιετο Π::ιει·ει:ε:::::ηςει:

::::ετ :::::::ιιτομε:ιο 'Ι'::Ι:οτ:ιιι:εεε ὰετ Δ:ιεε:: :ιεε

Η ι: :ι ι :ι ο :ι ε ιι ε. θ τ. ννειε:. ὰετει:: :::::, ὰεεε :::::::ειο8ει: ε::ιε

θ::ι:τ:οιὰι::ε ι:ιεεει::::ιε:.ι: ι::ιὰ :τιιιε ε:ιιιτ:ι.Ι, ννοΙε:ιο ν:ο::: ειιιε

::ι:ι::, εΙιετ :ε:ε:::ι Βεειὰινε :::::ε::τ. Β::ι 'Ποτ, :ιεε πι:: Τι:Ι:ε:·::::

:οεο ::::ιειε:·ι. ινι:τι:ο ι::ιὰ Ιιει ὰε::ι ει:: ο:ι:ει.ε::ε::ὰε Ιτιι:ε ευε

εε:ιει:: :νετ, ιειιτὰε ι:·ιι:ε:ιτειιι:οτ:.. ΟΙ:ει:::ι::: ::ε:.:ιε:ι:8:εε::-ε:ιειο

ιι:ιει::: ::ειι:ε 'Γι:::ετ:ιεΙΙι.·ιε:::ειι :ιεε:ικενειεεε:ι εειεε:: :ιιι::::Ιει:.

ετ:ιτιι:::ιιε ει:: ει:νε:ιεε ':'ιετ, νι:ε:ε::ε:ι: Με Ιτιεειεε:: ι:: ὰιο :ιιτ

ὰει·::ιι:::ιι:ε:· ιιι::::ιιι::ιετι ινοτὰε:: "ΕΤ, ει:: :.νριεε:ι ι·ετ:ιεεε::ι:ει·

'Ειι:ιετε:ι:εεε ὰεε Δι:εεε. Αιιεεετὰειιι ννετι::ε:: Ρτ::ριιτειε ειιιε:

ιιείει: 8:ι:ετ:ιιε ὰε::ιο:ιει::ετ:, εΙ:ε:ι:εΠε ε::ι.ε:ε:ιὰε:: ι:ι:τε:: Ι::

:”ε::::ιι:: ὰεε Β::::εε πι:: Τι:Ιιετ::ι::ιιεε. Α:: ι:ε:: Ρτερετε:ει: ε:ε:::

::ιιι::, Με ὰιο Ε::ιει::ιὰι:ιιι; νο:: ὰετ ίἱ:ιοτιο:ὰει: ει:: ει:: 8:ι:ετε

ι:ΙιετΒε:ιι, ννε:ε:ιε νετὰΙ:::::ι ι::ιὰ νοτεεΙιι:ι::ιε:: Μιὰ. Πιεεε

Β::ὰετ ειιτεεΙ:ε:ι ὰε.:':“ιτ, ὰιιει: ειιιε:: Ι:ει ὰετ ιι::ιετ::ι::ι)εε:: Βάιο

τιι:ε ὰεε Μει:ει::ιε:: ὰετ Ρτιιεεεε εειεε:: Δ:::“ε.::ις ι:: ὰετ Οικι

τ:ο:ὰει: Με: ι:ει:: Οοτιιιιε ε::ιιιτε :::::::::: :ι::ι: ὰειιι: ει:: ὰιο 8:ι:ετι:

ῆιιθταιειιι. Πει: Ιιι:: εε :::ετ ει:: :::::::ιιιοεει:ετ 'Ι'ι:Ιιετ::ι:Ιοεε ει:

τι:::. Γετ:ιετ ὰε:ι:ει:ειτιει·ι 8ι. Ρτ::.ρετι:ιε ειιιε:: ερ::::ε:ιε:ε::'Ι'ι:::ιοτε

Ρ τι ι: ε:: (Βτεεὰε::) εειιι: ει: εε:ι:ει:: νιιι·ιτεε:

Ι. Β':κιτρι:ιεε:ιε ιιι:: Βε::ιε:ιετνοττιε:::ι::ις. -

ε. Πεεειιιηιετιιι. ιιι:: :ι:ο:::ε::: Πεεεετ ειιι:: Βιιι:ιτεε:: ε::ιετ

::::ιτ:ιε ι:: ὰιο Β:::ετε. . . -

Β : τ ε :ι - Η ιτ ε ε:: :ε : ὰ ςΙ.ε:ι:ειει): Ι. Ζ:: εε:::ε::: νιιτιτε.ει

Βει:ιο::ειτειιοι: νο:: Ρι·::ρετε:.ει: νο:: ὰ:εεε:::::::ετιετ Ι:νι:ιρ::ι:::ιε

:εεε ὰετ ΟτΙ:::::. _ _

2. Ρτε.ρετιιιε ὰετ 5:::ετε :ιοειιπτιιὰιει ι::νιιι::εε::ει· Δι:Βει:.

Ιι:ε :ι::ιὰ ιιι:: Δι:ειε::: Ε:: :ι :με νο:: ὰετ ιι::8εΙιοτει:ο:: Δειπ

ε:ε ὰετ ε:ι:ετιει::ιε:: Γι:εετ:: ι:: ὰετ 8:ι:ετε ει: ὰετ Ηε::ὰ νο::

Ρτερετιιιειι ειιιε:: :::νι:ριεε:ιει: Δι:::εε Ιβ:: Π. Μνοι::ο) νν:ὰετ:εΒ·ι.

Απε:: 8:ε ει· ι ε τ :Βετ::) Ιιι:: '7 ι:ινοριεε::ε Δ::ειει: ::::ιετει:ε:ι:

ι::ιὰ ετε:: ::ιιτ:ι:ιι:ε:: Θ:ε:::::ι. ει:: ε:ι:ει:ει::ιει: Γε.εοτι: ἔεΐιιιιὰειι.

Δ ι: ε ιι ιι: Ι ὰ (Ρτε:Ι:::ι·ει) ὰειιιοιιεττιετι :ιενετ:::5εε 8ε:ιιιετνε::

ιιιτοι::::ε ι::ιὰ Πε::ιεεε:ιεει: ὰετ 8:ι:ετι:. Ι:ε: ::οε::ι;τεὰιἙτ ::νοριε.

Δ ε ε :ι ι ε Ι ὰ (Έ'τε:Ιιιιι·ι;) ὰει:ιοι:εττ:ετ:. ει:: νο:: ε τ :ι ε τ τ.

ιςειιιιιὰειιειι ::::τεερ:::ιε:ιε:ε:ι Βιι.ει::ε:: ει:: Κ ε τ ε ι : :. : ε ιι ι: ε·

ειιι:: ει:ρετιιει:ι:ιε. Ι:: ὰε::. ὰ:ε,ι;τιιι:ε:: Ηετι:ε :ι εε:ιο::

ὰο:: ΒριΙΙ:ε:ιε:: Ιιειιιιὰει: ειε:: Βεει::ει:, ὰιο νο:: ειιιει· Κε:ιεε:

:::::ΒεΙιε:ι ε:::ὰ; ειε :ετεεε ειε:: εε:ιτ εε:::νετ ι::ιὰ Μεεε:: ειιι::

:ι:ε:ιετ ει:: :ειιιε :'Ιειεε :::ι:::νιετε::

Πεεε ιν)7:ιτεΙιι:τις) ::ι:ι. εννει Ρενιιιιιει: ι:·εε::ο:::ιιι6εεε Πε

:.ετ:ε: ει:: ὰετ Κιι:ι_ι::::::::νι: νοττ:ε:ιε::; ει:: ὰοτ Κοι:ιι::::ιι:νε

ει::ὰ Κιι6ιε:ιει: ε:: :ιει::ετ::ε::.

ει:: Ι ε ι: :: Ψ :ι :ι ε; (Ιιειρειε;) ὰε:ιιιι:ιε:τιετΙ ειιι Βιετεοε:ιορ πι::

νετετε:::::::ε:ι Βι:ὰ::ε:ιετιι.

Β ε ε ι (θιεεεει:) ὰε:::ο::ειτ:ετι. :::ι:ιτοε:ιιιιιιει:::ε Ρ:·::ρετεπε ι·ο::

ὰ:εΙιε::εε:ιε:: Δι:,ε;ε:: πι:: Η : ν Η ι: εε :ι ι :ι Η Ι ι. τ ε. τ.: ι: ιι.

Νοτ:::ε.Ιε ει: ει: ο::Ι:::::ιε:ι :ιει:ι :::ν::οςει:. -

Η: ρε: ( ε:ὰε:Ι›ετ;) ι:ε::ιοι:ειτ:ετι ξι·::.ρετε:ε ε:ι:εε Πι::το

::::::ε πι:: Αρ:ι:ειε ὰεε 8ε::::ετνειι, :ιι ννο:ε:ιε::: ειιι:: ειιιε

νοιι ὰετ Βειιι:ε :ιιιειςεεειιὰε θεεε::ινι::ει Ι:ε::::ὰει 'Θε ::ι:::ὰο::.ε

ειε:: ::ιε::τ ει:: Η:ιι::::. εο::ὰετ:: ::::: ειιιε νο:: ὰετ (Με ι:ι:εςε

ει:ι:ιεε:ιε Βιιιετιιι=ιε Ήϊ:ιε:ιετι::ιε ιο::ιιιιω.

ννει;ε::::ιι:::ι: Πε::ι:): Η:::τι:ε:ιοριεε:ιεΡτ:ιρετιιτε.

Ι. Π:ι:ι:ε εοτι:. ιιει·:“ε:·. ιιι:: ::ει;:::ιιε::ὰε::: Ιιι:ιεε::ειιειτ:τι.

2. Ζιιτ ιιιιι.:ιο:. Δι:ειι::::ιε ὰετ :;τε:ι::ιει:εε::ο:: Κετετε::ιε.

δ. Βιιτ:ιο::: ὰετ Ο::ει·:οιὰεε: πι:: Ηι:ειι:οττΙ:ειςιει: ιι:: 'Ι'ι:ε:ιιτ,

ιι:: ει:Ιιτο::::ε:ε:: Βε.ι:::: ι::ιὰ πι:: :ιεε:::ιιτοεει:ετ Ρ:ιτ::ιε:ιι.ιετιιι:ε

ιι:: Ορ:.ιιι::ε. ·

Β.ιι:::ετ (αι:τεΙιιιτις) ι:ε::ιο::εκτιετΙ, Με ὰετ θε:ιεΙτ ὰοε

Ρ::ει:::ιο:ιεε:ιε::εετι:::ιε ε:: 8ι::ιι:ιε:ιι:τι:ετ:: ει:: Η::.ιιεει:

ὰειιιιιιιειτιει·ι ννετὰει: Με::

ν ε: :: ει.: ο :ι (Ο:ιε:::::::2)Ξ Ρι·ερει·ιιιε νο:: :Β ι:: :ι ο Ι ι ε ὰ ε τ

Α ι·ιετ. εει::τεΙ. τει::ι.. Ιιι:: :'ιειεε:::ιεΙ:ει:ε::: Ο::ιοτει:::ε:ςεΓΔεε.

Οτι: :ι ει: (Βτε:τ:ει:) ι:ε::ιο:ιε:.τ:ετι ει:: Ρτι:Ιι:ετΙ:ι:ι: ιιι:: νει·

ειεΙΙΙ:ιιτο:: Βιι:ι:ειο::. .

8 ι: :ι ε ι: ὰ : ι; ε: (Ρτε:::::“ι:τι): Νειιτο::Ιιτ::Ιε:: :ιι ὰο:ι ΜΜΜ::

εε::ις:ιε::εε:Ιε:: ὰετ Β ε 1 ι: ε Ι: : ε τ.

δε :ι ι:ι:ε (_Πτεει:ε::) ι:ε::ιιι::ειτ:ετΙ. εειεε ::ει:ε ν:ε:ετνοτι·:ο:ι

ι.:::::: (απ. Ι.ιιεετ::ετ Βετ:ε:::), ει: ὰετ ει· πω:: ειιιι€ε ννειιοτε

νε:Ιιεεεετ:::ιι:ο:: ::::εεΙιτει:::ι ειιι.

(Ε'οτιεε:.ει::ιε ίο:ις:5.)

Βιεεε

Τειεεε::ειεΙ::·1ε1:τε::.

Ρε:·εο::ι::ιει.

- 0ο: ΟΙιε:' ὰετ :::ι:::Δτ-:::εὰιειι::εε::ει: Α::εὰει::ιε, Ρτο:'. Ι)τ.

Δ. .Ι. 'Ι'ετε::οε:::, ὰετ ι:: ὰετ νιιτ:ε;ε:: Ινοε::ε ειιιε:: επει

::ιε:ιετιεε:: Πτ:::ι::: ει:: Βτ:ιο:ι:::ιε ι:::ιτειει: ν::ι:::ιε, :ει ει: ὰετ

θεεισ::ι.ετιιεε ετ:ιτε:::::._ Ζει:: 8τε::νετ::τε:ιετ ὰεε ετ:ιτε::::ιει:

Ο:ιε:'ε ει:: ει:: Κιιιι:“ετει:ε ὰετ Δ::εὰε::ιιο ι:ει: Ρτοιεεειιτ ὰετ Ρεν

ε::ιε:.τιε Β:·. ιν. Β ε ε :ι τ ο τ ο ν: ιζενν::::Ιτ.

- ει:: Δι:εεε:ε:ιι:ι:::ς ι:: ὰε:: Κ:::::ριε:: εειεε::

ει:: .Τειιιι::ετ :ει :Με Κοι:ει::ιε::ιειι άετ ::ιεε:εε:: Με1:::::

:::ιιι-Ηει:ειιετε:: Πι·. Β ι ι: :ι ατι: Β :ι τι, ὰετ εε:: ὰε::: Αι:ε:ιτ:ιε::

:ιεε Κτιο8εε Με ΟΙιετιιτει ὰοε Ιίτε::εεεετ:ιιι::ι::ιε·ε-Ιιε.εετε:ιε ὰεε

 

Ειπε:: Κτειιεεε ει:: ὰε:: Νε.:::ει: Ι:ιτετ Πι:_ιοε:.ει ὰετ Κειεετ:::

Α:εεε.::ὰι·ι: Ρεοὰοτοννιιε :::::ι:ιετιε, ὰετ δι. Ψν::ιι:ι

:::::·οτι:ειι ΙΙΙ. Κ:ιιεεε νει·:ιε::ε:: ινοτὰειι.

- Πε: :::::ι:.ετε.τει ὰει· ρτειιεειει:::ει: Δτ:ι:εε Πι·. Β ε :ι έ: Γε τ,

ννε:ι::ιετ Ι:ε:ιι:::::τ::ε:: ὰειιι Β:·ιιιιι:ε:ιεε::ε:: :ιεε σιτε:: :ιιι Ραπ”

θειου ι::ιεε:::ετι πετ, ::ε:ι.ε Με :::::τε, ει:: 1. Ο::ιο:ιω· 88:Πε ιι

Η η ε ε τ:: ε ὰ ε ι:: Κ ι: : ε ε τ ιιι ?.:ιτε:ιι:_ιε δεεΙο ειε:: νοτετε::ε::

ει: ὰ::τΓε::.

- Δ:: ὰετ Π:::νετει:::ι. 'Ι'ο::ιε:ι :ει ειιιε ε;εΙ:ι:ττε

Ιιι::::ιε::-εν:::::ιοΙοι;ιεε::εΗεεε::εε::::Γι ι::εΙιε

Ι: ε :ι ε ε ι το ι ο ::, ννε:ε:ιε ειιι:: Ρτ:ιεεε ι:ε:: Ρτι::“εεει:τ [Π.

Οτει::::ιι::.:::ει: . ειιι:: νιεειι:·ε.εεε-Πτ. Α. 8ι::ιοιιι·εενιι,

ειιι:: Βε:ιτει:ετ - Πι. Ε. Κ ο τε :ι ε ιν ε :ιι ι::ιὰ ειιι:: Βι:ι::ι::::ε

:ιιπ ι::ιὰ Κιιει::ετοτ - Πι·. Ρ. Ι: ε ν: ε ι: ε ο :ι ,ιεε:ιι·:::ι:: ιιπι. - Ρτο:'.

Ο ι· :ι ι:: ι:: ιι τ ι Ι: ε ι: ιιι:: ὰετ θεεε::εε:ιε.:': εειεε Βι::Ι:οι:ιε:ι ειιι::

θεεε::ε:::: ι;ε::ιιιι:::: ι::ιὰ ει:εεε:·ι:ε::ι Ιω ΒΙι:. εεερε::ι:ετ ει: ειιιει·

Ρτ::ιιιιε Π:: ι:ιε :ιεειο :ιιι :Με ει::οε .::::ιτεε νο:: ει::ο::ι Απ:

Με: ειιιειιι 8ι::ὰει::ε:: νοτιςεε:ε::::ο ννιεεε:ιεε::ε:“ι:ιι::ιε Δτ::ει::

::Ι:ε:· ΘεΙ:::τ:.ε:ι::::'ε Με: θν:::::ιο:οις:ε. (8ι:ι. Β:::ε:: -Β. :Πω

- Ποτ Ρτ:νιι:ιὰοεε:ι:. Π:: Βε:ιτετιο:οειιο ε:: ὰετ Ποε::ε:ιετ

Π:::νετειι::ι. Ι)τ. (ιεε: ε θε::τιτει:::εινε:ιι ω, Με :Πε

«Β.ιιεε» ετ:'εΙιτι. ειιιε:: Βιιι” ει:: ὰο:ι Ιιε::τειι:::: ει”

Η ν ε ι ε :: ε ι :ι Ι: ε ιιι :ι ο τ ιζ ετ::ι::ιο::, ι:::: ιει:οι::: ::Ιιεε:ε:::::.

- ιν:: ὰετ «Νενν-Υιιτ:: Πετε:ὰ» ιι:ε:ι:ο:. Ιιι:: ει:: τειε::ετ Βιε

::::ι:::ι:ετ νο:: Νειι·-Υο:·::, ὰετ ι·ι:τὰετ::ει:ὰ ι:::ιεε::::::::: Ιι:ει:ιε::

ενοι:ε, ειε:: ::ετε::.ετ:ι::ιτι,50,ωΟΠυΙ:ετε ει: ειιιε ι:: Ρο :ιεε

Ι: ο ι ε ιι ε τ ε :ι ε τ ε, ὰεεεειι θ::·::::ιιι:::ις Ρτοιεεεοτ Β ε Ι: :-: ι: ε: Μ.

:νεςει: εοΙ:ε. ω:: ΗειΙνετ::ι:ιτει: εειεε:: ὰιο Βε::::::::ι:ε::ε:ιτ. εειιι::

Ιιε::ι:::ι::.ει:Βε:ιε::. Βεὰ:::ι;ι::ιε εο:Ιο εειιι. Μ." οι:: Δι:εεε:ι::εε νοιι

Δετειε::. ι::ιτι:::ιετ ει:: νο:: ὰει:ι θεΙιετ ὰετ ετννΜιιι:ειι 8ΠΜΜ

ι:ει:ι:.:::::.ετ. :ιεε νετ:::::τε:: ειε ετ:'ο:8·:·ειε:: :::ιετ:ιε::::ε. Ρτι:Εεεει:τ

Βε ::τι ι: ι.: ει:: ιεὰιιε:ι Με ειιὰτιιιςιιε:ιε 60,00:: Π0:::Ι:°8·Α::ετ.

Μεεε:: ιει:εε Με:: ::::ι.ιε:ιε::::ιει: Α:::ετ:::ι:::ε:·ε, Με ειιιε Ρε.τιε

εε:::ε:::ει. ιινιτὰ, ειιτι:ε:ιε·εννιεεει:. Θ: εεετε, ο ε ε ει τι ι ε :ι ε

θε:ε::τιει:ετι., ιι:: :ετ ὰει: Δι:ιιιε:: ειιιετ Κο::

:τιι::::ι:::::::ιεειι::: ει: ιιτ::ε:τε::, πιο :ειιιει· Α :ι::ι

τι:ιε::ετ ::νιι::ει:::ε.

Ζ:: ὰιεεετ 8::ιε::ε :ιιιεεοτι ειε:: ει:: :ιετνοττει:ειιι:ετ Βιι:αετιο

:εεε :ιι ὰετ «Ν. Γι. Ε:: :ιι:ἔει:ὰετ:::εεεοι::

Πε :ει εννε::ε::ι›ε, ὰιιεε :Με Αει:εεετιιι:.ε; Με: εεεει::ει::ιε ι::ι

:::::::ιειετιι:ιεε- ι::ιὰ Ηει::::ιι:ε:::ει:ιοὰει: εειιε::ε ει:ιεε ::::::ι:ει:

Με Βε:: τ: :ι ι; ὰετ ιςετιιὰε ει:: ὰ:εεε::ι θεΙιιο:.ε ει: :ι::νετε:5::ι;

::ι:::ε νετι::ιει:ετε ι::::“ει::νειεειι ::ι::, νει: _ιει:ε::: ι:: ὰ:εεε::: Γεε:ιε

ειρετιι::ε:ιιε:Ι ετΙιε:Ιε::ὰε:: Ροτειι::ετ ειιιε: εε:ιο::::::ε:ι ι::ιὰ ὰετ

εε::::ι:εειε:ι Νιιι:::ρτι::':::ιε :::ι:ετεοεο:ι ινετι:ε:: :ν:τι:. Β::ε:ιεο

ειι::ιετ :ετ εε ειιιε:: ὰ:ε Ρ:::ε:::. ειι:εε ιεὰε:: Βεε::νει·ε::::ιι:ιεε::,

ὰιιε Ρι::::::ι::::ι ι::ιὰ ::ι:.ιι:ε:::::ε:: ει:: Κι·ι::::ιε:ι - Με ιιιιε ι:::τι

ιεε:ιε Βε :ι τι :ι :ι·. εε:Ιιει. εειιι:: :ιιπ - νι:τ:ει::ιις ε :ι ιν ει· :ι ο ιι,

::::·ε Ηε:”::ιιιιιι;ει: ιι.::ειι:ιει::: ει: ερε::::ε::, ὰε:::: ιεε

τει:ε ὰιο ει:: ι:ει:: θεΙιιειε ὰετ :::::::ι::::::::: ι::ιὰ εερει::::ε::ιο::ει:

'Ι'::ετιιιι:ε ετ:“ι:Ι:τει:ε:: Γοτει:::ετ ινιεεε:ι, Με ννει: ::οε:: ὰετ :νες

Μ, ὰετ εειεε: νο:: ε:::ε::: ι:::τε:ιιιι:ε εο:::::ξει:ει: ΙιεΙ:οτειτοτιιιι::ε

Βερε:·:::ιε:::. Ι::ε ει:: ιι::ετ:ιειιιιΙ.ε:: ::ν:τ:ιι:::ιτ ι:: ὰετ ιιι ε:: εε::

::ι:::ε:ι Τ::ετε.ριε ειιτ:ιε:ιε:ι:ει:;ε:: :ει, ι::ιὰ εε νετε :ιιι:::ι.ε

Ι:εὰιιιιετ:ιι:::ετ, :Με ννε:ι:: Τι:::ετ::ι::ϋεε _ιετει ει:::ο:: :ι::ε:: νετ

:.ι·ι:.ι:ε::ι:νο:: ι::ιὰ ἔεὰιι:ὰιε ιιι:: Θει·::ιεεε::::τε::::ει ι::ιὰ νε:·εε:ι:::2:.

:πως ὰετ Ιι:εΙ:ε:·:ιεε:: Ηε::::ιει::οι:ε:: ι:ιτε ει:::εε Ηι:::::ι:::ιε ει::

οι:: Υετίε.::τε:: εειεε:: ννιι::ιε:ι, ι:εεε Με:: ι:: ::ει::ε::: ει::ε:ςει:

Ρε:: ει: ὰο:ι ει: ::ο:::ρ:ιειετιε:ι νετ::::Ι::ι::εεε:ι ὰεε :::ε::εε::::ι:::ει:

Οτεε::ιε::ιι:ε ει·ιιτο::: :ινοτι:ει: κι».

- )'ετειο:·:ιει:: 1) Αι:: 8. 0:::ιο:ιετ ιι: 8ι. Ρειετε

:ι ι: τε; ὰετ :ει::ι_ι::::τικε Ο::ετοτει ι::ιὰ Πιτε:ιιοτ άεε Ι:·τει:::ει:

εεε «Α::ετ :ιε:ὰ::·ειςε::ὰει:>› ει: ὰετ Ρειετ::οϊει· Ο::::ι:εεεε. θε

::ε::::τ::: Πτ. ΑΙεει:::ι:ει·Τει::ιοτει::εε::ε:ιε::ι,ιι:: Δ::ετ

νο:: θ? .:::::τε:ι. Ι)ετ Ηιιιιςεεειιιεὰειιε, ινε:ι:::ετ :εετ 45 :ειπε

:::οτ ὰιο Ρτειιιε ει:ειζει:Ι::. ω. :νετ Με:: Η::ις:ιει: ὰεε Λεπτο

:ιο::εει:ε ι:εε Βεεεοτ:ε ὰετ Α::ειεΙιειι ὰετ Κι:ιεετ::: Η ιιτιε, ει:

:ινε:ι:::ε:: εεε:: Με εει:::::::ιε :ττει:::::::ε εε::ϋτ:. Πι·. 'Ι' εε:ι. εε

::ιιτιε ει: ὰε:: ::ετνοτ:·εεε:ιὰειε:ι τι:εειει:::ε:ι Ρενε::ιειετ:: ι::ιὰ

Επι:: εεε:: ει:: :;ιιε:ιι:εετ Αὰι:::::ιεΙτεΙο:· ι::ιὰ ΟτΒει::ει:.τοτ. ὰετ

::ι:τι::: εειιι ειιι::::ιε::εε ιιτιε:: πιο ι:::τι::: ω:: ε::ει:τι:ε::Ιοεεε.

:νι::::ννο::ει:ὰεε Ψεεε:: ι::ιὰ ειιιε Β:ε:ιετ::ει: ιι:: Π::ιε·ει:ιςε πι::

Κτε.::::ε:: ι::ιὰ (ιεει.:::ι:ε:ι ι:Ι:ι.τει::ε:::ε Λι::::.::::ις ι::ιὰ :'ετε::τ::::ς

Βε::οεε. :Στ :ει εεε:: ::ε::ιιι:::ι ει:: Πε:ιετεετεετ ι:ε::ιεε:ιετ Ρ::ε::ε:.τΙ:ε:

ω:: ::ιε Βιιεειεε::ε; ει: Ιιι:: ει· ε. Β. ὰειι ::τεΠ::ε::ι: «:.ε:::::::ι::: ὰετ

Ρενε:ιιιιιτιο» νο:: Κ τ :ι ί ι Ι. - Ε) Ι: ι ι: ε· πι:: Δ:::::ετ::ι:::Βε:ι νο::

Ρτοι`. Μ:οτεοι εννο:4: εε:ιο:: ιι:: .ιιι::τε 1881 ι:: τιιεε:ει:::ετ

Βιιτει:::ε ::ετει:εεεεεΙιε::. Σ) Ιιι: Δ:·ιι::ιιιι8·ε:ει::ιε:: Ηιιιινοτι:ε

::ιε::Ι, ι:νο::::: ε: ει:: εὰιιιιιιιειτειινειι: Ινε,ι.:;ε ει:: Ξ: :ειιιε

νετΙιε.:::::. νετ, ὰετ Πι::ιι:εννει·::ε ίτε:ρτεΚιιειετε::ὰε Απ:

.Ι ει: Κε: Ιιι: τι ε ιι:: 48» Βε::ε::ειε:ιτε, εεε:: 16-_ιε::τιςετ ειε::

Ι:ε:ιετ 'Ι'ειιεεε:ι.. Ε:: ννειτ ετε: νο: ειιιιι>;ειι :νοι:::ει: ειιι ειιιε::

Βε:`ε::: ειιιε Ρε:ετεΙ:::τ:.; ει:εεεν:ιεεειι ννοτὰειι, ννει: ετ πω:: ι:ε::

:ιιι Ηει·Ιιει νοτιι;ε:: .ιι:::τεε ετε:ιεε::ιιΙ::.ε:ι .Τ::ιιο:ινετιι::ιςι::ιεε:: ιι:

Πο::ι:εν:: ει:: Ρο:ιεε: ιιι:: Αι::::ειεετει ι::ιὰ Πιιι.ειιςΚε:ι Ιιεει::::::

:και εειεε. 3) Δι:: 12. Ξε εε:::Ιιε:· ιι: Κιεε:ιι::ε ν:: ὰετ Οτὰι

::ιιιι:ι· ιιεε θο:ινοτι:ε:::ε:ιιε- ε::ι:εε:::::ιε:ιοεριιεΙε Πτ. 8 τε ι: :ιι::ι

Κ ι τ :ι ο το ν: ιι:: 87. ΙιεΙ:ει:ειε.::τε ει: Ρ:::.:::ειε. Πιε νε:::ιι Ιεἔειιὰ:

εειεε ετ νοτ εε. :Ο .Τι::ιτειι ετ:ι:::8::. 4) Ιιι ιν ετεε:::::: ὰετ



430

1'1·ε1ρ1Μ11121ε1·ε1111ε 11121. 1111ε Ρε11·11111.11 1)1·. 'Ι'1111‹1111111 ε

8 ε ο 112 ο Ι ο εν ε111 1111 1111111· νοπ 45'.111.111·ε11. 121· 1111. 111111: 1884 Με

11121. 1111111· ε;ε1νεεε11. 5) 11111 8. Βε1111111111ε1· 111 11111. 11111· Ι.ε11ε1·

11ε1· 11ο1·11.11ε11 Ρ11ε1ε111·ε1.11.11ο11 Πι·. .Ι ε. 11 ο 11 Ρ 1111 ε ο 11111 ο 111 11111

1111 48. 1..ε11ε11ε”11111·ε 11.111 Έγ111111ε. 0111· Η111,ε,·εεε111ε11ε11ε 11111.1ε·

Με 111. 8εο 11.1ε111 1111111 «Η. 11171.» 111111ε111, εε111ε 111ε11121111,

εο11ε Α11ε11111111118· 1111 11ε1· Κ1εν1νε1· Π111νε1·ε11111 1111111.11ε11. 1111

1νε11:11ε1· ει· 1889 111111 1112181111 ε1·1111111,·1ε. Νε.ο1111ε111 ει· εο11111111

111111' 81111111 Με 1..111111εε11111τε111·211111 Κο11ο1ο11εε11ε11 Κ1·ε1εε 11ε111ε111,

11·111111ε1.ε ει· 1111111 1895 1111111 811111111111 11ε1· Βε.1-11ε1·1οΙο.1.11ε 11111 11111

ε11:1111 111ε111111 1111· Ε11ρε1·1111ε111111111ε1:112111 111111 1ν111·11ε 11ε.1111 1111110

1·11.111 11εε Κ1εν1εο11ε11 1111111ε1·1οΙοε1εο11ε11 Ι11ε1:11111ε. 1111 111112 11111

εεε ,ΤΜ11·εε 1111ε1111111111 ετ 11.111 Α1111'ο111ε1·1111811εε θο11νετ11ε111ε111ε

Βε1111εο111111εε1111ε 111 11111 111ε Β111111:1111111ε ε111εε Ρ11.ε1ε111·ε11111ο11

1111εε111ε1. Πει· νε1·ετο1·11ε11ε 1111 11.111:11 ν1ε1111ο11 Ι11ε1·11.1·1ε1111 1111111·

11ε111εεε11, 1111111ε111Ι11:11 11111 11ε111 11ε111ε1 11111· Βε.111ε1·1οΙο1.11ε 111111

1118111211.

_νο11 Π111νε1·ε11Ξ11ε11, 11·1ε11. 111ε1111111111 11. Κο1181·εεεε11.

- 111111 11ε1· 111ε11121111εο11ε11 8111111181 11111· Ο 11εεεε.ε1 Π 111

νε1·ε111111ε11111· 11ε11 νε1111111ε11 1..ε111·ε1.1111Ι 11ε1· θε

11111·1.ε111111'ε 111111 θγ111111ο1ο111ε 11εεε111ει 11111· Ρ1·1ν111.11ο

2ε111 11111· 1111111111- 111ε11121111εο11ε11 Α11ε.11ε1111ε 01. 117 ε ε 111 ο Ι ο 11

Ο11ο 1111 111 Α11εε1ο111. εε111›111111ε11 ννο1·11ε11.

-Ζ11111 1111·ε111.ο1· 11εε ν1ε111Ι1ο11ε11 111ε11121111

εο11ε11 111ε111111ε 111ε1·11ε111ε1 1ετ, 11.11 81εΙΙε 181111. Ο11.'ε,

11111 Ρ1·οί11εεο1· 111111· 1111γε1ο1ο111ε1:11ε11 0511111111 Ι11.811Ι11ε11111.

211 εε111ε111 θε1111Ι1'ε11 -- Ρ1·ο1.1)1. 1111111112 111111 211111 εε

1ε111·1.ε11 8ε111·ε111.1·- 181111. Α. 111ο11ε.1εο11ε1ν εε1ν111111

8111121111 111ο1·11ε11. Ρ1·ο1. Πι·. Ο 1.1. 11·111·11ε 1;Ιε11:112ε111ε 211111 11111

1·ε1111111.ς11ε11 11εε Ι11ε1.11111.ε 2111011111.. 111.121.)

- 211111 Νεο111'ο111;ετ 11εε νε1·ετο1·11ε11ε11 Ρ1·οϊεε

εο1·ε Νο1.1111ε.εεΙ 111 ν21ε111ε1; 111111111ε111,1.ν1ε 111111 11ο1·1

1.>;ε111ε111ε1. 11111111, 11111· 1)11·ε11το1· 11ε1 Π. 111ε11121111ε1:11ε11 Κ1111111 111

1111111·11ε11, Ρ1·ο1'. 1)1·.Γ1·. Μ1111ε1·, 11ε1·111ε11 1101111111.

- Α11 81111111 11εε νε1·ειο111ε11ε11 Ρ1ο1εεεο1·ε 01. Α 111 ε 1· 1

1·111εε1· 1ε1. 11ε1· Π11·ε111ο1· 11111· 11ε.1111·1ν1εεε111ε111111111:11ε11 νει·

ε111111ε11111.ε111111ε 1111 Βε1ο11εεεε11111111ε11ε11.1111ε 111 Βε1·1111, Ρ1·ο1'. Πι·.

111ε11. 11112111. '.1'11εο11ο1 1811111, 211111 οτ 11ε11 Η. Ρ1·ο1εε

εο1· 11111· Ρ11111·111ε.21ε 111111 νο1·ετε.1111 11εε 1181111111

2ε111.1ε1:11ε11 Ι11ε1.1111τε 11.11 11ε1· Π111νε1ε11111. 1111111

1: 11 ε 11 ε1·1111.11111 0111111111.

- Με 111ε11121111εο11ε 8112111181 11111 Πο1·11Με1· Π111νε1·ε11:11τ 11111

ε1ε11 111111” ε111111· 11111· 1ε1.211111 Ε'ε11111111τε-8112111111;ε11 11111. 11ε111 Μο

1111ε 11εε 111ε11121111ε1:11ε11 81:11111ε11,11111111εε 111 111εεε111 $ει11εε1ε1· Βε

ε1:111111.1111: 111111 11111·1111ε1·, 1111111 11111 1120181. 211,1.» 11ε11ο111ε1. 1'ο18ε1111ε

Βεε1:11111εεε εείεεε1.:

1) 1)1ε 11ε11111€111111ε1νε1εε ΠεΒε1Γ111111111ἔ 111 11ε11 1181:11ε11ο111,1ε11

11ε11 111111ε1·ε11 Κ11τε11ε εε!! 11111111. ε11111111111ε11, ννε11 ε111ε 11ε1·ε.11:111ε

Πε11ε1·111111·111111 111Μ111ε1:11 εε111νε1· 11111ε111111115111· 111111 11111111: 111·

νν1111εο111 ε1ε1111ε1111, 11111ε111 11ε1· 01111111.111.ε1· 11εε 111ε11121111εε11ε11

511111111111ε 11111111· 111·11111.1εο11ε1·, Με 111εο1·ε11εο11ε1· 11111111· 1111. 1111111

11111. εε εο1111.1:11 11111. 1-1111ε111 111·111111ε 1111· 111111111111:11 11ε1111111ε11, 11ε11

1111 νο1111τε11 8ε111εε1ε1· 1:11111ε11·ετε11ε11 Α11ε1ε.11 νοιι 8111111ε11ε1ο11

1111· 111ε Με1112111ε1· ο11ε1· Ρ1111.1111ε.2ε111ε11 11·1.1ε1111νν1ε 211 1111ε1·ερ1111

Βε11 1111111· 11111·ε11 ε111 νε1·11111·21εε νε1·111111ε11 211 ε1·εε12ε11.1

2) Βε εο11ε11 11111· 111ε 111111ο11ε11 νο1·1εε1111Βε11 11111· 8111118112 Βε

111εετε1·211111ε11, Μεο 111ε 11εε 2., 4., θ, 8. 111111 10. 8ε111εε1ε1·ε, 1111·

111ε Με1112111ε1· 111111 Ρ11111·111.112ε111ε11 11Μεεε11 πετάω; ε11ε1:1=11ο111

1111111 ε11111 11111 1111· 111ε 11ε111111111111111111Ι1ε1·1ε11 Με111211111τ 111111

Ρ11111111112ε111ε11 `11εε111111111ε11 νοι·1εε1111,11ε11. 11111 1111.1111·Ι1ο11 1111111

ε1·111ε11 $ε111εε1ει· ε111ερ1·ε1111ε11 1ε11εεε11.

-Α1111ε1·Κ1ε1νε1·Π111νε1·ε11111 ε1111111111·2Ρε1εο

11ε11111 11111· 111ε11121111εο11ε11Ρ1·111111111εΙ1ο1111111ε

1110112111» 11.11ε.111ε11 νο1,1.1ε11·11111:ε11, 1111111111 1111111 21111121

111ε ε1·ε1ε11 Ρ1·1111111εε11 11111111: 11εε1.111111ε11.

- Με νο1·Ιεε1111εε11 111111 ρ1·111111εο11ε11 Πε11 1111

111111 111111ε11 Με 111121. 11ο1:11 11.11 1111111111· 1·11εε1εο11ε11 Π111νε1ε1111.1

ε1111.1.. 01111 ε11121 1111 Κ 0111111, Με 11111 80. $ερ1ε11111ε1· 11.11 11ε1·

Πο1·1111.1ε1· 1.1111νε1·111111.1. 111111 11ε111 Α11111.ο111ε11 Ρ1·ο1.Π1·.

1111 11 11111· νοιι 7 -9 11111· 111ο1·ς. 111 Α11ν11εεε1111ε1Ενο11 1:11. 80 011ε11ε1·11

11εε 011ε.1·1ς1ε1·1:ε11111111νε111ε 111111 8 1·11ε11εο11ε11 811111ε11τε11 11εΙεεε11

1111111111, 11111εε1ε ε111.1.1εε1ε111. ννε1·111111, 1111 ε111ε Βε1111.11111111ε.ο111111ς

111111 Βε111ο1·ε 11.111 εε11ννε.1·2ε11 Β1·ε11. 11ε1·ε11ε 1ν1ε11ε1· 111ε 81:11Ι1εε

ε11118· 11111· Π111νε1·ε11.111 11.11ο1·1111ε1ε.- Α111 5. Ο111ο11ε1·1ετ 11111 Η 111

νε1·ε1 111. 1 'Ι' ο 111 ε 11 11.111 Α11ο1·11111111.π 11εε Κο11εε11ε 11.111' 11111111

ε111111111.ε Ζε11: 11·εεο11Ιοεεε11 1νο1·11ε11. 111111 811111ε111ε11 1111181111 111

Ι111111εεε11ε111ε 11111 28 'Ι'1111ε ε11εεεε11ε1Ι1.

-Ι)1ε νε1·1ν11Ι11111ε 11ε1· θεεε1Ιε1:1111.11: 1·11εε1

ε1111ε1· Αε1·21ε 211111 Α1111ε1111ε11 11.11 Ρ11·οεο11· 111ε1:111

11ε111ι11111.1111εε 11ε1· Χ Ρ1το1το111111ο1181εεε 1111111 4.-11..111

1111111· 1908 111 111οε111111 ε111111111111111 1111111. 01.11· 111111,111ε11ε11ε1

 

11118 11ε1111.1111 10 8111. Με11121111εο11ε νε1·ε111ε 111111 Ι11ε1.11111.1ο111ε11

11111 11ε11 Μ11.=111ε11ε11ε11.1εε ε11111ε111.ε11, 1111111 11ε1·1111111111·1, ε111ε11 νοπ

11111ε11 Β·ενε1111Ι1ε11 1)εΙε1.11ε11ε11 211111 Κο11111·εεε 211 ε111εε111Ιο11.

111111 111ε1ε11111·ε11, 1111111511 νο11.1·1111,·ε 11.111' 11ε111 Κο11111·εεε 2ο 08.11.0511

11εε11ε1ο111111ε11, 1νε1·11ε11 ε1·ε11ο111., Με '1111ε1 11ε1·εεΙ11ο11 Με 211111 15.

Ο111.ο11ε1· ε1112118·ε11ε11 111111 Α11το1ε1ε1·ε1.ε ο11ε1· 1νε1111.1·ε1.ει1ε 1116

'Ι'11εεε11 1111111· 1101111811 Με 211111 1. Νονε11111ε1· 11. 8. ε111211εε1111ο11.

Α11111ε111111111ε11 211111 Κο111,1·1·εεε, 1.110 11111ε;111:11 11111.1-11· 8ε11'11ει1118:

11εε Μ111111ε11ε11ε111·11εεε, 1111181111 ε11ε111Μ1ε 1111111111ος11ο11ετ 1111113

11111. 1.111τε1·2ε11:1111ε1. 1ε1. 111ε.Βε1111.11111111εο111111ς Με 11ε111 νο1·ε112ε111

111111 11ε1· νε1·11111111111η Ο. Θ11111·11.εε11ε1.νε111 111111 1111111 5111

111ε1111· Ρ. Κ111·11111.

Ερ111ε1111ο1οε1ε1:11εε.

-- Ο11ο1111·11. 1111 1·11εε1ε1:11ε11 Ψε1εΙ1εε1ε;ε111ο 1.

ε11111 1111 12111111 νοιι 8 'Ι'118ε11 (29. θε111:.--1. 0111..) 18 Νε11ε1·111ε.11

11111111·ε11 νο1·,εε11ο111111ε11, νο11 11ε11ε11 8 1611111111 νε1·11ε1'ε11. Α111 2.

Ο111ο11ε1· νν111·111111 11111· 1111ε 1.ο111ε1111 2 Ο11ο1ε1ε1ΜΙε 1.111-1111ε111ε1.

111 Ρ1·ε11εεε11 1111111111 Με θεε1111112ε11Ι 11111· 1:11ο11ε -

1·11.1111Ιε Με 211111 1./14. 0111115111· 275 Β1·111·11111111118ε11 11111. 91

Το11εε121.11ε11.

1)11ε νε1·1111.11111ε 11111· 'Ι'ο11εε111.ΙΙε 211 111111 Β1·111ε.11111111ρε11 11.11 άοπ·

Ο11ο1ε1·11.1ε1 111 1111εε1111111 11111 111111 1111,ς1111ε111.1ε1·εε Με 111 0ε111.εο11

111.111: 111 1111εεΙ1111111ε1. εε 11111.1ε1'11111· 2:8, ν1111111·ε1111 εε 111 Ι)ε111ε1:11

1111111 11111· 1:8 1ε1.

- Ρεε1. 1111 Ε111111111:11 1111.111111.111111ε εε11. 11ε1111ε121:ε 11

Ρεε11'εΙΙ 11ε1·ε11ε 15'1'1111ε νε1·1'1οεεε11 ε11111, 11111: Με 811.

111111.1ε11ο1111111εε1ο11 11ε11 Βε1νο1111ε111 11111· Ν1ε11ε1·1εεε111111 111111 81.11

11ο11 111111111εο11 111111. 811ε1.11.11ε1, 111εεε11 0111: 1ν11111ε1· 11.111' 11111111

1Περ,·ε11 211 νε1·111εεε11. Ποπ Βε11το1111ε1·11 νο11 Ι)11.Ι111-Ν ο 1·

1ετ εοΙ1:11εε 11111· 11111111 1112111111” Βεε11:11 11811 118 ε;εε1.ε.τ,

1.111.. - 111ε 1111111 Ν11.1:1111ε111ε11 1111111· 'Γο11εε18.11ε 1111 11111 Ρε" 111

εεε11ε 111ο11111ο11ε1:11ε11 1111111111 ε11111·ε1:1·ο11ε11. Πε 1111181111 11Μ1ε1·

Αε1·21ε 11ο11111111 ε111ε1111111.

Με 0511121281 11εε Τε1:11ε1·1118·ο111εο11ε11 111111 111εε Κ1εν1ε1111ε11

Ι1112ε.1·ε11ε 11Μ1ε11 11ε1· νε1·111111111111 11111· θεεε11ε111111.1'1 11εε 11.ο1ε11

Κ1·ε112εε νο11 11111· 8111.1.1ο11 111111111ε1:11ι11·111 11111.11ε1ε111. 111ε 1211111ε1111ε

111 ΒΜ111-Νο1· 11111 ε1:11ο11 11111 111Ι111.ε Α11 1111 211111 Α11ε11111ο11 εε

Ι1111.111. Πε 1111111111 1111111· ε1·ε1 11.111 10. ερ1ε11111ε1· 11111 Κ1·ε111111ε11.

11ε111.ε1·1οΙοε1εο11 11ο11ε11111ε11.

ΒΕ

· 1

- 1)1ε11εε111111.211.111 11ε1·Κ1·11.1111ε11 111 111111 111111

11οε1111.111ε1·11 8 1.. Ρε1.1ε1·ε11111·11ε 11ε1.1·1111 1111124. 811111.

11. .1. 10081 1812111ε111· Με 111 11. 1111111.), 1111111111.ε1· 904 1111111111 -

(78 111ε111·). 918 8γρ11111ε - 118 111ε111·), 2115 81:1111.1·111.1:11 - 110 ι11ε1ι1·`1

185 1)1ρ11111ε1·1ε - 112 11111111), 48 11111εε1·11 - 11 νεπ.) 111111 11

Ρο1:11ε11111·111111ε - 11 111111. Με 111 11111· 11111111.

- Ι)1ε θεεε.111121111111ε1· 81ε1·11ε1'11.11ε 111 81. Ρε

1.ε1·ε1111 η; 11ε11·1111 111 11111· 211οο11ε νο111 18. Με 211111 24.. 811111..

11. .1. 1111 8111121111 1545 1869 Μ., 276 1111.), 11111·11111ε1· 11.11 1ο18ε1111ε11

Κ1·11Μ111ε11ε11 :

'Ι'γ1111. ε11111111:11. 1, 'Ι'γ1111. 111111. 24, 11'ε111·1ε 1·εε111·1·ε11ε θ, 'Ι'γρ1111ε

ο1111ε Βεε111111111111ε·11ε1·11ο1·1110,Ρο1:11ε11 0,1111εε1·11 9,81:11ε.1·111ε11 18,

Π1ρ11111ε1·1ε 15, 01111111 Ο, Κε11ε111111ε11111 19. Ο1·ο111111εε 1.111111ε11

ε111211111111111.1 17, 81·γε111εΙεε 8, 111·1ρρε 8, Κ111111111εΙ1εο11ε 11111

Β·ε11ε111211111111118· 57, 811111 0.1211111ε1111εο11ε 111ε1111111:111ε Ο, 1111111111·

θεΙε11111·11ε111111111ε11111ε Ο. Ρε11·οτ11.1ε ε11111ε1111ο11 0,Βο12111·111111111111 1,

1111111111: Ο, Ηγ111·ορ11ο111ε 0, Ρ11ε1·ρε1·11111ε11ε1 2, 1811111111» 111111

8ε1111εε.ε1111ε 15,Τ1111ε111:111οεε 11ε11.111111:ε11 82. 'Ι'ι111ε1·ο111οε1= 11.11

111-11·ε1· Ο1·11ε.11ε 28, ΑΙ11ο11οΙ11111111ε 111111 Βε111·11111111ε111ε11ε- 7.1.1·

11ε11εεε11ν1111.1:11ε 111111 Α11·ορ11111.1111ε.111.11111 88.Μ11111ε11111ε εε11111ε 18,

Κ1·11.111111ε11ε11 11ε1· νε1·11ε.11111111·εο1·11ε11ε 65, Ί`οτεε11ο1·επε 48. .

 

+ Νεο11ετε 8111211118 11.εε νε1·ε111ε 81. Ρετει·ε

11111·εε1· Δε1·21ε: 1)1ε11ετε;, 11. 14. 0111. 1905.

ΤΜ; εε ο11111 11 11 8: Ρε1ε1·ε1111: Πε11ε1· 8ρ11·ο1:1111ετε 1111111811.

11111 8γ1111111ε.

ο Ν11ο11ετε 81120118 11εε Βε111:εο11ε11 11.1·2111ο11ε11

νε1·ε11:1ε: 1110111118, 11. 24. 0111. 1905.

ς""ές-έ
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111πΙιετΚιιτ ΠΙτ 1υπηεπ1τειπ1ε.

  

  

 

 

  

 
 

  

ἔ Ε.

131·. Βτο1111ιοτ'ε Η€ἱ1ε1τ18τε11ϊεΠ ε” Θότ11ε·τεε1οτΓ Ρι·.-θο111. Σὲ ἔ.;ῆ

. Μἐ15εἰἔε Ρτεἰεε. -(:11εΐειτ2τ 131: ν. 112.11 τι. «η ;.ἔ' ἐ €ἔἔΝ

ΡτοερεΜε 1:οετευ1οε όι1το1ι όιε νετννειΙτιιη8·. Σ τ; · 2, ξ03_ε

=~9 ξ @Ήο 'Β φ ο

221 Ξ; ἔΑΤ ΒΕΙΗΠΒ 10 118 θ!! 801 - -- Ο ω”

' Η Π _. ή του Μι· Ρτειιιιϋε1- Φ·έ =ΞΞ·.:

ΜΙΝΒΒΑΙ·"λ88ΒΒ · εο1ιοιι Βο8·1οττιιις. Σ ἔ Φ 5:ζ.Ξ '

Δ Β Ε..

Π Με:: Πιο ε1ο1ι νοτ Νε.ο1ια1ιωυπεευ ιιυά ΒοΖοἰοΙιιιο @πιιπ Με φιο11ο. Φ -'8 _ἔἴΞἶ= ἔ σ: Σέΐ2Έ

' Νἰοτοπ-, Η:ιι·ιιΒ1:ιεοπ-, 11Ιει.8οιι- -2 Ξ '

ο Ε Ν 8 Ιίτειι1:1ιοΠοιι. Ε ἔΠ¦1 @Ώ '

°° ε δ. ἑεἔεί
= Μποστ· ιιππ! (ΗιΙΙοαΜωοπ- Ξ .. .Β =2.5_,

Υ10ΗΥοκΔκοεοκιιιε Ηω Ε 2 ἐἔἔ -

2 _ . ' ο ο α..

1ιτειιΜιοποπ άοτ 10Π18.ΠΠΠΒ8- - 0 Ε ω.- Ξ›Ξ '

θτΒιιιιο, Με Μιι€οιιει ππά άοτ μ 2 Φ .Ξ.2.::'1

- 1)21·πιο. (θ?›) 18-41. = Ξ 85"' ἐ ὅ
  

 

@ΖΧ 77Ι6)!έ

ι#ο|πιι1 /εί:ΐ:

ΡΙΚ Ο, 4 Μη26·, ό.

8μτπι:1ιεΙυπι1ε @ΗΜ (ειιιεευτ ΠΙΠνιιιι:1ι ιι. 8σππτη)

ν. 4-θ Π.

οπου ΙΜΒτουνν, Βεπι11ι11Ή,(ΜΙστατιιτΣ άειιτεο1ιο 1121112111.

11ν0ο11ουεο1ιπ 1904,.Ν1 27 σ. 1905 Ν 181.νοτ2ϋεΙὶο1ιεε ΜΜΜ

μεσο Δοκιο, 11'ο111οιι11τ1ε, Ριιτιωκιι1οεο,

ο111·ο11. ΒΙΩειιιο.

Συ 1ιαΒειι Πι :Μου Αρ‹›Ι1ιε1‹ευ. Μυετοι· 81'Βί18.

111110 Φ 11 8 Η 0 γ ο τ & Μ.) Ηε1Μ11πτωί1. Ϊε|ορὐοπ κι, 20557.

Β 11111 εο1ιτ Πτ1τΖΙΙο1ιθε ΡΓοἀυΙ‹τ Με ο8.502.Ρ8-888°Γ8(18. ι

.ο1εωιυΝΕ

_ _ _ _ 12τρτοϋτ.: ΙΜ κοννϋ11π1ίο1ιον νοτετορίαπ8. Βε11ω·1ο1ι1οιι, Με ιιιιτὶεορτἱεοΙιοε Μἱιτο1

Μεά121Π1ΜΜ ΑΒΒ·ωΞΠ112 ΠΜ· Με νοτάειιιιηεεοτ28.ηο; ΜΙ Α1οιι1ο Με νοτάειιιυι1εε1ωοει1ε, νετειορί'ι11η; Μή

Π· δω' 1892· ΒοΜνειιιΒοτειι υπά :Με άοτ Βτι1ε8 θτ11Ιοπιάθι1. ΠΜ “που θε1Ιειιετοἱτι.

Θεννϋ1ιιι11ο1ιο 11οεπι 111 ΡἰΙ1οι1: 2 ΡΙΙΙοπ παπι άοιπ Βεεευ Μ” :αν Νεο11ινοτ
άεπι θε1ι1ε.1οπροϋωι. Π γ

Ηπιιρτ.-Βε στ: 62, πιο Με Ια 'Ι'οιιτ. Ρειτ1ε. (82) 12-10.

Πορο8 Μ. σιΠεπ ρούΙιεΙσοτι ππά .Βο·ομπετιΙιαπάΖωτιρεπ.

ΕΜΜ'Ι'ΠΓΕΠ'Β 11112111

ποκεεεκι πρι ΛΗΞΗ", ΡΑΧΗΤΒ, ΒΑ

ΧΕ110ΙΠ, ΗΕΒΡΛ0ΤΞΗ1Π ιι πω' εοιπο::

τοπικωτι σοστωικ1πκι “Μου” οι

πεποστιπ γιιρΜππιοιππο π τοιικειοργιο

Μοτο κορωιγιο αποτο-γ ορομοϊικι. ο ο
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ΑΚειάεπι1ε ε!. Χ1'ἰεεειιε‹:1ιωτιειι

1. Αρι·11 1893 ιι. Β. .ΜΗ 1888.

 

  

Βοιωρωοκκο »σε ρεωρεικεοπ. Δ

0κοτκο πριικιωειστοπ. 2 Χοροιιιο

γι:ιιεκεεετω. α» Γοσπηωπ ερει

·ιεπι σ6ρωιιιω ιι ΑΠΤ008Τγργ σω

σωιεοπ 6οιππιπκο Ματ. Η. Η.

Μοοιιιικτι,0πε.,Β.Βοκιοωοκκοπ29.

  

Ποκορπώπωφ αροσωι·ι-. προσκουιιιι·ι·ι- θλ11λΐο1ΈΗΒ δλΥδΡ1: :ο πι.6·ΜυιΜε οιιΒιι1επ1ε απ. πεποσροκεπωπεεευκα Π01111'δπκππκ.



Με.

ποποποπο ^
_ ΝειΜ1ι·11οπο Ατεοπ-Β1εοπςπο11ο

ποΕπππτ πω! ἱιπ κω.ω.-ωπ εοΠ 1868,

Απεεννοπάοτ πππ. πεετ.επι Βι·π'οΙ;;ς πιιπ ‹ι..ω-.ω Με ;;.ιππο .ΙειΙιι·, π.ιιοπ πιι Μπε

Κπτοπ Μ πΠοπ Μάπάοι·π οιπρΓοπΙειι εεἱτειιε νὶεΙει· Αι·2τΙἱοΙιεπ ΑυτοτΜ$.τεπ ΙΜ

ΒΜπι·πιπ1, ΒΜοτοεο, Ει·ΚτππΚυπροπ ω. ΒΙππιε, Με!ω·Ιπ Η... Ηποπ ?οΙεεεπεϊΣϋ.11·

ω., Ηεπί-,Νοι·νοπ- πππ ΡτεπεπΜπεπ, Βπεεάονν'εσπετ ΚτππΜποΠ απο.

+ πωπω.» ἱπ ειΙΙεπ ΑροιποΙτοπ. + (51)25-ΙΒ.

(ω... α... νεΙεπεαπε-Βιιππ)

830 Βοηο09"Π 586 π. α. π.

ΜΙποτιιΙ- πππ ιιΙΙο ιπο«Ιει·ποπ ΒΜετ- πππ Ιίπι·ποΙιοΙΙο.

Ηι·ππά ΙΙΜοΙ Με Βπὶπε, ω·ειΙ:Ιπεεπς, ΖΟΟ Ζἰιππιοι· πππ ΗειΙοπε, ω. ΜΜΜ

Κοπ1ΐοι·τ. $οππτ€ἱ€οτ €τοεεετ Ρειι·Κ. ννο.ω...., ετππϋΐτεἱε Μάϊ. ΚπιπιπεἰΚ.

ΑΙΜ Βοιπιπετεροπε. 8οπιτπεττ.οιπ ει·ιιιιιι· όιιτοπεοππΙτιΠοπ 18-22°.

Ώ- Βπάε-Βε.π:οπ 20. .ή Με 15. ΟΚιοΒετ. ·©

Ρτοπρεπτο άπτοπ (π. Βπἀε-ΠἱτοΙιιἰοπ Βοποοεπ0 ἱπ ΒΜΗτοΙ.

 

ΑππιτειεοΙ(κωιι)

ΕΜΜι·Μεττω.

ΒεεοπάετεῇπεΚεΙἰΙΙεπ‹1πω!

ΚετεΙορ!πετἱεοπ.Απννεπε:Ιππε

ΜεεεκνὁππΙἱεΙιετΤοετ.
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τ ἶ- Τ ' ι τ Α 8 Η

ρ Ε Η Τ ο 8 ' Ν ΕΧττειτ:τ. Ι1μπι = ὅ Σὲ?

-...τά εειοοπειτειτ. Τειεεοππετ. έ = Ξ .ἔ

με. 80.0». ΒΠπΙ'ιιΙιτ νοπ π... τιιεε. Βεπϋτάο ρ;οετιιτιει. 2 .Ξ εε

ΠπεοΜω11οποε, πω... ννίι·Ι.ιοπάοε ΜΜοΙ μπει:: `_' Φέ ει'

Κοποπππετεπ, Κοπ11ιορί- πππ Βτοποπ1ε11ιετατι·π. νε 8 .Ξ 8 8

Μτετ.Μπι· ἱπ Ιιετνοι·τπ;;. ΒΙϋ.ττει·ιι ΠοιιωοπΙε.ππε π. Οεετει·ι·εἰο!ι-Ππεπι·πε. ή·- = ἐ ἐ ἐ

ι Αετ:°ε!ἰοπε θυτεοπτεπ: =..Β ξ.έ

Για!. ΙΜ. Βι·πεΙ: ΠεοΙιοι· (5'"αεπϋπσ·ρ): Ξ ε;Με ννΞι·|ιιιπε άεε ..Ροι·τπεεΙπΘ και· εΙπο πΒει·ι·2.εοπεπάε; υνεππ,8·Ιοποπ ω. Ν- = Ξ α.

πω.. 8·οτειάο παμπ Ιπιππ, (π... άεπ· ΚειιοπΙιπετεπ ΜοΙι ὶπ ...πω Τπ8;οπ Ιιι ο1ποπ Ζ 5 Ξ δ

Μπίπ.οποπ πω...» νετνωπάε1τε, πο κνπτάεπ τΠω Απί8.ΙΙο πο πι1ΙεΙο, πω· 8οΙιΙεᾶπι πο 'ο Ο

Ιοο!ιοι·, Μ" Με ΒτεοΙιι·οοΒεππο Με Κοποπππετ.επε, Με ΒΙππινοτόοπ πιιά π.. άτο

πωσ.. Βτετ.5οΙιππε, νοΙΙεΜπιἰΙἔ ννε.<ςποΙοπ.

Βι·. ΜΜΜ, πω. Βει1τΙ:επι·ιτ ει. Ι). (ιν..........ω.- @έ 7 π η

Ν..ω. ποπι ποι......ω. άσε Ρ0τὶπ88ἱπ πω· εε πππ ποππ Ετννειοποπ ρΙϋτεΙὶοΙι, ο·ε81%18%Θ08Ρ8883Η38Φ8Ρ@3Θ1

Με πιω... ω. ἀὶο ϊτοἰε Ιιω·τΙ1οΙιο πω. απ! ώπεπι ΑΙροπ-1:ΠρϊοΙ. ΠΙοεο 1...μ.πω ν , / ” “ .ή ` “Μ

πιππιἱςἱεἶῇ:Ι11ὶεΙ ιἔ1ι· 6:εοιιάστεε.ιιιϊ, πω· ω. ἱπϊοΙεπ Ιππωαπτἱ€οι·ΒτοποπἰιιΙΙπιτπι·τΙιο 88"δω""Μ Με Ρ""Μ'ΕΓδ.

Η ·Ι··π.€.·0.€2..π..€.::·:..:..:...... σω-σοΠθ π_ιμω 1τεΠω.

πω.. πωπω ω.. ἐπΜπ, Μ" Με πωωωπ επι ΜΜΜ π., Με π. ΚΜ·- Ρ"ΝΡθΜε (Με 88'Ι'ϊ·8·"ΜΠ8 Π"·Βοθ"'Ψπ·

εοΐοτΕ· ΖοΙτ άεπ 'ἔιἐἱτ εἴ: εου.<;ειΓετοΙιτοκοπ ΚεποπΕππετεπ Πι οἰπεπ ππἔεϊειπι·ΙὶοΙιππ ·Ϊἔ·Ϊἔ?ἶἔ·Ϊἔἶ8ἶ·Ἡ·ΉΪ·ἶἔ·3Ϊ·Ἡ·Ἡ·ἔ93Ϊ·

υπ πετ ππιποτ :ποπ κοπο π. Μ...» ϋΒετ2π Μιτου νετππιἔ. ΙοΙι Ιωππε πιτ π π π? π

ΖοΙτ. Ι:ΐπ Έ1άΙοποεΒΕΙΕτιοΙ.ΜννεΙπΙιοε(εΒο!)β ε12ΐ ε18χΦει. χ70ΠΠεεε ...ΠΠΠω άϋΠ·τε_ Β8ῖἐἀἙΠσθ Ι). ΡΘΓΠΙππ

τ. ι· οι . νοπ π απ” ό: [ο , 6'Βοίσ:Μο.): -

Μο (π... πω: Ροτ$πεεἰπ πεπππάοΙιειι ΒτοποΕΜπ1επ, @νοπ :ΜΗ ΜΗ ΙΗΜει·π. . ΞΒἔΞΨΙΠἔιἐΒ.ἔ]ΞΞΓ.ΕΙὶΒὲΕὶιθ]ΞΓ

ΜΜΔΙτ.οπ επ ω. εοππνετεποπ Γοιπποπ πιιά μάοιπππΙ ετννἱοε πω. ΙπτΡτϋ.ρω·π.τ Με νοπ Ν88θΠ_ Π. "Μ8ΙΜΜΕ.

απεΒοποΕο!ιπειει· ννιτκππἔ; Μι· ετειι·Κο Ηπειοπτεὶπ πει.πιπ Ιπ ννοπἱΒεπθτππἀοπ πει·εὶτε ΡΙ.0Βρ. ε...πω ό· (1. 068.” Β- ΗΒ881Βει..έ

ειπ πιιά Με Θεοτοι1οπ πο"... εΙοΙι ΜΗ επ νοττΙπε·ει·π. Με Τεπιροι·ε.τ.υτ ω απ.

νοι·Ιω.πί πω· άπτοπ Με ΑροτπεΙωπ, εοννὶο άπτοπ ίοΙΒεπάο Βπ.μοε-Περ6τε:

Π. ΒἰοτΜἱΙπιρϊοΙ, Δροθ.ΙιοΙιει·, Ήπι·εοΙιππ, ΜπτωτκΙΚοννεΙεπ 188. ω. Μπι·οΙπ

Μ”. ΒτϋΒε!πικ.πιι: Ι.οΜπιιοΙι Π. Αει!ιπ.π.

Ν. Αππ. π. Βει·ςιικιππ. ΨἰεΒΜιιὶ.
 

..πω Δροί;ποΒοι·, ΙΠοντ. ΡππΙ ΒοοΒοιΙο, ΔροΠιο!ποι·, ΙΗΕ,·ει. ΚιιΠωη·. 26_ Ιιπ ΠεπιεσποιιΑΙοιππάετ-Ηοι-ρΙπωντιπ:

Β_ 80ΙιπεΙκο!εΙη, Ρε!πτεππι·ς, ΟπτΙ Ροι·ι·Μπ, Ποε!ωπ. ΝποΙιννΜε ω·ωΙΙτ. Μ” πω· Ζυἱι Μουστ

Ηοι·επειεΙΙι Μ άοι· Κοιιιιιιπιιπππωιι-ΑροτΙιοΒο Ε. ΤποεσΙιιιπτ.ΒοτΙὶιι Γ. Μ, Ρτεϊο ΡΜποτ πππ ΡΠοΒοτἰιιιιυιι "η Με

ΒΘΥάΘΙΒϊΤ8-88θ 16- (99) ]θ-ί..). ρι·Ινειτο ΚτππΜ>πρΠοεο (εεεε=π ΖεΠΠππρ

- 7 --- ν0Π Κ0β.)

 

    π”:εΡεΖ'ΔιΡππΡπΒΔτεΙπΔκκε€°

#”ἱ 2%@%Μ| 5ῇω%Μφ·”Μ
.#είοι·ο! . " Ρπο!μ!ἰπ

8Υ""ΉθΐΜ“θε 80[1νωθ'ΡΓ898Γθΐ- Με ἱ6οε!εΙο Ραπτη που· Κτ·οοεο1-Τποι·πρϋπ

$ΙΙ#0$£7|$ΙΪ'Ι!|Ι Βι·ειππε ἀἰοΚεἱτιιρϋεε, Ξετποπ- ππά εεεοππιποΚ- ναοεο;ι εεἰπετ ΒἱΠἰεΙεεἰτ ΗΜ· Με ΚπεεεπρτπΧἱε 2η:Μ-Ρ;φφ||χ  

  

Ισα: Ηϋεεἰἔπεἰτ. πεεϊεπετ.

. Ι.οΜιττεεοτΒἰετϋπωποΚτεἱΖ-πππ! εοΙππετΖΙἰπὸοτπ6 ΤιιπετΙ:ιιΙοεε, Κεποπππετεπ, πΙΙΒεκπ. 8οπννποπε- . .

722αΜ||α66 _ Πα[5ΐ [ΜΝ (Μ χνἔεοῇθ- _ , 2πετΣιππε, $κτορππΙοεε, ΙπΠπεπιπ. ε25°π-Ρη”.7&π

ΟΙειιι:επι:Ι πεπνεπττ ιη πω· €γπεεοοΙοειεοποπ Ψ Υ$ΠΙ;ΟΒ9ΜΓΠΡἰΒτΠΠΙ-ΒΕΜ

7.ύώθ0| Παπ: πππ Πετπιειτοτπετπρἱε. ννεΠΠ Κω ειδαμε η... Ωέσα|θπ

]'ω?ωω|ερϋβ ω.ιπικ 10% ΤπΞ8εποΙ "ΠοεΙιε". . --τ-π "Πεν ΡΗ'Π12 νθΙ'80Μπ ι"

  

1νΙιια1:οι· υηα 1.1το1·ατιιι· που νουΕΠει:ιια8.

ρ ποΗΜΑκκ-ιπ ΗΟΜΕ 8 Π", Β|δΕ|.‹εοκνιειι›. ΒΒΕ"ΖΒΒΗ(ειοεκκ

  

 

Εδω ........ζ 0:16., 10Όπππ6ππ τ. Η ..ί.....ω..π Πι·. Β π π οΙ ί νν ειπ π ω.. ΒποπἀτιιοΙωτοὶ ν. Α. ννω..ωιω κω.Ε.Επ..........Ρ.. .Η Π».



||Ν|ΙΙ

αιτία.

.-ιι|

|ζι||ι|· ί): ! ΐ σ.|(`

ΧΧΧ. .ιιιιιιοιπο. ει. ιιιιιιιιιιιι

ιιιιιπιπιιιι ιπιιιιιιιιιιι
οιποι· ποτ ιἶοποιιαιοτι νοιι

τω. Πι·. Κατι Ποιιιο.

ι)οτρειι.

Πι·. ιιιιιιιιιιιοε Κτοιιιιιιιιιιε.

Μπα.

Πι·. Μπι ιΝιιιιιιοιι.

δι. Ροτοτειιιιτε.

 

Πιο ,,ει. Ροιοτειιιιτεοι· Μοπιοιπιοοιιοννοοιιοπεοιιτιιι“ οτεοιιοιιιτιοποτι

5 ο τι τι οι ο ο τι π. -ι)οτ Δ'ιιοιιιιοιιιοιιιομ·οιε ιιπ ιιι Βιιιιε1οιι6. 8 Κω. Πιτ πεε

]ειιιτ, ι ΚΜ. Πιτ πεε ιιο.ιι:ο _]ειιιτ πω. Ροεπιιετοιιιιτιε;ιιι ποπ οιιιπ.οτειι

Ξ.5.ιιποι·ιι20 Μοτι: ιιιιιι·ιιοιι, ΙΟ Ματια ιιοιιιιιι'ιιιτιιοιι. Ποτιιι1εοτ8ι0ιιε πιο

ιπι πιο Βιιιοι Βοεροιιοτιο Ζοιιοτι ιιιΡοιιιιει 20 Κο!). οποιτ45 Ρίοτι.- οτι

Αιιιοτοτι ννοτποιι 25 δορετοιιιιε:ιιἔοιιιτοτ Οτι€ιποιο.τιιιιοι:ιι€οεοππι.

- ιποιοτοτο ννοτποιι τιοοιι ποπι $ιιτιο νοιι 16 πω. ρτο Βο.<;οτι ιιοποτιτι.
 

πιιι ει. Ροιοτειιιιτε, ποιι 16. (28.) Οιτιοιιοτ.

Αιιοπιιοιιιοιιιιο-Δ.ιιιιτιιεο "πιο ο.1ιο Σιιιοτοτο “Χ

ιιιιιοι πιοιιι οιιιεεοιιιιοοειιοιι ειιι πιο Βιιοιιιιο.ππιιιιι€ νοιι Κ. Ε. πω”

ιιι δι. Ροιοτειειιτἔ, Νοινειτγ-Ρτοεροι:ι Νο 14.” τιοιιτοιι. - Παππο

οτιμ.ο εοννἱο οιιιοοιιιπιο ιΧοποιαιοπ ισο2ιιι;ιιοιιοιι Μικτοιιιιποοιι πιο

το: πιω ειιι ποπ οιοιινοτιτοιοπποτι εοεοιι ει Πε το ιιτο τι π ο ιι ποιοι

1οιιτι)τ. Ε.. Βιοεει8 ιιι δι. Ροιιι.,ιλ,.Ο.,4 ι.ἱιιιο, 5 :ιι τιτ:ιιι:οιι. Βρτοοιι

ετιιιιποπ πιει. ειιιεεοτ Μιιιννοοιι ιι. Ξοιιιιιο8 ν. 4-Β Π.Τοιοριιοιι 20567.

πω. -
 

 

Ι1ιιιπιτ: Πι·. Α. 8οιιιιιιοττ: Ζιιι· Ροιιιοιοιτιο πιιπ ι‹ιιιιιεοιιοιι Ι)ιε,ςςιιοεο ποι· Βιιποοετπιτιο ιιοιιιο.. - Ι)τ. Τοττορεοτι: Βιο

Βοιιο ποτ ιιπιιιοτιοιο.<.τιεοιιοιι Πιιιοι·οιιοιιιιιις ιιι ποτ
'Γιιοι·ειριο ποι· θοιιοι·τιιιιο. - Βιιοιιοτοιιποι.<τοιι πιιπ Βοερτοοιιιιιικοπ: πιιι

Πιιιτιιιιιι; ιιι ποιπ 5τιιπιιιιιι ποι· Οιιτοιιιιτειιιιιιοιιοιι, ιιιιιοτ Μιι.ινιι·ιιιιιι8 νοιι τω. Η. Βοιιινο.ι·ιπο, ιιοο.τιιοιιοι νοιι Ρι·οι'. Ο. (πιιι

ιιοι·ι.. - 'Η. Ηοι·γιι8: Ππιοτειιοιιπιιι;ε
πιιπ Βοιιιιιιπιπιιο;ειιιοιιιοποπ ποι· Κοιιιιωριιιτοιιιιιιοιιοιι. - Μιτιοιιιιιι€οπ απο ποτ

θοεοιιεοιιε.ι'ι: ρτιιιιιιοοιιοι· Αοι·πιο επ Β.ιΒιι. -ΤιιΒοειιιιοιιτιοιιιοπ. - Αιιιοιποιι.

 

(Απο ποπι Βιο.πιιττπιιιτοιιιιιιιιεο επ πω).

Ζιιτ Ροιιισιοπιο πιιπ ι‹ιιιιιεοιιοπ ιιιοπιιοοο ποτ Ειιπο

πισω οποιο.

νοιι

Μ. Α. 8οιιο.ιιοτι.

 

Βιιε ρειιιοιοΒιοοιι-ο.ποιοιιιιεοιιο Μιιιοτιει @Η ιιιτιιιοτ πιιπ

τοιτιιττιοτοιιποτ Βιιποιτιιτπιιιε πιτ ιιι ποπ Ιοιποπ πω” ιπι

ι.οιοιιοιιιιο.πεο ποε Βιοπιιιτοιιιιοιιιιοπεοε οιιι επ τοιοιιιιοιιοε

8οποεοιι. πειεε οε ειοιι τοοιιιιοτιιΒοιι ιιοεεο, πιιεεοιιιο, ιιιιοιι

Βοντιοεοιι θοειοιιτεριιιιΜοπ Βοοτπιιοι, επ τοιτιι.ριιιιιιοτοπ,ιιπι

οιιιιι;ο 8οιιιιιεεο Πιτ πιο ρο.ιιιοι08ιεοιιο ιιππ ιζιιιιιοοιι-πιπετιο

ει:ιεοιιο Βοττοοιιιιιιι€εποιεο τι" Ετιιτο.πΚιιιιΒ ειι Βοπιιιιιοιι.

ννοιιιι οτι πιοεοπι Ζντοοι: πιο Ιοιποπ 60 πιτ Βοιιιιοιι πο

ιετιπτοπ οιιιο ιιοτιιιιεο2οεοιι ντοτποιι εοιιοιι, επ οιιιοι;οιιοπ

ειιιιιιοιιοι $οιιπιοτιειτοιιοπ, πιο πιοειιιιιιιιοιι ποτεοιιιοιι ιιι

οιιιο ιιοιιιιΒο Ροειιιοιι Βοεοιιιιιιοτ ποτ ιιοττοοιιοιιποιι Βιο

ιοιιιιιι8 Με Κτοπιιιιοιιειιοιττιποε επ ιιτιιι8οιι.

Βιο Αιιο.ιοιιιοτι ειιτοοιιοιι νοιι οιποι· Ε. νοττιιοοεε. ιιιιπ

ιιιοοτοεει, πιο ΒοιαοτιοιοΒοιι νοιι οιιιοτ Ε. ειτοριο-ειο

ριιγιο-ριιοιιιιιοιπποοιιοε πιιπ πιο Κιιιιιι-ποτ. νοιι νοτεοιιιο

ποποπ Θιοειοιιιεριιιιιτιοιι ειιιεεοιιοιιπ, νοιι οιποι· Ε. τιιοιιιιιιι.

που. πιιπ εορτιοο ιπι Βιιιιιο .νοιι Ιιοιιιιοττο σποτ οιιιοτ

ιιοιιιΒιιοι. πιιπ ιιιιιιιιιιιιιι ιπι Βιιιιιο νοιι ι.ιιιοιι. .ιοπο πιο

εοτ Βιιιιοιιιιιι€οιι πει ιιιτο ιιιιοποιίοιιιο.ιιο ΒοτοοιιιιΒιιιιο,

οιιιιο οτοοιισριοιιπ οοιιι επ ιτιιιιιιοιι. νιοιιοιοιιι κι πιο Ειπ

τοιιιιιιι; που ιιειαοτιοιοΒιεοιιοιι θοειοιιτεριιιιιιιοπ ειιι· 2οιι

πιο οιιοιττοει.ο, ιιο.ιιιοιιιιιοιι ιπι ιιιιιιιιιοιτ οιιι ιιοιιο ιιιοτο.

ιιοτιιιεοιιο Πιιτοτειιοιιιιιιποιι πιιι Αιιιιεοτιε; ε.ιιοτ ιιι ιιιτοπι

$γετοιιι ιιι ιιοοιι οιιιο @πιιι-ιο νοτιιιιιιποιι, πιο οτετ πιο Ζο

ιιιιιιιι ιιι εοιιιιοεεοιι ω, πιο Βιιιοτοιιοιοτπιιο ποε πο.

Βιιοιιιιιιιιιοιιιιιε. ιιι/πιω ιζιιιιιιιοτ Με Βε.ιτιοτιοιο8οιι ιππι

ιιοιι οιιιο ιιοιιιο ιι.ιιεοιιιιοεεοιιπ ιιιιοτ πιο ιι.ιιεεοτιι, πιο πιιο

ιιοτοιιιπιιιι8 νοιι ν. .Τιιοτποπεοιι πιιι ποτ οιιιοπ, νοιι

ν. Ι.ιιιεοιειιοιπι οιιι ποτ ο.ιιποτοιι 8οιιο ειιθοΒοιιοπ

τω. νοιι πιοεοιι θιοειοιιιεριιιιιιιοπ ε.ιιεοοιιοιιπ, ιιιιιιο ιοιι

οε @πιο νοτπιιοποιι, πιιοιι Πιτ οιιιο ποτ Βοιιο.ιιιιτοιι Ειπ

ιοιιιιιι8οιι ιιι οιιι.εοιιοιποιι πιιπ πιοιιιο, Με εοποιιι ππι

$οιτι.ιοιιετιεοιι πιο ιιι ποτ Κιιιιιιτ πιο Πιιιοτεοιιοιπιιιιε ποτ

ιιιιιιιοιι πιιπ οιιτοιι. Ε'οτιιι ποτ ΒιιποΚετπιιιο ιιιιετοι

οιιοιιπ Μ.

Πιιιοτ ποπ οι ιτειιιιιιι νοιι πιτιιιοτ Βιιποικειτπιιιε ντιιιιτοιιπ

ποι· Ιοιποπ 3 .ιειιτο, πιο ειοιι οιιι πιο οιιιοοιιιοιι .πιω

πιει ειοιοιιιιιε.εειε νοτιοιιοπ (17:18: 16), ιιοιο.ιιποιι οιοιι

40 πιιιιιιιιιοιιο πιιπ 11 ννοιιιιιοιιο Ιιοιοιιοιι ιπι Αιιοτ νοιι

10-70 .Τειιτοιι, πιο ιιιιοιιειο ΖιιΤοτ ιπι Π. πιιπ ιιι. Βο

2οιιιιιιιπι οττοιοιιοιιπ, πε.ιιιι ο.ιιιιιοιιιοιι ειιιιιιιοιιπ.

60 πιει ενιιτπο ποιιι Ι.οιοιιοπιιιιιιεο πιο ι‹ιιιιιεοιιο πιο

οποεο ειιποεοιιπι; ιιιιιοτ πιοοοιι πιιι· 17 πιει πιο Βιε.Βιιοεο

Βιιποιπιτπιιιε πιο 'Ι'οποειιτειιοιιο πιιπ ΗιιιιριπιεΒιιοεο :ιππο

8οιιοιι, 88 πιει ιιιιιιοιι οιιιποτο ιιιιιιιοοιιο ΕτοοιιοιιιιιιιΒοιι οτι

εοιιτ ρτεινε.ιιοτι, πεεε ειο ιιι οτειοτ ι.ιιιιο ιιοτιιοΚειοιιιιΒι

ποτποιι ειππ πιιπ πω· ιιιιιιοιι πιο Βιο.εποεοπ: Κιιιρροπ

ιοιιιοτ 19 πει, ΗοιιιιιιιοΒιο Β πο!. Νοριιτιιιε οποιο. πιιπ

Βορειε ιο 2 ιιιιιι, Τιιιιοτικιιιοεο. Ριιοπιιιοιιιο, Ιππιιριιοειιτ

οοπιιι ιο οιιιιιιοι, Μοτιιιιιιιπο 4 ιιιιι.ι. Ψ

Πιιιοτ ποπ ιιιιεεοτοιι Βοιιιιιποιι ειππ πιο ενιοιιιι€ειοιι πιο

Οοποπιο, ποιοιιο ιιι 70 ω. ποτ πιιπ νοτιιιιιιιποπ ποποπ

πιιπ ιο.ει ιπιπιοτ ποπ ιιιιιοτοιι ιΣιιιτοιιιιιιιιοιι επεοιι6τιοιι.

.ιο ποιτοτ πιιπ τοιιιοτ πιο Β. πο. νοτιιι.ιιιι, ποειο εοτιιι€οτ

ειππ ειο ω” ειο ιοιιιοιι μπε. 8ιο ειππ ιε.ει: ιπιπιοτ ποτ

Απεπτιιοιι ποτ ιιιοοιιιιιιιεοιιοπ Ζιτι‹ιιιιι.ιιοιιεειϋτιιιιεοιι πιιτοιι

Κιορροπνοτιιιιποιιιιι€οιι οποτ ειο οιιιορτοοιιοιι οιποι· Κοπι

ριιοιοτοιιποιι Νοιιιιτιι.ιε, ιιοι ποτ ειο ε.ιιοτ οποπ οοιιτ πιιι

ιιι νιιιιι€ νοτιιιιεει ποτποιι. Κεριιιιιτο Ηο.ιιιιιιιιιιιιιΒοιι

ι”οιιιοιι ιιι οοιιντοτοιι Ε'ιιιιοιι ιιιιτ εοιτοιι.

Βο.ε Ροτιιτο.τπ ποτ 19 πιει ιιοιοιιιΒι πιιπ Μπιτ 18 πιει

πιο Ι·Ιγπτοιιοτιιιοτπ, ννοιιοι ποτ ιιιιιιιιι ιιιοιιτιιιοιε 1000

1600 οοπι. οττοιοιιιο. 8ο νιοι ιπι οοιιο, κι ιιιιοτ πιιε

ννοεοιι ποε Ηγπτοροτιιιο.τπε ιιοι ποτ Ε. πο. ιιι εγει:οπιο

ιιεοιιοτ πιιπ εροοιοιιοτ Ψοιεο ιιοοιι πιοιιι.ε Βιιι8οιιοπποε ιιι

ποτ Ι.ιιιοτε.ιιιτ Βοιιτο.οιιι ιτοτποιι, ιιιιποι πιιιιοτ ιιοοιι οιιιο

πειιιτοιιεποτιο ΑιιιΒιιιιο ποιιοτοτ Γοτοοιιιιιιο; ιιι 10 ρΟι:.

ιιοειο.ιιπ ιιιιτιιισεο Ροτιιτοτπιτιο, πιο ποπι Ροτιισιτπ πεε Βο

ιτειιιιιο νιιιποο Αιιεοοιιοπ πιοιιι; οιιιιιιιιιω πιο ειππ οιποπ.

ιι.πιιοοεινο Ροτιιιο.τπιιιο. ι(ιιιιιεοιι 8οιιϋτοιι ιιιιο 8 νοτιι.ιιπο

τιιιιΒοιι ποε Ροτιιτιιτπειιοοιι ιιιιεοτοιι Βτιιιιιτιιιιποιι ει" επ

οεπειιιιι ιιιιιιιιιιν,

ΕΜΠ. ΟΡ ως",

πω' 88 Με



Μπιτ: τ. Μπιτ

'εεττ-εμ :με .ΜΜΟ

πιει εε πω!

484

άεπ3ειι!εεπ, Με άετ ΜεΕπεεε ετεεεε 8ο!ιπ!ετ!ε!τε!τεπ εε

τε!ιεπ Μιά !ιεπί18 π!ο!ιτ άἱεεπεε!!ε!ετε πετάω.

Βτε!!εεε άετ Ρ!επτε!ιε!ι!ετι νοπ 1000 ιιεά Με!ιτ ΟοΜ.

!”επάεπ ε!ο!ι 18 Με!, Με άπτο!ιεπε ε!εει; ιΜΜετ επ ετ!τ!ε

τεπ πετεπ άπτο!ι Βτ!ττεπ!τππεεπ άετ Ι.ππέω, Μ ειπε!

πεπ Ρε!!επ ντε!Με!ιτ άεπ Ειπάτπο!τ εε!εετεπά!Βετ, ρτ1Με

τετ Επιεππάππε Μεο!ιτεπ. !)εε Ρετ1ιεπεπιπ πετ Μ άεπ

51 Ρε!!επ ίτε!. Με Βετε!!!εππε άεε Ρετ!!‹ετάε Μ!! 88 ΡΜ.,

άετ Ρ!επτε ΜΗ 32 πω. ετεο!ιε!πτ ε!εει πιπ Μ Μεμο

ε!;!εο!ιετ, εωάετπ εποε Μ ρει!ιο!εε!εο!ιετ Βεε!ε!ιιιπε εε

άεπτεεπι. Μεεε Ειτεπάετε εΜά Μ _εΜετ ετεεεειι Με!ιτ

Με άετ Ρε1!ε !τε!Μίτε!, πεε εποε επ ππεετεΜ Μετετ1ε!

επ !τεπετει.!ετεπ πετ, εε άεεε Μ ά!εεεπ Ρε!!επ ο!πο !ιε!τ

τετ!ε!ειτ!εο!ιε (1ωεεε άετ Επιπππάεπε άετ 8ετεεε επεισ

τιεΜΜεπ πετάεπ !τεππ. Μ: άεε ΜΜΜ, εε άετ! επ ειπε

Απε!εε!ε Μ!! άεπ ετπεν1ε!επ Βτεπεεεπ άεε πο. Ιζ!ιεππιε

τ!εΜπε εεάεο!ιτ. πετάω, πε!ο!ιε ε!ειο!τίε!!ε !τε!Μ!”τε! Βε

!`ππάεπ πετάειι. Με !ι!ετε!εε!εο!ι ιιπά !”ππ!τ!.!επε!! εε επε

!ιο!ιω ΤεεπΜεπτε άετ εετεεω εεά θε!επ!‹!ιε!ι!επ πετεπ

ε!εάεπιι ππτετ άεΜ ΒεΜεΜεεΜεπ 0εε!ε!ιτερππ!ττε εΜετ

Ρτεεά!!ε!ττ!επεετε!!ε άετ Μεπ!!”εετετ!επεπ άεε τ!ιεπΜεπ

εο!ιεπ ππά εεριιεο!ιεπ ν!τπε επίεπτεεεεπ.

Με Βε!;ε!!!εππε άετ Κ!ερρεπ ππτάεπ Μ 72 ρθι:. άετ

Ρε!!ε νοιι !τ!Μ!εο!ιετ 8ε!!.ε εν!ε!ετιΣ πιιά επετ 17 Με! ε!ε

ε!τπιετ, 19 Με! ε!ε ε!ιτοπ. Κ!ερρεπ!”ε!ι!ετ. ν!Πε ετε!ο!ιτ

Με, Με Με Μεε!τ!ετππε άετ Μεο!ιεπ Ε. άπτο!ι άεπ ο!ιτοπ.

Κ!ερρεπ!ε!ι!ετ επι Ιιεπάεεε νετ1τεΜΜπ1ε, πεπιεετεπε ειι

ππεετεΜ Με!ετ!ε!. Ειπε εετε!”ε!!!εε Βεε!τεο!ιτπιπε ππά

ΡΨπτά!εππε άετ 'Ι'εΜρετε!πτ άετ Ηετε!ττεπ!τετι !τεππ

πω!! Μειτιετ Ρ1τ!ε!ιτππε ετπ ε!ιεει.επ πετ Απίάεο!τππε ε!

πετ άεπ ο!ιτεπ. Κ!ερρεπ!ε!ι!ετ εεε!ε!τεπάεπ Επάε!τετά!τιε

Π1!ιτεπ. Με ά!ε Επάε!τετά!πε εε. ππτετ ε!πτΜ!εο!ιεπ Με

εετετεο!ιε!πππεεπ νετ!επίτ, άε Μ! Μ !!ιτιεπ ειπ @Μπω

άετ, ε!! εε!τεππτετ ΗΜπε!ε Μ. ιτοτ!ιεπάετι; ε!ππε!πε, Με!ιτ

ρτοττε!ι!εττε ΡετΜω νετ!ειι!ετι εεετ πετετ εε πετιππεπ

Ετ!ιεεππ8επ άετ 'ΡεΜρετε!;πτ!τπτνε, άεεε ειε !ε!ο!ιτ νετ

πεο!ι!εεε1τμ πετάω. Βε!ιτ ΜΗ Ππτεο!ι!;, άεππ Με ε!τιά,

πεο!ι Απεεο!ι!πεε επάετετ, ά!ε ΤεΜρετετπτε!.ε!εετπω εε

π!τ!τειιάετ Μ681ιο1ι!τε!τεπ, επεεετε!ι εεεο!πεπεπεττε ΗΜ

πε!εε πιτ άεε Βεετε!ιετι ε!πετ άεπ ο!ιτω. Ρε!ι!ετ

πεε!ει!επάεπ Επάε!τετά!πε Μ ε!-τπτετ ΡετΜ.

πω" Με Βετε!!!εππε άετ ε!τιεε!πεπ Κ!ερρεπεγετεΜε

εΜ επάε!τετά!!!εο!ιεπ Ρτεεεεε Με Με εε! άετ Ππτο!ιειο!ιτ

ΜεΜετ Κεεπιε!!!τ επ ε!τιετπ τοπ άετ Ι.ε!ιτΜε!πππε ε!ιπε1

ο!ιεπάω Βεεπ!ιετε εε!επετ. Με Με!ετεπ Βο!ιτ!!!ετε!!ετ, εε

ε. Β. ν. Ιπετεεπεω εεεεπ ω, άεεε Με Αεττω ππά Μ!

ττε!!τ!ερρεπ Μ Με ε!ειο!ιετ Βε!ε1!!εππε ετ1ττετι!τεπ.

Βεε Μάι; εει ππεετεπι Μετετιε! π!ο!ιτ επ. Μ άετ ιπεπε

νε!νπ!ετεπ ΡετΜ !ιεττεο!ιτ Με Βτ!ττεπ!τππε άετ Αεττω

!τ!ερρεπ επάε!!ωά νετ; πιτ !επάεπ, πεο!ι Αεεπε νοπ

60 Μ. !τεΜ!ιιπ!εττετ Ετ!ττεπ!τπππεπ, 2! Με! ππτ Με

Αεττε πιιά πετ 5 Με! Με ΜΜτε!!ε ε!!εΜ ετ!ττεπ!ττ. Με

Βετε!!!εππε άετ Αετιε πετ άεΜπεο!ι 4 Με! εε !ιεπάε· ε!ε

Με άετ Μι!;τε!!ε. ΕΜετ ε!ειο!ιεε!!!εεπ Ετ!ττεπ!τππε νοπ

Μ!!τε!!ε εεά Αεττεπ!τ!ερρεπ 1ιεεεεπετεπ πιτ Μ άετ !·Ιε!ίτε

άετ Ρε!!ε, πεε τετ άεε !τ!!πιεο!ιε 5τπά!πΜ πεπιεε νοπ

Βεάεπτππε ει, εε. Με !τ!Μ1εο!ιε 11!εεπεεε άετ Μωενε!

νπ!ετεπ ΡετΜειι Με!ετ επ άεπ !ειο!ιτειι, Με άετ ΜΜΜ

π!εττω Ρε!ι!ετ εο!ιω επ άεπ εο!ιπ!ετ18ετεπ Απ!`Βε!›επ άετ

Ι)!επποε!!!τ @σε Με εείππάεπε Ηεπάε!τε!τ άετ ΜΜΜ

Μετιεπ Βτ!ττεπ!επιι8 πιτά ππε εετ Ρει·ειο!ι!; Με!ιπω Μ

ε!!επ Ρε!!επ, άωεπ άετ !τ!εεε1εο!ιε ΤΠιπε άεε Μεπενε!

τπ!ετεπ Κ!ερρεπ!ε!ι!ετε !”ε!ι!τ, πιιά άεπ νετάεοπτ εττεεεπ,

εΜεΜ !τεΜε!πιεττεπ Ρε!ι!ετ εεεεππ!ιετ επ ετε!ιεπ.

Με νετετεεεετππε άεε Ηετπεπε, Με!ε!ι άπτο!ι ΗΠιετ

ττερ!ι!ε ππι εάετ ε!ιιιε Μ!ετει!επ ε!πεε άετ νωττ!!τε!

πιιά, επτερτεο!ιεπά άετ π!ιετπιεεεπάεπ Βτ!ττεπ!τιιιητ άετ

λεττειι!τ!ερρεπ, Με!ει άπτο!ι ε!τιε εε!ο!ιε άεε !. νεπττ!!τε!ε

εεάιπετ, πετ Μ άεπ τε!τπττ!ετεπάεπ Ρε!!επ πετι!τ!!ο!ι

εεετ!τετ ε!ε Μ άεπ !τιεο!ιεπ. ΙΜ ε!!πεΜε!πεπ ππτάε 81

Με! επι νετετεεεεττεε Ποτε πετιετ!, εε άεεε ά!εεετ, εποε

!τ!!π!εο!ι Με!ετ !ε!ο!ι!. επ ετ!ιεεεπάε Βείππά άπτο!ι εεἱιιε

!ιε!ιε Ζε!ι! Μ άετ νετπεττππε άετ ά!εεπεε!!εο!ιεπ Ζε!

ο!ιω εΜεπ !ιτε!!ειι Ρ!ει;ε !ιεεπερτπο!ιεπ άετ!. Βεε Μπο

!τετά εε!ετ.ε Με!ττεε!τεριεο!ι Με!ετ άεε Απεεε!ιοπ ε!πεε

ττε!ιεπ, άεεεπετ!ετιετι Μπε!τε!ε, πεο!ιετάεΜ ίεπάετι ε1ο!ι

(4 Με!) ε!ιετε 8ο!ιπιε!επ, ε1πτπε! ειπ !τ!εο!ιετ Ηετε!π!`ετοε

ππά εΜΜε! εΜε ε!τπτε !πτετε!!ε!!ε ειττ18ε Μγε!τετά!ι;!ε.

Ππτετ άεπ Μι!ετ!ετεπ!τππεεπ άετ Ι.πιιεε !ιε!ιεπ ε!ο!ι

πετ 2 ΡετΜετι !πεΜετΚεπεπετ1: !ιετνετ: ά!ε !ττεπρόεε

ΡπεπΜετιιε πιιά άετ 1π!ετ!ττ. Ε.τε!ετε Με! 11 Με!, !εττττε

τετ 5 Με! επί; !ε!›π!ετε Ηετάε ε!πά τιε!πτ!!ο!ι πεπάθε

Νεεεπεείππάε, επ άεπ Βε!τειι!ιε!!επ Βε!ιεττ άετ ετε!πο!.

Αεεεεεε. Μ ά!εεετ Β.ε!!ιε νετά!επ!; Με !ττεπρεεε Ρτιεπ

Μειι!ε ε!τιε εεεεπάετε Βεερτεο!ιππε, Με πεε ε!!επιε! Μ

άετ, άπτο!ι άεπ Ρτεπ!τε!-Ψε!ο!ιεε!εεπΜ°εοπεπ

Μτι!ε!τε!τ!τπε νετπτεεο!ιτεπ, !ιε!τεπετεπ ΡετΜ 8εθεπϋ!ιετ

Με!. Πε!ιετ Με Βεε!ε!ιπππω άετ !ττεπρεεεπ ΡπεπΜεπ1ε

επ άετ εε. Επάε!τετά!!;!ε εεετε!ιετι Μ άετ Μ!ετετπτ πι

άετερτεο!ιεπάε εάετ ε1ιετ νε!!!ε πιιπεπ11Βεπάε Αππε!ιεπ.

Με !τ!!π!εο!τε Ι)επιππε ππεετετ 11 Ρε!!ε !εεε!ι εΜε Εεεε

ε1π!ιε1τ.!!ο!ιε Απ11εεεππε επ: Με Επάε!τετά!πε Με :Πε

θτιιπά!ττεπ!τ!ιε!!ε, Με ΡπεπΜεπ!ε Με εε1τππάετε, Με!ε!; ειπε

ΜΜΜ επίπτετεπάε ΑΒε!τι!επ; ειε επι;ε!ε!ιτ ειο!ι ε!ε εε!ο!ιε

!ιεπί18 άετ Μεεπεεε ειτε θτ11πάεπ, Με Μ άετ !ιπΜεπεπ

Βπο!τειο!ιτπε!ιΜε επί Με 8ο!ιπετ!‹τεπ!‹επ !!εεω, άωεπ

Μεπ ειιετε!!ωάε Ππτετεπο!ιπτιεεπ εε! ίεετε!ε!ιεπάετ

Ηεπρτά!εΒιιεεε ετερετεπ Μεο!ιτε. Βεεε ά!ε ΡπεπΜεπ!ε άεε

ρτ!Μετε, Με Βπάε!τετά!!!ε άεε εε!τπτιάετε Ι.ειάεπ Με,

!τεΜΜτ νεττ Μ! ε!ιετ εε!!.επ; Μ ππεετετ Κεεπ1ει!!τ ερτ1ε!ιτ

ππτ επι Ρε!! ίπτ ά!εεεπ ΖπεεΜΜεε!ιεπε.

Βε Με Ι5πάε!τετά!!ιε άετ ΡπειιΜεπ!ε νετεπεπε!ι!, εε

Με! Με Ρτεεε πεΙιε, σε ειε ΡτιεπΜετιιε άπτο!ι άεε ν!τπε

άετ Επάε!τετά!τ!ε νετπτεεο!ι!: π!τά. Ρετ Με Με!ετεπ Ρε!!ε

Μπεε ά!εεε Ρτεεε νετπε!πτ πετάω. Με ΡπεπΜεπ!ε π!τά

πεο!ι ππεετετ Ππτετεπο!ιππε !ι!ετ, πιο εποε εεπετ !ιετνετ

πετπ!”επ άπτο!ι άεπ ΡτεπΚε!°εο!ιεπ Ι)!ρ!ε!τε!τ!τπε, Με

τεπά άετ 1Σπάε!τετάΜε Με!ετ 8ττερ!;ε- εάετ 8ι.ερ!η!ε!τε!ιτ!τεπ

επ θτππάε !!εεω. Βε!τι!επερτετ. Ντ. 46111904 Μ. επι

εο!ιετιεε Βε!ερ!ε!; Ρε!ιεπτ!τι ετ!ττεπ!‹!ε επ ρπετρετε!ετ Βερετε,

Με επ! 8ττ·ερτε!τε!τ!τεπ εετπ!ιτε, !ιε1τεΜ 1Μ 1!ετ!επί άετ

εε!!ιω ε!ιιε Επάε!τετά!!;!ε ιιεά εεε !!πεΜ ειπε Ρπεπιπετι!ε.

ΙΜ ρπεπτπειι!εο!ιεπ Επεπάε!: πετάω ΡτιεπΜε!τε!τ!τεπ, Μ

άειι επάε!τετά!ι1εο!ιεπ Ε!1!οτεεεεπεεπ 81.τερτε!τε!τ!τεπ πε!ιεπ

ερετ!!οΙιετι $!ερ!ιγ!ε!τε!τ!τεπ άπτο!ι Κπ!τπτ πεο!ιπεπιεεεπ.

11!!επτι άεΜτιεο!ι Με !ιεεΜετομεπε Ιπίε!τι.!επ επεεεεο!ι!εεεεπ

ετεο!ιε!πι, εε Μϋεεεπ π1τ εππε!ιΜεπ, άεεε Με ΡπεπΜεπ1ε

εε! Επάε!τετά1ι!ε ε!ιεπεε !›τεπο!ιοΒεπ επι.ει;ε!ιι, πιε ειε άεε

εποε εεπει. τπτ, ε!εε ε!ε Κεττιμ!!!τετ!επ επι Ξεπετ!ε επίπε

ίεεεω Μ!. Ρετ ε1ιιω εε!ο!ιεπ ΖπεεΜΜετι!ιεπε άετ Μπε·ε

ερτεο!ιεπ εποε ετεπει:!εο!ιε θτππάε. Με Επάε!τετά!!ι!ε ε!ε

Ρε!εε άετ ΡπεπΜω!ε ά. π. ε!εε, Με ΡιιεπΜε1το!τ!τεπεπάε

!τετά!!!ε Μ ετετετ Μπιε π!τά νοπ ε!!ω Απιετω (5ε!! ο

ππά επάετε) πι!! πππε!ε!ιτ Με επεεεε!ιεπ, πεπτεπά Με

ΡπεπΜεπιε Με ΚεΜρ!!!τετ!επ άετ Βεάε!τετά!!;!ε Μ!! επεε

ίε!ιτ 20-22 ρΟΙ:. πεο!ι πεεετετι Βτ!`ε!ιτππΒεπ ε!πεπεο!ιει:

πεπ Με.

Με Μ!!!ιετε!!!επππεπ άετ Ν!ετεπ εε! άετ Επάε!τετά!!πε

εε. Μι ΒΜπε ε!πετ Ρετππιτ!τιΜε εε!ιΜεπ ιιπΜετ!εο!ι ειε

πεο!ιετε 5τε!!ε εΜ; Με πωπω 8-Γεο!ιετ Αττ εεΜ: επτ

πεάετ !ιεπάε!τ. εε ειο!ι πΜ εΜε ά!!Τπεε Νερ!ιτ!!!ε, εε

πε!ιπ!!ο!ι Μ άετ πεεΜεττ!ιεΒιεο!ιεπ ΡετΜ, εάετ πΜ ειπε

Μ!!!ετε εΜ!ιε!!εο!ιε Νερ!ιτΜε εάετ πΜ Ιπ!ετ!ττ. Με ετετετε

Με εΜε ά!!!πεε Ετ!ττετι!τππε άεε ερεε1ΐ. Βρ!ι!ιε!ε ππι! άετ

Θ!εΜετπ!! πιιά νε!!Με!ιτ ε!ο!ι ε!ε εε!ττετιε!ε81εο!ιετ Υετ

πεπε; ά!ε Ν!ετωεπεετεπε πε !τε! τω Μ!!ττεετ8επ!επιεπ;

ά!ε επε!!ε ΡετΜ 1ιετπ!ιτ επί !ε!τε!!ε!εττετ Επιπππάππε

άεε Β!πάεπεπε!ιε-0είεεεε!ιεο!τεε άεε Οτπεπεε άπτο!ι

Αππεεεε!ιε!τ τοπ Μ!!ττεετεεπ!εΜεπ, ππά ά!ε άτ!!τε επτ

ερτ!ο!ιι: εΜεΜ Μεο!ιεπ1εο!ιεπ νετεεππε. Με !ιεεΜετ.εεεπε

ά!!1”πεε πεεΜεττ!ιεε!εο!ιε Νερ!ιτ!!!ε !”επά ε!ο!ι ιιπτετ 51

Ρε!!επ 21 Με! πιιά πετ ππτετ ά!εεειι 17 Με! !τ!!π!εο!ι



ιεε

ειεεεεεεειοι·ι ννοι·ιιοε; ειε εοετε.εε εοιεεεοε ιιι σε.. 42 ρΟι.

εειιι Ρε.ΙΙο; εει·εετει· εειιι άοι· οιειεοει ριεειιεοε ειεεεο

εεεεεε να” ειοεοι· ΚοειρΙιεεεοε εοινοι·; Με εειεε εειεε

ε·οιεεειε 8.0. εεοιεοι·ι·ε. Νορει·ιεε Μ; ετεεε οιεο Ψεεεεεε,

οιεο Εεεοεει·(Μιε εειιι εε εεοι·εεεοε; ειε (εεττ εειιι

νοιεε.οετ ειεοι· εοΙοεοε, Με εειεε ὰιο ρεγειεεΙιεεεεε

Ζοιεεεε ειε Ηοι·ε- εεε (ιιο(εεεεερει·ετ εοοε εινειίοΙεείτ

ειεε οτΙοι· εει· (εειεε, ειιι! εεε εεε ιε Ε'εΠεε, νεο ειιι·

ειι1°οι·οετιεΙ-ειεεεοειιεοεο Βοεεεεεε εεεοε εεεεε 'Ι'γεεεε,

Μοειεεειε, εε. ΜιΙιειΕεεειΙιεΙοεο, εεεινοι·ο Αεειειε οτε.

Ιείει·ειο νει·ιιοε 6 ιεε! ιιοιιοι·ι:, εο εεεε ειιι; ιεεεε ειιιε

Μιτοιει·εεεεεε εει· Νιοι·οε ιε (ει. 60 Μ. εΙΙοι· ΡεΙΙο

νοε εε. Ε. νοι·Ιεε. Με εειεε!. Ροι·ιε εει· Νορει·ιιιε ει

εοι ε·ειτοιε εοΙιοεει εεε εοεϋι·ι ιεοει· εει· Ιιι·εριοεοεοτι

εεεοε Γοι·ιε εει· θερειε εε, εε εει· ειε Εεεεεει·ειεε νεο!

ίεοεο Βεειοεεεεοε εεε. Αεετοιειεοε Γεεε ειιιε (ειιιει· εεε

εε εεε Νιει·εεεεεεοε ιειτεοιοιΙιετ, εεε εειεε εοι ΐοεΙεεεοι·

Βετεεεεεεε εει· Νιοι·οεεεεετεεε εειεε εειεε ει.ετεο Ιε

ιοειιοε εειεε!.

Με Με Με εονειιεΙιοε εεε Αεεεεεοε οιεοε εε. Μεε

τειιιοι·ε (80 μα.), 6 πιει (εειΙοε ειιιε ειϋεεοιο Ιείει·Ιιτε,

1 ιεε! ειε Αεεεεεε. Βοι· ΜΠεπειεοι· ειιι εΙιειεοε ε!ε

εειεε εοεοετεεεενοΙΙ, οι· εοι εειεε εοεινοτ εεεεννοιεεει·,

εεει Ιιεεεε. Ιιε εΙΙεοιεοιεοε ιει εεε ι·ιοετιε; ειιιει·

οεοεεο εοννιεε ει εε, εειεε ει εοει· ετεεε ννοιεεε Εεεε,

Ιοιοει εεεεεεἰεεει Με! εεε εοι·ε.(Ιο εειεε εειεε (Μεεε

ειε Βιεεεοεο εε( ειιιε ίεΙεεεο Βεεε Μεεε (Εεεεειειο,

ΡεοεεοΙεεεειειο). Βείει· ειιιεει; Β.οειεοι·ε ειε εεεϋεοε

ΒοιεριοΙ, εειε ιεε εεε ειεεεει· Ει·Γεει·εεε ειιι εεεει·οε εε

ειε 8ειτο εοτεοε Ιιεεε ιεε; εειε Βεινεεετεοιε, ειεει· Εεε!

εὶεεεοεο εεε εειε Ψεεε εεεεεεοε εε εειε. Πειει· εεε

εεεεΓεειτοε Ε'εΙΙοε εετ εει· οιεοι· εειεε ειε 'Ι'ι·ιεε: Βιε

εεεεεεινοΙΙεεεοε, εοοεει·εειεε Αεε.ιειο, Μι1ειειεοι οιεο Ε'οεΙ

εειεεοεο νοι·εεΙε.εετ. -- Ποεοι· 89 Μεεε Μεεε ειε εε

εοι·οιε ΜετοιιεΙ Μοεεεεεεε νοε; εει·εε.εε ει·εριεειοε ειιιε

(Πο ειεεο!εοε Μεεε ἱειοι· Ι.έιεεο εε.εε ΕοΙεοεεοιιιιεεεοε:

12 Οιιιι. 2 Με, 13 (Με. 7 ιεεΙ,14(Ηιε. 7 πιει, 16 (Με.

6 ιεε.Ι, 16 (Με. 2 ιεε.Ι, 17 (Με. 3 ιεεΙ, 18 (Με. 5 ιεε.Ι,

19 (Με. 8 ιεε!, 20 (Με. 8 ιεε1, 21 (Με. 1.ιεεΙ. Ψεεε

ιεε εει· ιιιο_ιοειεοε Μεεε, ννοΙοεε εεει· 16 (Με. Μεεε

εεεεε, Με εειοεεεεειιιΙιοε άοι· ΡεΙρε.ιιοε εεεεεεεεε εο

εειοεεεε ιεϋοετο, εε εειεε εετει· 50 Ε'εΗοε σε. 16 οιιοι·

30 ρθτ.,ειε οιεεε ρεΙρεεΙοε ΜΗειειεοτ ει·εοεοε ειεεεεεε.

Ι)ιεεοε εειε εειιι· εει· ειε τεοοι·ετιεοεοε ΡοετεΙει, εειιι·

ιιι Ζεεεεε: Με εεεε ει·ε.Ιιτιεεεει· Βοιεεεειοει1εεεε πω;

εει· εοειιινο Νεεεννοιε οιεεε ΜιΙειειεοι·ε εειε ΠΠ· ειε

Βιεεεοεε εε νοτννοι·ιοε.

Ψοειε Βοεοετεεε ει εεε νοι·εεεοι·εεεοε εει· Ι.οεοι·

εεεεεριοεεεε; ιεειετ εεεεε νει· εε ιει· ειε Ζεετεεεο εει·

8τε.εεεε, ιειιειε οιεε ιεεει· οεοι· ννοειεοι· νοι·εεεεοεο

νοΙειεεεεεεεειο Ιιοεετεεειοε εεεεοε εεε εειιι· ειε εε

εοειιιειετοι· ιο ιεοει· ειε Εεεοεει·ειιιε Με ειοεεεειεοε

ενΙιεεειεει· ΚΙερεεεΓοεΙοι εοειεεε.

Βεε Ιοτειο Οιεεε, ννεΙοεοε εεε Οτι; ειεοι· Ρει·εννιι·εεεε

εει· Εεεοεει·ειιιε ιορι·εεοετιοιι, ει εεε εεεεε. Πετοι· εει·

Μεεεε ειιιει· ΗοιειρΙεειο Με ειε Εεεοεει·(Μιε εεε 8

ιεε! οειεεεεε; (5 ιεεΙ εειεε ειε Ηοι·ιι οιετ ιεε εει· ΒοΙι

@σε εοΓεεεοε. 8ιεε ειε νοι·εεεΙερειεε Με.εεεε νιτεΙοει,

εε ειιι εεε εε!ιοεοιο Ειοιεειε ειιιει· εεεεεεεΙιεεοε Αι·

(οΙιεοε εε ()οιοειειε ε.εί, εει εε ε1ε.Μοειεει(:ιε ειιιει· Με

ΕεεερεεΙιεε, οιιοι· Με εοιεεε. Με εεΙεετ εειεε ειειεεΙ

ΟοΙοεεεεοιι, εε νοτΙεεϊ εει· Βεεεεει·ε1τιε όιο Βιε.εεοεε

Εεοοεεε.ΙΝιε ιειτ εοεεεεεενει· εΙοειεεἱιὶε εε ετοΙΙοε εεε

ειε εεει.οιειεεε εε νειιεειειοε. Βει· ειεεεεεεεεεο Μπι

ειοεοι· Βιοιεειεεο ει ω. ΙΕ. εκει; εειιιιε εεεεεοεΙεεοε,

εειεοετΙιοε Με εεε ΗειειρΙεειεε _ιεεεεεΙιοΙιοι· ΙειιινΜεοε,

εειεε θι·οε, ιεειεει Βιίεει·εεε εειεε, ειοε εε( Εεεεεει·

ειιιε, Αι·εειιεεερειιιορειο (ιεε Ηοι·εεεε (πιει εειεε. Νο

ρειιτιε εειεεείεει·οε Ιεεει..

Ζεει ΒοεΙεεε εειεε (Με Ζεειεεεο άοε ΒΙειοε εωεεει.

εε: ε1Ιεεειειεοε εειεεε ειε Εεεεεει·ειεεειεεεοε, εεοεεε

Με Ι.οιεεοε οιεε εεεεει·εειεο Αεεειιο: ειε Ζε.εΙ άοι· ι·οτοε

ΒΙειεει·ροιεεοε ειεΙιτ ((3ι·εινιιε) εεε ειε ΖεεΙ εει· εεε

εοογιοε ετοιετ (Οει·εοειεεεε). Βειι1ε Τειεεοεοε εεε

εειε τει ειιιε ειειι ιεεεεε ιεεεεετεειο Ει·εοεοιεεεεοε, ιει·

ροειιινοι· ΑεείεΠ οι·εοεννοιε ειε Πιεοτοεειε.1ειεεεοεο εεεεε

εειιι· εεε ΒΙετοι·ετεεεεεεεε (ροι·ε1οιεεε Αεειιιιο, εεε

εειειο), οιΙοιεετοι·ι ειε εειε· εεεεεεεοι· εετ ΜιΙὶετιεεοι·

ΙιεΙοεο εεε εειε 'Ι'ερεεε, ννοΙοεο ιεε; εοτιεεΙοι· εοεεοογ

τεεεεεεεΙ ι·οερ. 1.οεεορεειε οιεεοτεεεοε.

Βεειοι·ιοΙοειεεε ινει·εοε ειοετ εεε, εοεε εὶεο ει·ϋεεοι·ο

ΑεεεεΙ εει· Ε'ε!Ιο εετοι·εεοετ; Βιι·ορτοεοεεεε ιε εει·

Πεεει·εεε1, εοιειεεει ιεε 8τερεγΙοεοεεοε, εἱειοε εεε εο

ννϋεεεεεο εεετειἱοΙοεἱεοεο Βιει; ι·οιεο Ρε1Ιο ειοεοι· ειιιει·

ιοεοι· Μγεοεο ειετι εοΙιεεει·. - Βοιεεεοεει ιει ειιι; εειε

ΡεοειεοεοΙιεεε εε ι·οοεεοε. νοε εε!τεεει·οε Ει·ι·εεοι·ε

(εεε ιεε οιεειεΙ εεε Ρεοοχεεοεε ιε ΚοιεΙιεΙτει· ιε εεε

οεεεεει·ειεεοεοε Βειοιεεεοεεεε,οιε Μιειοοι·εεειειεεε, εει·

ειεεοι· εει· οιιιιεε.1 ιε εει· Ι.ιιοι·ει.ετ νοε ΒΙειε εΙε Βε

εοΚει·εΜεοι·τοεοι· εικνεεετ Με!. Πε εΙΙεοειειεοε εειίοε

ειε εεετοι·ιο-ειεεεοεεεεεεε Αιεειτοε εε( τεοεοιε (Μεεε

εειεε ειε εεεεεεεΙοεεοε εοτιεεετει ινοι·εοε.

Ποεοι·εΙιεεοε σε· εοοε ειειιιε.Ι (Με Με.τοι·ιεΙ εεεειει·

60 Ε'ε.ΙΙο νοε ΒετΙοεε.ι·ειεε, εε εειεε εει·εεε εοινοι, εειεε,

εοεοε εεε Ει·εοεοιεεεεοε ειε ΕΙοιεεε, ειιιε ΙΐεΙΙο Μεεε

ε·ιοεει·εοει·οεάοι· Νοεοεειεετεεεο ιει· οιιιοε εεεεεεει·ο

εεοεοε ρειεοΙοειεοε-εεετοιειεεεοε Οεει·εΙιτει· νει·Ιειει;,

εεεεεε Ψιοεοι·οιεοεεοε εε εεειεεεεε ΒὶΙ‹ιο ειε Βιε.εεοεο

εει· Εεεεεει·ειιιε εειιι ει·εεεννοι·ι, εοεεοιε οι·Ιοιοετοι·ι:.

Με ΒείεειΙο εε εεε εεεεεε, εεε Νιει·οε, άοι· ΜὶΙε, εειε

(3εειι·ε, ειε ειετοΙυειεοεοε εεε εεειοι·ιοΙοειεοεοε ΒΙετεο

ι”εεεε εοεεε, εεεεοι· εεε Βο(εεεοε ε.ει Ηοι·εοε, οιεε εε!

εεε εειε νοε Τεεεεεεοε εε ειε Πεεε, εειεε ειε Βιε

εεοεο άοι· ΕεεοΙιει·ειι:ιε εεεεε οιεο εε.εεε Βοιεο ειιιε

ι·εειιεΙειεεεεεεεοε ιε Ε'ι·εεε εοιεειεεεει· Βιει·ε.εεεεεοε

ιεοιετ εεειοεει·τ οτεεεοὶει. Αιε εοεινιοιιεετεε οτεεεοιετ

εοοε (Με Ροειτιοε εεε Βιεεεοετιεοι·ε εεεεεεεει· εεε

εοεινειοε ΒΙετοι·ει·εεεεεεοε εεε εει· ΜιΙιειιεεειΙιεΙοεο;

ειιιει· εειεε ειε εει·ι“ι.οε ειε οεοει.εε εεοι·ννεεεοε ινει·εοε,

νεοεε ειε Ροι·ενιι·εεεεοε εετ Εεεοεει·ειιιε ε.Ιε ννοι·ινοΙΙο

8ι.εεεεε Πιτ ειε Βιεεεεεε εοεειετ ινοτεεε.

Με Με εει· εεΜοι·ιοΙοειεεεοε εειοι·εεεεεεε ει

εει· Τεοι·εριο εει· (Ξεεει·ι·εϋο.

νοε

Βι·. Τοι·ι·ορεοε.

Βοι·ρει..

 

«Με (Ξοεοι·ι·εϋο ιει ειεε Ιείοειιοε εει· ΒοεΙοιιεεε.ειο,

εεεοεεοι·ε εει· εεε (ϊιοειιε.Ιερρει·ετοε ειιι; οι·εετοι· Μεεε

εεε (9ιονιιοεοε εειεε εεε (Ξοεοεοεεεε». ΕΣε ιετ εεε ειε 8ειε,

εει· ειοει. εοεεε εει·νοι·εοεοεεε ννοι·άεε Εεεε. (ει. οι· εεε

Α εεε Ο εεεοι·οε νοι·εε.Ιτεεε ιιι εει· Οοεοιι·εσοτεοι·εριο

οειεεΙτ.. Βε.ε, εεε (Με (Ξοεοι·ι·εϋοεεεεεεΙεεε εεεεει:ι·οεοε

εετ, Μ. νει· εΙΙοε Ι)ιεεοε ειε (Ξιοεοεεεε, ειε ιε οι·ετοι·

Ι.ιειο εειεε ΕΙιιειειοι·εεε εεε (ΐιοεοεοεεοε, ιιι εινοιτοι·

Ι.ιειο εειεε Με ΒεεεεεΙεεε εεε ει·ει·εεειοε (ιιοννοεοε εε

ετεεεε εοιεειτ. Νεε ει ιε άοε Ιοι:ετεε .Ιεει·οε (Με θο

εοεοεεεείι·εεε, εοεοειιοι·ε ειε Ζεοετεεε εοι·εοΙεοε ιε άοι·

ΚεΙτει·, Με” ιε Β'Ιεεε εεεοιεειεε. Πε ειε Ζεοει:εεε

εει· (ὶοεοεοεεοε εει· εεεειει· εε εεεεεοε ρεοετο, εε

εεεετε ιεεε εειεε (ιιε.ι·εεεεεε.ει·εϋεεε, ιε εειε 8ιεεο, εειεε

ειε (5εεοεοεεεε εὶ‹τε εε( ιεεεε ειοεοι· οετννιοεοΙε εο!Ιτοε,

(εεε ειε νοιεεεεεε.

Πει· ΤεεΙιεεεε'εοεε εεειοε εεε ειε εοΙοεοι· εε εειε,

εε ειινιοε ειιιε ε.εοι·, εειεε οι· εεε εειιι ειοΙτ, εεε οι· νει·

εριεεε, εε ειε εε( ιειε ννεοεεεεεεε Κοεεεε ιεειει; εοεοε

εεεεεετο ΒιρΙοεοεεοε εει· εεεεεεεε Πι·οι.ει·ε εειεε, (Πο

ιε 8οεινει·ιεοε εε( ιειε ννεοεοι·τοε. Με ειοε εειεε ιεεεεε

ιεεε Αιεοιτ.οε εοι·εεεεοετοΙΙτ εειεε, (ετεε Με (5οεοεοΙιεοε
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πεε τε ετιπε.εε'εεπεπ Νε.τιτπεπεεε εεπτ ττετεε (τι. ντετεε,

πε ετ πτε Ετ8επτττπιττεπτ-:εττ εετετε, πεεε πτε (ιτεπεττεττττεε

επι εε πεεεετ πεπτετιεε, τε ντεετεετ ττττετεεπε Αεεετεπεε

πετ Εττετεεττεεε ιτοτπεεπεε εποε, εε εεπτεπ πτεεεε νετ

τεπτεε εετεετ Ππετεπεττιεττ ποποπ εεπτ ετεπτ τεεπτ τε

Βεττεεπτ εε πεπιπιεπ. Νεεετπτεθε τετ πεπ ιντεπετ ετπ

Νεπτποπεπ ειπρτεπτεπ ιτοτπεπ, πεπ επετ νεπ Βτ.

Ρετπτεετε. νεπ πεπ τετετεεεεεετεππΝεπτπεπεε τετ πεε

τετεεεπεε εε εεεεε: πε.εε ιεεε νοπ πετ νττετεεε πετ επί

τπεεε εεεττεπτετεε θεεεττεττττεπ ετεπτε ττετεε, πεεε πιττ

τπεεε ττετεε ειτρεττιιιειιτεττε θιοπεττππε ετεεεετ ττετπεε

τετ, πεεε εε εεπεττεεετ τετ, επ τεπετ ετεεετεε θεπετεοπτιιιε

επί τπεεπ πεπετπτ, επετ επ ετεπτ ετπε εεπτ πειιιτεεε Ζετιτ

νοιι (τεεοπετεπεπ πετ Ρτερεπτετεπε πετ Νεπτπεπεε εττετ

πετττεπ τετ.

Αεί ιι.ττε πτεεε Ε'τεεεπ ετπεττεπ ντττ πετ ετπε Αετττεττ,

ιιττιεττεπ πτε, πειτε τε πτεεεει επετ τεεετε Ε'εττε επί πεει

Νεπττιεπεε θεεεττεττττεπ 8εντε.επεεπ ιτε.τεε επετ ετεπτ.

Βτεεεε ετιιε Κτττεττεπι πετ επετ ττττ πειι πεπεππετεπεπ

Ατττ πετ Ιτετιιεπ πω. Ψεεε ενεετεεττ τε πετ Ι(εττετ

ττετεε Κεττττεπ 8εινε.επεεε ετεπ, εε ττϋπεεε ετε ττετεπειε

εεεπ τει θεντεπε νετπεεπεπ εετε. Βτεεετ Πιεετεππ ιτττπ

πειιπ εεεπ νοπι Βετττεττετεεεε εεετττεεετ, πππ πεπτε πε

ττεττετ, πεεε ετε τε πετ Ατιπεεεεπεττ πετ τω» Οπετττττεπε

πετ Πτετπτε. πεττττττεπ τε πετ Κεττετ ετεπτ ντεεπεεε

ποιιπτεπ. Βε.ε ετεπ πτε Αππεττερεετττε τετ πτε 8τεπετπεττ

πεε ττεττπτεττειι Νεεπντετεεε. 8τεπτ ειπε ετετι πεπ επετ

πεπ Κττετπετ εε, εε πεπετ ιεεε, πεεε ετ ετπε ντεεεπτττεπ

εππετε τττεπτεεπεετ πετ. $τε ετεεπετετ πτε ετεε Κετερο

πεπτε νεε νετπεεπεεεετπ ετεετ επετ επτεττεπττεπεπ

Βεπιτεττεπε πεπ Εττετεπε, τε ετιτττετεε 8τε.πτεπ ετεετ

Απεεπντεττεεε πιττ τεετεεεπττετιετ Απεοεπετεπε, τε πεεπ

ερπτετεε 5τεπτεπ νοπι Αιιεεεπεπ πεε εεεπ Ε'ττειεεπτε επτ

πεττεεπεε Ηετιιεε. 8επτ νετττεττ επετ ιιτττπ εετπε Αε

εεπε.εεεε πετεπ πτε ιεττττοεπερτεεπε Πετετεεετιεπε πετ

Απεοεπετεεεεε, πετ ττοειρετττεπ τε πετ Ε'ετπι πεε Ετττετε

πετ τεετπεεττεπ, πτεεεεττεττεπ τε πετ Ε'ετιε πετ Ρττειεεετε.

8τετε πεππ ετ τεττττοεπερτεεπ πτε θεπεττεττττεπ πεπ εε

πετε Βτετοττοπττεε πεπεπ. Ρτεπετ ετ ετε επετ εεπττεεεττεπ

ετεπτ, εε ντετεε ετ επετ πεεεε, πεεε εε πετ ντετπιεττΒε

Ππτετεεεπεεεεπ εεττοιειετ, ειε τπτ νετπεεπεπ- επετ Ντεπτ

νετπεεπεπεετε τεετεεετεττεπ. τω» ετεπτ πετ πεε τετ νοπ

ννιεττετειτ. Ετ ετεπτ τετεετ πεπ Ηετε, ετ ιτετεε, πεεε

Ι.εεττοεγτεπ τε τ'ετπι νεπ Ε'επεε ετεπτ τε πεεεεττιεπ πε

πετεε, ετ ντετεε, πεεε εεττιετ ετπ τεττεεεετετεε ττ'επτεπ νεπ

θεεετιεττττειι πτεπτ πετεε Ατιντεεεεπεττ πεντετετ, εε τεεεε

Με Ετττετ νοτπεεπεπ τετ. Με Κετ ιτττπ πεεντεεεε ιιτεπτ

επτεττιτοεπεε. Ιπ τιτττεπτΒεττεεετ Αττιεττ τιττεετ ετ πεε

Ρεττεετεπ πεπτε, πεεε ιπττττεεττοετεεπ ντετ Ρτεττεεερττπεττεπ

εππ ινεετε Ετττετ, ιιεπ εεπττεεεττεπ πετ ττετπετ νετπε.επεε

τετ. Νοετι πετ ετ ετεπτ, ττετε πετ ντετειι Αεπεττερεεπτε,

πτε 8τεπετπεττ, πεεε ττετπε θεεεττεττττεπ ιπετιτ νετπεππεε

ετππ. Ετ τετ. τετετ εε εεττ πεποτειεεε, πεεε ετ πτε ττττετ

εεπεπ Μετττπιετε πετ Θιεπεττπϋε νοττετεεπτε ντεεεε

εεπετττ πετ.

8ετε Ηεερτειι€επιπετττ πετ ετεπ πεε Με πετ σε ιπτ

πτοεπερτεεπε ττεπετινεετιεεε πεε Ρεττεπτεπ πε ττεπτεπ. Βτε

θοπεττππε τετ ετεε Κτεεττπεττ, πτε εενντεεε Βετεε ετεπτ

νετττεετ, πετ Ρεττειιτ ιεεεε ετεε πεπ, ντεπε ετ ιτττττττεπ

πεπετττ τετ, εττεε 8επττπτεεεεεε πεε τττεττεπεε τ.επεεε πε

ντεεπεεε εετιι. Πεε πετ Οπερετ τω” εεεεε εειιτεεετ, ετ

πει ιεττ Βεεπτ εετπε Ρτενεττεττεεειεεττιεπε, Ιτττπεττειι τεττ

*με τω. Ηεττεπετετε πππ πεεππεττεετε Βτετεεεεεεε επι

ρτετιτειι, πτε τε πετ Βεεετ πεεπ νετπεεπεπε θοπεττοττττεπ

πε 'Εεεε τϋτπεττ. τπτ Ρεπτεπ εεεπ πτεεετ Ρτεπε, πεε

νετεεπτντεπεε πετ ετττττετεττεπ Βττετεεε Με 12-86

, Βτεππεε τετ ετπ ετεπετετ Βεινετε πετ Ηεττεεε.

.Τετετ ετετ, ντεπε πεε πττετεεπε Βττπ ετπ πετεε τετ, εεττ

πετ Βιιτττεττετεεε τε εεττ Βεεπτ ττετεε, πε. εε τνεπτπετττε

πετ πεειι ετεεπ ττττεττ πετ, θιοεοτιεττττεπ ττεττετεττ πε πε

πεε, ντεππ τετ ντετττεεπεε Αερετετ πεε Ατετεε ιιτεπτε πιεπτ

ετετεπτ. Πε.ε ττεεε τεπεετι επειεεττεπ νοιι Ιπτετεεεε Με

ττεεεπ ετεεπι Νετεεε εετε,-πε Κεττετεπ νεπ 0οπεττοτεττεπ

πε τεεεπεε, ντε ειιιε πεεεε ττετεε, πεεε ειτε νετπει.ιιπεπ

ετεπ. Εττε πετετττεεε νεττεπτειι τοπιο πετ τε Βεττε.επτ,

ετπ Νεπτπεπεε τε ετπεπεπ επετ εττειιπειιε επί τπτε

'τ'εεεττεπττεττ επ επτετεεεπεπ. τπε ιπεεε ε.τεο πτε ττττετεεπε

Ππτετεεεπεπε τε τπτεπ ντετεπ Κτττεττεπ πιε 8επτεεεε

πετ Βεπεεπτεπε πιττ πετ πεπτεττετεετεεπεπ Ηεππ τε Ηειεπ

πεπεε. τζτιιπ πεεπτπετε ιεπεε, πε ετε τπτ πτε $τεπεττιεττ

ττιτεε νεττεπτεπε εετττειετεεε ιττττ πεπ εεττ, νεττειιετ

ντετπεε, πεεε ετε Ιιερίνετεεεπεπ επτετντεττεπ ινετπε. -

πτε ττττπετ ετπτεεπ εεπτεεπτ, ετπ πετετττεεε Ρεετετε.τ επί

επετεττεε, επετ ειπε Εεεε εεττ νεττεεεεε, πεεε τυπτ, ετπ,

ιεετεετ Αεετεπτ πεεπ, επετεπετεε νεττεπτεε τεττ ετιιετ

Οτιεπεε πεε Θιεττπεεπε επετ Ντεπτεεττεεεεε, πετ Ττεε

πππ Οιτεεπεπ πτεεετιιεεε εεττεπ, ιτε ντττ επί εππετετ

Βεττε ετπε Μεεεε ετεπετετ Κτττεττεπ πεπεε.

Βτε Ιειρίεεε ττϋπετε εενντεε τε ντετεπ Ρττττεε πιττ Ετε

ιιτττττεεεε πετ Ρεττεετεπ επ τππεπ εεττιετ νετεεεετππιεπ

ντετπεπ πεπ ε·τττπε εεττιετ ττοτε ετεετ επεεπετεπιεεεε

τπιπιεεττετ νεε Εττ”οτε πεπτεττετ εετπ, πε πτε Κεττιιτ πεεπ

ειτε Ζετεεπεπετττ ιεττ νττετεπε ετπετιεππετ Ετεεπεεπείτ

ε.εεεεεπειι ιιτετπεε τεεεε. Ετεε Βεεεεεπτεεεεεεττ νοπ 48

8τεεπειι επτπε πε.επ πεπεεεε, ειε πεπ Ρτεεεεε εεπεπτοε

τετ πεε Ρεττεετεπ πε πεεετττπειι. Πεεπ ετεεπε τοπ, πεεε

τεεπ εεπτ τπτ πεντϋπεττεπ πτετιτε πε πεεετττεεε πεπεπ

ντττπ.

Βε πεττ ε.τεο πεεπ επτεεπ Αεετττπτιιεεεπ πτε Κεττετ

πετ 8ειπ:ιεπτ ενετπεε, επι πτε εππετττττεε Ηεττεπε πε πεε

ετεττετεε, πτε επετ τει Βεπτεπ επετ τιπ $τεπτειιι ττεεεπ

τνετετιετ Απεεεπετεεεεε, πεεε τεττ ντετεπειε Βεεπτε επτετ

ετεπεε ιτττ πεε Ρεττεετεπ ετεετ νετπεττπτειεπεετε πεπεε

Αεεεεπε τπτ ετπε πετεπεεε εεπτττεε Ππτετεπεπεπες? Ετε

πετετττΒεε Πετετεεππιεπ τετ πιττ ε.τετττεπετ Εττιττ‹ πετεπ

εεε ετεπτ εε νετετετεειι; επεεετπεπι πεεεπτ ειιιε πεπετεπ

ετπ εετιινετεε Πιιτεετιτ, πε ιεεπ πτε Ρεττεετεε τε πεπ

Θπε.ετιεε πτεετεττεττιτ, πτε επ πτε Απιτεεεεπεττ πετ πεπε

ττοττττειι πτε Ηε.πετεετπε ιντττε, πεπ πτε .Βεετε ετιιετ Θε

τιετττιπε ιεττ πεπι επεεπττετιετι Ηεετε πετ 8ττττεεεειι.

5ττττττετεε πεπ εειιεεττετ Νεετεετπεετε, επτετεπτ ειττεττετ

τω. ννε πτεττιτ πε πτε ρετποτεετεεπε Αεετετετε, το

τιτετπεπ πε πτε Αττιεττεε πεττεεπτετ Βρεπτεττετεε, Με

τ·"τεεετ, Κετττπεεε, Οπεττττεπετ? 8τε τιτεπετιεε

πετ σε 'Ι'πετειιτε πετ τετττττετε εππ 8ττττττετεπ ετεπε

εετιεε, επι πεε ετε.επτεεεε 8επεπεπ ετπετ εεπετινετττεεε

ννεττεπε πετ Κεττετεπτετεεεπεπε, πτε πετ νεπ πιττ νετ

τεεετεε, Με πε ετπιεεεεε.

Βττετιετεειετεεε πεπ Βεερτεεπεεεεε.

Ετεττττιτεεε; τε πεε 5τεπτεπι πετ Οπτεπτττεεπτιεττεε, ετπ

θτεεπττεε πετ Οτετεετε τε ποιπ νεπ εττεπειετεετιεε

νετττεεεε τετ 8τεπτετεεπε πεπ ρτεττττεεπε Λετετε,

εετετ τττττινττττεεε νεε Ρτετ. Η. Ξεπιτεττεε, πεπτ

τιεττετ νεπ Ρτεί. Ο. Οτε εεττ. εειμιΒ, νει·τεε νοπ τ".

Ο. νν. νσ,<.τετ. 1905. Ρτετε 10 Πειτε.

Εττε νετττεττττετιεε, ετεπτ πεεπεεεπ εε ειιιρτ'επτεεπεε Βεεπτ

ενετεπεε ετεπετττεπ εττεετττε πτε ετεε τιπετιετ ντεττνεττε Βετετ·

επετιιεε ε” Εετιτιιιτττετ πει·Βτεπτεττε εεπτ τ'ι·εεπτεετε πε,ςτπεετ

ννετπεπ ννττπ.

Με θτεππι·τεε επτετεετιετπετ ετεπ νοπ πεπ πτεπετ ετεεπτεεε

πεε Ιτετιτππεπετε πετ 0τετεε;τε ετεπτ πετ πετ Εστω εεετι, τππεπι

πτε νεττεεεετ πτε ειι,εππεττεπετε πεπ ετεπττπεπτεπετε ττ'ετιε νεπ

επεπεπιτεεπεπ νετττε,ε·επ ττεινεπττ πε.πεε, εοεπετε επετι "εποπτ

ττετι πετεπ πτε Βεπεππτεεεεεετεε πεε 8τοπ'εε. `

Ι)εε Βιιεπ εεττ πειιιττετι ετεπτ, Με πτε πιετετεπ πετ Βεπτπττ

επετ, πτε Νε.επεεπτεπεπεεπ ειτ- πεπ τ'ετττ,ι;επ Οπτεπετετ, εεεπετε

ειτε Νεεπτεεετιεεπ επ πτε τττεπτετεππεπ πετ Ηεττεεεπεπ Κττετττ

Με πτε ετε.ττττεεπεε Αει·ετε, πτε ετετ τε πτε Πτεετρττπ ετεεείππττ

ντετπεπ ντοττετι, πτεπεε. τττεεεπ εεττ εε πτε θτεεπετττπε πετ

Οπτεππεττττπεπε, Με ετε τε πετ Ηεττεεετιεπ Κττπτττ νεε πεπ νετ

τ'εεεετε, ειιτει· Βετττεττετετιττεεεε; πετ πιεπετπεπ Εττεεεεπεετιετ'

ιεπ πει· Οτοτεετε, ττπετ .Ιεπτ πεπ Τε;; ετιιτοτιτ πεπ επ τεετετε
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εειιι! 8·οιπιιιιοπ ενει·ιιοπ ειιιε, εοιει!πεειι. Απε ιιιεεει· Βεεειιιι

ιιιπιιε; οι·ειοει. ω! ειο ιειιι ειιειο!ιιινο Πει·ετε!ιιιιιε εεε Νοε".

ειο άεπι Βιιο!ιε τ!ε.ε ειςεποικιειο Θερι·εεο νει·!οιει. Με νει·ννπι·ι'

ιιιι· ιιιεεεπ Βιιειοειινιειεπε, Με ι!ιιι ειε νει·ιεεεει· εε!εει. νοιι

νοι·εο!ιιειιοπειι Βοιιειι οι·ννοι·τοιι, ννει·ε οεει· !ιειιπι εοι·οοετιε;ι,

ννειιπ ιιιεπ εοιι 8ι.εεεριιε!ιε ειο νοι·ιεεεει· ιπι Αιιε;ο εεεε!ι, ι1ε.εε

εε ιιιοετθεοεο εεε Αιιιεπ.<.ιοι·ε εοι. ειοε ειει.ιιι εοιι ενιι·ι·ινει·ι· ιιοι·

ποτεοειειιοπετιιεοιι 1.εει·επ πετ! Μειιιιιιιςοπ επ νει·ιιοι'επ πεε

ειο !ει·ιι.ιεεεε Απε!εεε εεε ννιεεειιεο!ιειι.!ιοεοπ Μειοι·ιο!ε επι' ειοε

οτι ποειιιειι; οι· εοιιιιι·ιο νιο!ιιιοει· οιιιοι· εεειιιιιιιιι.ειι, ι'οειοπ

Αιιννειεπιιε;, ειιιει· ιεει οιιεεοερι·οοεεεεε !!ιοιπιιιιε·, άετ οι· ειο!ι

ειε Βιο!ιιεοειιπι· εοάιοιιειι !ιειιιιιο. «Απι εοι-ιιιεπ ιει'ε ειιο!ι !ιιοι·,

ἴὶεειι ιει· επι· ειιιειι εει·ι» - ιετ Με άεπι Βποεε νει·κεεειειε

0ΕΕ0.

!)οεε εεει· ειιοε ιιοι· Βιιιιιιει·οιιιιε !ιιει· εειι·εει ι!ιοεεπ Απε

ερι·ιιοε εο!!ε!εειι !ιειιιι, ι!ε.ιιιι· ειιι·εοιι ιειιι ειε Νειιιεπ άοε Διι

ιιιε!ετει·ε ιιιιιι εειιιοε ιιιειιι!ιοε εεεεειιτειι, !ιεινει·ι·ειεοπεεπ Βοειι

!οι·ε ιιοι·! !οιιε_ιεει·ιε;οιι !!1ιτει·εειιει·ε ιιι νε!!ειιι !!ιιιιεεο.

[Με !επειεει·ι,ε;ε Ζπεειιιιιιοιιινιι·!ιειι ‹ιιοεοι· εοιιιοιι Γοι·εοεοτ

ει·ιιιιιε!!ο!ιτε εε εποε, ιιιιεε ιιοι· θι·ιιιιιιι·ιεε, ειιι ιιοεεοιι Ζιιετεπιιε

!ιειιιιιιοιι ειο νει·ι'εεεει· ε!!ειιιιπε·ε ειιιοιιευιιιιιιτειιν ιιιι.ε!ειο!ιιιιεε

ειοεπ Αιιτει! εε.ι.ιοιι (νοιι θοε ννει·τεο ειιιε ειο Κεριιο! Β ιι.

4, νοιι Ο ι· π ιι οι· ι; ειο ιιειι€ειι 16 νοιιεεει.), εεε θοριεεε οιιιοε

ειιιεοιι!ιοεειι, νειι ε! ποιο θειειε επιο!ιιιι·πιιεειιειι ινω‹ω

"Με - νοιιι θειετε ιιοι· ι.ι·οιιοιι 1ινιοιιει·εοεε ε” ρι·ο!ιτιεοεοιι

πεε εεεει·ει.ιεοεοπ Ιεθι1!"θΠ ιιοι· Ηε!!οεοεοιι Βοειι!ε.

Βεε Βιιο!ι ιεπ εοιι εεειιιε!ιε;ειι ειιά ειιεεπιιιι.τειι Ηει·οι·ιι ιιοι·

Πε!!εεεεειι !ί!ιιιιε ε·εινιιιιιιοι. πιει, Με εεεεει. ετιεεοε!ιεεε!ιοε

ει» εοιι Αιιιειιι;οι·, ε!ε Βιιιιιι!ιι·ππε ιιι ω! Βιιιιιιιιιιι πει· Οει·οπ

!ιι·ειι!ιεε!ιοιι, εεεε.οει. Νοε εεεπ ε.εει· ιιιοεειιι νει·εεε!ιο!ιοιι

νιἴοι·!ιε, ιιοεεεπ Βι;πι1!ειι ειιοε _ιοι!επι επεεεει!άειεπ ε'ε.οεοι·ειο

ειο!ιοι·!ιοε εεειιεενιε! ει·επεε Με Βο!οειιιπε εετε!ιοιι «ω, ειιι

Βεειιιιιιιιι.!ιοιι ει·ερεεεειεοιι, εεεε εε εεει· Με ιιι άοπ ιινοιιοειεπ

Κι·ειεειι ιιοι· ειιιε· ειιά ρι·ε!ιτιεοεοπ Αοιειε ε.!!οι· Ζιιιιε·επ Πιπ

Με ιιιιιιοιι νιιιι·ιι. Ιπεεεεεπιιει·ε εεει· ινιι.ι·ε εε !ιιι 1πιει·εεεο εεε

τεεειεοεειι Βιιιιιιοι·ειιι1οιι. ω· _ιε ιιι ιιοι· Ο!ιιοιιεοι!!ιπιιι!ο εει!ειιοι·

!!ο!ιοιννοιεο εεποειιι πιο επεεοε!ιοεε!ιοε ειιι' Πεεετεειειιιι€οιι

εεε ι'ιειιιι1οιι Ι.εει·ειιοεει·ιι οιιιεοε·ιεεειι ιει:, ι1ε.εε τιιεεεε Με

ιεοει εο!ιι εειιιοιι !ιπιιιιιε;οπ Πεεει·εειοει· Μάο.

Πει· Βεειιιειι ειιιοι· Βοερι·εοειιιης, επιιιε! ιιι ειιιοι· ο!! ειιιοιπ

ιιιοειειιιιεοεειι Ζοιιεοειιι'ι. ει·Ιεπει: εε πιιι· ιιιοει:, επι εε 1ε

ειι!ι εεε Βπεεεε εεεει· οιιιεπειεεεπ. ιιιιιι ιιιεοειο εε επι· ιιι ε!!ει·

Κιιι·εε ειπεε!πο Ρπιι!ετε ει.ι·ειιειι.

Πιο 18 νει·τι·ε.ειε ινει·ιιειι ιιι οιιιεπ ε!!ε·οιιιοιπεπ πεε οιιιοπ

ερεειο!!ειι Τει! ι1ετει·ιιο· οιπ οι:ει!ι, ι1εεε άεπι ει·ει.ει·οπ ό, άεπι

Ιειειοι·οιι 18 νει·ιι·ει.ιο ε·εννι ιιιεπ ινει·ιιοιι.

Ιιι ιιοιιι Κεριιε! ιιεοι· ειο ε!!;ειιιοιιιε Πιοι.ιιιεειι!ι ινει·ειοπ ειο

νει·εοειειιοιιοπ τοο!ιιιιεοεειι Μειιιρπ!ο.ιιεποπ ειιι: εε νιι·ιπεεει·

Κ!ει·εε!τ ειιά Βιπιεοε!ιοιτ Βοεο!ιι1εει·ι, ι!οεε ειο εποε άεπι Απ

ι'επεει· ιιιοει ειε ιιιιιιιιοει.οπ Βεεννιοι·ιε!:οιτειι εει·ειι.ειι ννει·ιιειι.

Πει· Αεεοεπιττ Με ειο Ηει·ριιιιπιιο;ειιιοι!ιεεοε οετεε!ι: ε;οι·εεε

εεε ενιοετιεειο, ειιιε ιιοι· ριιι!ιι.ιεο!ιο Απι. ννιεεειι ιιιπεε.

.Με Βιιι!οι!ιιιιε; ω» Μ!ιιε!οει·ρι·εεεεεο ιιι ειο ε!-ιιιι.επ ιι. οει·ε

ιιιεοεειι Κειει·ιεε πιει ειε ε!ιπιο ειιι! οει·εειεο!ιε Πιτει·ιιιη.ς· ειοιει.

ιιειιι ειιι'ε.ιιε·ετ ειιιε νιε! Ιειοετει·ο Πεεει·ειοει πω! Οι·ιειιιιοι·ιιιι,ε,

Με ειο νει·εοειειιεποπ !ιειιιρ!ιειει·τει·οιι Κιεεειιι!ιοτιεπεπ ειι·ιοι·οι·

ιιειιιεοεοπ Εεει·ειιοεει·. ΕΞεοιιεε εεε ειε ιιε!ιο!ιε Βιιιιοι!ιιιιε

εεε οειειιιεοεειι - ιιιο!ιτ ειιι·ιεοιι -Κε.ιει·ι·1ιε ιιι ιιιεει· ννοιιιΕοι·

εοεοι·ι' εεεοει·επει;ε Β'ειιιιεε: ιιι ειο «Γοποειο» (ειιιιοοεε, εεεπ

ιιιιιινο, εεει·ι1εοε!ιοεο! ειιά ιιι ειε «ι.ιεοΚιιε» (εγροι·ιιορ!ιιεοεε,

ρ!οειιεοεο, ιιοιε)Β'ει·ιιι, ειι ινοΙοε !οτειειε εενιιεεε!ιοε εποε ά!ο

Οι.εεε!ει·εεε ειι€ετοιετ "ω, ιιιοει ιιιεει· εειεοεο!τ.ειι. νιο!

ιιιεει· ειιιε ιιοι· οει·επιεοεε Πιιιε!εει·!ιοτει·ι·ε ε1ε οιιιο Ει·ει·εο

!ιπιιε·ειει·ιιι εοιι·ιιοει.οι, ιιει·ειι νει·ιε.ε!εε - ιιοι· εειεοιι Βιιιι;ει

ειπε επιει·επι1ε !ιεεειιιιοε - Απιτι·ετοιι ε!εε ειε Ποεει·ρεοιι€ε·

εωιωι οιιιεε ειιά ιιεεεε!εοπ Ριεεεεεεε ειιεπεεεοιι ιει.

1)οιιι Κοειιε! ιιεει· ειο οει·ειιιεοεο Οιιιιε «πιο ειε 5οει!ι1ει·ιιιιε·

ιιεηοιιιε·οιι Νεεεπ- ππά Βοοεοιι!ιτειι!ι!ιοιτειι ειιινει!οιετ, ειο ιιι

ειιβει° πι·εεοε!ιοεοι· ππά ιεοι·ερειιιιεοεει· Βοειοειιιιε επ ι1ειιι

Πιιιο!εει·ρι·εεεεεε ιιι-εεεπ. Ιιι ιιοι· ει·ετοιι Ρ!ειεο !ιειιιιιιοπ εε

ιιιιι.πι·Ιιοε Με εεεεειιιοιι νεεετε.τιειιειι επ ειεεεπ, ι!ει·ειι Βιε

ειιεεε ππά Τεει·εριε ειιιε;οεειιιι εεει·εειιοι ννει·ιιειι

Με νεεετεε Πειετοιετιιο!ι ει!ι!ειι ειε Κιι.ριι.ε! 18 π. 14 - ειε

εεεε!οπ πω! ιιιιτε.ει·ειιιο!!ειι Κειιιρ!!!ιετιειιειι ιιοι· ειιιι.ε1εει·ειτο

ι·ιιιιι:ειι. 1Βε εειιει·ίτε ειιιει· 8οιιε εοεοπτιοι·ειι Ε'ει·εις!ιειι;, ειιι

ιιιεεε !ιειεε!ιειει·ι.εειειι Κε ιι.ε1 ιιοι·Ο!ιι·ειι!ιει!!ιπιιι!ε ιιι εε !ιΙοι·ει·

Βο.τετε!!πεε· επ εο!ιειι, εεε ειε άεπι ε!!ε·ειιιειεειι Ρι·ει:ι.ι!ιει·

εοιπο ε;τοεεοιι Βοεινιει·ιε!ιειιειι, άεπι οι·ιε.ει·ειιοιι θειεπει·ετο

ε.εοι· ε!!οε, ειιιε επί ι!ιοεοπι θεειετο ιιοι· Ρει·εοεπιιε ππά Ευ·

ι'ιιει·πιι εεεεννοιιιιοιι νιιιιι·ιιο, ειοι:οιι. Πιο ειιιεοε!!ιειο·οο ειιιε

εει·οιι ρει·ετιεπεπ ιιιιιιοπ - πει! ιιοι· Ι)οιιιειιιε άεε ρι·ο.!ιιιεοεοπ

Αιετεε πιοετ επεεεει·ιιε - !ιειπο επειιιει!ιοεε Βεεοει·ειειιιιε,

ινει·ιιειι ιιεει· ιπι ννεεεπτ!ιοεοπ, πειιιειιι1ιοε ννοε ιειο Ιπιιι!ιετιε

εοιι πεε Ι.ειεεπιιεειι επεε!οιη.ει, ιΙει·ει·οιε· ε.!!εειι.ιει !ιι·ιι.ιεοε εε

!εποετει., ιιεεε ιιοι· 1.εεει· ειιι νε!!εε επεοεο.ιι!ιοεοε Βι!τ! εο!ιειιιιιιι.

Πιο εε.ε1ιειοεειι νει·ειιεε εεε Βποεοε ιιιει·ι!ειι ιιπι·οε εοιι Βιοε

εεεεειι, !εεεεειςειι 8τι! νει·νε11ετεπειετ, ιιοι· ειε Εειιιιιι·ε εεε

εοι·ετ ιιιι.ει·εεεεει. ειιά επιει;ειιιι ιιιεοει.

δε. 1)οιει·εεπι·ς. 11. Ι.εννιε.

 

'Ι' ε. Η ε ι· γ ιι ει : Πιιιοι·επο!ιιιιιεε- πεε Βεεεεε!πιιΒιιιοιιεε

εεε ιιοι· Κο!ι!!ιοριετεεεεειιοε. (Βει!ιπ. πω” νοιι

.1ιι!ιιιε Βρι·ιπεει·. 1905). . .

Οεννεε! ιιιι !οιειεπ Πεεειιιιιπιιι ειε !ειγεεε1οειεοεο Ι.ιιοι·ειιιι·

(ιπι·οε ειιιιεςο ννει·εε νοιι ει·εεεειιι Με” εοι·ε!ο!ιειι ννοι·ι1επ ιει,

ειε οιιιο ?Με νοιι Βι·ει!ιι·ιιιιεοπ πεε Αιιι·εε;ιιιιε·οιι ει·ιπεεπ, εε

ιει. ε·οι·ειιο ειε Τοο!ιιιι!‹ ιιοι· Βο!ιειιι!!ιιιις ιιιι· εοιι Βιιιιι!ειοιιιιειι

ιιιο!ιτ εε ειιειιιει·ιιο!ι εοει·εοιτει: ννει·ιιοιι, πιο ιιιεε ει» εοιι Απ

ι”ειι,εοι· ει·ννιιιιεο!ιι. ειιιε Πιιι ιιιεεε εεεπ· ιιι!ι!ειιι·ε Ιιεειω ιιει·

Ιοι·γιιεε!εε·ιεοεοιι Ι.ιτει·ειιιι· ειιεειιιιι!!ειι, ω ειοε νω. ιιι !ιεοεει:

εειι!ιοιιεννοι·τει· ννειεε ιιοι· ε·ι·εεεετι ειιιεε ιιιιιει·εεε:οπ, ειε !ε!ιιι!ε

Βοεειιε!πιιε· ιιοι· Κε!ι!!ιερι'ει·ειι!ιεειτοπ, ειιά ενιιε.ι· ιει·ο '1'οο!ιπι!ι

ιιι ει·εο!ιεριοιιιιει·, ι!ειιι θιιιιιιει·ειιιιοε ππά επε;εεοειιοιι θεεειε.

!ιετοπ !ειο!ιι. ειιρειιε!ιοεοι· Ροι·ιιι ιιι εοει!ιιει·π ειιά ειο 1ι1ι·1ει·

εποε· ιιοιεο!εειι ειι ει!οιοετοι·ιι. Βιιιι!‹ πιιπ· ι·ειο!ιοιι, !ειι€_ιε!ιτι

εοιι Βι·ιεει·πιιε άοε νει·ιεεεοι·ε ιει ιειιι εεε Ζιο! νε!!!ιειιιιιιοπ

,εε!πιιε;οιι. Με οι·ειοπ 'Ι'ει!ο εεε ννοι·εεε ινει·ιιειι ειε νει·εοειετΙο

ιιοπ Πιιιοι·ειιοεπεεειιιετεεεεπ ιιοι· Ηε!εοι·ει·ειιο. ιιιε!ιιεινε ιιοι·

ιιειιεετειι, εεεριεοεειι. ΕΞε ι'ε!;ει. ιιοι·οιιι οιιιο εεει· ε.πειιιει·Ιιοεο

Βοεοει·οιεπιις ιιοι· οεειιιιεο!ιοιι ειιι! ρεγει!ιε!ιεο!ιειι Βο!ιειιτ!!πιιι.=;ε

πιειεεεειι: ιιοι· Ιιιεε.!ειιεεοιι, θει·ιεε!ειιεοπ. Ριπεε!πιιο;οιι, Βιε

ερι·ιτειιιιεεε, Βιιιε!εεπεε;οε, θε!νοπεεειιειι!ι. Ιε!εει.ι·ο!γεο. Γε

ι·ετ!ιεετιειι, θε.!νοπιεει.ιειι ειιά Μεεεεεο. Ιιι !ιπι·εειι νιει·ι.οπ

πιιπ! εποε ιιοι· Βοοιιιιιπεεπιιε εεε Κε!ι!!ιεριεε ι!πι·εε ειο Μο

εεειιοιι ιιοι· ιειει·ποιι Τεει·οριε, ιιοι· Ηγι.>;!ειιε ιιπε! Βιει.οιι!ι εεε

εεΙεειι οι·ινεεει. Βει άοπ εροι·ει:ινειι Βεεεπιι!εεεειιιετεει!επ.ννοι

εοιι ιιοεειι ιιοι· Δπειιι!ιι·πιιιε ιιοι· ειιιιε!ει·ι·ιιεοε!οιι Ορει·ετιεπειι

εποε ειο νει·εει·οιιππεοιι επ ιιεπεε!εειι. ά!ο Αεεοειεοειε πεε

Πεειιιιο!ιιιειι εεννοε! εεε Ρειιοιιιοπ. ο.!ε εποε εεε Ορει·ει.επι·ε

ππά εειιιει· Αεειετοιιε, ει·ει·ιοι·ι. !)οι·.!οι;ετε Τει! ιει. ιιοι· Ιιιει.ι·π

ιιιειιι;ειι!ιππάε εει.νιιιιιιοι. Πιο εοε!ι·ειοεειι ιπ εοιι 'Γεια ε·οιιι·πο!ι

τοπ Αεει!επιιεεπ :πεοε εεε: νιε! επιιι εεεεει·ειι νοι·ειιι.ιιιιιιιε

ιιοεεε!εειι εοι. 1)ιε Δεεει.ειιοπιιε εεε 1λιει·εοε ει» ειιιε νει·επε!ι

ω. ννιι ιζειιποιι ιιιι.εεε!εο ειιι· εεειεπε ειιιριεε!οιι ειιι! !ιει1'ειι,

εεεε άοε εοι-ιι ιπ !ιπι·εοι· Ζειι. ειιιε ρ.=ιτεεεε νει·ει·ειιππε ιιε

ι1ειι Μπι.

. Δ. Βεοεει·.

Μιιιοι!ειιεειι

οπο ιιοι· θεεε!!εεεε.1°τ Ρτε.!ετιεοεοτ Δει·ει;ε

επ ει”

1414. Βιι:εππε νοιιι 2. Ε'οει·πε.ι· 1906.

νει· ιιοι· Τεεεεει·επειις ειο!!τ Ηοι·ι· 1)ι·. ν. Κι·ιιιιειιετ

οιιιεπε'ο!!νειιεειεοι·εειι.!εει· !ι·ιει.πεοι·!ιπ!εεε νει.

Μ. Η. νει· .Τεει·εειι·ιετ !ιιιιι.ο κι! θε!εε·ειι!ιοιτ, 1ειιοιι

ειιιειι Τπεει!ιε1!επειειι ιιι ιιοι· Με επ εειειοιι. ειιά ιοε ιιοεπιε

εοιπο Οε!εςειι!ιειι:, Ιεποιι εεει· εοιι νοι·Ιε.πι' ιιοι· Βι·ει·ειιεπιιε;

Βοι·ιοει: επ ει·ειετι.οιι. Με ιιιιεειι εοιι Κιιετεπ ιπι νοιειιι ειιι

Η. Πι·. Ζ ιν ι ιι ε· ιιι ο ιι ιι ειιιε ιιοι· Ιι·ιε οιιοιιιιοι·ι, ειε Ηοι!πιιε° ειιιε·

ειιετειιε!ε!οε νοιι ει.εαειι, άεε Αιι,εε ειιι εειιιο ιιτεει·ιιπε!ιοεο

ε`ει·ιιι ειιι! θι·εεεε ειιιε; εοιεε!ιε!ιοιι, πει· Μ" ειοε Με 8οε

νοι·ιιιεεειι ιιιιιιιι·Ιιο!ι ιιιοετ ινιειιετ!ιει·ετε!!οιι; εποε ειο Κιιεοεειι

ι;ιιεοιειι!εεε ιει πεοε ειποιε Βειειιιοι·ειιιοιιιεο!ι: ιιι Αιειιεεπι·ε

νε!!ειειιιιιε ειι1·ιιο!ιεεεειικοιι.

Πει· εννειιε Γε!! νοιι Ιτιειπεει·επΙεεο, εοιι ιοε 1επειι εοπτε

νει·ετο!!ο, ιει νιε! ιι·επιιεει·ει· Απ. !)εε 18-ιε!ιι·ιε;ο 1ιΙΜοεοιι,

εεπει ιΠειιι€ ι.;ε!ιιιιιτ, !ειιιοι. ειιι ειιεεεεε!ιιιιει· 'Έπεοι·ειι!εεε ιιοι·

ι·εο!ιτειι Βιιιιε:ε. νει· 7 Μειιιιι.επ εοιε·ιο ε!οε ιιιι !ιιι!ιειι Αιιι.ι·ε

ειιι Κιιετο!ιειι, νοιιι εΙειιιιιειι εοε·ειιιι ειε !ι·ιειιιεοι·!‹ιι!εεο ε!ειοε

ιε!!ε επι άεπι ι·οοετοιι Αιιεο. 8ιο εεεοιι Με !ιπ!ιε ειε ιιπτει·ε

1ιειαε εοι· Με νοιι 8 ει·εεοιη.τι·εεεειι Κιιοιοιι εεεειειι, ιιοι· τοπι

!ει·ε Μ; εοι·ειιε !ιε.ει.<.ε εει·ιε!!ειι, εεε Απε·ε ιει ι1εεει ι·ειειι·οι,

ι.ι·ειειιοιι:ι ειο !ιιιιι.ει·ο Πει·πεειιιι!ε.εεε ιιιιι. ειιιε: Βοιεε νοιι ποιε

εειι. ι·ππιιοιι Ριεειριιειοε εεεοιει. ιει. Βοοει.ε εεεοιι 8ιε ι.ι!ειοε

τ“ε!!ε ειιεεειι ιιι ιιοι· 8πεετειιε ιιοι· Ιι·ιε, ιιπε άεπι Κε.ιιιιιιοι·ενιιι!ιο!

εοι·επιει:ειεειιι!, ειιιοπ Τιιεοι·!ιε!!ιιιειοιι ιιεεε οπ'ε Ηειοπεε.ιιιιιι

εεεπ ειοε ειεεεοιι. Ιπποπ ειιει: επι' ι!ειιι Οιι·οε!πε ιιιιπει· ειιι

ειι·εεεει·πε·ιεεεεε Κιιειοεοπ, πεε εεεπ. εε πιο πιιι.ειι ιπι Κοπι

πιοι·ιε!ε ειι.ιοπ ιο ιιι·οι !ι!οιιιε, ννοιεεε Κιιειο!ιοε. Αποε ειοι·

εοειεει: εεννιι.ε εει·ϋεο Ιιιτιε ειιι Νιεεει·εοε!ε.,εειι, εεε Απε ιετ

ε.εει· ι·ειει'ι·οι πεε ειε Με οι·ινειιοι·τ ειοε ειιι' Αιι·εριιι ιιεεεεπ

εε ιιιειιιιιιπιιι. 1λιοιιιι ειιι· εποε νοιι νειιιο!ιετοιε επι' ι1ιοεοπ

Βοι'ιιιιι! ειο Ι)ιεεπεεο Ιιιειιιεοι·ειι!εεε εειάει· Αιι€ειι ει.ο!!ειι

!ιειιιιοπ, ιιπε ιιοι· 1.ιπεε·επ-Βοιππε ιιιοεοε νε1!επι εεει.ει.ιει, εε

ει·Ιεπεε ιοε ειιι· ιιεοε Εεεε εει·νοι·επεεεειι, ω!. ιιοι· νει·ιιιι.οει.

ειιι ιι·εειιιι ειιιοιι 'Ι'ιιιιιει· ειιιε; επεεπεοε!ιοεεοπ ει, ιιπε! εεοιιεε

εεεπ ειιά εποε, ννε!ο!ιο ιπ ιει·ει· επεεει·ιι Βιεο!ιειππιιι; εοι

1ι·ιεει·ια·επειιιι€οιι ιιι. εειι!ιοε ειιιε. εεει· ειιιοιι οιιιιει·ιι 1'ει!ε.πι

ο.πιννειεειι. Πιο Βεεεοεε:ι·ιο Με !ιιοι· ειιι άεπι ι·οοειειι Αιιε·ο

ιιε.εεεπ Μ. επι' άεπι !ιιι!‹ειι ει;ννο Με. Τεει·εροπιιεοε ιιπε ειο

επεειιεο!ι ιει. ιιοι· Ρε!! εεεε!ειι, ειιιε Ιιιιιιι!ιιιεεε!ιιιι·, νι·ο!ο!ιε

νει· οιιι!ιεοπ Μειιειειι οιπ ιι.πι!ει·οι· Κε1!οε;ο ε.ιι€οετε!!ι: εεε, εοι.

εεε Εειι1οιι ε!ιει· επιιι Γεει.εοει·οιιειι εεει·ειοει;. .

(Απι.ει·ει'οτει.1.
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:Με

Ζε .Ι. ε. εετ 'Γεεεεετεεεεε, εετ Βεε:οεε ·ε

Βει· Ι.::·.1)τ. Α. ν.1ε::::1εε εεε Ο. Κ:ε:ι:ι::, Εκει::

Β τ. Α :ι ε ι: ε ο ε, ινε:εεει· εεετε: εεε Κτεε:ιεε εε:ιεεεε:: ει::

ε:ε:Βε ::::::ετε εεε:::εεε::εεεε Μιτεε, ε:ε εεε ::::::ε::οεε Δε::

:τε:εε ε:εετ εε:ε::τετοεεεεε:: Η:ε:ιοεε :::εε:ι·:ετεε, ννεεννεεεε

ετΗετι·ε Πι. ν. :ι :: ε Ι ε ε εετ Κοεεε:τε::ο:: ει:: Πι. Α ε ε :ι ε ε :ι ε

Βε:ετε: :εε:ει:

1)εε 18. Πεεεε:::ετ 1904 ετ:ιτει::ι:ε ι:ΙΙ::ε::οε εεε 9-ιεεεε:::εεε

Με:: Ε. Π..::::: 1::εεει· νοε 88,6° εεε εεει· εε::νι:ετει· Α:ε:ει:,ε.

::ε:ε:ετε ειοε εεεε ετε:ε·ει: 8:εεεει:. Δε: ::::εεε:ε:: 'Βιμ :τει

ειε νν:εεε:· εε: εεε εεε:: εεε:εεει:. Δε: ε. Τες:: εετ Βι·:ιτεε

::ε::ε ενει·εε Με '1':·εεεεοιοει:ε νοιε·ε::οει::ιε:ι. Με 'Γεειρετε:ετ

ει:: ε:ε εε:::ε εοε::εε:ει·::εε. Κετε νοτ εετ Ορει·ε::ο:: ε::ες ε:ε

Τεε:ι:. Με 89,5. Νεο:: εετ '1'τε.εεεοιοι:::ε ε:εε Με Α:::ιεεε

τεε:ε· εεε ε:ε:: νετ ε:εε. :)ετ ::::·:ο:Ε εετ Ο ετε.::οε ννει· :εο

ιεεε:ιιι: ε:ι1ε:εε:. Ι:: εετ Νεο::: εεεε εετ :·εεεεο:οι:::ε :τει

εεε: ε:ε εεετ εοεινετετ εερεν:ι::εεεετ Αε:ε:: ε.ι::, εε: ννε:ε:ιεε:

ει:: :ι:ε:εε Ρε::εε::ε εε:·ε:: ε:ε Κεε:::ε ε:ε:ιεε Με:::ετεεεε ε::

ἔεΙ::οτ:ετ:ε, Με ε:ρ:ι:ετ:::εεεετ Νε:ετ ει: εε:ε εεε:εεεε. :ε:εε

ετεε:::::ε:ι::οι: ει·νν:ειι ε:εε ετ:ο:,εΙοε. Μιε κι:: ::::ετε:εεε

εεε Δε:ε:: :το:ε ε:·ι:εεε:· Πετεεεεινεεεε εεε εποε εε:: ει:.εε

ε:ε:8·ε:: 8:εεεεε ε:εςε:τειεεεε εινε::ει: Αε:ε:Ι. Με: ::ε:::: ετ::

:ε:: :ε:εε εε ει: θτεεεε.

:Αιι:οιε:ετε:).

Ηεττ Πι·. ν. Μ ε:: :ε ε :·ε:ετ:ετ: :ο:εεεεεε: Με $:εεοεεε

ετ:::·εε:ιεεεε:: εο:εε εεετει εεε θεετε:::ετ ε:εετ :ετνεςεε:ε::

Βιεεοεε, εεε ::ετεετεεεεε 8νι:::::οε: :νετ νοτεεεεεε; εε

ειιτε:: :εεε ειι:ιε1:εεεε 8:ει:οεε εεε Ποτε εε εεετ εεεεετ:::'εε

ειτε, :ι:εε:::ε .ετ εε: εννει:ε:: Τει” Με '1':·εεεεο:ο::::ε, εε:ει·

ΨθΠ::-: σε:0:0:02°ε:, ει:: 'Ϊ :Πιτ εεεεεε; Με Δ::ι:ει::τ εετ εετ

εεεε :ι·ε:, ι:: εετ Νεεε: :εεεε:: ιτε: ρ16:ε::ε:ι .Αερεν1:0 εε:; ετ

ε:εε ει:ε ει:: ε:εε:· .Κεε:::ε ε:ε εετ Β::ετ:ιε::ο:: ε:ε, Με Α:

::ιεει; ινιιτεε εε:: ινιεεε:· ::·ε:; εε: 2 Πει· Μ:::ειτε ιτε: ιν:εεε:·

Αερ::νειε 'ειιι, νν:εεε:· ε:ε Ετ:οΙε εει·εε Κεε:::ει:; ::ε:ι:ι ε:·:ι:εε

Αι::ε:Ι, ε:ε::.ιε ε:εεεει: εεε:ε:· ::·ε: :εεοε:: εετ 'Με ε:ε. Με

Βε::::ι::: ετε.ε:::ε ει:: Β:·:ιΙε.τει:ε :ετ εεε ε:ετ::::ν::τε:,εε Κτεε::

εει:ε:::Ιε:- ε:εε νετε::ετ:ε 1.γτερεετι:εε :εεε ε:ε:: εε εετ '1'ι·εεεεε,

ννε:ε:ιεειεεε:εε ιοε'εεεετ εε::ννε:εε:ιοι:ιρτ:::::ετ:ε. Βει· ε. :·εειιτ

:εεε :ιν-ιτε ειοε: :ε εεε 1):·ι:ε:ι ειεε:εεεεεεεε ννοτεε:: εε:ι:, εε

ειιτεε :ε: ε:ε ρει·::ε::ε1ιεεε:εεε· εε ετε:ετεε, :εεε::: εεε:: εεε:

Βετεοεεεεε:: Θεεε:ε εεετε: ε:ε θ:ο:::εετννε::ετετ εε:ε::::::

:::ετεεε, εεεει·εε ε:εε Ροε::::εε:εε:εε::Β· εε:ε:εε: εεε :ε:ο:εε

εεεεεε ε:ε 8:ιε:ιεεεεεε:· εεε:εεεεετ εεεεε.

1)τ. Ο Με ε( :ειιι τε εε:::οεε::·:ετ: εεε Ρ:·ερετε:: Β:::ε:ο:::ε

ιιοτ::ιε:. Με 1'ι·εεεεε. εε:ετεε:ε εετ Ορετε::οεεννεεεε ε:εε:

:ττ:::ει·τ, εοε:ε:::::8-τε:Ιιεεεε $ε::τε: ::::ετε.:: :ε εετ '1'τεε:ιεε ε:ε

ιε εεε 1ετοεεεεε; 616.1ΛΗ:88Π ννετεε :ιο::εε:ετ: εε:εεεεε εε:

εετ εε:::ιο::;- ε:ε ει:::ι:ε::ε:: ννε:::ε ΕΜ:: εετ Βε:εεε εε εεε

1ιεεεεε ειιτ:ε:ι: ::::· ε:εε Βι·ε::ε:4ε::ε; εε:ει·εε.Ιε εεε ιεεε:ι::εε

Ι-·ΒΡ::εεε εετ '1'::νι::εε @ε:εε ε:ε Δεεεεεε εε:εεεεε, γ: (Με.

εε:ετεεΙε εετ Β::ετ:ιει:οε, ενν:εεεεε :ετ εεε εεε: Αοτ:εεεοε·εε,

Με:: ει:: εετ· ε. τεεε:·τει:ε νετΙεε::; εεεετε:: ε:εε Με εεε:

εο::ει: Βτεοεε:ειι:ιεεε εε ετ:::ετε::. Πει· Β::ετ :εετ ε:ε:ιεεεε:ε;

εε:ε:ε ε:εε Βε:εεε::ετ νοε Γτεεε::ε:εεεεε Π:::Ιο:ιο:::ιεε,

ο::ει·εε::: εεε Α::εεεεεεε :νετ πιεσε ε:εε ε:τε:::8·ε Ιεε::ι·ε::οε :ε

Β'θ:'1ΠΕΘΙ' Αεεεεεεεεε: :ιεεεεεννε:εεε. :'::οεετε:: εετ Αεεεεεε

εε:ε:εεεεε :ε:, :ε: εε:ι:ε.τ. Με '1':ιγ:::εεετεεε :νετ εο:·ειεΙ.

1- Ιν:ε1:ε:εε:.:ε: Με Ι:::ε:ι::ο:: νοε εεε Βεεεεεετεεεεε εεε ε:·

0 ει, ο::ΒΙειεε ε:εε Αεε:εε ε:εε: ει: εε:εεεεεε ννετ.

Πιτ:: :ε: ε:ε ε::ε::εεετ Ρε:: εεε εετ Ι:::ετε:ε:· ε:εε: εεεεεε:.

· Πι·. Β. 8 ο :ι ν: :ιτε εεε::εεε: ε:εε Ηεττε Ι)τ. ν. Π: :: ε Ι ε ε

:ε εεεε,<; εε: Με (πεεεεε ει:: Α:ειι:εο: εε; ε::::::::::ε Βτεο:ιε:

εεεεεε ::·ε:εε εεννει:ε:: ::ε: '1'ε::::ιετε ει:: Ροε:ιεεε:::εεεε εε:,

εεε:: :::ει· :ε: εεννει:ε:: Με Ττεεεεο:ο::::ε Με;; ,εεννεεεε. Με::

ΘΠΡ::Θ:·ε Νεετι::ε εεε ε. τεοεττεεε Με: ει:: ιεε:ε:ει:ε νοτ.

:ε ει::ε:Ιε ε:εε εεεειιεετε :ιεεε:ε εεε: εοο::,ετεε:Β·, ει· εε:εε:

ει:: ε:::ειε: ε:εε:: εο:εεεε Γε:: :ε: Κτεε:ιεεεεεε ετ1εε:.

Πτ. ν. Μεε1ε ε ετεεεεεεε::ιε 1:::::ε:Ιεεε εεε:ε, εεεε ε:

εοεε 2 ε::ε::ε::ε :Με ιιι:: ε:εεεε Βιεεεεεεε:·εεεε:εεεεεε ορε

τ:ε:·: ::εεε, ::ε:εε ε:ετ::εε, εεε:: :ιοεε:ε :ε :ε::εε :ιε:εε θε:ι::ο::

εεε:εεε: :νετεεε; :ε: ετε:εε :νετ Βεεε:·:εε:: νοτεεεεεεεεεεε,

:ει εινει:ει: :::::εεεεε.

ε: 1)τ. ν. Η εε:εε εεε:οεε:ι·:ει·: εε:εεε 2. Ε'ε::, εεε:::ε:: ε:ε

θ ε τ :ι ο τε ε ε ε Ι: ε. ι· ν ε ε, εεε ε:::τετε;:εεε εεεεε;τ:::εε νι:ετεε.

Πτ. ν. Βετεε: εε ε ::·εε:, ο:: Με 1)τεε:εει.ετεε εετεε εεε

1ίει::·ρε: ε·εΙει.:: ννετεεε.

Πι·. ν.:1::::ε:ε ι: εε:εε: ε:εε, ω:: ΑΙει::::::ε:::ειι:ετε:: Εε

:::εεε:.

Πι·. ν. Βετε;::: ει: ε εεεεετ: Βεεεε:ιεε, ει:: ε:εττεε Νε::ιε::

εεε Κεετρε:,εεεε:εεεεε, ετ εε: ε:ε:ε Με εε:εε εεννε::::. Δεεε

:ε ::εεεε εε: Με $ι::ι:ει::::εεεε εεε:: εετ Ορετει:οε εε: ει·

πω:: 1:εεε::ε.:ε εε:ιεε:. Βε: ε:εεει 5-_:ε.ετ:μεε Κεεεεε ει:: Ιιι:

:·νει;:::ε ενροε:ο:::εε εεεει·:ε εΙ:ετε:εεε ει:: Ηε:εετ:ιε:ι εετεε

:Πειτε ::ει:ε εετ Ο::ετε::οε. 8ι:ε:ετ εεε: ::ε: εεε:: εοοε ::οτ::ιε:ε

8:::ετεε ε:ε.

Βε: εετ Νε::: ει:: ε:εττεε Βιιτετε:ι ::::ε:ιει: :ε:εε: Νε:ετοεεε

ε::::ι·ε:εε.

ά_____Μ-Μ--ε-.=Με ΜΜΕ-Μ - --›

Μ: ν. Με:::ε:: :::ετ: εεε, εεε:: ετ εεε:: Βε:εοε ::ε: Με

Γεεε:ε εεε:·:εεε :ιεεε εεε εετ ινεε:ει· εεε Κεοτρε:.

Ιιι: :ι:εεεε::εεε:: Α::ετ ινε:·εε ε:ε 'Ι'εεεεεε εετ νει·ννεεεεεε8·

:ε εεεεε:· εε:ε, εε: ε1:ε:ι Μεεεεεεε εε: εε ν:ε::ε:ε::: ε:εεε:·ετ·

ει:: Ι):·ι:::: εε εεεεε. :ε:εε Ηε:εετεε:: εεε:εε: :ε εε:εεει Ρε::

ε:ε:::; ει:: ::ιε::,εεεε Νειι::::ει:εεεε εεεε ε: Β:::::ιε:εε: εε: Με

Β'ει::ι::οε εετ Βι::::ιεε::εε::ε· εετ::ε:ιεεε:εεεε. :ε ε:εεεε Β"ε::ε::

:ιεεεε :εεε εεεε τεε:ε· εε:: Κεοτρε: πετ:: ει::εεε:::εε; :ε εε::

ι:ιε:ε:εε ιιο οι:ετ:ε:·:εε Με:: :ε: Με $::ε:ι::ε :ι·ι::εεεε: εεετε:

εεεεε 8·εννεεε::.

Ρ. 2 εετ '1'εεεεετε::ιιιιε·, Με Πε::ιοεε:τε::οε εινε:ετ

:Με νοε Αε:τ:ε:ε εε:·ε:: Πι·. ε. Πεεεεε:τε:ε, ειιι:

ινε εε :ετ:ιτεε:ιεεε ε:εετ εετ Κτεε:ιε:: εεε.

:ἔΒ. Πι·. ν. Βετε:ι:εε:: εε:: εε:::εε εεεε:ιει:

ε:8:ε:: νοτ:τειε:

«Ζει· Κεεε:ε:::ι εετ Βεεεεεεε::εεε».

Π τ. ν. 8 ε ε ε: ε ε ε ο :ι εινε::ε:: εετεε, εεεε εεε Μεε:εΙρ,·ε

εε::οεε εετε:εε: εε:οτει:ει·: ννετεε:: εο::; :ε: ::::τ::ξεε :::ε:ε: ετ,

ε:εε τε::εεε ειιτιιε εεε:ιεε, εεε εετ εε:τε::εεεε Βεεεεε :ε:εε ε:ε

ε:τε:ι:ετ εεννεεεε εε:ε :::;::ιεε.

Ι)τ. ν. Βετε:ι:εεε ε:ε::: εεε: εεεε::::εει ίεε:, εεε:: εε

εετεε ν:ε1ε Πε:ετεεεεεεεε::, ε. Β. ειιι·οε Βτε εε, ε:ε::ετε;ε

ε:ε::: :ε:, εεεε εεε θεεεεοεε εε: :ιετεε Β::::ετι:εεεεε ε:εε:

εε:οτ::::ετ: ει: νι·ετεει: ::τεεε:::.

Με ::ε:εεε θο:εε:εε εε::ε:: :τε:::ε:: ε:τε:ι: εε:τοε`ει: νι:ει·εε τι

:ιεεεεε, εεε:: εεεεε ε:ε εεε::ιειιι: εεε, εεεε ε:ε εεε Ξιεεεεε ::ε

:ιο:::ειεε εεεεε, ε:ε ε:ε εε:εεε Κοι::ρεεε:εε ε:εε εερτεε::::ει·

ειεεεεε; ινεεε ε:ε :ε :εεεε::::ε:ε:· Β:εε:εει; εε::·οεεε ειοι·εε::

ινετειι, εεεε νι::::·εε εε ε:εε: ε::::::::εε, εεεε ε:ε Κεεε: εετεε

εεε Νεεε::ειεεε εεε: εεε εε:::: εεεετ:: εετ ε:εεε Β:τε::εεεεεε

ειεε::τ, εε. Με Βε::ετει::: ενν:ει·εεε εετ Αε:ε:εΙ:εεε: ::ε:εει·

Κοε:ρεεε:ει: εεεεε:εεε 1::.εε:τεεεε εε::ε, εεε (ι:εεοεοεε

:ιεεε εεεε ε:εε: :ε: εινε::ε:: Μεεε ε:εε:ιεε ε:ε:εεε.

Ιε εετ :ειοε :ο:,ε·εεεεε Μεεεεε:οε εεε: ε:ε '1'ε.:εε.εεε εει·νοτ,

εεε:: ΒοΙεε:ε:ι εετο:: 5ο:εει:εε νετ:ε:ε: ννετεεε.

Ι) τ. ν. 8 ε ε ε ε ε ε ο:: ιινε:ε: εεε: Βεε:εεε :ε:εε εει·ει:: ε:ε,

εεεε Με ετο::ε:ε:·:ε Κεεε: εε: εετ Ρ:ε:ιε ν:ε1 ετε::ει· εεε

Ιεεεε:·. ε:ε ει:: Κεε·ε: εε:::ε: :ε:, εεεε ε:εε ειι.τεεε θεε:εεεε

εε: Με Εεεε εετ Κεε;ε: ε::::ε ε:ε:ιεε εεεεεε.

ε. ε. Βεει·ε:ετ 1.:τ. '1'::εοεοτ θεεινετ:ε.

1415. Β::εεεε· νετε 16.1:'εει·εε.τ 1905.

νετ εετ 'Γεεεεοτεεεεε ε:εε: 1: Πτ. Ρε.ε: Κ Ι ε:εε: ε:εε::

Ρε::εε:ε:: ει:: ε:::ε::: ::ετ:οτ:ει·εεεει: Β:·εε:εε::::εε

νετ; εε εεε:ε:ιε εεοε:ε:ε Πεειεε:ο:εοτε:τ, ινε:εεε:· ε:ε:: νοε εε::ιε:

τεεοτε:ετ:ε. Πει· Βοεεεε :ε: νοε ΒΗΠ :ε: '1'εοτεετεεει εεε::

ενο εεεεεεεε, ει:: Αεεεεεεεεεεεε::,ε εεεεεε: ε:εε :τι εετ :εεε

εετ Βτεε:ννετεε; 2) εε:::οεε:τ:ε:·: Πι·. Ο ο ε εετ : ε:εεε Ρε::εε

:εε, ννε:εεετ ε:εεε Β : ε ε ε ε ε ε :ι ε ε ε ει·εε::εε, Με:: εεε εετ

Βι:::ει·εε::ε· νοε 500 1::ειετε; εετ Κι·ιι:::ιε :νετ ι:οι:ε :::εετετε

100 Βε::τ::: εεεεεεεε, ννετεε :εε Κτε.:::ιεε:ιεεε :τεεεροτ::ετι

εεε :ε: εεε:: εε:::ε: :ε Με Βετεε:ιε εεεεεεει:. Ψεεεε Με.εεε:ε

ει:: Ζε:: :ιοεειε ει· ετε: 4 8:εεεεε εεε:: εετ Β:ε::ε:ετεεε· ορε

τ:ετ: ννε:·εεε. Πει· :::εεε::εεε εε:εεε ε:εε :ιι εε:·1ε:::ε:::ε:ε,

εετ Αεεεε::εεε ει: εετ ::ε:ιεε Μι.:·::ιεε:εεεεεε:ε:; νοι·εε εεε

εετ Οε::εεεε ε:ε:ιετ:ε:: ε:ε:ιεε Τι·ορ:εε Ηετε; εε ννετεε εποε

εεε ει. ι·εο:ι:ε ε:ννε.ε :ε.:ει·ε: ε::ιεεεεεεεε, ει:: ΒΙ:ιεε εεε:: νοτ

εεεοΒ·εε: ει:: Β:εεε ντετεε ει:: εετ :εεε:ε :τεεενετεε νετε::.ε:;

'7 Τε. ε ερε:ει· ννιιτεεε ε:ε: Νεε:ε ει:::ετε:. :ειε ΔΙ:εει::ε.:::

εεεε εε :ε: εετ.. Με:εε '1'ι·οι::ε:ι :Με ε::::εετε:: ε:εε εεε::

ε::εε εεε ειιι· Ορε:·ε::οεεννεεεε.

1):·. Ρ. Κ: ε:ε :τι εεειε:·:ι: ε:ετε:ι, εε.εε ει· εεεε ε:εε::

:.ιεεε εεε::εεε:: Γε:: ορε:·:ε:·: :Με ε:ε:· ννει· Με ΚεεεΙ

:ε εεε τεε:::εε θεετεεεεεεε: :ε εετ Η::::ε εεε Ττοεεε:::ετ

ε:ει.εεε:·ει:εεε, ννει· εετοε εεε Μεε:εε:·ι:ι ε,εεεεεε, εεε::

εεε:·ε.,ε ::εεε εεε:: εεε εε::ε ο::εε::ετ Με ἔ:εεεε:ιερρε νετ·

:ε:ε:. Δε:εεεε με: ει· ε:εε: ε:ε, ει: Με νετ:ε:εεεε; ει::ει·

εε::: εεε ρει·:ιοεεε:ι:ε πετ; ει:::.:ει· εεεε::: ει· εε:, εεε εε ννετεε

ε:εε :::εεεε νοε εετ εεεε Ιε:εε: εετεε:ε:εει Πτ:ε εε:εεεει::

εεεε ε:ε:ε·εε 'Γεεεε ννι:.ι·εε _:εεοε:: εε: εετ τεε:::εε θε::ε, εε:.ει·

εεε:: εεε Ροερετ:'εεεεε Βεεεεε, Με Ζε:εεεε ε:εε:: Δεεετνεε:ε

εετ ετ:. :ε:ι:οτε::ε, ε:ε εει::::εεεε θεενν:ι·:·εε ει: :ιοι:ειε::ετε::.

Ρ. 1 εετ '1'εεεεο:·εει:εε.

1):·. ετ. ν. Βετε; εε:εεεε:τ:ετ: ε:εεε Μ:: νοε «Οεεορ :ι ε.

ιεεεε:ει:οεε ει:: Ορετε::οε». Με Αε::ο:ος:ε Με:: :::ετ

Ιεεεε Ζε:: εε:ι:ε.:·, ετε: νοτ ε:ε:ε·εε '1'ε8·εε εεεε:::: Με :ειιι ε:εε

εεννοτεεε εε εε:::. Ιει Με: 1904 εε::ε Ρε::εε::ε ε:εεε Αεοι·:;

εετειι: ννι:τεε Με Αετεε:ο εει:ιεεε: ινεεε:: Ρεε:·ρετε:εεεετ; εε

πω: :ε: ε:ε ινεεε:: ε:εετ Πεε:εε'ε::::ο:: εεεε::εε:: νι:οτεεε, :ε:

:ιεεε:ε: νι:οτεεε; ει:: εε:·ε.ε: Βεε:ι:εεεεεεεννετεεε; :ιτι $ειι:εε:

εετ νι·ετεε Με $ε::::εεεεεε::ννετεεε ::εεεε:εεε ειιε::::::::ετ εεε

νι:οτεεε ι:εε ννιι:·εε εε:εε:ε ε:εε θεεορεε.,ε·ιιεε:τ::::ι:τ ::ο::ειε::ετ:

εεε Με Ορει·ει:ο:: ρ:·ορο:::ετ:, ε:εε _:εεοο:: νοε εετ Ρε::εε::ε

νετννε:8ετ: ννει·εε; ερειετ :ε: ε:ε ειιεε ει:: Πνε:ε:·:ε εε:ιεεεε::

ινοτεεε. Βε:ιε Β::::τ::: :ιιε Με:ζο:::εεεεεεεε :ιοεε:ε ε:ε :τε:::

:νεεεετ :ι·:ε:ιεε, εεεεε:::ε εεε: εε:::· εε.:ε ειιτ::ε::. :ε εετ Νετ

::ι:εε ε:εε:: ε:ε:: ε:ε Η:εεε:·ε:ε 20 Με. νοε εετ Ζεεετε:::ε; εε

ννετεε ει:ε:·ε: Με Οεεορεεεο:ο::::ε εειεεεε:, εοοε ε::εεε :εεε
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εε Μι· εεεεεετεε 8τεΠε εεί ειε ειιεεΙεεεε Ι·Πεεει·ειε Πιι· Με

Ρεεεεεε, εεεΙιεΙΙι ννεπΙε απ'οτι Με θεειι·ετοιιιιε εεεεεεεΙεεεεε.

νεε Με: εεε Με ειεει· ετει·ι·εε Μεεε Με εεί Με Βιι·ιΕιιιι· ειε

εεεεεε;εε εεε εε.εε νεε ειιεε ε.εί εεε Κερί' πιει· Βοειιε Μεεε

ετεεεεε. Ζει· Βι·ννειτει·εεε; Με 8ι.ι·ιΕτει· ννει·εε Μεεε ειε Μ·ε.ιε

εΠεεεΙε.εεεε, Με ερειει· εεε1°ει·ετ ενειεεε Εεεειε. Με Κι·εεΕε

εειιΙεεΕτ Με εεεεεεάεΙοε; εε.εΙι εεε Ορει·ε.τιοε ειεε εε. Β Με

εΙιεε νει·ι·Ιεεεεε. Με Αει·τεεεεεει·νειιιε. Με ΝεεεΙεεειε εεε

Βνειιι1ιε ννε.ι·εε ειεΙιτ εε Εεεει.ει.ιει·εε εεε @εεετ Βι·. ν. Β ε ι· ε

Μεεε, Μιεε Βει Με· Αεεεεεε· εεε ΚειιΙΕεείεε ιιε Με Με εεε

εεεεε Β'Ιεεει€Εειτ. ενειιιεεΙΙ Με 8εΙιεΙε εε Μι· 8τι·ιΕι.ει· Μεεε.

Οι. ν. Ηειε ρ εΙε ει·εεΙιειεε εε εει·εΙιεεε εεινεει·εεεειεΙιεΕ,

Μιεε Με νετε.εεεεε· (Με ιιιεειΕεειεετεεε) Με ΚεΙιΙΕεείεε εει·

Βιι·ιΕιει εει€ειιεε;εε Ιιεεε; Με εεΙιειιιτ Με $νειιιΙιε ιε Μεεεει

ΡΜ! άεε (Μεεε εε εειε; νιεεει·Ιε ι: εει ειε _ἰε ειιειι ειεΙιτ. Με

ειε Αεει·ι Ιιεεε νει·εειεεεε. Βε ειιιε εεεε ιιεεε Με ειιεει·Εε

Ιεεε Βιεεεεε εεε Με 8ιεεεεε εε.εΙι ειεεει εΙειιε εεεεριιεει ιιι

Βειι·εειιε, Ιειει.ει·εε ιεεεεΙι εει εενιεει·εεεειεΙιεΙι, Με ειε ειειιι·

εει· θε.ι·Με. Με ειπε.

Βι·. ΡεεΙ Κ Ι εει ιιι Με ειειεε.Ι Βει ειεεει Μεεε Με νει·

Μεεεεεειι·ιΕτει· Με Ορει·ε.ειεε ε·εειεεΙιτ; εε ΜΙεειε ειεε εειιιι

ΒειιΜει·εε ειε Ηε.Ιεε ειε Δεεεεεε; ει· Με εεεε ερε.τει· εεειι εεε

Μεεεε ει·ειι'εεε Μιεεεε; εει·εΙι εεε Μεε·εε ινετεε ειεε Ι'ειιιε

Βειιεε εει·εΙι εεε 0εεεριιει.ιεε ιιιιιεεϊε.ιεεεεεεεε; εε Με θεεεε

ννιιι·ιιε ειε Β'εεεε εει”εετιει, ννεΙεΙιει· ειεε ΒεΠιε νεε Βειιι·ει.Εε

εεΙε εείννιεε; Μεεει· εε ειιειει·τ.ε Ε'εεεε ννει·ιιε ειεΙιι·ει·ειιΜ

ι.ιη;ΙιεΙι εει·εΙιεεεεεεε; εεειι ειιιι€εε 'Μεεε ενει·εε ειε ΒιἰιεΕ

θεπιΜ ὶε Με Βιι·ιΕτει· εεεεεεε, Με εε ιΙιει εεΜΜι εεΙειιε·,

Με εεε ΟΙινειι εει·ειιειιΕειεειεε. Μεεε εειιΙεεε ει· Με Μεεεε

ννεεεε. Με 8τι·ιΕι.ει· νει· εει·ειι Μεεε ΠειΙιεεε ε·εειιεεεε εε

εειιιιτ ννει·εεε.

Βι·. ν. Βει;; Ιιετεετ, Μιεε Με Ιεειιεεεεε ΒιιιΕτει·ειι Με

θεεερΙιεεεε εεετ εεΙιεε εειεε, ει· εεΠιει Εεεε εεειι Εειιιε Ιεετι

εεΙιε Βιι·ιΕτετ εεε ΟεεεεΙιεεεε εεεεεειι; Με! ΙιεεΒεει· Εειεεε

Με ενειιιΙιιιεεεεε ΒιιιιΕτει·ειι άεε Μεεεεει·ειε νοι·. 1)ε_ιεεεεΙι

Με Ρειιεεειε εεε;ιεει, εεεε Με ννεε·εε Μεεε «Βεει·»›ιι·ι.ι εε Βε

Ιερεε ιεειιι·ίεειι ιεεεειει ε·οι·‹ιεε ει, εε Μ; εε εεἱεει· ειεεεε·

εε.εΙι εεειι ννειιιεεΙιειεΙιεΙι, εεεε Με νει·ε.τεεεε ειεε ΒοΠε

εριεΙτε. θειιε εεεεειιΠεεεεε Εεεε ει· Με Μεεε εε.τει·ΙιεΙι ειεΙιτ,

:Με ΜΜΜ. ειε Πιι·ε ιε Μεεεει Β'εΙΙε εεννειιι·εεεειεΙιεΙι νοι·.

Βι·. Ρ.ΚΙεει ιιι εεεεεεεει· εεειει·Ει ει. Μιεε ει· ιε εειεειε ΡΜ

μι· Εειεε Οειι'εεεε Μεεε Εεεετε, εε.Ιιει· ειεεει.ε ει· εεειι Με

θεεεεεεεειειειε ιεεεΙιεε.

Μ: Βειιι· ε·Ιεεει. εεε εεει εε νιεΠεεεεε ΚεεεεΙτιει·εε εε

νιεΙει· Αει·ειε νεε εειιεε Με Ρει.ιεει.ιε εεΐ ειεε Νεειεεε εε!

Πιι· εειιΙιεεεεε εε εει·ίεε; ει· Περι εε, σε ειε Μεεε ειειεεΙ Μεεε

8ειειενει·εεεε εεειεειιι: Εεεε εεε ννετιιιιι ειε ιε Με Αεει;ε1ι

Βειιιεεεει·ε εεννεεεε εει. Μεε Εεεει.ε εεειι ειε Μεεε 8εΙεει.

εεεεΙιεειεεεε;ετιιεε εει Πιι· εεεΕεε.

Πι·. ν. Βει· ε· ει·ννιεεει·ι, Μιεε Με εεε Ι Τε; ιε Βει.εεεεετε·

ιτεινεεεε; νεε ειεειε $ειειενετεεειι εει ιιιειιιε ΙιεΕεεει.

Πε. ν. Βειερ ειε Ιιετεετ ιιοειι ειεειεΙ, Μεεε Με ΒεεειιΜεεε

εεε ΗεΙεεε Με ΒειιΕτιιι· εεε ΟεεερΙιεειιε Με εε Μεεε ειε

Μεεε Μεεε Μεεε; Μιεεεεε Μεεε ειεε εεεΙι εἰειιτε εεεει·εε

εεετ Με ε1τεεεεε ΜεεειςΕειτ, ιιιεε εει ε·ε.εε πιεί Με Αεεεεεε

Με Κι·εεΕεε Ιιιεςεννιεεεε. Μ· ιεϋειιτε ειεε Με· Αεεε.ιιιιιε εεε

ΙΜ. Βειιι· εεεεεεεε. Μεεε νιεΙιιιε1ιι· ειε 8εΙεεειεει·ενει·εεεΙι

νει·εεΙεεεε Ιιεεε, ινεΙεΙιει· επεπ εεε·εεεεεεεε Με!.

Βι·. 'Ι'Ιιεεεει· θεεννει·τε Εεεε Με Αεεε.Ιιιιιε εεε Πι·.

Β ειιι· ιεεεινειτ εεετε.ιιεεε, Μ" εε ειεε εεεεεεει ιιιε ειε εεε

ι·ερετιιιεεΙιεε ΙεΜνιεεειε εεεεεΙε, ἰεεειε ει· ω Με· εεί1)ι·.

Βει·εε ννιιεεειι Μιιιιε!ε νοιε·εεειιιιεεεεε ΠετειεεεΙιεεε· νοε

ειι_ιεΕτινεε 5γειριοειεε Μεεε νεΙΙΕεειειεεεε ΜειιεεΙ εεε Με

ει·εεειι)εε, ειεε Δεεεετεεειε Με ΡΙιει·νεεεεεΙειιεΙιεετ ε;ει'εε

εε ε. ε.

Βι·. Βεειι ιι εΙε Με εε θεριεειεει· Εειεε εεεεεεει·εε εει·νϋ

εεε Βι·εεΙιειεεεεεε εε Πιι· εει'εεεεε; Με ενεΗτε ειεε ΜιειεΙε

ερει·ιει·εε Ιεεεεε, »Με Μιεε -εεεειι εεε. - Δε! Με Β`ι·εεε εεε

Βι·. ΜἱιιιΙεε εεεΙι Με εε. ει·εε Νεων εεε ΑεεειιιτεΙε εετ

ννει·ιετ Βι. ν. Βει·8·, Μεεε εε ειεε εεει·Εε ΒεεΙιΜιτΙϋεεεε· εε·

ννεεεε εε εειε εεΙιειετ.; ει· ννει·εε ειεε εεεΙι Βει ειπε εεεεεάειε

εεε Απ: ει·Εεεειςεε, ννεεε ει· εεεΙι Εειεε θεΙεεεεΙιειε “Εεεε

Πι·. ν. εε ιιΙεε ει·ννιεει·ι εει·ε.ει, εεεε Μι.Ιιει ειεε Βιι·ιΕεει·

Με θεεεεεεεεε ειειιτ. νει·Εοιειεεε Εϋεεε; ινεεε Με Ι.εειιεε

εεετ ει.ει·Ε ειναι, Ιιε.ειε Με Ρε.ιιεεειε εεετ Μεεε Με 8εεΙιιιιει.

νειειίτιιεε· εε θιεεεε εεΙιεε Εϋεεεε.

Πι·. νεεε ει·ιεεειε Μιτε.ε. Μιεε εεε νει·ετει·εεεε θει·ιεΙιτε

εεετ. Β σε ε Ι ε Μεεε ΠΜ νεε τ6Μιεεει· νει·ειι'ιεεε· Με θειι

εεΙεεετε εεεειμ Εεεε, ενο Με Αει.εννιι·Εεεε· ειεε Ιιιι Με;;·εε

εεεεεε, ειεε: ιεεεειι εειιοε ιπι ΟεεερΙιε.ε·εε; ειε ΑεεεειιττεΙ

Εεεεε εΙεε ειεε ννειι:ει· εε ειεει· εεεει·εε δι.εΙΙε ννιι·Εεε. Μ·

Βει ι;ειεεε Βει θεοι· ει.ει·Εε Αει.εΜιτεΙ εεννεεεεε εεεεε, ε. Β.

Ξειρειει·εε.ετε. Μεεε ννει·ε ιε Μεεειε ΡΜ εοε1ι ννεΙι1 ειεε εεε

ε.ι·τιΒε ΑειιοΙοειε ιεεε·Ιιειι.

Βι·. ν. ΗειερεΙε Μ εε ννοΙιΙ ΙιεΕεεεε, Μιεε @Με Αει:ε

ιειι.ιεΙ εεετ εοιιιει· εει· ννιι·Εεεε· Εεειιεεε Εεεεε; Με Ιιιει· εει

εε.ι·ειειιι. εεεΙιεεννιεεεε, Μεεε Με Ρετιειιιιε ιιιιει·Ιιεερι: ειε Δεκε

ειιι:ι.εΙ Εεεειεειειι ΙιεΙιε. Βι· Μεεε εεειιιεει.Ιε εειεει· Πεεειεεε

εεε; Δεεει·εεΕ, Μιεε ει· εε εε εεννειιι·εεεειεΙιειι ΙιεΙΙ:ε, Μιεε

Με -.._ -,__.. μι;;

πιεί εεει Μεεε Μι· ΒεεεεΜεεε· Με ΠιιΙεεε ειεε Αεεεεω·ιΕτιιι·

ιτε θεεεεεεεεε εειετεΙιεε Εϋεεε.

Πε θειιΙεεεινει·ι. Ιιεεεεε Βι·. ν. Βει·Β·, Μεεε ει· _ῇε εεεε Με

εεεει·εε ΜεςΙιειιΕειτεε ει·ννεεετ Εεεε, εεε ειειεε εει·. ειεε

Εεει)εε εε Με ΑεεειιιΜεΙ εεεΕεε, Μι Με Ρετιεετιε Μεε ειε

.<ςιε τ.

Ρ. Η εεε 'Ι'εεεεειειιεες:

Βι·. ()ετε Κ1εειει ΜΙ: εειεεε νετιι·εε· Με» «Αεεεειιε.

μενω».

Βι·. Η. Χτες" Εεεε Εειεεε νΜάει·ερι·εεΙι ιε Με Βειιε.εε

Με;; Μεεει· ΚεεεΕεε εννιεεΙιεε Ηιιε εεε Πι·. Κ! εειει Μεεε,

Με Ιειετ.ει·ει· ιεειει:. $ειεε Ρειιεεεεε Ιιεεεεε Με ε·εεεε Ζει:

εεετ Λε εΙιεε ΙΒι·ι'εΙε εεει·ε.εεΙιε; Με ει· _ιεεεεΙι πειι” Με Δε·

ι·ειειιεεεε ιε Ψεεεει· ει·ε.εεΙιεε εε Ιεεεεε, ειεε· εε ιιιεεε εεε

ννιεΙΣ.ιε· ει·εεεειει; Πιει εεεε Με ΧεΜιιεειιοε νεε εεεεω

Μι ε.

Οι. Ο τ τ ε Γ( Ι ε ιε ιιι εειιεΙιτει εεε ιεεει·εεεεειε Β`εΕεειε. Μιεε

Με ΕΙειεεε ειιεεει·ιεεΙεε ΒΙιιτεεε;εε εεΙ'Ιιει·εεε, Με εεε Μει

ιιει”εεε ειε εεεεει·ει· ε;εννει·εεε ννει·.

Βι·. 5εΕεΙει.νεΕ ν Πεμ, σε 'Ι'ειΙεει·ειεεεεεε, σεει· “Με

εεεεννεεΜ ννει·εεε εεά εε Με Ρειιεετιε Μεεε ιπι Με: Με.

Με Οιτε ΚΙειειε: ειιεεεεεινε εε Βειτ ννει·εεε Με Μπει

Ιιεεεεε εειεεεει.

Βι·. Μ εΙεε ειιιε εΕν ίι·ιιε;ι ιιιιεΙι Με· ΗεΙιε Με Αε-,εεεεε.

Πι·. ΚΙειεει ει·ννιάει·τ, Μ" ει· Με 2 'Ι'τοριεε εεε ΗΜ. Ποιν

Ιει·ι 3 ειιιΙ τειεΙιεΙι εεεεεεεε Εεεε εεε Με Με 5 'Ι'ι·ερΓεε εε

ετιεεεε εει.

Πι·. Μ? ε Ι ο ε ο ιι ι ε ε Ε ν ει·ιεεει·ι: Μεεε, άε.εε εεεει·Μεεε Με

ΟΙιΙει·εεεε Με εεει·Εεε Αε-ιιι_ιεΕιιεεεε εεΙιεεεεΙτ ννει·ι·Ιεε ειεε.

Μεε Με Με Νε ΕεΕεε ·Ι. ιιι 20°!ε Εεεεεε,· εεεεινεεει. Μινεε 1

ειε.Ι ιεεΙιεΙι 1 Μεεε ( ι·ενετε) ιιι_ιιειει·ι; Με ω· ΣΟ ΙειεΕ

τιεεεε Μ: ιιιεε εεΙεεε·ι.. Μεεε ΙειεΕιιεεεε ειεε εεεΜιιε;.

Μ· εεΙΙιετ Με 8 Ριιιιεετεε εε εεΙιεεεεΙι. Βει ιεεει·ΙιεΙιει·

Μπι·ειεΙιεεε Εεεειε ειεε Εειεε εεΙεΙιε Ι)εειε 8·εΙιεε.

Πι. ν. Η ε τε ε ε Ι ε Μεεε ιιι Μπι Κ Ι ε ιιι πε εεεεε ?ΜΙ Μεεε

εει·ε Με Με εει· ι·ετεε ΒΙει.Εει·ρει· ρειιιοΙοε:ιεεε; Με ννειεεεε

ννετεεε Μι· Νει·ει εε:ερι·εειιεε; ει· Ιιετ Βει ειεεει Β'ε.ΙΙ, ννεΙειιει·

Με ειεειε ΜιΙετειεει· Εεειιιιειει·τ ννε.ι·, εει·ειι Με Αιι-Εεε ε·ει.εε

Μωβ· εεεεεεε.

Πι·. Ο. ΚΙειε ει ει·υνεειιι. εεΙιΙιεεεΙιεε, Μ." Μεεει· ΡΜ Με

Πεηεεεεε «ΑεεεΜε ει·ενει»ιε ειιιειιι ι·εΙειιν ΙειεΙιτειι ?ΜΙ μι»,

ΜεεεΙεενιεε ννει·ειι νει·Ιιεεεεε. ννεεε εεεΙι Με Με Με· ι·ετεε

ΒΙει.Εϋι·ρει· Μεεε εε εεετ ι·εεεειει·τ ννει·; 8.εεεει·ΙιεΕι εεε Με

Ρειἱεετιιι εεεΙι Μεεε εεεεεεει·ε εεεΜεεΙι εεε. Με ΜΜΜ

ειιιιιιεεεε εεε Ιιιει· εεε ι·ιεετιεεε Με;; ειε· 'Πιει·εριε εεεεεεε,

Με Με εειεεΠιεε επ εεε Μεεεει ΙΞ'εΙΙ εινειειιιΙιεΕ.

Δεεεει·Ιιε.Πι εεε Τεςεεει·εεεεε εειεεεεει·ιει·ι

Βι·. ν. ΗἱιεΙεε ειιεΙιεΙι Μεεε Γ Ινοε ΜεετοιειΜε

Βει Βιεεεεεε. Με Ρετ.. Μ: 65 Με Με; εειε 8 .?εΙιι·εε

Μεεεεεε Εεεει:ετιει·ι..

Ιιιι Ι)εεειιιεει· νει·ιεεε .Τειιι·εε ΙιεΕεει ειε ειεε Οι;ιιΞε ειεει:ι.

Μιεε Μεει:ειειτιε; 4-5°/ο ΖεεΕει·; 40-θΟ ει. ΖεεΕει· εεεΙιεΙι

εεεεεεεΙιιεεεε. Με Κι·εεΕε ννει·άε Μι εκει;; ΟΙιΙει·είει·ει νει·

4 'Ι'εε·εε εεει·ιει·ι:. Με @Με εεετ· εε Πιι· εεετ. Κ ειεε ι· εεε

88 ΜΜΜ νεε Ορει·ε.τιεε ννεεεε Μεεεειειειε Βει Μεεετεε εε

εειιιειεεε·εετεΙΙτ. ει· Εοειειι: εειε ΒεΙιΙεεε, εεεε Με ΜεεεΙιιιιεΙ

εεεε, Με ΝεΕι·εεε ιε ιΙιεεε ειεε εειιι· ε·ι·εεεε εεὶ εεε Μ"

ερει·ιει·τ ενει·εεε Μιεεε. Κει·εει· ιειΙε Με Β'ε.ΙΙε ιε ΙειεΙιτε,

ΜειεΙεεΙιννει·ε εεε εεΙιννετε; Με ΙειεΙιεεε Μεεε Κ ει·εει·) ειεε

Με εεεειΙτ, εΙΙει·Μεε·ε εεεει·ιε Με ΗεΠεεε; νιεΙ ΙΙιεεει·, 8 Με

εετε, ννειιτεεε εεεετ Μιεε 4-8 ννεεΙιεε εεεεε·εεε εειεε.

νοε εεε ειιι.ιεΙεεΙιννει·εε Πει. Με Ηε.ΙΕτε ιει Οοιεε. εεεΙι Μι·

Ορει·ετιεε εεειει·Ιιεε. Με θεϊειιι·, Μιεε ειε ΙειεΙιτει· ΕΜ! εεειι

Με Ορει·ε.τιοε Πε Μεεε εειιινει·εε ιιεει·εεΙιτ. εεΙιειετ ειεΙιτ. εε

εεεεεεεε.

Ορει·εΠεεεε ει: ἱεΜεετἱοεε νιτεΙι εει·ι'εε ειιεΙι Βει ΜτεεΙ

εεΙιινει·εε εεε εεΙιινει·εε νει· εεεειειεε ενει·εεε.

θειεεε ει€εεεε Ε'ε.ΙΙ ειεε ει·ττε.εεεεει· εε εεε ΙειεΙιτεε εε.ειι

Με Κ δ ι· ε ε ι·εεΙιεε ΜετεΠεεε.

σ. ε. 8εΕνετε.ι· Βι·. 'Ι.'Ιιεεεει· Βε!ιννει·ι.ε,

ΤειεεεεεεεειεΙιτεε.

Ρεεεοιιε!ἰει.

- Διε 10.ΟΕεεεει· εει·εΙιτε Βειεε Με_ἱεετει ω» ΚΜ

εει· Με νειε Κι·ιεεεεεΙιεεεΙειε εει·εεΕε·εΕεει·τεε Αει·ειε εεε

εεετεεΙιεε Μεεε Κι·εεεεε Μι. ΚοΙ ιιι ε ι· ε εεε Μ. Ξ ε ε ε Με

ιιι ΖετεΕο_ιε δεεΙο εε ειερειεςεε.

- Βει· θεει·-1ΜΙιτει·-ΜεειειεεΙιεερεΕτει·, ΙιειεειεΜΕεε Με

ΑΙΙει·Ιιεειιεεεε ΗεΓεε, θειιειειι·ειε Βι·. 8 ιι ε ι· ε ε ε Ε ι, Μ. ειεε

Κει·εεει·εεεΙι εεί εν. Μεεετε ιε'ε ΑεεΙεεε εεετ

Ιε. ε ει ννει·εεε.

- Ιε Μεεεει .ΤειΙιι·ε νεΙΙεεεει.εε ειεε 40 .Τε.Ιι ι· ε εε ι· Με τ.

ΙιεΙιεε ·1·εειμειε Βι·. Μ. .Τ. ΒοΙεΙιεεΕεννε, Με Με·
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.Τε1ιι1ιιι· ειι.είνο11εεε.ιιοιε εεε 0ι·ε·ειιιειιτιοιι «Με θεειιετεννοεοεε

ιε εεε Κιιι·ε1ιεο1ιοιι θοει·οι·εεειεειε-Βε.ει1εο1ιεΓε ι.ιοννιι1ιεει: εεε.

Αει' ειιιε ο1ιοιιεοιεεεε οεερι·ιεεε1ιο1ιε ννιι·1εεειιιιιοιε ιιε Εεεε

εο1ιείιε-ΒειιιτΜεάιεεειο 1ιιιιιιι. Με Με ειοει «Ε. ινε.» εεεεειιιεεε,

Βιιωι Πι·. .1. Η ο 11 ο ε ε ο ιι εει·ιιο1ιεο1ιεεεε,εοι· 1°ι·ε1ιει· Ιιθ1ϊθ!' εεε

θεειιΜεννοεοιιε ιε εεε θοενεεεειιιοιιτε-Βεεεεο1ιείιεε νοενν_ιει.1ιε,

Ρει·ιιι, 5εεεετονν εεε 'Ι'ειιιοοιν ννεε, ειιι1 ιιι ειοεοιε Με” Με

1εο112ιιιιε εεε 8ειιιεεεεεει·οε.εε εεε Κε.1ιιιεεεο1ιεε θοιινεειιοειειιιε

Βεεάεο1ιείτ ϋ1ιοειιεΙιει. ι

- - Ζε ·Βοειιιιι εεε 1Νιιιιοεεειιιοει.οι·ε 1ιεε·ιες εεε Ρι·οι”οεεοι·

όει· 1·ΙιετοΙοε·ιο ιιε εεε Ποιοο11ιοι·Βοι· Πεινοι·ειιΜ Πι·. Α ε ε ιι ε ε

Βννε1ι1 εεε 95-ιει1ιι·ιε·ο .Τε1ιΠε.ειιι εοιιιει· ε1εεεο

ει ι ε εε ο ιι Β ο 1ι ι· τ ε ι 1 ε· 1: ο ι ε εε Με 8οιιι:ιιιετοιι Πιιινοεειι;Μ.

. - Πει Κει·ε1ε'εο1ιε (ιοενει·ιιοιιιοιιτε-Μοο1ειιιε1ιεερε1ιι.οι·, ννιι·1ι1.

Βι.εεεει·εε Πι·. Δε· είε εο ιν, Με εεε' εοιεε ειιυε 1ιεεε1ι1ιο1τε

1ιο.ΙΙιοι· νει·ε1ιεο1ιιοι1ετ ινοι·ι1οιε

ή Ζειιι ετο1Ιν.Βιεεεεεο1ιοε (Μενοεεοτεεεεε

Η ε ο ι ει ιι εΙ ι ιι ε ο ο ιι ι: ο ι· ιετ. ω· Ο1ιοι·ει·ετ εεε Βιεεεεεεεειι

θοενοειιοιιιεειε-Βεει1εο1ιεΓιε1ιοεριωΙε, ΒοιΙιεεεει1ιεε Πι·. 'Γι -

ο ιι ο ιι ο ιν, οεεειιιιτ ινοει1οιι. .

- Πεε Λεει: εεε Νι1ιο1ει-ΑΙιει1οιειε εεε θεεει·εΙετειιοε Πι·.

Ρο1ιι·ο ινε1‹ι Μ: εεε οι;ειιοε Βεεεο1ιοιι 1ιι·εεΚεοιιε1ιεΙοεε Με

Πειίοεει εεά Ροιιειοε νε ι· ε ο ε ο 11 ι ο ο ο τ ννοεεειι, ειπει· Β ο -

Γοι·ι1οι·εεεεειεθο1ιοιιιιεεε ' '

- Βοιιεε1ιοιιι1, εεε 1. Ο1ιιο1ιοι· ννεεε1ο ιε εεε ο1ιοιιιιεο1ιεε

Α1ιτει1ειιε εεε 1ιιετιεεεε Μι· Βιιροειειειιιε1ειοειειε Με ε ε ιο

εεε νει·ειοε1ιεεειι 11οιιοι·ε ιΙιεεει· Αεεει1ειιιι;

Ρεοι'. Πε. Μ. Νοεε1ιι ειιτ1ιεΙΙτ, Με ννε1ο1ιοε θο1εεεε

1ιειε ε” ΡΙινειοΙοι.ιε Ρι·οΓ. Πι·. δ. Ρ, Ρειν10ιν 01110 ΒΘϋοι18·

ε1ιιεεε ι1ιεεεε νοεάιεεεενο11οιι θε1ε1ιι·ιοιι εεά 1ι`οεεο1ιει·ε οει.ινει·ι'.
Π Π Ν ο Η ε ο 1 ο ε ε: -

- ν εεε εοι·1ιοιι: 1) 1ο θειιι1ε1ιιι1ιε (ιο εεε 11ειιι1εο1ιει·οι)

εεε Βεεει·νοει·ει Πι·. Ε' ε· ε ε ε Η ιι ο ιι ο ε ιιε 89. Βε1ιειιειειιι·ο

επι 'Ι'νο1ιιιε εΕπ1οιιι. Ζε Τει·οΙε (θεον. Κε1ιεοε) ι.ιε1ιοι·ειι, οτειο1ι.

οι εοιιιο Βο1ιιιΙΙιι1οιιιιι; ιιε Κιι.Ιιεε1ιοι· θνιιιιιειειειιι εεε ινικ1ιιιοιε

ειο1ι 1892 οοιιι ΒιειΠεει εεε Μοᾶιεἱιι ιιε εεε 1νει·εο1ιειιοι· Πει

ι·οι·ειιιιι. Νεο1ι Βι·1ειιιειιιιε· ω. Αι·εεεεει.ι1εε ι. δ. 1898 ννει· οι·

Λεει. εε εεει Ηοειιιτε1 ιε εεε 1νει·εοεειιοι· νοεεεεει Ρεο.ι.ιε, ινο

ει· εισΙι ι·οι·εεε,εινε1εο ειιι θ1ιιι·ιιι·ειο 1ιεεο1ιείιιειο. Θ1ειο1ι

εεο1ι Βοειεε εεε _ιεριιειεο1ιοε Κειεεεε, ιιε Βο1ιεεει· ν. δ. ννει·ιιε

οι· ε1ε Βοεοι·ι·οει·ει οιιιοοι·ιι1οιι εεά ννε.ε εεε ι1ειιι Κι·ιοεεεε1ιεε

ρ1ειεε εείεει.ιε ιιι εεε νοι·ε,·οεο1ιο1ιεεεε 1.ε1111θΙ1, ερειοε εοοε

ιιι όει· Α1ιιο1Ιεε,ι.ε εεε Πεεοι·ε1ε Η ι ε ο ιι τε εε ο ιι Η ο τέως,

ειπ ννο1ο1ιει· 1ιοειιιιιι1ιε ιιι εεε ε·ι·ϋεειοε θιειειιε εοΙιννε1ιοιιι1οιι

ΑεεειΙιιιιε ει· ε11ο Με1ιεε.Ιο ιειΙιο. 91 Ιε Ο1ιει·Ιιοιν (Με ι'ι·οιοι·ε1ι

Π2ιω-θΠεθ Δε" Π ο ει ο ι.ει ε ε Η ν ε ε ο ιν ε κι ιιε Α1εοε νοε

59 .1ε1ιεειι εεεΙι ἔἔι-ιεἱιειεει· 9.εειΙιο1ιοε Τειιιι1:ειτ. δ) Ιιι Νεε

εο1ιεε εεε ι”ι·ϋΙιειε Πίνιειοιιεε.ι·ει εεε 4. 1ιεεεεειεο1ιειι ΚενιιΙΙο

ιιοοινιειοε Πι·. ε. Βεεει1ειοι1ι. ιει '79. Ι1οιιεεε_ιε1ιεο. Πιο

νοεΙο ρι·εεειοειιοι 1ιεειε εεε νοεειοεεειιε ιιε .1ε1ιεε 1849

εε1ειιιει.. 4) Ιιπ Αμι·1Ιιιιοεει ιιι δε. Ρετοι·ε1ιεεε· Πε. Α Ιοιιε.ιι -

ο ε ι· 5 ε ν ε ι Κο ιν ι ε ε ο ιι εε οιιι·οειεο1ιει· ΝορΙιειειε ιιιε! οιεεει

οι·,εεειεοΙιειι Ηεεει'ε1ιΙοι· ιιε 69..Ι.οοοεειεΙιεε. Πει· 1·1ιεεοει:1ιιο

(1οιιο Πειτε, Με Πι·. Β ιι ειννοε1ι ιιε «Η. ινε.» ιιιιι.τ.ει!ε, εειιιο

ειοειειιι1εο1ιο Αεειιι1ι1εεε εε όει· ειοοιεο-ο1ιιειιι·ειεο1ιεε Α1ιει1ο

ιειο ει·1ιε1τοε, ννοεεεΕ ει· νοε 1874 εε ειιεε.εεε Κεειεει·ετ εεε

8ο1ι1ἱὶεεεΙ1ιιιεςει· Κι·ειεεε, άειιιι νιε1ο @Με Βιιιιι1εο1ιεεεεεεετ ιιι

ι1ιοεοιιι Κεειεε ννιιι·. Ζε,ιεΙοιο1ι ίιιεειοετε ει· εΙε Περιιτιοι·ιοε ε"

Ιει.ιιοεο1ιειτ εεά ε1ε18·ο Με: ιιεο1ι Με Βει·εεει·ιοιΙοεει·ιο1ιτει·. Ιιι

ι1ειι 1ετεεεε 10 .1ε.1ιι·ειι 1ε1ιτε οι· ιιι εεε Βιιιάτ Πειιιιεεεε (θιοεν.

Νοννι;οι·οι1), ενο ει· Με Αιιιι ειεοε Πιερ,·1ιοι1οε εεε ΒοειεΙιει.ιε

ι·ιο1ιεε 1ιε1:1οιι1οτε εεε ι1ε1ιοι· ειοιι ννοιι18· ειπ εεε ει·ει.1ιο1ιοιι

Ρεειιιε 1ιοεο1ιΜτιΒιο. οι Ιιι Βεεε1 Με εεεεει·οι·ι1οιιι.1ιο1ιε Ρεο

ι'εεεοε εεε Ο1ιιι·ει·ειο Πι·. Βιιι 11 Β ε ι·ο1ι ιι εεε ε ιπι Α1ι.εε

νοιι 59 ,Ιε1ιεεε.

νοιει Κι·ιοεεεειιιιι€ιιει:1ιοεετ.

- Πιο εεε' ιιι·ινετε Ιειτ.ιεεινε εεά ειιιιι ΤοιΙ Με άιε νοιε

Βοτειι Κι·εεε εεεε·εεϋεεεεειι Β ειιιτε.τε1ιο1 ο ιι εεε ε εε

Ι.εεει·οτεε οοιιει1οιι ειο1ι _ιεεεε εεε εειιιι1ιο1ι εεε ειπε

Βιιο1ιινε;ο εεε ι1ειε Ε"ει·ιιοε Οειοιι ιε σε Ηειιιιει: εεά ΜΗ'

εειι - Γει11ε ειο1ιιι εεε ΒιεεεΙιε1ιεετεοι1ι 1ιιειιοι·1ιο1ι Μ. - εεει

Βιοεειοιι 'Ι'ει1 ιιε 1ιεείο εεε ιιιι.εεενοε ν11οο1ιε ιιι Ρεεεεεοει·ε·

οιιιτεο11οιι.

Ποε 1οιει.οιι Νεο1ιι·ιο1ιιοε εείο18ε, ιιιε εεε Ροι·εοεε1 εεε

Ενεειι·ο Ιιεο1ιοιι Βο1ι11εεεεε Με 1ιει·οιιε ιιι '1'εο1ιε1_ιε

Ιι1εε1ι οιεςοιιο11οιι,νοει 1.ιν1ειιειε ο1ιεε Βο1ι11εεει·οτε

Με: οιεε τοΙεει·ειι1ι1εο1ιο Μιτιοι1ιιιιε· νοε, ι1εεε άεεεο11ιε ιτε Βο

επειιι1ο νοιι Β Αει·ετοιι, 14 Βο1ιννοετοι·ιι εεά 19 8ειιιτειι·οιι Βεεοἱιε

ιιιιιοεννοιεε Μ, εεά ι1εεΒεεειεο1ι-Ηο11εεάιεοεε ΒεΙ‹ι

Ιει. ε ε ε ο ε τ, ιι·ο1ο1ιοε εοοε ιο 'Ι'ιιο1ειεε1ιεο ιεϋι11ιοιι νοε Ο1ιει·1ιιιι)

ιιιιιε ιινει·. εο11το ειιΜοει.οεε εει 11. Ο1ιτοιιοι· ιιιε Βιιο1ιι·οιεο εε

ιι·οιειι. ΑιιοΙι ιιιε νιοι· Βεε1τε.ιε1ιοΙοειιεε νοιι εεε

θοιιιοιεεο1ιείι. εεε Βοι.οε Κεοεεεε εε Ε εεε Νε

ιιιειι εεε θειιει·ειΙε.ι1ιεεεεεειιΚεεΓειεειι ειετ1 Βο

ι·οιτε εειΒο1ϋει:, εο ι1εεε ι1οεοιι Μ1ιι:ς1ιει1οι·, εε ι1οιιοε ε. ε.. ιιιε

Δει·ειε Η. Ψεεεο1ι,ννοΙΓε.8ο1ιιο1ο, Β.Βο1ι1ι1ιιά

Κ. 'Ι' ε. ιι τ ε ε ο ε ο ι· ιεε1ιοεειι, _εεεεεειε Με εεε Ποιειιειεε ιιε
,ε,·ει11°ειι ειιι‹1. · - - ο

- Αιιε εεε Αι·ιιιεεεεεοι·νε ειιιι1,ι1ειε «Εεεε. 1ιιν81ἱτ1»

εείο18ε. εεο1ιειο1ιοιιι1ο Αοεει.ε ιιι 11ΙνΙειιι1» νοι·ε.Β

εο1ι1εοει:ινοι·οοιι: Βε1ιι·ε, Βοεεο,ΒΙεε1εεεεεειιι.

ΒεοΙιει·άτ. Πιετι·ιο1ι, ΒΙιιιε1ιοι·ι.ε·, Πι·. Τεειι,

11εΙειειιι€, νοε Ι·11εεε1ι1ιενει., θεοειΙοιν1εεο1ι,

θ11Ιιεε:,0οτε.Κεοοιι.Β..ν.Ηο1ει,Ιιοινοεεο!ιιι,

Ι.ιρροι·τ,Μεμο,Μιο1ι11ε,Νοιιιεονν,Βεεεεεε,Βιε

ι1εεεινε1ιι,Ξε11ιιιιά,ννοΙοεο1ιιιιε1ιι, Β.Βο1ιννε.ι·ι:ε

εεε 'Ι'ιεειει.

- Βείε.1ιι·ειιεεεειιιοεΑι·ετοε εεεεοει1ετετε ιι

Κ ι·ιο ε· ε. Ποε Φε.ριιε1εο1ιο θεεεεε1εεει: Πε. 8 ιι ε ιι Ιιι Με νοε·

1ιιιι·εειιι ιιι ειιιοι· οι·εε.ιιιιιιΙεεε· εοει1ε.ειοι·ι1ιειι1εο1ιοε λί111Μι·εεει:ο

ιιι «Με εεε Ποει·οιι: οιιιο ιιιιοεεεεειιτε Βοεο1ιι·οιεειιε· εεε εεε -

εειιο1ιειιΙιο1ιεε Μεεεεε1ιιιιοιι εε Βοε‹1 _ιερειιι

ε ο 1ι ο ε Κ ι· ι ο ε· ε ε ο 1ι ι Πε ,ε·οΒο1ιεε, ινοΙο1ιο ννιοτ1ει· Ιιοννοιετ,

ιιιιτ ννεΙοΙιει· $οι,ε,·ιεΙε εοοε εεε Βε.ιιιτει.εινεεεε εειωιιε οιιι· ιε

ριιιι1εο1ιοιι Αεεεεε Με εεε Κειοε νοι·1ιοι·οιτοε ειπε.

Βιιιοιι ε·εοεεεε '.Γοι1 εεε Βι·ίο18,ιοε ιιι εεε Βε1ιε.ιιι1Ιειιιε νοιι

ννεετ1εε εο1ιι·οιοτ Πι·. 8ο ε ε1ιι ε1οιιι ΠιιιετειιτΙο εε, ι1εεε 1οιιοε

Με.ειι οιιι· Βεεεεεεεε ειιιεε Κειο,εεεο1ιιΠεε νοε οιιιοιιι Βενετ

ει:ο1ιοεοοιι Κειιιιιί'ο νο11ετειιάιε ι·ειεοε Πεεεεεεεε εεεε1οε·οιι

Ιιιιιι.ε. Ιιι εο1ιι· νιο1εε Ι19.11οιι ννιιι·οοε 'Ι'εο1ιεεεεεε ι1ει·ο1ι 15ο

εο1ιοεεετι1ο1ιο ιε άιε 1νιιειιοε 1ι1εοιειεει·ιεεεε εεά ο1ιιιο εειιιοε

Πει.οεεεεε· νν:ι.εοιι ειο1ιεεΙιο1ι νιοΙε ?ΜΙε νοε ΒΙετνοειειΓεεειι·

εε νει·εειο1ιεοιι €εινεεεε. Πιο ΙΒεεε.1ιεεειε 1οιιετο, ι1εεε εεε Βοο

1ιεο1ιιεεε,·ετεειιι εε εο11ιεε1ιο1ιειε Τει! «εποε Κι·ιοεεεειιι11'εε Με.

Ιιι άιε Βε1ι1ιι:εε ιιιεεεε 'Γεειιιε ι1ι·ειιιεειι θι·εεει:ερ1Μοι· οιιι εεε

ειο1ιτειοιι ε·ι·οεεοιι θεεε.ιιοιι εε. ΑιιιιιιειιΙ 'Ι'οεο. ,εεε ιιι 1ιοιεοει

εεε Κειιιιιιο νοι·ινεεάοε ινει·ι1ο, 1εε1:ιο ιιιε _ιερειιιεο1ιε Ε'Ιοετο

νοιι εεε Κοιιιρεεεεεεε1ιε Με «Μι1ιεεεε. -- Πιο θοεο1ιετειιιε.ειι

εο1ιείε ιιιεεε εο1ιι· εεε εο1ιειι ιι6εεοιι, ννοιιιι ιειιιιι νοιι ιιιι·ειιι

8ο1ιιεεεειι ε1ιοι·1ιο.ερι Βοεε1τε.το εεννει·ιοι:. Με εεε _ιερεειεε·.1ιοε

Βο1ιιίΐοιι ννεεάο άει.1ιεε νοε ]οι1οιιι Κειιιιιέ'ε οιιιε 8.εεεΙιο1ιε Ποιοι·

εεο1ιεειε εεε Αεεεεε εεε Κειιοειοεο νοεε·οεοειειοε. .Τοι1ει· Κειιο

ειει·, ι1οι· ι1οε ι.εοι·ιιι8·ετοε Αεεοιιιο1ιΙοε εοοε άιε 1ιΙοιιιειε Λεβε

ει·Ιιεεε1ιειιιε εε18·ιο, ννει·ι1ε άει·ο1ι οιεειι Μεειι ιιιε. ε;οεεεεειι

ΑιιΒοενεεεεεει. Ψεεεειιι1 εεε Κειιιρϊοε ννει·ι1ο ιιιε ΠεεεεεΙιεε'0

πιιπ ιν εεεεε νοεεοι·,ε·ε, εεε 1 Ρεοεειιτ Βοι·ε15.εεο οιιι.1ιιοΙτ εεά

ιιεεε άιοετο, Με Αειεοε εε ννεεο1ιοιι, ιιιε εεε ΒιιιΠεεε νοιι

Ρε1νει·, Βεεο1ι εεε $τειιο εεεεε1ιο1ιεε. Δεεεει·όοει οι·1ιιο1τ_ιοεοι·

11Ιειιιι Βειιιιιινο11ιιΓεορΐοε, Με εε εειιι Βοεετε εεε Τι·οιιιιιιοΙΓε11ε

ιιι ειο Ο1ιι·ειι ειοοιιτε. -- 1'1Μει·οεά εεε ν9ιει.οι·ε ννεει1οε εεε

νοε Ροκ Δι·ιει· Ιιεεειιι1οιι Ι·"1οι.εο οιιοειιιο Πε.εεεε νοε εοΙιινει·ειι

ννιειοε1ι1οιεοι·ιι ειιε·οίϋ1ιετ. Πιο 11'ο1ιεο ι1ιι.νοιι Με· τ1ιο,ι1εεε ποτε

εεε 1ιεεεεε ννιει.εεε ειο1ιτ. οιιι οιεειεει· Με.ειι ι1εεο1ι εεε ?εοοε

θοΙιετ1οιι Με.. Ιιε Βοιιιιιιοε 1ιιι.ιιι ειοΙιε ειε οιεειΒ·οε 8οειιεεεειο1ι

νοἑ·, ννι:ῖε εεε ε1οιιει·εΙει·ει: εεε οι·οιι.1ιεεειριεοε Βιι·οιι1ιετοιι εε

εο ι·οι .

νοιι 1.1εινοι·ειτοιοιι, εποε. 1ιιετιιεεειι ε. Κοιιει·οεεειι.

- Πει· θεοι' Με ιιιι1ιεεε-ιεεάιε1ιι1εο1ιοε Α1ιε.ι1οιιιιο Ρι·οι'.Πε.

Α. Τει·οιιοεΙι1. εεε εεε ιιιιιι Με εειιι .1ε.ιιεει· 1906 ιιο

ινι1Ιιρετοιι Πε1εειι εειεοιεειοιι Με, εο11, ι1ειιι «Βενιι Οιεεεο1ι.»

εεε'οΙιεο, ιιιι.ο1ι Α1ι1εεί ιιΙοεοε Ζοιι: εειιιοιι Α1ιεο1ιιοι1 εο1ιιεεε.

- Πιο 8ι. Ρεεεεεειιι·ιεει· θεεο11εο1ιειε εεεει

ε ο 1ι ο ε Α ο ε ε ι ο Μ.: 1ε 11ιεει· .Τε1ιεεενοεεειειεΙειιε· ιιιε 29.

Βερε. εε 11ιι·οιιι Ρι·9.εοε-τ1οιι ΒιοΓεεεοε ειπει·. Πι·. Π. Ρ ο ο ο ιν,

εειιι νιεορι·ε.εοε-εεε Ρι·οίεεεοι· Πι·. Π. Ρ. Ρ ε. νε 1 ο νν εεε εειι:ι

Βο1ιεοτειε - εεε Ρι·1νειάοεειιτοε Πε. 'Ι' ε. 'Ι' ε ο 1ι ι ε ι: ο ιν 1 ι: ε ο ε

ενιοι1εειι;οινε.1ι1ι, ι1εεε,ι.ιοιι ειιιε Κεεειεεοι· - εεε Ρεινετεοεοετοε

Πι·. θ. .Ϊ εννειιι εεά ειπε Βιο11οι:Ιιο1ιεε-εοε Πι·. Σ). Τ ι· ο 1 ε·

1ι ι εεε.ε,·οννι6.1ι1ε. Πιο Β.εάει1ιτιοε εεε· «Αε1ιε1εοεε (·ι·ρνιιει) όει·

θεεο11εο1ιεε'ε 1ιΙει1ιτ ιιε.ο1ι ννιο νοε ιιι ΗΒ.ιιτ1οε εεε Ρεινεει·Ιοεειιτειι

Πε. Μ. 'Ι'εο1ιο1εονν.

-- Πει· ε1τοεο Οει11εετοι· εεε Κε.εειιεο1ιοιι 1Ιι1Μιε1ιοεριι:ε1ε Πι·.

Α. Π. Νι1ιο1ε1ιι Με: ειο1ι Με Ρεινε.τάοεοει. Με Βιι.1ι

εοε1οΙοειο εε αει Πεινοι·ειτε.ε Κεεειι ΜΗΝΗ

τ. ι ο ι· τ.

- Αε 8ι:εΙ1ο νοε Με. Πι·. Ο ε. ι· ε ε, όει· Ιιε1ιειιιιι1ιο1ι Μι -

ιι ιι 1 ι ο ε'ε 11οιιι·ετε!ιΙ ιιι Βι·οε1ειι ε1ιοειιοιιιιιιειι Με, ιεε εειιι

οεάοετΙιο1ιοιι Ρι·οιεεεοε όει· Οιιιι·ει·ε·ιε εεά Πιι·ο1ι

τοι· εεε ο1ι1εεεε·ιεο1ιοε ΚΙιει1ε ιιε εεε Πιι1νεε

ε ι Μ. τ Κ ιι ε ι ε· ε ο ο ι· ε; εεε εεεεοι·οει1οιιτ1ιο1ιο Ρι·οε'εεεοε ω·

Βει·1ιιιοι· Πεινει·είτε.ι Πι·. Ε. Β ε ε ο ε, ιιι Αεεειο1ιε ε·οιιοειιεοει.

Με. Σ. ο ε ο ι· Με· Με” οι·ειει· Αεειειειιτ εεε Ο1ιοι·ει·ετ επι

όει· ν. Β ο ε ε· ει ε. ιι ιι ε ο ε ο ε ΚΠει1ι εεά 11οιιοε όει· ο1ι1ι·εεε·.

ΡοΠ1ιΙιε11ε εεε ιιιε ειιο1ι Μιτει·1ιειτοε επι Ηεει11ιιιο1ι όει· εεειιιι

εο1ιοιι Ο1ιιεει·ι.ιιε, ιιε- εε.ε ει· 61ο Κε.ιιιιο1: «ΜιεειιιΙοεεεοε εεά

Κι·ει.ιι1ι1ιοιτοε εεε (ιιοειο1ιι.ε εεε ρΙο.εε1εο1ιο θρεεεειοεοιιο εοοε·

1ιειτ.οτ 1ιιιτ.

- Ζιιιιι Βοιτοι· εεε εροειο11-ριιγειοΙοε1εο!ιοιι

Α1ιιοιΙιιιιι.ε εεε ρΙινειο1ο,ε,·ιεο1ιοιι Ιιιει.ιτει.ε εεε

Β ο ι· Ι ι ιι ο ι· Π ιι ι ν ο ε ει Με ιιιε, Με Νεο1ιε'ο1εοε εεε νοεει.

Ρι·οι'. ΡειιΙ Βο1ιιι1τε, εεε Ρεινειι·1οεεεε Πε. Πο ιι ο ε ε

Β ο ι ε - Η ο ν ει ο ιι ε, οιιι $ο1ιε εεε 1ιοι·ϋ1ιειιειι Ρ1ινειοΙοεοιι

ε·1οιο1ιεε Νεειοεε, οειιιιεεε ννοεάοε.

- Πιο ιιεο1ιει_ιεει·ιεονεεεειιιιεΙειις τ1οεεεο1ιοι·

Νετιιι·ίοεεο1ιοε εεε Αεεειε ινιι·ι1 ιιι 5τει.εις·ε.ι·ι;
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Μεση. Μ” ιι1ιει·ιι1ιο1ιετε .ΗΜ κι 111” ιι εεε Με νει·ειιιιιιιι

1ιιιιιεςεοι·ι 1ιι Αιιεειο1ιι πειι0ιιιιιιεΠ.

81ειι·ιάεεειιΞε1εεειι1ιε11επ.

-- Ι)ιι.ε 111οε1ωιιει· Ζειιιιιιι·1ιοιιι1ιεε 1ιιιι,ιν1ε άιο 'Ι'ε1ε

ετερ1ιει1εεειιιιιι· ιιιἰιιεἱ1τ, ε1ιιε ε τ ιιι Η; ε Με 11 1110 1ι ε ν ε ι· -

ΐο11;11ιτε άει· Ηει·ειιειςε1σει· άεε Βιιε1ιειι «Πε Θε

εε11εε1ιεΗ: άει· ι·ιιεε1εο1ιειι Αει2τε πιιι Αιιάειι1ιειι 131 ι·ο ε· ο νι ε

ἱιιι ΚειιιρΓε @εειι Με ε1ιο1ετε» Βεειιτι·ει;1:.

- Με νοιι· ε. Ζ. εειιιε1άει 1ι8.118Π. ννιιτάειι ά1ε ειπε 1ι·1ίι1Βετι

θι·ϋιιάειι ετιε11ιειιάειι 11ε.ιιάεε1ιτι1ιε11τπτε άοε Βιι1εεε1ιοννει:1ιειι

11ιε1εεε, ιινε1ε1ιε ιιιο1ι ιιι άει· Βιιιάτ Βε11ιει:1ιοιν ιπι: ε.ιιάε

ιειι Ρει·εοιιειι (Ι.ε1ιι·ει·ιι, 1.ε1ιτει1ιιιιειι, Βϋι·ι.ιει·ιι, Β'ε1άεο1ιε

ι·1ιιιιειι) 2ιι ε1ιιει· ιιιινιιιειι νειεειιιιιι1ιιιιε ειιι 21..1ιι11ειιιι.τε

Γιιιιάειι 1ιεκτειι, νοιι ε1ιιειιι νο11ιε1ιειιΓειι 111ιει1“ε11ειι, νει·ριιιιιε1ι

ιιιιά άιιτε1ι Βτε1ιινιἰἱι·1“ε ιιετννιιιιάει, ο1ιιιε άειετ·ι άιε Ρο112ε1. ποτε

άει· ρει·εϋιι11ε1ιειι Αιιινεεειι1ιε1τ άεει Βιιι·ειτοννεο1ιειι θοιινετιιειιι·ε

8 ι ο 1 γ Με, ειιει·ις1εο1ι ε1ιι,ι.ιεεε1ιι11.τειι πάτε. Πιιςεεε1ιτετ. άεε

εειι ΜΙ: άει· 8ειιειιιιιτε θοιινετιιει1ι·, άειιι «Ρι·1ννο1ε1ιε1ι1 Κι·ε1»

2ιιΐο11;ε, Με εε1ιιι1άι; 1ιε1ιιιιάειι, ε1ιιε ιιιι€εεει21ιε1ιε νει·ευ.ιιιιιι

1ιιιη: νειειιειε1τει ειι 1ιε.1›ειι, ειιι' ι.νε1ο1ιει· 111ει;ε.1ε Βεάειι ,ειε

1ιε1ιειι ιιιιά ι·ε,ςιειιιιιμίειιιά1ιε1ιε Πεάει· εεειιιιι;ειι υι·οι·άειι

εειειι, ιιιιά εἰε ειιι 26. ΑιιΒιιε1: :ιοί εάιιιιιι1ειι·ιιιινειιι 1νεεε ιιι

ιιιιο1ιετε1ιειιάειι 8ιι·ιιΓειι νετιιι·τε111: 2ιιιιι Αι·ι·εετ νοιι Β Ποινι

τειι - ά1ε Αει·2τε Βιιιετειιι ιιιιά 8ο1ι1.εε1ιει·,ςιιι;2.Αι·

τεετ νοιι 2 Μοιιιιιειι - άἱε Αει·2τε Νευνε ο ι·ο κι· ιιιιά κ.. -

εε1ιἱιιε1ιὶ, εονι·1ε άειι Απε $ε1ιιιιεΙενν ιιιιά ειειιιε θειιιιι1ι·

11ο; ε. Δι·ι·ει-ιτ νοιι Β 1λ1οο1ιειι - άιο Αει·πε Βο,ςιιτ.γι·ο ιν ιι.

Μει·1ιιι1ο ιιι; ειιι· 8ττε1'εα1ι1ιιιιε νοιι 50 15181. - Με Αει·ειιιι

θειιι1_1ειιι12ιιιιιιιάά1εΑι·2τίι·ειιιειι8ε1ιιεε1ιει·ς1ιιιιιιάΚιι
εε1ι1ιι ΜΗ; ειιι η 81ι·ει`πιι1ι1ιιιη;ς νοιι 25 111111. - εεε1ιιι Β`ε1ά

εο1ιει·1ιιιιειι. Αιιεεετάειιι ειιιά ιιοε1ι ά1ιει· 14 ιιιιάειε Ρει·εοιιειι,

άιο 811 άει· νει·εειιιιιι1ιιιη; 1611ςει1οιιιιιιειι 1ιε1›ειι, εο1ο1ιε Βιι·ε.Γειι

νει·1ι1ιιιιμ ννοι·άειι.

Ο1ιειο1ιοιι ε11ιιιτ1ιο1ιε 11ι·2111ο1ιε θεεε11εε1ιε.ΐτειι άειι 8ειιι·ειτονν

ει:1ιειι (1οιινειιιειιιειιτιι ιιιιά ά1εΒει1ε.εο1ιοινεο1ιε 1.ε.ιιάεε1ιεί1: ιιιο1ι

:ιιι άειι Μιιιἰειει· Με 1ιιιιει·ιι πιιι. άειιι θεειιε1ι ιιιιι ΑιιΓ1ιε1ιιιιιε

άιεεει· ειπ' εάιιι1ιιιετι·ετ1νειιι Ψεεε νει·1ι1ιιι;;τειι 8ι.ι·ιιΓειι Β·εινε.ιιάι

1ιει1ιειι, Μ. εο1ε1ιε, εον1ε1 ιιιιε 1ιε1ιειιιιιτ. Με 1ει21 ιιοε1ι ιι1ε1ιτ ει·ιο1ςι..

- Τε1εΗτερ1ιιεε1ιε Νεο1ιι1ε1ιιειι άει· 1ι1εειιςειι Αεειιιιιι· ειι

ΐο1ρ,ιε, 1ιει1›ειι άἰε 1.ιι.ιιάεε1ιεΗ811.ι·ετε ιιιιά ά:ιε Με·

άει·ε ιιιεά121ιι1εε1ιε Ρει·ιιοιιιι1 άεε Κι·ε1εεε ννο1ο1σι

1ιιιιιε1·τ (θοιιν. Μοε1ιιιιι) άειι Π 1 ε ιι ιι τ. ι; ε 1‹ Π ιι ά 18 π , άιι ε1ι:1ι

ά1ε Π1ειιετνει·1ι11.1τιι1εεε ιιιιτει· άειιι ιιειιειι Ρι·11εἰάειι1ειι Με Βειιά·

εο1ιεΐιειιιιι1εε Γϋι·ετειι Α. Α. ΘοΙι2γιι νετεο1ι1εε1ιτει·1: 1ιιι.1ιειι.

Υει·ει:1·ι1ει:1ετιε Μ1ττε11ιιιιεειι.

·-111ιι 11ειι1ιιιιε.1 ΠΠ· Τ1ιευάοι·Βο1ιυνε.ιιιι. Ο11:1ε1ε1ι

ιιιιεετει· Ζε1τ. άει· νοι·ναιιιι” ;;ειιιιιε1ιτ Με, Μ" ε1ε ε.112ιι άειι1ιιιιει1

80011112 Βεννοι·άειι εε1ιιιιά ά858]εάειιι 1.υ1ιιι1νετά1ειι8τε1ιειι ε1ιιε Απ

νοιι Βννιε1ιε1ιεεεετειιά 1ιι Ηεετε1ι. ε1ιιεε 11ειι1ιιιιε1ε ιιιε;ε1ι111ιει

πετάει, ευ 11οιιιιιι1ε εε ιι·οτΖάειιι ιιοε1ι ιιιιιιιει· νετ, άειεε ε1τιειιι

ινιι·1111ε1ι ιιιιετει1=1ἱο1ιειι νει·άἱειιει. ειιιει· νν1ι·1ι11ο1ι ιιιιειιιε165ε1ι11

ε1ιειι ιν1εεειιεε1ιεΓ111ο1ιειι Βιιιάεο1ιιιιιι; άιε εεεϋ1ιι·ειιάε, Μπει

1ἱε1ι ννε1ιτιιε1ιιιι1›ει·ε Β1ιτειι1ιε2ειιειιιη; νοι·ειιι1ιε1τειι Μιά. Πω

ω; Βείειρ1ε1εινειεε 1ιε1 '1'1ιεο άει· $ο1ι νειι ιι. άειιι Μπεστ

άεε1ιει· άει· τἱειι1εε1ιειι ιιιιά ρ11ειιι21ιε1ιειι Ζε11ε, άει· ΡΜ!. 8ει1:

1ιε1ιιιι1ιε ε1ιιειιι ν1ει·τε11ε1ιτ1ιιιι1άετι ι·ιι1ιτ ει· εε1ιοιι ἱιιι 8ο1ιοεεε άει·

ΒΟΝΟΒΘΝ

 

Νετ111·11ε1ιε Ατεειι-Β1εειιςυε11ε

1ιε1ιιιιιιιτ ιιιιά ἱιιι Κιιι·1ιετι·1ε1ι εε1τ 1860.

Αιιι:ευνειιάετ ιιι1τ 11εετειιι 11ι·Γο1.<.: ιιιιά άειιιετιιά Με εειι” .1ει1ιι·,

1ιιιι·ειι 1ιι ει11ειι Β11ιιάει·ιι ειιιρϊο1ι1ειι ειεἱιειιε ν1ε1ει 11ι·21:1ιο1ιειι Α

Β1ιι1ει·ιιιιι1, 01ι1οι·οοε, Ει·1ιι·ειιι1ιιιιιρειι άεε Β1ιι1εε, 1Μι1ει·1ιι ιιι11: 11ιτειι

άειι, 1·1ειι1-, Νει·νειι- ιιιιά Ρι·ειιειι1ε1άειι, Βεεεάσιν1εε1ιει· Κιειι1ι1ιε11ετε.

+- Κε.ιιάιο1ι ἱιι ει11ειι Αροτ1ιε1ιειι. Θ

Μιά Βοιιι:ειιιιο 18111·
585 111. ά. 111

Μ1ιιει·ιι1- ιιιιά ιι11ε ιιιοάει·ιιειι ΒΜει·- ιιιιά Ιἰιιι·1›ε1ιε11'ε.

ει·ει141εεει,ε·, 200.Ζιιιιιιιει· ιιιιι1 8ει1οιιε, πιιπ ε.11ειιι

ΚοιιιΓοι·1:. $ιτ1ιετ.τ1ρετ ρ,ιι·οοιιετ Ρει·1ι. ννιιτει,ιξε, ετειιΜ”ιε1ε Μιὰ. Κιιι·ιιιιιει1ι.

θι·ιιιιά ΗΜε1 Με Βιιιιιει,

Α11ε 8οιιιιιιει·εροι·ιιι. 8οιιιιιιει·ιειιιρει·ετιιι· άιιι·ε1ιεε1ιιιιω11ε1ι

σ. Βεάε-8:ι1ειιιι 20. 111ιι1 Με 15. Ο1‹ιο1›ει·. ὁ

Ρι·οερε1αε άιιι·ε11 άἰε Βεάε-1)1ι·ε1αιοιι 11οιιεεΒιιιο 1ιι 8ϋάτ1ι·οΙ.

ιιι.....ι.. ι...ι.....ι...ι
ΟΡ. ΒΡΘ11Π1ΘΙ"8 Ηει1ειι5τε1τειι ἰι1 θιδ1°ΒΘΡ8(101°ΐ Ρ1°.-80111.

Μ215518ε Ρι·ει5ε. (:1ιείειτ2τ Πι·. ν. Η ει Η ιι.

:ζ Ρτοερε1:τε 1ιοετειι1οε άιιτο1ι ά1ε νετκνε1τιιιιἔ. Σ

.._.-.---__.-2._.

Βιιιινο1ιιιει·.

1ιι1'ο18ε άει· Βιι·ιιειιειιάειιιοιιειι·ειιο

άει· νε1ιιιιειιιιει-Βιι1ιιι1

1 .

11ι·άε, άοε1ι 30121 εκει; ει·1ιιιιει·ιι ε1ο1ι άἱε Βϋι·ι:ει· νοιι Νε ιι ι: Ν)

άοε €τοιιεειι Ε`οτεε1ιει·ε, άει· εε1ιιει· πω· 18.111. 1ειιε1ιτειιάετε

Ζ1ει·άε μενει-ιεε. ιιιιι 11ιιιι ε1ιι Πειι1‹ιιιιι1 [ευ ε1:2ειι.[Πειι άοι·τ1ιζε

Κοιιιιτεε Με 1›ει·εἱιε 10000 Μει·1ι ΗΜ· άιεεειι ΖινεοΚ ειιΓεε1ιι·ειο1ιτ;

ά1ε ιιοε1ι Γε1ι1ειιάειι ενε11:ει·ειι 10,000 ΜΜΕ εο11ειι άιιι·ε1ι Βε11ιά1ςε

εεεε1ιει111. ννει·άειι. Ηο11ειι111ε1ι ινει·άειι Νετιιι·Γοι·εε1ιετ ιιιιά Αει·21ε

εε ειιι θει1ιειι ιι1ο1ι1: Γε1ι1ειι 1εειεειι, ιιιιι ιι1ε1ιι: ιιιιι· ά1ε Ι)ειι1ιιιιε1

1ιοετειι ειι 1ιεετι·ειιειι, εοιιάει·ιι σ.ιιο1ι (ειιι 8ο ιι ιν ειιι ιι -8 Π·

με ιιά1ιιιιι ειιι· Πιιιετιιιϋι2ιιιιε?_1ιιιι€ει·, τε.1ειιινο11ει· Νειιιιΐοι·

εε1ιει· 11ε;Π11Πάειι ειι 1ιϋιιιιειι!

-- Π” Μοε1ιιιιιει· 1111ἱι8ι1ιοερἱτιι[11ιεε·ε1ιτιιιιι 21.

Νονειιι1ιει· άοε ιι11ο1ιετειι .1ιι1ιι·εε ι1ιε Γειει· εειιιεε 2110-1118 ι·ι -

ε· ε ιι Β ε επε1ιειι ε. Με Ηοερι1ε1 Μ νοιι Ρε πε ι· άειιι Οιω

εειι Με «Ηοερι1ε11ι1ιιτει· άει· .1ειιιιιι» Βερι·1ιιιάετ ιιιει·

άειι; εε Μ: εοιιι1τ Με ει·ειε Ποιρ1ιε1 Πι Βιιεε111ιιά ιιιιά 1ιιιιι:ε

?Με ά1ε ει·ειε ιιιιά ε1ι12ιΒε Ι.εἱιτειὲιτιεἶ Γ11ι· Μεά121ιι ἱιι Βιιεε1:ι.ιιά

;;εινεεειι. Πει· _1ετ218ε Ο1›ει·ιιι·Ζι άεει Ηοερ1τει1ε 1)ι·. Ν. δ. .ϊ ΜΗ

ιιι ο ιν Βεε1ιε1τ:1ιτιρ;τ.Ζιιιιι Τεριε άει· .1ιι1ιε11ε1ει· εἰιιε_θ ε ε ο1ι1ε 1ι ο ε

ά εε Η εε ρ11.ιι.1ε ειι εε1ιι·ε11ιειι. Πι· ινειιάετ ειο1ι άιι1ιει· ειιι Με

Ριι11111ιιιιιι ιπι: άει· Βιιτ.ε, 11ιιιι Μειτει·1ιι11ειι ιιιιά Μπι-ιιι, άἱε Γἱ1ι·ά1ε

θεεε1ι1ε1ιτε Με Ηοεριιο.1ε νοιι πω" ειιιά, ειιι· Βειιιιι.2ιιιιρ; ειι

1.ιε1ιειι ειι 1ειεεειι. Β!.

- Με 1188111111 ι.ιε.1ι1άει 1ίι·ε.ιι1ι ειι 1ιι άειι 0ιν11

1ιοεο11.111ει·ιι 81.. Ρετει·ε1ιιιτειι 1ιε1;ι·ιιι.ι· πιιι 1.011.

ά. .Τ.101831152ιιιε1ιι· ε1ιι1ιι ά. νουν.), άει.1°ιιιι1:81° 042 '1'γρ1ιιιε -

(88 ιιιε1ιι·). 988 8γρ1ι111ε -118ιιιε1ιι·1. 288 8ο1ιει1εο1ι - (88 ιιιε1ιι·1

100 Β1ρ1ιι1ιει·ιε - 131 ιιιε1ιτ1, 52 Με.ι-ιει·ιι - 14 ιιιε1ιι·) ιιιιά 11

Ρεο1ιειι14ι·ε.ιι1ιε - 10 αειι. Με ιιι άει· νοι·ιισ.1.

- Με θεεε.ιιιτειι.1ι1 άει 8ιει1ιεΓ1111εἰιι 81. Ρε

ιει·ε Β ι: ι·Β 1›ειι·ιιι; 1ιι άει·111οε1ιενοιιι 25.8ερ1.1ι1ε 2ιιιιι 1.Ο1ιι.

ά. .11. ιιπ ιιιιιιΖειι 1588 (882 Μ., 281 Ν.), άετιιιιτει· ι-ι.ιι 1ο1ι.ςειιάειι

Κι·ε.ιι1ι1ιε1τειι:

'Εγω. ειιειικ1ι. 1, 'Ι' γρ1ι. Μιά. 28, ΜΜΜ ι·εειιι·ι·ειιε Ο, ΤΠι1ιιιε

ο1ιιιεΒεπτ1ιιιιιιιιιιες άει· Ρ01'1Π1,Ε001&6110,Μ88θΓΠ 8,8ε1ιει·1ε.ε1ι 15,

0ιρ1ι11ιει·1ε 14, Οι·οιιρ Ο, Κειιε1ι1ιιιετειι 10. Οι·οιιρϋεε 1.ιιιη;ειι

ειιΜάιιάιιιιε 23, Ε1ι·γε1ρε1ιιε Β, 01ιάρρε 5,Κεω.ιι·1ιε1ιεε1ιε 1..ιιιι

Βειιειιτ2ϋιιάιιιι,ε· 61, Βιι1ιι 2, 111ριάειιιιεε1ιε Μειι1ιις111ε Ο, Αειιιει·

8ε1ειι1ιι·1ιειιιιιειι1ειιιιιε 0, Ρει·οιΜε ερ1άειιι1εε1,Βοι21ιτειι1:1ιε1τΟ,

Αιιι1ιι·ε.ιε Ο, Ηγάι·ορ1ιοΒ1ε Ο, Ριιει·ρει·ιι18εΒει· Β, Ργειιιὶε ιιιιά

Βερτιειι.ειιι1ε 8. '11ιι1ιει·ειι1οιιε άειι11ιιιι,ι.ς·ειι 98, 'Ι'ιι1›ει·ειι1οεε 8.11·

άει·ει· 0ι·ιςε.ιιε 21, Α11ιο1ιο11ειιιιιε ιιιιά Πε11ι·1ιιιιι ιτειιιειιε 8. Βε

1ιειιεεε1ιννϋ.ε1ιε ιιιιά Αττορ1ι1ε1ιιίειιτιιιιι 49. Μει·ε.ειιιιιιι εειι111ε 18,

1ίι·ε.ιι1ι1ιειτειι άει· νετάειιιιιιεεοτεειιε 58, '1'οτε;ε1ιοι·ειιε 88.

+ Νειο11ετε 811:πιιι1εάοει νει·ε1ιιε Μ. Ρετει·ε

Βιιι·εει· Αστειο: 131ειιε1εεε, ό.. 1. Νον. 1805**.

'Ι'ιι€εε οι·άιι ιι ιι ε: Ρετει·εε ιι: Πε1ιει· 8ρ1ι·οο1ιε.ετε ρε.11ιάει.

ω 8γρ1ι11ἰε.

σΝεο11ετε 811;ιιιιιιε ι1εε Βειιτειο1ιειι επιτ11ο1ιειι

Ψετε1ιιε: Μοιιτε8, ά. 24. Μα. 1905.

'"°11)1ε ε.ιιέ' άειι 18. Ο1ιτο1›ει· ειι1:ετειιιιιτε 81ιειιιις ιιιιιεετε

ιιεε ειιεΐει11ειι.

811άειιάε Β. Βει·11ιι

8ιιιι.-Β. 111. Βι1ιο1ιιιειι1°ιο1ο 1111111 Πιτ

18111118 1...::·:ι.. 1:.:.:1:1:::.111εω·ε
Ρι·οιιιι. 8·ι·ετιε ά. ά. Ο1ιει·1ιι Ε. Ηει.ιε11:ετ8·.

Μ”. ΒΕ11,2°81ΙΙι:ιιι113 Βε1ιτ1›ιιο1ι Αε1.1ιιιιε.

111. ΑΜΙ. ε. Βει·,ειιιιιιιιιι, 11Πεε1ιιι.ά.

ιιιιε1ι ειι Μπιε

ιιτοι·1:11.1.ειι 1ιε1

Ε'ο1ιζε:ιιετ11ιι

(51) 25-18.

 

18-22°.

 

 

νετ1ειτιἔειι 518 111ιιεττ1εττε

Ρτει51ιοιιτειιιτε 8ι·ειτιε ι1ιιά

1ι·ειτι1ιο.
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ΌΦΟΦΟΦΟΦΟΦΟΦΟΦΟΦΟΦΟΦΟΦΟΦΟΣ·

8ειιιειτοτΕυπι Με ΡτΠιιιεινετε.

Θατσουο Β1ν1οι·ε, Ιωι.ω.

Ρι·οερεΙιιο Με 88ΗΠΒΙ81°8.Ι.8 Πτ.Ϊίοοι1ἱ8οτ.

ο Ιει"©9")Φ!""ξ8ϋϊΙΜύ _

Ζ¦ΜΜΕΠ&Ή =· '·

"ν" κει: ιπτωσι.

ννννννννννννννν νννννννννν `

$ΦΟ9ΟΦΟΦΟΦΟΦΟΦΟΦΟΦΟΦΟΦΟΦΟ.8<

Ε Η Ε, Η | Ν | Ν Η.........ι............:..6.....1ν...
' έι ΝεοΙιννοὶε οττοἱΙ1: Με: πι· Ζοὶτ. Μεικτ

ΕπΙΒΜετΙοε ΟΜΜπ. ;ΙεἰοΙ›ο ΗεἰΙννἱι·ὶ‹ιιπε Με !ετετειεε. ΙΜ ΠεΕπιτπ. ΕΕποδτεΐξ$ξΒ::2ΒξέέηΈΈζ22$πΖξΈδ13129

ΙπΠυοπιε./Τγρ|τυε, ΚουοΜιυεϊεπ. ΜΜετἱει ιιππ! Νειιτε!!!ε. Μ” 50 κο”

 

 

Δάτσεεοιι νοιι ΚτατιΙτοτιρΒοεετὶπποιιΞ

ξ Δ1οιιιπάι·ιι Χιιοετὶιιονν, ΒιιιοπωνοΜιε

π. ι. 81, τω. 82.

Ρτευ Β1ν1ιιε δυοΕΜ11,ΒΒο.ο0Φρ.,5 πππ.

88. τω. 96.

.Τ. Κι·οΙιιι, Βο.ιιι.ιιι. Ποιιωινεοκειε 28,κΒ. 8.

κκκκκκκκκκκκκ

Επει·ωεοΜε πω! όειΒεἰ τοϋ:Ιοεοε λπΜορἱἱουΜ. ΑπϋΜ·Μω·Εουτπ. ΑΜΕπευ

πιεΙΜπιἰουπ1 πω! 8Ιοπιαο!ι!ουιπ; Μ·πει· μπω ΜΜΜ ;,ςε.<.ςεπ 8οοΚι·ειπΚΗεΙΙ.

 

ΥΝ.!Πθ!.. ΒλΜΡΠΒ.
Ηετνοττεινεπάεε ΕιοΜπε Γϋι· εοΙιννενε Βι·εο!ι6ρΓυπεενιιε1Μάο, ειιιε·

εετάειτι πιιετιιΜΙιι·ΙΗ:Ιι κι άετ ΖειΗπρι·ακΠο.

- (ω) 4- ε.

ΜιιεΙοι· ΜΒΜ Μιει·ωιιτ ετοΙιοπ @τι Ηοι·ι·επ Λετπωπ ΚοειωπΙοε πι· Υ'ω·Η1Βιιπε.

Χ

Χ

Χ

Χ

 

  

ςειιετΜιὸοΜε:ΒοΙΙειἰὶΜε,νΜεεοτ

,ννειπιιευ,ΒἱεΒουιεΙ,ΙττἱΒειτοτεπο.

Με: ΩιιοΙΙοιι ΒοΙιἱὶι·οιι άετ Ρτπιι2ϋεἰεοΙιοπ Ιὶο€ἰοι·ιιιι8.

2 οάοι· Β ΒοπΒοιιε πω!.

ΡΒ ν ΗΒ"γ

Μπι Ενω» ίϋτιΙοι·π-άΞο

Υω·:Μπιιιι€.

πι· ΒοΙΒετ-Βοι·οἱΕιιιη;

ι:οΜυκινιεε νισπν-ετιιτ ΜΜΜ” Ψεεεοι·ε.

αναπόΓτοἰιεςενοπ2-8ΠΜ·τΙε.εοΠι

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

οὶτιοεΔΗΜοάοι·εὶτιεεΒΙἱιἔΙἰοὰοεΜενετοὶιιε

:ΜεΖωΚι·ειπΚοιιρΠοεεποιννοιιόψειι0ο
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ΜεΚτππΚεπιιΙειιεἱ!ἱειι!ειι;ετ

άεε8τ.Ρετοι·εϋιιη;ει·8εππιετἱτοτ-Υετοἱπε.

ΝΪειΧἱττιἰΙΙειΠοκκΪεΙ‹ΥΡετοιΠοΚ,11.

νω·ΙεΙΜαπ!ΒπιρΐοΙιΙυτιἔ

Μ». Πι·. Βι·οπνν, ΗειιιΒιπι·ἔ, (Μτετειιιι·: άειικεοΙιε ΜεάΕ28η.

νν0οΙ1οιιεοΙιτ. 1904, Μ 27 ιι. 1905 Ν, 18).νοτ:ϋρ;ΙΠοΙιεε ΜΜΜ

με” Αοιιο, Ρο111οιιΙ1τ1ε, ΡιιτιιιιΚιιΙοεε,

σΙιτου.13κκοπιο. .

Ζι1 ΜΒεπ Πι :Μαν ΑΡ0Π1ε]·Κ811. Μιιετει· ετιιιἱε.

--Β90Ρ99.ΗΒΥ9Γ &.00Δν·ν!9"Γ94- Τ >4κ>ακ><>ε8><>ακ

δ:)·υά): Ρ:·υ!Μύ:
2Φα|οπ ιΙἱοἱἀοε!ε°ιο Ροι·ιτι ι!ευθυειμιοο!-ΤΗεταρΜ ΡΙιοερ!ιονοΜεΞεεω.2,8“%επΙ9ἱἰΙ.ΡΙιοερνου. #η!|[Μ

:πάκω| ΨοΙΙ"“Μωπάθι_' 8"ΞεκεΙ"Π “Μπακ Μπιτ). Ι.εἱοΜτεεοτϋἱετϋ.,νόΙΙ.ιιηεοΗΜΙ.?.ο;Ι.Βειτππτεκτ. :2ἰ9ωω|

Νειιτοεεη, Ηγετετἱε, εαπ!. Μει·εεκπιιε, αιοΙιεκπ.

Ο ΤιιΒετΚιιΙοΡε, ΚειιοΜτιιεωπ, εΙΙΒεπι. 8οΙπνΞιοΙιε- ΕΠΕΜ'Ι""'·Π . π

:'ύ"πω!, ιιιεωπι1ε, 8κτορΙπιιΙοεο, ΙΜΙιιεπΖε. ' (Ε·5επενΗ 2» .Ι.Μ7ΒΙον08επ"-Α-Ων"Θ- $'πσωπ)¦_

8ἱΓοΠΠ κι Μ" Βάι.) ννεΠΠ (ΒτοπιεεΜεικ .;υ/° οτε. εεΒ.;. Μ! Νοιποοεπ.

γ ·εσε ΡωεςΜε Π.“"Π58"π ΟτἰεἱηεΙριιοΚιιπεειι νοπ 25, 50 100, 250 ετ. πω! ·
|αύ|αγω. 8'. Επιπει νετεεΙιεπ Μ. ΤειΒΙεΙτειι Δ 0,25 ετ. Μ Οεττινοε ὲι 100 $τϋοΙ‹. $"ωρ

1ΠΣι.ιενοι· ιιπε!. Β1τουετιιυ ιιιπ· νοι·ΠΙΒιιπα.

Χ τ. κοντινιιικν-ω κι.Επ;τ·ε;.εωει......... .Βενιντ......... Έ

Υ·

Χ

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

ιιιωιιιτιου,'1'τεςΒο.Ιιτου,ΚΓΠοΙ;ωι

Π”Εεεε:Μτᾶ€ΙὶοΒν.10Με5ΈΠ1τ(ειιΒοιιιιτε.€οπν.12Με2)8οϋΠιιοτ..

ΠιονοτνσεὶτοτἱιικιΒἰεπεῖ.8

ναεριεο!ιοπι
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ετεεε!!! ιιεειιεν;

οιιι". ΟΡ Μαι

ΧΧΧ. ΒΤ. Νειιε τοιεειτιιιι. .!εΙιτέ

ΜΒΒ!!!!!ΜΒΒ !!!Π!!!!!!!!!!!!!!
ιιιιτετ τ!ετ Ηετ!ει!ττιοτι νοιι

Πι·. !ε!ιειιιιεε !!τειιιι!ιε!ε.

Μεεε.

ΙΑΠΗΠΑΝ!!.

Με!. Μ!. Κω! Πε!ι!ε.

Χ Χ Πι·. Βιιάο!! !Νειιεε!ι.

5τ. Ρετετε!ιιιτε.

 
 Ι)ἰε,,5τ.ἶε!ετεϋιιτ8ετ Φτ!ΠιτιπέΒΧνοε!ιετιετ:!ιτι!ΐ"ετεε!ιειΒέξεετι 7 ξ' ΑΒειιιιειιιειιΒεΞΐΣιιάτἔΒε εοε;!εε.Πε Ϊ-ιιεετετῖεϊκ

5οτιτι ει!1οιι ό.-!)ετ Δεειιιιεπιειιτητε!ε !ει ιιι Βιιεε1ειιθ. 8 Μ!. Πιτ εεε

_Ιε!ιτ, 4 Με!. Πιτ (Με !ιει!!ιε _]ει!ιτ Με!. !'οει2ιιετε!!ιιτιες;ιτι άετ! ειιάετειι

Η.ιι6.ετιι20 Μπιτ ]έ!!ιτ!ιο!ι, ΙΟ Μει·!‹ Πε!ϋ]ᾶ!ιτ!ἰ‹τ!ι. ΠετΣιιεεττ!οπερτε!ε

Πιτ τ!!ε Βιιιε!μερε!τειιι:Ζει!ειι ἰιιΡειἰτἰετ 20 Κορ.οάετ45Ρίεπ.-Οειι

Αιιιοτετι ννεττ!ετι 2ἴι $ερετε!ε!::Πεε!!ιι·ει· Οτ!έιτιει!εττι!τε!2ιη;εεετιά!.

Ει!!!ε! ττιειτι ειιιεεο!ι!ιεεε!!ε!ι ειιι ό!ε Βιιο!ι!ιε.τι‹!!ιιιιΒ νοπ Ε. Σ!. ΕΝΕ”

ιιι δ!. Ρετει·εΒιιτ8, Νεννε!ιγ-Ρι·οερεΚτ τε !.4.2!1 τιτ:!ιτετι. - κειμη

ετητε εοινιε :Με ειι!τ!ἰε Πει!ει!τι!οιι !)εΖ!1ε!!ε!ιοτι Μ!ττει!ιιιι;;ειι Μι

τετ τιιειτι επι τω! ετε!!νετττετειιάετι μπε: εε Πε Γ!! !ιτε ιι ‹!ε ιι Ηει!ει!τ

τειιτ!)τ. Ε. Β1εεε!α ἰιι δ!. Ρε!!›.,νν. Ο..4 [.!τι!ε_ 5 ευ τ!ε!ιτειι. @Με

τ ΗεΓετετε ωεττ!ετιιιεο!ιεετιι $ειΖενετι Μ! Ντι!. .με βεεειι !ιοτιετἱτ!.7 ετιιιιτ!ετι τάς!. ειιεεετ Μἱ!!ινεε!ι_ιι. 5τιιιιιιες -θ Π.'Ι`ε!ερ!ιοιι 295577.

Μ 'α. 5!. Ρειετε!ιιιτε, ι!ειι 29. ΟΙτιο!ιετ (Ι!.Νονετιι!ιετ).

  
 
 

Ιτι!ιε!ι: Πτ. Η. Αι·τοιιετ2 !!ε!ιει· 8τ:!ι!ιιιιιιιιΜιάετ πω! Βετ!ιοιι!τι!ι·ιιΜ. - Βείετειτε: .Τ. Ηε!ιιι€τειι, Ε'ιε!τετε Τγρ!ιιιε

ά!πε;ιιοε!!!τιιιιι. -- Α. Λ!ίνειι: Βιε ΗιιΙτ.Ιιει·Κειτ άεε Πιρ!ιι!ιετιε!ιει!!Ιιιε εε! νει·εο!ι!ετ!ετιετι 'Ι'ειιιρετε!ιιι·ειι. - Βϋε!ιετιιιιεεΠ.τειι

ιιιι‹! Βεερτεε!ιιιιιεειι: Α. Βεε·ιιιε!η: Εε!ιι·τιιιε!ι άετ Χ!ιιτ!ετ!τι·ειιι!τ!ιεΠειι. - Ρ!ι. Βιεάει·ι: Με Κιιι6ετετιι!!!ιττιιιε !ιπ θεσε

!!ιιςεε!τει· ειιι! ά!ε ΡΒε,=.τε νοιι Μιιιτει· στι!! ΚΜ!. - Πι·. Κοιιτειά (δο!ιτι: Κιιτειιε άετ Ζιι!ιιι!ιε!!!ειιτιάε. - Οττ!ιιιιιιιιιι: !.ε!ιτειάειι

ΠΠ άεε εγτι!!!ιο!οειεε!ιετι Ορει·ει!οιιε!τιιτε. - Β. Α ιι!'ι·εε!ι!: Ρε!!ιο!ορ;!ε ιιτιε! Τ!ιει·ερἱε άετ Ιιιιιιςειιεε!ιιι·ἰιι‹!ειιε!ιι. - Ζιιιιτ!ε!τ:

Ζιιτ Ο!ι!τιιτεἰε ω· Πι·ετει·ειι. ΚΙ!τι!ετ:!ιε ιιπι! ειιιΜοιιι!εε!ιε Πιιτει·ειιε!ιιιιιεειι. - Ρτοιο!το!!ε άεε ι!ειιτεε!ιετι Απ!! νετειιιε

κιτ θ!. Ρετει·ε!ιιιι·ε. - Μιιιε!!ιιιιρειι ειιιε εει· θεεε!!εε!ιιιιι ριιιΒιιεε!ιει· Αετε!ε ει! Μεεε. - Ρτοτο!το!!ε άεε

Χνιι. Αει·ιιετιι εε εει· θεεε!!εε!ιεΗ Μν!!!ιις!!εε!ιει· Αετ2τε ιιι Αι·ειιε!ιιιι·,ε νειιι 10.-Π. Αιη;. Ιθ05. -

ΧΧΧΙΙ.νετεεττιιιι στη; εει· 0ρ!ιζι!ιι !ιιιοΙοε;!εε!ιειι θεεε!!εε!ιε!”ι ιιι Ηε!!!ε!!ιει·,ετ. - 'Γεεεειιεε!ιι·ιεΙιτειι.-ΑιιΖε!ετειι.

 

!ιι!`ο!Βε άεε ε!!Ξετιιε!ιιετι θε!:ετε!τεἱ!‹ε !ει ά!ε !τι εετ νοτἰεετι !Νοε!ιε !"ε!!!Βε Μ42 ιιιε!ε!ε!ι

πι!! άετ !ιευ!!εετι .Μ 48 :Με Οορρε!ιιυπιιιιετ ετεε!ι!ετιετι.

 

εει:ε!;ε θτιιτι!!ειι!ιετειι2, εε ερτεο!ιειι ιν!τ νοιι Βο!ι!ετιιιτι,!!ε!ιει· 8ε!ι!ειιιιιι!ιΜετ τω!! Βει!!οε!τ!!ν!!!!!.

(νει·ιτεε·, ;τεΙιε!τειι αυτ' άειιι Χνι1. Αει·πειε;; άετ θεεε!!εο!ιιι!”ι

Ι!ν!!!τιτ!!εε!ιετ Αετ2τε !ιι Ατειιε!ιιιι·ε 1906.)

νοιι

Πι·. Η. Αττοιιετ.

 

Πε!ιετ Βο!ι!ειιιττι!ιετ!ετ, !!ιτε Ζιιεειιιτιιειιεετειιιιε ιιτιε! ν!'ιτ

Ιτιιτιε ε:τ!ει!εττ Ιιετε!!.ε ειιιε ετοεεε Ι..!!ετε.τιιτ, ιιι Ιετε!ετ

Ζει! 1ιοε!ι !ιετε!ε!ιεττ ι!ιιτε!ι Με ιιευετι θεε!ε!ιτερτιιιΜε,

ινε!0!ιο ιιιιε!ι Βιιττ!εεΚιιιι€ εεε ΒεΔ!ιιπιε ιιτιε άετ Βετ!!οε!τ

τ!ν!!!ιτ ιιι Με Ψιεεειιεε!ιείτ εε!τιι€ετι ινοττ!ετι ειιιε!. ΟΒ

Β!ε!ε!ι τ!!εεεε Τ!ιετιιει ευ! !!ιοοτει!εο!ιετ στι!! ρ!ιγειοΙοει

εε!ιετ ΒειεΙε ν!ε!!εε!ι !ιετιτ!ιει!ετ ινοττ!ετι, με! εε Με!!

Με @Με !τε!ιιε !ιεΓτ!εόιεςετιτ!ειΕτΚ!ετιιιιε Πιτ Με !Νιτ!τιιτιε

άετ $ε!ιΙετιιπι!ιετ!ετ, !τε!τι !ιεινε!ε!ττεΓ!!εεε Β!τι‹!εΒ!!ε‹! ων!

εο!ιειι άειιι ετιιρ!τιεο!ιετι Τετεεε!ιετι ειιι! άεε !!ιεοτετιεο!ιετι

ΕτινέιΒιιιι€ετι. Μ” Μι επι !!!εεετ $τεΙΙε τ!!εεετι θεμε

ετετι‹! νοιι ιιειιεττι !ιετϋΙιτε, εε εεεε!ι!ε!ιτ εε ιι!ε!ι!: !τι εετ

Α!ιε!ε!ιι, Με εε Ιειιι€ε εεευε!ιιε «!ιείτιετ!!εειιτ!ε ΕτΜετιιιιΒ»_

!!!ιετ :Πε ΜΜΜ εετ Βο!ι!ε.ιιιττι!ιει!ετ ευ Βε!ιετι, εοιιτ!εττι

εετ, ιιπι άεπι ιιι Ατετιε!ιιιτε, εειιι ε!ι!ιεινετιετι !ιε!!ιεε!ιετι

Κιιτοττε, νετεετιιπιεΙτετι Κο!Ιεεειι Ισια νετ ΑιιΞετι ευ

!!ι!ιτειι, εειε Μεεετιεο!ιεΕι!!ε!ι ιι!ιετ εστι 8ε!ι!ετιιττι Μετεο

ετε!!τ ινοτσετι Μ, ιιτιε ερεεἱε!!,ινεε εε Με εετ ιιι !ε!πετ

Ζω ιιι άετ τιιετ!!ε!τι!εεΙιετι Ι.!τετε!υτ νιε! !ιεερτοε!ιειιετι

τωειοεκτινιειι, εε Με !!ετετι Βε2!ε!ιιιιι€ετι 2ιιτιι Βο!ι!ετιιτιι

Πιτ ειιιε Βεινετιτ!!τι!ε Μ!. °

Μ! ιιτι!:ετεε!ιε!εειι !ιε!τετιιι!.ΙιεΙι πνιεε!ιετι $ε!ιΙεπιτιι

πω! Μοοτ ιο ιιεε!ι εετ Οτυιιτ!ειι!ιετειι2, ειιιε ινε!ε!ιετι Με

!ιε!τε!Τετιε!ε Μεεεε !ιεετε!ιι. Ηειιτ!εΙτ εεε!ε!ι ιιπι ε!ιιε νοτ

ειιεεινε!εε ειιιε ειιοτειι.ιι!εο!ιετι Βεετειιστε!!ειι ειιεειιιιπιειιεε

 

Ιιεε!ε!ι!; τ!!εεε!!›ε !ι!ιιεεεειι εειιι ετϋεετειι Τε!! ειιιε ετεεε!

εο!ιετι Βεετιιτι!!!.ε!!ειι, εε ερτεε!ιετι απ· νοτι Μοοτ. .Ιε τω!

άετ ε!ιειιι!εε!ιετι ΖιιεετιιιιιετιεεΜιιτιΒ Με, ω ε!εεε θιτιιιιι!

ειι!ιετειιε τ!ιιτε!ιε!τιιι€ετιάετι . Ε'Ι!1εε!ΒΙτειτ ερτεο!ιειι ινιτ νοιι

εεΙ!ιι!εε!ιεπι, Βο!ιννείε!-, ΙΞιεετιιιιοοτ τεερ. Βε!ι!ειιιιιι.

Πιιτετ 8ε!ιΙετιιττι νετε!.ε!ι!ι ειιιε ετε!ε θεεεε!ι!ειιιιιι, ω.

ι!ετεε!!ιε ιιιιτ ιιι ιι€1τΙιε!ετ ΠττιΒε!ιιιτιε ετοεεετ θεινειεεετ, ιιι

Μεετεεειιε!ιτειι, ινε!ε!ιε ιιι!! άετ 8εε ιιι ΥετΒ!ιι‹!ιιιιΒ ε!:ε!ιειι

οι!ετ ειιιτιιε! ιιι νετε!ιιι!ιιιιε εεε!ειι‹!ετι Μεεε, εε!ιιτιι!ειι

νν!τε1. ΠετεεΙΙιε ετε!!! ειιι Ρτοτ!ιι!ττ ε!τιετ ΑιιεΙευΒιιιι€ εεε

Μεετεε!ιο!!ειιε, νετε!τιτ πι!! οτειιτι!εε!ιετι Βιι!ιετιιτι2ετι, εετ

ιπι!! ε!τιεε Νιει!ετεεΙι!εεεε ιιι ι!ειι ε!ιεεετειι2τετι, νειιι !Νιιι!!ε

εεεε!ι!!!2τετι, ιιιι!ιεινεετετι Μεετεεειιο!ιτειι. 80 εε!ιειι ινιτ

ειιιε @Με νοιι Βο!ι!ειΙ11Πι!ει€εττι ε!ε!ι Μεεε ιιπι Με

Βο!ιινετ2ε, ιιπι Με Κεεριεο!ιε Μεετ ιιτιε! ιιι ω! ΒιιεΙιτετι

σετ Βε!ΜεοΙιειι $εε πι!! εστι !ιε!τειιιι!.ειι Βε!!εοττει1 ΠερεεΙ

εετ! Ατετιε!ιιιτε, νειιι!! !ει!οο!ι Ιτε!ιιεεννεεε εεεεετ εειιι

εο!!, εειεε ω!! ‹!ετ Βο!ι1εττιπι Με! ετεεε εε ετιεετειι

ΚΠειετιοττετι εεε Βε!!!εο!ιειι Μεετ!ιιιεειιε ωτ!!τιτ!ε!. Μ!τ

ιιετεϋιι!!ε!ι ειιιε ε. Β. εε!ιτ τε!ε!ι!ιεΙτιΒε Βε!ι!ε.ττιπι!ερετ ιιι

(Με Με! ε!τιεο!ιιιεΜετιι!ειι Βιιο!ι!ειι άετ ΙιιεεΙ 'λίοττιιε

!ιε!τε.ιιιι!.

°Βετ Ιιι ε!!εεετι Βιιε!ι!;ειι ε!ιεε!εεεττε $εεεε!ι!εττιιιι Με!

ετετε ιιτιιετ ε!τιετ ιιιε!ιτ ετ!ετ ιτειι!εετ τιείετι Ψεεεετ

εε!ι!ε!ιτ. Ιιι ι!ετιιεε!!›ετι εε!ιειι ιιτι!;ετ Ι.ιιίτε.Βεο!ι!ιιεε ειιιε

Πε!!ιε ε!ιετιι!εο!ιετ Ρτοεεεεε νετ ειε!ι. !νε!ε!ιε νοιι Ρτο!.

ννετ!Βο Πιτ ι!ειι θεεεεεετ· $εεεε!ι!επιττι ευε!!!!ιτ!!ε!ι

ετιιτ!!ετι ινστ!!ειι Με!! τω· νοιι !!ιιιι ειιι! !ιεΜετιε!!ε ΨΗ

Ιτιιιιε ειιτ!ιε!τεε!!!!ιτι άνετεειι, Ι)ιιτε!ι τ!!εεε οΙιετιι!εε!ιετι

Ρτοεεεεε ννετε!ειι τ!!ε 8.1101°88Π!80!ι€Π Βιι!ιετιιιιεειι τεσιι2ιεττ,

Με οτεειιιεε!ιετι ττετεετε!: στι!! πετ, ντε!! άετ 8ειιετε!ο!!'

άετ Επι: ΜΙ!. εε!ιτ Ιειιιεεεπι, εε ειπε ειο!ι ειιιε Βε!!ιε νοιι
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Ζιιι1εε1ιετιρτοάιιΜειι 1ιιΙι1ειι, ννεΙε1ιε 1ιε1 ειεετ τεεε1ιειιΖετ

εετειιιιε Γε1ι!ειι. 11ιετ1ιει· ΒεΙιϋιτ νοι· ιι11ειιι άιε Β11ι1ιιιιε

νοιι Ξε1ινι·είε|ννεεεειετο11 ιιιι‹1 ιιιιι1ει·ειι οτεε.ιι1εε1ιειι 0ιιεειι.

1ιι Ατειιε5ιιι·ε ιν1τι1 ει» 5ε1ιΙειιιιιι5ει1ειι άει· ιιι εει εο

Βειιειιιι1ει: «0τοεεειι 1Μεε11» ει58εΙιι€εττε 8ε1ι1ειιιιιι 5ειιιιι21.

ο58ΙειεΙι ιιοε1ι επ ν1ε1ειι ειιι1ετειι Οιτειι σει· 1ιιεεΙ θεεεΙ

ειοε 8ε1ι1ειιιιιι 1ιε11ιιι1ετ. (Με ει·ειειι 8εΜειιιιιι1ιιιτειι ειιι!

 

' Ρ1ιοερ1ιοιιεειιιι·ει· 1ῖιι11ι. . . . . . .

Ρ1ιοερ!ιοι·ειιιιιεε 111ιη;ιιεειιιιιι .. . 1 0102

.ϊοι1 από. Βι·οιιι . . . . . . . . . 8 ιιι·ειι

Κ1εεε1ε11ιιι·ε. . . . . . . . . . . 4 8,92

'Ι'1ιοιιει·ι1ε . . . . . . . . . . . 88,97

ΕΙιεειιοιιγά . . . . . . . . . . . 10,4.5

ΙΩΝ. Μαιου . . . . . . . . . . 8,00

0ι·Βιι.ιιιεε1ιε Βιι5ειιιιι2ειι . . . . . . 22,15

1000,00

ΟεεεΙ ινιιι·ι1ετι 11111 άοπι 1ιι ΚιεΙ1ιοιιι1 5ειιιιι11ιεΙιειι $ε1ι1ειιιιιι

€ειιιει:1ι1.) Βιε 0τοεεε 11711201( ε1εΙΝ; ειιι ιιοπ1ινεειΙιε1ι νοιι

Πει Βιει11:Ατειιε5ιιτε Βε1εεειιεε εε1ιτ ι;τοεεεε Ψειεεει·5εεε1ιι

ω, · ινε1ε1ιεε ιιιιτ ι1ετ Βεε :ιιπ ι1ιιτε1ι ε1ιι ειιιτΚεεεο1ιΙειι

Βε1τεε 1ι1ειιιεε Ρ111εεε1ιειι νοιι ετινει 8 νΥει·ετ Ι.11ιιΒε, 01ο

Νειεινε, ιιι νειΒιιιιΙιιιιε; 818111, ιιιιι1 ι1ιιι·ε1ι Ιει.πτετεε ετει.ε

ιιι11 8εεινεεεει· Βεερειετ ινιτ‹1. Ειπε νιιττιε1ιιιιιι;;, Με ι11ε

εεΙ1›ε «,εε1ε1τε1ε1ιετ ιιιιι1 νο11Κοιιιιι1ειιει· ννοΙι1 11811111 αεί

τεε1ιιιιεε1ιειιι 1ινεειε 1ιετεεετεΙΙτ ινετι1ειι 118.110», ειιΒι Βιμ

815 ο Η ιιι εειιιειιι Βιιε1ιε ι15ετ Βο1ι1ε.ιιιιιιΚιιτειι. 1ιι ιινειεεετ

ι11ε1ιτειι Κεειειι Μιά άει· ιιιι15εεειιι1ετειι 8ε1ιερΓειιιιει·ιι

ειιιε σει· Τιει”ε 1ιετειι15είϋτι1ετε $ο1ι1ιιιιιιιι ιειΒιιειι ιιι ι11ε

Βιιι1ειιιιετεΙιειι εεετεε1ιτ, ινε ετ εοΓοτι: εειιιε νετινειιιιιιιιΒ

Βιιι1ετ. ΠετεεΙ5ε ετεΠτ ε1ιιε ε5εοΙιιτ ΒΙειο1ιιιιΙ1εε18ε ι1ιιιι1ιεΙ

Βτειιι εεΓ11τ5ιε Μεεεε εει·, ννε1ε1ιε ε.ΙΙαιΙιεε1ι τεειΒιεττ 11110

ειιιειι 1ε1ι:1ιτειι 8εΙιινείεΙινεεεειετοΗ- 0ετιιο1ι ι·ει5τειιετ,

ιιιεΙε11 1ει2τει·ετ εὶε1ι Ιιειπι Ετιν11ι·πιειι ει:ετΙτ ε1ει€ετι.. Βει·

8εΙι1ειιιιιι 111511 ειοε ινε1ε1ι ειιι ιιιιι1 111εει ειοε νοιι εει

Ιίϋιρετο5ει·112ε1ιε1ε1εΙιτε.5εριι1ειι, 1ιι ινε1ε1ιετ Βε21ε1ιιιιιε

ετ ειι:Ιι ινεεειιι.1ιε1ι νοιι ι1ειιι 2$1Ιιειι 8ε1ι1ειιιιιι εει ειιι!

ιιιιεε1εε1ιειι Κιιτοι·ιε ιιιιιειεε1ιειι1ει.

Πιιι.ετ ι1ειιι Μ11ιτοε1ιορ Βιιι1ε1; ιιιειι ιιι ι1επι 5ε1ιΙιιιιιιιι

1ιειιριεειεΙιΙιε1ι εε1ι18ε ιιιιί ι1ετ ΟΙιετΠειεΙιε ε1ιιειι ιιιιιεΙ‹εΙ

16ιεπι18ειι Β1°ι11:1ι ι1ει5ιειειιι1ε, 20111 '1"ειΙ Μι. Ειεει1οιηι1

ιιιτρτ11Βιιιει·ιε 0ιιετΖΚϋι·ιιετ, νετεε1ι1ει1ειι εε1οιιιιτ.ε 10111810

ιιιετε.τε νοιι 'Με ιιιιι1 ιιιιεεετι1ειιι Κιεεε1ρειι2ει· νοιι άειι

νει·εε1ι1ει1ειιειειι Ι)1ετοιιιεειι, Μιιεε1ιεΙίτιιΒιιιειιτε ιιιιι1 Θρεπ

Βιειιιιει1ε1ιι, Με 5010116 άειι οϋετει1ιιι·ιεεΙιεπι Κιι11ι- ιιιι‹1

Βο1οιιιιτειιεε1ιιοΜειι ε18ειι ε1ικ1. Βει· 8ε1ιιιιτείεΙτειο1ιιιιιιι

ιΠεεει· ΚιιΙΙ‹- ιπιιι Πο1οιιιιτειιεεειειιιε Βιε1π ειιε1ι άιε 0ιιεΙ1ε

115110· ι1ειι 0εΙιειΙι ιιιι Βε1ιενείεΙε1εετι, 1128 ιιιιι1ιιιιι1ετειι Βο1ιενε

ίεΙνει5ιιιι1ιιιι€ειι, ινε1ε1ιε άειι ΑτειιεΒιιτέειι Βει1εεε1ι1ε.ιιιιιι

Με «Βο1ιινεΓε1-ΜιιιειεΙεεΜε.ιιιιι1» ε1ιειιε1ιι.ειιειε

ΠΕΠ.

Πει· Ατειιε1ιιιτεετ 8ε1ι1ειιιιιι 1ετ Ζιιει·ετ ιπι .1ε1ιτε 1824

νοιι ΡΜ”. 0ιιιιιι1ε1 οΙιεπι1εε1ι ιιιιειΙγειετι ινοτι1ειι. Ξεπ

ι1ειιι ε1ιιι1 πιεΙιτίεε1ιε ε1ιειιιιεε1ιε ΑιιεΙ,εειι ειιε,εεϊι11ιτ1.

ενοτι1ειι, νοιι ι1ειιειι ι11ε 1›ε1‹ειιιιι1εειε ι11ε νοιι Ρτοί. Ο.

Βε1ιπιιι1ι Μ. 1ιι ι11εεεπι $οπιιιιει· κι εει· 8ε1ι1ε.ιιιιιι

ιιειιετι11ιιεε ιιι άει· οΙιεπι1εε1ιεπι Πιιτετειιε1ιιιιιεεειετ1οιι εεε

Ρο1μεε1ιιιι1ιιιιιιε ευ Βιμ νοιι ΡτοΓ. 01εεειιιιρρ Μπει

ειιε1ιτ ννοι·ι1ειι.

Σε εειειι 1ι1ετ νετ81ε1ε1ιεινε1εε Με ΑιιιιΙχεειι νοιι Ρι·οΓ.

8ε1ι πω” ιιιιι1 Με!. ΟΙεεειιε.ρρ ειι€είι11ιιιτ. Ι.ει2ιετε

Ιιε8ειι ιιι 11τε1 '1`ιιΙ›εΙ1ειι νοι·, νοιι ι1ειιειι Με Τε.5εΙΙειι Α

ειιι! Β άειι ριο2ειιιιιει11εο1ιειι 08111111. ι1εε Τι·οεΚειιτι1ε1ι

ειιιιιι1εε ειιι ε1ιειιι1εε1ιειι Βεετειιι1ιει!ειι ειιίϋ1ιτειι, ιιιιι1 ειναι·

ι1ιε Τε.5ε11ε Α ιιι Έστω νοιι Β1ιι2ε15εεωιιι1τει1ειι ιιεά

Τε1ιεΙΙε Β 1ιι Ροτιιι ε1ιειιιὶεο1ιετ Υετειιιι1ιιιιεειι, άιε 'Τει

1ιεΙΙε Ο ει:1ιΙΕεεε11ε1ι Βιει.ι ειιιε ΠεεειεἱεΙιι ι15ει άιε Ζιι

εεπιιιιειιεετειιιιε ‹1εε Βε1ι1ιιιιιιιιεε 111 εειν0Ιιιι11ε1ιεπι Ζιι

ετε.ιιι1ε.

Α ιιεΙγεει1εε 8ε1ιΙειιιιιιεειιεε1ιΡτοΓ.0.Βε1ιιιι1ι1ι.

1000 θενν1ε1ιιειειΙε 0011181180:

Ψειεεει· (Μι Η,8 Β·εεειι18·1.). . . . . 896,20

8ε1ιενεΐεΙειεειι . . . . . . . . . . 25.'ϊ5

Κο1ι1ειιεειιτει· ΚΑΠ. . . . . . . . 14,02

Βε1ιννε1'εΙεειιι·ει· ΚιιΙ11 . . . . . . . 1,71

ΞεΙιννεΐεΙειιΙειιιιιι. . . . . . . . . 0,24

Βο1ιινεΓε1ιιιιιπιοιι . . . . . . . . . 0,18

Ο1ιΙοεπιιιειιεειιιιιι. - . . . . . , . 2,40

ΟΙιΙοι·1ιιι11ιιιιι . . . . . . . . . . 8,91

01ιΙοτιιιιιι·ιιιιιι . . . . . . . . . . 1,47
Ι'

ι

ι

ι

ΑιιεΙγεε ι1εε8ε1ι1ιιιιιιιιεειιεε1ι ΡιοΓ.01εεειιειρρ.

 

 

'Γεώ. Α. .

Κ1εεε1ε11ιιι·ε . . . . . . . . 89,01 ρΟ1

Ρ)ιεειι . . . . . . . . . . 8.05 ,,

'Γοιιει·ι1ε . . . . . . . . . 8,88 ,,

Κε1Ι‹. . . . . . . . . . . 8,41 ,,

Μιιε;ιιεειιι. . . . . . . . . 1,94 ,.

$εΙιννεϊεΙε11.ιιτε (€ε11ιιιιι1ειι). . . 0,09 ,,

Βε11ννεΐεΙ (ι:ε1ιιιιιι1ειι). . . . . 1,59 ,,

θε1ιννε1'εΙ (Γεω . . . . . . . 0,00 18ριιι·)

ΚΔΠ . . . . . . . . . . . 1,12 ρΟτ..

Νε.ιι·οιι . . . . . . . . . . 0,82 ,,

Ο1ι1οι· . . . . . . . . . . 1,20 ,,

Ρ1ιοερ1ιοι·ε5ιιι·ε . . . . . . . 0.25 ..

Κο1ι1ειιε11.ιιι·ε. . . . . . . ε. 4.60 ..

Ψε.εεει· (ε1ιεπι. εε1ιιιιιι1ειι). . . 8.19 ,,

Οτειιιιιεε1ιε Βιι5ετει12. . . . . 81.57 ,,

100,25

Βιιιιετειο1Μειι1ι·εΙειιτ τ!. ΟΙιΙοι·ε 0,25

100,00

Μιιιιςιιιι, .Μό ιιιιι1 Βι·οιιι ιιι Ηριιι·ειι.

'Ι'ιι1ι. Β.

8111111 ιιιιι1 11ιετοιιιεειι . . . . . 29,14 μα.

8ε1ιικείεΙε1εειι. . . . . . . . 4.87 ,,

Βιεειι1ιγότοκγι1 . . . . . . . 0,518 ,,

Τοπ . . . . . . . . . . . 21,20 ,,

0ιι.Ιειιιιιιεειι·5οιιω . . . . . . 5,58 ,,

Μεἔτιεειιιιιιεειτ5οιιετ . . . . . 4,0? ,,

05Ιειιιιιιρ1ιοερ1ιειτ. . . . - . 0,582 ,,

θιερε. . _ _ . . , . . . . 0,152 ,,

ΚιιΙ1ιιιιιε1ιΙοι·1ι1 . . . . . . . 1.'78 ,,

Νιιιι·ιιιιιιεΙιΙοτ10 . . . . . . . 0,58 ,,

Νιιττοιι (1ιι οτε. νει·Ι1ἱιιι1ιιι1Β·). . 0.51 ,,

Οι·ι;ιιιιιεε11ε Βιι5ειιιιικ . . . . . 81,57 ,.

Ποια 8ε1ιιι.·ετ”ε1 ιιι $ριιτειι.

100,000

Τε”. Ο.

θεοι! ιιπά 1)ιιι.τοιιιεει1. . . . 1 ,08 ει. ιπι Με

8ε1ιικείεΙε1εειι. . . . . ι . 2.80 .. η ..

Β1εειι1ιγι1το1ηι1 . ., . . . . 0,88 ,, .. ,,

'Τοπ . . . . . . . . . 18,52 ,, α· ,.

0ιι1ε1ιιιιιειιι·5οιιιιτ. . . . . . 8,50 ,, ,. ,,

Μιιςιιεε1ιιιιιεε.τεοπε.1: . . . . 2,00 . ,. ,,

θει.1ε1ιιιιιρ1ιοερ1ιι11. . . . . . 0,84 ,, ,, ,,

θγρε. . . . . . . . . 0,09 ,, ,, ,,

Κα11ιιιιιε1ιΙοτιι1. . . . . 1,88 ,. . ,,

ΝΜι·ιιιιιιε1ιΙοτιι1 . . . . . 0,87 ,, , ,.

Νε.ττοιι Οι: στις. νει1ιιιιι1ιιιιέ). 0,88 ε .. ..

Οιι€ε.ι11εε1ιε 8110811102. . . . 20.20 .. .. ,.

. Αιιιιιιοιι1ιιπιειι1Μ . . . . . 0,021 , ,

1ν:ιεεετ (Με $ε1ιινε1ε1ν.·ε.εεει·

ετο11” εεε11ιιΕ1ιςι) . . . . . 985,879 ., , ,,

Μιιιι,ςιι.ιι, .Μό ιιπά Βι·υιιι. ιιι Ηριιτειι

Ρι·ε1ει· Βε1ιιιιε1ε1. 1ιι Βιιιιι·ειι

10Ε10,1)00

Μεπι11‹τω:Κορ1εε1ιεΠιιτει·ειιο1ιιιιι ε·ι1εεΑτειι ε

Βιι τει” Βε.ι1εεε1ι1ιιιιιιιιεε ι1ιιι·ε1ι Ρι·οϊ. Θ1ιιεειιιιρρ 1ιιι

Α ιι,ε,·ιιετ 1905 "με Μ" άει· $ε1ι1ιιιιιιιι ιπι ννεεειιτ11ε1ιειι ειιιε

ειιιειιι θειιιειη.τε ειεετ εε1ιι· ι'ειιι115ι·ιι1εειι, 1ιι Β"1οεΙ‹ειι ειιί1ι·ετειι

άειι ΒιιΒειιιιιε ιιπά ειιιε Πἰετοιιιεειι, ενε1εΙιε 1ιι εε1ιτ 2ιε1ιΙτεὶε1ιειι

Α1ιε.ττειι νειιι·ειειι ειιιι1, 1ιεειε1ιι. Αιιεεει·ι1ειιι 1101111000 1ιι 80111

εει·ιιιιζειι 11ειιι;ειι πιεσε 1ιε15πειιεετετε Βεετε 1ιϋ1ιει·ει· Ρ11ε.ιιεειι, Π

Βιι1ιιειιιερ ιιπά εε1ιι· εε1ιειι Μειι1ε 111ιιετιι1ιτϋιιιιιιει· νοι·. Με

ιιιιοι·Βιιιιιεε1ιε ΒιιΒειιιιι2 εεε $ε1ιΙιιιιιιιιεε, άει· θΙ111ιτΠε1ιετιιιιι1,

ι1ϋι·1'ιε νοτινιεεειιά ειιιε Πιιιτοιιιεειιριιιιιει·ιι 11εετε1ιειι.

Αιιε άειι Α118.1Υ8811 Μ. ει·ε1ε1ιι11ε1ι, ι1ειεε άει· Βο1ιΙειιιιιι

ειιιε ειεετ ειιιε ΚιεεεΙε11ιιτε, Τοιιετι1ε ιιιιι1 οτεειιιεε1ιειι

81ο11ειι 1ιεε1εΙιειιι1ειι 0τιιιιι1ειι5ετειικ ειιεειιιιιιειιεεεεω Μ,

Η ι ι ιΙ



8οοοιιιοτ νοπ οιποι οοιιονοΜ- ππά οοΙΖιιιιΜοοπ ΒΜο. Πιο

νοπ Ριοί. ΟΙοεοππρ ρ ππιοιοιιοΜο 8οιιΙοπιιπριοοο οι

ΒιοΜ; οιποπ οοιιιιοπιιιωι ιι0Ιιοιοπ ννοιοεοιοοιιο!ι Με άοι

νοπ Ριοί. 5οιιπιιάτ ιιπτ.οιοιιοιιτο ΒοάοεοπΙο.ιππι ππά,

ινοπιι ιποπ Μο ΕιΒοοπιοεο οοιάοι Αιιο.!χοοπ επί Μο ινιιοοοι

Ποιο οοιιοο!ιποιο Βιιιιοτοπο ιιοπιοΙιτ, Ιιο.ιιρτοοοιιΙιοΙι άιιιοΙι

άοε νοιιιιιΙτ.πιο άοε 8ο.πάοο απ άοπ ιιοιιοοπ 5ι:ΙιΙοιπιιιοο

ειιιπάιοιΙοπ, άοππ Μο νοπ Ριοϊ. 8οΙιιιιιάτ ιιπτοιοιιοιιιο

Ριο!ιο ιοι ινοεοπιιιοιι ιοιοιιοι ειιι Βιιιιά υπά οιιποι οιπ οι

Βοπιοοιιοι Βιιοοιιιπ2. Πιοοοι Ιοι2τοιο ΠπτοιεοΙιιοά πει εοιπο

ποιιιιΙιοΙιο Πιοοοιιο νοιτπιιι!ιοΙι ιπ άοι νοιοοιιιοάοπιιοιτ άοι

οοάιιποπιιοιοπάοπ 5οΙιΙοιππιοοο0ιπάιοιΙο ἱπ άοπ νοιοοιιιοάο

ποπ Ροιιοάοπ άοι 8οπΙο.ιπιπιιιΙάππε (ρω. ΘΙοεοπο μι).

Βοι ΒοΙιΙοιπιπ άοτ οϋάιιιοοιεοΙιοπ Κιιιοιτο ππτοιοοιιοιάοτ

οιοΙι νοπ άοπι $ο!ιΙοιπιιι άοι ΒιιΙτιεοποπ Κιιιοιτο άιιιο!ι

οιποπ ινοεοπιΙἱοιι ιιοποιοιι Βιιιιιιο!ιοΙτ άοι $οιιΙοιππιεοΙο,

ππά Μ ;;!οιοΙι2οιτη; οιιιποι ειιι $οιιινοΓοΙοοοιιιιιάτοιΙοπ Πο.ιπιι;

οι ποιοι Μισο άοι οιποιοο νοιινοιτοοιο οιιοιπιοοιιο Ππτοι

οοιιιοά πνιιιοοιιοπ Μοοοπ 5οιιΙοπιιποοι.ιπποοπ Βοοοιιοιι, άοιιπ

άοτ ριο2οπιιιοΙιεοπο Ππτοιοοιιιοά άοι οπάοιοιι οιιοιπιοοποπ

Βοοιοπάι.οιΙο οροοιοΙΙ άοε .Τοά - απ! άοοεοπ Βοάοπιππε

ποιποπιιιοΙι ννοιιΒο πιπεοννιοοοπ - άιιιΓιο ινοΙιΙ Κοιιιπ

νοιι ιι€οπάννιο οιοοοοιοι Βοάοιιι.ππε Μι Μο ννιιιιοιιιπΚοιτ

άοι ΒοιιΙοιπιποοάοι εοιπ.

Ιιι Αιοιιοπιιι€ ινοτάοπ Μο 8οπΙοιπιποοάοι ΓοΙοοπάοι

ιποοεοπ νοιοιάποι: οιποι πιιτ εο1ιινοιοιιοοιπποιιιΒοιπ Ψοοοοι

εοΠι!!ιοπ ινοππο ννοιάοπ ποσο 3 Με ΡΓππά ΒοΙ2 2ιιοοίποτ

ππά ιπι ΠιιιοπεοΙιπιιτ 4-6 Ειιποι ΒοιιΙοπιιπ (οιπ Ειπιοι:12

Ι.ιιοι). Ι)ιο Τοιπρ. άοε Βο.άοο νιιιιιοιι πινιοοποπ 28-820 Β.,

Μο Ποποι εννιεοΙιοπ 15-80 Μιιιιιτοπ, ιποιοτ 30 Μιπιιτοπ.

Ι5ιπο 8ι·ΙιΙοιιιπιΙιιιι ιιιπ1”οιοετ ιπ άοτ ΒοοοΙ 80 Βοάοι. Πο2π

Ιιοπιπιοπ ποιΙι ΙοΙιοΙο ΒιπροοΙιιιιηιοπ άοτ οι·Ιιιοπιιτοπ θΜο

άοτ ιπ Ιιοιοοο 5οιιιοιπιπειιοΙιο νοπ 85-42" Η.

Απι ιιοΙοιιο ννοιειο Μιά πιιπ Μο νν'ιιιιιιπο άοι $οιιιιιιπιπ

πο.άιι οιΙιΙο;ιτ? Βιο Αποοιιοιιιιιιο οιποι οΙιοιπιοοιιοπ Ειπ

ινιιΙιιιπο άοι $οιιιοπιπιοοετοπάιοιΙο :ιπι Μο ΙΙο.πτ ιιπ Βιππο

οιποι Βοοοιρι.ιοπ Μοοοι οιιοπιιοοΙιοιι ΑΒοπιιοπ Μ "οι

νοπ οΙΙοιι ποποπ Αιιιοιοιι ΓειΙΙοιι οοΙοεοοπ ινοιάοπ. Ειπ

8ιϋοεοιοι οάοι οοιιιι€οιοι ΟοΙιιιΙτ ιιπ 5οιΙΖυπ οποοιοΙΙ οπ

ΟΙιΙοιιάοπ άιιιΓιο ιοάοπΓο.ΙΙε Μο Βοιονιιιιιιιπο άοε $οΙιΙο.πιπι

Βοάοε οιιί Μο Ποιοι ΒοοιιιΠιιοοοπ, οποοοιάοιπ άιιιΠ.οπ Μο

!0οΙιοποπ 8οιιινοιοΙεειΙΖο υπά Μο ο;οιιποοιι .Τοάιποποοπ οιιιο

οπιιιπο!ιοτιεοΙιο ννιιΙιιιπε οπιίοΙτοπ. 5οιιι ποάοιιτοπά οιπά

Μοοο ΒοιωνιιΙιπποοπ ο.ιιί Μο Ποστ Μι άοπ Μοοιιιοάοιπ,

οοΜποτ άιιιο!ι άοπ ιοιοΙιοπ ΟοΙιοΙΙ: άοτ· Ιοιοι.οιοπ απ οιιιο

πιοοιιοιι ΖοιοοιππιιοοριοάιιΜοπ, ορο2ιο!! ιιπ οιοιιπιοοιιοπ

Βιιπιοπ. - Βιο ιποιιπιεο!ιο ννιιΙιππ8 ιιοι· 8οιιιιιπιιπο5ιάοι

οριοΙτ ιιι Αιοπεοπιε Ιοπεο πιοιιτ Μο ΒοΙΙο πιο ιπ άοπ

επάιιιοοιοοιιοπ Κιιιοιτοιι, πο Μο οοιιι Ιιοοπ τοιπροιιοιτοπ

@ιο-Νο Ε.) ιοιποπ 8οπΙοιπιπροοΚιιπεοπ επι Απινοπιιιιπο

Ιιοπιιποπ. Ππτοιάοοοοπ Μιά οιοοι Μο Ιιοι!οπάο ννιιιιιιπο άοι

$οιιΙοιπιπιιιιάοι νοπ οιπποΙποιι Αιιτοιοπ (Ε. ο ι ο ιι το π ειο ι π,

.Ιοοοιι) οποοοΙι|ιοοοΙιοιι άοιοιιϊ ιιιιι1οΙιΒοίϋπιτ, άο.οο Μοεο

Βοάοι οιιιο Ιοποάοποιπάο Απινοπάππει ΙιοΙιοι· ννοιπιοΒιοάο

εοετο.ιτοπ. Ειπ ννοιτοιοο πιιι!ιοοιποε Μοιιιοπτ άοι 8οιιιοιππι

Ιιο1άοι ινπιάο ιπ άοτ Κοποιοτοπ2 άοιοοΙοοπ ΒοεποΙιι; οο

οοΙΙιο άοε οιιι0ιιιο οροπιποοιιο θοννιοιιι οιπο ιπειεοιοιοιιάο

:ιπι Μο Κ0ιροιοοοιΒοοιιο οιιο0ιιοπ ππά οιποπ1οιιΒοο.ιποιοπ

ννοιιποοποιοπεοΙι 2ινιεοποπ άοι Κ0ιροιοοοιΜιο!ιο ππά άοπι

Βοάοινοοεοι επι Ρο!οιο Ιιο.Ιιοπ. -- Νιιπ Μ Μπι άοε ορο

:Ηιοι:Ιιο Οοινιοπι οιπ άοπ νοιά0ιιιιιοιι 5οπΙιιιιιπι!ιοάοιιι, Μο

ειο ιιι Αιοποιιιιιε επι ΑπννοιιάππΒ !ιοιπιποιι, ιιιεπ πιοΙιι

οοεοπάοιο οιιι0ιιι. @οι 10 Ειπιοι ΞοιιΙοιπιπ πι” οιπο

ννο.πιιο:1016), άει ιιι πιιι· ιιιο·ιϋε!ιοΙιοπ ΒοετιιιιάτοιΙο άοε

8οιιΙοιπιποο οιπο ΕιπιινιιΙιιιπο οιιΓ άοε ερωιποοπο Οοινιοιιι

ιιο.οοπ ιιϋπποπ, άοιιπ Μο Βοάοιιιοπάο οιοοεοιο Μοποο άοι

πιιΙοε!ιοΙιοπ Βοοιο.πάτοιΙο ειπΙιτ ιπ άοι Ψοιππο ιιι Βοάοπ.

[Πο Ποοοι2ουοιιπ,ς, άοιοο άοε οιιι0Ιιτο ερο2ιΠεοιιο θοινιοΙιτ

Μο ΙιουριεοιπΙιοποιο ΒοΗο Ιιοι $οΙιΙοιππι!ιοάοιπ οριοΙο,Ιιο.ι

οπιιι άοπ 0ιοάο.ιιΚοιι οοιιοιτιειι, Μο 8οιιΙοιππιοιιάοι άιιιοΙι

ΚΙοιοπιπιάοι ου οιο.οποπ, ειο.ιι 8οιιιοιιιιπ Ι.οπιπροοΚππεοιι

 

οππιιινοπάοπ. - $οΙιΙιοοεΙιοιι πεπ πιοπ ποοπ οάοτιιπεὶοιοπάο,

ιο οΙοιιιιιο.οΙιο ννιιΙιπποοπ ποιοποοποοοπ, πιπ Μο ιιοιΙοπάο

Νιι!ιιιιι€ άοτ ΒοπΙοιπιπιιιοάοι ιιι οιΙιΙοιοπ. Ι)πιοιι άιοοο

οιππο!ποπ Μοιποπτο εοΙιτο οιπο νοιοιιάοιππο άοε ΒιοἱΪ

κνοοιιοοΙο ιπι!. ιιιιοπ ΙιοΠοοιποπ Ε'οΙοο2ποιοιιάοιι ποινοιοο

ιπΓοπ ινοιάοιι.

Εο οι οιιποοιιοτ οιπΙοιιοΙιτοπά, άοεο ιιοι οιιιοι Βοπιιοι

Ιππο,ι άοι οιιιο” άοτ ΒοπΙοιπιποειάοι οο οιοιι πιοιιι ο.ΙΙοιιι

ιιπι τιιοιπιιοοιιο οάοι πιοοποπιοοιιο, ο1οι οιιοπιιοοιιο απο

ιιιιπο,ιοπ άοε 8οιιΙοιπιπιοε ιιιιπάο1π Ιιοιιπ, 80πάοιιι ιιιιι πιπ

οιπο Κοπιοιποτιοπ Μοοοι ινιιΙιιιποοπ, νιοΙοιιο ιπ 8πιπιπο

οιποπ ιποοιιι.ιεοπ Ηο.ιιτιοι2 ιπιτ οι! οοιποπ ιοάοΙιι.οιιοοΙιοπ

Βιοοιιοιπποεοπ, Μο Αιιινοιιάππ8 Ιιο!ιοιοι Τοπιροιοτιιι·οιι

εοετοι.τοπ, Με εοΙοιιοε ιπι οιπΐοιοιιοπ ννοοοοι·οοάο ιπϋοΙιοιι

Μ ππά οπάΙιοιι ο.ιιοιι ιοιπ πιοοιιο.πιοοιιο ΕΓιοΜο 2·ιι Ρο!ι.,ιο

Ιιο.ιιοπ ιπ08οπ. Μπι οοοιιοο οιιιΙοιιοιιτοπά κι οο Μο, άοοε

Μο οιιοπ οποοΓϋιιιιοπ'Εο.τεοοΙιοπ πιοΙιι οοπιιο,οιι, άπο τιιοιο.ροπ

τιεοπο ΒοοιιΙτιιι, ινοΙοιιοε πιιι· ιοΒΙιοιι Μι 8οιιΙοιπιπΙιιιιοιι

ιιοοοοοιιτοπ, 2ο οιιιΙιιιοπ. ννοιππι ινιιά άοτ 8ιοΠινοοιιοο!

άιιιοΙι 8οιιΙο.ιππιοιιάοι οο πιποοειιιπιπτ, άοεο π. Β. οιπο

ιιιιιιοΙοιι€ οιιοιπάο ιιιοοιΚιιΙϋοο ΚποοΙιοπ- οάοι ΠοΙοπΙιίιοτο!

ειοΙι ποιοιι οιπιο,ιοπ ννοοΙιοπ εοΙιΙΙοεοτ, ιπ οοΙοιιοπ ΚιοιιΙι

ιιοιτείοΙΙοπ,

ο.πάοιοιι οποιοροπτιεοποπ Μοεπιιιιτποπ οιίο!ο!ιο νοιοοιιοιπ

ιποπ ννιιιάοπ? ννοιιιπι Μιά οιπο οιΙΙοπ Βοιιοπά!ιιποοπ

Ι:ιοποπάο Ι.ιιοε ιπ άοπ ΒοιιινοΓοΙιποιιποπ επι ΗοιΙιιπο 8ο

ΒιιιοΙιτ. Βο. Ιιο.ππ ιποπ ποοιι εο Μο! ΕοπιπΚοιπριοοεοπ,

ΚΙοιοπο5ιάοι οάοι Τποιπιοριιοιο ο.πινοπάοπ, ποοιι 80 νιοΙ

ΒοπινοΓοΙ ιπ Μο Βιιάοι Μι οιοπ 2ο Ηοιιοο τοπ, οιιπο

άοποοΙοοπ ΕιΪοΙιτ οπ οιιτιοΙοπ? -Πιο άιιιοΙι Μο οιιοπιιοοιι

ριιγοι!ιοΙιεοποπ Ειοςοποοιιοίιοπ άοε 8οιιΙειιπιπιπιάοε οιιοιοιι

τοπ ννιιιιιιποοπ, Μο ννοιιποοτειπππε, Ηοπτιοιιιιπο,

Βοοιπάιιοοιιπο άοι ΡιιΙεΙιιιινο Μο., Μιά πιω ννοιιΙ πιιοιι

ο.ιιιποπ Ιο0πποπ. Μοπ ννιιά άοποοιιιοπ ριιγειοΙοειοοΙιοπ, πιο

οιΙιοι άοποοΠιοπ τιιοιειροποιοοιιοπ Ε)ιϊοΙα οι2ιοΙοπ.

Με πιιπ νοι οιπιεοπ .Ιοιιιοπ άοε Βοάιιιιπ οπτάυοΚτ

ινιιιάο, Μοοοε ννιιπάοιοοιο ιιοπο ΗΙοιποπτ ιπιτ ε.οιποπι

νιοΙοοιτιεοπ ΑποοιιιιιιΙπποενοι·ιιι0οοπ, άοι ιιποοιιοποιοπ

Μποτιοοιιοπ ΕιιοιΒιο, ινοΙοΙιο Μπι. πιιι άιιοΙιτ ρΙιγοι!ιο

Ποσο ππά ριιγοιοΙοοιοοιι οοινοΙτιοο `ληιιιιιποοιι Ιιοινοιιιιίτ,

εοπάοιπ ειιιοΙι οπάοιο Οοεοποιοιιάο ιπ Μοοοιπ $ιπιιο πο·

ιιοοιππποεοπ ιιποιοιπάο Μ, ιπάοιπ ειο άιοεοΙοοπ ιοάιο

ιιΙ«ιιιν πιοοιιτ, Με ιιππ Βοι Μοοο ποσιωιιιινιιοι ιιι άοπ

νοιοοιιιοάοποιοιι ΗοιΙππο!!οπ ιιπά 8οιιΙοιτπιποιιοπ ΒοΓιιπάοιι

"πιο, Μι πιο οε ποιιο ιιι Μοεοπ ιοάιοιιΜινοπ Βιομη

οοιιοίτοπ Μο ΙιιπΒοοεποΙιτο Βιι€Ιοιππο ειιι οιπο ορο2ιΒοοιιο

ννιιΙιππος άοτ οιιοπ Βοποππτοιι ΙΙοι!ίοΙιτοιοπ 2ο ειιο!ιοπ.

[Πο ιιιοοιοοιιοιι 8οιιΙοιππιΒιιιιπποοιι οιπά νοπ άοιπ ΡΙιγειιιοι

ΡιοΓ. Βοιι.;πιοιιπ ιιι Ροιοιοοιιι;; ιπ Μου; Με Πιιο

ιοάιοιιΚοινοιι ΙΜοοποοιιιιίτοπ ιιιιτοιοιιοιιτ ινοιάοπ. Βοη

πιοιππ Ιιειιπ :ιπι Μοοοπ θοάιιπΙιοιι, νοιι ιπι ΠοΙιοπιεο!ιοπ

Ι·'οιιοο νοιι Βο.Μοο!ιο ΜΜΕ ιοάιοοΜινο Βιοοπεο!ιοίιοπ

οιιτάοο!0: ινοιάοπ ο·οιοπ.

Ιπι .Ιειιιιο 1904 ππιοιειιοΙιιο οι άοπ 8οπΙοιπιπ νοπ άοπ

Οάοεοειοι «.Ίιιιιιιιιιπι-› νοπ οιιιο, Κοιπιποιιι, Αιοπειιιιι,ο ππά

νοπ ΒοιΜοποπ. Ειπο οιιοοοοριοοποπο τωιιωιιιιινιιοι Κοπ

οιο.ι.ιοιι:ο οι· ιιπ ΞοιιΙοπιιπο άοε ΚιιιιιΙπιτ2Μ [.ιιποπ ππά

ιο άοιπ νοπ Αιοπεοπιο. Ιιπ .1ιιιιιο άοιειιιι ναιιιάοπ οποΙι

ποοΙι ιοάιοειΜινο ΠιΒοποοιιπΓιοπ ιπι $οιιΙοιπιπο νοιι εοιι

ππά Ροιιιειιι ΓοετοοετοΙΙι, οοοΙοιοιι άοτ οιοι;οιο ιπι .Ιοιιιο

1904 πιοιιι. ιπάιωιιιιν εοΓιιπάοπ ννιιιάο. Αιπ οιοιΙιετοιι

ιοάιο.ιιιιιν πω· άοτ ΒοπΙο.ιππι νοπ Οάοοεο., νιοΙ οοιιινοο!ιοι

ιοάιοοΙιτιν ννοιοπ Μο Βοιιιοιπιποοιιιιποοπ άοι ιιι›ιιι;οπ

Κιιιοιτο. ΑΙ›οι ιιποιι άιοεο ΜιάιοοΜινιιοτ οι ποΜι Βοιε

ιπο.ιιπ οικω 100 πιοΙ εοι·ιποοι Με Μο νοπ άοιι ΒιιΜππι

οπτιιοΙιι·πάοπ ΜιποιειΙιοπ Βο!ιοϊοιτο Βιιιιωικιινιιιιι. Ιπι

ΑιιεΜιΙπεο ειιι Μοοο ΕπτάοοΙιιιπποπ ποιο Πι. Ι.οπάοπ ιιι

Ρυτοιοοιιιος Μο ΙΩιπινιιΙιιιιιι; άοτ νοπ άοπι $οιιΙοιτπιπ ειιιε

ΒοΙιοπάοιι ΒοάιοιιΙιτινιιιιτ επί ΒιιΜ:οιιοπ ειιιΜοιι ιιιιά οιποιι

οιιοΒοοριοοιιοποπ ιιοιπιποιιάοπ Ειπάιιοε Μοοοι Β.οάιοοΙαι

»πιει επί άοε Νοοιιοτπιπ νοπ ΒοΜοιιοπ ιοοιεοετοΙΙι.

ναι ειποοοι άοπ 8οιιιιιιπιποοάοιιι οοιιοπ ο.ΙΙο ·



πιε

Πει σε νεπ Βετπιπε ιιπ πεντειιιιειιειι Βεεπιτειε Με

ιιε επ πεπτιειιειι, πιπεε επ ειιτεε επτιιοπετειιεπ πππ ιπ

τω” πιε ριιγειιτειιεεπειι Ετεοπειππιι€ειι εεπιΙπετιι, ντεΙοπε

πετ Βιιιπεοππιιε πεε Κεπιπιπε εειιιιιτι πεπειι. Πε ειππ

εεε ειε ιιεπεπ Βττπιιετειιεοπείτεπ πετ Ρπτειιτ επι” πειιι

θεπιετ ποτ 8ττεπιππ8. Ρειει 10 .Ιεπτε Με εε πετ, εειιπειιι

Η.ϋΠιζθΠ σε ετεεεπ ΜιιιειΙππεεπ επετ εειιιε πεπεππιε

Ειιιπεοππιιε νετππειιιιιοιιιε. Ειπε ετεεεε ΖεπΙ νοιι Βιιι›ετι

τιιειιιε.τετειι πω; εε νετεποπτ, ιιεπε ΩπεΙιεπ Πιτ πιε πεπι

πειιει;τε.πΙειι επετ πεπε 8ιτειιιειιεττειι επεπεπιε επ ιιιεοΙιειι.

Πιε Επιπεοππιιει πετ ΒεοεπετειεττεπΙεπ πππ ειιι πετ ιτιει·ι‹

ινιιτπιπεπ Ετεοιιειιιππ8επ πω· «Κειπιεεπτινιιιιι» πειπειι πιε

εεε Ε'ετεεππιι€ειι πιτ Πεεειιι επ νετπειιιιεπ. ιπι .Ιε.πτε 1690

ειιιπεοπτε Βεοεπετει, πεεε εεννιεεε Μιιιετειιειι, ττειοπε

Πτειι επιπε.Ιι.επ, ΒιτειιΙεπ επεεειιπειι, π·ειοπε πιε Βιειοιιειι

Βιπεπεεπειιεπ πιε σε Β.ϋιιιεειιεττειιΙειι ιιεπειι, πειιιιιιοπ

ΓΙπετεεεειιεετεοπειιιπιιεειι ιιεττετεπτπιειι πιιπ ιεειε Κετρετ

επ ππτεππτιππειι. ννεπετ πειπιτιι πππ πιε 5ιτειιιπιιε? πιε

πειειε ειππ, πεεε :Με Πτειιεπιπε «ΒεπιεπιτεινιΕπι» - Με

πιτ πππ πιε ιι'επιππειτ, εειοιιε 8ττειιιΙειι επεππεεππειι,

ιιειιπειι - πεειι2επ, πιιπ επετ πιπ εε επετειεοπετ, ιε

ιπεπτ Πτειι ειε επιΙιειιειι. Βει πετ Πιιιετεποπππε νεπ

Πτειιετ2επ επετ ιτε.τ πειιι ειπε Απινειοππιιε νοιι πιεεειπ

θεεειε 2πι:επε. Βεε ΙΤτετιρεοπετε, ΡεοππΙειιπε πεπειιιιι,

πεε πεπριεεοπιιοπ ιιι .ΙοεοπιιιιειιιιιΙ ιπ Βεπιιιειι εείπιιπειι

πιιπ, πεειτπι ειπε ππνετ8ΙειοπΙιοπ πιιειετπιιοπε Απτινιτε.ι,

ειε ειππ εε πεοπ εειιιεπι Πτειιπεπειι ετινετιεπ πιιτιιε.

Ηιετ εοπειπι. ειιεε πεε Πτειι πιοπι πιε πεπριεπειιιιοπετε

Πτεεοπε πετ 8ττειιΙπιιε επ εειπ. 8εεετ ‹ιιιιιι;ε ΙΣτπε εππε

Πτειι€επεΙι, πεε '1'πετιι, Μεπειπιτ πιιπ επιιε πεπετπιιιπε

εποπ ιιεοπ πεε ιιι Οεχιειι εειπππεπε Τιιετιειιιι:, πιειοπεε

75 επι. Τπετειιτπ επιιιιιιι, πεειιιτειι Βεπιεεπιινιτει.

Απε πετ τεπιεεπιινειι, ιιτε.ππειιιεςετι, πππιιιιεοπειι Ρεοπ

πιειιπε ιιππ ιετ εε Ρτεπ Οπτιε ιπ Ρε.τιε πειιιιιΒεπ, ππτοπ

Γτεπιιεπιεττε οπειιιιεοΙιε ΒεπειιπΙπιιε ειε τεπιοεπιινε 8ππ

επειιπ επ πειι2επιτιετειι πιιπ εοπΙιεεεΙιοπ επ ιεοΙιετειι -

πεε Βεπιπιιι. ΒεεεεΙπε ππετττιπτ πεπ Πτειι ιπ εειιιετ Βει

πιεειιιι.ινιιιιτ πιιι πεε 100,000ΓεοΙιε. Βρετετ πιπτπε πιεε

ιιεπε Ειειιιειιτ εποπ πεοπ ερεπττεεπεριεειι πεειιιπιπτ πππ

εειιι ΑιειτιπεινιεΙιι επί 225 ιεει.εεεειπι. ι)ιε ιτερριετεπετε

Βιεεπεοιιείτ πετ Βεπιπιπνετπιιιππτιπειι ιετ εε, ιιι πεπ πιπ

εεπειιπειι Βεπιτι Ειιετειε επιιπεεπεπ, εοπειιιπε.τ επιιε ειπε

νετειιπετπιιε εειπετ επ ετιε.πτετι. Πετ πεττε1οπιιιοπειε τει

πετ επεεεεπεπειι Επειειε πεειεπι ιιι ννιιτιπε, πετ ιιιιετεε

εειιιεετε Τει! πετ Ειπετειεεπεεπε ιει επετ πιο πιιειεπι

πετε $ι.τεπΙππε, πιε Βεοεπετειει.τεπιπιιε, πιε ειππ επι ειιι

ιε.οπετεπ ππτοπ ιπτε ππετεε2εππεττεεεππε πλἴιτιιππε ετ

πέιιιιειι πιεει. Ι)ιεεεε εεεοπιεΙιτ ππτοπ Αππεποπτειι ειιιεε

Βετιπιιιριειιιιογειιπτεοπιτπιεε. Απεεετπειιι ινιι·πι ειε επι

ριιετεπτερπιεοπε ΡΙειιεπ ππτοπ πιιππτοπειοπιιΒε Κϋτρετ

πιιιππτοπ πππ ειιπιιοπ ιειιιειετι ειε σε πω, π. π. ιτιεοπτ

ειε Πιτ Βιεπιτιπιτει Ιειιπτιπειεπι€. Πιεεε Ιειειε Βιεειι

εοΙιειιι πιειιι επ ιπτειιι Νεοιιιτειε ππτοπ πεε θεΙππΙειιιοπεπ

εΙεπιτεεπερ. Ζπ πιεεετ Ειιετ8ιεεπεεπε πειιιιιιι πππ ιιεεπ

ειιιε ιιιειετιεΙΙε Αππεπε πιιιππ. Βεπιιιιπι τει εε εοπειι

Ιειιιεετ, πεεε Κπτρετ, πιε ειοπ ιιι πειιιεειπειι Βεπιιι πιιι.

ΒεπιπιτιεεΙΖειι πειιιιι1ειι, επεπιειιε τεπιεπΙιτιν ινετπειι. 8ιε

ιιεπιπεπ ειπε ιιιππειεττε ειωινιιει ειιι. Βιε ιιιππ

πιεττε πιιι-τει επετ Ειπετιετιεπ πιιτιει ιιι πειιιετ Υνειεε

ιπιτ πετ 8ιτειπΙπιιττ επεειιιτπειι, εειιπετπ πεειεπι ειπε Βιεειι

εοπείιειι, σε πειι θιεεειι επιτειιιιιιειι, εε π. Β, ιιιπετε Βει

πππε πιιι: Κεππεπειετπετπειτ ιιι πετ Κε:Ιιε, πππ ππτετεοπει

πει ειοπ νοιι πετ πιτεπιεπ Βεπιεεπτινιτει. πετ επειιιιτει.ιν

πιιπ ιπ τι" Ζειτπεπετ, ιπεείετιι πιε Πεπιεεπτινιιιιτ πετ

Επιππετιειι εοιιινιιεπετ πππ ππετ ιιππ επετ πιιπ; νετΙε

τεπ πειιι. Βεεε πιεεε Ειπειιιιιιειι ειε 2ιεπιιιοπ πειι νετ

πτειτετεε θεε ει, πεπειι Ι5Ιειετ πππ πειτε! ιιι ινε1ιε

πιιιιεΙ πεοπτ:ςεινιεεεπ. Ι)ε.εεειπε πιιπει; ειππ επ νιειετι Οτ

ι.ειι ιπ πετ πειι, ιιειιιεπιπιοπ ιπ Οεπιτττειι, ιιι πειι Τει‹ιτιι;

εε ειππ ιιιιιΙιειιι€ε Οιεετειιιε πειιιειιιε ειειε ρτιιιιπτ τοπιο

των. ντιπ ΗειιεπεΙΙειι, εε π. Β. πεε πεπειιιιτε θεειει

Ι

ιιετ ννεεεετ, ινεΙοιιεε επειιιιεοπ τειιιεε ιινε.εεετ πετειεΠι.

ετιιτιεεεπ ειοπ ειε τεπιεειιιιν.

Απεεεεπεπ νεπ ρπγειιτειιεοπειι πεπιιιιι πειι τεπιεεπιινεπ

5ι.τειιιειι πεοπ ειπε Ηειπε ριιγειεΙεΒιεεπετ Ει

εςεπεοπείιειι επ, ινειεπε ιιι πεπ Ιειπτειι 2 .Ιε.πτεπ πει·

θεεεπετεππ ειιτιιτειι 8ιππιεπε πετεπ. Ζπιιιιοπει ντιεεειι

πιτ πιιτοπ πιε Πιιτετεποπππιζειι νεπ Μ. Ιιετιπειι.ιιι Ρε

τετεππτε πιιπ Ρτει. ΡΓειιιετ ιιι Βτεεπιπ, πεεε πιε Βει

πιπιπει.τειιιειι ειιι Ιπιπτετιεπππιτπτειι ετε.τπ πειιιτπειιπ επετ

επιπτειιπ ειιιντιτπειι. Βει Ειππιιτπππε νοιι τειπειπ Βεπιπιτι

οπιει·ιι επι πΙτιπεε, τνειοπε ιιι ειιιετ ΟπιιεειεοΙιε επίπεπεπτι;

ιτπτπειι, ι.τετεπ εοπειι ειιι 2. 'Ι'επε εεπτνετε ρειιπειεπιεοιιε

Βτεοιιειιιπιιπειι (Ι.επιιιππε τι" Ηιιιιετπειπε ειο.) επι”.

Βιιππ πειιιπιειι πεπ Ηεπιιιιιιεττειιιειι πεινιεεε πιτειαε Επιτι

πτιιοπε επι πιε Νειππεπι επ' ινεππτοιι πει εεεοπιεεεετιειι

Απεεπ Ιιιοπιετεοπειιιππεειι πετνετεετπιειι ινετπειι. Πιεε

πει. ειπε πειτ.Ιειιι; πειππ εειιιπτι, πειπ Βεπιπιτι πιε Ειπειι

εοιιιιιι, Βιιππε εεπειιπ επ ιπεοπειι, επεπερτεοπεπ τε ε ιι π ο ιι ,

ΡτεΓ. Θτεει). Ξοποιε ιιι Κππιεεπετε πω, πεεε σε Βεπιπτιι

εττεπιειι ειιειεε πεπ Βειιτεειιεττεπιειι πει ΒεΙιοιιιπιι8 πετ

Ηειπτ 1τερπιεοπε Βιετπιι€επ πετ ιετπιετιι ιιππ Πιοετε.ιιεπειι

Ιιετνεττπιειι. Βει Βειιοπιπιιε νεπ Ηεπιπτεπε, Ι.πιιιιε, Απ

ειειιιειι πειιετει.ιετιε πετεειπε Απτετ Ζετειετπιιεειι Με

ΗειΙπιι€ενετεππεε. Ι)ιεεε Βείπτιπε ννπτπειι εποπ ειπε πετ

ΟΖετιιτ'εοπεπ ΚΙιιιιι‹ι ππτοπ Ππτετεποππιιιςεπ νεπ Ι)τ. Ψ ε τ -

πετ Με ΗιτεοπεΙ πεει.ειιετ. Οιεεε Αιιι.οτειι πειιειειι.ιε

τεπ πποπ ειπε ιιπ νετε,ιειοπ πιιι πειι Βεπιπεπεπτεπιεπ πε

πεπτειιπε 'Γιειειιινιτπππιτ επί πιο θεινεπε πει πειιειΠω

πετιπιιιπε, επιππι πει 5ειιειπιιιειετπππ πετ θεινεπε επετ

Εεειιι- επετ πεοιιιιιιιιπιεπτιεπεπ Ν! ετιιετ). Πι·. Α ρε

Ιειιιτ ιιι Ρτειππιπι·ι πεννειει ππτοπ ειιρετιιιιειιιεΙιε Βε

επεοιιιπιιι;ειι, πεεε ππτοπ Βεπιπιππεει.τεπιππε νεπ Μεπεε

πε.τειιιειτιειι ειιιε νεΙΙιτειιιιιιεπε Πεεετρι:ιειι πετ Κετειιιειπ

2εΙιειι ειιιιτιιι, ειιιε ιιιιιιτε- πππ ιπεπτεεπεριεεπ εποπ

τνειεπετε Ηειιπιιε. Ρτει. 5οπειρετ ιπ ΒτεεΙεπ ειιεΙιοπ

πειι: ιιπ Ρτοεοιιιετνειι πειι ιπιπππεε πεε Βεπιπιιιε επι ειιι

πττειιειε πππ τεεεεετετινε ΒιιιινιοπεΙππεενετειιππε ειπ

πιετι πππ ιτειιιιιιι :π τω” Βεεπιτει, πεεε ππτοπ Βεπιπιπ

σε ΕπιινιοπεΙπιιΒενετεειιπε ειετιι ετεπειιιτπι, εετ ιεπεει·

Βιπινιτπππε επίπεπεπειι πετπειι. Ετ ιιιιιιιιιι επ, πε.εε ππτοπ

πιε ιειιιειετεππε ν7ιτιιππε πεε Βε.πιπιπ πεε Ι.εοιτπιιι πει

εει.2τ ντιτπ πιιπ σε Ζετεειεπιιπερτεππιιτε ντειιετ πιιι εοπε

πιζεειιπ επι πιε ιιπτιιτειι ΖεΙΙεππετειιΖεπ ειιιπιτπεπ.

Απε πειι επεειιιπτιειι Τετεεοπειι ει επιιε ιτειιετεε :π

ετεεπειι, ινειοπ ιπποπιιεε ρπγειεΙεπιεοιιε ινιτππιιε πειπ

τειπειι Βε.πιπιπ επιτειιιιιιι. ινειπιι πεπειι πιτ εε επετ πει

πετ Βεπιοεπιινιιιιι. πετ πιιιιετειππεΙΙειι επετ π” νετεοπιε

πεπεπ $επιπιπιτιεττεπ επ Με? Με πιτ ινιεεειι, ιει πιεεε

Βεπιεεπιινιιπτ ππτ Με ειπε Ειπειιε.ιιοπ πεε Βεπιπιιιε επ·

τποιι2πιιιιιτειι. Ε.ε πεππειτ ειππ ειεε πιοπι πιιι τειπεε Βε

πιπιπ, ιιιοπι. ειιιιιιει πιιι ειιιε πιτεΙτιε Βεπιεεπι.ινιιετ, Με

ειε πειι Πτειι-πιιπετειιειι 2ππειιιιιιι. Ι)ιεεε Ειπεπειιοτι τει

ιιππ πιιι ειπ νιεΙιεοπεε εετιιιεετ, ειε σε ιιε-ιιωιιιωιειι

πετ Κεπιπτιι επιπειτ.εππεπ Μιιιετειιειι, ιτεΙοπε ινιεπετιιιιι

πιιι πεε ι00,000 Γεοπε πτειιιπετ τεπιεειιιιιν ειππ ειε πεε

τειπε πεπιππι. Βειι Επεπι πετ επειι ειι€ειπιιττειι ρπγειε

Ιεπιεοπειι Βιιρετιιιιεπι.ε ννετπειι πιτ πιεε ππι πεε100,000

Γεεπε επεοπινεοιιειι ιιιπεεειι, πιιι πιο ινιτππιιε εοπντεοιι

τεπιεειπιινετ 5τειΤε - πετ πιιιιετεΙεπεΙιειι επετ πεε

8οπΙε.ιιιιιιεε - επ ετπειιτειι. Ττει.π πιεεετ εετιπ8επ Ηεπιε

επιινιτειι, ειειππε επ ειιιιεπιιιειι επ πιιτιειι, πεεε πιε Διι

τνεεειιπειι τεπιεειιτινετ ΒιεεπεεΙιεΓιεπ Πιτ πιε ιπετερεπτι

επιιε ννιτιιπτει τιιεεετ ιΙειΙΓεπτετεπ ιιιοπι επιιε Βεπεπιπιιι;

ει, επιπει πει Βιιιινιτιιππε επι” πιε πειιπε Κπτρετεπετ

πιιοπε, Με εειοπεε π. Β. ιιπ Βοπιεπιιιιπεπε εεεοπιειιι; ιιππ

2ινετ πειιπε ιοπ ιιιιτ πιε Ειππιτπππε ιιιεπι ιιπ ετεπειι

πιιγειεΙεπιεοπεπ Βιιιιιε, Με εειοπεε ππτοπ πιε π'ειιιπε πεε

Βεπεε επετ ππτοπ ει.ε.τπε Ηεπιτειπε επεπειεει πω, εεε

πετιι επετ ιπι Βιιιπε ειιιετ ιπεΙοπιιιιιτειι Πεειιιππεεππε πετ

ΖειΙειι, ννειοπε ιιιΓεπτεπεεεειι επ ειιιοτ εππετειι τειιέπειι

ιι.ιιπετυπι ινετπεπ. - Νεοπ τω" πεπετεπ Αιιεοιιειππιι€επ



Μ?

Μτπ ιο. πιο οιιπιποιοινιιοι πιε οιοο ιποιοτιοιΙο Ειοοπ

εοοοιι ποι· Αιοπιο οπιποιοεει, ιπποιο ποπο.ιιν οΙοοιι·ιεοο

ποιοποπο ΤοιΙοοοπ ιοιι. €τοεεοτ Υοοοιοοο2 ιο οιποι· Κοτο

τποπ ιοτιποοποιοπποι·ι. ινοτποπ. πιο οοι Επιιοιιιιιιε ποι·

Βοπιοοοιινιιοι. οιοο Βοινοπποε ποπ ΑιοπιιοιΙοοοο οποιοππο

οοπιιιιι, οοοιιεο οπιιο ιποο οοποοιποο, ποοε τοπιοοοιινο

Ξποειοοποο ποε Ζοιιιποιοιιιιι οοοιππιιεεοιι, ιπποιο ποεεοιοο

ποπο Ιιοινοοποποο οι·ΙιιιΙΙ. ιο οοποτο 8οιιινιοοποποο νοτ

οπο, π. ο. ππιποοιιιοιοι Μτπ. Πιο ιπιποιιπιοιοοπο»

ννιι·οοοπ που 8οοιοιοοιοιιποι·, ινοιοοο οιοριτιεοο οπο! ιο

ποοιοιιο ΓοοιειοΙιτ, Πιοει οιοο οπτ εοοινοτ ππι·οο οιοο οιι

ποιοοιοο Ηοοπιιο ποπ Κοιροτοτιιιιο οποιοτοο; οοοοοοινοοιε Μ;

σε οιι νοιετοιιοπ, οπι ινοιοοο ννοιεο νοτπιιποιο Ξποιοπιιο

ποιοι οιιιο νοιιοοοτιο Ι.οιιοοογιοεο σποτ οιοο Βιοιποι·ππο

π" Βιιιιο1οιιιιιο οοινοτοετοιιιποπ οοιιτοπ. Ποποποο οι εε

οιοιο!ιοο οιοιοιιοοιοοπ, ποεε Φο οο οιοιποοι ετοεεο Ποιο

ποπ τοπιοοοιινοτ Βποειοοποο, εοιοει ιο οοιιοποιοτ Κοπ

ποοιτοιιοο, ρογειοειιιεοιιο ννιιιοπιιδοπ οιι οιιιιοιιοο, ιποιο

Κιιιοτο Βπιειιοιιοιιοποπ πω· ΖοιΙοιι πι· ΡοΙρ,ο Ιιοοοο οπο.

δι'οπο πιιο οιιιοιοοιιο πιοεο Απιιοοιπο πιιι·οο εοιοοο 'Γοτ

εοοοοπ, Μο π. Π. ποπ οοοοιι θιοοοΙι πο Βιιπιοοοιινιιοι

ιιο Οοετοιοοτ νιοεοοτ ποιοτειιιι.ιι Μπι ιΙοιοιοτοο οποιο

οοοο.οιιιιιοο ποι· οιιοπιιοοιι τοιοοε νιιοοεοι· ποπ, ννοιοιιοε

Βιοιοοοοιιιοι πο ΙΙοιιοινοοοοπ εοοοπ .ΙοοτΙιιιοποιι;ο οοοπιιι

Μιπ), εο οοοοο Μι· οοποποτεοιιε, ποεε πιο ΚοιΙοοοποτ

πππ Ρτοποοοεοοποι Μοοιοτπο οιοοι πιο Βοπτ τοπιοοιιιιν

Μ. Επι. οπο ιοτο ιιοιιπιοιιιΒο Νιι·οοπο Με ειοιιοιπο

ποιο οοιιοο πω, εο πιοεοοπ ιοτο ιιιοι·οροπτιεοοοο πω

ιιοοποπ οπι οιοοπι οοποτοο Ροοιοι· πιο οπιιοτοπι Βοπιπιο

Βοοοιι οοτποοπ. Βε οι ιιι οπο, ποιεε Μτ οπο. οοι οοιοοοπ

Ειοτιοτποοοο οπι ποιο τοοοι·οιιεοοοιο Βοποπ οοιιοποο, Μο

οε οπο ποι· οιοοι οοποιε εοιο Ιωοο, πο Μο οο πιιι ποπ

Ψιτοποοοο οιοοε ΒιοιΤοε Ζιι ι.πο οοιοοο, ποτ οοοοιιει:ο

ρογειοπιιεπιι ποσο ποι· οιοοι 2ο Βοπο ειοπιοτι ννοι·ποπ ιετ.

πιο οποοο επι πιοεοπι θιοοιοιο ποοο νιοΙο Ποιοτειιοοπο

ποπ οοοοιινοτιοο, πιο ειο ιποοτ σποτ ινοοι,ποτ οοποπιιιοοε

Πττοιι ποοι· πιο τοοιποροπτιεοοο Ψιτοεοιποοιι τοπιοοοιινοτ

$ποετοποοπ οοοοοοο πο οϋοοοο.

Ζπιπ ΒοοΙπεο Μ!! ιπι ιοοιπο Αποοοοιιιιοθ ιιοοτ πιο

ννιτοποο ποπ 8οοΙοιοιοοιιποτ οποιο 2οεοπιιοοοιοεοοο, ποοε

ποοεοιοοο οιοο οοΜοεο, οιοριτιεοο ιοετοοετοΙΙιο ερο2ιοεοοο

ονιτοιιο8 οποοιοιοι, ινοιοοο ιοοοι·οιιοοο οιοοι πιιι·οο Φο

οοοιπιεοο-ροχειοοιιοοοοιι σποτ ποιοο πιο το.πιοοοιινοπ πι

Βοοοοοοιιοο Φοεοι· Βοποτ οτοΙοι·τ ινοτποο οοοιι. Βιιοπ οι;

ποιοοπτΙιοο πιο Βοπιοοοιινιιοι πο εοτιο,οινοτιιο ποπ πο

"πιο οοοοοοι. Ποποποο εριοιοο Φο τοπιοοιοι.ινοπ Ειρω

εοοπιιοο ποε 8οιιιοιοιοοε οοοιιεο Μο πιο Τοπιροτοιιιτ, ποε

οροοιιιεοοο ΟοΜοοι πππ ποπ θιοοοΙτ ειο $οιιοπ οιοο ΒοΙΙο,

ιοποοι Φοεοιοοο που ΟιοεοπιιΜτοποο πιοοοτ οιοποιποο

Μοπιοπιο οιο οοποε Μοιοοοι; ιιιποοιιιοοπ ποπ ποππτοο πιο

ΟοεοπιιΜτοππο οτιιοιιοπ.

Νοοο ποπ Μιοτοο Πτεοοοοπ ποι· οροοιιιοοοοο ννιτοποΒ

ποτ Βοοιοιπιποιιποτ Μιπ οιοο οιοοτ ποσο ινοιιοτ επσοοο

ιοιιεοοο. '

ιιοιοι·οιο.

π. ιιοιιοει·οο: Γιοιιοτε 'Γχιιιιπεπιιιποοειιοππι. Ηχ

Βιοο, 1905, δ. 38.

Η” οιοο οι·'οοοο Ρτιιροποι ιετ οπο ιοιοπ 'Γγι›ιιιιοοοιιΙΙοο

ποηςοοιοΙΙτ. ννοΙοοο ιο οιιιοι· Ειιιεοιποοιτ νοπ πποοοοιιιιιοι· Ζιι

οοιιιιι.οοοοικιιπο ειιορπππιοττ ειππ ποπ εοιοιι.'- ιιοιοο_οοι·ιιιιιιιτοο

Μιπποι·π - ειο πιοιιοιιιιιοιιιοΙ πο.ι·οτοιιοπ.- οο Μιπ νοπ Μοτοι‹

οποοειοΙΙι. ποπ ιπι πιιι (:οοι·οιιοοοοπινοιοιιος νοι·οοοοιι. Πιο

Ββοο!ιοπ ι8$..ποπο ποε νοπ. Ποιοτοποιιιιοςοπ ;:οποπ ειο οπο»

Μο πιο οι ο π ο ο ο - ν ι π ο ι'οοοο, πω. Φωτ νοπ πιοοοι· ποπ οιοο

ιεοπ Χοι·.οιιο νοι·ειιιο, ποειε ιιιοιι πωπω οοοοιιποιοο Όοοιιος,,

Κοιιιοο οιιοιοοοιιιιο πππ 'Γιιοιπιιιοιοιο οσιοιι·Γ, ιιι-ιι ειο ιιιιιοι·ο

οοοριοοο οοιΖιιοοιοτιοιοοοι·οτιιτ νοι· οιοο μια ιιπά ποιοοι ποιο·

οοοιιοιο ποπ οοππιιοιι Μ. Αποο ιπι πιοοο οποιοοπο ποι· οπτο

τοπ ιοοοι'οι·ο ιιοοτΙοο·οο, πιο ειο ιιποιι οιοοτ οοοιιιιιιοιοο Μοιοο

πιο πιο οιοοιο Ρι·προτοι. νοπ οιοοοιιιιοοοι· Βοοοοοποοοοιι. ποπ

ιιιοποιοιι 8τοοοοι· Ηοιιοο.τοοιτ οπιη.τοιιιιιτο Μπι ποπ ιιοοιοςοιιοιιο

Βοεπιιιιιο ιιοΐοι·τ. πιο ποι· νιποι°οοιιοο Βοοιαιοπ Με πιο

Ριοοο ι·'οι:οο πιο Πιιι:οιοο,οιιοοιι. ι;οπιοιο, πο” ειο οιοο νοιι

Βοοιοιι π” οινοιιοπ ονοοοο οιι οιι·ιιοι·ο Βοοπιιοιο ι;ιοοι.

Βποο

Α. Αιίνοο: Βιο Ηοιιοοικοοιι ποε ΠιροτοοτιοοποιΙιπο οοι

νοτεοοιοποοοο 'ι'οιπροτοοπτοο ιΒοοποπιοοιι). ΙΙγειοο.,

1905, ο. πο.

Μι· ΨιοτοιοιιΙιο ννπι·ποπ Ιβ Ρι·οοοπ νοπ οοοπ ειο πιο" Ρο

τιοοτοπ οποποοοιοι. Πιο ΒοοιΙιοο ιοοιοο ποοιι ποσο 6-Ι5 Γιο.

ποπ ποπ ικοι·οπ ιπι ποοιι 6-90 'Ρομπ.

21 Ρι·οοοο νοπ νοτοοοιοποοοπ Ροιιοοιοπ Μιι·ποιι οοι Ζιιποιοι·

τοπιμοτο.ιπτοο νοι·ικοοιτ. Βιο ΒιιιιιΙοο Μιι·οιι ποοιι πιο οοοοπ

ποοιι 4--οΐ 'Ι'οιςοο, ιπι. ιιοοιι 9-120 'Ι'π,<.ςοο, οιιιο 30 Μεεε.

πιο Ιοοι;οι· Ιοοιοπ πιο ιο Μοιοοι·ιιοοιι οιοι.ςιιοοιιιοεεοιιοιι ιιπ

ειιιοπ. Ζννοι Ρι·οοοπ, ιποιοιιο πιο Βιοτι·οοοοιιπ,ο· ιιι πιιποοι·

8οοιοοι 4 Μοποιο, οοιιοοπιιποποιεο 34 Τοπο ιιοοι·ιοοκοιι. ιιιοιιοιι

ιο Ποιοοι·οποο πο Με. Β'/ε οιοποιο οπο.

Βει οποοοιιοιοοι Τι·οοοιιοιι ιιιοι·οοιι πιο Βο.ιιΙΙοιι ννοιι. ιι·ιιοοι·

πιο. 19 Ρι·υοοπ, πιο ιπι Τιιοι·ιιιοοιοτ ιιιιιιιιιοι·οιοοιιοιι ειποι· Γοπι

ροτο.ιιιτ νοιι Βΐο οοι ι·οιοοΙιοιιοιο Ι.πι'ιοιιιι·ιιτ Βοιι·οοοποι Μιτ

ποπ, ννοι·οο ιιιιι·ο 4-22 'Γπ,ςοπ ιπποπ ΙΟ) οιιιΜΙ10ιι “πιο

Η Ρτοοοο ιο πιιιιοοτ εοπιοιπ Μιτποιι ιπι Τοοι·οιοοκοι οιποι·

'Ι'οοιροι·οιιιι· νοιι π- 60° οποο;οποιοι. επι ννοι·ποο ετοι·ιι ιιοπο

14-30 $ι.ποποο.

ιο Γοιιοιιιοι· οπο νοπ 4- 60° ννπτποο ιιΙΙο Ριιιιοοο οιοι·ιι πιο·

ιιιοποο ποοο 3 Ντοοποο. Βοι -ι- 70° ιοοιοιι πιο οωιιοπ ποσο

οοοιι οιποτ ιιοΙοοιι θι.ι.ιιιπο πππ Μιτοιι ιοι. ποσο οιοοτ διποπο.

Βοι -ι- 80° Ιοοιοπ ειο ποοιι ποσο 'Α, ιινοι·οο τοι. Μισο 1/2$τποπο.

Βει -ι- ω" νι·οι·οο πιΙο Ρι·οοοο ιοτ. οποο 'Η Βιπππο.

Πιο Πιροιοοι·ιοοο2ὶιΙοο ειππ οοιοιι πιιἔοιποἰπ Ιιοιιοοι·. Πιο πο·

οιιιιοιο πιιι·ι'ιοιι Πιι· Ποοιοι'οοτιοοοεννοοοο νοπ Βοποικιιοε οοιο.

Βποο.

Βιιοοοι·οοποιοοπ πππ Βοορι·οοοπποοιι.

Α. Βο.8ιπεογ: 1.οοτοποο ποι· Κιπποτοτοοοοοιιοιι. [.οιρ

πιο. νοι·ιοο,ι νοπ θ. Ηιποι 1905.

[πιο Ι.οοι·οιιοο ποε οοιιοποιοπ Βοι·ιιοοι· Κιιπιιποιο οι ινοι:

νοι·οι·οιιοτ. πιιπ οιιιι·οιιτ οιοο ποι· οιιο;οιιιοιοοο ΑοοτοοοιιιιοΒ ποπ

ονοι·ιοοιιπιοιιος. Αι:οο ιο ποοοι·οι· ννοοιιοοεοοτιίι. ιοτ οοιποι·

ποπ :ιπι ππε ποπιοΙο ποπ οιοποιοιιοοο Ψοι·ο οιοοοΜοοοο Μπ

ποο. Βιιιο Απποεο πιω ποι· πιιποποο ιο ιιιιτιοπ ΖΜοοοοο

τοπιιιοιι. ποτοτ. ιιο,<ςι οοιοιιε πιο οποιο νοι·. ίπ ιο.οτ _ιοποιο οιιι

ποιποο ΚοριιοΙ οπο Υοτοιοεοι· οπεΒιοοιοο νοτοοεοοι·πιιοοο νοι·

ι.ςοοοπιιοοο.

Πιο ΠοποιοιΙοοο ποι· Κιο.οοοοιιείοι·ιποο οι νοπ ποι· τοιοιιοπ

Μεοοποοοπι”ιιιοιιοιι βοοοιιοοτιο.οι·πιιςποο νοι·ιοοοοπε πιιι·οιιπι·ποποπ

πιιπ οπο. ποιοιιοπο οοινοι·ι.τοιοοπο ΚτοοοιιοιιοοιΙποι· ιιΙιιοιτιοτι.

πππ οοΙοοι.

Β. οοι ιο ιιιοτοροπιιοοοοι· Βοοιοοιιος ποο .<.ςοοοιοο, ννπο οι·

οοιοοτ. οι·ιοιιι·οο. πιο νιοΙι'ιιοο «ιοοποι·ο κοινοτποπο οοιειοεο

Ροιγρι·οποιοοιο» νοοΜι·ιτ. οτ, ποοπ «πιο νιο ιποπιοοι.ι·ικ ιιοι.πι·οο

οι ιιπ οιοπιιοιιοο Οη.ιοιιιοιοιιο ιπ ιιοοποιο» ονιι·οοπιποοιι; ποπ

οιοο ιπποε οιοο πονοι· ιιιιιοπ. Πιι· οιοι·οππ ιιι ποπ πο; επ ι.ι·ο

τοπ». - πιο εοοοιιοι·οο ΒιοΒοιιοιι πω' πιο οιοποιοοο ΚοριτοΙ

Μαιο ι°ιιἔιιοιι ιιιιτοι·οΙοιοοπ.

ο ι ο ο· ο π.

Ρ ο. Βιοποτι.: υπ Κιοποιοτπιιοτποο ιπι $οπΒιιοπεοΙιοτ

πππ πιο ΡποΒο νοπ Μπιιοτ ποπ Κιππ. π. Απο. οιιιο.

χοι·ο. 1906. Βπιιο.

Ποπ οοι Αοι·ιι.οο ποπ Ι.οιιοιι ινοιινοι·οι·οιιοιο Βιιοο οι·ιο;;ι

οιιιο ΓιιΙΙο νοιι Μοοοοεοιιοιπιοιιοπι οιιιιοιιοι, ποε ποιο νοι·ι”ο.εοοι·

ιο ειο ι.;οιοιι·οιοΙιοι· ποπ ποσο Ιοιοοι ιοεοΙιοοοτ ?οιοο νοτοι·οοιιοι

Μι·π, πποε ιιιοιιτ. ιιπτ ποι· Λικ, οοοποι·π οποο ιοπο ιιιιοΙΙιαοπι.ο

Μιιττοι· ποπ «ποποιι Βιοποι·ι» πιο Νιιιιοπ πο· ιοι·ο Κιοιποπ

Ιοοοο Μι·π.

Ποπ Βιοιϊ Μ; ι”οιο·οοποιοιποοοιι ,ιιοοι·πποι.: 1) Πιο Κιπποι·

οιοτωιι:οοοιι. Πιι ο1°8ι.οιι οοοοποιοιιτ. Σ) Νεοι·ηηΒοιπΕ··οηο ποπ

Νοιιι·ιιιιο·οπιιιιοι πω· Κιιιποι·. 8) Πιο δτιΠοο πι1τι:Ιι πω.» ποπ



Αιιιιιιειι ιιιιιι Με εεε” νοιι Μπιτει· πιιά Κιιιά. 4) Με Μπει

Ιιε!ιε Βι·πε.ιιι·ιιιιΒ·. ε) Πιο $τϋι·ιιιιιζειι άετ ΒιιιΜιι·ιιιη;.

θειιι· ιπιειεεειιιιι. πι. Μιε εο2ιεΙϋΚοιιοπιιεειιε ει·ειε ΚερἱιεΙ

Με» Με Κὶιιᾶει·ετει·ιιΙἰεΙιὶ‹ειι ιπι ειετειι ΕεΙιεπειειιι·, ιιι Μπι πιιι

ΗιΙϊε ειιιεε ειι·οεεειι ειιιιιετιεοΙιεπ ΜειειιεΙε “πιει ινιι·ιι, «Με

Με δειιιεΙιεεΙ ιιεε ινειάειικιειι ΜειιεεΙιειι ιιιιννει.εει·Ιιειι ιιεειιιιιιιιι

Μιά νοιι άεπ νει·Εϋεεει·επ ϋιιοιιοιιιιεειιειι ΜιιιεΙιι», ιιιι‹Ι Με

Με 52ιιιι.:Ιιιι;,πεετει·πΙιειιεειι ιιι Ιει2τει· Ι.ιιιιε ειΓοΙει·ειοΙι Ιιειι8.πιρΓι

ννει·ιιειι ιιιιιιιι ππι· Μιι·εΙι ΗΜ" εεε ιιιιιιοιιειΙεπ ΥΥειιΙειε.ιιιιεε

πιιά άεε ΚιιΙιιιι·πινειιιι'ε.

Βιπε ιι·επι·ιιι;ε ΠΙιιειι·ἰει·ιιιιε: άετ ΗιειιιιεΙιειι. Μεεεε 88.ιεεε

ΜΜΜ. Με ειιοι·ιιιε Μοι·τεΙΜιτειιΠει· όει· Βιιιιε;Ιιπε·ε ιιι ΒιιεεΙειιιι.

Μ.

Πι·. Κοιιτε‹ι Οοιιιι (ΒειΙιιι): Κιιιεπε πετ ΖειιιιιιιειΙ

Ιιιιιιεε. Επι ΙΙιΠεΒιιεΙι απ ΒιιιΜετειι0ε πιιά Ζειιιι

ιιτειε. ΙΙΙ. νοΙΙειειιειε ιιιιιεεειΒειι.ετε ιιιι‹ι νειιιιεΙιττε

ΑιιΠεεε ιιιιι 106 ΑΙιειΙεππρειι ιπι Τειιι. (ΜΗΝ' ιε05.

νει·Ι:ιε νοιι Γιεειιει·'ε "Με ΒιιοΙιΙιε.ιιΜππε; Η. Κοιιιι'εΙΜ.

Πε.ε ι·οι·ὶἰεεειι‹ιε Πε.ιιάΙιιιειι άετ ΖειιπΙιειΙΙιιιιιόε, νι·ειεΙιεε νει·

ιιιειιι· Με πιιπ .Πιιιι·ειι ιιι πει· Β'ει·ιιι ειπεε εεεεΙιειι1επειι Κερειι

ιιοπειιιιι·ειιε Πιτ Κε.πόιπετειι άετ ΖειιιιιιειΠιιιιιιιε ει·εεΙιιειι. Μπι

ι.ι:ιεΙι "νει δε.ιιι·ειι Μιιιιι ειπ ει·ειιιι2ειιεει· Π. 'ΓειΙ ιιιιι Μι·

εεΙιιιιιτεπ Με· ΒιιΜει·ιοΙοειε. Αι·2πειιιιιιιεΙΙειιιε, ΑΙΜ. Οιιιι·ιιι·

Με Με ερεειεΙΙε ΡειιιοΙοειε πιιά 'ΓΙιει·εριε ι'ιιΙ,ε·ιε, Με ιιι Με

ιιιτει·εεειει·ιεπ Κι·ειεειι ειπε εε ΐτειιιιιιιἰειιε ΑπΓιιειιιιιε ιιείιιιι

σειι, Μιεε εε και Ιιειειιε ιιι ΙΙΙ. Αιιιιεεε ει·ευιιιειιεπ πω!

ιιιιι·εΙι Ιιεει35.ιιάι8·ε Βιινεἰιειιιιιεειι πιι‹Ι Ηιπειιίϋεπιιμειι ιιι ει

ιιειιι ειιιιιΙιεΙιειι Βιιιιτιε νοιι 718 $ειιειι ε.ιιεεννιιειιεειι πι. Πει·

ι·ειεΙιε ιιιιιιιιι εεε Βιιε!ιεε ιει ιιι ΙΟ Αεεειιιιιιτειι ειι,ε;εοπιιιει.

νοιι άειιειι Με ει·ετεπ 8 Με Ηἰειο!ορ;ἰε, Αιιετοιιιιε, νειειειειιειιόε

Αιιε.ιοιιιιε, ΒιιιννιεΙιεΙπιιεεεεεεΙιιειιιε, ΡΙιγειοΙοι.ςιε. Ρε.ιΙιοΙοειε,

ΒιιΚιει·ιοΙοε;ιε πιιά Αιεπειιιιιιιε1Ιειιι·ε, εοινειτ. Μεεε τει Με

Ζ>ιιιιιΙιειΙΙιιιιιιιε ιιι Βειι·ιιειιι Ιιοιιιιιιειι, Βιιιι€ειι, ννοιε.ιιι' ιπι θ.

Αεεειιπιιιε ειπε Ιιιιικε ιιΠ€. Οιιιι·ιιι·ειε ι”οΙιςι.

Ιιι ιιεπι ιιιιιιιιπει·ειεΙιειειι, 10. ΑιιεεΙιιιιιιε. όει· Με Απε ιιε

εοιιτΙει·ε ιιιτει·εεειει·ι, ενει·ειεπ εειιΙιεεεΠειι επι 160 Βειιειι Με

Κι·ει1Μιειιειι εεε Μπιιιιεε πιιά ιιει· Ζιι.ιιιιε εΒεεΙιεπάεΙι. ιιιι·ε

θγπιριοιιιε. Πιιιι;ιιοειε, Ριο,ειιοεε πιιά ΤΙιειε.ριε ειιιεεΙιειιιι Βε

ειιι·οειιεπ πω!. ννο ιι6ιια, Μιι·ειι ΚιειιΙιεπεεεεΜεΙιτεπ ιΙΙπειι·ιετι.

ϊΙειιειεΙΙ κι άειι ιιειιεπ Ροι·εειιιιπ,εειι πιιά Βι·Γειιιι·πιι€ειι Κεειιιιιιιιε

εειι·ιιιζειι.

ννειιιι Με Βιιειι ειιιεΙι νοι·2ιηιεικειεε ειι- διιιΜει·ειιάε ιιε

ειιιιιιιιτ. Πει. εε ννιι·ιι όοεΙι ειιιεΙι Με ρι·εΜιεεΙιε Απε, ιιιιιιιειιι

!ιο!ι όει· Ιιιιιιάιιι··ει, πει· ιιιι.ιιιιε· ιιιιειι Ζειιιιιιι·8.ιιΙιιιιειιειι επ ιιε

ιιιιιιάεΙπ πω, ιιι Μπι ερειιεΙΙειι 'ΓειΙε ιιεεεεΙΙιειι ιιιειιιεΙιε ει·

νι·ϋιιεειιιε Αιιειιιιιιιι. Με ΒεΙειιι·ιιιης ιιιιιΙειι.

Ι)ι·ιιεΙι πιιά Αιιεετειιιιιιε: ειπ! - Με Μι· Με Με Με Κνω

Ιιειι εεε Κοι·ιιιεΙἀεεΙιεπ νει·Ιιιεεε επ εεΙιειι εεννοιιιιι ειππ -

Μιι·εΙιειιε επι.

Βει·πΙιοιι'.

Οιιιιιιιε.πιι: Ιιειι.Γιιιιειι Μ· ιΙειι ΒΥιιΜιοΙοΒἰεεΙιεπ Ορε

ΤΒἘΪΟΠΒΚΠΝΜ 2. ΑΠΗ-(Βειρει;, νε·ι·ιιιΕ τοπ 'Πιιειιιε 1905).

Ιιι Ιιιιι·εει· ρι·ει;ιιειιιιει· Ε'εεειιιιε Πιιιιετ όει· Μπεν ειπε ειπ

εεΙιε.ιιΙιεΙιε Βεεειιι·ειιιιιιις ειΙΙει· ιγριεειιει· Ορει·ιιτιοιιειι. Ι)ιιε

Βιιειι πι ειπ ;.ςιιιει· Ι.ειιι”ει!ειι σε ‹ιεπ ,εγπϋΙιοΙο,ε:ιεειιειι Ορε

ι·ιιιιοιιειιιιιειιε ιιιι όει· Ι.ειοιιε οιιι! ΚειιιιιενειιιιιεΙΙ Μπι Αιιι”ιι.ιιι:ει·

Ιιει εειιιειι ει·ετειι δειιι·ιτιειι ε.ιιι των ορει·ε.ιινειι ΜιιιΠιιιιιπ ειπ

ιιιιιιει· Πιιι,εεΙιει· εειιι. Ιιι Μεεειιι Βιιιιιε ΜΜΜ. εε εειιιειι ειιεε

ιιιεεεειιεπ Ρ!ιιικ ειιιειι ιιι όει· ΒιΜιοιιιειι εεε ΒρειειεΙιετειι ιιεΙιειι

ιιειι ειιειιιιιι·ΙιεΙιειι Ηιιιιιιεϋε!ιει·ιι. Βιιι ει·οεεει· νοι·ειιε; ειπε Με

ειιιιΙι·ειοΙιειι. ιπει.ιιιΙιτινεπ ΑΜιιΙάιιπεειι. Πιε ειιι€ειϊιιιιιειι Ορε

ι·ιιτιοιιειιιεΗιοάειι επιιιιιιιειι. εοινειι Με ιιιειιι. εΙΙ;ειιιειπ =,.ςϋΙι.ιε

ειπε. ειπε Μι· Ιιεννιι.ιιι·ιεπ Μιιι·ιι ιι'εεΙιειι 8ειιιιΙε.

ιν. Βεε!ιιιιειιιι.

Ε. ιιιιίτεειιι: ΡειιιοΙοειε πιιά 'Ι'Ιιει·εριε Με Ιιιιιιεειι

εεΙιινιιι0ειιειιι. 0905, ννιειι, Αιτιω ΙΙ0Μετ.)

Μπι Βπειι επιιιιιΙι ειιεεεΜιεεεΙιεΙι Με ειςιιειι ΑιιεεΙιε.ιιιιιι€επ

πιιά Ει·ι”ιιιιι·ιιιιςεπ εεε νει·Γε.εεει·ε πιιά Ιιιει·ιπ !ιε,ε;ειι εειιι νι|ει·ι

οιιι! εειιιε Μ5ιπειεΙ, ό. Ιι. ειιιει·εειτε ιΜπιιειιΙιεΙιΙιειι άετ Αιιι'ίεε·

ειιπς. επάει·ει·εειιε ι·ιεοι·οεε Νεεἱει·ιιιιε; πιιά Ιε;ιιοι·ιει·ιιιιι: Πεπι

ιΙει ΑιιΜιεειιιιι;ειι πιιπ Βεειιιιε.τε. κι” επιι€ιειιει Με Λε ιι ο

Ιο,4;ιε Βειι·ιιΤι, εε νι·ἱι·‹ὶ Με ανοΙΙΙιοιιιιιιειι ιιιιει·ινιεεεπε» Ιιιιιε.

ΙειιιοιιειΙιεοιιε. Μιι·ειι ννιάει·Ιεειιιιε άετ εσιιι·νειεπει·ειι Αι·ε·ιι

πιειιιε ιιιι€ειειιι, Με Πει·ιεειι 'Ι'Ιιεοι·ιειι (Βειι ι·ιιι,<.: ειε.) αει·

εεπ εε μι. Με ιΒιιοι·ιει·ι πιιά ιιιιι. ειιΙιεΙΙειιάει· ΒιιιεειιιαΙιειι

Με εειιοιι ιιιιιιει· ειιίεεειεΙΙιε 'Γιιεοιιε εεε νειι“εεεει·ε ε.ιιεεε

εροιιιιειι, ννοιιιιειι όει· Τιιεει·ΙιεΙπεειΙΙπε ιιι Με Ι.ιππε·ειι ει.ετε ππι'

ιιειιι Βιιιιιινει:ε εεΙε.πε;ειι εε!! πιιά ειπει· ιιεειι Βιιιιιι·ιιειι ιιι Με

ΒΙιιτεειεεεε :ιιιε άευ ειιΜιιειιι.ειι ιιιε. Εγιιιριιάι·ϋεεπ. Με Βιπ

κε.ιιΒε ίοι·ιειι ιιι Με ΕγιππΙιεειιιιειι εοΠειι 'Ι'οιιειΙΙειι πιιά ΜεΜ

ΜΜΜ Μ·ιιεειι Μεπειι. Π” ρι·ιιπει·ε επ άει 'ΓιιΒει·Ιιε!ειΙειιπε.:

ιει - εεΙΙιε·ε ννπεΙιει·ιιιιε· ιιι Με· ννιιιιιι ΙιΙειιιει· ΒΙιιιεει'αεεε.

Μιι·ιιιιοΙι εοΙΙ Με” 0ιιΙιτει·ιιιιοπ πιιά Νειιιοεε-νει·Μιειιιικ ιιι

άειιι νοιι ιιειιι εεττ. σειιι" ρ;εερειειειι θενι·εΙιε ει·ιοιι;ειι. “Με

ιιιιΙιειε @Με 'Ι'ιιΙιει·ΙιεΙ πι ιιιιι· ο" ΠιιτεΙιεειιιιιιτ Μιι·οιι ειπ

Ηει”ϋ.εε ιιιιι νειΜεΙιτει· ννιι.ιιά» Ο!). Με Απεϊϋπι·ιιιιεειι εεε

νει·Γεεεει·ε ειπε ιιιιι·ειι νιεΙιε.ειι ιεειιτ ιιιειιΒ·ειιιιιιιε ΑΜιιΜιιιιεειι

ει·Ιε.ιιτει·ι. Πειε Κεριι.εΙ νοιι άετ Πιεροειιιοπ πι· Βικι

εειιρΙιιιιιεε Μιι·ι”ιε ιπι Εθ.Π28Ι1 ιιι·ειιιεει· ινιάει·ερι·ιιΜι ει·ϊειιι·επ,

ειιιιιε.Ιτ Με: ιιιιεΙι ινειιι€ει· ειε;ειιε Απεειιειιιιιιιεειι εεε νει·Γεε

εει·ε. Με Ρι·ε.εάιΙεειιοπ εεε ιιιε. Ρι·οεεεεεε τει Με Ιιιιιικειι

εριιιεπ Με Μιι·ειι Με εεΙιΙεειιτει·ειι θιι·ΚιιΙετιοιιενειΜΜειιίεεε,

Με Με ΗεΓτεπειειιιειι ε" ΒιιιιΙΙεπ ει·ΙειεΙιτει·ιι, ειιιιιιιι. Πιο ιπι

Κε.ριι.εΙ «ΚΙιιιΠι ε" Εππεειιεειιννιιιάεπειιι» ρι·οροιιιει·ιο 8[8'

όιεπειπιειΙππε άετ Ι.ιιιιἔειιιιιιιειΙ‹ιιΙοεε Μιι·ι' ιιιειιι. επι «Με.

ιπειιιε ΑιιΓπειΙιιιιε τεειιιιειι. Μι ιιιε ειπε ειιειεπιιεειι-ΙΜιιιεεΙιε ιει

πιιά ειιιιει· καιει· ΙιΙιιιιεειιε ΒεΕπιι‹Ιε ποειι 8ειιιιοπεει·εεϋπιεεε

Μιι·ιιιιειι ΙιΙειεειίΜει·ι ινειεειι Μιιιιιειι. - 'Ι'ιιιιει·ΙιιιΙιπ νικά Με

ει·Ιειιιιιιεε 0ιεΒιι0εΠεεΙιεε ΗιΠειιιιιιεΙ ιιεεειοΙιιιει, Με Διιυνειι

Μιιιε άειε.ιΙΙιειτει· ιιεερι·οειιεπ.

Ιιιι Ηιετε.ρειιιιεε!ιεπ Αιιεειιιιιιι ΜΠΕ Με ιιι·ιτιεειιε

ΧΥιιι·όιε·ιιπε από Βεαιϋιιόπιιε: εεε «Ιιγειειιιεε!ι-Με.ειειιεεΙιειι

νειΐειιι·ειιε» ει.ιιε;ειιεΙιιιι Με εοΜε Με Ιιει·εεΙιιιειε ΑΙιννειιι·

ι.:ειςειι· ι.τειι·ιεεε ΑιιεινιιεΙιεε ιιει·εεΝιειι. Με Ηγει·οιιιει·:.ιριε νειΠ

νει·Γιιεεει· Με ννιιι·ιιιε νοΙΙΙιειιει· ιιεεεΙιι·ιιιιΙα ιι·ιεεειι, «νοιι Κει

ιεπι ΧΥε.εεει· Ιιειιε Μι πιειιιιιΙε Με ιιι Ιιεἰιιειιι ΒιιιΜιιιιι ιΙει·

ΒιιιιεειιιιιΙιει·ιιιιΙοεε ΗεΙιι·ε.ιιεΙι εειιιεειιι». Ζιιι· Βείϋιάει·ιιιις όει·

Πεεειει·ιιΜιι·ιιιις Μιά (Ηγεει·ιιι ιιι ει·0εεει·ειι Ποεειι ειιιρΓοιιΙειι.

Πει· Νιιτεεπ νοιι Κι·ευεοι πιιά Αεεειιιιι Μιά νοΙΙΙιοιιιιιιειι ιιε

εἱει·ι., Ιιει ιιιιι·ενειιϋεειι Ηετοιιιι_ιεΙιιιοπειι Με νει·Ι'. «επεεει·

2-ιΒιε.Ιιεειιι Αιιιιι·ειειι νοιι Ρπειιιιιοιιιειι ιιειιιειι Βι·ΓοΙε;» Βε

εε επ.

(ΑΙι-)'ΓιιΙιει·Ιιιι!ιπ Μι νει·ι”. νιεΙ νει·ννεπάει, εοιινοΙιΙ ιιε.ειι Ρε

ιι· π ε ε ιι Η γ Με ιιιιειι ιιεπει·. @μια ΠεΙΙιοιιε (Ποε. ν. 1 πειπ",

ιιιειιι ΙιϋΙιει·, πιιά εκει· επεπιεΙΙ πει νοι·8εεειιτιιιεπειι, ιιεΙιει·π

άευ Κι·ειιιι:επ), Με νει·Γεεεει· Με» εειιιειι πιεΙιει·ιεειι ΒεεπΙιε·

ιεπ Με εεΙιι· ιιοιι'ιιιιιιι;ει·οΙΙ Ιιειι·ειοΙιτει.

Α. Ε'εΙιιι.

ΖοιιιιεΙι: Ζει ΟΙιιτιιιειε άετ Πτετει·ειι. Κιιιιιεειιε πιιά

ε.ιιιιωιιιιεειιε Ππτετειιειιιιιι€ειι. (Βει-ιιιι. 1905. Βιιεειιννειει.

νει·ι'. νει·ϋΗειιιΙιειιι. ιιι ι·οι·Ιιεεειιάει· ΚΙειιιει $ειιι·ιΓι εειιιε

ειπε άειιι ειιετοιιιιεεΙιειι πιιά ειιιεΙοε·ιεειι-ειιειοιιιιεειιειι Ιιιειι

ιπιειι επ Βει·Ιιιι ειε.πιιιιειιιιειι οι:ειειιειιιιπεει·εεπΙιετε. ΣΥεεειιι

Με άεεΙιι·ιρτιν-ειιιιιοιιιἱεειιειι Οπει·ιιΜει·ε,ινει·εεπ εἰε Μιι·σΙι ειπε

,εο.ιιΖε ΠειΙιε νοιι ριιγειοΙο,ςιεεΙιεπ πω! Ι-:ΙιιιιεεΙιειι Βειιιει·Ιιππ

ι;ειι πιιά Εκιιιιι·εειι Μιι·ειιεεεειι πιιπ Β·εννιιι·ει, Με ιιει Μι· ειι

εειιεΙιπι-ιιιεεεειι0επ Πιιι·ειεΙΙιιιιεεπειεε εεε νει·Γιιεεει·ε Με Με

ιἱιι·ε Με ιιΙειιιειι ΒἰιεὶιΙεἰπε εεΙιι· ειιιε;ειιειιιιι εεειιιΙιειι. Ι.ειάει

ειπε πω· ιιιυ.ιιεΙιε Με Αιιιιιιιιιιιι;;ειι ιιιειιι Με «εειιι· εεΙπιιεεει

ιιι ιιεεεἱειιιιειι.

ιν Μ: ιι ε ι· ι.

Ριοιοκο!ιε

εεε άειιι:εοΙιεπ Μπι. νει·ειιιε ειι Μ. Ρετει·ειιι1ι·8.

1335. 8ιι.ειιιιι; επι Η. Γεει·ιιιιι· 1905.

1. Οι. Θει·ιιιεπιι άεπιεπειι·ιει·ιι ειιιειι ιιΙειιιειι Ρει.ιειι0ειι

πιιτ ειπει· ΓειιΙει·Ιιειι'ιεπ ότιεΙΙιιπες εεε ιιιιτει·ειι Ιιι

εεε. Πει· Κιιιιιιε Ιιειιιε ειιιειι ΑΙιε2εεε ιιιι°ΑιιεειιΙπεε ειπ Κει

τιεε Με δοεΙιιιειιιε. Πει·Αιιεεεεε ρει·ι'οιιειιε ιιι ‹ιει· θεεειιιι Με

8.ιιεεειειι ΑιικειιινιπεεΙε. Πιιι·εΙι Νει·ιιειιτειι·πιιιιοπ πισω εισΙι

ειπ ετε.ι·Ιιεε Βιιιι·οριιιιιι εεε ιιιιιει·ειι Με", νι·εΙειιεε ιιιιΙιεννεε

πω :ιιι πειπ ΚποεΙιειι ειπε-ι ννιιι·άε ΜιιεΙι ειιιε πειτε ιι·ιειιιει·

ΐϋι·ιπι,ε·ε Νει·Ιιε. Ι)πι·εΙι ειπε Ορει·ειιοπ ιιιιιεειε ειιιει·εειιε Με

Ιιδειιιιε ιιιιιι ΗεΒιιιιι; εεε Πάει: ιιιιτΙ ειιιιι·ει·εειιε Με Βιιιε.Ιιιιιιε

εεε Με” ιιι ιιοι·ιιιεΙει· 5ιεΙΙιιιιε ειιεεειιιειιι ινει·πειι. Νε.ειι Μι

ειιπει ιιει· Νιιιιιε πιιά Ε`ιιιειιοπ Με ιιιιιειεπ ΜΜΜ: ιιι ποι·ιιιεΙετ

ΗϋΙιε πιιά ΒιεΙ1ιι:ιι;, μι: εε ειιιειι Πει'ειιι επ ιιεεΚειι ιιπ‹Ι5ιἱιιεε

ιζει;ςειι ιιοειιιιιιιιιμε ι”ειιΙει·Ιιε.Γιε ΑιιιιειΙιιιιε επ ιιιετειι. Πει· Πε

ΓεΙιι πω· Μπι· Με πω· ιιεειιωιιωι, εοιιάειιι ιιιιεΙι ι·ειεΙιΙιεΙι

ειιιειι Ζειιιιιιιειει· Πει'. Βιπε ειιιίεειιε ΠεεΙιιιιιε; ιιι εεε ΗϋΙιε

άετ Ηειιιννιιπόι·επάει Ιιε.ιιε ιιιιιει· ιιειιι Ιιερρεπ ειπε ΗϋΙιΙε με·

εειιιιιιειι. Πε ιιιιιεειε ε.Ιεο άει Ιιερρειι εε Πει Ιιει·ειιεεει·ειειιι

ννει·‹ιειι. Μιεε άει·εεΙΙιε άειιι Βοιιειι Με επ άεεΙιειιτιεπ Πει'ειιιεε,

Μιιιι Ηει.ιιιιε εεε ιΤοεΙιεειπεε ιι.ιιΙιεςειι Ιώιιιιιε. Οιεεεε πει· Ιιει

όει· ιιΜιεΙιειι νει·Ιειι;ει·ιιιι€ ειιιεε εεειιεΙιεπ Ιιερρειιε πιειιτ ιιιϋε·

Ποπ πιιπ! Θει·ιιιειιι ιι νει·ιιιιιι Μιιιει· ΓοΙεειιιιει·ιιιεεεειι: Ειπε Ι

Ζειιιιιιιετει· νοπ πειπ Πειειιι ειιιιει·ιιι ννιιι·‹ιε ειπ ειιιερι·εειιειιιι

1ε.π.<.ιει· Ηειιιι1ιιπρεπ ππι. οΙιει·ει· Βιιειε ειπε άετ Ηε.ιιτ όει· ινε.ιιικε

αειιιΙ6ει. Πει·ειιιι' ιι·πι·άε Με Ηιιιιιιιι·ιιεΙιε 2ινιεειιεπ Μεεειπ Μιρ



πεπ Μ!!! πε!π ει! πεο!!ει!πειι !!ε!'ε!!!ε ιιπ!ει·ι!!!π!ε!!, πει· ιπο!!!!!

ε!ε!·!ε Ηιιι!!!!ιρρειι !ι!ππιιι·ο!!Βεεοςεπ ιιπ!! !!! πει! !!ε!”ε!!! Με!!

ο!!επ εεεο!!!!ιεε!! ιιππ !!!!!ι·ι·!. !)!!.πι!!·ο!ι !!ε!!!ι!ι! πεε !.!π πεπ π!!

!!!;ε!! 8!!!!ερι!ιι!!! ιιπ!! νι·ι!ι·πε πει· Ν!!!·!!επ!!·!ο!ι!ει· ιιιιεεε!!!!!!.

!)!ε!!!!εε!οπ:

Πι·. Β!εε Με. Γ!!! ε!!! ε!πε!ιεο!ι!εεεππε !!'ει·!”ι!!ιι·ειι !ει. !!!!

ννεεειι!!ι‹·!ιεπ π!ε Με!!! πει· Νιι!·εε !πεεει!;ε!!εππ. Βε! ο!!ει·!!!!ο!!.

!!ο!!επ Νπ!·!!επ ε. Β. πεε!! νε!·πι·ε!!πι!πεεπ !ιπππ !πειπ πι!!

'Τ!ι!ει·εο!!'εο!ιειι '1'ι·ππερ!!ιπ!ε!!οπεπ ειιι!! Βι·ΐε!!.ιε ει·ε!ε!επ:

!!ε!'ε Ν!!!!!επ _!εποο!!, Με ε!ε ιιεε!! Κποο!ιει!!!ιοεεεεεπ Με!

!!!ε!!!επ. Με!!! ει!! !!εε!επ πιιιο!! !.εεε!!ε!!ε !!ε!!!!!!!!!ρεπ, ενεπ

!!!ε!! ιι!!!!ε!!!! Πιι!ε!·!!!!ιπε!ι!πρ; ,εε!!!!!!.

Πι·. Ι·"!ο!!: Γ!!! ι!!!!.ε!!εο!!ε Ορει!ι!!ο!!επ ειπ! ι!π!ει·επ !!!πε

π!!!·!“!ε ε!ο!ι ιιι!!ει· Πιπε!!!ιιπεπ π!ε νοπ Ρι·ο!'. Ζοεεε ν. ιι ει! -

! ε ι! Πε! ει!!!!!!!!!!επε Νιι!·Ι!επιιπ!ει!!!!!ει·ι!πε π!!! Ρε!!ιεε!νε!!ο

ε!πρ!'ε!ι!επ. !!!εεε !!!!ε!!!οπε !!!!ιπε νει· ω!! νοπ (!ει·ιπ!ιπ!!

ε·ε!!!!!επ !'ε!·!ε!ι!·επ πο!! νο!·ει!ε· !!!ι!;!επ. πιι.εε πἰε Οοει·!ι!!!ι! π!!·!!!

!π !!ε!“ε!·ε Ηε!!!ε!!εεο!!!ε!!!επ νε!!!ιεει·! ι!ν!ι·π, !!·εε πω!! ω!!!

!!!!!.εει·ε!!οιι πεε Βρ!!!ιε!ε ειιι· Βε!!!·ει!οπ !!!!ι!επ !ιειππ.

Πι·. Β!ε ε ε !ΐΙ: Βε! ε!!! Β ο!! π ε ! Ι ε ι'εο!ιε!! Ορει·ε.!!οπ, Ιιε!

πει· !!!!!!! !!!!ει· ει!! μια!!! ι!ν!!·π, π!!! πιε!! :ι!!ει·π!πΒε π!!! Β!!

πι!πε νοπ Α!!ιει·οπ!επ !!εο!!ε.ο!!ιε!.

2. Π!. Ι! ιι π! π πεπιοπε!!!ε!·! ει! πεπ Κε!!!!ιοι!!' ε!πεε Κπι!!!επ.

πει· πεε!! ε!πει!! Τιη!!!!!ε Ει·εο!!ε!πι!πε·ειι νοπ !!!!! γ π ιι ε τ ε

ποε!! !!ε!!ε!ι!. Ε!! νι!!!ιπε ε!!πεο!!ε! 10 Τες!! Μπι; !π!!ι!!!ε!·!,

πειι·επί !ι·εο!ιεο!ο!ιι!ε!·!. Πει· Το!! ει!'ο!!;!ε ειπ Ρπει!πιοπ!ε. Α!!!

Πι·εεε!ιε πει· Εε!!γπεε!εποεε !!ιππ ε!ο!! ε!πε Ρετ!ο!!οππι·!!!ε ο!·!

οο!πει!.. Α!!! Ρ!!!ρετε!ε ε!ππ ειιεεει· ε!!ιεπι Λ!!εεεεε επ ε!!! Ο!!!

!!!ι!!εο οι!οο!πεε. ποο!! Πε!!ι!!!!!ιιεεεε!!!!νν!!!·ε ει! ι!ε!!επ, π!ε νοπ

ε!!! Ιι·ι!!!!!ιι!!οιι !!ε!·ι·!!!ιι·επ.

!!. Π!!! Βιιο!ιεπο!·8ε.πε ε!πεε Κ!ππεε πι!! Α!! εε!π ε. π εοι· ο·

Με!!

ο. Μ" Ηει·ε ε!πεε Κ!ππεε νοπ 1 δε!!! 8 !!!οπε!!επ π!!! ο!

!'επειπ Πιιο!!ιε Βο!!!!!! ιιππ Α!ι·εειε πει· Ρι!!!πο·

ιι ι! Ι ! ε.

!!!!πο!!επ νοιι Ι πε!!! πππ 8 !!οπει!.ει!. Απεπ!πεεε: Πειε ΚΜ!!

πο!! !π!π!ει· !!!!!!π!!!!ο!! ιιππ οιεπο!!εο!ι εειιιεεε!ι εε!π. !!εεο!ιπει·ε

Κι·ι!π!!!!ε!!ειι !ιε!!ε εε π!ο!!! ει! !!!!ει·ε!ε!!ε!ι εε!ιε!!!.

8!ε.!!ιε ρ!·ιιεεεπε: Α!!ε·επιε!πε Ογεποεε, 'Ι'ι·‹›ι!!ιπε!εε!!!!ιςε!!!π

εει·. Με Ηειεεεεεππ νοι·ε;ε!νο!!!ι. Ηει·ε,·ει·επεεπ: Νεο!! ο!!!>π

ο!!ει·ει· Βειιπ ε!!! ΙΙΙ. πω!! ι·εο!!!ε 1!!! Ο!. νοιπ ι·εο!!!επ Βιετ

!ι!!!ι·ιιππε, Βρ!!εειιε!οεε !!!! ν. !π!ει·!!οε!ε!!·ε!!ιπ 2 Ο!. πεε!! ιιι!!!

εεπ νο!! πο! Μεπι!!!ετ!!π!ε, πειι!!!ο!!ε Ριι!ειι!!οπ πεε Βρ!ἔπε!!·!ιιπ!;

!!πππ!”πι·πι!εε 0!!!!!!!!!!!!!! ειπ !!ι!!!ε!ι Β!ει·πι!!ι·ι!.ππε πι!! ιιιι,εεπε!!ιε!.

Πε!!ει· πει· Ριι!π!οπει!!ε ε!!!ι·!‹εε Βε!ιιιν!!ι·ε!! ει! !”!!!!!επ. Αιιε!!!!!

!!!!!οπ: Πε!!ει πει· Ρι!!!ποπτ!!!ε ε!ειι·!!εε !!!·ει!εεππεε εγειο!!εο!!εε

Θε!!!.!!80!1, πεε ε!ο!! ειιι!!! !π πιε Π!εε!ο!ε !'οι·ιεε!ε!; πει· Ι!. Ρ!!!

ιποπε!!οπ π!ο!!! ε!! !ιοι·επ. !!!εεεε ει·ειο!!εο!!ε Θε!!!ι!εο!ι !ε! ει!!

ε!!!.!!!ε!επ ει!! !!π!!επ $!ει·ι;!!!ιιιππε νοπ! 2. !!!ε ειιιπ ε!. Ιπιει!ιο

ε!!!!ι·ει!ιπ, πι!!! νι·!ι·π !π ε!!! !.ει·οεεει! Ηε!!!εεε. !!εεο!!πει·ε πει!!!!ο!!

!!π!!ιε, !'οι·!;:ε!ε!!ε!. Πε!!ει· πει· Αοι·!!! !ιϋι·! ιιιιιπ, ε!!!!! πεε ε!ειεπ

'Ι'οπε!!, πεε νοπ πει· Ριι!!ποπιι!!ε !”οι!!;ε!ε!!ε!ε ε!!ι!·!!ε !!ει·ει!ιεο!!.

πει· ε!!·ε!!ε .ὰοι·!επ!οπ πει!!!!ο!ι !!ϋ!!!ει·. Πε!!ει πει· Μ!ι!·ει!!ε ιιι!π

'Γι·!οιιερ!πι!!!ε !!!!!! πιε.π πεπ ε!·ειειι Τοπ πππ ειιι!! πεε 2. ε!!!

!!ι·ιιι!εεππε θει·ϋ.πεο!ι νοπ πει· Ρι!!ιποπιι!!ε !ιει·!ιοιιιιιιεππ. Ι)!εεε

(!!ετ!!!!εο!!ε. πι!!! ει·ε!ο!!εο!!ε !!·!ε π!!!.ε!ο!!εο!ιε, !ν!!ι·επ ειπ ε!!!ι·!!ε!ε!ι

επι Βιει·πε.!ι·ι!.ππε ιιπ!! πε!!!!!!επ πεε!! !!!!ε!ι Β!ο!!!ι!πε·επ ιιπ Ιιι

!επε!!!!! !!!!. Α!!! πεπ! Π!!ε!!ει!. !!εεοππει·ε !!π!!ε νο!π Π!. ιιππ

Π'. ι!!·οο. ερ!ι!οε!ιε πει!!!!ο!!εε !!ι·ιιιιεεππεε θει·!!!!εο!ι. πεε !!!!!!

ι·εππ ε!!! Ηι·ε!ο!ε .ειπ Ιπ!επε!ι!!! ει!π!ιππι!.

Π!ε Π!ι!!;!!οεε !ει!!ιειε ει!! Ρει·ε!ειεπε πεε Ππο!!ιιε Βο!ε!!!,ιζε

ει!!!ε!: ΝΑ !!!'πειε θει·πι!εο!!,Ο!ιιιι·ιι!!!ει· πππ Ι.ο!!!!!!εει!!οπ πεεεε!!!επ; '

2) Ε'οτ!!ε!!ι!πε· πεεεε!!!επ !π π!ε ει·οεεε!! θε!°εεεε: ε! !!ι·ρε!!ιο

!!!!!ε πει· !!ε!πεπ !·”ει!!!·!!!ε!: 4! Π!ε !!:ιππίπι·πι!ε·ε Πε.ιπριπ!!ε:

τ!! Ρο!!!ε!!ιιπ8·

ε!πε·ει·), πει· εειι· ιι!ο!ι! ει! !!!!ι·επ Με!. Β!! ιπιιεε!ε Με!! πεε!! 6!πε

νει·!!ππει·ιιπε· ε!!! πει· Ριι!ιποπε!!!ε νοι!!εεεπ, ν!ε!!ε!ο!ι! ε!πε Βιε

πο!ιε ιπ!! νε!!!ππει!!πε επ πε!! Μπορω,

ΡΜ!!! νοπ Ρει·ε!ε!επε πει· !!ιιο!. 13ο!. πω!! ει! πεπ εε!!επεπ Βι·

εο!!ε!πππ,ε·ει! εε!!ϋι·επ. Ο!! ιιεε!! ε!ιπετε !!οπε·επ!ιε!ε Πε!”ε!!!ε

!!!ε!· νο!·!ι!εεπ, !!εεε ε!ο!! πι!!!!!·!!ε!! Με!!! !!εε!!πιπ!ει!, !)!!ε κι!!!

ε!!!!·ει.π!!!!ε ιιπ ΜΜΜ!!! πι!! οε!ε!·!·!ι. Ρπει!πι!!π!ε πππ Με!!! ε!πεπ

Μοιιι!! πεε!! πει· Αιι!!!!!!!πιε !πε Ηοερ!!!!!.

Βε!!!!οπ: ΟΠεπ!!!ε!!!επ πεε Πι!ο!πε Βο!.; πει·εε!!!ε !!!! 2 Ο!.

πως ιιπ!! !!!ι· ε!πε π!ο!‹ε 8οππε πιιι·ο!!ε!!πε!!;. Βιι.ε Αοι·!επειιπε

!ε! !!επεπ!εππ !!!ε!!ει· Με πεε Ριι!π!οπιι!εππε. Α!!·εε!ε. ει!. ρ!!!

!ποπει!!ε πππ !)!!ε!!!!!οπ πεε !!!!ππεεο!!ετ!!εεπ π!!ππ!ι·ι!ππ!εεπ

8!ιιπ!!!!'εε. Με Δω!!! επ!ει!!!!ιε! ειπε !!ε!πεπ νεπ!!·!!!ε!π.

Ι)επιοπε!ι·ι!.!!οπ ε!!! Ρ!·ερ!!!!!!εε.

Β!ε!!ι!εε!οπ!

Πι·. .Κ ειιι!!! !!!!! ε!πεπ Γι!!! νοπ Οπεπ!!!ε!!!επ ε” Βιιο!!ιε

Βοι!!!!! ε!!! Βι·νι·πο!!εεπεπ !!εο!!!ιο!ι!ε!. Ε! πεε!. πο πεε θε

ι·Ι!!!εο!! !ιε! πει!! Κ!ππε ει!! !ειιιεε!ειι ει! !!ϋι·ειι πω?

ειιι!! Β!!ο!‹ε!ι ιιππ θ) πιε ε!!,εεπιε!!!ε θγι!ποεε. .

Ε!! ίε!ι!!ε Νοε π!ε νε!ει!!!!ιιιπε· πεε Π. Ρι!!!ποπιι!ιοπεε !Βοο!!- .

ει!πι!ι! ι·ε!πε 1

 

Μ!!

Πι·. Ι.!!ιπ!π: Ιιπ 2. !π!ει·!«›ε!ε!ι·!!ιιι!ι πω!!! νοπ! $!ε!·!!ιι!π Με

Μπι!!! ειππ ι. Ιπ!ει·!ιοε!!!!!·ι!ιιπι πι!!! ίει·πει· ιιεε!! ι·εο!!!ε !!!!ει·

πει· Αο!·!!! πππ !!! πο!! ει·οεεειι Ηε!εε:ε!"πεεεπ, εο!ν!ε !!!!ει· πεπ

ο!!ει·επ Ρ!!!!·ι!επ πεε Βπο!!ει!ε.

Πι·. Ηοει·εο!ιε!!!!!!πι!: Νεο!! Ηοο!!ε!πεει·'ε Απε!!

!!επ επ!ε!ε!ιεπ πιε θει!!ι!εο!ιε, π!ε ει!! πε!! ο!!ει·επ Ρ!!ι·ι!ε!! πεε

!!!!ο!ιεπε !!!!!!!ει· ει! !!!!ι·επ ε!ιιπ,ε!.ιι πεπ ει·!ε!·!ε!!επ Οε!!ε!ι, ινε!!

ι·εππ ε!!! !!!!ει· ω! ιιπ!ετε!ι Ρει·ι!ε!! πεε Ε!!ο!!επε πει!!!!ο!!ει·

!!!!ι·!1!!!°επ !!ε!·!!.πεο!!ε!!ι!! π!!! Α!ι·!οι·επ!ι·!!!ι!!ε.!·!!Ι!!ρρεπ ει! πεε!!!

!ιεπ ε!ππ. Ν” πε!! Πιερ!·ιιπε πει· Αοι·!!ι ι!.ιιε !!ε!πει! νεπ!ι·!

!!ε!π ιζει!!ε!πε!!.π! ει!!!ε!.ι·!!!”!. εο !ε! π!εεεε νει!!!!!!επ πε! Α!!·εε!ε

πει· Ριι!ι!ιοπ!!!!ε πεε Οε!ν!!!!π!!ο!!ε.

!!! !!ε.ε Ηει·ε ε!πεε 4-!!!!!!·!εεπ Κ!!ε!!επ ιπ!! ε!πε!π Ι) ε Π: !! τ.

!π! θερ!ι!ι!ι νεπ!!!οιιΙοι·!!ιπ.

Κπει!!ε νοπ 4 .!!!!!ι·επ ιν!!·π !πε !Ω!!εε.!!.-Κι·.-Η. !νεςεπ !ο!!ιι!!!.!·ει·

Ριιειιιποπἱε ειι!εεπο!!!!πεπ. ε!!! ε! πω!! 8 !!!!οο!!επ ει!!ε!ει.

Αιιεεει· πεπ! Βε!!!ππε ιιπ πει! Ι!!!πΒ·επ ι!!·ιι·π ειπ Ηε!·εει! !ο!!;ειι

πεε εε!ιιιιπεπ. Με Ηει·εε·ε!.πεππ νοι·εε!ι!!!!!!!; π!!! ι·εο!!!ε !!!ι·επεε

ιιι!ι·ιπε.!, π!ε οποτε ι·ε!ο!!! Με ει!ιπ 2. !π!ει!ιοε!εΙιε.ι!ιπ. Με !!π!!ε

θι·επεε !π! 5. Ιπ!ει·!!οε!ε.!ι·!!ιι!!! Με ειιι· νοι·πει·επ Αε!!Ιι!!·!!π!ε.

ινε πει· 8ι!!ιεεπε!οεε ει! !!!!ι!επ !ε!. Πε!!ει· πε!π ις!!!ιεει! !!π!!επ

Ηει·εεπ ειπ πειιι!!!ο!!εε εγε!ο!!εο!ιεε Θει·!!.ι!εο!ι ε!ειπ!!ο!ι ε!ε!ο!!

π!!!εε!ε !!!!!! ει! !ιοι·ε!!. Α!ιεεπ! πεε Ι!. Ρι!!πιοπε!!οπεε. Π!!!

!!Ι!!·!Βεπ Τοπ!! ι!οι·ιπε!. Βε πι!!ι·πε ιιπ ε!πε Ιιιει!!!!ε!επε π!!!

Μ!!!·!!!!ε !!ιεπεο!!!, πω! ιιεε!! πιο Μπε!!ο!!!!ε!ι. ε!!ιει· 8ερ!!!π!!!ρει·

!ιιι· !π Ει!ι!!!.ει!πις ι.ιεεοι;ει!.

$ε!!!!οπ: Πει! Ηει·ε ε!ιιι·!ε πεε!! !!π!!ε νει!εεει·!, πει· ι·εο!ι!ε

!'επ!!·!!!ε! επι!!! νε!,ει·πεεει!, ε!!! !!π!!ε νοπ πει·ιπε!επι Πιι!!!!πεε.

Ι!π ο!!ε!·ε!! νο!·πει·επ 'Ι'ε!!πεε '5ει!!ι!ιπ νεπ!ι·!οι!!ο!·ι!!π ε!πε ι·!!ππε

Οε!!!ιι!!!ε νοιι ε!!νι! Μ Ο!. !πι !)πι·ο!ιπιεεεει· πι!! εε!!!!!8 επ!ει·

!ε!επ !!!ιππει·ι!. Απ πεπ Ι!!!ιππειπ πει· Μ!!!·ι!!!!!ερρεπ Ιε!ο!!!ε

νει·π!ο!!ιιπἔεπ. Με Κ!!!ρρεπ εο!!!ι!εε!!!!!!ε. Με !!!!!·!ε·επ Κ!ερ

πεπ εε!!!!π .

Με νει·Ιε!.;ει·ι!ι!!! πεε Ηει·εεπε πω!! !!π!!ε !ιο!ι!!!ε π!!! Βε!!!!οπ

πιο!!! ε!·!!!!!!·επ.

Π!!! Π!!!ε;ποεε ε!!ιεε 8ερ!ιιιιιπε!ε!!!εε !ε! ω!! 8!ο!!ε!·!ιε!! !!!ο!!!

!πιπιει· πιο;!!ο!!, ειιιι!!!! περιι!ιππε!ε!!!ε ειπε!! ο!!πε !ιεεοππε!·ε

θει·ι!!ιεο!!ε νει·Ιι!!!!επ !!ϋππει!. Πει· Π!!ιε!εππ, ι!νει·ιιπι Ιιε! δε!»

!ι!ιι!!πείε!!!επ πεε ε!!!ε Με! Θει!!!ιεο!ιε Επι!!! !νει·πεπ. πι!!! ειπ

πε!·ε Με! π!ο!ι!, !!!εε! ε!ο!! :ιιπ !!εε!επ πιιι·ο!ι π!ε !!γρο!!ιεεε

Η σε !ι ε ! π 8·ε ι· ε ε!·!!!!!τε!ι.

Με Βιιιιιι!!οπιε ε!!! Βεριπιππε!'ε!!!εε, Βι·π·ε!!ει·ιιπε πεε !·εε!!!επ

Ηει·εεπε, ΑΚεεπ! πεε Π. Ριι!ιποπε!!ο!ιεε πιιπ ε!°ε!.ο!!εο!!εε θε

!·!!ι!εο!! π!!! πεπ! Ιπιεπε!!!!!επιι!!!!πι!!πι !!π !!!. 1π!ει·!‹οε!!ι!ι·ει!ιπ

Ιἰπ!!ε πο!!επ πει!! 8!ει·ιιι!ιπ, πεε ε!!ει· !!!!ει· πεπ! εειιιεεπ !!π!!επ

Πει·εεπ ι;ε!ιοι·ι. ννει·πεπ !!ει!!!, πε!ιεπ Με!!! νεπιπ!εεει!πε ειιι·

νε!!!·εο!ιεε!ι!πις πι!! πει· !!!!!ι·ε.!!!ιει!!!!ε!επε, Μπι!!! πε! !!εεοπ

πει·ε !!!ε!!!επ Κιππει·ι! πει· Οι! πεε !!!!ε!!ε!!!!!ειιιιικ!π!ι!!!ιε πεε

θει·2!!!εο!ιεε ιι!!!ι!ιι!ε!· εο!ι!νει· ει! !!εε!!π!πιεπ !ε!. !!!!!! πιε!!! πι!

πει· Βρ!ιεε πεοεπ πεπ! Θει·ε!ιεο!!ε 2 ι·ε!πε 'Γϋπε, ει! ερι·!ο!!!

πιεεεε !!!!· 8ερ!πι!ιπε!ε!!!. Αιιεεει·πε!π ιπιιεε π!ε Απι!πιπεεε !!!!

ι·!!ο!!ε!ο!!!!ε!! !νειπεπ. ο!! ειιι!!! θιε!επ!!ι·!!επιπε!!ε!ι!ιιε ε!ο. νοι·επε

εεεεπι;επ ε!ι!π. ν!!! νε!·ννε‹·!!εε!!!πι!· πι!! πει· Ρ!!!ιποπ!ι!ε!ειιοεε

!!!ιππ πει· Α!ιεεπ! πεε Π. Ρι!!!ποπιι!!οπεε εο!!!!!εεπ, ει!!! π!ε

Κ!ι!ριιεπ πει· Ριι!!πο!!!ι!!ε !ιοι·ιπε.! ε!!!π.

!)επιοπε!!·ει!!οπ πεε Ρι·2!πε!·ε!ε.

(Λι!!!!!·ε!'ει·ει!.

Ι!!ε!!!!εε!οπ:

Πι·. Η ο ε ι· ε ο !! ε! ιπ τ! π π : Απ πε!π νοι·,εεεε!8!ε!ι Ρι·!!ρι!

ι·!!!ε !ε! πι!!! Οε!!ι!πι πει· Ασε!!! εε!!! εως. _!επεπίε!!ε !!!!!! επε·ει·

ει!!! πεε πει Ρι!!ι!!οπ!!!!ε. Πε !!ο,ε! ει!εο πο!!! ε!πε θ!εποεε πω·

Αοι·!!! νοι·.

Πι·. ννεε!ρ!ιι!!ει!: Π!!! Οε!!επ ε!! Ασε!!! ιιππ Ριι!!!ιο

πιι!!ε ε!ππ ποιιι!!!!!!ει· εππ!!!ιει·ι!π ἔ!ε!ο!! ινε!! Ι!! πεπ! νοι·Ι!ε

ιεεππεπ Γε!!ε ιπιιεε ειπε! π!!! Ρι!!πιοπιι!!ε ννε!!ει· εε!π ει!!! π!ε

Αοι!!!, ε!! ε!!! π!ε Ηε!!ρ!!ιιιιεεε πεε Β!ιι!εε πιιε πε!π Ηει·εεπ ιεε

!!!!!!·ι. Με!. !νεππ ι·επϋεεε Β!!!! ει!!! πε!π τεο!!!επ !!! πεπ !!π!!ειι

νεπ!!!!‹ε! !!!!ει8·ε!ιειεπ !ι·!!ι·ε, εε πι!!εε!ε θγε!ιοεε νοι·!!!ιππεπ

εεννεεεπ εε!π. Πει· !!!!!ιι!;ε! ε!!!ει· εο!ο!!επ. εονν!ε π!!! Η! ει·τ.ι·ο

ρ!!!ε πεε τεο!!!ειι !'επ!ι·!!ιε!ε ε!!!·εο!!επ πε.!!!!·, πεεε ε!!! !!!π!ο

!ι!!!!ε ειι!εεει· πε!π νεπεεεπ Β!ιι! ειιι!!! πεε!! ε!ιιει! Τε!! πεε ει·

!ε!·!ε!!επ, ιι!εο ει!! ε·ιοεεει·ε Β!ιι!πιεπἔε, ει! !!ε!“ϋι·πει·π !!!!!!!ε,

!ν!!!!ι·εππ π!!! Αο!·!ε πι!! πεπ!!! πππ !·ε!π ι!ι·ιει!ε!!εε Β!ι!! ιεε

!!!!!!! !!!!!

Πι·. Η ο ει·ε ο!! ε!!ιι ι! π π: Ε!! !!!! επ·ε!!ε!!!!!!!. ο!! ε!!! !!!

εο!!!!ι!ις πεε !!ι·ιει·!ε!!επ π!!! πειπ νεπϋεεπ Β!ι!!ε π!!! Ογεποεε

!!επιπιε!. Βε !‹οπ!!π! πω!! !!!!!!!ιεο!!ε!!!!!ο!! πω!! 8!!!.πι!!!!ε !ι!πε!!.

Πι·. Ψ ε ε ! ο !ι ι! ! ε π: Πει· ε.ππετε νοπ Πι·. Ι! π π! π πε!ποπ

ε)!Πει!ε Γι!!! !!ει!!·ε!ε!, πεεε ει·ι!πε π!εεε !!!εο!!ι!πει π!!! Ο!·!ιποεε

ε Με!.

Πι·. Κ ε ι· π! ει·

θει·ε!!!ιο!ιε εο!ινν!ππεπ !ιπ ερε.!ει·επ !!ε!!επ !!!ενιιε!!επ εε!π.

ε!!ππειε ιιι!ο!ι ε!πεε Κ!ππεε, !!ε! ννε!ο!ιε!!ι ε!!! Ηει·εςε!!!ιιεε!! ει!

Ιεπ! Με!. πεεε εε ε!!! π!ε!ιιποε ιι·ε!!!·πε!ιπ!!!!ιι· εει·. ω!! πω!!!

πιο!!! Με 20 .Ιιι!!!·επ !ε! πιιι· ε!π. ιι!!!ειι!!; νε!·ρ!!!εεε!·!εε Πε!·ε

πι!! νο!!!!οπ!πιεπ ι·ε!πεπ Ί'!!πεπ ει! !ιοπε!ε.!!ει·επ. Όσο!! ει!ο!ι ει·

: Με πιιι·ο!! επεε!!οιεπε Ηει·είε!ι!ε!· Βεπ!π,ε·!επ

Ιιι!! -
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ποι·Ιιειιε εεάοΚει·ειιιεεΙιε θιει·ειιεεΙιε Κοιιεειι εειιπιιιεεε. 8ο ει

ιιει· ειε ΕΜ! νοε Αοι·ιεειιιειιΓεειεεε εεΙαι.εει;, Με νοι· νιεΙειι

.ιιιιιι·εε ειε εεετΙιεΙιεε θει·ε.εεειι νετιιι·εεεεεε_ ιιιιιιι·ειιιι ι:ΙεεεεΙΙιε

]ειετ ειειιι ιι6ι·Ιιει· ει. Πιεεεε νει·ιιιιιι:ειι εϋειιιε ειιιε ειεΙι εε

ει·ΗΒ.ι·ειι, Μ." Με Ηει·2Μερεεε ιιιι Ι.ιιείε ιιει· .]ειιι·ε εετεΙι

Πεεεεει.: πιετ!ει· ειι!”επιεει πει·ιὶειι.

Πι·. Η ο ε ι· ε ε ιι ε Ι ιιι ε ιι ε: Πεε $ειιπιεεεε ιιει· ιιιιι·ειι επιχε

Ιιοι·ειιε Ηει·εϊειιιει· Ιιειιιεετειι θει·ειιεειιε εε ερειει·εε @ειπε Μ.

εειιπει· Ζε ει·Μετετι. Πε ει Με Αειιιι.ειιιε ιιιειιτ νοε ιιει· Πειιιι

:ιι πειεειι, εεε εε ειι:ιι ιιι νιεΙειι εοΙεΙιειι Ρϋ.Πεε ,πετ ειεΙιτ ειε

ιιιιεεεοι·ειιε Πει·:Γειιιει·, εοεεει·ε ιιει ει·ποιοεεε ειιάοεει·Μι:ιεεΙιε

Ριοεεεεε Ιιε.ιιιιεΙι, Με ιπι Κιιιεεεε.Ιιει· "ειε εεΙιειι Ζει· ΑιιεΙιει

ειιιε; Κοειιεεε.

Πι·. Με.ει ει:: Αιιε ιΙειε νει·εεΙινι·ιιιεεε εει· θει·ει.ιιεεΙιε Μαΐ

ιιιιειι ιιιεΙιτ ειιιιεΜειςτ εει· 8ειιιιιεε ε·ειοε;ειι πει·ι!εε, Μιεε ιιει·

Ρι·οεεεε, ιιει· ειε ι”ι·εΙιει· εει.ιιεε;ιε,ειιι· Ηειιιιε8 ςεικοιιιιιιειι ιει.

Πι·. ΗεΙι ιιι ι ΜΕ Πε εειρεειιιι: ειεΙι,ΚτειιΙιε ιιιιτ πεεΙιεειιιεεε

ΡΙιειιοιιιεεεε ειε Ηει·2ειι εει εεεειιΙεεειμει· Ηει·ετειιεΚεικ ιτε

ειιιει·εεεΙιειι. Εε πει·ιιειι τΙιιειι εεΙεεειιιΙιεΙι θει·ε.ιιεεΙιε πειιι·

ιιειιιεΙ:ιιιι·. Με εει ι·ειιιιςει· Ηει·εεειιοιι εἰειιτ ιιι Ιιοι·ειι πει·εε.

Πι·. Κι·οιιε: Βει ιιει· ΠτΜετιιιιες άεε νει·εειιπιιιάεεε άειι

ειιι·εΙι ειιεεεοτειιε Ηει·ει”ειιΙει· εεΜεειειι θει·ειιεεΙιε Με εεεΙι

ιιει· ΠιιιειειιιΙ ιιι Βειι·ιιεει εε ειεΙιειι, Μιεε ειιιε Ψεειιειιιιιι ειε

εοιεΙιεε ειε Ηει·ιτειι νει·ειιεει·εεεεε με, Με Με εκεετιεειιεε

Ριιιιιιοιεειιε ειιιε θειιπιιιιΙειι ει·ιιιεεε |ιοιιιιεε.

3. Πι·. Θε ι· ει εε ιι εει·ιειιι.ει Με: Με Β'ι·εεεεεε εεε Αιι,ι;ειι

Ιιοειιιιειιε ιιιι .ιειιι·ε Ιω!.

Πιι·ειιιοι: Πι·. Σε'. Κειεις.

8εΙιι·ειει·: Πι·. νι'οΙ‹ι. Ε” ι εε.

ΝΑΠΗ'ΓΒΑθ.

Πι·. Η ο ε ι· ε ε ιι ε Ι ιιι ε ιι ιι επι” Με ΝεεΙιτι·ιι.ε ΓοΙεειιιιε Πε

τειι εεε ιιει· Ι.ιιει·ιιτει· ειιιε· Με δνειιε ε" ει·ιει·ιειΙειι Οετιειι:

ΝεεΙι Η ε ε ε ε τ:

Ψειι.ε εει· ΡιιΙιιιοιιεΙιε: Ψειτε ιιει· Αοι·ιε:

Βει Νεεεεεοι·εεεε 28,5 ιιπε. 18 ειιιι.

Ι4-15 .ιιιιιι·ε . . 51 » 48 »

24-ΒΙ » . . θ! υ 60 »

47-71 » θ? » ?δ »

Νεε|ι Β ε ιι ε ε Η ε νει·ιιιιΙτ εΙειι εειιε ΝειιΒ·εοοι·ειιειι Με ινειιε

ιιει· ΡειιιιοιιεΙιε εε ιιει· Με· Αοι·ιε πιο 46 εε 40, ιιι άετ Ρεοει

ιΜε2ειτ ειιιε Ιιειιιε Οειιειι ειιιιΜιει·ειι ι.τΙειειι πεπ ειιά Ειειει

Ειπεεεεεεεε εε εεε νει·ΙιεΙτιιιε πιε Β8,5 εε 40.

Νεειι θ ει·ε ο π ιιιιεει. Με Αοι·ιε. εει Κιεεει·ιι 28 πιει., Με

ΡεΙιεοειι.Ιιε ιετ ετπεε εει;ει·.

Νεεε ειιιιει εεε Βει·ιεεεειειε Αοι·ιε εεε Ρε!ειοεειΙιε

εει ω· θεου” ΜειιιιιοΙι εςΙειειι πειι, ιιιι ερειει·εε ΚιεεεεεΙτει·

Μ. Με ΡεΙιεοεεΙιε πειιει· Με Με Αοι·ιε.

Μιιιειιιιιιεειι

ειιιε άετ ΘεεεΙ1εοΙιείτ ρι·εΙετιεοΙιε1· Δει·ετε

ευ. Νεα.

8ιτεεεε νοει 2. ειιιε:: 1905.

νει· ιιει· 'Ι'ε;ι;εεοι·εειιιιε· εειιιοεειι·ιει·2. Ηει·ι· Πι·. ν. Ξεπε

Ιι ε εεε 2 ?Με νοιι ΡειεΙΙιιι·ίι·εΚιει·εε. Πιε ΡετεΠε πει· ειπ

Πι·ε.ιιι. ε;ειιιι.ιιι. πσι·ιιεε ειιά Με Ρετιειιιεε πει·ειι Πιιιι Ζει· ιιιε

ειιειιιεεΙιεε ΒεεεεΜεεε ιιι εειιιεει 1εει.ιτει. ιιοει·πιεεεε ποτάειι.

Πιε ιιιιι·ειι Με Πεειιεεειι ει·Ιιειι;εεεε ΒεεεΙιειε ειιιε Ιιειι·ιεΜ

ιι;εεε. ΒοιΙεεε Με Ηει·ι Πι·. ν. Κι·ϋεειιει· εειεεε επιμ

ΒειιιΙιεεειι νοι·τι·εε· ε) Πεεει· Ογειιεει·εεε Με θ·εΙιιι·ε

ειιά Αε,εε; ει Πεεει Βιι·εριοει·ικει·Κι·εεεεεε

ά ε ε Α ιι ε· ε ε.

Ιε ιιεεειεΙιεςει· Υ'νειεε πειιιεε εε.εει νοιε νοι·τι·ε.εεεεεε

ειιειιοεΙιοριεεεε Ρι·ερει·ειε εειει· ιΙειε Μιει·οεεορ ιιεά ειπ ιΙειε

Βιιιοετιιιοε εει· ΑεεεΙιει.ειιες εεετεειιι.

Πι·. ν. Κι·εεεεει·: Βειτειΐ εει· ει·ετειι Εο!ιεΙιεε.τιοε εε·

ι·ιειιτει ει· εεει· 2 Ρε.ΙΙε εεε εεειοεειι·ιει·ι Με εεεειιοι·ιεειι

Ρι·ερει·ε.ιε. Πε.ε ειειε ΜεΙ ΙιεεεεΙτ εε ειιιε εει ειιιεε 20-ιιιιιι·ι

εεε Βειιτιιιειι. ω· πεεειι νει·ΜιεΙιι εει' ΒιιειιΙειιοε νοι· εει·

ιειΙΜιι·ιεειιειι Κοιειιιιεειοε ετεεό. Ιιιι ΐοι·άει·ι.ει·ιιεε εεε Κι·εε!ι

Ιιειι.εειΙεεε ειε.εάειι Κορίεεειεει·2εε. Εεεε ειιεεει.ιιιιιιιιει· εεά

νεεει· Νειι.ιι·. Γει·ιιει· πιιι·ιιεε εειΙεριιι“οι·ιεε Κι·:ιιερίε επεμ

Ιιεε, πε1εΙιε εεΙεεεειΙιεΙι εεε Δι·ιιι εεει11εε εεεεε εοΙΙτεε ιιεά

εετ ιιιεΙιι· (ΜΗ' πεειεει· Βεπεεετεειιιενει·1εει ειιιΙιει·Βιιιεειι. Βιιιε

ι πετάω πω, ε!ιεε ει·ίοιεΙοε.

 

'Πιει·εριε, πεΙεΙιε πει:ειι νει·άε.ειιε ε.ιιί Εεεε εει·ειιι·ι ειεεειειεει.

Ποιοι·ιεειιε ειισ! εειιειιιΙε Λεε

ι'ιιΙΙεει·εεεειεεεεεε ?ειιιιεε. Βει εει· Αεεεειιιιτειειιειιιιει; Εεεε

εεε εεειι Ιεεεει·εει Ποεριτειιε.ει'ειιτΙιειε άειιιΙιεΙιε 8ιειιιιιι€ερε.

ειιιε. Αεειι ειε ι·εεΙιτεειιιεει· οειάει·εειιι€ει· ιιειιιιειιοριιεειιει·

ι υειειε εειιιειι εεε Ιιει·ειιεεεειΙάειι, Ιιεεε ειειι εΙιει· ιιιειιι.ειοΙιει·

ιε εειιιεε θι·εεεεε εεειιιιιιιιεε, πειΙΡετιεετ ιιι ιιϋεΙιετ.εει Μκεεε

εςι·ενιει·ιε. Ειεεε Τερα, ιξε.ιικ εενει·ιεειει, ει·ίοΙειε ιιει· 'Πει

ειιι·ειι Βεεριι·ιιτιοεεΙΜιιιιειιις. Βει ιιει· $ειιιιοιι ειιιε ειιιε ειιιε

Πγειιεει·εεεεΙεεε νοιι 2 Ζεετιιε. Μι1εειε Πιιιιε εε ιιει· 'ΓειΙειι8·ε

ειεΠε νοιι Οοι·ιιιι Αιιιιεοειε ειιά ΠεΙεει· ειιιε. Πιε ε.ει!ει·ε, ειιειιεο

ιζι·οεεε, ιιιι 4. Υειιιι·ιεει. πο ειε εε άεεεειι εε.ιιεε.Ιειιι Εεεε ειιιε

ΙιΙειιιε Ιιερι·εεειοε Ιιει·ι·οι·ε·ει·εϊειι ιιιιι:ιε.

νοι·ιι·ειεεεεει· ιιιιτει·εεεειε εεε ειι.εεεε Ξειιιιει·νειι ιιεά Εεεε

ειεε ΩεεΠεεε Με Νει·νεεΓεεει·ε, πεΙεΙιε ειιιεε ν6ΙΙιεειι νει·

εεΙιΙεεε ιιει· Αι·τει·ιε ειιά Υειιε εεει;ι·ειΙιε Βετιεεε, νοιι Πιι·ει·

ΒιιιιτιετεειεΙΙε ιιι εεε Βειιιιει·νεε Με ειιιε ΒιιΙΙιεε Ιιει·νοι·.ε.:ε

ι·ιιιεε Ιιει.ιιε. ΖπιεεΙιειι Πει·ε εεε Ριε. Με ειε εεΙΙει·ιεεε Βε

εεεει, τΙεεεεε Υοι·Ιιεεεεεεειε ειιιε ειεριιΙΙειιιϋτιιιἰι:ςε ΑεειΙειι

ειιιε; εεε ιιιτει·νει;ιιιεΙειι Ηεεειεε ιιετνοι·εει·ιιΓεε ειιιτε. Πιεεε

Ρι·ιι.ρε.ι·ε.ιε πεπιεε ειε Ρι·ο_ιεΜιοεεεερει·ειε εεειοιιετι·ιει·ι. Ηιει·ιιιι

εειι1ιεεει εεε ειεε Πειιιοιιειι·ετιοε εοι·ιεεΙει· 8ειιιιιι.ιε άιιι·ειι Με

θεεεεινειι, εεε Οιιιιιειιιε., Με Τι·εετεε εεε Με ειιΙιεε·εεεε θει

ι·οιιε. Εεεε Β.ειιιε νοιι νειι διεεεε·δεΙιειιιειι :ειιςειι άειι

Βεεεεεεε εειε.εειετ.ιε ιιεά εειεε Βεπιειιεε8·εε ειιιε 8. Ψεειι·ικεΙ.

Πει· 2. Γει.ΙΙ οειι·ιιϊι. ειιιεε Βειιιεοεοεεεε. ιιει· ε.ιιί σ.ει·ι·ι θειειειιιε

ειιιε. Πει· 30-ιεΙιι·ιι.;ε Ρειιειιι πει· εεει·ει. νοε Πι·. 8 ο Με Ι ο π

εΙ‹ι εει' νει·εειιιεεεεε εει·νϋεε θγιιιρτοιιιε οεΙιειιάεΙ: πει·ιΙειι.

Πι·. Κι·ειιεεει· Γεω! ειε 2ειιιι·ιιιΙεε 5!ιοεοιε εεε Μιειιιε πιι

ει·ετ ειε ειιιε Νεει·Με τει.ι·οοιιΠιετιε. :ιιιιιεΙ Νικοι:ιιι-Αιιιιειιε νοτ

Ιεε. Με _ιεάοειι πειιει·ε εει·εει·ειε Βι·εειιειειιε;εε εεε ειιιετ.εΙΙ

εεε. Βι·οι·εειιειι εεε Ριιιε- ΐετΙειιε·ειι.ιιιιιιι8, πιιι·ιὶε επι ειεε

εεΙιπει·ε οι·εεειεεεε ειιι.ειιΙε θεεϊι·ιιει·ει·ειιΚεεε 8·εΜιεΙιι. Μοτο

ι·ιεειιε εεε εεεειο1ε 5ιϋι·ιιει.ςεε ΓειιΙιεε «ειιιε. Ρειιειιι. ειιειιιε

Πι·. Κι·ϋάειιει·ε ΚΙιειιι εει” ειιά Ιιιει· Κειε Μεεει· πεε·ειι ‹Ιεε

ειεειιτἰὶιεΙι‹:Ιιειι ΨεειιεεΙεε εετ 8γιιιιικοιιιε ειιϊ εεε νει·Μιειιι,

άεεε ειε Βιεεειιπει·ει νοι·ιιεςε. Ρειιεει Ιεετε Μιι·ιιιιι' Ιειι,ιι;ει·ε

Ζω εει” ιιειιι ΒιιιιιΙε εεε ειει; ειιειι εεειι Ι)οι·ιιετ, πο εε Πε.

Ι.ι ε. ιι ε ε ιι ε πι τ 2 ιςεΙεε,.:, Με ειεε ειτεειροτεΙε Ηειιιιειιιιρειε

Με Με Πιιιιςεοεε ειεει·, εει εεε ΟΙιιεειεε Μ·εεΚεεεεε ΒιιιΙεεε·

ιιι ειεΠεε. Ρειιεει ειειιιι ιιι ειιιει· Αι·ι. εριιεριιεειιειι Αει'ιιΙΙε εεε

Με 8ειιιιοιι ει·πιεε Με Βιειιιιι.ςεειι νοε Πι·. ΙιεΕεεεεπιιιι'

Πιεεεοεε: Πει· Βειιιεοεοκεεε εεεε ιιε 8. νεειι·ιεεΙ, άιει:Με

νοιι οιιεε εει' Με θειιιιεειε ιιεά Ιιειτ.ε εεεΙι ειιτειι Με ΙιιΓειιΜ

οιιΙιιιιι ειιιεεεοειιιιειι, Με Οοι·ροι·ε ιιιειιιιΙΙει·ιε ιιιιεΙι Ιιιιιιειι

Μεεεειιε. ΑΜ Με Πεεεεει·ε.ειοιι πιιι·εε εειιει:Ιιει ιιει· ειιιιεε

Ειεεεει·νειιιει.ε νοιε νοι·ι.ι·εεειιεειι ιιεειι Με τε!ιι εειει·εεεει

ποι·ιιεε. Βε Εεεε ειειι 1ιεε·εεει·ειιοε ιιει· ιιιι Ζειιιι·ειε Ιιει;εεεειι

δειιεει·νειιΓεεει·ε εεά εει· επι ιιει· ιεεει·ειι 5ειι.ε νει·Ιεει'εεεεε.

ει” πιιι·ειι ΑκεεηΙιειιει· ιιεά Μει·Ιιεεεειεεε ι.οτε.Ι εεεεεετεει.

€ετεει· Ειιιιεεε ειιιε Β`ειιιιϋι·εειιειι, ΖεΠεε, Αειι·οογιεειι, ινεειε

τεεεεε ιιει· Με. νοιι ιιει· Ρει·ιριιει·ιε ιιει· εεε 0_ιιεΠΠΠ8· εει

ειεεεειεπειιι€ειι ΒΙεειεει.ε.

Πει· ΡεΙΙ ειιιε εεειι εεεει·ει· Βειιι·εειι:ιιεε ιιει· εεϊετειεεεεειι

Πεεεεει·ειιοε εε εεεει·ειε θι·ιε ρεΙιΙιειει·τ πει·εεε. - νοι·ι.ι·ει;εε

ιιει· με: Μιι·εεϊ εει' Με 8ιχειριοιιιε εεε Πγειιοει·1ιεε εει Αιιι:ε

ειιει·, εεεεει·ειει 8 Ι·`ειΙε, Με ει· ε·εεεεεε, εεε εειεοεειι·ιει·ι ει·

εεε εεει·ειιεεΙεε ΒΙεεεεπιιι·ιιι. Πε.ε ΚτεεΙ:ΙιειιεειΙε τεεεεει.ε

ειιει·ετ εὶεεε 'Ι'ειιιοι· ιιει·, Με Με Βεπει;ιιεε εεε ΒΙεεειιπιιι·ιεε

εει· ι·ιεΙιτιεεε Πιεςεοεε Γειιτιε. Πει· 'Γτεεει· ειιιε· ειιιε: ε.εΓ Βικ

ιι·ειιιτιοε εεε Ρει·ιιειτειι ειε εεά πει·τει.ε. Με ειιιε εεΙειιεΜιι·ε

Βεεεἱιιιειιεε· ειειι·ιιτ, πεΙεΙιε εεεΙιεεεΙιεε Με Βειικ1εει.ιοιι ειιιε;

ιιιεεει.ε. Ιε ειεειε επειιειι Ρ'εΙΙ, εεε νοι·ι.ι·ιι€ειιάει· εεοιιιιοΜει.ε.

εεεε Με ει·εεειιιςτοεεε @Με ιιε ιεεει·εε ε;ει·ε.ιΙειι Αεε,ιεειεεεεει.

Πιε εει Μειιεεεεε νοι·ιιοειιεεεεεε Ογει.ιεει·εειι επειιιιιιειι ιεειετ

νοε 'Γεεειε εοΙιεει εεε εεΙεεεεε ιιι εεε ιιιειειεε Γε.ΙΙεε εει·ειι

Αιιτο-ΙείεΚιιοε ιε εεε Μεεεεεεε, ιεεεει Με ΟιιεοερΙιε;ι·εε,

εεεεεειε ειε ιιι εεε Πειεεε εεε Μεεεεεεε εεΙιιιιιςτ, Με· ιιπει·

(Πιιτ.ιε!ιεΙΙε εει·ιιιιοι: πετάω εει! Μιιιιιι·ειι Με εεειιεεεειι ει·

πειΙιεε, πειιει· εε πειιιΙει·ε. Πει· ι;ειιι·6ιιεΙιειιε Ζπιεειιεεπιι·ι. Μ.

Με 8ειιπειε. Με Ογετιεει·εεε Με· 'Ι'εεειιι. ιεεειοεια.εεΙΙιιιει, ι1ετεε

Ζπιεειιειιπιι·τ εεε Βιιιά ἰετ, εεΙιοι·εε εε εεε ει·οεεειι $εΙιεε

ιιεἱιεε: ιιι εεε ειιεΙι ει·εεεει·εε Με ιιει· 'Γεειιιε εεειιιιιει·ιιιε.

Βοτι·ιοεερΙιεΙιιε Εεεε ΜΜΜ. εεε!ι Βι·πειι Κειιιε θεϊειιι· Γι”

άειι Μεεεειιειι. Ιε Ντ. 2 Με ειεε ΒειιιεοεοΚειιεεΙεεε νοιπ Με·

«Με, εονιεΙ πιι· ιιιεεεε, νοε '1'εεειε ΠειιιεοιιιοΜιεε εεε Ηιιιιεεε

ετιιιιιιιιτ. Μει·επιιι·ει,ε;ει·πειεε Με Ρειιεει. ειιει· εειοετ εε

'Γεεειε εοΙιιιιε. - Ζιιιιι ΒιεΙιΙιιεε εεειοεει:ι·ιει·ι. νοι·πεεεεεει·

ειιιε ει·οεειιει·οεεε διι·εριοιι·ικεοΙοιιιε εεε ιιειιι Τει€ι.ιιεεεεεΚ;

Με 2ει·τειι ΜγοεΙιειι ιειι ιΙιτειι Βροτειιι;ιεε ει·ιιιιιει·ε ΙειιιιιιΓι εε

Αιιιιεοιεγεεε. Λε εεε ΒιιειιΙιεε ειιεειι ειιιιιι·ειειιε Ι.εεεεεχι.ειι.

Με πιε ΙεεεΙει.εε εε ειεει· Πι·οεει·ιι ειιεεοτεεει ειειι. Πε εειιιε

Ριιεε;οεμιιοεε εεεεπειεεει·, εϋιιειε ειιιε εει` εεε θεεειιεεε

Ιοοιιιειειι, άεεε Με βγειρεεϋι·ρειεΙιειι νοιι Μεεειε Ρεεε ειε Νεε

τιιιιε εεει·ιιιιεΙιτ πει·εεε, ποΓει· ε.εειι ΙΙιι·ε Πεεεεει·ιιιιοε

ερι·εειιειι πϋι·ιιε.

(Α ει.οι·είει·ετ.).

Ιε εει· Γοιεεεάεε ΠιεΙιιιεειοε ι”ϋΙιι·τ Πι·. Μ. 8 εΙιϋ ιι ίεΙει

εεε, ιιε.εε εεεΙι Πι·. Κ ι·ιι εε ε ει· εεεεεε Με 'Ι'ετεεεΙιε, ειιεε ιιι



Μ!

άειιι ειιιειι νε!! Με ΑΒιιιιΙιιιιε άεε Βειινει·ιιιϋε·ειιε ειιι· νοι·ιΠιει·

ςεΙιειιά πιιι·, εεε Αειιάετιιιις άετ Εεεε Ιιεεεει· ννιιι·άε, Ζειε Πιε.

ε·ιιοεειιειεΙΙιιειε ειιι' Ονεειεει·ειιεειΙει·ε.ιιΙιιιιιε νειινιιιιάε πετάω

Ιιοιιιιω. Πι·. ΒεΙιΒιιεεΙάε Μεεε. σε Με νοτιιιιει·ε·ε!ιειιάειι

Βεεεει·ιιιιιςειι ιιιιά νει·εε!ιΙιιιιιιιετιιιιςειι άει·ειειΓ ειιι·ιιεΙειιιεϋΙιτειι

ειιιά, Μεεε Με ΒΙε.εε (νοε Πιι·ει· ΕιιιΚερεε!ιιιις) άιιι·ι:Ιι Οι·εενει·

ειιάει·ιιιιρ_· Με θἰτΙειιὶεεὶοιι άεε Με. εετεΙιι·οερ. ιιιεΙιι· εεεεΙιΙιεεεε.

Με ειιιε ιιιοι·εειιι Μι Ιιειάειι Κι·ιιιιΚειι Κ ι·ιι άε ιιε ι· ε Βοο

Ιιεειιεεεειι ερι!ερειίοι·ιιιειι Κι·ε.ιιιρίε Με Β.εάιιει· εΙιειιι“ιιΙΙε θεΙε

ιζειιΙιειε ιζειιεΙιε :ιι εεΙιειι ιιι ειιιειιι ΓΔΜ, πιο εἱιιε 8·ιιιικε Απ

ειιιιΙ νοιι Ονεειεετεειι ιιπι Θειιιι·ιι ιιιιά εειιιειι Ηειιτειι ι·οι·εει·ειιε

ννιι.ι·.

Βειιιι ερε.εειι Αιιίει·εεειι νοιι Κι·24.ιιι ε" (ειιι 80-40 .ΙεΙιι·) ειιι

ΜειιεεΙιειι, ενεΙεΙιε ι”ι·ϋΙιει· Με ειιι ”τειιιρϊειιΜΙΙειι Β·εΙιεεειι,

ιιιἱιεεε ιιιειιι επ Ονειιεετεειι άειιΙεειι.

Πι·. ν. Κι·ϋάειιει· ιιιειιιτ, άεεε ειιι· άιιι·εΙι Με ΒιιςειιΙιεννε

ι;ιιειαειι άετ Ονεειοει·εειι, ιιι άειιειι άετ Κερί' νοι·εεεεοεεειι ιιιιά

ειιιςειοςειι "ω, Με 8εει·ιιιι€ ειιεεειιάε Ιεοιιιιιιε. _

Βι·. 8 ε ει. ν ε ιι Η ει ι; ε ιι Ειεεοιιε Με 8εΙιειιΙιειε άετ ΙΒΜι·ε.ιιΙειιιικ

Με Ονεεεεετεειι άεε Αιιεεε. ει· Με ειιι· 2 Β'ε.ΙΙε ιζεεεΙιειι νοιι

Ονεειεεεεειι άεε Απ”.

Πι·. ν. ΚτΠ άε ιι ει· ει·Με.ι·ε, Μεεε Με Ονεειεεεεειι-Βι·ει·ειι

Με;; Με θειιιι·ιι Με εειεε ενιιιρεοιιιειιΙοε νει·Ιειιε'ε. άιιεε εειεε

άειιιει· Με Πιιιιιιιοεε εο εεΙεειι ξεεεεΠε ννει·άε; εε ιεε νοιι

ΚΙει ει ε. Β. ειιι Γε!! ι·εεεΝει·ε, ννο ειιι θ-ϋΠιι·ιρει· ΚιιεΙιε ρΙδει

Μάι (μπε, Μιά ννο ιπι 4. νειιει·ιεεΙ ειιι ΟνεεΙεει·εειε ιιεειιιιάειι

πιιι· ε.

Πι·. Ζινιιι;;ιιιειιιι Μεεε άειιι Αιιεάι·ιιοΙι, άε.εε ερε:ιεΙΙ Με

ΑιιεειιιιιιιεκεΙει·Κι·ειιειιιιε ιιιιε Ονεειεει·ειιε εειιι· εεΙεειι εει.

Πι·. Κι·ϋάειιε ι· »εειεε Μεε: Ιπι ΠεΙιτιι:ειι εειεε Με Ονεει

εει·οειι-Ει·Κι·ιιιιιιιιιιιι· άεε Αιιι:ιεε εεννιεε ιιϋ.ιιάςει· νοε, ειιι· εει

Με ΠιιιειιοεειιεεεΙΙιιιιε· ιιιιιιι6εΙιεΙι. Μ. Με ε!ειοΙι θΙεεΚϋτρετ

ει·ΗΒιιιιε;ειι ειιιει·ειειι Μιά άειιι" Με Πιιεει·ειιΜιιιιιις ιιιιιιιϋΒΙιεΙι ιεε.
Πι· ειιιε εειεε Μεεε Γι!! Ιιεἱεἱιιειιι Β'Ιειεε:Ιιετ ιιι ΒεοΒεεΙιειιιιΒ°. πιο

ετ άειιι νει·άιιειιε ειιιε' Μεεε ΒτΙιι·ειικιιιιι: εειεε.

Πι·. ν ο ε ε ετεεε ειιι. σε ειιιε ννιεάει·Ιιει·εεεΙΙιιιιε άετ 8εΙιΙετεε'ε

πιεσε άει· Ορει·εειοιι ιιι6ΒΙιεΙι εει.

Πι·. Κι·ϋάειιει·: Βεεεει· ιεε εε. άεε Ονει.ιεει·σειι εστω·

εεεεΙιειι, άειιιι ει·ιεε Πεεοηιειοιι ειιι.

Πι·. νο ε ε “Με ειιάΙιειι Με. Μεεε εειιιεε ννιεεειιε ιιι ΠειιεεεΙι

Ιει.ιιά Με Ονεειοετεειιειει·ειιΚιιιιε εειιι· ειιιρ,·ειιοιιιιιιειι Μεεε.

Πι·. Ζ νει ιι ε· ιιι ει ιι ιι Ιιεεεεειςε Μεε, ιιιάειιι Μάι άεπι Αιιιι·εΙιειι

νοιι Η ι τω: ει ιι ετε; _ξεεεε Ι ΡΜ! Με νἱε!ε ειιιιεειιά Αυις·ειι

Ιει·ιιιιΙιε Μιιιιε, ι“ι·ϋΙιει· άεεεεειι 1 Με 900.

ά. ε. ΘεΙει·εεεε: Πι·. 'Ι'Ιιεοάοι· 8εΙιννει·ιε.

Ρι·οεσΚιιΠε άεε Π". Λει·ιεεεεεεε

άοι· θεεε1ΙεοΙιε1°ε Ι.ιιν1ειιά1εεΙιει· Αει·εεεε σε

Αι·ειιεΒιιι·ε νοιιι 10.-Μ. Απε. 1906.

Ι. Μεεε;; ειιι 10. Αιιςιιεε 1906.

Ρ. 12. ΒιεΙειιεειοιι ἰΗιει· άεε νοι·ει·ιιε άεε Ηει·ι·ιι Πι·.

Αι·ι·οιιεε:«ΒειιΙειιιιιιΜεάει· ιιιιάΒεάιοειεεινιεεε».

1. Ρι·οε. Κ. Ι)ε!ιιο "ει", σε ιιεΙιειι άεε εΙιειιιιεοΙιειι ιιιιά

άιιι·εΙι Βειάιοε!ετιι·Μεε Ιιεάιιιεεειι ννιι·Ιειιιιεειι άεε $εΙιΙιιιιιιιιεε

Μεεε εειεε Με ριιγει!εεΙιεοΙιειι ΒιςειιεοΙιεΕεειι άεε θειιΙειιιιιιεε,

ννει·ιιιε ιιιιά ερειιΕιεεΙιεε θειιι·ιοιιι, ιιιειιι· ιιιιεε;ειιϋεεε ννει·άειι

Ι46τιιιτειι, Με εε Με _ιεεεε ιΉιΙιεΙι ιεε, σε ε. Β. άοι· $ειιΙειιιιιι,

ννειιιι ει· άιιι·ε!ι Ζιιεεε: ειναι νοιι Ι.ειιιιι ΜεΙεετ ιιιιά ρΙεεειεεΙιει·

ε·ειιιε.οΙιε ινἱτά. ιιιοΙιε ιιι ειιιιΙιεΙιει· ννεἰεε ιιι ΒιιιρεεΙειιιιι;ειι εε

ιιιιε2ε ννει·άειι Ιεϋιιιιεε, Με εε ειιιε άειιι Γειιιε·ο ιεεεεΜεΙιε. [Πε

Ιοιεε.Ιε ιιιιά εΙΙΒειιιειιιε ννιι·Ιειιιι8 άοι· ΓειιεοειιιρειεΙειιιιι:ειι ἱεε

ξεάειιΓιιΙΙε ειιιε εεΙιι· Ιιοειι8ι·εάιεε ιιιιά ΙιεεεεΙιε εειεε άετ ειιιειιειι

ΕιΓειιι·ιιιιι; άεε Βεάιιει·ε ιιι άει· Βιιιράιιάιιιιε άεε Πι·ιιεΙεεε ω

εΙειεΙιιειειε;ει· ννετιιιε Με άοι· ΟΙιει·ΠεεΙιε άεε ειιι€ερεεΙαειι

θΙιεάεε, εοννιε ιιι ειιιει· εΙΙΒειιιειιιειι. Με εειιι ΒεΙινε·εὶεεειιεΙιτιιεΙι

εεΙιειιάειι Βι·ινε.ι·ιιιιιιιε άεε Βιιιι:ειι Κάι·ρει·ε.

2. Πι·. Η. Αι·ι·οιιεε: 8εΙιΙειιιιιιριιοΒιιιιεεε, εΠιιιΙιεΙι άειι

ΓειιιιοριιεΙειιιι€ειι, ειιιά ενεε;ειι άεε 1ιοΙιετι ννε.εεει·,εεΙιε!εεε άεε

Αι·ειιεΙιιιτεςετ 5οΙι|ε.ιιιιιιεε εεΙιενει· ειιννειιάει:ιτ. Αι1Μι εΙΙι.τειιιειιιε

νει·άιιιιιιεε ΒειιΙειιιιιιΜεάει· ι·ιιεειι εειιι· ιιιιεςερι·εεεε ειιιιιεκειι·ε

ΠεεεΜειιιιιιιε;ειι Ιιει·νοι·. νοτΠΒει·Βειιειιάεε Μιά ει·ειιειιεΠ εειεε!

τειιάεε ννει·ιιιεεείϋΜ άετ Ηιιιιε. Πιε ρεινει!ειιΙιεειιειι Βιεειι

ετ:Ιιεε'εειι άετ $ειιΙειιιιιιΙιεάει· εριεΙειι οιιιιε Μεεε ειιιε Ιιεάειι

εειιάε ΒειΙΙε; ειιι· Βι·ι‹Ι2ει·ιιιιε άοι· ερειΠιεεΙιειι ννιι·Ιιιιιις ι·ειεΙιειι

άιεεεΠιειι Μεεε· ιιιεΙιε ειιιε.
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3. Ι)ι·. Ο. Τ Ιι Πο ινειιάεε Με ειιεεάιιάεεειι θειειι!εειι ιιιιά Βιε

ειιάεεειι ιιι άοι· Πιιεει·ΙειΙιεΙιεΙιΙε Με ενει·ιιιε ιιι εενειΓεεΙιει·

Γοτιιι ειιι:

1. ευ Ιιειεεε Τειιιρει·εειιι·ειι, Με ειε Με Ηειιε νει·ει·ει.ιε, εεενιι

ειιιε Βειιιιάε Με;;; 2. ιιιιεεεΙΙιοΙιε Τειιιρει·εειιι·ειι άιιι·εΙι ει·ο‹:Ι‹ειιε

οάει· ε"ειιεΙιεε ΒιιιρεοΚιιιιρ;ειι. Πι· Ιιε.ε Με: εΙεο ιιιιτ Με :πινει

ΙειιΙιει:Ιιε ννιι·Ιειιιιε. Ι)ι·ιιοΙε Μιά ννϋ.ι·ιιιε νετννετεεε; νοιι ΒιιΜο

ειωνιιε.ε Μιά άοιπ!. Ιειιιιιι Ιιἱει· ιιιεΙιε Με Βεάε εειιι. Τ1ιιιο

Με εε ειπ ιιοενωιιάιρ, Μεεε ειιιε Ιιει ΒειιεεειΙιιιις άετ ΗειΙινιτ

Ι‹ιιιιε; εειιι· νοι·ειεΙιεις ειιι. Ναι· ενειιιι εε ι;εΙιιιε·ε, Με νει·εειιιε

άειιειι ννιτΚενιιιιειι Ρειετυι·ειι ι,ιεετειιιιε νοιι ειιιε.ιιάει· 2ιι Βοο

ΙιειεΙιεειι, Ισιιιιι ιιιιι.ιι άεε ννει·ε άεε· εϊιι2ειιιειι Ε`ειεεοτειι εειιι·

ιεΠειι.

4 Πι·. Α. Βιι.ι·οιι Βιιεε ετιινιάει·ε Με Ρι·οί. Πε Ιι Με Ε”ι·εςε,

Ιιεει·ειΐειιά Με Κοιιειεεειιε άεε $εΙι1ειιιιιιεε. άιι.εε εε ννοιιΙ Μάς

ΙἱεΙι ιεε, Με Κοιιεεεεειιε άιιι·εΙι ενειεεει·ειιειιεΙιιιιιε· ειι νει·ειι

άεπι. εο Μεεε άετ $ειιΙειιιιιι εΠεΙι επ Βιιιρεοκιιιιεειι ειΒ·ιιειι

ννϋι·άε, ννειιιι ει· ειιιεΙι ιιιοΙιε εο ρΙεεειεεΙι εεἱ Με άετ Ε'ειιςο.

δ. Πι·. .Τ. νιει·Ιιοε'ί εεεΠε επι Με ΑτειιεΙιιιι·ι.ιει· ΚοΙΙεςειι

Με Ρι·ειςε, Με εε ειοΙι Ιιει άειι νοιιι Κο!Ιει.τειι Α ι·ι·ο πε ε ει·

ννΜιιιεειι Ηει!ιιιιε;ειι ειιεει·ΙειιΙϋεει· ΓιεεεΙιι Με άειι Βειιάιι·ειι

νει·ΙιεΕεε. Πιε Με εειιΙιει·ιιιιίεε ΗειΙενιι·Κιιιιε· άετ Βε!ιΙ.ιιιιιιιΜεάει·

Με Μεεειι Β”ιεεεΙιι Με ν. ειιαΙι εεεεΙιειι, Με· ιι:ιεΙι ειιιι€ειι

Ηοιιεεειι νει· ε. Β. ιιι ειιιειιι, ιπι νοι·ιεςειι .Ιιι.Ιιι·ε εεοΙιε.ειιεεεειι,

Ε'ε.ΙΙε Με Μεεε! ννιεάει· Μι. ενω Με ιιιεετεεεειιεε [Μεεε άοι·

Βε.άιοεΚειι·ιεεε ΙιεετιιΤι, εο εεεΙΙε ν. ειεΙι νοι·, Μεεε ιιιι Η.ιιΜιιιιι

άει· ιιι άεπι Ιεεειειι Βειειιιιιειι εεε.τΙε ιιι Μιεε!ει·εάιε ι,ςετεεειιε

«ΩιιεΙΙειιε·ειεεε ειιιάεειεε ννοι·άειι ιεε, εο Μεεε ιιιιιιι Με Βεεετε

Ιιιιιικειι, Με ιιε.ειιι·ΠεΙιειι Μιιιει·εΙινεεεετ άιιτοΙι Μιιιεε!ιο!ιε Ζει

ει·εεε2ειι. ιιι6,ςΙιοΙιεε ειιιεειιι·ειιΚειι εοΠεε.

θ. Ι)ι·. Η. Α ι·ι·οιιεε: Βει ειιιει· εο ειιιιιιειιε εΙιι·οιιιεεΙιειι

Κι·ιιιιΙεΙιειτ. Με άετ ΤιιΙιει·ΙειιΙοεε άετ Κιιοειιειι ιιιιά θεΙειιΚε

Μ5ιιιιειι Πιιιιει·τεειι!εε.ιε ειιι· άιιι·εΙι _ιιιΙιτεΙειιεε ΒεΙιιιιιάΙιιιι,ε ει·

ΜεΙε νι·ει·άειι, ει·οειάειιι ειεΙι Με Ε”ιεεειιι πιεσε εεΙιΙιεεεειι. ΠεΙιει·

Με ενιι·ιιιιιις άοι· Β.ε.άιοεΙεεινΜιε Ιιεἰ ΒεΙιΙειιιιιιΜιάει·ιι ιιιιιεε

ιιιειι εἱεΙι ιιοεΙι εεΙιι· νοι·ειεΙιειες ειιεεει·ιι, Με άεε Β.εΜιιιιι ιιοοΙι

Με! ιιι "ειιιε ΙιεΙειιιιιιε ιεε, Με Μι εε _ῇε ιιι ιιιειιιειιι νοτει·8.ιι;ε

ειιοιι Ιιεε‹›ιιε.

7. θεειάιειαε ΜενννεΙά: Με Με ΒειιιΜνε Ιιει ΓιεεεΙιι εε

ει·ιιι°ι, εε ι·ειΠάινιει·ειι νὶεΙε ιιε.εΙι άοι· ΗειΙιιιιε Ιιει _ῇιιιιτεΙειιι;ει·

ΒεοϋπεΙιιιιιιε· ιιἱεΙιε, ιιιειιοΜε Ιιειὶἱὶι·Γειι ειιι· ΗειΙιιιιε ειιιει· ιιιεΙιι··

ιΜιι·ι€ειι δειιΙειιιιιιΙιεΙιιιιιάΙιιιιι;. Ι)ιειειιιςειι ΓιεεεΙιι, ικεΙεΙιε άιιι·εΙι

ιιι άετ ΤιεΓε Ιιεἔειιάε ΚιιοοΙιειιεεειιεεεει· ιιιιεει·Ιιιι.Ιτειι ενει·άειι,

ιειιΜνιει·ειι ειιιιιιει·.

8. Κι·ειεε.ιπε θετετειιε: ΑΜ' Με ?εειεε σε ιιεε:Ιι ειιιιιιειΙ

νει·ΙιειΙεειι ΠεεεΙειειιςειι ιιιιά ιιεεΙιάειιιθειιι·ειιοιι νοιι $ειιΙειιιιιι

Μεάει·ιι ιιιε.τι Με οάει· εε!εειι ΜΜΜ _ιειιει· ΠεεεΙειΙάιιιι€ειι

Ιιειιιει·ιεε, ιιιιιεε Μι Με ΑιιειεΙιε ειιεερι·εεΙιειι, άε.εε ιιιιοΙι ειιιιιιιιΙ

ειιιεεει·ειειιειιι $ειιΙιιεεε άετ ΡιεεεΙ ειιι· ιιε.ε!ι ν·οι·Ιιετιζε,·.μιιιςειιειι

ΙιιειιΙεειι ειιι Β.ειιΜν ευ ΙιεεϋτεΙιεειι ω, άεεε ειΙεο Με άει·

Ηει1ιιιις νοιι Β`ιεεεΙιι άειι Ρεειειιεειι ιςι·οεεε νοι·ειεΙιε επιπε

εειι ιεε.

ΧΧΧΙΙ. νει·εειιιιιιιιιιιε εει· 0ιιιιιιιε!πιιι!οειεε!ιειι

θεεεΙιεειιεΗ ιιι ΗειάεΙΙιετε.

νειιι 2.-5. Αιιειιεε (ιι. ει.) 1905.

Βει·ιεΙιε νοιι Βι·. Α. Ιιεεειιιιι ε (δε. Ρεεει·εΙιει·ε;).

(Με. Ντ. 40.)

(ΒεΙιΙιιεε.)

2. Βιειιιιι€.

νοτειεεειιάει·: Ο ι· ε ε Π' εΒει·Ιιιι).

ν. ΗιρρεΙ εεε.: ννειεει·ε Βι·ίεΙιι·ιιιιε·ειι ιΠιει·

άιε ΒεΙιειιάΙιιιιἔ εεΙιενετει· Τιιειει·ΙειιΙοεε άεε

Απ;" ιιιιε ΤιιΙιει·ιειιΙιιι. 'Γ. Ε. Η. Ιιει·ιεΙιτεε ειιιει· 14νοιι

Πιιιι ΙιεΙιειιάε!τε νε.ΙΙε νοιι εεΙιννει·ει· ΑιικειιειιΒει·ΙειιΙοεε. νοιι

άειιειι 12 άεε Πνειι.Ιιι·εΙιειιε, 2 Με ΒιιιάεΙιιιιιε Ιιεει·εε'ειι. νοιι άοι·

ει·εεειι θι·ιιιιρε ΙιεΠεειι 7 Β'ιεΙΙε εεε, 4 ενει·άειι εΙιειι ιιοεΙι εε

ΙιειιιάεΙε, »οι ειιιειιι Μεεε Με ΒεΙιειιάΙιιιι8 τεειιΙεεεΙοε. νοιι άειι

Ιιειάειι ΒιιιάεΙιειιε!ε1Ιειι ΙιεΠεε άετ ειιιε εεε. άετ ειιάει·ε Μεεε

ιιιι.=ιεΙιεεεει·ε. Με Βειιιιιιά1ιιιιι; τιιιιεε ειιιε εειιι· Ιε.ιιε·ε εειιι

(Β0-40 Ιιι_ῇε!εεἰοιιειιι. Βιε ιεε ννει·ιιιεεειιε ειι ειιιρΓειιΙειι. Ζιι

ενΜΙ1011 ιεε νοε ειιὶιΙεοιι_ἰιιιιΙειιι·εΙειι Ιιι_ιεΒιιιοιιειι. Με νεεεεΙιΙιιιι

ιιιει·ιιιιΕ Ιιει·ΙιειΓϋιιι·ειι. Ζει· 5ιεΙιετιιιις άετ Βιειι·ιιοεε ιεε νει· Βε

ειιιιι άετ Και· ειιιε 8ει·ιε νοιι άιεςιιοεεεεεΙιειι ΙιιιεΚειοιιειι νοιι

Α1ε-ΤιιΙιει·ιειιΙιιι ιιι ειιιριεειΙειι. Αιι άοι· Μειιιιεειοιι ΙιεεειΙιρ;ειι

ειιιε $εεεεΙει·. ΗεΙΙιει·, ΙΤΙιεΙιοΠ. θεεειιιε.Ιε, Ηειε.Ιι,

Ρ ιι ι· ε ε ε Ιι ε ι·. ΑΜ ειιιρΐεΙιΙειι άἱε 'Ι'ιιΙιει·ΙειιΙιιιΙιεΙιειιάΙιιιιΒ,



πισειι ννεεπιεε Με ειεεε ΛΙΕ-Τεεει·εειιε, Με εεπιει·εε Νεε-Τε

εειιιεΙιε ειιι.

Θι·ιιεει·τ: Πεε ειιιειι.: ννιι·ιπεε.ιεε ιιιιτιεΙ ειιι·

Βεεε.ειριιιεε πιει· $εεειεινοριε. Αει ειειειεε ννει·πιεε

Με Αεεεε πιιιι·π:ε Με Βεεπιιε εεεεεε.πιι.πιτ, ει·ειιπ:εε Βιερεειι.ιεε

ειιιειι. ειεε νιεΙ ιιει·ιεεει·ε Βπιιιε, ειε ειιιε ιει ειιι;εειειιιεε εε

ειιεειι. ι)εεειεςεε ει. πιει· Βειι;ιειι πιεε $ειιιιΙεειει·ιιεετεε ειιι'

ειε εεεει·εε ΛΙιει· (ειναι πιεε 8. .Τε.ει·) εε νειΙεεεε ιιεά ιε πιει·

δειιιιιε Με Νεεει·ιιειτ. εεπιειιτεεπι ειιιεεεεει·ιιειιεε. Βε.τ.ι:ιει·

ειιιειι: πιε πιεε Βιειιεεε ε" Ηειεπιιιιιι: εεπι ειεριιεειτ νοΙΙεοι·

ι·ειιι:ιοε πιει· Μγοριε εει· νει·ειιιεεε πιει· Ρι·οει·εεειοε πιει· Μνε

πιιε. Νεεε Βιειιι·ιει: ειιιειι πιει Αετιι:ιεε.ιιειεεε ειεε εειιι·

εεπιειιτ.εεπιε Βπιιιε. πιει· πιειιει· ιε ε.Ιιεε ?Εεεε επι επιιι·ιειει·εε

ει. Ετ εινιεει. εε ειεει· νει·ειιεπιει·ι:ειι Αι·εειιπιιεεεε: ιιεπι "Με

πιεπιει·πιε Μεροειει·εεπι.

Βιι·εεε ιιιιιεειει θι·εεε Μ. εει: _ιε εϋεει· Με Αει'πιι·πιε

ι·εεεεε ιε πιει· θεεειε ειεπι. ειιιεοιεεει· - Μι·οριε; ε: ιιειεειεει·

πιει δεειιΙει· ει, εει εο ιεεει· ειιι ει· θεεεεε Μγορ εε ενει·πιεε.

Λεει· ειιεε Αειιιιιεετιεειεε εεπι Ηοι·ειιεειιιεεεε εεεεε Βιειιιιεε.

Θι·εεΗ' Γοι·πιειι, πιε.εε ειιιε ειεει· Αειιιιει·εεε.ιειιειι ειιι' Βε

ιεεεετεεε. ΒιιεεεΙΙιεε εεε. ινεεπιε. (.ιι·εεεε εειιιι·ινοι·τει Με

ιιγειεεε εειει Αι·εειιεε εε Ειτει·εεεεεε.

ν. Πιρεει ιι·. Πεεει· εεε·εεοι·ειιεε Ζεειι·εΙ- ιιεπι

5 π: ε ι π: ε ιε τ ιι τ. Η. Ιιεεε Βεετε·εεειι·ειιιειι εει' ε·ι·ε.νιπιε Κεειε

ειιεε ειεινιι·ιιεε ; νεε 62 Δε εε εει· Νεεεεεπιιεεεε ννει·εε 84

εετει·ειπιεε. Ρ ε ι· ι: ε εε ε ι· εε. $εειοετειει ειεεειιιε· ειιιιι·ετεε,

ειεε Βι·εεεειεεει.ς· Με ιιιιπ:ε Με· Με ΙοιπεΙε Βεπειειιεεε· ερι·εεεε.

δεειεεε: Θιεει εε ινιι·ιιιιπιεε εεεεεεε.ι·ιποιιιε

πι ε ε Π ν ε ε Ι ι: ι· ε ι‹ τ; ε ε ? Ένεεε ειοε ιε ειιιεει Ιιειιιιοειιι·ιποιε

ριιιιιιεειιει·ιε $ριεπιειεειΙεε ιιεπιεε, επι Ιιεεπιειτ εε ειοε εει ειε

ιειιιινειεε ιΒιιιεειιτειεε ΜεΙεεεεει·ι:οιε; εε εκει ριεειεει.ι'ι·ειε

δει;εεπιειε ιεε πιεε Μειιιεοεει·ιποειε. 8ο εειτπιειιτετ ειεπι εΠε

ειεεει· εεεπ:ει·ιεεεεεε ειιιε νοιι Πνεειεει·ιποει - ΜεΙεεεεει·επιειε

εινεεεε. Νε.εε Ξεκτιει· @εει εε ιιεεεοπιιι ριιιιιιεει.ι'ι·ειε Βει·

πιιιιε πιει· Πνειι, ειιιειιεε Αε,ειοεει·ιιοειε. Ιι ε ε ει· εει.ει·επιιιειπιετ

ιε πιεε ΠνεεΙεει·ιιοιεεε 2 Δι·τεε νοιι Ρι,ειεεεωειιεε, ειιιιιιιπ:ε

1) ειΒ·ιιιεειιει·ιε $ει·ιποιιι:ειΙεε εεε 2) ειοεεε ι·εεΜιεεε Ριειεεει.

εειιεε, Με ιε Βειιεειιεε ιιι πιεε θειεεεεε ετεεεε.

Οιει·ιεεε:ΡετεοΙ.-εεειοιιιιεεεει· Βει'ειιπι εει

πιει· νεε ε. νοε Ηιρρει 1908 εεεεει·ιεεεεεε εεει·

εειιεεεε Νεεεεεεεει·ιπι·ε.ειπιιεε. Ι)ιε εε Βι·πιεεει·εε

ει·ιεεει·επιεε θειεεειιιιοτεε εννιεπεεεε πιεε Νειεεειιιι'ε.ιιεε ει·ινιε

εεε ειοε Με εειιιε Διι€ιοιιιε. 8 εειειπιε εει·ιπ:ετετ ειπε ειεεε

εεειοεειι ΡεΙΙ.

Βεπιιιει·: νιω- ννοειιεε εεεεΙιειιπιε ιεεεεε

€ειε.ει·Ιιεεε Βιιιιιιιιι.=; Με θειιοι;.ιε νοε ΑΙτει·ε

ε τε ι· ε. ιι ε ε ι ε ε ε ε ε. Ρειιεει, 70 .Ιειιι·ε, ειιι· εε Βιετιιεε ιιιεει.

πιιεροειει·ι: Ρεειειι νεε Βιι.ιεοριιιιιε, Ηει2ιεειει·ε ειε. ι)ιε Βιε

π.ιιεε·, Με ε.ι·ιει·ιεΙΙει Νειιιι· εει·, εεεε.εε εειιιι Β'εεεεε πιει· Με

εει· ιιιπιειπτοειιε.Ειεειεεε, $επ:ει.εοι·ε. θειετιεε - πιεεε εειιιε.

Πεεεε.Ιε ειε ό. 'Ι'ει>;ε Βιιεειει·ειιπι ειιΙει. Νεεε ΒειΓει·εεεε· πιεε

'Ι'ειεροεε εει Ε!. Τεεε ινιεπιει· ΒΙιιιεεις ειιιε πιει· Αι·ι. εεεετε.Ι.

ι·ειιεεε. νει·εεεοι·Γεεε· ω· Αι·ιει·ιειι ιειτ πιεει 'Γιιει·ιεπιιιειιιε ι·.

Τιοκιπ:ιειε ετιιεπι Με Βιετεεε ειιιε 4 ινοπ:εεε εεπ:ιι πιει· Βιιιι·ιιειιοε,

εεεειιειιι ιε πιεε θειει·εΙεεειπ =ειι·ϋει'ιε θειειιεε ει·ειε.ι·ιι Με. Βιι

εεεπιειτε ειοε ινεει·εεεειεΙιεε ειε Αι·τει·ιοεειει·οεε πιει· θει·οιιε πιεπι

ιιιι·ει· νει·εινειΕεεεεε. Π ε ιι ι ε ε ε ιιι ε. ε ε εε.ιιε ιιεεει· εειιπ:ιειει·τ

ειιι; Ι.ιειιτει· πιεε εει·ν. εει. Η Με ε ννεεπιετ ιε επιιεεεε Ε'ειΙεε,

ννεειι ειε εεερειπι ειιι' ΑιιειιοεεΙει·οεε ειεπι, 2 ειιιε! Δε; νοι·

ω· Ορειει.ιιοι·ι --Βι·οειιπιιιιεει, Ορει·ιει·εε εει ειι.εεεπιεε Ρετιεετ.ειι.

Πει·ιει·: Πιε Αε ινεεπιεε8· πιεε Β.επιιιιειε ιε ω»

Α ιι εε ε ε ει ιι ιι ε πι ε. Ιε 2 Πιιιεε νοε θε.επ:ι·πιιπι ννιι·ειε πιεε

ΙιεΜεει εεειιιει·εειιιιεεπι; ει·ι·ειεεεπι ννιι·ετε εε εει ιι·ιεεΙιεε Γεπιιε.

ιιεειειεεεεεε, τι·ειιιεειιεειιει· 8εεειειιιιΜειιιειεειιε πιεε Ν.ι'ι·οιι

ιεΙιε, Βιιιιερειε. Με Ρε.ΙΙ νοιι Ε'ιιιειεει·εεοι.οει "Με εεριει·ι.

ΠιιΙεεεεει· ιει Με Ψιι·ιτεεε πιεε Β.. εει Ειιιιτεειιοιιι. Ιιερεε,

Ι.νειεεεπιεεοιε. Τι·επ:ιιοιιι. Πε τε ο Π' Μ.: εει Ί'ιεειιειε ιπειεε

Βεειιιτετε εεεεεεε. Πε Θειε ε Ριειπι εεε εειει· θ Τιε

π:εοιει'ιι.Ιιεε εει· ειεεε ιιι·ι”οΙρ,·. Πει·ιει· εεει·ειιπ:ετε ιπιι- Πιε

;ιει·ε ΑΒειιεειιοε ειε ι·ειεεε Β.εΜειιι, επιεπιει·ε εεενι·ε.π:εει· ννιι·

ιπεεπιε ι·ερειετε.

2. Βεειοιιετι·ειιοεεειΜεερ;.

Ο ε ε ι· ιιι ε. ε: Βεειοεει.ι·ειιοε νοε ι·'ι·ϋ.ρει·ετειι.

1. Ζειιι νοι·ιι·ει; ιε πιει· 2. $ιτεεε8·.

2. Βιιιι·οριειιι π:ιεε.ιι·ιεεειε.

Β. Ρεεεπιπιρειι.ειε ιιει·πιεε. Αιιεεει· 5επ:ιεειο ρειιιΙιεε ειιι; .ειιιε

εοειειεεει· Βιππιενετιοε ιιεπιει ειοε εε $τ.εΙιε πιει· Μεεε ειεε ειε·

πιειςεννεειμε, νεεεεΙειιειει·ιε ΒεεειεΙιεεε. Σε ιιεεπιειτ ειοε πιει

ιποεεεειιειε ΜιεεειΙπιεεΒ.

ν. Η ι ερει ε.: Βειεεεειι·ειιοε νοιι Κει.ειειπι πιιιι·π:ε Βϋει.

ρ;ειιειι·εειεε.

ΒιιιιΙειεεε: Αιενιοιιι πιει· Κοιιι εεε εινε.

Γιειεπ:ιι ει·:· Ι)εειοεειι·ειιοε Η νοιι τνιιιεπ:Ιιει· ιπεεεεεεε

Πιι·ειιΒ·ει· Κει·ει.ιι.ιε. Σ) ιειιπι·οειιοριεειιε Ρι·ιι.ρει·ετε πιει· 'Ι'ι·ιιεεε

Μεεε πιεε ιιιεπιεε: Βειπι·ει.8ι·εειιιε. εεε ειεει·ετεεριιΙει·εε.
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ν. εεε εει Ριε.8ει·ειε νεε ειδοειεεει· Βερι;ιιι· πιει· ειιιωι·εε

ιιιιιεεεεερεει εει ιε.εεει·ρει·εεεεεεε. .·

ειιιε ει· πιειιιοεει.ι·ιει·ι ειεειι ι)ιεει·εειιεΙι·είι·εει.πιιεετει· ειιι·

Βεει.ιιειιιειιιι· πιει· Βι·εεεεεεειεπιιεεε ιιι οιιτιεπιε ιεεπιιιιοεεεεε Με·

πιιεε, ερειιειι ιε ιιει·ιεεεεε ιιεπι ιεεεεεεεεεεε ιιιεεεε.

Βιειιι· ιετ πιειεοεειι·ιειι. Ρι·ερει·ει.ε νεε Βεεεειιεεετοει πιει·

Οιιιει·εει·νειι εει Ηνπιι·οριιτεειιιιιιε εεεεειιιιεε.

8. Βιι:ειιερ;.

νοι·ειι.ιεεπιει: 8 ο ε ι ε ι ε ε ('Ι'ιιειεςεε).

ειιι· Νεπιπιεε: Πεεει· ΑειεεΙιεεε· νεε ΒΙει- εεε

Κε.ιετιιιεεει.ι·εε πιει· Ηοι·εεε.ει.

Με Κε.ιετι·ιιεεεεεε εεεεε.ιτεε ινεει·εεεειεΙιεε θειειιιιιιπιει·

Μεεε, ννε.ει·εεπι θειειεειειεειειεετ ινπεις·εε πιει· 8·ει·ιεε;εε νει·

ννε.επιτεεεειτ πιεε θειειεειε 2ειε Βιννειεε εει· ιε εεεεει·ει

,ε;ει·ιεςει· ιιιεεεε εεεεε.Ιτ.ειι εειε εε.εε. ΒΙειει·ιιεεεεεε εεε:

εειιιεΙτεε ΒΙειπ:ει·εοεει εεε εεΓε.εε·ε εποε Με! Βιειειεεειιιιει:,

ννειεεεε ε.εει· ειιι πιει· Ζει: πιει·π:ε Με Κοειεεεε.ιιι·ε ε.εεε ιιι

Οε.ιεοεε.ι νει·ννπιεπιεΙπ. ννιι·πι. Πεεει· ιιιιιεεεε Με ΜΜΜ, Με ειιι·

ΑείεεΠεει: νοιι εει. ιιεπι Κειειι·ιιεεειςεε νει·ιινεεπιι ενει·πιεε.

εοννοει_ Αιεειειεετε, Με Κει·εοεετε εεεεεεε ιι6εεεε. Πει: εειιιε

ΜΜΜ Μι.ειι ει Αιειεπιιιιεει ι.ει·ιει·ιεεει. Βει Βιειτι·ιιεεεεεε

νι·ιι·ιιι εε εεει· ειιπ:ε ειιι· πιε.εε. νεεεε Με 'Ι'ι·ιιεεεεεε ιιοπ:ιι ειεετ

ειιι. ειεπι, εει Κειιιιιιιειιε,ςεε επιπιε εποε .Τε.ει·εε.

Ρεεεεε τεεεει·: Πεεει· πιιε Βεεει.εεεεεεινειεε

πιει· Ηοι·εεειιιτι·ιιεεεεεε πι ειοε Βιεννιι·Ιιεερ

νοε Δε” ειιιε. Ρ. ιει πιει· Αεειπ:ετ, πιει" Με ρει·πειιεεει·ιι

εεε Τιιιιιεει.ιςεε πιιιι·ειι Κειε ιει Ηετεεεετε·εννεεε πιπιι·π:ε Βιεπιιιει;

νεε Με ειιι: ιποΙΙιι,πι·εεει· Βεεειεεε επιιεεεεεε.

Τε. Ιιεεει·: Πειει·εεεειιεεεε ιιεει· πιεε5τοι'ι

ννεπιεεει πιει· Κι· ιει.ε.ΙΙΙιεεε. ε. ιιειει·ειιπ:ει:ε Με εειιιε

εεεε·εριεε·ιεε εειεπ:ιινεε Βιιιεεεεεειιεε πιει· Μεεε εειιεειιεει·

νειεπιειεπιεεεε εεειειεπ:Ιιεε Κει·ρει·ε ιιεπι ιιοιιιειι ειιιε Βεειιιεε,

πιε.εε εει πιεει Βιοιι'ννεπιιιεει πιει· Μεεε ειιιει·εειιε Με ιιιοιειπειει·ε

Κοεειιιειιοιι πιει· επιιιιιεεειιιεεπιεε Βιιεειεεε, εεπιει·ειεειι.ε πιεε

$εΙεειιεεενει·ειεςεε πιει· Μεεε πιεε ιιι·επι εεπι Με Ζειι πιει· Βι·-_

επ:Ιιειειιεςεε εεειιειιιιεε. Β.ϋ ιιι ε ι· εειιιει·ια ειιιε, πιεεε επεσε»

Εεπειεεεες πιεε Αιιειει.ει·ε Μεεε νει·εε.ιιειεεε ιπειεε ΚοιΙε

εριεΙεε; πιο” ιιοιιιειεε ιοιιιεπιεε ιδιιι·ιπεεεεε ιε Βειι·εεει..

Βειεει· εεπι Η”. Πεεει· ειεειινε Β'εειπτιοεεε
πιεε Ρι;ιεειιιεριι.εειε ιιεπι πιει· Βετιεε.. Βιε εειιιε-ι

ειιειιτειι, σε εει νπιι·εεεεεπιιιιιις ειιιεε 'Ι'ιειεε ειιι ρει·ειριει·εε

πιεε ΝειεεεετεΙειιιεει.εε πιιεεεε 'Ι'ιει· Αετιιπϋι·ρει· ι.ι·ειςεε Με

5ιεεεεεε εε ειιπιεε ιιιιειεεπιε εει; εε ιινει·πιεε Αειεπ:εννειιιιιιεε

με νοιι ιιιεπιειιειεεειιιειεεεεεε ιε πιεε Μεει·επ:ιιινειεεεεεει·

εε.ειειειιε ειει;εει·εειιτ ι.νοι·ειιι' ειοε ει·8·ε.ε. πιεεε Με εειιιε»

εει· (Ε. ειε εεπι Αιιι;ιειιειε) ειιι Με ιιιεπιει·ειε.επ:εεε εεεεπιιΒ·ειιπι

ειεννιι· εεε.

Τε. Ιιεεει·: Πεεει· Με Γιιιι·ειιοε ειιιε πιει· νοι··_

πιει·ειι Αεεεεεειιιιεει·, εε.π:ε 8·ειιιειεεεεεΗ:ιιπ:ιι

ιπιιι. Πι·. Ριιεεειπει· εεε·εετειιτεε Πει.ετεεεεεε·

απ: ε. ε. εεπι Ρ. ιιει.ει·εεπ:ει:εε Με νει·επιιιιεπιεεειι Βιειιιιεεε, νεε

ιιι·ειπ:εεε Με επιι·ιεειε ιιιιτ.ι·ειιπιε πιεε Αεε·εε εεεεεε·ιε· ιει. νει·

εεεεειιιιεειειπειτ ννιιι· 1 με. ΝιιΕι-Ιιεεεεε·. ·

ιι Με 'Ι'εειρετιιτει· πιει ι·ιεεειειιειι ει νεε ει·εεειιεεειιε

Ειειιιιεε. · ν

Σ) Βιε Μεεεε πιει· εει Ιποεειεειειε Πιιιειπ ιε πιεε ΑιιΒ·ε ει·

ι.ι·ιει·ιειι Ε'ιιιεεε;ςιπειι ιετ. ε·ι·ιιεεει·, ννειιε ειεε Βρεεειιεςεεεεε.εειε

νοι·εει·ε·εεεεεεε εει·. ιπιειεει· εεπ:ε ειεετ $εεεεεεε;εεεεειιτεε.

Πιε νει·ειιειιε ννει·πιεε εοπιε ιοι·ι,ε;εεετει:. Πω ννιεειιΒ·ετε Βε

ειιιτει. πιει·εειεεε Μ. πιεεε ιιειε ιεει.εε νει·ιιιι.ιιειε εινιεπιεεε· Δε·

ιιεεπιιιιειι ιιεπι Ε'ιιιιεεεεεεει.εεπι πιεε Αειςερι'ειε εεει.εεε πεε· ·

ειοε πιει·π:ε Με ειιιςεειιιειΙιεεε Αι·τ πιει· Εει.ειιειιιιτ. πιει·

Αιιιι·εεννε.επιειιε· "Με". Βιι πιιεεε ειωιιιιπει ειοε ειιι επιιιεε

ιιιεεπιει· ΒιειΜιιιι πιει· 8ιπιειε νει·ιειεπιει·ι. ειιιιιι.ι·ι ειειι εποε Με

εεεεεειεεπιε Πιεροειιιοε πιεε Αιτει·ε εε θιειιιποει.

Βεπεει·. Πεεπιι· πιιε Αει.>,·ι·εεειεε πιει· Ρεειιιιιε-.

Ιπεεεεε ιε πιει· ΡεεεοΙοε·ιε πιεε ΠΙεεε εει·ρειιε.κ

Με νιι·ειεεε πιει· Βειπιειιεε εειιιει εεει Τει! ειιι' 8εεειεε2εε.

Με ιιιεειι Με ει·ετε Εετινιοιιειεεε ιιε Κει·ρει· ει·ιιιιιεΙιεεεε.

Μειι εεεει- Μεεε Βιιεεεε.εεεε: Αεει·εεειεε; ειε ειεπι τει Με

5ειιιιιπειιιιεεεειει·ιεε εεπι σε· Με Ρεεεειοιποειπεε εεεεεεννιε

εεε. Μιι:ι.ειε πιει· Αε·ε·ι·εεειεε Ι-ιεεε ειιιε ειιιειι ειιιε· ιιειειιει·

ειει·εε.

Μεεε ιιιιειεειι.ϋ.τ ιιπ ννιι·εεε.ιε εεε;εε εεε Ρεεειεοιποιιιιεε

ειιιιιιιεε, ειιιει·ιει, ινειπ·εει· Ρι·ονεειεει. -- Μενννεε εε ειιι

πιει· θει·πιιει.εει·εριε πιεε Πισω εει·ρεεε εεει· ιιιιιιιεπιεε εεπι ειιι

εεεεει·ε Βεειιιτειε ειιιειι, Με εει πιει· ορει·ετινεε Βειιεεπιιιιε,ε·..

8ειτ.ιει· εει εειεε εκει” Βεεεεεε.

Πιιιιιεε: ι)ιε 'Ι'ειεεεειείειιτιοε πιεε Α ιιεεε.

Ιειειιτιοεεε νεε ιπιιιιειι·ειεε Κιιιιιιι·εε ιε νοι·πιει·ιπειειεει·

εεπι θΙει.ειπϋι·ρει·ι·ιιΓεε ει·ιιιεεε Εετειιεπιιιεε. εεει· ιιειιιεε 'Ι'ει.εεεε

εει·νοι·.

Βιι. θειιιε Ριετο: Πεεει ειπιριε.ει.ιε. νοι·ιιεεεεεετ

νει·ννεεκιει ειιι· Βιπιριε.ειιε ειιειΙοεε Βερρεε εεε πιεει Ρι·ιι.ριιιιιιιιι
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ιιεί Ρετιειιτειι, Με ι'τειιιιιε Εεεε ιιιειιι ειιι: ε.ιιιιειιι. πιο Ρω

ιιιιιιιιιιι ιιιειιι: ιιι ιιιι.ιιειι κι, ιινιι·ιι Πει". Με ιιει· 1ιιιιειιιιιιειιε Με

Αιιιιεε οιιει· Οιιεπειιειιιιειε πειιοιιιιιιειι. Κε ιιιιιεε ιιιιεοιιιι. ιιο

ειιειι ορει·ιειτ ννει·ιιειι; ιιιιιιιι ιιιειπ ιιει· Ιιιηιρειι ιιιει:ιι ιιιιιι

Γεω ιπι.

Πιιι·ιει·: Πειιιοιιετι·ιιτιοιι εειιιει· Αρριιι·ιιτε ειιι· ΑιιννειιιιιιιιΒ·

νοιι Βιι.ιιιιιιιι ιιιιτι νοιι Ρι·ιιρει·ιιι.ειι ιιεεεειιιειι, ειε εειιννιι.οιιει·

ινιι·ιιειι.

8ειιιιεεειιειι ειει "Με ει·ννιιιιιιι, ιιιιεε ιιι τΙει· θεεειι8ι'τεειι:ιιιιε

ειιι 4. ΑιιΒιιιιι ειε νοιι Ο ι·ιιειε-ΜειιιιιΙιε ιιιι Πει·ιιι8·

ι1.ειρειεινει·ιιειιειι νιιιιι·ιιε. Ιιι 8ι:ιειιινε.ιιι πιιπ ιιιιιι ιιε.ιιε1ι ι ε ι ε ι·

εεειειιιιειι.

. Βει·ιειιιιηιιπε.

Ιιιι 1. ·1·ειι ιιιεεεε Βει·ιειιτε (Ντ. 40 θ. 427--420) ιιιιιιειι ειειι

ειιιιιιε ειιιιιειιι.ειεΙιειιιιε ι)ι·ιιειιι'ειιιει·, ιιιε Μι· ιιιει·ιιιιι: ιιι Κοπι

8·ιει·ειι ιιιι.τειι:

Κε εοιι ιιειιιεειι:

8. 427 Βρειτε ΙΙ Ζειιε11 νοιι ιιιιτειι: ΙΙειιιε (Βι·ειιιιιιι)

ΙΙ » νοι·ιιει· ιι ε. ιιι ιιι ε ι·:ε 427 υ » 8 »

» 428 » Ι » 24 ιι οιιειι ιι ιι ι· ειιιειι Βιι·ιοιε,·

» 428 » ε Ι 3 89 » » Θι·ιιιιε ν ο ιι

» 428 » Ι » 42 » » ν ο ι· ιιιιιιιιιι8

ε 428 » Ι » 87 » ιιιιτειι Η ο ι· ιι ω”

» 428 ιι Ι » 81 ιι » Βιιιιιειιιιιιτ ιν ιι ιι ιι ε

»428 » Ι » 80 » » Βιιιοειιιιιειιιι·'7'Ι'ιι€ε

π 428 » Ι » 15 » » νι·ε;ειι ιι ε ι·

. » 428 ι» Η » 46 » οι›ειι 0ιιιιι.ιιε.ιιιιο ιι ι ε ι; ι ε

»429 » Ι ι› 45 ιι » Βιειεειιοινειιν

» 428 ιι Ι » 80 πι » Ρι·οιιιει· ι› ι·ι ι ι ε

»420 » Ι » 88 » » 8ειιιιιιιιιιιεει.

Μ» ιιιιτειι ιιιειιε ιιιιιι ειιιιε·ε ε.ιιιιει·ε Ε'ειιιει· ιιιιι·ειι Με Βιε

ι·ιιιι€ειι, ννεΙοιιε Με Πει·ετειιιιιιε· ιιει· Νι·. 40 ιιιι'οιΒε άεε $ετιει·

ειιειι-:ε ιιι ει·Ιει‹ιειι ιιιι.ιτε, ειιι:εειιιιιιιιΒ·ειι πι ννοιιειι. ιι. Βειι.

ΤειΒ·εειιειο1ιτιο1ιτειι.

Ρει·εοιιιιιιιι.

- Πει· 1ιιιιιιιετει· ιιει· νοΙΙιειιιιιιιιιιι·ιιιι€, θειιει·ε.Ιιειιιειιειιι.

0ιιιιεοιιι, ιπι: ειιι' ει€ειιεε Βι·ειιειιειι νει·ειιιιειιιε

άετ ιινοι·ιιειι, ιιιιτει· Βειεεειιιιι; ιιειιιι Κι·ιεςειιιιιιιει:ει·ιιιιιι. Ζιιιιι

ιιιτει·ιιιιιετιεειιειι νει·ννεεει· εεε Μιιιιειει·ιιιιιιιι

ιιει· νοΙΚειιιιιιιιιι.ι·ιιιιΒ· ιιι εειιι θειιιιιιε Πι·. Μιμι

Διζιι κιν ει·ιιε.ιιιι-ι. ννοι·ιιειι. ειιι Βειιι.ιιειιιι€ ιιι εειιιειιι ιιιειιει·ιεειι

11118.

- Ζιιιιι Ρι·ιιειιιειιτειι άεε ιιειιι:εειιειι Β.ειειιε

Ο ε ε ιι ιι ιι ιι ε ι ι ε ιι ιιι ι ε ω, ιιιι εωιιε άεε ινιι·ιιιιειιειι θειιει

ιιιειι 0ι›ει·ι·εἔιει·ιιιιιι·ει·ιιιε 1)ι·. ιιιειι. ιιιιιιοι·. Κ 6 ιι ι ε ι·, ιιει· θε

ιιειιιιε Οιιετι·εε·ιετιιιιε·ει·ει 1)ι·. Β ιι ιιι ιιι ει·ιιιιιιιιτ νι·οι·ιιειι.

- ι)ι·.1ειιε.ιι Βοεειιετειιι Μαιος ειιι15.Οιιιοι›ει· εειιι

25-ιε.ιιι·ιεεε .Τιιιιιιιιιιιιι ειε 0ι·ιιιιιε.ι:οι· ειιι Οιιεε

εε.ει·Βτεειιιιοεριιει. Κι· Μ.: ειε ιιιειιιιιο-ειιιι·ιιι·ειεειιε

Αι‹ειιιειιιιε ι. .1. 18?8 ιιεεοινιει·τ.

-Πιε θεεεΙιεειιε.ι'τ ρι·ιιιιιιεειιει· Αει·2τε ιιι

Ιιιιιε.ιι ειιι. ιιι ιιιι·ει· Οιιτοιιει·ειτειιιι Πι·.8.Ριιεειιιειιιι

ιιι ιιιι·ειιι Ρι·ιιεεε ννιειιει·Β·εινε.ιιιτ. ειιι νι:ερι·ιιεεε ιει

Πι·. ΖοερΠει ιιειι€εννιιιιιιι ινοι·ιιειι.

- Πει· ιιιιει·ε Απι. ιιει· 18. Ε'ιοιτειιεειιιρειςε, 8ιεπι:ει·ει Πι·.

Αιει:ειιιιει· ν. Βιιιιε·ε, ιιι: ειιιε Κιιιε·8·ιιιο.ιιιιειιοιι

ιοι·ιιει·ιιε.ιι:ιεειιειιΓιοιιεει·ιιιιιιιιτννοι·ιι.ειι.

1- Πει· .Τε1ιεεννειροιεειιε θοιινει·ιιειιιειιιεει·ιτ Πι·. 8ι.ι·ει

ιιιιιοινιει.ειιιιιειιΡοειειιιιεε Κιιι·ειιεειιειιθοιι

νει·ιιειιιειιιε-Μεάι2ιιιιιιιιιειιεΗτοι·ειιιιει·εειιιιιι·ι.

νιοπιειι.

- 1)ει· θειιιιιι'ε άεε 0ιιει·ε.ιιιεε Με $εννε.ει:ορο1εειιειι Μω

ιιειιοεριιιιιιι Πι·. Β ε ι· ε ε ι ιι Μ; ειιι θι·ιιιιιι εεε Απ. 886 άεε

17111. Βιιιιιιειι εεε 1ιιει·ιιιειιοιιειι ν ε ι· ιι ιι ε ο ιι ι ε ιι ε ι ννοι·ιιειι,

ιιιιι.ει· 8Ιειειι:ειιιςει· Βείιιι·ιιει·ιιιιΕ· 2 ιι ιιι ννιι·ιιΙιειιειι

8 τ ιι ε. ι ε ι· ιι τ.

-- Πειιι Βιι·ειιιιιι· ιιοι· Πιιινει·ειιιιιε-Αιιεειιιιιιιιιιι :ιι ΚϋιιιΒιι

Μετα Ρι·οιεειιοι· Πι·. Κιιιιιιι; ιει σε εειιι Σνακ «Πειιει· ιιιε

Τιιει·εριε άετ Εοιι_ιιιιιει.ινιιιε ει·ιι.ιιιιιοειι.» εειιειιε πιει· νοιιι ιιεαε

ι·ιεειιειι Πιιιιειει·ιιιιιι άεε Ιιιιιει·ιι 2ιιι° Βειιιιιιιε1ιιιιιιιι· νοιι νω

ιιειι ειιά Αιιι'ειιικειι ιιιιει· Με ΡιιιιιοιοΒιε ιιιιιι Τιιει·ιιριε άεε

'Ι'ι·ειειιοιιιε ειιιι.ιεεει;ει:ειι .Τιιι·ν ειιι Β ιι ι· ε ιι ρ ι· ε ι ε ν ο ιι 1000

Κ ι· ο ιι ε ιι ειιςεερι·οειιειι ννοι·ιιειι.

- Ρι·οι'. Πι·. Βειιει·ι. Κοειι κι ειιι 8./21. Οιιι:οιιει· ιιι

νοιιει· θεειιιιιιιιειτ ιιιιι1 1ιι·ιιιειιε νοιι εειιιει· Γοι·εοιιιιιιε;ει·ειεε

ειιιε 0ετειι·ιιιε “Με Βει·ιιιι ιιιι·ιιεισεειιειιι·ι. Κι· Μπι

ιιιιιι Πιτ ιιι.ιιςει·ε Ζω ιιι Βει·ιιιι ιιιειιιειι, ιιιιι άεε ι·ειειιε Μετε

ιπι, ειιιε ει· ιιιιει· ιιιε Βι·ι·ει.>;ει· εεε ιιιιειιειιιιιιειιωε ιιιιιι άετ

Τι·νρε.ιιοεοιιιιιιειε ιιειιιι Μειιιιειιειι ειιά νιειι ιιι Βειιιιιειι-Οει

“πιει ειιά Βι·ιτιπειι-0ιιιι.ιιιιιι ι;ειιιιιιιιιιειι: Με, ειι;ειιιιιι.ιιιιιε· ιιιιι·ειι

ειιιιιι·ιιειτειι. Κοειι εοιι ειιι ιιειι ινιειιειιεειιειιιιειιειι Βι·ι;ειιιιιε

εεε εειιιει· Βειιιε νοιΙΙιοιιιιιιειι ειιιι·ιειιειι εειιι; ει· "κι ειιιε ιιιιει·

ιιειιιε ιειει.ειι Βεοιιιιοιιιιιιι€ειι ιιιιιι ιιιε ιιιιι·ιιιιε ιι·εννοιιιιειιειι

Ει·ι'ιιιιι·ιιιιεειι ΠΝΓ” ιιι ειιιειιι ειιιιιιειιειι Βει·ιειιτ ειιι ιιιιιεεεειιειι

τιει· 5τειιε ιιιιειιει·ιι, ιιιιι ιιιιιιιι ιιι Ε'ε.ειιιειτεειιτιιι.ειι σε· :Πε ιιιε

ιιι2ιιιιεειιε ννειτ ειιιιιιιιιι·ιιειι ιιιι εειιτειιιειι.

Νειιι·ο1ορ_·ε:

-- νει·ειτοι·ιιειι ειιιε: 1) Απι 7. 0ιιι:οιιει· ιιι 8ι:. Ρε

ι ε ι· ε ιι ιι ι· Η ιιει· ι'ι·ειρι·ιιιιιιιιει·ειιιιε Απι. Β ε ιιι ε. ιιι ι ιι (Πει·εειι)

Εεε: ιιιι 45. Ι.ιειιειιιι_ιε.ιιι·ε. Πιε νεοι». ρι·ιιει:ιειιιιιιι ιιιιι:τε ιιει·

νει·ετοι·ιιειιε ιπι .πιω 1882 ει·ιιι.ιιςτ. 2) Ιιι Η ο ε Κε ιι τιει· Οι·

ιιιιιιιιοι· εεε 8ι. Οιιι·ιι-Κιιιιιει·ιιοεμιτειε ι1ει· Ριιιιιιιιιιιιοριεειιειι

θεεειιεειιιιι'ι ιιι Ποειιιι.ιι Πι·. ΝιιιοΙε.ι 8ειι ιιι: ιιιι Διι.ει· νοιι

48 .Τιιιιι·ειι. Πει· Ηιιιιι·εεειιιειιειιε, ννειειιει· εειι: 1884 ιιι Ποειιιι.ιι

ειε ιιωιιιειιε Ρι·ειιιιι ειιειιιπε. ι'ιιιιιι·ιει·ιε ιιιιειι Με Απ: ειιι

8εριιιειι-ΑενΙ ιιειιειιιει. 8) Ιιι ννιειι άετ Ειειρι·ειιιιιιιειειιτιε Αι”

ειιι: Μιιιειι Πι·. 8 :ι ιιι ιι ει Β Πει ε Με ι· ε· ιπι 55. Ιιειιειιειιιιιι·ε

ιιιι.ειι 22-ιιι.ιιι·ιι.ιει· ιι.ι·πιιειιει· 'Ι'ει.ιιε;ιιειι. Με 0ιιιι·τιι·ε,· ιιιιιι Ιιει·νιι

ιι·οιοε·ε ιιι εειιιει· νιι.ιει·ιιιεει Μιιιιιι. 4) Απι 28. Βεριειιιιιει· άετ

ιιιιιιιιιιειιιι.ΐιεει·ει: ιιι Κιιι·ειι [Μ. Ρ ε τε ι· Β ιιΙιιτο ιιι ιπι Α1ιει·

νοιι 84 .Τιι.ιιι·ειι. Κι· ιιιιτιε ιιειιιε ιιι·ιιιιιειιε ΤειιιΒιιιειι ειιι: ι. .1.

1887 ιιει.ιοιιιιειι. Γι) Ιιι Κι·ιιιιε.ιι άετ ιιειιιιιιιιι:ε ιιοιιιιεειιε ΚΠ

ιιιιιει· ΡΜ. Πι·. Ε) ιι ιι Με Κ οι· εζ,δ ιι ιι ιιι ιιιι 02. 1.ειιειιε

_ιιιιιι·ε. θ) Απι 2. Νονειιιιιει· ιι. 5ι:. 2ιι ιιι· Μι ει;; ιιοι· Νειιιοι·

ιιει· ιιειιι:εειιειι Γοι·εειιει· ειιι' ιιειιι θειιιετε ιιει· Αιιε.ι.οιιιιε ιιιιιι

Βιιτννιειιειιιιιεεε·εεειιιοιιι.ε Ρι·οι. ι)ι·. Α ιιι ε ι· ι ν. Κ 6 Ι ι ι ιι ε ι·

ιπι 89. 1ιε1ιειιειε.ιιι·ε. Ιιι Ζιιιιειι ειιι θ. .1ιιιι 1817 εειιοι·ειι, ειιι

ιιιει·ιε ει· ιιι εειιιει· νιι.ιει·ειε.ιιτ. ιιιιιιιι ιιι Βοιιιι ιιιιιι Βει·ιιιι Με·

ειιιε, ιιιιιιιιιι.ιει·ιε ειειι 1848 ιιι Ζιιι·ιειι ιιιιιι ννιιι·ιιε @τι νει·

ιιιιιιιιιειιι· 60 .Ιειιτειι ΡιοΓεεεοι· άετ Ριιγειοιοειε ιιιιιι νει·ειει

ειιειιιιειι Αιιιιιοιιιιε. Ζννει .Τιιιιι·ε εριιιτει· Γοιει.ε ει· ειιιειιι Βιιι'ε ε.ιι

ιιιε νι7ιιι·ιιιιιι·ιιει· Πιιινειειιιι.ι, ειιι ννειειιει· ει· 50 .Τιιιιι·ε ιιι ι;ιει

ειιει· Βιεειιεειιειι ιιιιιι·ιιι.ε. 1892 Γειει·ιε ει· ιιιιτει· ιιει· ειιι·ειιιιειι

Αιιετιιειιιιιιιις ιιει· ινιεεειιιιειιείιιιειιειι ι·νειι εειιι 50-_ιιιιιι·ι

μ; ε ε Ι) ο ιι το η ιι ιι ι Ιιι ιι ιιι ιιιι‹ι ει·ει: νει· ειιιιεειι .ιιι.ιιι·ειι πει

ει· ιιι ιιειι Β.ιιιιεει.ειιιι. Κιιιιιιιει· ιι;ειιιιι·ι;ε 2ιι άεπι ιιει·νοι·ι·ε.

ι.ιειιιιετειι Βιοιοι;ειι ιιει· Νειιπειτ ιιιιιι ιιεεεεε ειε εοιειιετ ειιιειι

νιιε1ι.ι·ιιΕ $ειιιε Πε.ιιριιιειιειιιιιιιε Με; ειιι άεπι θιειιιει ιιει·

ιιοι·ιιιιιιειι θεννειιεΙειιι·ε, ννειειιε ει· ειιι ιιιιιιι·ειειιειι εροειιε

ιιιειειιειιιιειι Βιιιπειιιειιειι ιιει·ειειιει·τ ιιιι‹ι ιιι εειιιειιι ινε1ι.ιιειιιιιιιι

τ.ειι ιιε.ιιιιιιι·εειιειιιιειι <<Πειιιιιιιιειι» (θ Αιιιιιι€ειι) ιιι ιιιιιιιιει·ειιι

τιεει· 1ινειεε ιιει·ιι,·εειειιι Με, εε ιιιι.ιιε ιιεε Βιιειι ειιιε Ζιει·ιιε ιιει·

ιιειιτιιειιειι ιιιειι. ιιιι.ει·ιιι.ιιι· ειιιε» ιιιιιι ιιι ιιιειιι·ει·ε ειιιιει·ε 8ρι·ε.ειιειι

ιιιιει·εετει ιει:. Πιε Ζιιιιι ιιει· νοιι ιιιιιι νει·ϋι"ιειιτιιειιι.ειι Βιιιιειιιιιτει·

ειιειιιιιιιζειι ιιιιει· ιιιιιιι·οειιοριεειιε Αιιιι.τοιιιιε, Βιιιιιιἔοιοειε, νει·

εΙειειιειιιιε Αιιιιτοιιιιε ειιά Ζοοιοι;ιε εοιι ιιιε ιιοιιε ειιι νοιι 245

ειι·ειειιειι. 1ιιιιιι ιιιι>.ιιιι ιιιιι ειιι εοιι Β ε ιι ιιι ιι ιι ει· ιι ε ι· Ζ ει

Ιιιιιι.ηιιινειοΙοειε ιιεπειειιιιειι.

νοιι ΠιιινετειΙᾶιειι, πως!. ιιιετιιιιιειι ιι. Κοιιει·εεεειι.

- Πειιι ετειινει·τι·ει;ειιιιειι 0ιιει' άετ ιιιιιιτιιι· - ιιιειιιιιιιιεειιειι

Αιιιιι1ειιιιε Ρωι·. Πι·. Βεε ιι τε τεν Μ. Με ιιει· «Β.εε·ιει·ιιιιιιε

ιιιιιειΒιει·» ωιιιειιι, ειιιε εεε ιιιιιι θιιειιει·ιι ιιεει.ειιειιιιε Κ ο ιιι -

ιιιιεειοιι ειιι· Βι·ιειιιιιιιιιι.; ιιει· 8τιιιιειιι:ειιιιιιι.ιε

Ιε ε ε ιι ιι ε ι τε ιι ιιειεεε;ειιειι, ιιι νι·εΙειιε νοιι άετ Κοιιι“ει·ειιε ιιει·

Αιιιιιιειιιιε ειε Ρι·οιεειιοι·ειι Α. Ι)ιιιιιιε ννειιι, Α. Ι)ιε.ιιι ιι,

Ι. Ρ. ΡιιινΙοιν, Θ. Βειιι ιιιιιι 8. 8ειιιιιιοννειιι εεννιιιιιι:

ννοι·ιιειι ειιιε.

- νι7ιε ννιτ ιιι Ντ. 88 ιιιιιιιειιτειι, ειιι ιιιε Κοιιιει·ειιε ιιει· πιι

ιιι:ιιι·-ιιιετιιιιιιιεε1ιειι Αιιιιιιειιιιε ειιιε ιιεεοιιιιετε Κ ο ιιι ιιι ι ε ε ι ο ιι

ιι.ιιε ιιοι· Ζιιιιι ω» Ρι·οι'εεεοι·ειι άετ Αιιειιειιιιε εεννιιιιιι:, ννειειιε

ιιιιι. ιιειιι Βιιτινιιι·ι ειιιεε Βείοι·ιιιιιι·οιειιτ.ε ειιι' τιει·

Βιιειε ειιιει· νοιιιιοιιιιιιειιειι Αιιτοιιοιιιιε ιιετι·ειιτ

ινιιι·ιιε. Νειιει·ιιιιι8·ε ιιιιιιειι ιιιιιι, άεπι «8ενιι Οιετεειιεει.ινιι.» ειι

ει” ιιιε Ρι·ινιιιιιο2ειιτειι ό.ει· Αιιιιιιειιιιε ειιιειιιιιιιιις ιιεεειιιοεειι,

ιιει ιιει· Κοιιίει·ειιε ιιει· Αιιιιιιειιιιε Με ιιι ιι ι ιι ε ι ε ιι ιι ιι ε· ν ο ιι

Περιιι:ιει·ιειι άεε Ρι·ινει.ιιοπειιτειινει·ιιε.ιιιιεε

ειιι $τιιιιιιιι·εοιιι ιιι ιιειι Βει·ιιτ.ιιιι8·ειι Με» Με

Βιιιιιτιςε ιιιιιοιιοιιιε Αιιειιιειιιιε ιιι ιιειιιιιι·ει;ειι.

- Αιι ιιει· ννιιι·ειιιιι·ιι·ει· Πιιινει·ειι:ιι.ι. Μπι ειιιε

Ιε.ι·γιι€εΙοε·ιεειιε Κιιιιιιι ειιι: Ροιιιιιιιιιιι Πιτ

Η ε1ε ιι ι·ε ιι ιι ιι ει τ ε ιι ειιιε;ει·ιειιι;ετ, ιιει·ειι Βειιιιιιιι· ιιει· ΡΜ.

ιιει· 1ιιι.ι·νιιιι·οιοςιε ειιά Βιιιιιειοε;ιε Πι·. Ο. $ειι'ει·ι.. ιιει· ιιιε

ιιει· ιιιιει· ιιειιιε Κιιιιιιι νει·ίιιιι·ιε, ιιιιει·ιιειιιιιειι νιιι·ιι.

- ι)ει· Ρι·οι'.ε1ι.ι·ιιει·‹ι.Βι·.ιΒιιιιιθι·οεειει:ειιιτι οι·ιιειι ι

ιιειιειι Ρι·οιεεεει· ιιει· Αιι€ειιιιειιιιιιιιιιε ιιιι‹ι Με
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εο!ε!ιοι· επιιε Νεο!ιε'ο!ε;οι· νοε ΡεοεοεεοεΒο!ιε!ο!ι'

ειε :Με Βιισ!ειροεεοε Πε!νοεειεειε οεεεεεε

νι·οεάοε.

- Πε. Ν. Μ. Βοε!ιε.εε!ώ Με ειοε ε!ε Ρε!νεεάοεοεε

Με ιιιιιοεο Κεε.ε!ι!ιο!εοε ιιε ειοε Πεινοεε!εϋ.ε

Κ εεε ε !ι ιιε ι ! ι ειοετ. Ψοεε Με εεε ειοετ. !ι·εοιι, επιιε Ε..

Με νοε !τει·2οιε ει!ιοεοε Απε ειιι θοενοεεοειοειε-Ιιε.εόεο!ιείεε

!ιοεριεε! ιε Βεεεεεεε..

- Ποε Ρεοεοεεοε Με 0!ι!ειιεε·ιο Όε. θειει·ο, Με εε!εεεεε

ειιι Βιο!!ο Με νοεεεοι·εοεοε Ρεοΐοεεοεε Μ ι !‹ ε!ιοε εε.ο!ι Βεοε

Με εοειιε'οε ννεειιο, εεε Με «Βι·οε!. Ζιε.ιι ειιίο!ι;ο εοιιοει!!ειςε

οιεοε Εεε' εε Με Πε!νοεειιεε Ποιάο!!ιοεεε Με

Νεο!ιεο!ςοε Ρεοεοεεοε Πε. 02οεεγ'ε οι·Ιιε!εοε.

Μεε ιεεεε Μεειιιε εε!ι!ιοεεοιι, ι!εεε Με. θεοι· ιι γ, Με ιιε

εεο!ιειοε Μοεεε εο!ε 68. Ι.οεοεειιι!ιε οι·εο!εεε εεε! εοεοιεε Με

40 .Τε!ιεο ιιιο ει·εε!!ο!ιο Ρι·ειιιε ε.εεε!ιε, ιε εεο!ιειοε Ζοιε εοιιιο

Ι.ο!ιι·Ιϋ.ιιις!ιο!ε εεεςο!ιοε πιει!.

- νοε Με νοεινε.!τεειε Με θοεο!!εο!ιεεε Βεεε!εο!ιοε 0!ι!εεε

με (νοεειτιοεάοε Ρεο!'. Γ. Α. Βοιε εετ! $ο!ιι·οειι.ε Πε. ιν.

Μ. Μ Η ε ε) €ο!ιε εεε ειο Μ!ιεο!!ειη.ε ιιι, Μιεε Με ει. Κοε

ρ;εοεε Βεεε!εο!ιοεΟ!ιιεεεεοε εει28.,29. εει!Β0.Πο

εοιε!ιοε σ!. .Τ. ιιι Μοε!ιε.ε εεεεεΠεάοε Με.

Α!ε εεοεεεεεεεεεε!ιςο νοε!ιεεά!εεεεΒ·οεοεετεεάο εεε! νοει

νοεἰΒοε Κοεεεοεε εοεειειειε: 1) ιιιο Βο!ιεεά!εεε· Με ειοετ.

εοεερ!!ειοετοε Γεε!ιεεεοε Με Κεοο!ιοε Με Βιιτεοιειεεεεοε; Σ) Πιο

Βεει!ερεειοε Με Κο!ι!!ιοεεε εοι Νοε!ι!!ι!εεεοε εεά δ) ιιιο Βο

!ιειιτ!!ιιεε; Με ο!εεο!ι!οειιιιεοε Βιι!ε!ιο. Με Βοειο!ιιοεεεεεεεες

ε!ππ ι!ιοεο 'Γ!ιοιιιοεο. !ιε.εοε ω! 1 - Ρεο!·'. Βε. 'Ι' ε ε εεε (θε.

Ροεοεεεεεεε ω! 2 - Βι·. Ψ. Μ. Μ ι ει (Μοε!ιεε) εεε! ει! 8

Πε. Ι. Ι). 8 ε ε ε γ ε ε ο !ι ο εν (Μοε!ιειι) !!!ιοεεοειιιιοε. Αεεεο!ε!εε

Με νοε νοι·εεεεεοε πει Κοε,·.εεοεε εεε Αεεοεοεοεε.εο ε!ε‹! ειε

Με νοεε!ειοεάοε Με νοεινε!ειιεε Ρευε. Β'. Α. Βει ε (Μοε!ιιιε,

ΙΙροεεο·εοεεε, Βιιιιε Κιι!ει.ε!ε) ιιι ει!εοεειοεοε. [Πο Μιες!ιοι!εεο!

ει·εεεο !ιε Βοει·ε;εο νοε 8 Βε!. 35.!ιε!ιο!ι οΜε !00 ΕΜ. οιιιειιι!!ε,

εοιε!ο ειο Ζεεε!ι!εεε νοε 2 Βει. εεε Με .Τοεεεε! «Βιιεε!εο!ιο

Πειεεεε·ιεο!ιο Βονιιου οιεΕΙΓε.εεε Με Κε.εειοεοε Με θοεο!!εο!ιεεε

Βι·. ε. 1. Βοι·οε!ιιε ε οοιιεε, ΙΠεεεεε εοριιο, Ηγεεε.ε Μπε

εειιει).

- [Πο Με!. ΑΙιει!οιειο Με ΜΗεεοεεο!ιοΠοε ιιι Βοε!ιε Με Μπι

!ιοε!!εοε Λεει. Πε. θοεε!ιο!ά Μεεε!οο!ι εεε Ηοειιιιε

Βιι.!ιο εοι· Κοι·εοεροει!οε2 Γειοόειο!ιε ειοε θεσε

εοε ιειε Αοεεεοε οιεο Βιιεε!ε!ιο νοε @Ο Μεε!ι εο

ε·ι!!!.<.εε.

- Πιο νοι·επε!ειιεε; Με Ριεοεοιν-θοεο!!εο!ιεεε εο

ε!ιειο!ιειρ:ε Μὶεεεἰἔ εο,ι.το!ει€ιεειε ειε .Ι ε.!ι ε ε ε ο!ι εεεοε Μπι

'Γ!εο! «!:Εονιιοε όοε Τεε!,ς!ιο!ε άειε ειοε!!2!ε!εο!ιοε

θοεο!!εο!ιεεεοε εεε! Αοεεεο!ιοεε;εοεεο». (Ο6εορει

ιεΙιε·εεεεεοοεε ιιοειιεεεεκεεε 06ιιιοο·εεε ιι Ο·ιεεεεοειε ερειιοι!)

!ιοι·ε.ιιειιη.εοεοε, νεο!ε!ιοε ειο οιε,·οεοε Βοειο!ιεο Με ιεοά. θοεο!!

εε!ιεεε εεε (Μενοειιοειοεεε-Βεε!ιεεεεεςειιο Πεοε !!ιεο Τ8ι.ειο;!ιο!ε

!ιι·ιε.εοε από. Ποι· οεεεο Βεε‹! Με .!ε!ιι·!ιεο!ιοε ἱεε !ιοεοιεε

ει·εοΜοεειε εεε νν!ι·‹! ειο .!ε!ιεοε!ιοειο!ιιο νοε 21 πειιι!. Θοεο!!

εο!ιε.εεοε ειε άιο .Πειτε 1008 ειιι! Ιθ04, εοινιο ειο Βοεο!ι!εεεο

οιεοε ε·ι·οεεοιι Αεεε!ι! νοιι Κοιη.εεοεεοε Με Ιιεεόεο!ιεεεεϋ.ι·ειο

οεε!ιε!ιοε. Με ειοε!ε!ειεο!ιοε νοεο!εο εεε! θεενοειιοιεοεεε

Πιεε!εο!ιεειοιι, ινο!ε!ιο ι!ιεο .!ε!ιεοε!ιοειο!ιεο ιιι Μει .Τεεεεεο!ιο

ρ!εοιοεοε ινο!!οε, οι·εε!εοε εορ;οε οιειοε _ιε!ιι·Ιιο!ιοε Βο!ει·ειε νοε

12 Με. εκει Γι·οιοεοεερ!ε.εο Με .Το!ιι·ειιο!ιε εεε! !ιιι!ιοε εεεεοε

Μιε Με !θεοο!ιε Με οιεο !ιο!!ο!ι!εο Αεεε.!ι! νοε Βορεεεεεεόεεο!ιοε

ι!ιεοε Βοε!ο!ιεο 2ειε δο!!ιεε!ιοεεοε εο!εο Με Ε.οι!ο!ιειοε. Αι!εοεεο

Με Βοάε!ιεΙοε Με δε.!ιι·εεο!ιοε: οοεεε., Αρ6ε·ε·ε, ,Ι[οεοεπεει!ι

εορογ.εοιπ, ε. Μ 28, κε. 5. (Η. ενω.

νοεπ Κε!οεεεεεΕτέιεο!οεει.

- Αιε 2!. ΟΙεεο!ιοε, εε.ο!ι ε.εάοεε!ιε.!!ιιε!ιε!εοι· οεεο!εεοιο!ιοε

'Ι'ει!;!ιοιε Με Μιε Κειοεεεο!ιειιρ!εεε, !εε ιιιο Κο!οιιεο Με

Ενεεεο!!εο!ιοε ΓοΙά!ε2ει·οεεε εεε Ποεοεινιεόεεε

ειεεε!ιοε άεεο!ι Με ΕΠεοεεε!ιεεεειι·οιε νοεει·εεο!ιεεε ΗιεΜι·

ειεεο νεο!ι!!ιο!ιε!εοε Εεεε εε ι!ιεοει νο!!οε ΒοειεεΜ ειοε οιπο

ει·ο!Τοιι. Αει 8οεειιι€ ό. 28 ο. ι·οι·οιεεειο οι ε Ροεειε Μι! ιει

Ό ο ιι εε ο ε ο ιι Κ ! ε ε ειο Μιεε!ιοΜι· Με Κο!οεεο, Με Αεεεεο,

Αάεε!ειεεεεεοεοε, δο!ιινοειοι·ε εεε! Βειιιεε.εο ειιι. Με θΙιοΜεε

Με Κοει!πό'ε εεε οιεοιε εεοεεοε Κεοἱεο νοε Γεοειιι!οε πε ,εο

εο!!!εοει Βο!ε:ιιιιιεοεεο!ε. νοε Με Αοι·εεοε ενεεοιι εεννεεοιι‹!:

Με Ι.οιιοι· Με Ι.εεεεεεεε Πε. Βο!ιιοει ειε ε . εεεεοι· Με !)!)ε.

Πε. Ιιε.εε.εο. Κεο,εο!οι·,Μεο!ιεο!ιοεν!ε2,Ποο!:οε. (Πε.

Β!οε!ο!ι !ιεειο ιιιο Κο!οεεο ειοετ. Με !ιιοε!ιοε !ιοε!ο!εοε). Αεί

Με νοει ν!εορι·εεοε Με Κοει!εο'ε εεεεεεεεο!ιεο «Ηοο!ι!» .Με

θ. Μ Με Κε!εοε εεε! ιιιο νοε Με νοεεειεει!εε.ε εεεΙιοε‹! ,εο

εοεεεεοεο Ηγειεο εο!ε;εο ο!εο εο!ιιοι· οει!Ιοεο Βο!εο οεεεεοε εεε

!ιο!εοι·οε ΒοΜε, ιε Μεοε Αεεε!ιοεεεεε· Με νοε Με Κο!οεεο

Πο!οιεεοιοε εεε Γεοει!ο Με ννιοι!οεεο!ιοιιε ειιι Με ο!ιεο ο!εοε

νοε!εεε Ζιιεεο!φο!ιο!ιεεοιι .ε;!οιο!ι Ιοε!ιεεεοε Αεει!εεο!: Γεεάοε.

Νεο!ι Με Τεε'ο! ε!ιοε ιιιο 0ιοεο!!εο!ιεεε Με!! εεε !ε Με εο

ινομ.ειοε Ξε!ειιεεε; εο!εεειιεοε.

 

οι. 24. ο. ιι!ιοεε!ε Εεεε! νοε ο!εοε εοινε!ειΒοε ?εεε

νοεεειειεΙειι€ αει Βοιεεεεεεεεεε'οιοε Πει ε·εοεεοει

Βιιε.!ο ειοε θε. Ροεε!εο!ιε!ο εεεεε. Νο.ο!ι οιεοε εο!ιενειιΕ

εο!!οε Δεεεεεε!ιο Ρε.εεοε Ο. Ψο!εοε'ε εεε! ο!εοει 0οεεεο·οε

νοεεεεε; Με «θε. Ροεοεεεεεεοε Βεεεοεεεο!εοε» Μ.ε!ιεο Με

Ρι·ε.ε!Μεε Με Κοιε!εοε 8. Βιιεο!!. Ι.οι!ιο!ι!εεει.ι· !)ε.

Ηιεεο!ι Με θ!ἰοι!οεε Με Κοιιιιεοε εεε! Μπι Ροεεοειι! Με

!.ε.εεεοιεε εεε !!ιεο εεοιιο !ι!εε;ο!ιοεάο Μιεεε!ιο!ε. Πειιιιο!ι οε,ε;ι·ιΠ'

Με. $ο!ι!οιεεε ε Με Ψοι·ε, ιιει ιε !εεεοεοει νοι·ει·εις οιιιοε

Πο!ιοε!ι!ιο!ι εεε· Με 'Ι'ε.ε!ε!ιο!ε Με !ιεεειεοε.τε νεει.!ιεοεά Με εεε

εοε Κειοεεεο!ε εε οετινοείοιι. Μιε ο!εοιε ιειιι·ιιιοε Βο!ι!ιιεενεοεε

Με 0οεο!ιεε'ιεεϋ!ιεοεε Ρειεεοε θο!ι!οε Με ιε εεε! Μιε νοει

8εεο·οε!ιεο!ε εοειιεεοεοε ε!εε!ο‹!οε!εε‹!!εο!ιοε «Θο!ιοε εε.ο!ι Με

8ο!ι!εο!ιε>> εο!ιΙοεε Με Ε'ε!οε, ιε ιι!Ιοε Βοεο!!ικεοε Με θοίἰὶε!

εεο!ιοε Βοεε!ο‹!!εεερ.ε ε!εεοι·!ιιεεοιι‹! ‹›ε Με ε;!εο!ι!ιο!ιοε Αε

εο!ι!εεεοε ά!οεοε εεεοε Αεεεε!εεεεε νοε εε!ιοεε ο!εοε !ιο!!ιοει

Μι!!!οιι Β!ι!. ιεοεε!ιο!ι οι·ιεεειειοεεοε ειιι! ,ι;!ειεεοεά ε!εεο!ιεο!ε!ιε

εοε εεεειοε!εο!ιοε Ψοε!ιοε Με Ε!νεεεο!!εοεοε Βεεε!ειιιι!ε.

ΜΜΜ Πεεοε ε!ιοε Με Τεε!Βεο!ε Με Εεεεεοεεε εεε εσωρο

εοεεοε !!οΜε !ιο!ΐοε Με ΜΗ εειει.εοε εε ΜΜΜ. Β

-- Ποι· Μει Βνεεεο!!εο!ιοε Εε.εεεοεε εεεεο!ι!οεεο άοεεεο!ιο

Βειιεεεεεε !)ε. Γειοι!ε!ο!ι Βο!ι Μ'οε. Με εο!ιοε εεε” Μιιι

Κε!οεεεο!ιοιιε!ε.Μο Με 8 ε. Α ιι ε ο ε ο ε ο ο ε Π!. Κ! ο ε ε ο ει ι τ:

Β ο !ι ε· οι· ε ο ε ε οε!ι!ο!ε, !εε εεε' εο!εοε Πεεο!ιεο!εο ι!ιιεο!ι θε.

Ροεοι·ε!ιεη.ε εοο!ι ειε. Μπι $εε.ειεΙειεεοεάοε Π. Κ!ε.ε εο

ιε ι ε 8 ο ε ει· ο ε ε ο ε ε εεεεοεο!ο!ιεοε ινοεΜε.

- Ποτε Απε Με !!ιοι.εοει!οεΜε Κο!οεεο Με Κεε!!ιεά!εο!ιοε

Αειο!!εεπ Με Βοεοε Κεοιιεοε Πε. Αι!ο!ε Κεεεεεεο!ε! Εεε

ειιι· Αιιεεοιο!ιεεες ιε Με Κεειεεοε “με ειο .!ερεεοε εοι·

8ε. θεεε!ε!εεεοει!οε Π!. Κ!ε.εεο νοε!!ο!ιοε ινοει!οε.

-· !)οε Βο!ιινοεεοεε.Το!κοΙιεοε ε εεε! Μο! εεοι·εων!ο Μπι

ειππ!. ειοε!. Βιοεο ε !ι ειε με ειπε Ηο!!εει!!εο!ιοε Γο!ά!επεεοεε.

ιιιο εο!ιε.εεε!ιο!ι ειιο!ι Με Βο!ι!εο!ιε εοι Μιι!ιάοε εεε Ρεοεο Με

!!ιεοε 0!ι!ιιιε εενοι·εεεεεοε νοεννιιεάοεοε ιιι Μιι!:Με εεε!ιεΚε·ο

ε!ιο!ιοε εεεεοε, !εε Με ε.εο!ε!οιιο ΜοΜι!!ο ιειε Με Αεε'εο!ιε!Γε

«εεἔ 'Ι'εεεοε!ιοιτ» ειπε 'Ι'εεεοε πει 8ε. Θοοηε;ε-Βε.εάο νοε!!ο!ιοε

νεοι εε.

-·- Ε!εοε !ιοεεεεοει!οε Βιει!ειιο!ε εεειο!ιε ειε εο!εοεε .εινο!οι· Βο

νο!!ιεεο!ιε!εεοε ο!εοε Ιειετ!εο!ιεεεε-Βιιε!εεεε!ιοΙοεεο εεε 7 Λεει

εοε εε Με θεοί Με Β'νεεεε.ειοεεκοιειειεειοε Θοιιοι·ε.! Γ.

Τ ε ο ρ ο εν ρ;οι·ιο!ιεοεοε 'Ι'οΙο.<,εεειειε, Με ιε Με «Β.ιιεε!ε. Ψοάουε.»

ε.!ιεοεεεο!ιε ιεε. Ιε όιοεοιε Το!οεεεειει εο!ι!!Μεε ειο Θεοφο

ειιεεεοε Με ξεεεειοενο!!οε Ζεεεεε‹! οιιιοε 508 !-:ειιε!ιο Κειοε·οε

εειο!ι 'Γοιεε!ι εεοεΓεεεοεεοε Μι!ιεϋ.ι·-δεειιεεεεεεοει Με Με ειιΐ

Με ΕΠεοε!ει!ιεεεεε!οε ΚΙ_ιε!ιενοεεε_ιε. ιε Β)τερεε.ες ειι!ιειοε. Πιο

Κεεε!ιοε ΜΒΜ! ιε εο!ιιιιιιεε!Βοει Ψεει;οιιε .εεε εο!ιιιιεεειεοι·

Πεεοε!εεεο. ο!ιεο Ψεεο!ιο, ιε Πιεοε ο!ε;οεοε Κ!οι‹!εεε;. Πιο Κι“ιο!ιε

εοεεεε‹! εεε οιεοιε ει!ιοε Κοεεο!, ιιι νεο!ο!ιοει εεε ο!ειειι! εει.,ε;!ιο!ι

ειε Με εεεεοε Ζει:: εεο!ιοο!ιε εεεεΜ. Αεί' 600 Κι·ιιε!ιο Εεεε -

1 Απε, 2 Βο!ιιεοεεοι·ε εεε! 1 Βιιιιιτει· Με 2 ννεεΒοεε. Βο!ε!ι

οιεοε Τεεεεροεε !ιει.εοε ε!ο εεε!ιεοεά Με Κειο.εοε !ιε.ιιει ειιι!

Μιε Κειοεεεο!ιιιερ!εειο εο!!ιεε μεοεο!ιοει. Πει! _ιοεεε ιεεεεεοε ε!ο

!ε ο!εοε Βεεεοεεεεε νοε 1000 !Ποεεε νοει Κι·ιοεεεο!ιε.ερ!ετ.2

όἰοεο!!ιο Πεοει!ειιες, Μεεο!εοε νοε!ιεεειιιεεεο!!οε ΜΜΜ! ιιε

Οεε·εε!εεειοε εεε! Με !!ο!ι!οε Με ρειειιεινεεοε Βεεοει!οεειεεο

οιεοε 5ε.ε!εε.εεεεεοε οε!ο!ιοε.

Λεει Μοεεεε;

8τοεάοεοεεο!οεοεεο!εοε.

- νοιε Μιε!εεοειιιιι Με Μο!!εεε.εε!ι!εεεες Μ; ειιι Ε ε ε εν ιι ε ε'

ειιεΟεεεε!εεειοε ε" εεεεεεεεεεεε!ιο!ιοε Λεε

ειο!ιε !!!ιοι· ειο Μιεεο!εο!ιιιΙοε ειιειι·οεεεο!εοε εεοεΜε,

ιιειεΙι ενο!ο!ιοιε ιιιο Βοειι!ιιι·εεο οεεεοε!ιο!ιοι· ννοιεο οε!ιο!ι!ιο!ιο

Αεεεοεεοι·εεε !!ιεοε θο!ιε!εοε εεε! Βι·νεο!εοειιεε ιεεεε Β.οο!ιεο

ειε! Βοε'εεειεεο εε οεινε.ειοε !ιε!›οιι. 8ο εο!! ε Β. Με θο!ιιι!ε

Με $ο!ιιι!εεεεο εο!εοεε Με Βοειοειιεεε Με !200 ΗΜ. οε!ι6!ιε

εε‹! Με Αεεοο!ιε Με Ροεειοε εεε.εε ειι.ο!ι 85 εο!ιοε εεο!ι 26 .Πιε

εοε οιεεεοεοε εεε. Θοειιιιοεοε Μεί!!ιοε εειεεοε Με ιιι Με

εεο!ιειοε Νεειιεοε.

-- Ιιε Τεο!ιοεεεεεεο!ιοε Κεο!εο (θοιιιε. Ροεεε.) !ιε.εοε Με

Ι.ιεεάεοΙιεΕεεεεεεο εεε άειε ειοιιοεο πιει!. Ροε

εοεε.! οεε!ε.εε, Μ.εε ειο εεο!ι θ ννοο!ιοιι Με Βιοεεε !ε Με

βεεάεο!ιεεε ειιή.εο!ιοε ννοεάοε, Γε!!ε ειο Ι.εεάεο!ιεε'ε ειοε ειοετ

εε Με νοε Με Αοι·εεοε εοΠιεινοεεοεοε Αεεεοεεοι·εεε Με

Ι.ο!ιιινοε!ιε!ειιιεεο Με !εεεοεο Ζοιε ιει !)ιοεεεο εεο!ιοιιΜε ΜΜ

εο!ιοι·ο νοεεεο!ιε.

- Ζε Με εοΒοεννεεε!εοε εεο!!ιο!ε!ιο!ιοε Βοινοεεεεεοε !ιιι!ιοιι

ε.εο!ι ιιιο Αοεεεο εε νιο!οε Οειοε Με !$οιο!ιοε 8ι.ο!!εεε @εσει

ειοε. 80 Εεεε! ειιι 16. ΟΙιτο!ιοε !ε Μοε!κεε ιιε Μ_ῇεεεεἱε!ι!-Κεεε

!ιοε!ιειιιεο ο!εο ειιιε!ε !ιοειιο!ιιο ν ο ε ε ειε ει! ε τι ε· ν ο τι Α ο ε ε -

τ. ο ε εωιε, ιιιο εε Με Μεε!Β·οε εεΜε!εο!ιοε Κεεε!ιοε!ιεεεοεε εεε·ο

εεο!!τ. ε!ετ!. !!!ε ιεει·Με εεεεε!!ο!ι Με 8εο!!εεε Με Δοι·ειο ιιι

ι!ιοεεε Πεμ, Με ειο Μοε!ιεεοε Β!εεεοε εοι·ιο!ιεοε, εο!ιεοετΙο

Βοεο!ι!!!εεο ρεοε'εεεε: 0!ιιεο!ι! Με Αοεειο Μπι $εεο!!ι ε.!ε οιεοει

νειι·εεεεεοε εεε Με επι ννοε!εει.οε ε!ιιε!εοε Μιει.ο! ιιε Κιιιερεο



πιπ Β"ι·ο11ιοιτ ππά Βοι·1ιτ νο11 1ιοἱοιιιιιιποιι, οι:1ι11οιιιιοπ πιο ποπ

άοπι Βιι·οι1ι άοοιι πιο1ιτ (πι, ιιοπάοιιι 1ιοοπ1ι11οοοοπ, πιπ Ρ1ιι.1.2ο επ

1ι1οιιιοιι ππά 11ιιο ΤιιιιΕ1ιοιι π1ι:1ιι. ποι· 1π ν011οιπ Πιπ(οπιιο Μι'

τοο1ιι: ιπ οι·1ιιι1ι.οπ, οοπάοι·π πιο ιπ 19ιππιτιιιιε πι6,ι.ι·1ιο1ιοι·ποιοο

οιπτιοιοπάοι· 1ι1πι.1εοι· 1Βιο1Ηπιοεο, πο ποπ, Με ιιπι.:8π,ι;ις, ειππ

2πάο1ιποπ. Πιιι άοπ Βιιο11ιοπάοπ _ιοάοο1ι ιιο.ο1ι 1961882890 άειι·

Κιο1(ιο 1ιο12ποιο1ιοπ, ιιροπάοπ άιο Αοιπτο 20 πΟι.11ιι·οι· θα” 1

Μι· οιποπ Βιι·ο11ι1'οπά. Ζιιι· Βοο.1)οιοι·ιιπι.ς άιοοοι· Δ1ιιιιο1ιιοπ πιι·ά

νοπ άοιι νοι·ιι·οιοτπ ιιιι.ιπι1ιο1ιοι· 611'οπι11οιιοπ Κιππ1ιοπιιιιιιοοι

Μοο1ιιιπε ο1π ιοιιιροι·15.ι·οο 8τιο11ι1ιοπι1ιοο πο1ι11άοι. Απ άιοιιο

Πιιιιοπιι1ιιποπ 1ιππρι"οπ άιο Αοι·ειο πιιι· ά1ο Βοάιπππιιιι·οπ. άποο

ιιπο1ι ιιπ :οιιιι·ο1οπ Βιιο11ι1ιοιιιιιοο νοιιι·οιοι· άοι· Κισιιι1ιοπ1ιπποοι· .

Βιπ1ιιιιο 11ιιάοιι ππά Μπι: άιο 11'ι·ιιι;ο νοιι οιιιοι Ειποιο11ππο· άοι·

ιιι·πι1ιο1ιοπ Τ15.ιιις1ιοιι ιι.ποοο1ι11οοε1ιο1ι νοπ άοπ Επιιιο1ι1ιοοειιπι.τοιι

άοι· 8118'6ι118111011 νοτικιιιιιιι1ππε άοι· Μοο1ιπποι· οι5.άι1εο1ιοπ ΗΜ·

πι15.Ιοι· π.1ι1ιπιις1); εο1. 01ο 8ιπάινοι·πιι1ιπππ ιιπά άιο πάιπιπ1οιιπ

ιινοπ .Βο1ιάι·άοπ ποιάοπ ρι1ινοιιιοι·ι, άπο ιιπ 11ο11ιι·Βοπάπο!ο1ιοι·

πάιπιπ1οιιιιι1νοπ Βοριοπε1νιπποοι·οςο1π άιο Αοι·πιο 1'π1ιτιοα1ι πο

Ζπιι1188Π ιιο1π ποιάοπ, 11ιι°8 Τιιι181ιο1ι ο1πειιοτο11οπ, 1π άιοοοιιι

ΡειΙ1ο_ιοάοπ1ι άιο νοι·ιιποποιτιιιιε Πιι· ο1π άοι·πιιι€οιι νοι·ι.ςο1ιοπ

ιι1ι1οιιποπ. - 1)ιοπο Βοοο1ι1ϋιιιιο, άιο άοι· 5ιπ.άι.νοι·πιι1τππ,ς νοι·

πο1οιιι πιιι·άοπ, οο11τοπ ιιπ άοιπιιο11ιοπ 'Βιμ ιπ Κι·ιιι“τ ιι·οιοπ.

Ερ1άοι·ιι1ο1ο81εοποε.

- Ο 1ι ο 1 ο ι· π. νοπ άοι· Α11οι·1ιϋπ1ιοι οιπποεο121οπ Κοπιπιιιιο1οπ

πω· νοι·1ι1ιιππε άειι· Ροιιι ππά ππάοιοι $οιιο1ιοπ ππά ιιιιι€οιο11ι,

Μ” ιπι 1175155 οο1εο1ι1οιι νοπι 8. 8οπιοιπ1ιοι· Με επιπ 19.

Ο1ιιο1ιοι· 216 Ροιοοποπ ιιπ άειι· Ο1ιο1οι·ει οι·1ιιιι.π1ιτοπ ππά 101 πιει·

1ιοπ. Βιο @Μοτο Ζιι1ι1 άοι Ει1ιι·πιι1ιππεοπ οπιιιο1 πω( άιο

8ιπάτ 11οιιιιι1ιιι (65) ππά άοπ 1ιοιπο1ιιιιο1ιοιι Κι·οιιι (54); εε (ο1ιςτοιι

άιιππ άιε 8ιπάι 1.πάε πι1τ 87, άοι· 11άιιιιοπο:1ι1οπ1ιο Κι·ο1ε πι” 27

ππά άειι· Οοιιο1οπ1ιποο1ιο Κι·οιιι ιιπτ. 18 18ι·1ιι·ππ1€ιιπποπ. .1οάοπίο.11ο

Μπιτ ειππ οἱπο ει11ιιι51ι11πο Αιιιιο.1ιιιιο άοι· 8οιια1ιο 1ιοποιο.ιιοι·οιι,

άοππ π131ιιοπά ιπ άοι 1οτ21οιι 8οριοιπποι·π·οο1ιο ποο1ι 49 Ο1ιο1οιιι

1'ιι11ο νοι·1ιιιιποπ, οπτιιο1οπ επι( άιο Ζοιι νοιιι 14.-19. Ο1‹ιο1ιοι· πω·

παπι 19 1Τ1ι11ο.

- Ιιι Ρ ι· ο π ο ο ο π ιιιπά 11οι°ο11.8 ποπ 19.ιιποιοι· Ζο1ι. 1ι ο ι τι ο

Ει·1ιι·πιι1ιιππςοπ οάοι·ΤοάοοΠ111ο ιιπ άοι·()1ιο1οι·π

πιιιτ1ιο1ι ποπ πειιιο1άοι. ποι·άοπ. 19ο 1ιιιιιπ άπ.1ιοι ά1ο $οιιο1ιο άοιι

ο Με οι·1οοι:1ιοπ ιιιιι;οιιο1ιοπ πετάω. 1πίο1ι.ιοάοιιοοπ οιι11οπ ιιπο1ι άιο

Ο1ιοΙοι·πϋποι·ππο1ιππωοιπιιοποιι ππι Βοι1ιπ, (Με πιο1ιι. ππνοι

1ιοι·Βοοο1ιοπο νοι·1ιοπιιιιπιποο οιπτι·οιοπ, επι 2./15. Νονοιπ1ιοι· ε ο -

οι: ιι 1 ο ο π ο π π·οι·άοιι. Πιο Ο ο ο ει πι 1.2 π. 1ι 1 άοι· Ο1ιο1οτειι'1111ο

ιπι ρι·ι>ιιοοιιιπ1ιοπ 81188118 1ιοιιιιιι· πιο @τα 280 Βι·1ιι·ππ1ιππεοπ,

νοιι άοποπ 89 15ά11ο1ι νοι·11ε1”οπ.

- Ροιιι. Ιπ άοι Απεἰοάο1ιιπ8 1)π1πι-Νοι· οιπά 1π άοιπ Πιιιιιιο,

(π ποΙο1ιοιπ άοι· επι 15. Απ);ιιιιτ οι·1ιιππ1ιιο Κοοπ1ι Κοο1οπ :ιπι

19. Απε·ποτ επι άοι· Ροιιι. νοι·οιιιι·1ι, ιιπιπι1ιο1ιο Μιιοιππο1ιποι·

άπο Ηιι.ιιοοο πιο Μπι 7. 8ορτοπι1ιοι· ι1οτ Βοιιο1ιο οι·1ο,ποπ. Αιιι

13. Βοριιιπ1ιοι· πιιιάοπ ιιι11ο 121ππο1ιποι· άοι· Απιιιοά1ιιπ); επι'

11ιι·οπ Ηοοππά1ιο1το2ποιοπά πιιιοι·οιιο1ι1; πω· άιο ν71ι.ι.πο άοιι

κι" Κοο1οπ οπιπο8· που άοι· Ππιοι·οιιο1ιιιπι.ι ππά Ωπιιιιι.π

19.ιιο ιιπά πω· απ( άιο Βιιιτιοπ 11ππάοο1ιπιπο ππά νοπ άοιι πιο _

1)οιί Κ1ιτοο1ι1ι1 ιιοι·ο1ο1. 1)1ο Γο1εο άιινοπ π”, Μ" οιπ18·ο 'Ι'ειιςο

άιιι·ιιιιι' επι' άοι· πιοπο.ππιοπ 8ι.ιιι.ιοπ οιπο1)οι·οοπ απ άοι Ροοι.

οι1ιι·πιι1ιιο ππά ειππ ιιπά ο1ιοπεο 1π Κ1ιιοο1ι1ιι 2 Ροι·οοποπ οι

1ιιππ1ιιοπ, νοπ άοποπ 1 οιιιι·1ι.

Υοι·οοιιιοι:1οπο Μ1ιιο11ιιι·ιεοπ. 9

- Βιιο1ιπ1ιτοι·1ο1ος1εο1ιο 1ιιοιιτιιτ ιπΜπι·οο111ο

1181 νοπι θιοποιπ1ιπι άοιι Βοροι·ιοιποπτε Βοιιο1ιο άπ Β1ιόπο άοπ

Απι1ιιιι; οι·1ιιι11οπ, ο1ο1ι πι1ι. Ρι01.οο80ϊ ν. Βο1ιι·1 π π; (Μιιι·1ιπη;)

ιπ νοι51πάπιιιι; :π ποι:οπ ππά άοπ 97οι·τ άοο Βο1ιι·ιππ·-'

ει:1ιοπ Ί'π1ιοι·1ιπ1οοοιιιιιιο1ο επ ρι·ϋ1'οπ. 11οπι Ιιοιιοι·

άοο 1πιπιιπτο ποι·άοπ ιιι άιοοοπι Ζποπ1ιο 2000 Ριπ.π1ιοπ επι·

νοι·Γιιεππε π,·οοιο11ι.

-- ΠιοΒοάιι1ιτιοπ άοι· ο1ιιι·πι·81εο1ιοπΑΜιο11ιιπε

άοι· 1ιιι νοι·1οπο νοπ Βιοιι1ιορ(ιιιιά Η11ι·ιο1 1ιι Ι.οιρ21ο·

οιοο1ιοιποπάοπ νο11ιιιιοππιιο11οπ 8ιιιιιιιι1πιιι.ι 1ι11πι

οι:1ιοι· νοι·τι·11πο πω, επ 8ιο11ο άοιι νοτοιοι1ιοποπ Ριοί.

ν. 11112 π11ι:ι- Βιιάοο1ιι, άοι· Βιι·ο1ι1οι· άοι· ο1ιιιπι€. Κ11πι1ι

άοο Ο1ιοιιιο-Κιππ1ιοπ1ιππεοο Ρι·ο(οπεοτ Όι. Ο. Η11ά ο 1›ι·ιιπά

ιπ Βοι1ιπ ϋποιποιππιειι.

· - Βει Κπι·οι·τ θι·1οιι Βοὶ Βοποπ, άιοεοι· πιιι·πιοτο 11111112·

ιιιιι:1ιο Ιάπτοι·ι. ιπι άοιιιοπ1ιοπ 8πάοπ. 1ιοι, πιο ππε νοπ άοιι

ιιιιιποιοι1ι. ππά, ιπ άοι οπι 81. Μάο.. ο. π.1ιπο18.πίοποπ 8ιι1εοπ

άιο οπο” 11068818 Γιοπιιοππιι1”οι· ιπιι 8465 Ροι·ιοιιοπ οι·ι·οιο1ιι.

νοπ άιοεοπ πιιι·οπ 55 πω. :πιο άοιιι Ποι11οο1ιοπ Βοιο1ιο, 95ρθι..

:πιο Οοιιτοιι·ο1ι:1ι - Ππιιιιιπ ιιπά 7 ρθι. πω: Βιιοπ1ιιπά. 1)οι· Βο

οπι:1ι ειππ Βιιιιο1ιιπά Μπι πιο1ι 1πίο1ιιο άεε 1ιιππάειποιπάοπ Κι·1οε:οο

208011 (Μ νοι;)ιι1ιι·ο ππι ποιπο.1ιο 5 πω. νοιιιιιπάοι·ι, νι·Δι1ιιοπά

 

 

 

-ιιι

άιο Ρι·οποπτιιι1ι1 άοι· Βοοπο1ιοι· οπο άοιπ άοιιιοι:1ιοπ Η.οιο1ιο νοπ

ω” επ .Μπι 1ιπ 8ιο1ποπ ποο;ι·111'οπ πιτ.

- Β`ἱὶι ά1ο 11οιι1ιοποι· οι11άτ1ιιο1ιοπ 1ι·ι·οπιιιιιιι::ι1

τ οιι π. οιπ π ο ιι ο ι· Β ι πι. πποςοπι1ιο1τοι ποι·άοπ. 1)1ο αιιώ

ο1ιοπ ππά πάιιιιπιοιι·ιιιινοπ Ηπ.πριι'ιιπ1ιτιοποπ οιπά άοιιι Ι)1ιο1ιιοι·

111ιοι·πιειο;οπ ππά άοι· 1περο1ιιοι·ροοιοπ 1οι ιιυ(Βο1ιο1ιοιι ποιάοιι.

- Βοὶ άοπ 111οο1ιπποι· ετο.άιιιιο1ιοπ1ι·ιοπιιιιοι.π1

τοπ1οιοιπο ,ι:οποπιιοι ι1,ι;ο ΗϋΙιει;οπο11οο1ιο.ι'τ άοι

Α π πο ο ι ο 1 11ο ιι ιπ Β11άιιπἔ 1ιοπι11ΐοιι, ινο1ο1ιο ππιπ Αιιάοπ1ιοιι

επ άοπ ιιπ νοι·ιΒοπ .1ιι1ιι·ο νοι·ιιι.οι·1ιοποπ Ρογο1ι1ιιιοι· Πι·. ν Ι 1; τ. ο ι·

Β ιι ι π 1ι ο., Ο1ιοι·πι·πι άοιι ιιιο.άτιεο1ιοπ Α1οιιο_)οπ·1ιι·ιιπ1ιοπ1ιιιιιιιοο

Πιι· θο1ειοε1ιιππ1ιο 1π 11οιι1ιιιιι, εοΒιιιιιάοι. Μιά. [Η

-111ο θοιιπιπιππ.1ι1άοι·Κι:ι.ιι1ιοιι1ιι άοπ01ν11

1ιοιιπιιι11οι·π 81. Ροιοι·ιιππιειε 1ιοιι·ιιι.ι: ιι.ιιι 8. Οιιι;.

ά. .1. 10889(156ιπο1ιι· οι1ε1π ά. νοι·π.), άιι.ι·ιιπ1.οι· 955 'Γγρ1ιπο -

(18 ιιιο1ιι·). 989 8γρ1ι11ιο- (7 ποπ.), 827 8ο1ιειι·1πο1ι - (29 ιιιο1ιι·)

172 1)1ρ1ιι1ιοιιο - (24 που.), 70 Μιι.οοι·π - (18 ιιιο1ιι·) ππά 10

Ροο1ιοπ1ιιιιπ1ιο - (1 ποπ. Με ιιι άοι· νοι·π.).

- Ι)1ο θοεπιπιππ.1ι1 άοι· 8ι.οι·1ιοΠι11ο ιπ 8ι. Ρο

ιοι·ο1ιιιι·8 1ιοιι·ιις 1ιι άειι· 117οο1ιο νοπι 2. Με ειππ 8. Ο1ιι.

ά. 1. ιπι ,πιπ.ιιποπ 681 (881 Μ., 297 1.17.), άοι·ιιπτοι· ιιπ ιο1ι.ιοπάοπ

Κι·ππΙι1ιοιτοπ :

'Η π. οιιππι1ι. Ο, 'Ι'γρ1ι. ιιπά. 80, 1το1ιι·1ο ι·οοπιι·οπο Ο, 'Γγρ1ιπιι

ο1ιπο Βοοι.1ιπιππιιι.: άοι· Γοι·ιπ Ο, Ροο1ιοπ0, 1άποοι·π 14,3ο1ιο.ι·1ο.ο1ι 20,

1)ιρ1ιτ1ιοιπιο 15, Οιοπρ Ο, Κοπο1ι1ιποτοπ 9. Οιοιιπ5οο1.ππι.ιοπ

οπτπϋπάιιιιο; 81, Ει·γοιπο1οπ 4, (1ι·ιρρο 8,Κοιιιιι1ιπ11εο1ιο 1..ππ

Βοποπτ2ϋπάππε 78,11π1ιι· 0,12ριάοιιιιιιο1ιο 11οπιπι;111ο Ο, ΑππιοΙ,

61οΙοπ1ιι·1ιοππιπι1επιποΟ,Ρο.ι·οιιτιοοριάοιπ1οιιΟ,Βοιπ1ιι·ιιπ1ι1ιο1ι '

Απι1ιι·ο.π Ο, Ηγάι·ορ1ιο1ι1ο Ο, Ρποι·ροι·π16ο1ιοι· θ, Ργ8.πι1ο ππά

8οπι1οιιοιπιο 11,'1'ιι1ιοι·οιι1οπο άοι· Ιιππ οπ 87, 'Ι'π1ιοι·οπ1οιιο :ιιι

άοι·οι· θι·,ο,·ππο 26, Α11ιο1ιο11οιππο ππά ο1ιι·ιπιπ τι·οιποπο 9. 1.ο_

1ιοποεο1ιπ11.ο1ιο ππά Διι·ορ1ι1ειιπΐο.πι.πιπ 92,11ω·ιι.ιιιππο ιιοπ111ιι 211

Κι·ιι.π1ι1ιοιιοπ άοι· 7οι·άπ.πππ)ι·οοι·πο.πο 48, Τοτ).ιο1ιοιοπο 88. '

Αιιι 15. (Πιι. ά. .1. 1ιοτιιιιι; άιο Ζιι1ι1 άοι· Κι·οιπ1ιοπ 10511 (182 πιο1ιι·

Με 1ιι άοι· νοι·ποο1ιο.), άιιι·ππιοι· 957 'Έγρ1ιππ- (2 ιιιο1ιι·), 978

8γιι1ιι1ιει - (11 ποπ.), 872 Βι:1ιιιι·1οπ1ι - (45 ιπο1ιι·), 158 Πιρ1ι

ι1ιοι·ιο - (14 ποπ.), 79 Μειοοι·π - (9 ιιιο1ιι·) ππά 9 Ροπ1ιοπ1ιι·π.π1ιο

(1 ποπ. Με 1π άοι· νοι·π.)

- 01ο θοπιι.ιπτειι1ι1 άοι· $τοι·1ιοι'1111ο 1π 8ι. Ρο

τοι·ο1ιπ το· 1ιο1:ι·π,επ 1π άειι· )νοι:1ιο νοιπ 9. πιο ππιπ 15. Ο1ιτ.

ά. .1. ιιπ ειιπποπ 648 (854 Μ., 294 Ν.), άο.ι·ιιπτοι· ο.π 1'ο1ποπάοπ

Κι·πιι1ι1ιο1ιοπι

'1'γρ1ι.οκιιιιτ.1ι.1, 'Ι' ρ1ι.ιι1ιά.26. 12ο1ιι·ιοι·οοπιι·οποΟ,Τγρ1ιπο

ο1ιπο Βοοιιιιιιπιιπι;άοι· οιιπ0,Ροο1ιοπ 2, Μο.ιιοιπ 15,8ο1ιοι·1ο.ο1ι 26,

Π1ρ1ιι:1ιοι·ιο 14, θι·οπρ Ο, Κοιιο1ι1ιπιιι:οπ 9, θι·οπιι6ιιο 1ιππεοπ

οπιπ11πάιιπο· 29, Πι·γοιπο1ιιο4,θι·1ρρο 10, Κιιοπιι·1ιπ11οο1ιο Ευπ

ιιοποπτιππάιιππ 62, Βπ1ιι· 1, Βπιάοπιιιιο1ιο Μοπ1πειιιιι Ο, Α1ιπτοι

θο1οπ1ιτ1ιοιιπιπτιιιπιπε Ο, Ρο.ιοιιιιο οριάοιιιιοπ0, Βοιπ1ιι·ο.π1ι1ιο1τΟ,

Απι1ιι·ιιιι Ο, Η άι·ορ1ιο1ιιο Ο, Ρποιροι·ο111οιιοι· Ο, Ρ πιπ1ο ππά

8οριιποοιιι1ο 11. π1›οι·1ιιι1οιιο άοι· 1ιππποπ 84, 'Ι'π1ιοι· ιι1οοο ππ

άοι·οι· Οι·,<;πιιο 19, Α11ιο1ιο11οιππο ππά Πο11ι1πιπ ιι·οιποπο θ. Εο

1ιοποοο1ιπ1ιο1ιο ππά Ατιοπ1ιιο. ιπί'ππιπιιι 80, Μιιτιι.ειππο ιιοπι11ι:92,

Κι·ιιπ1ι1ιο11:οπ άοπ νοι·ά.·ιπππιςιιΕειππ1ιι 52, Τοηςο1ιοτοπο 88.

 

+ Ν5.ο1ιοτο Βιι:εππε άοο νο1·ο1τιο Μ. Ροτοτε

1ιπ1·ποτ Δοι·πτο: 13ιοπετειε, ά. 1. 1)ϊον. 1905.

Τ.ειεοιι οι·άππ πρ Ροποιοοπ: Ποποι· 8ριι·οο1ιιιοτο πιι111άει

ιπι $γρ1ι11ιο.

+ 1)Ηιο1ιοτο 8ιτιιπιιπ άοο 13οπτοο1ιοπ ιιι·πτ1ιο1ιοπ

νοι·οιιιο: 111οιιτο.8, ά. 81. (Πιτ. 1905*.

 

*) Πιο Βιιιιιπ,<ι πππ 24. Ο1ιιο1ιοι 11ο1 ποιιοπ άοι· ο.π άοιππο1

ποπ Α1ιοπά ετιιιι6πάοπάεπ Βοιςιποοπιιι; άοο Ενιι.ιι)ιο11εο1ιοπ

Ε`ο1ά1πειιιοιιο οπο.



 

  

ΒιιοΜιωιεΙΙιιιηι; νοιι Κ. Ε. ΒΙσΒοτ.

8ι. ΡοτοτεΒιιτε, ΝοκνεΙ‹γ Ρτοευ.. Ντ. ψ

Βοοϋοπ ε1°80Εἱο110Ι1:

Μ. Ε. Μοι·Μ2.

ΠοΒοι· ΒοΒοιιερτομιοεοπ.

2. ΑιιΒιι€ο, 5ι. Ρετ.οτε!:. 1905. Ρτεὶε '75 Κ.

11-ρω θ. Φ. Μορυιι.ιε, Ν

Γπο.ιπ:ΗΠ πριν”. ο·τρειποΒακι ο6ιιιοο·ι·ιπ.

«Ροαουυ ιι ‹1 το ΡοοοἰΒοκετο 1827 τομιν

Ο προποκω8ωπἱπ ειππ
2. πιπιιιιιἱο, ΟΠΕ. 1905 τ. ΠΕ” 75 που.

 

Ττἱἰοττἱπ (κωιη

ρ-Νιια:Μπει. Ε!εεπ.

ΕπϋιεῖΠοτε”. ΡΙιοερ!ιοτ, ετεἰεει·τ ι!επ

ΗεεπιοεΙοΒἰηεεΜΗ ά. ΒΙιπεε ιι.ννἰπ!

νοπι ε:ΙικνΞΜιε$επ Μειεετι νετΙτει€επ.

ΤειππειΙΒἱπ (ΚιιοΙΙ)

Ετρι·οΜα Αη8«Πιιπ!ιώοιιω,

εεεοΙιτπεαΜοε, :Μή ΑρρεΗτ από

νετάειιιιιιι€ ἱιι Κάπα· Ψεἰεε;

ειΜΜεΙι ἱπ ΡιιΙνει· πω! ΤειΒΙεάεπ.

 

 

 

 

  

  

!.Ι$οι·ιιτιιι· πω! Ρι·οΒοπ ΚοεΙσπΙοε!

ΚΝ0|..Ι. δ! ε? π· ι.υυννιοε"ΑΡεΝ ΑΜ ΠΗΕ|Ν.

  

ιΑποτ.:ικτυιν: Ρωεει:νιυ:νι «π.ιι:Βιπκιω
Ρ11εται. Βοε.ε.

Ιιι ΒοΚειιιιιτοι· ειΒεοΙυτοτ Βο1ι1Ιιοἱτ πιιά 111ιΙ1ΒοτττοΕοιιοτ ΟτιειΙὶτϋτ

Μ ει τ Ια ο ,,ΡἴοἰΙι·ἱιιἔ°°.

  

νω-ωπωι. ΒΙιοιπἱεοΙιε !ΝετΚε ἈΚΙἱοιιμεεε!!επ!ιειἱΙ

ΟΙωτΙοττοιιΒι1τ€.

~ ΕΜΜοι1οΙΙο ΠοΙΙιιηέτωτοΙ1 ΡΙ1οερΙιοξ·

- (]εάο ΡἱΠε ειπ

- 3- ΜΙτ 0,05 Οι).

άεεεεη ΗειιιρτΒεετειΠἀτΒεἰΙ τεἰτιε Νυεἰεἰτιεὲιιτε ἰετ, νοπ Ι)τ. Εερτἱικε ΒετΒεετε!Ιτ.

40 64 14 27 4

Ο , Η , Α2 , Ο , Ρ.

ΕτρτοΒτ: Βοἰ ΡΒοερΗειτιιτἱε, ΝευταετΒετιἱε, Βειεὶπἰτἱε, ΒΙιιτατπιιιτ ουά ΑΙτετεεΗνν29.σΒε.

    

ΟεΒτειιιεΒεειτιννεἱευΠΒ: 4-1θ ΡἰΠετι ννὲΙιτετιεΙ άετ ΜειΒΙΖεἱτ.

Πτ. βερτἰτιεε, 62, τυε: εΙο Μ. Τοιιτ, Ρατἱε.

ΕτΜΙΜοΒ Πι σ.ΙΙοτι Βοεεοτο11 ΑροτΙιοΚοτι.

ι:Διιω·οι·πιπ πω”

πωπω". περσι ΜΠΕΡΝ', ΡΑΧΗΤΒ, ΗΑ- 0ωιοριιιοκιω κο ρεωρευκεοπ. α

κεκοιιι, κεει>πωτεκικ Η τη” 800808· ωΤ"0 ΠΡ""".80Μ- ··· Μο·"0

τοιοικωκι οοοῖοπκἱπκι οπιι6οοπι η ΥΒΒα"Β"π0”' 'Ε Μο""="Β Εμ·

πω". ο6ρειειιω ιι ωπορετγργ εω

ιιικοοτιπ γυηππππιοπωτο ιι τοκιωιηη·ιο- ω,""πι Μ."ΜΤ"ο Μ". κ ιι

 

   

Μ" "ΘΡΒ"Υ'0 ΜΠΟΝ' ΝΝ10Τ88- Μ. Μοοπιικτι,0πε.,Β.Βοκυοωοκκωπ 29.

ΠοκορπΜωο προσωιι προππωεω·τε θλΝλΤθ!ΈΗΒ ΒλΥθΡΒ .ο κε6·ΒΒιιιιίε οιτΕπτεΗΠ1 σε. εεμούροκεπεστεεπιπωικ Πωω........



 

ωφε1πϊσ6η ε

ωιικΜεπιπέ ε" :

?Πλ Η ΚΕ” 111-δ”.

  

?11Μ111'114·8  

    

 

Ε Η' Ν Ε Η (Η ΙΑ Τ Η 0 Π· @Ἐκ 11πετΑξπει:·1ιακιΜ εκ.·δ

ωι ι οι· θε πιιπ. ο ιιεο;ιιιιι. . 1 ·_#ἴ. εΑιοι:κικικ νΑΜ00ι ^”Μ*"ΟΒΒς"Β

· ΔιιαΠουππω0ιω ;.ἔ. Α==1θιἔξἔἑῖ8ἐ=ἴἐ=$τθΓἱ°·› οπ11:111Δ.πποΒ 1ιΒ1.πο

1 Β Η Ε Η Μ Ν έ; Η Η ο 8 | ί: Μια μειωθα σφι ωιιιοα:μω

ι ΛπΠι·1ιοπωπϋοπω. (Η Μ; (1 Η ΠΡοπωΤαι Μ) ΒσΒΧΤ'

. €·οΒοι1- ο - πιο επ11
Α . Δ. Α . .! . .. .ν» Α Η ' 8 Τ ο 0 Η ' Ν έ Η"Π..ΒΜΗοω τιΦοκεσω ΐ-|Ε81:Σ(;1ι:ξ)ΣέιΉ:ΜΒ1Β31ΙΠΒλΈ

- - - - τ Η = - ·' Π ΗἶἄιΧιΒὑἰῖΒἐ1Ἡ Με] ' 6:9 0.-ΠΕΤΕΡΕΥΡΓΕ, 1'οροκσεωι, 33.

· ιι ι πι· ο Μπι. ·ΓΟΡΙ_οΒ

Δή"ΕΣΙ.σωο"Μ "Πα ΛΠϋ_ Π γ Μ Α ι ΠΟΠ-Β ΒΕ."·ιωΒ“.

ιιοιιτιι181οιιιιι. Υἐ° ΑιιΙἰεορ€. 1'1'ιιυπ181ι·ωηιιιΙν. .ΠΜ Πρωικοππποκ. Η Ο1ει:,-3ειτιο.,τιπ. Κρεπ

1 ΓΕΡΙ.ΠΠΗΒ -ΠΥΡ1Μ - Ν! Ο Β.1.ττοοεΙΝ-ΡΒΑΡΑΒΑπππ: ^ "κ

Ι.Υθ08ΙΝ-ΟΗΙΝΙΝ Ι.1008ΙΝ-ΝΑΤΕΙΗΜ

Αιπ1εορτ1οιιω. ΑιιτἱςοποττΙιοΙουιιι. (90) 8-1. _ Ό ' Δ '

ΡτοΙ›ω ΜΒΜ ωιθωω εω1ιοι1 0ο:: Ηοι·ι·ου Αετι1ειι Κοε1οιιΙοε πω· ΨετΜ8·ιιη8. ῆ Ξ @έ

α -: μ' Ε·

θ :ν .ο

'25

  

ΜιοΙι Πι·. ΒτοιΝη Βιι.ωΒι1η:, (Μιοτε.τιιι·:· άουτεο1ιο Μα1Μι1.

ννοοΙιοι1εοΙιι·. 1904, Ν: 27 ιι. 1905 Ν 18).νο1·2ϋκΙΠο1ιεε ΗἱιτοΙ

με” Δοι1ο, Ρο111οιι11τ1ε, Ριιτιιιικ111οεο,

ο11το1ι. Εκποπιο.

Ζιι Μ11οιι Μ υ.ΙΙειι Αρ‹›τ11εΙ‹ειι. πω” ει·ειϋε.

Βοοη;ο Ηογοι· & θα., ΗειππΒιιη; 4.

;;νοπΜεἔεπ-,

ππιιιικ1ειπάετε:ηΚτειηΗιεἰ1ετ1.

-ἱΜεΖωη30.ΒερτεττιΒετΤ1ιεειτεταπό€οιιοεττεὶπι

(Μιειπο.ΜιιεἱΙ‹ΠτιΡ:π1:.1.εεεοειΜπεττε.θεεωττιπιετΠΠΠεπιετι,$ρἱεΙ-.

 

ΜπϊετΚιιτ Μ 1ιιπαεπ1τειπΚο.
13ι·. Βι·ο11πιοτ'ε ΗεΠετ15τε1τεπ πι €16τυενεσουΓ Ρι·.-Βο1ι1.

ΜεΙεεἱ€ε: Ρτεἱεε. - (:11είοι·2τ Πτ. ν. Η ει 11 τι.

ΡτοερεΜε Ικοετει11οε όι.ιτο1ι ὸἰε: νετννο1τυη8. :β

ΒΑΠΕ-8Λ18ΟΝ.

Ιιιάει·Αι1ετει1τν1εΗΥ,άει·ϋεε1εἱτιἔετἰο1ιτετειι1ηἐστι

νοτ1ιετιάετιΒΜετΜιά1)οικ:11επιπι·ΗεΠιιη

ε
 

Ε1,ςοι1τ1ιιιωάει·Ει·ωιεθε1εοΙιευΒοΒ·ίοτυπ,<;.

 

 

·Πτ. ΕιπιποτἱοΙι°ε Ηοἰ!επετει!τ

Μι· Νοι·νοπ-, ΜοτρΜυπ·ι-, ΔΙΚο1το1- απο. Κι·επΚο

·- “Μπακ” Β_.Βες|θη σθω"ω1.ιω

.Π!Ηοσ8σ Άπω Μ: Μο: Ηιιι·ωΕι·πι1ε1·ι ιιπ 01πιο Μπα; από Οιη.Ιωι

ιιιι6οτ οο!οΜΒοπι ο!!ΔΠ άει· θ;» Με Πι 4-8 Ψ'οοιιωι.

.Ρι·οοροΧω ΙιοπωΙου. (Οο1ο2ωΚτπιπΧο ιιιωμω:Μο"επ.)

Πο.. ει. :11ι·1.. Απ: 0:. ΔΜΜι· Μη". 2 Ασκήσ

. _ μ Αφ1ι·οοεοιι ν011Κ1°2.111το11ρΠεΒοτ111Που:

* Ό ' . Παω Δε1ο11ιε1ά νοιι Ε'ει·εεπ, ΜΜΜ

' τΠιιοιιΜ.ιω.1 81, Ω. 20.

[Παπ Έιιι·ειιιι, Οποιοοκε.ε 21. καθ.

Μ11Μοτ ΚΙ1ιικιΙ1ει:Μτ Κιιτιιτ1 π" [1οιι1ευΙιειι 811τΙ-11το1. Η121311°ὅὲ4ἐ°ὶ€%ἔ°ἐἐοῖ€.ΐ°:°#ῖ2ῖ
Με. 28, γ οΒο-Κω:πεκπεει κοο·τε.

1

ΑΝετΑιπτΗΜννΑΒΜΕΒΑΒοετε

1:1ειεετι-.Ηειτι15:112-,Ρο‹1

ΤεῖἔΙὶο1ινοπι15.

@Πειπι‹1ΒἱΙΙειτὸε.ΑΙΜ:ΕἱεειιϋειΙιπΙἰΠἰετιεὶιπ1πι1τν1εΗΥνετΙ:υπάεπ

τεἰοΙ1.ΠερεττεττιεπτΑΙΙἰετ.

 

  

 
 

86Η380Π Μπι 1. 8ιΨτοοιι06:· Με: 1. Ω0"ωδ. Πε1.16Ψ1Βιμ”.αιο0.__ο.Β Πρ] Με_

ΡτοεροΚτο ι1ιπο11 Μ; ΚιιτἀιτοΚτιοτι. (109)6-1. Μ":·8:Ξ·;:::Β2: ΥἑὶἔΒθἔ-Β;;1 ἴ1ωῳψ Λ

απ” "πιει ιι. 80, πω. 17. 

” ΡοτειιΙο1ι Ν! 16,·Ωιι. θ.

Φ - .τ Δ1ι-:1ει11άτει Χεεε.ι·Ιιιονν, Πιπποπο.οποπιιε

9) Π. π. 61. Με. 82.

Πω; Β1νὶηε .Τιιο1κει::ι, Βε.ο. οι:·ι·ρ., Β Με.

θθΒι·ε.ιιοΙιείοι·ἰ:ἱἔοι· Ψιιιιάνοι·Βο.ιιά. (Η Μ. ω
Εἰιι πειιεε 1ίει·Βετιόιιιετετ3ω1, ΚοπιΒἰτιἱεττ :πω 1ηἔτοεΚορἰεοΙ1ετ ·Ϊ- Κ1°οΙΗΜ Β0Μ>ΙΠ- Ποπ1>8Ψ30Με 28$Β-8

ννεπτε, 1.ἰἔτιἱτι υπό ΜετΙἱ Μα:Μ ιιι εϊοτἰΙἱεἱετεη, ΜΜΜ ηἰοΙπ. 80ΡΙθω ΝαξΒ81· Β” 0011)· ΤΠΕ"Β*ΠΒΡ·

' . ΒΒ. .

Ζιι 11ειβετι Μ ε1επι Μειἔειεἱτιει1 ε1ετ ΡΜτωειοουΙ. Ηεικά.-(Ξεε., Ηεττετι Η” ω11"π,ν0'.0.,17 Μπ1ο,ΗωιεΜ18,

8Τοι.ι δι ΒοΗΜ10Τ, 1. ΜΑΗΤΕΝ8. (108)1-1. Ου. 18.

Β'ι·ειιι Τ... Δ. Βοεοε1οννεΕεήε.. Β1°Ε01εδ `
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ΒΟΝΟΠΟΝΟ
Νιιτι1ι·11ο1ιο Δι·οοιι-Β1εοιιφιοιιο

1.ιο1ιιιιιιι1: ιιιιι1 1ιιι Κιιι·1ιοΜ·1ο1ι ιιο1τ 1868.

.4ιιο;οινοιιι1οτ ιιιΙΙ: 1ιοοιοιιι Β1ι·ίοΙο ιιιι‹ὶ ιιοιιοι·ιιι1 Με Βιιιι2ο .1ιι1ιι·, ι1.ιιο1ιιιι Ηπε

1ιιιι·οιι ἰιι ιι11οιι 115.ιιάοι·ιι οιιιρΓο1ιΙοιι οοἱτοιιιι νιοΙοι· ιιι·21.11ο1ιοιι Αιιιοι·ΗΒ.τοιι 1ιοι

Β1ιιιιιι·ιιιιι1, 0Μοι·οεο, ΕτΚι·ιιιιΚιιιιμοπ Με Β1ιιΙοο, 1Μι1ιιι·1ο ιιπε ι1ιι·οιι Γο1ρ;οειιετϋιι

ι1οιι, Ηοιι1-,Νοι·νοιι- ιιιι‹ι Ρι·ιιιιοιι1οΜοιι, Βιιοοι1σιν'οο1ιοι· Κι·ιιιιΚ1ιο11οιο.

+- Κ5ιιιΠιο1ι ιιι ειΙΙοιι Αροτ1ιο1ιοιι. Ό (51)25-1θ

Β .‹1 171 -Β·1ι1Με! Βοποοιιιισ ω" ιο1°Μϊκι.°ιοιι ° Η

ΜΙιιοι·ιι1- ιιιιι1 ιιΙΙο ιιιοι1οι·ιιοιι ΒΜοι·- ιιιιτ1 Κιιι·1ιο1ιο1ίο.

θι·ιιιιι1 1101ιο1 Με Βιιιιιο, οι·ειΜιιοειο·, 200 Ζιιιιιιιοι· ιιιιι1 Βιι1οιιιι, ιιιιτ ει.ΙΙοιιι

Κοιιιίοι·τ. $ο1ιιιτι18οι· ιζι·οοεοι· Ρειι1‹. ννϋι·:ιμ, ιιιιιιιΙιΐιοἱο Μια. Κιιι·ιιιιιιιι1ι.

ΑΙ1ο 8οιιιιιιοι·ιηιοι·το. 8οιιιιιιοτωιιιροι·ειτιιι· 6ιιι·ο1ιεο1ιιιιι.τ1ιο1ι 18-22°.

9- Β8.€18·8818011 ΣΟ. 1181 Με 15. ΟΙαο1ιοι·. ·θ

Ρι·οοροΚΒο άιιι·οΙι απ» Βιιι1ο-Βιι·οΙαιοιι 11οιιοοειι0 ιιι θϋάιιι·οΙ.

 

  

. μ~ 

ΡΞΗΤΗ8 1_Ν

ή

· Ειιτι·8.οτ. Τ1ι_γιιιι

εειοο1ιειτειτ. Τειοετ:1ιιιοτ.

¦ .=.τοο. 8·οιπ:1ι. Ειιιι”ιι1ιι· νοιι άετ Νοε. ΒοΙιϋτι1ο 8'08$8.ΙΙ.8Ε.

ΠιιοοιιΜ1ιο1ιοο, οποιοι· ναιι·1ιοιιι1οο ΜΜΜ 8·οεοιι:

Κοιιο1ι1ιιιετοιι, Κοιι11ιορ1°- ιιιιτ1 Βι·οιιο1ι1ε11ωτειι·ι·Ιι.

Μτει·ιιτιιι· ιιι Ιιοι·νοι·ι·ει€. Β1επτοιιι Ποιι1:οσ1ι18.ιιά8 ιι. Οοετοιι·οιοΙι-Πιιειι.ι·ιιιι.

Αοι·ιτΝο1ιο (Ξιιτει:1ιιοιι:

11:01'. 11ι·. ιιππ Ε18ο1ιοτ(δ27αοοϋιπω.·

Πιο ννιι·1ιιιιιο· άοε "ΡΘ1°ω88Μ“ ναι· οιπο ιιοοι·ι·ιιιιο1ιοιιόο; ννοιιιι€1οιο1ι ω

ιιιο1ιιι Βιοι·ιι.τ1ο ιιιι€οιι 1ιειιιιι, Μ” άειι· ΚοιιοΙιΙιιιοτοιι ιιιο1ι ιιι οιιιι,ι;οιι Τιιεοιι ιιι οιιιοιι

ο1ιιΐο.ο1ιοιι Κιιτειι·ι·1ι νοτυνο.ιιι1ο1το, επι ινιιτι1οιι άιο ΑιιΕ8.11ο 5ο ιιιιΙιιο, ι1οι· Βο1ι1οιιιι ιο~

 

Ιοο11οιη άπο οιπ Βι·οο1ιι·οο1ιοιιάο Με Κοιιο1ι1ιιιετοιιο, (Με Β1ειιιννοιοοιι πιιά Φο άτο

Ιιοιιι1ει Βιοτ.ιοΙιιιιιις, νοΙΙοτ.:1ιιάιΒ ννοι.:11οΙοιι.

11ι·. 111οι1ο1, Μιά. Βοιιι·1ιιιιιι·2τ ο.. Π. (11”ειοεειι&αι·ω.·

Νειο1ι ι1οιιι θοΙιτειιιο1ι Με Ροι·τιιεε1ιι και· εε ω» 1ιοιιιι Βι·ινιιο1ιοιι

Με ιιτ1ιιιιοτο Μι άιο Ποιο 1ιοιιι1ιοΙιο Ιιιιίτ

ιιτ1ιιιιιο·1ιοιτ 1ιο1 ιιιιι· 1ιοοοιιι1οι·ο ειιιΓ, Μ: Μι

ιι.ιι ιιιοι·1ι1ιο1ιοιιι Βιιιιι1ιγοοιιι Μάο.

Ι1ι·. Δ11'ι·οσ1 ΜΙΙΙΙοι· (Νεολαιιεεω.·

Μοιιι Πι·1:1ιο11 “οι οικω, Μ” Με Ροι·τιιιιε1ιι οιιι ΜΜΜ Ιοι, Με ιιι Μιτ

εοιποι· πι: άειι Πω ΒοοΙιτ. ιιο 8·οΐϋι·ο1ιτοτοιι Κοιιο1ι1ιιιοιΣοιι ιιι οιιιοιι ιιιιεοΕΜιι·1ιο1ιοιι

πιιά Με ιιιιιιιοι·Ι:ϊκιι·οιι Βιοιιο1ιιυ.11ιετιιιτ1ι ιιιιοι·2ιιΐϋ1ιι·οιι νοι·ιιιιι.8. Ιο1ι 1ιοιιιιο :ιιι

Ζο1τ. Ι-ιοιιι ιι.ιιάοι·οο 1ιιιιωι, ννο1ο1ιοε

Πι·. Βι·1ο1ι Κ. νοιι Πιι€2ιιοι· (Βίο·Ιι:/`ε:Ιά, ι5'2είο"ιι.).·

Πιο ι1ι·οι πιιπ Ροι·1:ιιεε1ιι 1ιο1ιιιιιάοΙιοιι Βι·οιιο1ιιτιι1οιι, ι1:ινοιι εννο1 1ιο1Κιιιι1οι·ιι.

πι1ι1ιοιι Ζιι άοιι ιιοΙιννοι·ετοιι Β'οιιιιοιι ΙΙΙι(1]8110ΒΙΙ181 οι·ιν1οο Μ» 11ιι·Ρι·ορο.ιιιτ Με νοιι

οιιεἔοεοιο1ιιιοτοι· ννιι·1ιιιιιο·; άειι· οτει.ι·1ιο Πιιετοιιι·οιε ιιο.1ιιιι ιιι ννοιι1εοιι Βιιιιιι1οιι 1ιοι·οιτε

ιι.1ι πιιά ι1ιο Βοοι·οΠοιι 1ιοιςιι.ιιιι οιο1ι ΜΗ ειι νοι·ι·ιιιΒιοι·ιι, Με 'Ι'οιιιροτει.τιιι· 1ιοΙ πο.

νοι·1ιιιιιι' ιιιιι· ε1ιιι·ο1ι 41ο Αροι1ιο1ιοιι, ιιοννιο ι1ιιι·ο1ι ίοΙ€οιιάο Βιι

Η. Β1οι·ετιιιιιρίο1,

Η ι κ, Διιο11ιο1ιοι·,

ρ16ι.:1ιο1ι.

:ιιπ οιιιοιη ΑΙροιι-θιριοΙ. 1)ιοεο 1.οιοΙιτ

ιιιι'ο18·ο Ιιιιιἔ_ῆ2ι1ιι·ιΒοι· Βι·οιιο1ιιειΙ1ιιιιιιι·ι1ιο

ειιοΙι Με ;.:Ιοιο1ιοιι νοι·2ιηςοο ι·ϋ1ιιιιοιι οικω.

€ι·οο-11ορ6τε:

έιιοτ1ιο18ιι·, ΡΥιιέ·οοΙ=:ιιΈ Μοιλεειιἔἔοἴε1ιο 188. Διὶ. Μιιι·οιιι

ιιπ. :ιιι «ιο ο ο χιο ο οι, Προ. Κ·11ι ε. . 26_
Β. 8ο1ιιιο1ιοΙο1η, Ρο1οι·ιιΒιιι·8, Οιιι·11·'οι·ι·οιιι, 11Ιοε1ιιιιι. (Ι Β Γ

ΗοτεοετοΙ1€. ιιι ι1οι· 1ίοιιιιιιιιιι:1ιιιιτοιι-Αροτ1ιο1ιο Ε. 'Ι'ειοεο1ιιιοι·, Βοι·11ιι θ. 111,.

 

3οιπ1οΙειι·ιιιιεο 18. (ω) ]0_3_ι
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Ε1ι·ιειεε;ιι·ιιιιιιτ·ειΕ.

ΕιιΠι€1Ι1 Ρ1ιοεριιοι απο Ατοοιι Ξιι ειιτε11Μοι· Ροι·ιι·ι.
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1121101111 Ε”

:ΐ:)·υ!
_ ΟοτιωΙιΙοεοι· ι.ιιι€11ΗΒ·οι· Ει·εο.τ2 :1οο1οάοιοτιιιο. ρα|υ'ἀ|αύ£

1ιΙιιειτο:· “ιπι 1..1τοτεικιιυ πιιπ· νουΙΠΒιιτιε;

τοε;.8:α.3.3.0.0.0:κα0α8τα.
κ. .`κ.ΛΑΛΛΛι_ΛΛΛΛ....-.

ο

8ιιιιιτιιιιιιιιι Με Ρι1ιιιιινοτιι.

Οοι·σοιιο Βιν1οι·ο, Πειιι€·ιι.

Ρι·οεροΙιιο «Με Βιιιιιι.Μοι·ι.ι.ιο Πι.Κοοιι1εοι·.

νννν·.·νννννν νννννννννννννν-

'ροοο|σσ|φοφοφοφορο,οσοσοφ8φι

 

Ιιιι Ποιιιιιο1ιοιι ΑΙοιαιιιιοι-1Ιοοιιιιιι.1ννιι1ι

Νειο1ιινοιε οι€ιοΙΗ. 111ιοι· πι· Ζο1τ. άιοιιιιι

- Ποιο Π1ο8οι· ιιιι‹1 Ρ11οςοι·1ιιιιοιι Η: Με

ρι·ινειτο Κι·ιιιι1ιοιιρΠοε;ο “οικου ΖΔ1ι1ιιιι,ε

νοιι 50 Κορ.)
 

Δι1τοοοοιι νοιι 1ζι·ε.ιι1ιοιιρΠοεοι·ιιιιιοιιΞ

1:11ιιιο Β1ιιιι, Πιιτοιιοικιι.π 58,ιιιι. 15.

?του 111ιο.ι·ιο Κιι1ιοι·ιι, Οι. Βιιι1ΗιοΓοιι.

Ηοιιε τ1.11'ιιιιιιεο1ιοιι Κ1ι·ο1ιο δ-8.0. 19.

1ζιιιι1ιιιι11ιι Κειννει11ιοννιτιι, Βικιι·ι·οριιιιιιιι

οιιιΒ ιιιιιι:ι.ιιιι, ιι. Μ). πο. 28.

κκκκκκκκκκκκκ

 

ΜοιιιιιιιΙιειιιονιιεΚ»ΡοτοιιΙοΚ,ΙΙ.

νοι·1ο11ιτπιιάΒιιιρΐο1ιΙιιιιεοιιιοεΑι·2τοειοάοι·οιιιοοΗ11οΉοσ1οεΜενοιιοιιιε
οιΙΙοπι·Κιει.ιι1ιοιι;ςοιιοτοιιι1οπιο:Βο11ιπϋ1ι1ο,ννει.ιιιιοι·

σ.ιιιιοιι,ΙΕΙε1ιοιιτο1.Ιτι·ιμτοι·οοπο.

Μενοιι2-ΒΠΙιι·ι1ειιο11ιοτ

[ΜεΚιειπ1οπιιιοπει!ιοι!ιμετ

Με81.Ροτοι·οοιιι·μοι·8ειπιειι·11οι·-νοτο1ιιο.

ρί1οςοιιοτννοιιτ1ιςοιιθο

ιιιιιττε:2οιι.Τιιη.>,·1ιο1ιιοιι,Κι·ϋο1ιοιι,1117

ΜπιΕεεε:Μ:Μ181ιο1ιν.10Με6Π1ιι·(σ.ιι8οιιιιτε.Βοιιν.12Με2)£οϋί1`ιιοτ.

Μενοι·ννιι1ιω·ιιικι0181181828ΦΠΡΓ01

    

?Η οπο! - Μ, °'σ η8"Β81'Ε__ω$"ΠΕ Μ 01°121"91[1π- Μ” 15 ω” ΒιιοΙοοο1ι1οι·1νιιτ. ΑιιΜιιιιοι·1ιιι16εο Ψ1ι·1ιιιιις Ρ °α|Μ ο

. . Ε οσοι. οειιιιε=0,3 ιιιει·.1)ιειτοκ. εο1.Ο10οϋ8)- οκροι·ιιιιοιιτο11 απο! 1ι11ιι1εο1ι ΐοετεοετοΙ1τ. ' ζ

##ια<ιιιοίιθυ°<·ι ...·.ιι.:::ο.·ιο:..·ε·.::.τω.:::;3·ι:ι.οι::ιιι:ι.π *πιο “ο·ι·.:ιιιιι8:::τ.5ιτιειιι:ιι:ειι.οΠοιο Μ· 2ιοιι-Μιιιιιι

. .?'Λι'οοο!ία6Μ'ίεπ ο_ε Π.
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ι€Σιι€2αι ι;74ριο-ο

'οι πιι- 4.ιι και.. Χ

ιιι 8 πιο

ΧΧΧ. ιιιιιιιιιιιο. α! Νοτια ιιιπ ιιπι. :οιπο

ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιι
ιιιιιοι· ποι· ΚοπαΚιιοτι νοπ

Ρι·οι. Πι·. Κατι Ποιιιο.
Ποι·ραι.

Πι·. .ιιιιιαπιιιζο
ιεα

Κι·απιιιιαιο.

Πι·. Μπι· ιΝαπαιιιι.

Ξι. Ροιοτειιιιης.

   
ιΕπιοιδιιπιοι·ζιιιοπιειιιιοοιιοιπιπδιἐπἐοιιι·ιιι·· οιοοιιοιππ πιοπιιοιιιοπιι-;πιιιιι·ιιπο:Μάιο α11ο Ξιιιιιοι·αιο Έ;

5οππαιιοππ.-Ι)οι Διιοπιιοιι·ιοιιιηιι·οιο ιοτ ιιι Βιιιιιιαιι6.8 Μαι. ιπι παο

αιιτ ιποι.Ροοιιιιειειιιιπε;ιπ ποπ αιπποι·οιι

Ηιιπ.οι·ιι20 Μπι ιιιιιιιιοιι, 10 Μαι·ιι ιιαιι:ιιαιιιιιοιι. ΒοιΙιιιοι·ιιοιιι πιο

ιπι πιο Βιιιαι Βοοραιιοπο Ζει ιοπ ιπΡοιιι ιει2ΟΚορ. οποτ4δ Ριοπ.- επ

Αιιιοτοπ ινοτποπ 25 δοραιαιαιι20€οιιιι·οι· Οτι ιπαιαι·ιιιιοιαιιΕοεα ππι.

ἐι. ρωΒοεοπ ιιοιιοι·ιι·ι.

μι", 4 ΗΜ. ιπι παο ιιαιιιο ι

-Ιζοίοι·αιο ννοι·πεπ παοιι ποιπ 8αι:ο νοιι

- ιιι 44 π.. 45

 

 
5ι. Ροιοι·οιιιιι·8, ποιι 12. @οι Νονοπιιιοι·.

ιιιιιοι ιιιαπ αιιοοοιιιιοεειιοιι απ πιο ΒιιοιιιιαιιπιππΒ νοιι Κ. Σ. πιο»

ιιι 5ι. Ροιοι·ει:ιπι·ε, Νοννοιιγ-Ριοεροι‹ι .Με 14.2ιι τιοιιιοπ. - Παππο

οι·ιιιιοεοννιο αιιοαιιιπιο Κοπαιιιιοπ ιιοιπαιιοιιοπ Μιιιοιιιιπ οπιοιι

τοι πιαιι απ ποπ οιοιινοι·ιι·οιοιιποπ ε

ιοιιιι)ι·. Ε. Βιοποιε ιπ Ξι. Ροιο.,νν. Ο.,4 Ε.ιπιο, 6 :ιι ι·ιι:ιιιοπ. Βρι·οοιι

οιιιπποπια.αι.αιιοεοι·Μιιικνοοιιιι.5οππιαε ν.4-ιιΠ.Τοιοριιοπ2θόό?.

οοι:ιιαιιειιιιιιοπποπ οποιε

1905.

Ιιιιιιιιι: Ριοι. Οι. Ι.. ΚοιιιιΙοι·: Ειιιιιιιοα ποι· Οροι·αιιοποπαιιοι· οιιι' ποπ οποιο οι·αιινοιι νοι·ιαιιι'. - Πι·. 5. Ρι·ιοοιιιαππ:

Παω ιιι·αιιιοΙιο Βιιιπιοιιι·οιοο. - Ρι·οιοικοιιο ποε νοι·οιπο 8ι. Ροιοι·ειιιιιο;οι· οιπο. - Μιιιοιιιιιιιιοπ απο ποι Θο

ιιοΙιοοιιαι'ι ιιιιιιιιιιιοιιοι· Αοι·αιο αιι πι”. - 'Γαεοοιιιιοιιι·ιοιιιοιι. - Αιιαοιι,ιοιι.

 

- ιιιιοιπο ποε οι·ποιιιοιι θοιιοι·αιειι·οικοο κι πιο Ηοπακιιοπ ννιοποιιιιιι εοπότιει, πιο ιιι ποι· νοι·ιΕοιι ιΝοοιιο

ι“€ιιιιΕο Ν! Μ ιιιειοιοι·ι ιιπι που ιιοιιιιΕοπ .Νέ 48 Με Πορροιιιυπιιιιοι· οι·οοιιοιιιοπ ιιι ιαεεοοιι.

Ειιιιιιιει·› ποι· 0ροι·αιιοποπαιιοι· αιιι ποπ ροαισιιοι·αιι

νοιι ιιοι·ιαιιι.

(Ναοιι οιποπι οιιι' ποιπ ιιιπ. Ιινιιιιιπιοοιιοπ Αοι·αιοια8·ο ιιι Βοι·ραι1 904

Β·οιιαιιοιιοιι νοι·ιι·ιιιι.)

νοιι

Ριοι. Βι·. Ι.. ΚοιιοΙοι·.

Μ. Η.: ιιι ιιιοιοι ιιιιιιιοι· οιπ Βονιιοεοο Ιπιοι·οοεο, ινοιιιι

ιιπι -- αιιι ποι· Βϋιιο οιποι· οι·οοοοιι Βι·ιιιιιοοιιοοιιαιι αιι

Βοιιιιιαι - 8οιοοοιιιιιοιι οιιιοιι ιιιιιιιιιιοιι ιιοι·ιοιι αιιι ποπ

Ψοι·ποπαιια, ποιοι ινοΙοιιοιι ιπ ιιιιιι·ο- ιιιιπ ιαιιτοοιιιιιο

ιαιιεοιπ Μιιιιοιι πππ ΒιιιΒοιι ιιιιιοι· ποπ ιπαιιιιι€ιαοιιοιοιι

8οιιιναιιιιιιιιΒοπ ιιιιπ νι7οοιιοοιιι ιπι Ψιποιοιτοιιο ποι· Μοι

ιιιιιι8οιι πππ Αποοιιαιιιιιιιι;οπ οιιπιιοιι παο Ζιοι οι·ι·οιοιιι ιιπι·

ποιι ιοι.

Βιιιο ποι· αι·ϋοαιοπ Ει·ι·πιιδοιιοοιιαιιοπ ιιιιαοι·οι· Ζοιι οι

.παει ιιιοποιιιο οιιιι·ιιι·αιοοιιο Οροιιοι·οπ; Μι·

ποπ πιιι·οιι παοοοιιιο ποοιι ιιιιιιιιιιιιοι πιιιιαιιιιΒο Ι.οιιοπ Βο

ι·οιιοι, ιιιιαιιιιιιΒο Οοοιιιιπιιοιιοιι νιιοποιοοιιιοιιιιοιι, πιο

ι“ι·ιιιιοι· ι·οιιιιιιιιοιοο νοι·ιοι·οιι ι;οινοοοιι νιιιι·οπ.

Βιο Αιιιιαορειε και· οο, ννοιοιιο πιο ιιοιιο Αοι·α αιιι

πιοιιοπι θιοιιιοι ιιιαιιαιιιιοιιο. 5ιο ινιοεοπ αιιοιι, πιο $οιιι·ιιι

ιιπ Βοιιι·ιιι - πιιι·οιι παει Κοπιιοιιιοιιιοιι ποι· πιοεοπι νοι

ιιιιιιοιι αιιιιιιιι8οιιποιι 5οιιαιιοιιοοιιοιι --αιιο ιιιιπ πιο ειε ορ

ιιοοιιο Μοιιιοπο αιιπιαιιιιοιι οιοιι ιιοιαιιοιιι·ιοιαιιιοιοι·ιο.

Αιιοι· αποΙι ιιοι πιοαοι· ι›ιιοιιοιι πιο Βοοιιιιαιο ποοιι ποιπ·

ιιιιιιοι· ποπ Ει·ιναιιιιιιεοπ αιιι·ι1οιι, πιο πιιιιι ιιιιιι8οι·ινοιοο

πππ πιιι Βοοιιι απ πιοοοιι ει·οοεοπ Ροι·ιοοιιιιιι ι‹ιιιιρίοπ

ιιι πιιι·ιοιι οιοιι ιιοι·οοιιιιει εΙαιιιιιο; ιιπιποι· ιιοοιι Ιιαιποιι

παανιιοοιιοιι οιπο νοπ Ιιιιοιιιιοιι νοι·, πιο - ιιποι·ιιιιιι

και - αιιοιι πιοεοι· Υοινι›Ιιιιοιιιιιιπιιιιε :ιιι εροιιοιι

ει:ιιιοιιοιι..

Ψιιιιι·οιιπ- :ιιιπ πιοιοιιιοοιι, ιιιοΙοιιο ιι·οι2ποιιι απ ποι·

Ποιιοι2οιιΒιιιι8 Ιοοιιιιο1ιοιι, παει: οιιι οιπο νοιιιιοιιιιιιοιιο

Βιιι·οιιιιιιιι·ιιιιε ποι· Αεοροιο οι ποοιι ιιι ειιιοιοιοιοι· Μαιο

ιι.πιιοιιιιιιο, αΙιο οιιιοοιιιααιιιοιι Ριααοιι οιιι πο:: εοι·αιιιιιι8

 

 

πιο ειιιπιοι·ιοιι ιιιιπ πιο Αιιιιοιιππιια ποι· Β.οοιιιιαιο πιοαοι·

Ροι·οοιιιιιιεοπ ιιι ιιι·ιιιιι παπι αιιοιι 8οιιοπ ιιιπ νοι·ιιοοοοιιοπ,

ια ι·α.ιιιιιιοι·ιοιι: ιιιοιιι πιιι·, παεο ιπαπ ιπιι θιιιιιιιιιι- πππ

Βιαιιοι·ιιαιιποοιιιιιιοιι, ιιιιι Μιιιιοιι, Βαι·ιιιιιιποιι, Βοιιιι·αιο

τοπ πππ Μαειιιοιι οροι·ιοι·ιο, ιπα.π πιαοιιιο ποπ Ηαιιιοοιιιιιιι

πιιι οιιιοιιι, πιο Βιιι·οιιιι·οιιπιιιι8 ποι· ιιοιοι·οιι 8οιιιοιιιοιι,

ιιιπ ιιι πιοοο ποιπ οιπο. Ηαιιιιιοιιιιο απ νοι·οοιιιορροιι, πιιι

οιιιοπι αιιποι·οιι, ιι·ιοοιιοπ ΒιιαιροιΙ; ιπαπ Ιιοιιοιι·ιιιοι·ιο, ιιπι

αιιοΙι πιο Ι.ιιιιιιοιιιιο Βαπαιιοιι αιιοιιιοοιιιιοποοπ, Οροι·αιιοιιο

οιπο, "πιο ιιιιιιοοι· <έοιιιαοιιι, πιιι· ιπιι ιιιιιιοιιοι· πιο

@οποιοι ινιιι·ποπ οιιι. οιπ. '

Βιιοιιιοιι απποι·ο. ιιι ποι· Ποιιοι·οοιιΒιιιιε, παπα ιπαπ πιιι

ποι· Αεοροιο ιιοι·οιιο απ ποι· θΓθΠΖθ ιιιι·οι· Ι.οιοιιιιι8εια.ιιι8

ιιοιι αιιΒοιαιιαι, παοε οιιιο ιιιοιιοι·ο νοι·ιιοιπιιε ποιοοιι:ιοπ

πιοιιι πιοιιι· ιιισειιοιι, οιπο ιιοιιοι·ο νοι·ιιοεοοιιιπε ποι· Βο

οιιιιαιο νοιι ιιιιοι· 8οιιο πιοιιι πιοιιι· απ ιιοιιοιι οοι, παπι

αιιποι·οιι Μοιποιιιοιι, ινοιοιιο νοπ πιει” οιιι ποπ ΙΒιιποι·

ίσια ποι· Οροι·αιιοπ οοιιι ιισιιπιοιι, πο. οπο. αιι Ποιοι

ειαιιποιι ιιοοιι αποεοεοιιαιιοι ινοι·ποιι ιισπιιιο'Ρ

Ιπ ιοιαιοι·οι· Βοαιοιιιιιια και· οο ιιαιιιοιιιιιοιι νοπ Ρι·α.ιιιι

ι·οιοιι απο, παιιο ιιπιποι· ιιιοιιι· Βιιιιιιιιοιι Ιαιιι ιιιιιποιι,

ιιοιοιιο πιο 5ο ιιαπιιοιιιιοιι ιαιιεοι· Ορο ιαιιοπε

π απ ο ι· οιιι παο παοιιπιιιοιιιιοιιαιο ιιοιοιιιοιι; ιιιαιι οι·αιι·οιιιο

Αιιιιιιιαιιιιε ποιοοιιιοιι ιιιοιιι πιιι· πιιτοιι νοι·οοιιαι·ιιιπιι ποι·

πιαιιιιοιιοιι Ποιιιοι·ιιιιι, πιιιιι οι·ιιιιιπ πιο Κιοιπιιιοιι, ιιπι, πο

νοιι ιιι6Βιιοιι, πιο αοιιια.ιιιιοιιποιι Ι.ιπαιιιι·οιι απ οιοοιοοιι,

πππ νι·οιιοι·, ιιιπ πιο ονοπι. παοιιιοιιιιιοπ ΕοιΒοιι ποι·

ιιιιιοοε α ποιιιοιιιο ιιι νοι·ιιιοιποιι, ποπ Αποιοιιιι·γριοι·.

Αιπ Ιαιιιοοιοιι νιοιιοιοιιι ιιιιπ πιιι εισοοιοι· Ποιιοι·οιποιιπι

ιπιιιι8 Μπι πιοεο Βιι·ιιιιιιιιια αιιιπ Αιιοπιιιοιι αιιι ποιπ ιιι

ι.οιπαιιοιιαιοπ 0ιιιιιιιοι. °ΚοιιΒιοοε ιπ Αιιιαιοι·παπι 1899.

Βια Βαοιιο οοιιιοι οοιιιοιι ια. απ Μαι· ιιι εοιπ, παειο πιο πιιι· '

οιιιπιαι αιιοΒοεριοοιιοιι απ ιιιοιποπ ιιι·αιιοιιιο, ιιπι Αποτ

ιιοππιιιιΒ ιιι ιιπποιι: ναι· οο οι·νιιοεοπ -ιιππ παο ναι· οι:

ποιοι ιιιιαα.ιιιιθο Ειιροι·ιπιοιιιο ιιιιπ Πιιιοι·ειιοιιιιιι€οπ ποι·

νοι·οοιιιοποποιοιι Αι·ι --, παοο αιιοιι ιιοι Βοοοιιιοιιιοοιοιιι Βο

ιιιιιιιοιι οιιιοι· οιι·οιιποπ Βιιι·οιιιιιιιι·ιιπα νοιι Αιιιι- ιιιιπ .πορεια

οιιι νοιιιιοιιιιιιοιι ιιοιιιιιι·οιοο Οροι·ιοι·οιι ιιισιιι 2ιι οι·ι·οιοιιοπ

ιιι, ποιο ινιιιιιοππ ποε Οροιιοτοιιο πιο απο ποπ Ηαιιποιι



Μ!!!

πεε Ορετε!επτε ε!ειπιπεππεπ πππ εοπε!!Βε Κε!ιιιε - !ε

Ιπιιιζετ πεε!!! επΙι!τε!ε!!ετ πεε Ορετει:!οπε!ειτε!π !ιεε!επε!π

πππ πεεε Με!! Με Ιπεττιιιπεπιε πππ πετ π!ιτ!Βε Οποτε.

!!οπε!ιεπετ! πε.!ιε! !!ιτε Βιετ!!!ιπι !ιπιιιετ πιεπτ ε!π!›πεεεπ;

πιει εε εε!!ιετνειειπππ!!ε!ι, πεεε !ε !!!ιι€ετπ!ε Ορετε.!!οπ

πειιετιε, πεειο ιπε!ιτ θε!εΒεπ!ιε!τ ιιπε!! πι! πππετννε!ι!Βε

επίε!!!εε !ιι!ε!ιι!‹ιπ πππ Με! Πιτ ν!ε!!ε!ε!!! πιι!ιειιιετ!ιι

!!!ε!!ιειιπε νετε!ϋεεε ιεεεειι Με Αεερε!ε ε!π!! !ι!ε!επ

ιππεειε, - εο πετ !!ι πειι!!! πεε, εστω! ω· Αεερ!!!‹ετ

!ιε.πιε πππ εε!πε Ε!τ!ο!Βε επ Οιπππεπ !ιο!!τε -- Με Λεει!

ε!ε -ε!!πε!!ε!! πε!!!π. -Πεεπ !ιοιπιπεπ Με ινε!ιετε Ξεπε

Μεππεειι !πΓο!Βε !ει!εετ Ορετειιοπεπεπετ, πεεειε !!!π

Βετ πεειο ιπε!ιτ ει!! Νπιιπειι, πεπιεπι!!ε!! επετ !ιιιε!! πεε

Ρετ!τοπεπιπ ιιιε!!τειιετι πειπει!, !!!ιε Ι!ε!!ππεειεππειιε

ιιι!τπ !ιεε!πιτπε!ιτ!ετ, !!ιτε ν!!!πετε!πιιπείε!!!ε!ιε!ι: Βεεεπ

Βιι!ι!ετ!επ, !!ιτ νετιππεεπ, Μεεε επ νετπ!ε!ιτεπ πππ ππ

εο!ιππ!!ε!! επ ιπιιε!!επ, ιν!τπ ι!!ιεεεε!ιιιιεε!!ι επετ εππε!!ε!!

ππ!”ιζε!ιο!ιεπ. - !Ξε νν!ι·π επετ ιιπε!! π!ε Ψ!πετε!εππείε.!!!8

Με!! πεε θεεειπιοτιςεπ!ειππε πεε !ππ!ν!πππιπε νετιπ!π

πειι: Με Μεεε Νιιτ!ιοεε, Με ρτο!οπε!ετιε Ε!πιν!τ!ιπιιΒ

πεε ι!!ι!οτο!οτιιιε ΜτΙ!! ππε!!πει!ε επ!ε Ηετε πππ πω!!

ω!!! πτ!επ !ιε!ττεεει!, «Με εεττε.!πε περτεεε!οπ πετνεπεε -

!ε εποε οιιετετο!τε, ε! νεπε νεπ!εε» ή πει·!ιε!επ!!!!ιτεπ;

πππ !ε ετϋεεετ πεε Ωπεπιιιιι! πεε Νπτ!ιο!!!ιπιπε, πεει.ο

εε!ι!εε!!!ετ ιιπε!! π!ε Β!πιν!ι·!‹ππε ιιπ! πω! Μεεεπ: Βι

!ιτεο!!επ. Αρρει!!!οε!ε!ιε!τ, Ιπππ!!!οπ πππ πεππτε!ι ινε!!ετε

νετεε!!!εε!!ιετπιιε πετ !πιππ!ιτππε πππ πεε Κτπ.!ιεεπειππ

πεε; εππ!!ε!ι; «πετ πιιέππει!εε Ε!π!!πεε !πιιεπεπετιιπειι

Ο!!”ει!εε!πε πετ Βεπε!!!ι0!ι!ε επ!ε Ε!ετε (Ο!!οε), ιιπ! πω!

Βε.τιπ (!.!!!ιιπππε), ιιπ! Με 5ετεεεο!ιετ!!πε!ιε (Απε!τοε!:

πππε θ, εετεεε Απεεε!ιπ!ιεππε:, Νε!!ιοεε πεε Ερ!ι.!ιε!ε)». 8)

Α!!ε Μεεε νει!!ππ8π!εενο!!επ ν!!!τ!ιππι;επ ιιππ Αιιεεεπεε

επ νετιιιε!πεπ, Με πεπεε Ορετε!!οιι ει! επ εεει.ε.!!επ_ πεεε

Με Ι.ε!ιεπε!ιτε!!!ε!ιε!τ πεε ΟτΒεπ!ειιιπε !π !!ε!πετ !!!!ε!εε

ε!!ει!εττ, πετεε!!ιε ν!ε!ιπε!ιτ ιιιιετειιπε ετ!ιε!ιειι ιιι!τπ,

Με πεε!! ππνειιπε!π!!ε!ι Μινι! !π ει!! ννπππεπ εε!επειεπ

Μ!!‹ιοοτεεπ!ειι!επ, επ νετε.τ!ιε!ιεπ πππ ε!πε @Με !!7πππ

!!ε!!πιιε επ !ε!ετεπ, - πεε !ετ Βε!ε!ιε πετ π.τε!!!ε!ιει!

Κππει, πετ 'Ι'εο!!π!!ι. ινε ει!! Αεερ!!!‹ επΓ!!ϋτι, πι!

πι!! ι!!εο Με ετε!!!ε!!ε Κππει; ε!πεπεει.εεπ; πεε !)ε!!ε!ι

ιιιε!ε!ιεε Με Αεερειε επι Ζε!! πεε!! πιι!ινε!ει (πππ ν!ε!

Με!!! !ιιιιπετ ππίνιιε!εεπ πππ), πεε!ει Με Τεε!!π!!ι. ινε!ε!!ε

πεπ Οιιετε!επτ !π πεπ $!!ιιιπ εεπτ, Με Ορετε!ι!οπ ω!!

πει!ει!!Βεπ $!ε!ιετ!!ε!!: πω! $‹:!ιπε!!!8!€ε!τ ε!ι!ι!π!επ επ

!εεεεπ, πεεε π!ε Ξεπεππ!ειι Βε!ιε.π!ευπεειι νετιπ!επειι πω!

ει!! Βεπ!ιιΒππΒεπ Πιτ ε!!ιεπ ιεπε!!οεεπ νει!ππί ιν!!!ιτεππ

πω! πεε!! πετ Ορετι!!!οπ ετ!!!!!! ινει·πεπ.

!)ειιιι!! ινετεπ Αεερε!ε πππ 'Εεε!!π!!ι επ ε!πειιι

Βειν!εεεπ θιεπ ε!πεππετ εεεεππ!ιετεεετε!!ι-

ε!πε θε8ει!!!!!ετετε!!π!ι8, Με ππτε!!επε ε!ε !π!ιοττε!ι! επ πε

εε!ε!ιπεπ ιν!!τε, ννεπιι ε!ε !ιπ $!ππε ε!ιιεε (!επεπεει.τεεε

!ιε!πετ επ ε!πεππετ επίπε!εεετ ιν!!ι·πε, πεπ!! !ιι! θι·πππε

εεποιπιι!επ !ει; Με Αεερε!ε ποε!ι πω!!! ππι· ε!π Τε!!

πετ πτε!;!!ε!ιεπ Κππε!; επετ Τεε!!π!!ι. Ιιιιιιιετ!ι!π

επετ ε!ππ !π Μεεε! Θεεεππ!ιετετε!!ππε 2 !!!ο!ιιπιιΒεπ επει

τε!ιι;ετ!ειειι, ιιε!ε!ιε πε! ν!ε!επ Ορειειεπτεπ - πε! πειιι ε!

πεπ πεε ειπε, !ιε!ιιι εππετεπ πεε ειππειε -- Με πεε εε·

!ιεττεε!!εππε Ρι!πε!ρ εε!πετ Αι! επ ερετ!ειειι !ιιι νοτπετ

ετπππε ετε!!επ.

Βε !ει Βειν!εε Κε!!! ΖπΓε!!!, πεεε Μεεε ε!ετ!‹ε Βετοιιππε

πετ 'Γεε!ιπ!!ι 8ετε.πε νοπ Ρτεπ!ει·ε!ο!! επει.!;εεειι€επ Μ: 80

Ο Β!ε!!ε! οι: νε!επτ τε!πι!νε πε Ι'ε.πι!εερε!ε ε! πειι ποτίσει:

ι!οπι!επιεπιε πε !ιι. ιεε!ιπ!επε πεπε !εε ι·εεπ!ιειε ειει.πε!ε πε !Β

;ηπει:ο!οι;!ε ορετειο!τε. Αιιιετει·πεπι !899, τι. 10.

Ή Π ε π ε ι· ! ε ! π - Κ ι· ε π Ι ε ! π: Ορει·πι!νε θγππ!ιο!ος!ε. 1905.

μ. 51: «ΑΜ _!επειι Γι!!! πιιιεε ππι·ε!! πιπε!!ε!!ετ εε!!πε!!εε Ορετ!ει·επ

ε!πετ πιιππιι€επ Απειι·οε!ιππω; πει· ιιετ!ει.π!ειι πππ ν!εεετε!επ

θετοεπ νοτεε!!επετ ινε!·πεπ>.

Ό Βππιιιι: Βει· τε!πι!νε πω!! πετ Αιιι!εερε!ε πππ πει· νετ·

!ιεει!ει·ι.επ 'Ι'εε!!ι!!!ι Η!! Με !!επι.!Βεπ Βειιιπ1ιπιε πετ ορετε!!νεπ

θγπ!!!ιο!οε!ε. Απιειετππιπ 1899.

πετπτι;επιπεε εε ππε ει·εε!!ε!ιιεπ πιεε, πεεε τι!!! Ι.ε!ι!!ι!!τετε,

Αε!!ετε, Πιτ πω! πετ Ρτ!!πεοεε ππε πω!!! ε!π, Με !π

ε!!επ εε!πεπ ΒειιιεΒιιπεεπ πω! Μππ!ρπ!ει!επεπ. ει! εποε

!ιε!ιπ Ορετ!ετεπ τεεε!ιετ νετΓ!!!ιτι, εε !ει !ε!ειετεε πεε!!

ι.ςενν!εε Με!!! Μεεε ν!!!τ!ιππε Μεεεε εε!ιιεε Τεπιρετε!πειιτεε,

εοππετιι πι!! εειν!εε ινεεεπτ!!ε!! πω!! ε!πεπ εππετεπ ι!ε!”ε

τει! Θιτπππ: Με !ιει·νοτι·εεεππεπ ε!!ιεπ !τεπεπε!εε!ιεπ Ο!!!

τιιτεειι, Με πεπ Ε!π!ιιπ ε" !τεπεπε!εε!!επ 0!ι!τπτε!ε πε

ετ!!ππει Ιιε!ιεπ, ινι!τεπ ιιπε επε!ε!ε!ι επεεεεε!ε!!πειε Απει

τοπιεπ, Απειειιιεπ νεπ Ρπε!!, ()!ι!ι·πτε!ε πω! Αππωιιι!ε

ντετεπ !!!πεπ ππεετιτεππ!!ε!ι; πππ Μεεε 'Γτεπ!!!οπ πι!! ε!ε!!

ετιιιι!τεπ, ε!ε !ει: !π Ρτει!!‹τε!ε!ι «Βε!!π!ε» 8ειτοτπεπ.

Οε!ε8επι!!ε!! ε!ιιεε Απ!επι.!!ε!ιεε !π Ρετ!ε !ιπιπε !ε!!

!”ι!!!!ετ εε!ιο!! πενοπ εε!!ϋττ, Με !πιεπε!ν π!ε_!επ!ι;επ !πιι

εεε Αετειε, ιιιε!ε!ιε Με ε!!!τπτε!εε!!ε Κειι·τ!ετε ε!πεε!!!εΒεπ

ιιο!!επ, νοι!!ετ Απει:οιι!!ε ττε!!ιεπ ιππεεεπ; πω!!! πειι!

Αιπειετπειιιετ Κοπετεεε ν. 1899!!!!!ιε ει! επι πεπεπετεπ

Οτ!επτ!ετππε πειτπ!ιετ ιπ!ε!ι πι!! ε!πετ Απ!τπεε επ Με επ

ε!ειππ!Βε 8ιε!!ε πεπιει!πι πω! πετεπί ποιπ Πε!ιιι!π πετ ιπε

π!ε!π!εε!ιεπ Ε'ε!ιπ!!!!! !π Ρετ!ε ε!π επε!!!!ιτ!!ε!!εε Ρτοετειιιιι! Η

ετ!!ε!τει!. ινε!ε!!εε Μεεε Γτεεε μπε πειε.!!!!ετι πιι!!!ι!

τεεε!!, πεεε 4-10 .!ε!ιτε πετ επ!ι!!πΓι!Βε (!!!!τπτε (πππ

Ηιιππ!ιο!!ιεε, πειι!! Ω!ι!ιιιτε!ε πω! θγπει!ιο!οι;!ε ειππ !ιι Ειπε!!

τε!ε!! Με!!! ιιι πετ ινε!εε εειιεπιιι., Με π! εππετειι πεπ

πετπ, εοιιπει·π ν!ε!!εε!! !π ε!πετ Ηε.ιιπ) ε!π εεε!!! !εεε

Με!! Α ιιπ τοιπ!ε !τε!!ιεπ: Αιιετοιπ!ε !ετπεπ πππ ει:πΜε

τει! πω! ρτερε!τ!ετεπ, πεπ!! πειποπει:τ!ετεπ πω! ποε!ετειι

ιιιπεε, ε!ιε ετ πεπ ει·ειεπ 8ε!!ι·!τι !π εε!π ερει!ειεε ε!Βεπι

!!ε!ιεε Βρεε!ε!!!ε!ε!! ιππ πετιζ 4-!Ο .!ι!!ιτε _!ε πω!!! πετ

 

°! Ξε!πειι ει·οεεεπ !!!!ε·ειπε!πεπ !!!!ετεεεεε ι!νει!;επ ιι!πε!ιτε !ε!!

πιιιιεε!!ιε !!!ετ π·επ!ι;ειεπε Με Απιπει!ιππει !!ι ειιτειι!ιο ιπιι

ιε!!επ:

Μ!. ει. τω!!! πω!. ω!!!

νοιι!! νοιι!εε !!!επ πιε πειπιι.ππετ ειιε!επεε !ππ!επι!οι!ε εοπεει·

πειιι !ι! πτε τιιι!οι! πεε ιεπιιεε μια, πι!! εε εοπεπετεπτ ε. !ι!

ε!!!τπτε!ε ε! Με.

Ρεππε.ιιι !εε πεπιι ρτειι!!ετεε πππεεε πε εεο!ετ!ιε !εε ει.ππ!ιιιιιε

επ πιεπεε!πε εοπι επιτε!πτε ειιι! επειε!εεε ιιτπ.τ!επεε πε π!ε

εεε!ιοιι.

Με ειππ!πιιιε π'ε!!ιε τεε!!ετε!ιεπι: ο!·π!πε.!τειιιειιι. !ε ι!ιτε

π'!ιιιειπε πεε !!ερ!ιεπιι πε Ρι!τ!ε. Με !πιετπεε εεπτ ποπιιπεε

ειιιειι εοπεοιιι·ε; !ε εοπεοπτε εοιιηιτεππ πω! ερι·ειινε εει·!τε ε!

πεε ερι·ειινεε οτε!εε, ιιοι!ειπιε ειιι· !'π.πετοιπ!ε ει. Μ. ιιπι!ιο!πε!ε,

ει: ειι!ιχε ιιπε ριερει·ει;!οπ ειιο!!ιε!ι·ε π'!ιπ ι!!ι!!ιιιι πεπ!! εππεεε.

Πτι!!! Με !!!ιει·ιιεε, πε!! !!6ρ!ιιιπιι, !εε ιιπε εε εεπεπετεπι. Με

πιεπεειπε, !εε πιιιτεε ε! !ιι. ε!!!τπη;!ε. θεπιι η!!! νεπ!επτ εε

εεπεε.ετετ ε! !ι! ε!!!!πτε!ε, επετε!ιεπ! ε! πενει!!!· πω! π'επε!οιιι!ε.

με!!! ιι!·οεεετεπτε, ω!! π. !ιι. !πεπ!ιε, ει!!! σ!. !'ιιπιρ!!!!!!επ.ττε π'ειιι!

τσιπ!!! πεε !!ερ!τειπιι. ι

Με π!πειι π'ππετοιι!!ε εεπτ πειι!ι!!εε πι! επιιεοπτε ροιι!· πω!

ρετ!επε πε πιο!!! ειιιε. Πε π!!·!Βεπι. Ιεε ε!ει·εε πε.ιιε !επτε ττπνεπιι

επιιτοιι!!επεε, ει Μπι, πεπε !εε ρε.ν!!!οπε πε π!εεεετ!οιι. ε!!εειιιι

ττο!ε !εεοπε πετ εεπιιι!πε.

Εεε ρι·οεεει.επτε εεπτ εεπ!ειπεπι ι!οιππιειι ε!π εοπεεπ!·ε ε!

!·εετπιεε ρι!.τπ!! !εε π!πεε π'ε.ππιοιιι!ε επ ειιετε!εε. 0!!πεπε ετο

εεειεπτ ει!! π!πεε ε. !ιι. !ειε π'ιιπ ιιπν!!!οπ.ποπτ. !! π !ι! π!τεειι!επ

ειιι!ετε. - Με ε!ιείε πεε ππν!!!οπε ιι;π!πεπι Με ε!ειιεε πω!!!

!επτε ιι·ενιιιιιι. Πε πω! πω! πειποπει.τει!οπ εποι!π!επιιε π'επιτιο

πι!!! π'ειρι·εε ιιπ ιιτοε!·πιπιπε ποπιιε μι· !ε ε!!ε! πεε !τε.νε!πιι

πιιιιιτοιιι!ει!εε.

Με !εςοπε πεε ιιι·οεεεεεπτε ε! π'ιι!πεε π'πππ!οπ!!ε ροτιεπι:

Βιι ιιτεπ!!ετε ειππεε επτ !'πειεε!ο8!ε, !'πττ!!το!οι;!ε, Μ. ιι!γο!ε

Με, !'επιςε!ο!οι;!ε ει. Με ιπρροι·ιε πεε ρτ!πε!ρε.πιι ν!εεετεε πι!

ι!!οιε.ιι ε! πε Ι'ε!ιποπ!ειι, ει. Με τει;!οπε.

Επ εεεεππε ε.ππεε πε π!εεεει!οπ, Με πι·οεεετειιι·ε ει. Με ε!πεε

π'ι!πιιιοιπ!ε ρει!ι·επιι ποπο ε'ειιετεετ έ! !'επεε!επειι!επι; !επτε

!'οπε!!οπε !επτ πετιπε!!επι :-!!πε! πε ρι·ερειετ πνεε ενει!ιπ.ιεε

!εε εο!!εοπτε ροπτ !'ει;τεεπι!οπ πε ε!!!τπ!·ις!ε. !!!πε! ιιπε ροπτ

!εε Γοπει!οπε πε ε!!!τιι!·ε;!επ πεε !!ερ!ιππιτ.

Ρτεεεπε ιοπε Με ε!!!!·πτιε;!επε πεε πωπω” εει!! τεει·ιιτειι

ιιε.ι·ιιι! !εε ποετεπι·ιι επ ι!ιεπεε!ι!ε,επε!επε ρ!·οεεειεπι·ε οι! ειιε!επε

π!πεε π'πππωιπ!ε. Απ πιοπιεπι, επ !!ι: εε ρι·εεεπτεπτ ιιπ εοπεοπτε.

Ιεε -ειι.ππ!πειε εο!!ιριεπτ ε! π π! ε!π ιιι π!π ιιπ π εεε π'επιι

ι.οιιιιε.

νεπ!!!εε Με” ε!ο.

!ε Ρομπ.
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8τε!!εεε, ιιι ινε!ε!ιε ει· Μιειι ειιιεε!ι·ετειι ινεεεε!ιτ, -~

ιιιιεεεειεεε 10 .1ε!ιτε ε.!ιει· ε!ει·ιειιιεε, σει εε! Με 8τε!!εεε

ε!ετε «ΟΙι!ι·ιιι;;οε εεε !ιερ!!εεκ εε Ρει·ιε» ε.εριι!ει!;.

Βε !!εε!: ειιι Με· Ηεεε!, Με εε!ιι· Μεε ειο!ι!; ιιει· Με

ε!ιεε!ειε Κεεετε!ε ιεε!!ε!ιειι

ννε!ιιεε. Με τεεε!ιε Οτ!εει!ει·ιιεε εεε!ι Με ρει!ιε!εεεεε!ι

νει·εεεει!;εε ει!ειε!ιτει·ε, εεεεει·ιι εεε!ι Με· ειε.εεε!!ε

Ι)εε!ει·ιτετ εε!ιιι Πεεεηεεεε· νειε τετεε εεε !εεεει!ε Με- .

ιει·ιε! εεε εειε εεεερι·εε!ιεεε εε!ιεε!ε!εεε εο!ιεε!!εε νει·

εε!ιεε εε Μεεειε Βεινε.!ιτ!ε!ετειι ιεεεε; !‹ε!εε !ιεεεειε νοτ

εεεεε Με εε!ιεε!!εε εεε ε!εεειιιεε ε!ι1ιειειεε!ιεε Ορει·ιε

ι·εε Με ν!ε! εεετοιε!εε!ιεε Ρι·ερετιει·εε!

1)εε Ηεινει·ιε.εεεεετε, εεε !ε!ι 1ε Μεεει· Βεε!ε1ιεεε

εε!!ιεε εεεε!ιειι !ιειεε, νιει·εε Με νοι·Πι!ιτεεεεε 13ο” εε

ειιι” εεπι Οχιιε!ιο!ορ,εε-Κεεει·εεε ιιι Αιεετει·εειιι, ειιιε

Τε!! !‹!εειεετεΒτερ!ι!εε!ι, εειε Τε!! εε άετ !.εεεεεεε

(!ετε!ειε ειιιε Τε!ε!ειιε!ὶι·ρε!!οε εεε εινειεειεεεε Πτει·ιιε);

εε Βι·1ιεε!!!ι;Κε!ι ε!ιει· εεε!ι εεει·ιτε!1εε εε ε·ει‹1εεεε!ιε!ετ

Μεε εετε!ι εεε Κεεειε !!ε.ειεε ιιι Ρει!ε, ννε!ε!ιει· νει

2 .!ε.!ιι·εε εε! ειιιε Κεεει·εεε !ε Β.ειε Με Πε.ιιει· εε!εει·

«ειιε!εεω!εε» Πτετεεειιετ!ι·ρετ!εε εε! 3-4 Μιεετεε, ιιι

ε!εεει Ρε!! νοε «εεοι·ιεειε Μνοιε» εοεε.ι· ειιι! 75 Βε

!ιεεεεε εεεε!ι Ε).

Πειει· εεε Βειι!.εε!ιεε Μ. Μειτιε εειτ !εεεειε ε1ε

8ε!ιεε!!ερειε.1εει· εε!ιεεε1; ε!ιει εεε!ι !ε ε!επε!εεε ειιεε

ι·ειι1)εετεο!ιεε (εεε!ι Πε!νειειιε.τε-)Κ!!ε!!ιεε ινετεειι Μ!ειι

τεε ειιι! 8ε!ιεεεεε εει· 1)εεει· εοι!ει·τ.

Με ετε!!εε ε!ε!ι εεε Με Εει!ει·ίε!εςε, Με _!ει ι1εε!ι

εε! εεε Ψει·ιεεεε!ιε.12ειιΒ εεε Αεεεε!ι!εεεεεεεεε εε!ε

ιιιεεεεε, !ιειεεε 8ε!ιεε!!ερειετιεεειι εε εειιειι εεε

Ιεεἔεεεειεεεε?

Ζειιι νει8!ε!ε!ι !ιεεεεε εετει!!ε!ι εει· Με Βεεε!!.ειε

εε! ε!εει· εεε εει·εε!!ιειι Ορει·ιιτιοε !ιετε.εεεεεεεε ννει·ι!εε, -

ειιι εεετεε ε!εει· 8τεεεεε ειιά εε!ιιν!ει·ιεεε πεε; Ειε!Τεεεε

ι!ει· Βεεε!ι!ιε!ι!ε νει·εεεεεεεε, εε! Με· ε!εο Με Β!εεε!ε

ειιιε; εεε @με 1ιιίε!ώεε ι!εει!ιε!ι εεε !ε!ε!ιι. ει!ιεεε!ιε.ι·

ιεεε:ιει·εεεεε Ρετ!1εεεειιιε εεε Με ιπι νοι·εεεε!ιεεεεε

εεεεεεεε εε!τεεεεε!ε!ιεετεε ιε Με Αεεεε ερι·ιεεεεεειι

εει.ε1ιτε!!!εεε Ρε!εεε !εεεει· Ορει·ει!εεεεεεει· ειε εειεε

Κτ!!.ει·!ειε εεεεεεε. 1)ειιι Ονεε!ιε!εεεε Πεμ ε!ε εε!ε!ιε

ειε εεε!ιε!.εε Με εε!ιεε ει·ννε!ιετε εεεειιι!εε.!ε Τετε!ειιε!;!ι·

ρε.τιοε εεε ιενειεετεεειι Πτειεε, Με εεεεει·εειιι εοε1ι Μι

εειοΙι πει νεηζ!ε!ε!ι !ιεεεει!ει·ε εεε!!!ιε!ει!. ειεε!ιειει,

εεεε εεει· ειε εειε‹!ε εε!Ε ε!ειεεε .1ε.!ιι·εε ν!ε! νει!ιεεεε!τ

εεε εεε!ι ιεεεε!ιεε $τε!.ιε!;!εε!ιε ιε!τεε!;ει!τ ννετεεε 1ε1.

Λεει· - ε1ε!ιτ ειιιε ε!ε!ι Μεεεε ει!!εε εεεεεει· εε, εε εε

εεε ιεεε !ιε.ειε ετννιιε, πεε ενιι!ι!!ε!ι ειιι; $!ο!ιει!ιε!!; εεε

Νοιννεεε!,ε!ιε!!ι Μι·ε!ι!; ειιεεεετεε εεεεε!ι!!εεε!!ε!ι εεε

Βε1ιεε!!ερει·ιετεεε εεεεετετ πιεσε τεεεε!;ε. !!!!ε εε!

ετϋεεει·ειι Ξει!ειι Με Μεττε!!!.ετ ειιι.ει· Με εετε!ιεε!ιε1ττ

!!ε!ι ειιεεεεεεεειι 9 με. !ιει·ιιετ.ειΒε!ιτ Ό, Μι εριε!εε ιπι

ειει· εεε!ι εει!ει·ε Ρε!ιτει·εε ειιι. νει·εεεεει·εεεειι άετ

Έεε!ιε!!ι εειε!ι εεεετειι Βιε1ιτεεεεε Με, ι!εεεε ιεε.ε εε!

εε!ιείεεεεεει· Βειι·εε!ιτεεε ε!ε!ιτ ιιει!ι!ε !ιεεε ε!εε ειιιε

··) Με θεειιε!!ι1. ί. Θνε. 1902. Μ. 46, ρ. 1223.

'Η Νεε!ι Πϋἀει·!ε!ε (Ορει·. (!γιιε!ιε!.1 ειε!!! ε!ε!ι Μεεε!!ιε

εεε Με· θεεειιιτειιιτ!ετ!!ι εε;εεεεννει·ι.!Β» (ι. ε. ΜΟΒ! εεϊ8,27 131.;

ΒΙιει· μ» ννε!!.ει· 2ιιι·ἰιε!ι, εεειε !ιε!ιει· ειιιε:: ιιιιι!ἱι·!!ε!ι Σ!εεε

ιι ει·.

[Πε 1.εεει· Μεεει· Ζε!!.εε!ιι·. ινει·εεε ε!ε!ι ειιιεε !ε Νι·. 18 ει. ε.

ι!ει·εε!!ιειι εει!ιε!ιειιεε Αι·τ.!!ιε!ε νοε Πε!ι!ιει·τ ει·!ιιιιειιι. !ε

νι·ε!ε!ιεει ει· Με Μει·ιε!!Με !ιει εε!εειι ε!ειεεεε Ε'ε!!ειι ειιι

145,6 ρΟι. εεε!!ΐει·ι.. εεε ειιιει· Ζιιεεειειεεετε!!ιιιις νοιι Ρε!!εε

ν. Ηε!'ειειει·, 1ν!ετει·, ΡΓειιιιεεει.!ε!, θεειιιριε

ειιιε εε!ε!ιε νοε 20.8 εοι. !ιει·εε!ιεει, ε!ιιιε εεεεεε!ιειι. εεε

ντε!ε!ιειι .Τε!ιι·ειι Μεεε θει·!ειι επειιιειειι. Πε 1ε1. ενε!ιΙ ε!ε ε!ε!ιει·

εεειιιιε!ιιεειι, Μιεε Με νοιι Μεεεε Αε!ει·ειι ιιι εεε !ετε εεε

.1ε!ιι·εε ειιε,ε·εί!ι!ιι·ιεε ΤειεΙειιετιι·ρει!εεεε ε!εε νιε! Βει·ιεεει·ε

Μει·ιε!!!Μ εε!ινε!εειι.

Ορειετ!οεειετι·ειεε εε- 1

 

εει·ε Β.ε!!ε ειιι εει· Αείεεεεειιιιεε Με· Βεειι!τετε ειπε

εε!ιτε!εεε :Με εεε Αεεετεεεε ι!ει· Ορετε!;!εεεεεεετ ε.!!ε!ε.

Εε !ιειει1ε!!; ε!ε!ι ε.!εε ειε εεεεει· ερει·ιετεε - εεε !ετ

Με· Με ετινεε μια εεεετεε Με ε!εεεεε εε!ιεε!!ει·

ορετἱειεε!

Μ. ε.!εε, ει. Η.! εε! Μεεε ν!!ε!εε εεε εει· Βτε!:ιεε!!ε ιιι

Με· 1ι!ει· !ε Β.Θι1Θ ετε!ιεεεειι Πεμ ε!εε Βετεε!ιε!εεεε

ε!ε!ιτ εε ει·ει!εεεε. εε 1ε1; !ετε!.ει·ε εεε!ι ν!ε!!ε!ε!ιτ Μιι·ε!ι

ειεε εει!ει·ε Αιεειιιεει.ε!ιοε εε εειν!εεειι; εεε! ΜΜΜ

ιεεε!ιτε κι! εεε ειιι· ρει·εεε!!ε!ι εεεεε!!ε!ι σει· εεεεεετειι

Ορει·ει!οε ιιι θεεετε ετε!ιεει!ε Μετει·ιε! νει·ννει·ιεε. Πει

Ι!ιεεε ειεε εε!εειετεεε!εε Βειιιιε!!εεε εεεεε!εεε εε ει·

ειεε!!ε!ιεε, ει!ειι!ιεε Βιε Με, Ι!ιεειι εεε !!!εεεει!!ε!ιε εε.

ι·εεε ιε Ρει·ιε ε!ειεει Κι·εε!ιεε- εεε Ορει·ει!εεεεεεε!ι!εΜειι

Ζε εεεει·ετε!ιεε.

Γε!! ΠΠ). Μ. δ.. Θειινει·εειιτε. 88 Ξ. Με; εεεεε ιιιιειει· εε

εεεά ε;εενεεειι; νει· 4 .1ε!ιι·ειι !ιειιεε ε!ε!ι εε! Με· Με Μι!ιιιι

ιιει·ιιιιι! 8·εινεεειιειι Μεεειι·εε.ιἰειι $ε!ιιιιει·Ζειι ειιιεεετε!!τ ειιι!

Με εει·ειιι' !ιετι:ε Ρετ1εεΠε εἰεεε ετ.ννει !ιε!ιεει·ε1ε·ι·εεεειι

Τειιιει !ιιι Πιιτει·1ειε 1ιειιιει·1ι!:, άετ υν!ι!ιι·εει! ε" !'ε!εεεεειι .1ε!ιι·ε

ε!ε!ι ιιει· ννειι!ε· σει·ε·ι·εεεει·ε ειιι! !ιε!εε19εεε!ι·ενει·εεε νει·ει·

εεε!ιτ Ιιε!ιε; νοιιι !ει2τειι ενω" εε, ιιι ννε!ε!ιειιι Ρει!ειιΙιε

ε!εεε νοε εεε ι!ιι· ειινει·ιι·ε.ιικεε Κιεεει·ιι εεεε!ι·!ειτεε, ειιεεει·

οι·ι1εει!!ε!ι εε1ιννειεε Κεεε!ι!ιεεεεε Με! 1'οιε!ει·ειι άε.!ιε!) εει·ε!ι

ιιιεε!ι!.ε, ννεο!ιε εει·εε!!ιε ι·ιεεε!ι; εε8·Ιε!ε!ι ειιιε· Με Με Μι.!ιιιι

πεοε ε!ιιε;ε!ιε!ιεεε ιιει·ιεε.!ε Γοι·ιιι εεε Π'τ.ει·εε ε!!ει1ε!ι!!,ε· ιιι ειιιε

ειιι·εεεΙιεεεε!ε; Ιιεε!ιει!ε·ε ἱ!!ιει·. εεά ετε!!τειι ε!ε!ι Ζε,ς!ε!ε!ι Κι·εεε

εε1ιιιιει·2εε, ειιι εεεεεεει·ε !εειἱε·εε εειιιιιι !ιεετε.εΜςει· Διάμ

τιιε!ιεε!ιεΗ, Κιιι·ιειιε!ε!ιε!ε εε! εε!ιεε!!ει·ειιι (ὶε!ιειι εεε $ιει

Β·εε ειιι!. ειιι θεΓἱι!ι! Με· Διεε!τεειι1ε.!ι!,ε!ιε!τ εεε ε!!ε;ειιιειεει·

Αεε·εεε!ι!ε.ε·ειι!ιε!ε ειε. εε Μι.εε Ρετιειιτ!ε. ειιι νν!ει!ει· ει·ινει·!ιε·

ΐ11!ι!ε· εε νι·ει·εεε, εε!ιεε Με Με! ε. Με Ορει·ει!ειι ννϋεεε!ιιε.

1)!ε Ηει1εεεε;, ειιιε!ι !ιεεεεΜειιτ!ιε!ε εεε Βιι!ιε εε! νει·ενειιεεεε

εεε Λ!!εειεε!εεεεεεεε ειιι! Με Βιιιιιιιιιιιι,ε· εε 1ιεεεει·ε, εε!ι!ιι;;

1ε!ι!; ειι1εεε· θερτειιι!ιει· ε!ι!ε·ε Βεεε!ιννει·εεε εενει·ιιι!ει1ει·ι, εεεπ

νει·ειεΙιι·τε, Ρετ!εεε!ιι εεε!ι ε·εεε!!εε!ιεΐε!!ε!ι εε!ιι· εεε!ει·εεεε

νει·ννε!!ιεεε· εεε Αεεειιιειιε; Ρετιεετ!ιι !ετ εεει.ειιειε ειιι· ειιι:

άεπι θεάειι!ιεε εεά ννειιεε!ι εει· Ορει·ετ!εε ειιι· Βεί'ι·ε!εες νοε

ι!ιι·ειε 1ιειι!εε εεεε!ιει'ε!ει. - Βε!'ιιεε: '1'ειιιοι· Με !ιι Νεεε!!ιε!ιε

ι·ε!ε!ιεει1. ε·ι·εεε!ιεε!!!Η; ροι·τιε εε!ιι· !ιει·2, ειιι· νι·εε!,ε· εεε Με·

θεεε!ιε·ε!ειιιιε.εεε νει·ι·εε;ειιά; Με· Πιειιιε εε!ιε!ιιι νε!!!ιοιιιιιιεε

!ε !ει.ειετε ειιιεεεειιε·ειι. Πει· Με Βεε!‹ειι !!εε·ειιι!ε Τει! ‹!εε

Τειεειε Με ι.ιεεεε !”ι·ι!!ιει· εε!ιι !ιι Με Βι·ε!!ιε εεννεε!ιεειι, ειιι

!!ιι!ιεε!τ!ι;ει· ε·ι·εεεει·ει· Κεε!!εε εεεεε!!ιειι ινε!ε!ιει· ε.!ε Με ἰὶ!=ι·!,<.ιε

Μεεεε. 1)ε.ε Η!ιιε.είεε!ι!ε!ιεε άεε '1'ειιιοτε ειιιε ι!ειιι Βεε!:εε

εε!ιε!εε'Μιι·ε!ι ε!ιιεε @με Με Κι·εεεεειεειιε!ιε!ι!ιιεε νει·ερι·1ιι

εεεεεε Τε!! εεεεε!εειι ει·εο!ιινει·ι, ε·ε!ιιιιμ εεει· ιε Νιιι·!ιεεε.

Ρει!εετιε ει·ε!ε.ι·ε ε!ε!ι' ιειτ ε!!ειι ι!ιι· νει·Β·ε!ιε!ιεεεε Κεεεε

εεεεεεε άετ Ορει·ιιτιοε ειενει·ειιιιιι!εε.

θεει·ει.!ειι ειιι 15. Νενειιι!ιει· 1894. Αετ!ιει·ιιιιι·!ιοεε. ΒεεΚεε!ιοο!ι

!εεει·ιιες. Βεεε!ιεε!ιιιιτι νοιι άετ ενιιιρ!ινεε Με 2 ειιι. ϋ!ιει· εεε

Νε!ιε!. Ηει·νοι·ινε.!εεεε· εεε Τιιιιιει·ε νει· Με Βειιε!ιεεε!ιε; εε!εε

!!ιι!ιε Ηε.!ίτε Με σ.!ιιι·ε!ι ε!εεε ει·εεεειι Με ιιι Με θει·ν!ιι !ιιιιειε

ι·ε!ε!ιειιεεε Κεε!1εε εεε!!εετ. ννε!ε!ιει· ε!ε!ι Βιι!ιτειει·ειιε εει”ε!ι!ε.

Τετε!ειιετ!ιρεε!εε: Ζεει·ετ νν!ι·ι1, ιιιι1ει· Πιιιε!ιει·2!ε!ιεε άεε

Τιιιιιει·ε Με! !!ιι!ιε, Με ι·εε!ιτε Μεεειεετιιει !ειιιιιι νοε εεεπ

Πει· ιιι ειιιε Πεει· Με Κε.ιιτε εεεεεεεε !ειιειε !ιι·ειι!εςε Πει·εεε

!‹!ειιιιιιει· °) εεεειειιιειι, ννε!ε!ιε νει άεπι $ε!ι!!εεεεε εε Με!ιτ εε

 

1) 1)!εεει· ειιά Με· !'ε!;ιεεεε Γε!! Βιιι!εε ε!ε!ι !ιει·ε!ιε ιιι!ιι.=;ε

τε!!ι ιιι ι!ει· «Μ. Ρειει·ε!ι. ιιιεε!ε. Ψεε!ιεεεε!ιι·Π'ι» 1895, Νι·. 36

ιιι εἰεειιι Αι·ιι!ιε!: «Με εεεειιι!ιιιι!ε 'ΓειεΙεεεει·ρειιοε εεε ιιιγε

ιιιε.τεεειι Πιει·εε ειιι! εει·ειι νει·εεεε!ιιε!ιεε». -- 1ε!ι ρεεε Με·

εε!!ιεε πιει· νο!!ει!ιιι‹!!;!ιειι. !ιε!!ιει· !ι!ει εεε!ιιεε!ε, εεε εκει· Με

Ορει·ειιοεεεεεε!ι!ε!ιτε νοε Γε!! ! ειιι·εε ειιε!”ε!ιι·Ι!ε!ιει·, ειιι άιιιε!ι

2εις!ε1ε!ι Με νοε ειιι· ειιΓεεεε !ιεΐε!ετε Ορειει!εεει.εε!ιε!!ι άεπι

!ιεεει· νειειιΠ!!ιι·ειι.

8) 1)!εεε, εεε Β.!ε!ιε!ε ε'εε!ιειι Κ!εειιιιει·ε εεε!ιε·εε!!άειε

ιι!ιει· ετννιιε Ιιι·ε.ΐτ!ε·ει· εε!ιεειε Κ!ειιιιιιει· Με ε!εε θεεεειιει!εεεε

νοε 28 ειιι.. ινενειι 14 ειιι. Με Με Β!ε!.ιει· εεε 14 ειιι. ειιι” Με

Ηι·!ι`!'ε. Με Β!ειιει· ειιιε !!!σει· Με Κε.ειε εεεεεεε !τ!!ε_!ειιιεεε

εεε εε «Με εεε!ιιε !Λεε.ιεεει. εε !εεεεάειι ιιεε!ι !!ιι!‹ε. Με ΠΠ·

εεε !!ιι!‹ε !.!πειιιεει ει-ιε!ι ι·εε!ιτ.ε εεεεεν. Πιιε ε!εε Μπι ει·15.ιςι

1 ειιι. νοιι ‹!ει· Βρ!ιΖε ειε 10 !)ει·ιιε νοιι 0,5 ειιι. Μιιιεε, ινε!ε!ιε

!ε εει.ερι·εε!ιειιεε Ι<ϋΟΙΙΘΓ Με εεεεεἰὶεει·!ἰε.ςειιἀειι Β!ειτι. ειε

ει·ει!ειι. Βε!τ!ε Β!ειεει· ειιιε εεεεει·(!ειιι εε εοι· 1ιιιιεεΠεε!ιε εε

ι·ι!Τι. - 1)8.ε ιιιε!ιε ι.ιεεειειε Β!εετ νν!ι·ι1 εετει· Με !ιιιιιει·ε

Έ'!ε‹:!ιε εεε ι·εερ. Μ,ειειεεειειιι !ειειιι ε·εεε!ιεεειι. 1νεεεει!1ε!ιε

Πει·ι!ει·ιιεε· 1ε1, Μιεε - Με ιιιε!εε νοε Η. Η εει·ιεΙ !ε Βιεε

Με εεε!ι ιιιε!εει· Αεεεεε εε!'ει·ι!ιιεεε Βιιεειρ!ει·ε Μεε Μετεω

εεε!ι Με ΒρΠεεε εειιιι Βε!ι!!εεεειι εεε !ιε!εεε εεε ε!ε!ιτ εεε!ι

εεεειι. - 1'νεε Μεεε 1ί!εειειει·ε ειεειε1 εείεεεε !ιε!ιειι. εεε

!ι ε!τειι ειε εποε: ειιι Αιιει·ειεεειι κι ειε νει·εε!ιοιιιιεεε.



482

Με 'Γεειει· εει·εεεεει·εεε: "!ιε, Μεε ε!ε νεο ιεεε·Ιιε!ι εεεε

ε:ιεεε νοε Μι· Βιιεε:εειι εειεει· Κεετε ειι::'εεε: εεε Μι1ει·εε

εεεε ιιιεει· @Με Με Δεει·ε!εεεε ε·εε!εεει·: ιε:. Βει·ε.ει Αεειε

ι!ιιεε Με ι·εεει.εε Με. !ε:. εε. 1-11|, !ε:ει·ε!υνει·:ε νοε ε!εεει·

ειιι. εεε ι·εε ειοε Ι.!εειει·εε νοε ε:ει·!ιετ $ε!ι1ε; εεεε ]ει1ει·

Κεε:ειιε; Με! Με Μ.Μι·εε νει·εει·ει.ε ειοε: ειε Μι· Κ!ειειεει·

Μι·οεεεεε!:ιεε; εε ειε εείε 5εεε!ι!ειιεεννϋ!εε εει·εε. (Με εεει·

ειε Πεει.ει· !‹ειιιιε: ε.!εε εει· 1-2 ειε. νοιε ι·εε!ιιεε Ε'ιιεεε!

ιν!ιι!ιε! εε !ιε.ε,·εε, Με: ειε εειεεε '1'ιιεε εετ! Με Ονει·ιειε ε!ο!

εεε Με Ρε:ιεε:!ε ει!ιε!τεε). Βει ι!!εεετ Αι: Με νει·ε·εεεεε

Με:: εε.ειε ειε 'Ι'τερ:'εε Βει: εεε, Με Ορει·ε:!εεειει·ι·ειε ε!ε!ε:

:ι·εο!ιεε. - !)ει·ειι:' !ιε!ιει·εεἱιε εεειιεε; ε!εε Μεε! σ!ιιι·ε!ι Ρ!ε:εεε

ειιιεε ι'ι·ιεεεεε εεει· ε!ειι·ε!εεειι 11'ε!!!!ιε!ε Με !ιεεεε Ονει·ιειεε

εε:ειεεεεεε Β!ει.ιιεε· Με! Μι·ε!ι ιεε!!ειι:ε Πειει·ε!ιιιεεεε εεε

Αε:ι·ε.εεεε Με !ε:ε:ειιεε ειιι εεεεε!!ε:εε εεεει:ιει:. νοε _ιε:2:

ιιε εεττ! ε;εεεε εεεε Μι· νοε ε εε!ιεε ι·ειΙ:, Ζει:εεει·ι:: εε

Θ”. ε. (Με. Βεετ1 21. ε. 228 Π., εεε·εεεεεε Αε!ε1:εεει νει·:'ε!ι

ι·ειι: <‹ε`ἱι!!εεε Μι· Β!εεε. ειιι !!ιι·ε Οοετιιι·ειι ΜιιιΙιεε ιιι πιει·

1ι!ει·ειι, εε: ν, Με. Βει·!εεεεε·; ειιι·ιι.εί εεει·ε Βρε.Ι:εε Με Ρε

ι·ι:εεεεειε !ιε νει·Ιεε: Με :!ε:'ε:εε Ειεεειι!ιιιεε Με· ιιεενε:1ο

νεειοε-ε:ει!εε σε.. 2 Ε'ιεεει·ει·ε!ι; ει.ιιιιηι:'ε Αε!εεεεε Με Β!εεε

ειε ειι:'ε Βε!ιε!εεεεεε·ε!εε !ι!ιιεε; Βιεεεεεε; Με $εεε!ι!εεεεινε!

εεε Μι·ε!ι ε!εεε 2 Ε!εεει· ει·ει:εε ιιει·ε·ε Βεειιιι:: ιπι: Μιιι

Μθ88θ!' νοε εεεε (νοιι Μι· Βεεε!ι!ιεε ε! !ιει·. Πε:ει· Ιιε!:ιιιιε·

Με ειιτεε ι1!εεε Οει!”ιιεεε !ε Με νεειιιε ειεε·ε:εει·ωε !!ε!ιεε

Ζε!εεεεεει·ε ενει·ι!ειι Μεε εε:ει: 2 εεει·ε $ε:ιιι·εε εε!ειςι,

ιεε!εεε νοιι Μιε Ρει·ιιεεεειε Με Β!εεε εει·ε!ι σε Αε!εεειιε·ε·

ενιιεΜ Μι·εε!εεε, Μι·εε ειε θεεε!άεειεεεε, εεε Μι· !ε:ε:ει·εε

επιιε Με Αε!εεεεεεινεεεε, Μι·εε Με Ρει·ι:εεεεει Με Β!ε.εε

εε:ἱιει·: εεε εε: άειε Ρειιιειιειιει εε!ιεετε: ινει·Με. (Β!ιι- εεε

Αιιεε:!ε!ι εε!" Μιιι Ρει·1ιειι. Μι· Β!ιιεε εεεεεε Με ιε Μι· $ε!ιει

Μιιι.νειιι! Μ σε. 19, αει. νοε ειιιειιι!ει· εε:ί'ει·ιι:). Πειτε ε!εεε

2 ειιει·εε 8ε:ει·εε Με ειε Β!εεεεεε!εεεεεεε·εει!ε νει·εει·ι.ς: ιιε‹!

2ιις!ε!ε!ι Με Ρει·!ιειι. Με ε!!εεε ιιε: Μιιι νει·ι!ει·εε Βεεειάειι

ριεενε!εε νει·ε!ε!ε:. - Βιιι!εει·εεε Μι· Β!εεε. - 1ε Μι·εε!εεε

ννειεε εεε·ε!εε·ιε ι_ιει!ει·εει:ε 8) $ιι:ιιι·εε ειιιΜιι Μειι Με ι·εεε:ε

εεε !!ε!ιε δεεειι!εεεεινε!εε εε Με Μ.ι·εεει· !!ειςεεεε Ρετ!:ε·

ιιειιιε; Μ. ε!εεε!εεε ειε Π:ει·!ιιε.ε ιιι!:ιεεεειι, εε !ιεεε Μ.ι·εεεε

Με Οε!!εει !ιε Βει·ε!ε!ι Μι· Οε:ει·ε!ει1ιιεεεε εεεε Β!ε:ιιιιε εεε

Μιιι $εεε!ι!εεεεεε!εε !ιει·εεερτεριιι·!ει·: ννει·Με. - Πει· Μ

Μιε!ι εεεεει·ει·εεε:!ιε!ι εεινες!ιε!ι εεειοι·ι!εεε, ειιι· εεε!ι εε

εε!εεε !ι!ε:ετεε νει·ε!ει!εεεεε !ιεεεειι‹ιε 'Ι'ειεει· Με! εεε

εεεε νει·ε εεει· ει.. 8γιερ!ιεεε ε·εεεεεε εεε Με εεεει νει·:ι·ε:1'

Με ειοε εεεεεεεεει!ε !ιιειει·ε 8ε!ιε!ι!εε εινε!εε ι!ει·ε!ι Με:

ινει:ει·ε εεει·ε $ε:ει·ειι εεεει·εεεεεε εε Μεε εει·εε:ι·εεει.

Πειιιι: ει: σε Αεε!ϋειιεε Με Πι. νε!!εει!ε:.

Πει·ειι!' ετει·ι!εε εειε:!!εεε Ι.ιεε:ει·εε ἰε ε!εε εετ νε !ιι.

!ι!εεε:';είεει·ιε Κει·επιεεε εεΓεεε: εεε ι!ει·ι:!ι Ζιιιεε!ιε!ε ιεε

ι!!εεεε !ιιε:τιιιεεεεεε Μι·ε!ι ειε νεε·ιεε εεεε εεεεεε εε!ει:ει.

!)ιιΜι·ε!ι εειειιιειι ε!!.ειιιι:!!ε!ιε ΜΒε.ιει·εε !ε Με νεςιεε., ε.Ιεε

ειι:ι·ερει·ι:εεεε! εε !ιεεεε, εεε ννει·ι!εε εεεε ειε Ρει·ιι.εεεει!- εεε

Βεεε!άεεννεεει·εεεει· ιιι ειε ν". ε!εειεε·εε:ε!ε:; εε!ιιι Αεε!ε!ιειι

Με Γεεεε !εε: ειοε Με Ρει·1:εε. Με Βεε!ιεεεεεεεε τ!!ε!ι: ειε Με

8ιεειρίε εεει·εε.!ε Μι· Με,·ε:ετεε Μι·εε!εεε ειε εεε! Μπι! εεε,

ε:ιε!ιΜιιι, -- εεεε 1)ει·εεεεει·εεε· Με 1)εεε!εε, εε.εε Μι· νε

ι;ιεε. Με - ιε τ!!εεε θεεεεεε ειε νειιι Πειιε!εε !ε Με νεε!εει

εε:“ε!ιι·εεΜε Πι·ε!ει·εει· ε!εεε!εε: !ει, Με ι!!εεεε (εο!!. Β:ειιιρΓεε!

Με Ρετ!ιεεεειε Μι· Β!εεε ειιι. Μιιι Με Πεεε!εε Μτεε 1ο::

1ιι.ε:'εεεεε θε.:εε:!ε.ι1εε νειεε.ε:. - Αιε $εε!ιιεε Μι· Ορει·ιι:ιοε

ειοε: ιιιειε ενει:ει· ε!εειε Με ε!εε εεει· εεε- Με ΒεεεεεεεΜε

νει·!ειιϊεεεε θετεει.εεει. - ε!ε ε!εεεεε Μιιι· Με ε:ε::Βεεεε:ειι

,ε·ι·εεεεε Βιιιει·ιιΐειι. - Βεε!!εεεεεε· Μι· Βε.εεεννεεεε !ε 8 Βει

εεε (Ρει·!ι.ειι. εεε. Γεεειε εε: Βε!Μ Ηειι: εε: $!!!κινοι·ιιιεει);

.Τει!είει·ει8·εεεε:ι·ε!ίεε, Μι·εεει· ε:ει·!!ε Με.ι·Ιγ:ερεει·, Μεε :ειοε

!!ε!ι ε:ει·!!ε Ψε::ε, ννε!ε!ιε ε.!ε Ρε1ειει·εεε ι·!εεεειιι ιιι ει·ε!ιεε

ι!!ε!ιεε Ι.ιεςεε εεεε ιιεεει· Μιιι Βεε!ιεε εε 1!ερ;εε !ιειεει:, Μ

Γεω ειιι ἰεε:ει· ι!ιε!:ει· νν!εεε!νει·εεεε νοε ι·ειεε!ιεε εεει!ει·ει

:εε Ρει·εεεειειε‹!ειι (ιιε: ειιι!ιεεε ιεε ειι.ε!ι εετεε εε!'εε:ιεεεεεε

θεεεεεε!:εει·εε).

Βε!ιεενε!εεεεεε ειιε·εε:ει·:, εει· ειε 9. Τε; ε!εε '1'ειερει·ε.

ι.ετε:ε!ε·ει·εεε· Μ: 88,0, επε!ε!ιε εεει· εεεε εἱεειε Ι.ενειιιεε:

εεϊει·: εε: 88,7 εε!“ε!!ι. Βι·ειει· νει·εεεεινεεεεε! εεε Βε:Γει

εεε: Μι· Βεεεεεεετε επι 18., ιιεε.εεειεεεεε ειιι 22. '1'εε·;

θ Ψεε!ιεε εεε: σε. ει.ε!!ιε Ρει!εε:ιε ε!εε ΜεΜι· νει· εεε

ειει·Με «ει» 8:ειιιρ:“!!Βε:ει·εε εεε άειε δεεειι!εεει·εεά εε:!'ει·ε:.

Μεεε!ειε $εειεει·εεε !ε Μι· !!ε!ιεε Βε!:ε εε:ερι·εεεεε εεεεε

Με Ονει·ιε.!ε:ειερι'ετε!!ε, - εεεε·!ε‹!εε εεεε εε:ερι·εεεεεεει·

Βεεεει!!εεε ειιι. Με, Ρι·ιεεεει:ε ε:ε. 1)ει·εεε!ι νε!!!ιεειιιιεεεε,

Μι·εε ειεει·ει·ε Μει·ε εεε:ι·ε!!!ει·ιεε ννοε!εεεεεεε.

Ψει· ε!εεε Ορει·ε:!εε εεεεε εεεε Με Αεεεεεε Η εεε ε ε

ι· ε ι! :'ε εεεεείε!ιι·ι. ειιι, Με !ειε ειιε:!ιεειεε, εεεε νιιεεε ει· εε!εε:

ειε Με «εἰε!ι: ε·ε.εε ε!ε!°εεε» εεεε!εεεε:; Με εο!ιε·ιει·ε.;ε Τε!!

ει: Με Αε!εειιεε; Μι· <<εεετεειο 8ε:ετεε. ινε!ι:εε θεεε!Με

εεννε!εε εεε Ρει·ιιεεεεει ι·ιεεε ειιι ι1ιεθει·νιιι ειιεε.ειιεεεεεεεε.

8ο ειιε!ιτ. εεε ειο!ιει·- εειιιεε:!!εε ειιοει! Β!ιι:νει·!εε:, Ί'ι·εε!ιεε

εεε Κε!εεε!:ιιεε· Με Ορει·ε.:ιεεε:ει·ι·ειεε εεε εεε·ειι Νεοε

ε!ειεεε - ά!εεεε νει·ίεει·εε ιε:, εε εεε!εε Με!ι Με Νεεει.ε!!

Μι· Μιει: νει·εεεεεεεε εε ει·εεε!!ε!ιεε νει·Ιειιε·ει·εεε Μι· Ορε

ι·ε:!εεεΜ.εει· νει·ε!είεεεεεεεε ι.νεεεεεεεεε·ει: εε ιεεεεεε, άιε

ε:ε εεεε εεει·εε Οεει·ε:ιεεεε !ε ΑεννεεΜιιε ε·εει·εεε: εεεεο

ειιι! εοι ιεεεε εε!εεεε:!!εε ειιινε.εεειι "ω... ·

Βειεε!ιε!:εε !ιεεε εε Γει· ε.!!ε :'ει·εει·εε Β"ε!!ε Με Δεε!ει1ιιιις

Μι· Ι1!ειειιιεετε εε: ε· ε !ι ι· ε ε ε : ε ε Μιςιι.:ει·ειι; Με ε·ι·ϋεεοτε

Πιεε:.εεε!!εε!ιε!: Παει· Αιι!εεεεε· εε!εεε: ειοε τε!ε!ι!!εε ιιιιι·ο!ι

σε 8ιεεει·εε!:, ειιι. υνε!ε!ιει· - Μ εεε!ι ε!ε!ιτ Μι· !;!ειεετε

Τε!! Με Ημειιιεε:ε εε εε:ει·εεεΜε ε!ε!ε: -- ειοε: εει· ιε·ε.ει·ειιι1

Μι· Ορει·ε:ιεε !εΜ Β!ε:ιιεε· νει·ιε!ει!εε Με!. εεει·Ιει·ιι ιιε

ιιιεε:!!εε εεεε _!ε‹!ει· Νεε!ιεΙε:εεε·, Μιιι «Νεε!ιε!εεει·ε» νοι·ε·ε

εως: εεε; εειεεειι!ι.εε !ιεεε Με ίει·εει· Με ι·ιειιριε!!ε Ζ ιι -

ι·εεε!εεεεεε· άει· Ονει·ιεε; Με ἱε εεει·ε:ε .ιω

ΙΛε·ειιιιεε:!1εε:ει·εε εε!ιειιιιε: εε! Μιιι εεεε εεεεεεεεεεε νει·

:'ε.ει·εε ε!εεε εε !ειιεεε $:!ε!, Μεε ειε ιεε!ε: εεεε ιερεειιιιεΒ·

!ε Με ΒεεεἰΜ ειοε ε!εε!εε!εεειι !ε!.εε:; - εεεε π!ι·ά Με εεε.

:ει·ε Βι·εε.ει·ειιε· Μι· Ονιι.ι·ιεε Μεε! ννε!ιι·εεεειιι!!εε ιεεειςει·

εεε!ε:τεεε:!ε: Με εε! ειεεε!ιεε ειιι!ειειι ε!ε:!ιοΜε; εε!εο

εει!ιεε εεεε εε εει!!!εε εεεε ειε!εε Π ε ι· ιι ε ε !ι ! ε ει ιιι ε ιι ,

ε·ε!ε!ιε ε!εεειει· εεε ειιι: ινεε!εει· Ζε!:νει·!εε: Με τεε!ι!ι!.ιιΠεε

Β!ιι:ειιε εεε Με Π:ει·εε νει·ε!εεει·ε. ε.!ε - Με !ε!ι Με εει1ει·

«Με ε·εεεεεε - εε @Με εἱεεε!εε θε:'ε.εε ε·ε1εε:ε !ι1ε!εε

Κ!ειιιιεειι ει!. Μεε:ει·εε.

Γε!! Π. Μ. .Τ., !α!ε!εε ι!εει·εε!εε ΜΜΜ, 45 Δ., εοι: σε. 25 .1.

ε:εε!! νει·εε!ι·ετε:, νοε !ει·ειιι Απ: εεε Ι.ιιεεεε Ζει· θρεπ

:ιειι εει·εεεεειοε:. 1Μεεεε νειε 14. Ιιεεεεε_ιεει εε ε-7-ι.ε.ιειε

ιιι ν!ει·ννϋε!ιεε:!ιεεεει 'Ι'γριιε, !ιι εεε.:ει·εε .1εει·εε εεε: ειι

τεε·ε!ιεεεε!ει· εεε εο!ιτ ε:ει·!ι; εεε!ι ε!ειεει·ιεει· Πεεεεειιεε ε!εά

!ε !ε:2:ει· Ζει: ινιετ!ει· ε:γε!εεεε Β!ε:εεεεε ε.εΓεε:ι·ε:εε.

Σε εεετε!ιεε Ηει·εεεεε!ιινει·εεε. ινεΙεεε ννει!ει· Μι·οε ἰεεει·ε

ε!!::ε!, εεεε εεε!ι ειιι·ε!ι !ι!ει· ιε 1)ει·ρε: νοε εει!ει·ει· Βε!ιε

νει·εεεειειιιεεε Β!εεεεερ!!!ιιεεεε !ιεεειι εεεει:!ε: ινει·ι1εε

!ιεεεειι. Πι·!ε !ε!”. Βιννε!εε Με!. - νει· θ .1ιιει·εε εε.: Ρε

ιιεε:ιε ειεε !ι!ειεε θεεεεννε!ε: ιιε Πειει·!ε!εε εειιιει·ε:, ι1!εει·ει

ιιι !ειειει· Ζει: ε!ε!ι ι·εεε!ι νει· ιεεεει·: εεεε; - ι!!εεε!εε τω::

_!ε:ε: ειε ει.ειεε ιιε:ει·εε.!ε Με .ι. εεε!ε, ει εει·εεε!ιεεεειε !ιεε!!!8

εενιιες!!ε!ι; ειε !ι!ε!εετ Κεε!!εε ρι·ειειειει·: εεε Με νοι·ι1ει·ειι

Ρ!ε.εεε ειει·ε εει.εεε ειε Μ!ι.:ε Με !ι!ειει·εε ν!7ειιι! Μι· Β!εεε.

Ρει·:ιε ει:ενεε νει·ι!!εε: εεει· εει·ε. Πιει·εε εεεε!ε: !ε Με θε

εεεννιι!ε: ειεεεεε::ε:.

Ορει·ε:ιοε 81. Οοιεεει· 1894 !ε Μι·εε!εεε ενε!εε Με ιιε Γε!! Ι;

Μεει εεΜ: ειοε ι·εε!ι:ει·εειιε ε!εε ινε.!!εεεεε·ι·οεεε Ρε.ι·ενε.ι·ιε!

εγειε, Μι·εε Βιι:ίειειιεε· Μι·ε!ι Μ!:ννεε·εεειεε Με Ονει·!ειιιε

ει!ειο!ι:ει·: νικά; Με !!ιι!ιε υνετ.νν!ι·ε εε!εεεεε. - Βε!ιεενε

!εεεεεε εεε·εε:ϋι·:, εε:!εεεεε ειιι 27. 'Πεμ εεε: σε.

'Ι'ειιιοι·: Βειιιι Αε:'ει:!ιεεε!εε ε!εεεε Π:ει·εε εεΜ: πειιι Με

ΙεεεεΕ!εεεεε άει· νει·ι1ει·εε εεε! ε!ε:ει·εε

1Νεει! εεε εει·εεε ε:ει·ι Εεε τ ιει:ε!εεεεει· νει·

ε!ε ε τ. ιε ι!ει·1εε!εεε ΔεεΜεεεεε·, ιιι ννε!ε!ιει· ειε @με ειε

θει·ρεε!ιεε!ε ειε ρι·ειειιι!ει·εεΜε !ε:ει·ε:ιι!ε!!εε ινε!!εεεεετεεεεε

Μγεει Με ειιι:ειεε 1νεει! ι!!εεε @Με Με ιτει·Μι·ε :νεει!

νει·ε·εεεεεε: εετ! ειε εετ!ι·εο!ι: ειιι. ε1!!ιι·εεεεριεεεε 8ε!ιει:ιε

εε!εεε, Μεε Με 8εε!ειιεεειι: Μι· !ι!ετει·εε Χ'Ψεει! εεει· ι!!εεεει

ε!γειε νε!!!ιοιιιιεεε ε:ι·ορε!ει·:. εε: ε!εε ε;ιιιιε τ!!!εεε Βε!ι!εε:

Βιετ!εριεινεεε ι·ει!επιετ: !ει, νοε !ερ!ι.εε!εεννεε! ε!ε εεε 1)ι·εεεε

!ιε!εε θεει· ιιιεει· νει·εει.ει!εε; εεεε εε Μι· εεεεεεεει!ιεε·εεεεε

Β`!εεεε Με νει·Μι·εε ννεεά ειιι: Με Βρ!:εε!, Με δεε!ειειεεε:

!ε: ειε! ι!εεεει· ε!ε εει·ιεε!, ι·εερ. ε!ε :ιιι Με νοε Μι· νει·εε

Μι·εεε ε!ε!ι: εε:το!ϊεεεε Ρει·:ιεε Με Π:ει·εεεεε!ε; ειε Ι)ι·εεεε

εεει· !ιει·ε, Με ρ!ε::εεει·εε!ι:. Ιε Με Πιεε·εεεεε· Μι· Μιιι

Βι·ιιε!οε εεεεεεε:ε: Βεινεεειιειι Ζεεε εεΜ: ειοε ιιε!εε!!εεε !ι!ε!ιι

εε!!ιεε Ιει!!:ι·ε:!εε.

νοε εεεει·:ιεει· Πεεεεετε:!εε, εε ι.νε!εεε ιιιεε ιινεεεε Μι·

εεε!ι ε!εῆε!ιι·!εει· Μεεερειεεε νιι!ει!ει· ειε ε:ι·ε!ιεεεε ε:γε!εεεεε

Β!ιιι.εεεειι Με!εεε ιεεεε:ε, ει: ιιι Μι· θε ε.ι·ειει:ει·εεε!ε ννεΜι·

δεε!ΐιι·εε!ιορ!εε!ι εεεε ε.εεε ιε!!ει·εεεεε!εο!ι ιι·εεεε ει.ινεε εε εε:

εε εε.

Ρε!! Π!. ?ειιι Βεε. Κ., 46 δ., Ρι·ε.ε ε!εεε 'Ι'ι·!ε!ιει·ε, ιιιο :Με

ε·ε.εεε Β'ειιι!!!ε εε ει·ει!!ιι·εε !ιε.τ; 8 Κ!εᾶει·. 4 Αεει·:ε; εοι: ε!ο·

!εε .Ιει!ιι·ειι νι·εε·εε εε!ι!εει·, ειιι; ετε.ιι!ιειι 8εειεει·εεε νει·εεεεε

ειιι· Μεεειι·εεε;ιεε εεεετννε!:!,ε ν!ε!:'ειο!ι εε!ιε.ει!ε!:; .1εε.189!

Ηειιιε:εεε!ε τε:ι·εε:ειιιιε - εο!!ετεεειε;ε Αιιεεε!!εεε. Πιει·εε

!ιεειε νει·ει·εεεει·:. - Ε'τεε_ιεει· 1893 ινε-Εεε ε·εειειεει·:ει· Β!ε

:εεε·εε Οει·ε::ειεεε: Με ε!εεει·ίεεε:ει·εεεεε Π:ει·εε, Νεεεεε

εεει!!ειιε ιιε: .1εεε!εεει·ιιεεεε·εε; Β!ειεεεεε Μι·εεε!ι ειννεε

εει·ιεεει·, εε ε:ε!!ι: ε!ε!ι εεει· επεεει·1ε-εεε!ε!ιε!εει· Αεεεεεε ειε.

ι.νε!εεει· εεεεεΜι·ε σε ει·ειεε 2 ννωιιωι σε: ιεεεεεε εεει·

ι·ε!ε!ι!!εε εεε εεε!εει! !ε:. Με. 1894Πετετε!ε εεε· ι1ει·Πτει!εεε

ειιεε θε::εεεε.!!ι-Κεει.εει·; Βεεεει·εεε; εεει· ι.ι;ει·ιεει. -

1895 !ιε 1ΐιεε_ιεει· Με:: Ρει!εε:!ε εεει· Αειιιεςει·εεε εεε Αε

εε!ιειε Μι· Μετα” ιιειεεει!!ε!ι εεε!ι Με Μι· ει·ε:'εεεε, Με

θει·ιεεεΙε νει·Ιεείεεεεε Πεεε:ι·εε:!εεεε εεε Μιε :ε!ε·εει·!εε,

2 1'νεεεεε εεεεεειεεεε, Με ε'νεεεεε εεε:!ι.ει!!ε ιιεεε εε!ιεει!ειι

εεεει·1εεε Αεεεεεε !ε: ειε εεεεει·ε: εειιε!:, εεεεενιιε.εε: εεε

ειιεει:ειιεΓεεις: ιιεεε _ιει!ει· ΡειιοΜ 4 εεε !εε,ι; «ινε!ιεε!ιιε!εε»

Κερίεεειεει·ιεε. - Πει· Π:ει·εε εε.: ε!ε!ι !ε !ε:ε:ει· 201: ι·εεεε

νει·ει·εεεει·ι, 'Ι'ειεει· εεει· Κ!ε‹!ε!ιερ:`ει·εεε, Μιιι. Ρε:!εε:!ε εεει·



εεε _

ιιει·νεε. - Αιιιιοιιιιιιιι1ε 'Ι'ειεΙεπει.ιι·ρειιοιι 22. Αρι·ιΙ 1895; Λεε

ιΊιιιιιιιιιε ιπι ννεεειιιΙιεΙιειι ειιειιεο Με Ε'ιιΙΙ Ι.-5 8ι.ιιιι‹ιειι Με

ε" Ορει·ιι.ιιειι εεει·ειιΙιεΙιει· Αει.ιιει· ι?) -ΟεΙ|ειιιε. ιιιιι·ειι ννιι.ι·ιιιε

ειιι'ιιιιι· ιιπά Κιιιιιιιιιει· ιιεεειιιε·ι. νειιι 4.-8. Τε; ει.ειει άιε

'Ι'ειιιρειει.ιιι· εΙΙιιιε.Μιε.· Με επι* 88.8 - ΜΙ: ειε 7. ιιπά 8. Τε;;

ει.ινιιε. ιιιιι ειε θ Τε; Μεάει· 88.8 ειι ει·ι·ειεΙιειι: 8ιιειιΙιε.ιιεΙ

ειιει·ιιιιε·, ιιι άειι Βε.ιιειιάεεΚειι; ιιιιειι Βιιιΐει·ιιιιιιιι· Με· ι·εερ.

Νιιιιιε εεΓει·ιιιςει· Τειιιρει·ετιιι·εΜ'εΙΙ. επι 11. Τει; 86.7. Πιι εε

εε ιιιιεεειει·ιε ΒεΙιειινιιΙεειειι2. νεΙΙΙιειιιιιιειιε θειιεειιιιε Με

Αι·Ιιειιε- ιιπά Ι.ειεκτιιιε·ει'ιιιιιε·ιιειι.

ΓΑΠ Π'. Κεάει·ι Ριιιιιι. 50-_ιειιι·ιεε Βειιιι - εεεειιιεςει·Ι.

ΙιοεΙιει·ιιειε ιι.ιιιιιιιιεειι. Μετα εειι. 8 .Ϊιιιιι·ειι, ειε Ιετετειι 2 .Ιιιιιι·ε

ιιιιιιιιιειει·οεΙιειι; επι 'Ι'ειεε νοι· ε" Οιιετε.ιιοιι ειιι Ιιει'ιιε,·ει· Βιετ

Με”, Μιιιι·ειιιι ιΙεεεειι ειε εΙιιιιιιιιειιιιε ω· ιΙει· Ι)ιεΙε ΙιεΕειιιι

ςειιιιιιιειι Μιά.

Πτει·ιιειιιιιιει· Με 2 Γιιιεει·ει·ειι ιιιιτει· ιΙειιι Μεεε!. εειιι· Νεκ.

Ί'ειεΙεπετιι·ρειιειι 15. .]ειιιιιι.ι· 1885, ιιιι ιι·εεειιτΙιεΙιειι Με ιιι άειι

νειΙιει·ι.ιεΙιειιεειι ΓιιΙΙειι; ιιειιιι 8ειιΙιιεε ιΙει· Βε.ιιεΙιννιιιιιιε ειε εεε

ειιι'ίεΙ1ειιε ΙιΙειΤειιάε Τιιειειιιιιιι Βειιιι ιιιιι·ειι άειι ιιιιτει·ειι Ψιιιιιι

ΜιιΙιεΙ ιιιιεΙι ειιεεειι ει·ιιιιιιετειιάει· Μἰιιιιιιεε.

Τειιιρει·ε.ιιιι·ειι: 15. Γεει·ιιει· εεειιάε 38,4

» 18. » 87.2 » 87.5

» 17. » 88,9 » 87.4; νοιι εε.

Μι εειιΜι.ιιιιειι ειε 2ΜεεΙιειι 86,5-37.2. - Αιιι 2. Τε: 2 ερευ

ιιιιιε ι·ειειιιιεΙιε ΒιιιιιΙειιιιεει·ιιιιεειι. Δω εεΙΙιειι 'Γε,ει ειεε ειε

ει.εΙΙειιιιε ιιιιιι ιιΙΙιιιιι.ιιιιε· ειειΕει·ιιιιε ΒΙεεειιεεεεΙιννειεειι πιει·

ιιει·ιι ΒΙεεειιεριιΙιιιικειι. Αιιι 8. Τε; Ξε1ιιιιει·2ειι ιπι ΒριΒιιειι·ιιιιιι.

Βει επεπ ειιι€,ιεειιιιΙιειιειιι, ινειεΙιειιι ιιιιιι ιιι ιιει· ιιιιιει·ειι ΗΜϊιε

νεΙΗιοιιιιιιειι ιιιιειιιιιίιιιιΙΙιεΙιειιι Αειιοιπειι; επι 4. Τε.ε· Μεεε:

ΙιεΙιεε ΙΩι·ιιι·εε!ιειι ΚιιΠεεεετεε.ΙιιιιιεΙιει· Μιι88ειι. Ψειιι·εεΙιειιιΙιεΙι

Ιιειιετ!ιε.ειιιεεε: Μεςειιε·εεεΙιΜιι·. - Ι)ιιε Βι·ει·εειιειι ιι·ιεεει·ιιοΙτ

ειεε ιιεειι Ιιἱιι2ει·ειι σεει· Ιειιιςει·ειι, ειεννειΙειι τεεεΙειιι.ιειι

Ρειιεειι; Με νει·Ιιει· εειιειι εε εει·ιιιι.ιειι Κιείτε ινει·‹ιειι ειιιιιιι·ειι

Με ειιεεειειε ι·ειιιι:ιει·ι. Βει άειι ΒιεινειΙειι εεετ ιιειιιι.ιειι

Βι·εε!ι- από Ψϋι·ι.ιεεινει.ιιιιιςειι ιιιιιιετ ιιιιΜΙΠιιιι·ΙιεΙιε Ηιιιιιειιι

Ιοει·ιιιιε πω, ειιιε ιιιι άειι· Ιιιιιι.ει·ειι Κειιιιιιιεειιι· ιι·ε.ιιι·ειιε ιιει·

Ορει·ιιι.ιειι ειιτειιιιιόειιε Μειιιε 8ειιΙειιιιιιιιετ.νει·Ιεικιιιιε, ειε ιιιειιι

ινειιει· ΙιειιεΙιιει ννει·ιιειι πω, Βειιοιιιιιιι ιιιιιεΙι ειε ιιιιιιιιΒε

ΒΙιιιιιιιε Με άειιι εγειιεεΙιειι Πιιιι ειιιειι εειιιιιιιιιιεειι ΒεΙιιΒ,

ιειιιιει; ειεΙι εεετ Βει ΒειιειιιΙΙιιιιιιι ιιιιι .Ιοάιοι. εεετ Με Μεάει·.

Πει· Αερειιι Με ειιιιι, Ριιιιειιιιιι ιιιιιιιιιι ιιιιι· Μάει·ιι·ιιΙιε

ΜΜΜ, ΒοιιιΙΙειι ιιιιι ΕΠ πω! 681, Με εεετ άε2Μεειιειι ει”. νει·

τι·ιι€ειι ννει·ιιειι; ειπε ΝΜιιΜγειιει·ε Κειιιιειι άειι ιει·ιεειιι·ειιετι

άειι νει·ι“εΙΙ ιιἱειιι ιιιιΠιεΙιειι ιιιιιι Ριιιιειιιιιι ετΙιεετ επι Ι7. Τε;

εεετ ερει·. ιιιιειι Μειιει·ιιεΙιειιι ΒΙιιιει·εεΙιειι. . .

8εΙιιιειι (ιιπτ Με ΒιιιιειιιιΒιιΙε ,εεετειιει): Ρει·ιιοιιειιιιι νιεεει·εΙε

Με ριιι·ιειεΙε εριει.ιεΙιιιι; Ιειειιιε νειΚΙειιιιιιε· ειιιεε ΚΙειιιειι

ΝεωιειΙεε ιιιιι. ι!ειιι ιιιιτειειι 'ΓειΙ ι1ει· Ιιε.ειιι·ετοιιιιεΜιιιεε; νει·

ΙιΙειιιιιιε άεε εεετειι;ειιιιειι ΓΙειιιιεεΙιειιιιεΙε ιιπτ ιΙει Ρει·ιιειιεεΙ

ιΜειιε, Με ιιειιι Βειειιιε'ει·Ιιειι Βιιιιιιι ειιεειιεΙιι·ι. Μιι·. θει·ιιιε·ε

ΒειιεΙιάεεΙιειιρΙιιεςιεοιιε Πιιιιιιι·ειιοιι), ειιΐειειρ;ειιά ειπετ ιΙειιι

Ιιερετει.ειιιιεεεΙιιιιτι Με σε.. ιιι άεεεειι Βιιιιι.ε. Επι” Ογειιιιε. -

Βιιιι.ιιιιιο νειιιιἱειιιι - θειετι·ιιιε ειιι·οιιιεει. Υει·ΙιεεΙιιιιιει εεε

Ρε.ιιιιι·εεε!ιεριεε ιιιιι άειιι Βιιοιιειιιιιιι; ιπι Βει·ειειι ιιιεεει· νει·

ΜιεΙιειιιιιι· ειε ειναι 2 ΚοιιεΙιειιειιιειι (= 2.5 επι. Ηιιι·ειιιιιεεεει)

,ςιεεεεε εει·ίειιει·ιεε ΠΙειιε, ινε!ειιεε. ιιι Με Ρε.ιιΙιτειιε ιιιιι·ειι

Βειιι·οεΙιειι, ιιιετεεΙΙιει. ειπε ΒΒιιΙε ιιιιι εειιιιιιιιιι,ς ειιι·ιειειι Βε

Ηιεειι εειιιΙάει Ιιειιε·'). ΒιιιιοΙιει·ιιιιιε Βιιι·εεε ειιι·οιιιεε; Μγε

ι‹ει·ειιιε ριιι·ειιειιγιιιειεεε ω).

ΒριΙιτιεε. Πιο Πιι $εΙιιιοιιεριειειιοΙΙ ειιιεεεεεειιειι Ιειειιιειι ιιιιιι

εε νεοι; ιιιιιΠι.ιι,ε·ΙιεΙιειι νει·ΙιΙειιιιιι€ειι ειιιεε Ιι!ειιιετι Νει2- ιιυά

ΠιεΙιάειιιιιειΙεε ιιιιτ ειιιειιι Τει! άει· Βιιιιειιιιε.ι·Ιιε ειεε ειιι Με

Ιιερει·οιειιιιειι ΙιεΙιειιιιι:Ιιειι ιιἰειιτ εεΙιειιεε ιιιιε εεε Μεεε σε

Μεεε εποε Με θεειιιιιιΙιειι.) ιιι Ιιειιιει· ν7ειεε ι.;ει“ειιι·όειιόει·

Βειιιιιτι. ΒΙιειιεο Μιιιιι.ι Κιιιιιι ιιιι.ιιιι· Με «ειειιιιιτε» ΒιιιιεΙιεεοΙιειι

ριιΙεειιιοιιε ιι·εερ. Ιιι61ιιιιιιειι- άειιιι ιιιιτ ιιιιι ειεε εοΙειιε. ιιιεΙιι

ιιιι·ι ειιιε Βιιειιιιιιε σεει· Αεεεεειει·ιιιιε ιιιιιιιιεΙιε εε ειεε) σεει·

ειε θγειιιιε νει·ειιιιιι·οιιΙιειι εειιιεειιτ ννει·ιΙειι. [Πε 'ΓοιΙε ε

ιιι·εεεΙιε ειεε νιεΙιιιειιι· Με Βι·ιιι·ειιιιιιιιρ,· εεε

Ρειιιιι·εειε ιιπά εεε Βιιοάειιιιιιιε. ινειιιι ιιιιιιιε.Ιε ιιιι

8εΒιιοιιερι·ετε!ωΙΙ Ιειειει·ε Με άιε ρι·ιιιιε.ι·ε, ει·ειει·ε Με ειε εε

Ιιιιιιάει·ε ειιε;ειιειιιιιιειι ινει·ιΙειι ιετ, εε ιει όιεεε ΑιιΠεεειιιη;

ιιιεΙιτ ιιιειιι· ΙιεΙτΙιει. εειι. Τι· ιι ιι ει ι· ι ιιι εειιιει· ιζι·εεεειι Αιιιιειι

°) ΕΣι·ει. ιιιιεΙιεειτι εειιι Μεεε Με νει·ετοιεειιειι ιιιεεει· Βειιιιιιι

ιιιιηιειειΙι Μιι·άειι ει”, ιιιιιειιι. εει·εεΠιε άιε Αιιεε.Ιιε, ι·Ιε.εε εειιιε

?πιο εποε ιιι Ηειιιιε εειιειι ιιιειιι·ιιιιιΙε Βιιιι ειιιι·οειιειι Μεεε.

“εε ειε εεετ ιιιεεει· ιπι νειι.:Ιειειι ιιι άειι ιιιοι'ιιεειι θειιιιεΙεΙιι

ι.ιιιιεειι ιιιιειι ιιιι·ει· Πειιιιιιιε ιιεεειιεεειιΙιεΙιειι Βι·εειιειιιιιιιΒ· !ιειιι

ιι·ειιιΐι·εε θεΜειιι εει8εΙειει ιιυε εεεενεεειι ειιειι ειε νει·εειιΜε

με Μεεε.

Ν) Ύνιιι·όε ειεΙι νι·ειιΙ Βει ιιιιιιι·εεΙιερ. Πιιτειιειιειιιιιι€. άιε Ιει

εει· ιιιι:Ιιι 8·ειιιιιειιι. Μιι·ι|ειι ιετ. Με ΜγοΠει·οειε εει·ιιιε Ιιει·ιιιιε·

εεειεΙΙι ιιιιιιειι - ει”. ΚεεεΙει·. Μγοιιι ιιυά Βει: - Ζιεειιι·.

Ι. Θεὸ. ιι. (ἔχει. Ιθθ2. Β:ιιιιι 47. εεε 1. ·

Με: Ρε.ιιΙιι·εεερειΙιεΙοειε Π) άειι ΝιιεΙιννειε ει·ει·ιιεΙιτ Με, άε.εε

ιιι εοΙεΙιειι Πι!Ιειι - ει· εεεΙΙι εει·ειι 20 ειιιε ω· Βἰιειιιιιιι· ιιι

ειιιει· 'ΓειιεΙιε (μ. 44) 2ιιε2.Ι11ιιι611 -.ιιιι ιιι ει· ε ιι ε ιι ι·ι ιιι ει το

Με Νειιι·εεε εεε Ρειιιιιιιειιε ιει.. νοιι ννεΙεΙιει· εεε ευ

ιιιιειιει ειε ΒΙιιιιιιιις ιιιιιΙ ειε ΙιειιΙειιειΙειιιιε; ιιι ιιιεεειιι Με

ιιε.ιιιι ειε τιγρι.ιεεΙιε Αι·ι·εειοιι εεε Πεεάειιιιιιι (ι·εεε. εεε ιιπτ

ιιειιι Ριιιιιιι·εεε νει·Ιιε.ειιειιειι Πιιι·ιιιιειΙεε) νοιι ιιιιεεειι εποε ιιιιιειι,

νοιι άειι 8ει·οειι ιιε.ειι άειι· 5ειι1ειιιιιιιιιιι. ιιι ειεε νεΙΙειεΙιτ. -

και» ειε Πεεειιει·ει.ιοιι εεε Ρ.ιιιιιιεεε ει·ει: ειιιιιιιιΙ εε Μπι νει

εεεειιι·ιιτειι. εε Μιι·, ειιιιιιι.Ι Βει άειι· ΚοιιιρΙιιωτιειι ιιιιτ βετ

εεΙινιιει·ειι Ηειιιι.Πειιιιοιι, άειι· Βιιιιιιε Ιειιιιιε ιιιινει·ιιιειάΙιειι.

Ι)ιεεει· Μιι·ε ε.ιιειι οιιιιε «Με νει·ειειιοιιιιιιειιε Ορει·ιιιιοιι ειι(ι;ιιεε

ειειιει· ειιιιι·ει.ιειειιι ει· ιει. ιιι απο;; ειιι' Ιειειειε ειιι Αεει ειιε

ιιιιτΙ εεΙεετει ειεε ειε Ορει·ειιειιεειετιετιιι ιιιε ιι ε.

(8εΙιιιιεε Ι“οΙι.;ι).

 

Πιιιιιε ει·ει!ιοιιε 8ιιιιιιειιι·ειεε.

ιΝεεΙι ειιιειιι Βει·ἱειιι, ει·ειειιει ιιι @οι θεεεΙιεειιιιιι ρι·ειώεειιε1°

Αει·ειε ευ Μεεε.)

νοιι

Μ. 8. Ρι·ιεειιιε.ιιιι - Μεεε.

 

Βε Μιι· ειιι ἱιεειειιε .εΙΙιεΕΙιειιει· (ιεεειιιιε.-ιιεεΙι ι”ι·ειι:οει

εεΙιειιι Μιιειει· εποε ιιι ΠειιιεειιΙειιά Βιιιιιιειιι·ειεειι ειι οι·ειειιι

ειει·ειι, ε.ιι άειιειι ειεΙι ειιειι ιιιειιιεειιιεεΙιε Αει·ειε ιιιιε!ι ΒΘιΙΘϋΘΠ

ΙιειειΙιε·ειι ιιϋιιιιειι. Με 'ΓειΙιιειιιιιει·2εΙιΙ ιιιιιιιιιι·νειι .ΗΜ ειι

.ΙεΙιι· Ζιι ιιιιά ει·ι·ειεΙιιε ειιι' άει· Ιειειειι Τειιι· ειιιε £ιι'Ι”ει·, άιε

ιιιιιει· Ιιειιιειι Πιιιετε.ιιάειι ιιιιει·εειιι·Μειι ινει·εειι εεΙΙιει - Με·

ι·ειι Μι· ιιοειι ιιιιεει· ι·ειειιΙιεΙι 8Ο0ΐ Ποπ ι.ιιι088ϊθε ΡΓ022ΠΜ“"2

Μεεειι ιιιιιϋι·ΙιεΙι ΒειιιεειιΙειιιι ιιπά Οεειει·ι·ειειι:Πιιςειιι επί. εεετ

ειιειι Β.ιιεεΙειιιι. Βιιιιιιιιιιιιιι·ιειι, ΗεΙΙιιιιιι, Βιιιιιιιιιιειι, ειε__$ειιειιει2

ιιιιιι ειιιιει·ε Βε.ιιάει· ννιιι·ειι νει·τι·ει.ειι. Πι·ειιιιιιιεει·ει·ιιιιιι ΤειΙ ιιι

ιιιτειι Αιιερι·ϋεΙιειι εεετ νει·Μ3ιιιιι.ε Αει·ετε ιιι ειιιειιι ΙιΙειιιειι

Κιιιοιι αειειιιιεει:ειιιε.εεε ιιιιιειειιιιι·ιιιε·ειι. εε νειιιίιεεεεεΝ

ννεε ιιει·εΙειεΙιειι Μεεε ιιιεΙιι· ειπε. ιει Μι·ΙιΙιειι Ιιειιιε ΜειιιιΕ

ΙιεΞι. ινει·ειι ιιιεΙιτ εεΙειι' εεννιι.Ιιιτε ιιπά ερίει·ννιΙΙιεε ()ιε·ειιιεε.

ωι·ειι :ιιι ιΙει· 8ριι:ιε, Με Με!. Οιε-Ρι·ε.ε;. ι Βι·. 8ιΙΙιει·ι:

Βειιειι-Βε.άειι ιιιιιι Πι·. ΟΙινειι-8ιεειιιι-Βει·Ιιιι. ιιιε"ιιιειιι ειε

ειιι ΙιειΙεεε .ΠΜ ιιιι άειι Βειεενοι·εει·ειιιιιιςειι ιιιιει·ιιιιιιΠιοΙι εε

ιιι·Ιιειιετ ιιιιιι σε ε.Πεε, εεετ ειιειι Μι·ΚΙιειι Πιι· ε.Ιιεε 2880782

Ιιε.ιιειι, άειιιι Μι.ι·ε εεε ΠιιεΙιιιιιιΙιειιε ιιιεΙιι. Ζει· 'Γε.ι.ειιεΙιε επε

ινει·ιΙειι. Πιε Πει·ι·ειι νει·ειειιειι νεΠε Αιιει·κειιιιιιιιι.: ιιιιιι ευεει·

Μεεε Βιιιιιι. Νιιιιτειιιι Με ιιειι ει·ειειι νιει· Βειεειι ειε Νοικι

εεεεΜει·, ΒιιεΙιεειι ιιιιιι Βόιιιιιειι,ιιιε ΒΜει· εεε Βιιειιιιιιιιιιεε Με

Με εοΙιΙεειεειιειι Βιιάει· εεειιειιι ιι·ιιι·ι!ειι. πειι. εε ειεειιιεΙ Με

5ειεΙιειιιιιιει·ε·ιιι. ιιιιιι Τιι·οΙ ιιι·ειΙιειι ειιιεεΙιειιά ιιι εοιιιΙιει·ειι;

Με ϋΙιει·εΙΙ, εεΙΙι:ειι ειιειι Ιιιει· εεε ειι;ειιει· Αιιεειιιιιιιιιι,ςειε

'Ι'ι·ιιιιι- ιιιιά Βε.ιιεειιεΙΙειι ιιιιιι Με ιιιιιιιιιιιεεΙιειι' Υει·ΙιΜιιιιεεε

ειιιιιιει·ι ινει·άειι, ιιιιι ερειει· ιιιιι:Ιι «Μοεοε ριιιΜιεεΙιε ννιεεειι

ειιιιι ΨεΙιΙε άει ΜειιεεΜιειε Ζιι νει·ινειιιειι.

Αιιεεειι;.ι·εριιιιιιι άει· ι·Ιιεε_ιειιι·ιι.;ειι 8τιιιιιειιι·ειεε“ινει· Με εε

ιιιϋι.Ιιειιε, επ Βιει·ειιεΙΙειι εε ιιιιειιιιιε ι·ειεΙιε ΜιιιιεΙιειι. ιιι

ιιειιι όσοι· ει·ειε ιιοειι ιιιειιι εΠιιιιεΙΙε Τε; (Θ. $ερι.) ιιι _ιει!ει· βε·

2ιειιιιιι€ ιιιιειι θιεειιιιι· ιιιιεεειιϋιιι. Μιι·άε. Π” ΙεΙιεΙε εειιιιιεε

ίϋι· ιιι·κιΙιειιεε Γει·ιειΙειιιι,ε·ενιιεεειι νειειιειε.Ιιειε ΒεειεΙιιιειιιι€ειι

εεε εεΙιειιειι Βιιι.ειιιι·ιιιιΚειιΙιειιεεε, ιιει· ιιιιιετει·ειιιιιιεειι Ιιι·ειε

ιιι·ειιειιετε.Ιτ ιιιιιι άειι· ρεγοιιιιιιιιεεεειι ΚΠιιιιι, ιιι άειιειι ι›ιιγει

ΙιεΙιεειι-ι.Ιιει·ερειιιιεειιε ιιιιιι εοιιειι8·ε ΒιιιιιεΙιι.ιιιιεειι ιιειιιειι

ειι·ιει·ι Μιι·εειι. Αιιειι Με ΜϋΙΙει·'εεΙιε νοΙΙιεεε.ε ιιιιι άειιι

Ηιιιιεειιιιό, εοΜε Με ιιιι Ιεειιιιι Βει ΒεειιΙιιιιιεειι-ΜἱιιιεΙιειι ,εε

Ιερ,·ειιε. Με ιιιεάει·ιιειι Βιιιι·ιεΙιτιιιιεειι νει·εεΙιειιε ιιυε ιιοιιιιοι·

τιιΙιεΙ ειιιΒ·ει·ιεΙιτειε θειιιιτει·ιιιιιι (Βιιιι- ιιιιιι θειιιιειιιιϋιιει·) Μιι·τΙε

ειιιει· ειιιΒειιειιιιειι ΒεειειιιιΒιιιιε ιιιιι.ει·εει.ιειι. Αεειιιιε ωμά

ειι”ι2ιεΙΙε Βε.ε,·ιϋεειιιις ιιιιιΙ €εεεΙΙιε·ε ΖιιειιιιιιιιειιΙιιιιιΓι ιιιι

ΗεεΙιει·ιιι·ειιΚειΙει· πειι. εεεεει ιιιιτει· ειιεει·ιιι ειιι ειιιιι;εειιιιιιιιι

ι;ει· ΚεΙΙεεε εεε Ρειει·ειιιιι·ε ειε Αει·ειεενειε ιιιιι νοι·ιι·ι6.8ειι

ειι”ιειιιε. Απε ιιιι.ειιειειι Μει·,<;ειι ι”ιιιιι·ι:ε ιιιιε ειιι 8οιιεει·ειι€ ιιιιειι

άειιι Ιιειι·ΙιεΕι ι·ιιιιιε νοιι Βει·εειι ιιιιιεεεειιειι. επι 'Ι'ι·ε.ιιιιεεε εε

Ιε;,ιειιειι Βιιι'ιιιιιι·ει·ι κι ιιι ιι ιιά ειι. Νιιειι ΒεΜΙΙΙιειιιιιιιιιις νοιι

ειιιειιΙιεΙιει· ιιιι‹Ι ειΜιιεεΙιει· 8ειιε ερι·εειι Πι·. δ” οιι'ει;·ι·ιι!ιει· ιιιιει·

«Με ιιιει.ειιεεΙιε ΒιιιΜεΙιειιιιι€ θιιιιιιιιάειιε 2ιιιιι Κιιι·οι·ιε». Ι)ιιιιιι

,ειεε εε ιιει· Βιιιιιρίει·ϋΙιει· άειι ειιιει1εΙιειιιΙειι Τι·ειιιιεεε Με Βιιε ιι

εεε από νοιι Ιιιει· μοι· Βιιιιιι ιιιιειι Ιεειι!.-Ιιι εειιιειιι νει·

ιι·ε.,ι.ιε «ΙεειιΙε δε!ε-$ειιινειεΙεειιΙειιιιιιεΜει· ιιιιτΙ Πιι·ε Αιιινειι·

Π) Τι· ιι ιι ειε, Η.: Ρειιιιι·εεε- ΡειΙιεΙοειε. 'Ι'ειΙ Ι. ΜιιΙτιρΙε

ιιιιιιοιιιιιιΜε ?ετιι.ιεινεεειιεΚι·ιιεε. Πνιεειιειάειι. Βει·ι.ςιιιιιιιιι 12823.



“Η

ευη» ίϋ1ιι·εο Πτ. Μ. Μεγοτ εεε, ε1ειεε ιι:ιε1ι εε1ιιει· Ιειιις_ιιι.1ι

τιετοιι Βι·ιε1ιτιιιι.ε Με εειιειιιιτοιι Βιι.ι1ει· ειε1ι 1ιεεοιιε1ετε 1ιε1

ΟΙο1ιε, ιι1ιοτ ειιεΙι 1ιει 1ιετει1Μιτει· ιιιι‹1 Βρε.εεγρ1ιιιιε εεεεειιε ιιε

ιινε1ιι·ε Ιιει.1ιειι. Ένειεει· 5.ιιεεεττε εισΙι Πι. Ε). Ρι·οε1ι εε1ιε.

«Πε1ιοι· άιε Βει1ειιιιιιιι; εεε Κιιι·οι·ιεε 1εο1ι1 ιιιιιι άιο Πειιιετ1ιε

1ιειιι11ιιιιιε ι1ει·Βιιι·ορ1ιιι1οεειιιι Κιιιεει· Ε'τε.ιι2 .1οεερ1ι-Κιιιάει·1ιοεριε

ιιι $ιιΙε1ιιι.ε1ι 1ιει 1εειιΙ». νοι·ετειε;οιιάει· νιιιοε ι1ε.ι·ιιιιι Με, ι1εεε εε

ειο1ιιιιι;οιι εει, 60-70 ρ0ε. εε1ιινετεεει· 51ετοριιιι1οεε ειιι· νο11

ειιιιιι11εοιι ΗεἱΙιιιιι.τ ιιι 1ιι·1ιιι.τειι, ειιι ε·ειιι·ιεε εε1ιτ 1ιοε.ε!ιεοιιε

ινοτεει· Πισω. Νεε1ι ειπει· Βεειοιιειειιιιες άετ Κιιι·ειιεεε1εειι ιιιιι1

εἱιιειιι Βιιιιι1εε.ιιε: ιιιιτο1ι άευ ειιεεϋεεειιι1 Β·εΙεεεειιειι Οτε ννιιι·ι1ε

οιιι Αιιε11ιιιι· ιιε.ε1ι Α ιι ε ε ε ε ιιιιεει·ιιοιιιιιιειι, ινε Πι·. 5 ο 1ι ι· ε ι Ε: οι·

ιιι ειιιειιι νοι·ιτε.εο ἰΗιει· «Αιιεεεε Με ΒοΙΙιε.‹Ι ιιιι‹ὶ Μιιιιεειεειιετ

Κιιτοι·ε» ερτεε1ι. Πἱεεει· Αιιει1ει.=τ νι·ειι· ειπει· ε1ει· εεΙιιιιεειιεεειι

όει· ε,·ιιιιεειι 1:1ε1εε. Ηοι·ιΙιε1ι1ιειε άετ Βει·ϋΙ1ιει·ιιιιε· πιιά νι·ιιιιι1ετ

1ιει·ο Νιιειιτ, ιιιιτει·ειϋιεε νοιιι 1ιεττ11ε1ιεεειι ννεεεετ, ινεεεειΓει·εειι

ιιιιτειιιειιι1ει·. 1νειεετε ΑιιεΗἰιεε ιιιιεΙι -ΑΙΙ-Αιιεεεε πιιά ι·Ιειιι

θτιιιιι1εΙεεε ει·ιι,<ιειι ιιοε1ι εεε ιιιι·ιεε ω, ιιιιι Με 5ειιιιιιιιιιιι; ι1ει·

Βειεεεεεε11εε1ιειίε επί ε1οιι Η61ιειιιιιι1ιε ιιι 1ιι·ιιιεεειι.

-Νεε1ι Πε1ιοι·ιιεε1ιειιιιε ιιι 1εο1ι1 @ιιε εε ιι·ιει1ει· ιιι ιιιε Νεειιι·

1ιιιιειιιε: Β ε 1ι ιι Πι ε ι· ε· ε ρ ι ε ε ε (ςει:ειι 21000 Ποιοι· 1ιοε1ι),

δε. ννο1Γεε.ιιεεεε, Βεειιιε1ι Με άιιτε1ι Ο Με ει· Β 1 ιι ιιι ε ιι ε 1ι ε.1

ειπ 11εει·ει·1εε1ιειι Πετιι1ιιιιε1ιειε εεννοι·ι1ειιοιι (1·ιιεε1ιοΐεε «Ζιιιιι

·νιειεεειι Βϋεε1». ΘεΙειιιιτε ιιιιι1 Βε1ε1ιειι1ιιι.11. ιιιε Με

θεεεΙ1εε1ιοΓε εκει ι'ειει·1ιε1ιειιι Ειιιρί'ειικε επι Αεειι‹1 εεε 12. Ξερε.

ειιιιτεΐ. 117." Αιιεεεε ει» Με νει·.ε·ιιιιι.ιειι, εεε πιει· Βειε 1ι ε ιι

1ιιι.11 σε· Με ννιεεειιεειιιιίε: Πι εεάι·ε.ιιμοι·, ϋΒει·ειε1ιεΙιε1ιετ

Ε'ειτιιι 1οι·ιιεε ιιιιιιι 1ιιει· νετεε1ιιεεειιε ννιεεειιεειιειεΙιε1ι-εεε1ιιιιεεΙιε

ΒιιιτιεΙιειιιι,ε;ειι 1ιειιιιειι, ινοΙε1ιε ιιιε ιιιεἰεεειι νοιι ιιιιε ιιιιι· νειυ

Ηϋι·ειιεειιεειι οι1ετ Με 0811 Πϋε1ιοι·ιι 1ιε.ιιιιεειι. Ιιι εειιιοιιι ιιιεετ

εεεειιτειι νετει·ειε;ε «Βιιιιι,ιεε 111ιοι· ς1ιεΙιιι1ι1ιε.ειοιιειι πιιά Πει·

ι·ιιιιτο1 Βειο1ιειι1ιε11ειι> Πι1ιτεε Πι·. Β ε1ιιιι1ά εειι. εεε, ιιιιεε

Βοιε1ιειιΙιε1Ι ι1ιιτε1ι εειιι ΚΙιιιιιι, εειιιε ΒοΙΒΜετ ιιιιι1 ε1ιε επιτε

ιν61ιιι11ε1ιε Νιιειιι·εε1ιϋιι1ιειε Ζει· 8·ϋιιετ18ειι Βοειιι11ιιεειιιιε ειπει·

2ε.ιιπειι ΒειΙιε νοιι Κτε.ιιιι1ιειεειι εεειΒιιιεε εει. Πε 1ιει.ιιιειι ιιι

ετειοτ ΒειΙιο ιιιε '1'ιι1ιει·1ιιιΙοεε ιιιι‹1 Με Κεεει·ι·1ιε άετ ΙιιιΓεννει.ιε

ιιι Γι·εεε. ιι1ιει· ιιιιε1ι ει·ιιε1ιοΙυειεε·1ιε Πι·1ιτειι1ιιιιιςειι ινει·εοει

εε1ιοιι άετ $οΙΒΜοτ νι·εεοιι ιιι Βοιε1ιειι1ιεΙ1 ιιιὶε 1ιεεεειιι Ει·ίοΙει

1ιεΙιιιιιτ1ε1ε. Βιιι 8ρε211116ιιιιι νοιι ΒειεΙιειι1ιε11 εειειι άιε Με επι·

θι·ειι2ε όει· Πειει.ιιιιεεεειιιε;1ιειε. εο1ιτιι.ε1ιτειι 1ιι1ιε.1ε.τει·ιειι.

Ρωτ. Ποτε ε ε ερτεε1ι «Πο1ιετ άιεριιειιιιιεειεε1ιειιΚειιιιιιετιι».

Αεί' άιε νοιιι νει·ετει:ειισειι άειειΙΙιει·ε ινιοι1ει·Βεεε1ιειιε Αιι

ινειιιιιιιιε·εννοιεε 1ιε.ιιιι 1ιἱει· ιιιεΙιτ ιιειΙιει· ειιιιιε8·ει.ιιεειι ινει·όεει.

νοιι ι1ειι ειιΐε·εεει1ι1εοιι 1ιιειΚιιειοιιειι ιιειιιιε Μι: Αεε1ιιιιε. 1ιτοιι

ε1ιιεΙε, Κε.εειι·τ1ιο άετ ΙιιιΓενι·εετε, Αιιειιιιιε, Ο1ιΙοι·οεο. Ο1ιτειιοιεε

τιιιια. Ηιιιιιιιτι·1ιοιόειι πιιά ιιΙειιτιι.ιεε1ιε Βιιειιι1εεε. Πε ι,τειιιι,εειι

90-80 ιειε1ιο1ιο Βιεειιιιι.τειι νοιι 1-2-εειιιιι1ιεςει· Πε.ιιετ. Με

Κιιιιιτειιιτ11Ιιε.ειοιιειι ριεΙεειι: Ηει·ει'ε1ιΙετ, Αι·εει·ιεε1:Ιετοεε, Πιπι

πειιρ1ιε1ι1εο ιιιιι1 Γιεεετει·1ιι·ειι1ιιιιιεειι. Νιιε1ι εεε νοτιιιιι;ειι

ιο1ε;εειι εΠε Βεε1ε1ιειεειιιι,ε·οιι άετ Κιιι·ειιεεε1εειι, ιιιιεει· άειιειι

ειιιιειι'οΙΙοε εεε ιιιειεεε Ιιιεετεεεε Με ειιιειιιιιεειεε1ιειι Κειιιιιιει·ιι

πιιά ιιιε Ιιι1ιε.1ε.εοτιοιι 1ιεε.ιιερι·ιιο1ιεειι.

Αιιε1ι άιε 1εεΙ. ΒιιΙΙιιε. άιε εε1ιϋιιεεε όει· ννειι, εεειιειιι·ιιεΙιε

ει·ϋεεετεε 1ιιεει·εεεε. διε `ιιεεεε1ιε ειιιε ι1ειιι Ηειιρι1ιτιιιιιιειι1ιιιιιε,

άειιι Πιιε11οιι1ιιιιι, ε1οιι θο1ετεεετνοιι·εεε5.ιιι1ειι πιιά εεε Βιιά1ι5ι.ιι

εοι·ιι. Ιιιι ΩιιεΙ1ειιΒιιιι 1:ιοΒιιι1ειι εισΙι ιιιιεει·ιτι11εε1ι Με ειοι·εεε11ιεε

ειιιερτιιιιζειιιιειι 8. 91ιεεννεεεει·- ιιιιι1 48. ΜΙε ιιο11ειι. Πιο ε.

ειδ.ι·1εειειι Πιιε11ειι εεε-ει ιι0ε.) ινει·τ1ειι πι· εΙΖετενν1ιιιιιιιιες

νει·ινειιάει, άιε ειι‹1ει·ιι ιιιοιει ιιυ Ιιι1ιει1ε.ειοιιεεινεε1ιοιι ιιιτ Με

Κιιτ,ε;ιιεεε εετεεειιι1ιε (Οτεάιετ1ιειιε. δοΙοεοιιεειιε).

Πιι1ιεε1ιιιΒε ετιιιιι.1ιιιοιιεννει·ε ιεε ειιε1ι Με ε1εε·ιιιιε ιιιιε1 ιιεε1ι

ε.11ειι Αιιιοτι1ει·ιιιιεει:ι άετ Ηγ,ειειιε ιιιιεεεεεεεεεεε (Βριι1ειιιιιιΐε

ιιιιε ιιετιιιειιειιτει· ινε.εειοι·ερ111ιιιι,ι.ι) Κιιτ1ιειιε, ιιι ιι·ε1εΙιειιι εεε

Βει1ε1ιοιιιιιι1εε:ιτειε ιιιι ΑιιΐιτειΒιε άετ Και Βοι;ιει·ιιιιι; ε1ειι 'Γει1

ιιεΙιιιιει·ιι ειιι οριιΙοιιεεε Πιιιει· ω». Οι·ἰε.ἰιιε11 ιινιιτ Με ιιι εω

ιιιεε1ιετ Βιιι·ειιιΙιε ιιι Ροτιιι ειιιεε Εεεεερεεε ιι1ιε.ει'ιι.εεεε Μειιιι.

νοιι Κειο1ιειι1ιε11 Με; εε ϋΙιει· Βει·ε1ιεεεεεε1οιι ιιιιε1ι

ι1ειιι Ι)ϋτιιι1ιει·ει, νεο εεε ιιιιτειιιτάιεεΙιε ΒιιιεΙιει·εννοι·ιι εεειιο1ιε

ιιιιιι·ειε πιιά ‹1ιιιιιι ιιιο1εετ ι11ιοι· Η ε11οι ιι ιιειειι ΖεΙ1 ειιιΒεο

(ιιτεε1ιειεςε ΙΙΙιιιιι1ιιε.ειοιι εεε θεεε ιιιιι1 όει· ιιιιι,εο1.ιοτιι1οιι Βει·Βε).

Πε ιο1τιεειι: Πεειιε1ι 6οτ Βε1ι ιιιιεεο ιι 1ι Με. ιιιιο1ιιιι 1ιΙοεε ιιιε

Αιιεειο1ιΙ.ε]Πιζετ 1ιιιιιιιιΓ1ει·ιιιιε1εειι, ιιιιι1 εεε Κ ε. ιι ι· ιι ιι ε ι· ε ιι 1 ε. Ιιι

Ιιι ιι ε1ιτ ιι σε ι'ειιιι1 ιπι Ηόι·εεεΙο άετ ιιειιειι 1ιιεειι.ιιεε οιΤιειο11ε

Βεε;τεεειιιιι; εειιεε. ιι·οτειιϊ ΡΜ. Οιε «Β1ιιιεεε 111ιει· Κιιιιιει»

ιιιιι1 Ρι·οί. Νενιιιιι χ· ιι1ιει· «Με Βειάεινεεεει '1'ιτε1ε από Με

Πει1ειιε11οιι ε1ιεεεε Ιιε.ιιε1οε, ιιιε1ιεεοιιι1ει·ε Με Βι·ειιιιει·1ιει1»

ερτεε1ιειι.Βι·εεετει· ειιεννε.τΐ ιιι 1ιιιι·2οιι Πιιιι·ιεεειι τ1ιεθτιιιιι1

21ιεε άετ ιιιοάετιιειι 1ι1ιιιιεειεε1ιειι Ηει11ιιιικ1ο ιιι1ε ερεπιεΙ1ει· Πε

τιιε1ιειο1ιειριιιιιε; ιιει· ειι·ο1οι· Κιιι·οι·εε, Ιεεεεει·ει· Ιἱεεε εισΙι ιιιε1ιι·

ί11ιει· άιε Πιιειν1ε1ιοΙιιιιι; εεε ειι·ο1ει· Βεε1εινεεειιε ιιι 1ιιεεοι·1εε1ιετ

Βεε1ε1ιιιιιε· 8118. Νεε1ιει·11ε1ιο1ι ιι·ιιι·ι1ειι ιιιε Ιιιεειειιτε ιιιι‹1 άιε

8εει1ε 1ιεεισ1ιε1εε: Με Μιιεειιιιι. Με ε1ε1ιει·ϋ1ιιιιεε ΗοΠιιτεΙιε οιιι!

άετ Ποτε; 1εε1. 1ιιιιε1ιτιιε1ι, Με ιι1ιοι·1ιε.ιιρε ἀὶε ειι·ο1ετ Κιιι·οι·τε

ει·εετειιειι ιιιιε ιι11ειι 1ζι·2ει.Γεειι Με ννιιιεει·εεεειοιιειι ιιιιετ1ιιιιιιιε

ευ ινει·ι1οιι. Ε`ἱἱι· εἱε1ι 1ιε.1ιειι εἱε Με εοιιιι1εο Ηϋ1ιειι1ι1ιιιιιι από

νετ1ιε1ειι1εειιιϋ.εειρ,· ιιι1Με, ε·Ιο1ε1ιιιι21εεψε 'Γειιιρει·ειειιι·. Ειιιειι

ει€οιιε1ιε1ιειι Βι·1ιο1ιιιιεεεεε .εεε εε εεεε ιιι Ο ο ε ε ο ιι ε ε ε ε,

 
νοιι ινε εεε ιι. ει. ειιε1ι Με ε1ιιε $ειιιιι1ε ειιείετιιεε, 1ιόε1ιεεεε

1οετοιιο Βετιι1ε 1Βιιτορειε Βι:οτειιι,ε· 1ιεειιο1ιε ινιιτι1ε. Νε.ο1ι

4εεϋιιι1ιεετ Βει1ιιιΓε1ιτε Ιειιε;εειι Μι· επι 19. Βερε. ιιι Πενιοε

ιι.ιι, ενο Μι· ε.ιιεεετ άετ οεΙ1,ςε.τοι·ιεεΙιειι Μιιε11ε εοοε ιιιιε ειιιοιιι

Β1ιιιιιειιτε;ειι οιιιιιι'ειιε;οιι ιιιιιι·ι1ειι. Νιιε1ι Πιιι·ε1ιεε1ιτειειιι·ιε εεε

εεΙιτιιιιεειςειι, 1ιΙο1ιιειι Οτεοε πιιά ε1ιιειιι οριι1ειιιειι θεεε1ίι·ϋ1ι

ει.ι1ε!ι ιπι εΙιειι Κιιτ1ιειιεε ιινιιτεο ειπε ινιεεειιεε1ιεΐεΙ1ε1ιο 81επιιιιε

ε1ιεεΙιε1εειι, ειιιΓ άετ Πι·. Πιει·ιει1ιετςει· ἱὶΙιετ «1ιεν1εο-νε

ετιε1ο ιιιι‹1 εειιιε Κιιτειι>› ιιιιι1 Πι·. θε.ειο1ει:ει ἰἱΙιει· «Με

Ρο11ειιτε. Με! 11ιτε Βε1ιειιιι11ιιιη; ιιι Πεν1εο-νεετιο1οε ερι·ιιε1ιειι.

Με 1ιενιεοειιε11ειι 1ιειιιιι1ειι ε1ε1ι ιιἱειιε ιιι 1ιεν1εο εεΙ1ιεε. εσιι

ι1ει·ιι ιιι ‹1οιιι εεεειι 1000 1ι1εεει·1ιεΙιει· .εε1εεειιειι νεετιο1ο, νοιι

νεο Με Με ν1ίειεεει· ι1ιιτε1ι Ηο1ετϋ1ιι·ειι ιιιι.ε1ι Ι.εν1εο ;;ε1εἰεει:

Με. Πει· ννεεεετνετεειιιι1 Πεμ. Πι άευ ΗΒ.ιιάειι ω· ρι·ινειεειι

1.εν1εο-νειι·ιιι1ο-Ηε1ΙειιεΙ1ειι-θεεε1|εε1ιιιΓε. Με 2ιειιιΙ1ε1ι τιιιι1ει

νοιι Βιι.εεε1ιιτ1ε1ιειιιι,ε·ειι ειιιι1 Β·1οἰε1ιι'ε.11ε νοτρεε1ιεεε. επ Με

ειιι·εΙιεε1ιιιιεε1ιε1ι 8000 Βε.τ1οιεεεεειι _ικ1ιι·ΙιεΙι ειπε τοιε1ι1ιο1ι 2000

Βειιιετιι όει· Πιιιςει;οιιά, ι.ιιιεετ Πιιιειι ιιιοιεε Ρε11εε·τε1ει·ε.ιι1ιε, Με

1ιἱει· ίεεε ιιιἰε Βιε1ιοτ1ιειε Ηει!ιιιιε· Μιάου. Βεἱ Ρεοτιεειε, ειιτοιιι

εε:1ιειιι Ε11ε2ειιι, Ρι·ιιι·ιεο Με ιι.ιιι1ει·ιι Πει·ιιιε.εοεειι εο11οιι εἰε1ι

Με Βειι1ετ. νοι·1ιιιιιι1ειι Με 'Γτιιι1ιιιιιτειι, ν1ε1Γεε1ι 1ιεεεειιε 1ιεινε.1ι

του. θετεεεειι ερε2Π1εε1ι ω!! άιε Ι.εν1εοειιο11ε (Με Β`1ιιοτ ιιΙειιε

1ιεειιιΒιιεεοιι ειπ! ενσει.ι· ιιι Εστω νοιι Ψεειιιε1ειιεεεϋ1ιιιιςειι.

Ιιι Κοιιεορ;ιιο, εεε ειιιοιι 1ιε1 νι·ειτοιιι ι.ιϋιιεε1ει·ει·οιι Κιτι

ε1ι·ιιε1: Με 1ιον1εο ιιιιι.ε1ιε, ιιιιε1ι νιε1 εε1ι6ιιοι· ιεε1εεειι ιεε. ειιτει:ιι

ΡΜ. Υιο1ε ι11ιετ «Βοιιεεειιο, εεεεειι Κ11ιιιιι, Ηει1ννεεεει· ιιιιε1

Κιιτοιι». Με Ιιιι111ιεειοιιοιι άεε1ιεειι εἱε1ι ιπι Βιιιι2ειι Με άειιειι

νοιι 1.εν1εο.

Ιιι άειιι ιιιιε ει·οριεε1ιετ νοε·ετε.ειοιι εεεεειιεεειι Α το ο ιιιιιτεε

Πι·. Βτεεειειιι ε1ιε .εϋιιεειι;ειι «ε11ιιιεειεε1ιειι νετ1ιε.1ειιιεεε

Ατεοε» :ιιι ιιιιι1 ειιιρί'ε.1ιΙ άιεεειι ιιιι Αιιίεε1ινιιιιις 1ιε.ετ10ειιοιι

Οτε ειιΓε ειιιεεΙεεειιε1ιε1ιεεε Με 1ι11ιεεειεε1ιειι Κιιτοτε ε1Ιοτει·εεειι

Βειιι.τεε.

Πιιιιιι Με;; εε ιιειο1ι ει” ιιιιι1 νοιι 1ιἰει· μοι Πε.ιιιιιΓετ 111ιει·

ι1ειι θει·άιιεεε ιιεεΙι Οι ε. τά ο ιιε - 17.1 ν ι ε τ ει.. 'Ι'ι·οιε εεε περιε

τιεε1ιειι Ψεεεετε ινιιτι1ε οΙιι Αιιε11ιιε· ιιιιε1ι 5ιτιιι1οιιε ιιιιεει·ιιοιιι

ιιιειι, ιιιε ι1ειιιι ϋιιετ θει·‹1ιιι ιιε.ε1ι Θετι1οιιο ειιτϋε1ιε.ιιΙιε1ιτειι. νοιι

ε1ειι 1ιἰει· ςο1ιει1εειιειι νετει·εεειι ιιιϋε1ιτειο1ι ιιι ετεεετ Βει1ιε Με

1ιε1ιενο11οιι πιιά ρι·ιι1εειεε1ι 1ιε‹1ειιεειι.ιιιειι Αιιεεϋ1ιτιιιιεεειι ΡτοΕ.

Ροε ιι ει·'ε Μπιτ «άιε Βε1ιιιιιεΙιιιι,ε εεε· Β1ε.εειιειι1ιετ1ιιι1εεε» ειιι+

Γ11Ιιτειι. Πιο Β1εεειιειι1ιετ1ιιιΙοεε ιεε ιιιειεε ι1εεεειιι11ει·ειιι1ετ Νε.ειιτ,

1ιειιιιι ε.1ιετ ειιιο1ι εεεειιε1ιει·ειιι1 εε1ιι.ιιι·ειιιιε1ει‹:1ι1ιειινεἰεειιι εοΙεειιετ.

Με ει·ειειι Ηγιιιρεοιιιε όει· Ετ1ιι·ιιιι1‹ιιιι;ς ειιιε1 ινειιι,ε· ιι1ετιιι1ετειιά:

1ειε1ιεεε 19ιε1ιετ. ιι·ειιιιςτ ει·111ιοτ Πτιιι, ι;οι·ιιιιι·ει· Ηειι·ειει·ειι€. ?εεε ιιιε

ε1ιοειιοιιιοιι1εο1ι 1εε Με Βι·ιο1,ε1τιειι:1ιειε ιετ1ετ Τ1ιει·εριε, ευ ε1ιεεε

ιιιι.ε1ι Ρ τι ε ιι ο τ ιιιε.ιι εεεεε :ιιι Β1ιιεειιειιΙιει·ιιιιΙοεε ι1ειι1εοιι· ιιιιιεεε,

ινειιιι 1ιει Βε1ιιιιιά1ιιιιε; ειιιεε 1ειε1ιεειι Β1εεειι1ιεεεττΙιε ιιιιι. ι1ειι

ι:τεινε1ιιι11ε1ιειι Μιεεο1ιι, Με Ηϋ11ειιεεειιι, Πτοετοιιιιι Με.

1‹ειιιε ιιιει·1ιΙιε1ιε Βεεεετιιιιι.τ ειιιει·ιεε. Πειε θι·εεοε1ιειι εεττ ιιιιτ

ιιιιε ετϋεεεει· νοτειο1ιι. ειιι;εννε.ιιι1ε ενει·ι1οιι. Πε άετ Βιεεειιτ.ιι

Βει·1ιιι1οεε ειπε ιιιιιιιετ ειπε Νιει·ειιειι1ιοι·1ιιιΙοεε νετε.ιιειι·εΙιε, εε

Μ; ειπε Νερ1ιτο1εεοιιιιε ιιιειετ ιιιι1Μετε, ιι·ο1ιει ει·ειεε εε1ιτιιι ιιε

εεε1ιειιι1οτ Β1εεειιειι1ιει·1ιιιι1οεε ειπε εεάειιεειιειε Βεεεετιιιιε·. ιιι·εειιι

ιιιε1ιε εκει· Πε11ιιιιε; ειιιιτιιε. διιιι1 1ιε1ι1ε Ν1ετειι οτει·ειικε, άιε

ειιιε ειι1ιει·1ειιΙϋε, άιε ιιιιι1οι·ε ιιορ1ι:·ιειεε1ι ε1ιιιε 'Ι'ιιιιετΚιι1οεε, εε

ειι11εο ιιιε ειιιιει·1ειι16εε Νιει·ε ε1οεΙι ιιιιιιιετ ειιειιτριει·ε ινοτι1οιι;

ειιιι1 1ιειτ1ε Νιει·ειι ειι1ιει·1ιιιΙϋε ει·ι‹τιιιι1ιε, ε1ειιιιι ΒΙει1ιειι ειε

ιιεεϋι·1ιοιι ειιι ιιοΙι πιο επεφτε. 1ιι ε1ιεεειιι Γε.11ε,εονιιιο ειιε1ι

εοιιεε 1ιει ιιιορει·ειι1οι· Νιει·ειι- σειιι Β1ε.εεεειι1ιετ1ιιι1οεε 1ιειιιιι

ιιοε1ι ειιιε Ι‹1ιιιιειιἰεε1ιε ΒοοιιιΒιιεειιιιε Πει νοτειεΙιειαετ 1ο1ιε1ει·

Βε1ιειιε1ιιιι,ε; ιιι ?Νικο 1ιοπιιιιειι (5ιι1ι1ιιιιιιε, .1οιιοίοι·ιιι, θε1ερϋ

1ιιιιε>τειι, Νε.τεοειοε). Με Μιιιιιιειεειιε Κιιι·οι·εε 1ιοιιιιιιειι ιιι ετεεετ

ΒοΗιε Μειιε1ι·ιι ιιιι‹1 Ηειτι1οιιε ιιι Βεει·ειε1ιε. Πεεεεειι 1ιιι1ιειι εἰε1ι

ιινει1ει· Με Κεε1ι'εε1ιε, ιιιιο1ι άιε 1ιιιιιάετετ'εε1ιε Βε1ιειιιὶ1ιιιιἔ 1ιει

ι1ιεεει· ειι1ιει·1ιιι1ϋεειι Β`οι·ιιι ιι·ποιιι1 Με 1ιεινε.1ιι·ε. Πεε ιιι·ειιοτιι

ιιιεειιεο Πτ. Κ6ιιιι;ει· Μιεεοι1ιιιιε·ειι «ϋ1ιοτ ω. ΨιιιεετΜιιιιε.

Θει·ι1ειιεε πιιά ιι1ιοτ Ιιιάι1αι.ειοιιειι εεε Κιιτοι·τεε», ινο1ιει Βοι1ιιετ

Ιιι ιιιιεεΐιιιτ1ιε1ιει· ινε1εο επι όει· Ηειιε1 2ε1ι1τε1ε1ιει· Τει1ιε11ειι Με

Κιιιιεει·1-εΙιιιιει θιειτι1οιιεε ιιιι νοτρΙειο1ι ευ ι1οιιι ε1ιιι1ιε1ιοτ ιιι

11ι·ιιειε 1ιοιιιιιιειιι1ει· Κιιτοτεε 1ιεειιτεε1ι ιιιιά άιε νει·εειιιιιιεΙεειι

Κο1ιε,ε·ειι ειιιΤοτεετεε, ε1εΓιιτ 8οι·ρ_ιεετεεειι Ζε ινο11ειι, ι·Ιεεε Με

ἰιι Ηετάοιιο ιιεει·ννιιιεει·ιιεειι Ρ1ιειιιει1ιει· πιιά Νερ1ιι·ιειΚει· ιιιιτ

_ι.=ι ιιιο1ιε νει· ιιιιειε Πει ιιειειι ειετιι Νοι·ι1ειι ειιτϋεΜιο1ιτειι, ι1ειιιι

ει·ει: ιιιιιτι1ειι άιε ιιιι1ιε1ιεειιιειι Κιιεεττ1ιε ιιιιά Β.ε:ιεινε ιιι1ε ειιιι

μι· ΒιεΙιετΙιειε ειιε1ιΙο11ιειι.

νοιι θε.ι·ι1οιιε Με;; εε ννιοε1ει· Μπιτ Β.ινε πιιά Βοεε ιι -

(1ι·ιεε (Πι·. Νεεετ1ειεινιεε; «Με Βοάειιειιιιιε νοιι θι·ιεε

εΙε Κιιι·οι·ειι) ιιειε1ι ι1ειιι εεεειειιεεειι Μετιιιι, πιο άιε Βο1εεε·ε

εεΙιεε1ιεΓι επι 28. Βερε. ειιιετει' ιιιι‹1 ειιι1ι ιιιιι1ϋεεε. Βιιι ετοεεει·

'1'ειΙ νοιι Πιτ ιιιιιιιι1εεε ιιι εεε 77. ΝιιειιτΓοι·εε1ιετ- πιιά Αετεεε

Κοιιι;τεεε.

Πει· Θεειιιιιτοιιιάι·ιιε1ι όει· Βοιεε ννιι.ι· :οιιι ϋ1ιει·ε.ιιε Βιιιιεειρετ:

ειε πω· τειο1ι ιιιι ινιεεειιεεΙιετ'εΙιε1ιοιι 1.ε1ιι·οιι, ιιιιιιιιιιεεε1ειεειι

Κιι1ειιιεειιι1ιειι ιιιιι1 νι·ιιιιι1ει·1ιει·οιι Νιιειιι·ιιι1ι1ει·ιι. Πει· 1ΒιιιρΓειιιε

ιι·ε.τ 111ιει·ει11 ο1›ειιεο Γεεε11ε1ι Με 1ιετε1ιε1ι, ΐειετ 111ιετεΙΙ Μιιε11ι,

ιιιι νιε1ειι'0ι·ιειι Βϋ11ει·εε1ιιιεεε ιιιι‹1 1Β1ιι·ειιρΓοι·ιοιι. άιε ΜΜΜ:



εεε

Με θι·τε πιει ππι·επιι·ε8· πεπεεετ πιιπ ιΠιιιπιιιιει·ι. εΒιιιεΙιε

Βει;ι·ιιεεπιι€επ πει· ειιιπιιεεπεπ Βεπιιι·πειι πππ Κιιι·νει·ινε1τιιπ

εειι. Νιιι· $εΙεπιιι·ιε πππ ει" πειιειι ιιιε1ιιε :πιιι ι'εειιιειιειι

Βιιιριεπε πειρ,·ειι·ε.ε·ειι. Πιε Απειιπε ιιιιιι·πειι ιπι πειιιιιιιιοιιειι

Βειεειπιιιεπεειιι πει Τιι·οιει·νοι·ιι·πεεπ πιιι οπιιε,·ετει· «8εππιι

ρΙειιει·ει» νει·πι·εεπι. Χ'νειιιιιει· Τειιπε1ιπιει· πιιπ ιιιεπι Ζειι πνε

ι·ειι ιιπ ιι.ππΙιεπε νει·επειειι.ππεειι ιιι Ζπιιππιτ ιιιιιιιει·πιιι ειιι

ριεπιεπεπ·ει·ι. Με Οι·Βειιιεειιοιι πεε θειιεειι ιιιει·, Με εεποιι

ειπι,ςεπειε ει·πιιι.πιιι, ειπ ινε.πι·εε Μειειει·ινει·π πει· Βειεετεειιιιιιι,

πππ ιιπππειι πιε ιι.ι·ιτιιειιειι Βιιιπιειιι·ειεεπ, πιε ιιιειιι πιπεε πει·

ι'νιεεειιεειιειι, εοιιπει·π επεπ πει· ΚοιιεειεΙιτει πιειιειι επι1ειι,

ειιιειιι ιεπειι, πει· ιιπει· ειιι ιειετπιιεειιιιιι,εεε Νει·νειιεγειειιι

νει·ιιιςτ. ε.ιιιε επιι·ειεεεπι1ιεπετε ειιιριοιιιειι ννει·πεπ.

πιιι”, ιπι Οιιιεπει· 1905.

Ρι·οτο1ιο11ε πεε Τ7ει·ειιιε 8τ. Ρετει·εππι·πει· Δ ειπε.

$ιιιιιιιιε νοιιι π. Αρι·ι1 1905.

νοι·ειιεειιπει· :° Β Ι ε ε ε ι ε. Βεπι·ειιιι·: Ο. Η ο ι·ι ι ε.

νω- πω· Τιι€εεοι·πιιπιιε πειιιπιιειι·ιει·ι. Η π ι· ε ε π ε 1 ιιι ιι ιι ιι

ειπε Πει: πιιι εεεεεεει·ιεειιει· Μι1εππι·ιιεε, εεε πει·

ειππ πει Βι·πειι ειπ ιειιιει· 1ιΙιιειιει.ι·ιιιιΙ εκρι·ιιιιιει·ειι Ιε.εει. Πιε

ιιπει·ειιπιιιι·ε Βι·ιιειιιιιι.ι·εε ειιετ ειινε ειιιε Ηειιππι·ειι. ιιιιιει· πει·

ιιοιιιιιιιειι ιιππειι ΜειιιιΙιε.

Α. ι· ε ι π: 11 ε π ε ι· 'Ι' ιι πει· π πιιπ. ιιπι·εειιιειιειι ιπ Ντ. 19

πιεεει· Νοειιειιεεπιιιι).

ινΙεπιιιιιι·οιν: Τιιπει·πιιιιππειιεππιιιιι€ πει

Βιιιπει·ιι.

11ιεπιιεειοιι:

Μεειιιι; 1ιιι 8επειοιιππι επ Ριιιιιιιιιωι ιειπιε 'Ι'-ιιιιπε

Ιιε.ππιππε :ιειιιΙιεπ πεπ, ει·ει: εειιπειιι ιιι Πεπιεειιιεππ εε ινε.ι·ιιι

Με ειπιχει.ι·ειειι νι·πι·πε Μ. Β. νοιι Ρειι·ιιε επ π γ) ειππ πιε

νει·επεπε επιπειιειιιιιιειι. Ζιιει·ει πιιι π. ιιπ ειππ εειπει: νει

επεπε ιιιιβεειεΙιτ Με ιγριεεπε 1οιιιιΙε ιιιιπ ιιΙιΞειιιειιιε Βεε.πιιοιι

ει·πειιεπ; ιεπεπιεΙιε πει. ει· ι‹ειιιειι $επεπειι πενοιι ε,·επεπι, πιε

1)οειε πειι·πε π Μι;ςι·. Ζε πεεειιιεπ ιει. _ιεποειι. πε.εε Κι·επιτε

ιιπει·πεπρι ειιι ρπγειεειιε Με ρεγειιιεεπε ειιιιιιει·ε ιιιεπε ι·πεπ

πεπιιιε ιπιτ 'Ι'επιρει·ειιιι·ει·πϋπιιιιεεπ ιεειςιει·ειι πειιιιειι. ιεεεε

πει Μ. ειι ειππ εειπει: πεοπε.ειιτειι πιιιιπειι, ννεενι·εεεπ ιιιε.ιι πιιι. '

πει· 1)επι.πιι,ε; πεε Εεεπιιοπειιεπει·'ε εειιι· νοι·ειειιιι,ε· εειιι ιιιιιεε.

1ιιι Βεπειιιιιιιιιι ειππ πιεΙιει· θ ?Με πειιεππειι. πιοι·πειι, πιιι· ιπ

ειιιειιι ιιιπεειεπ πιε 1ιι_ιειιιιοιιεπ πιειςειι επ ποιιει· Βεεπιιοιι πππ

ιιιΙεειιιειπειι ειει·πεπ Πιιπειιπ,=ιεπε ειιιεεειειιι πιει·πεπ. Με Ηειιιρι

ι·ειιιιιιειιε2ειι Πεμ. 2νι·ιεειιεπ 12ιιιιπ94 Βιπιιπειι πεεπ πει 1ιι_ιειι

ιιοιι. Απεπ πει πει· Απεεπιππει·ππιεεε ειππ ειπε Βιιειιζε νοιι

πει· 'Γ-ιιιιπεπειιπιπιιε πεεεπιι ι.νοιπειι.

Β ε ο ιι ιιι ε π π ίιεε·ι. επ εεποπ Βιιπι·εειιιιειε πει· Τ-Ιιππεπειιπ

1ππε νει·ιιεε;επ.

1πεειιιε: Ρειι·πεειιιιγ πει ιιι 100 ρΟι. πει· Πιιιιε ειπ

8ειιννιππειι πει· Τ-ιιιιι·εε.πιιοπ πεοπεοπτεε

Ρει:ει·εειι Πεμ, επ ιιιιιιιει· ειπε Απ Τ-Ιιιι νει·ννεππτ

πιω επ. επει· επινοπι Βεει1ιεπ νοιιι Βιππε ειε ε.πεπ νοιιι νοι.ιει

επ,εεινειιπι ννει·πεπ Ιιππιιειι. Ρ. πει νει·εεπιεπειι νει·ιεπΓεππε

Βιιρπει.ι·ρειι πεοπιιειιιει, ννειεπε ιιιπιιιιειιει·ιιιειεε πιιι·επ πιι1°ει·ειιιε

ΒειιΙ1ειι ει·ιιιει·ι π·ει·πεπ ιιιππιιιειι.

Οει·ιιιειιπ: Ηιρρε1 πει·ιειιιει. ιιπει· ειπε Ει·ίοιριε πιιι. πειιι .

'1'-Ιιιι Β πει Αιιςειιει·πι·επιιιιιιι€επ, πειιι ει· νει· πειιι εΙιειι ·

Κ οεπ'εεπειι 'Ι'-ιιιι πεπ πειτε; Βιπι.

Ο. ιιι οι· ι ιι Πεμ, επ ιιεπει·ιιε.ιιε Γει1ε μπε νοπ πει· '1"-ιιιι

πεπειιπιιιιιι; επεεεεεπΙοεεεπ νιιει·πειι εοπεπ Με ννειεπει· θι·επ

νοιι Ιι'ιεπει· εΙιεπιιιΙΙε ιιοεπ επιιι.εειπ,· ει·εειιειπεπ ιιιιπιιιε. 11πτει·

ειιπει·ειιι ιιπ ιε Κ οεπ εειπει ιιιεπι πει.ιε,εειι, επειι πεπει·ιιπεπ

'Έππειππιπεεπ ιιιιτει· Πιιιειειππειι '1'.Ι,ιιι επ ιιιιιπιει·ειι.

Με.ειπε ιιειει. πει·ε.πι πιπ, πεεε πιιι· 8 Αιιι-ιιι: Βιιπ,ε,·ειιει·-,

νοεεΙ- πιιπ Κει1ι.πιπιει·ιππει·πειπεειι1ειι ππτει·εεπειπειι. Βει ππεε- -

ι·επ νει·επεπεπ πειιπειτ εε ειππ ειειε πιιι Μεπεεπειιιππει·

ππιεεε.

ΚεΙΙιιιει·ει· ιι·ε.ι.;ι, ιιεε ειιι· ρι·ιιιιιιεειι ππιεπ πιε1ιι_ιε1‹

ιιοιιε1ιπι· ει·ι·ειεπειι, ινειιπ πει· Β'εΙΙ ιιιιιιιεεπ εεποπ ειε ι;επειιι

επειιεειιπ ιει,- Με πεε πει νιε1ειι Ρειιεπιεπ νοιι Ρειπι. πιιπ

1ιπεει ιι ε 8εινεεεπ ιιι εειπ εεπειιιι. Ιει ω· Κι·επιιε πεπει·ιι·ει,

πεεεπινει·πειοε, πει εειπ Ι(ϋιρει·ι;εννιειιι επεεποιιιιιιειι, εε ιει

ποιιπ ειπε Τ-1ιιιιπιεπι1οπ ππι· νοπ πιιιπποειιεοπειιι Ψειι. Ηε.ι

πιε Βεπειιπιπιιε ειπε ρι·ορπγιειιιιεεπε πιιπ” πιιπ 1ιπιιπεπ

ππι· πεπ Ρετ. νει·ειο1ιει·ιι, πιιπ ει· πεπιιι·επ νει· Βεπιπιι·ειι

 

ειεπει· Μ? Πιεεε Ιιιιιιιπιιιιιιτ πετ ποιιπ :πιιι ιι·ιιιιπεειειι εεπι·

ιι·ες1ιειι.

Μ". Κι·ε εεΙιιι ε; (Με θιιει): 1)εε 'Ι'-ιιιι ε. πεετεπι επε

πεπ ΒεειΙΙειιΙειπειιι πππ ννιι·π πει ιιιιε πιοπιε πειιπτει. Ιιι πειιι

Τ-ιιιι Ο ειππ πιιι· πιε τοιιιεειιειι Βιιπειειιπειι εππε πιε Βεπιιιειι

ειιιιιιιιιειι. Πιο πιιεεειιοι,εε πεε ε1ιειι Κοεπ'εεπεπ Τ-1ιπ ειππ

ννοπι ιιι πει· Ηιιπριεεειιε ειιι” πιε ιιιιει·ιπεπιε.ι·ειι Ριοππιιτε επ

πεπιειιειι, πιε πειιιι ιιι ιιι·εεεει· Μειιεε νοιιιειιπειι ννιιι·ειι Με

ιπ ιπι·ειι νιιι·ιιπιι€επ 2ιειιι1ιειι πιιιιοπιι·ο1ιιει·πει· ειππ. ΠεεεπεΙπ

ννει·πειι πει πιιε πεειι Μπε1ιοιιπειι. πιιι· πιε Βιιπρι·οπππιε πεε

Αππιιιι'ε πεε ποπιπιειιειι Βινι·ειεειποιειιιιι'ε πεππτει. πιε ιιπεπ

ινειιιιςει· @Με ειππ. Με ειε Βει·εειιι.ιςιιπε πει· 1πιειιιιοπεπε

πειιπιππε· ιιειιιιιι, επ πε.ιιιι Κ. πε.ι·ιιιιι ιιιιινιιειεειι, πεεε ει· νει·

.1ιιπι·επ ειιιε Αιι2ειιιι Μεει·εειιννειπεπειι πιιι. 'Ι'-ιιιι πεπιιιιπειι. πετ

πππ ιπιιειι πιιειιπει· Τππει·ιιπιοεε ειπιιιιριιε. Πεπει 2ειει.ε εε

ειειι, πεεε νπι·πεΙιεππειιε Πεει·εειιινειπεπειι πιει εριι.ι:ει· επ πει·

'Γιιπει·πιι1οεε ειιει·πππε Βιιιέ·επ ειε πιε Κειιιι·ο11ι.ιει·ε πιιπ πιιεε

πιε επε ιιιι·ειιι Κιιι·ρει· ι;ειιιοπι:ειεπ Βιι2ιιιειι ννεπιε;ει· νιι·ιιιειιι

πιει·ειι.

ΒΙεεειιιι: Ιιι Βπεε1ε.ιιπ πει ιιιιιιι ννειιις Απεεπιιιπει·ππ1οεε,

πεπει· επεπ ινειιι;-ι Βι·ιειιι·ιιπειειι πιιι: πει· Τ-ιιιιπεπεππιιιιιι;

πει·εειπεπ. Πιε πει.ι·. Αι·πειτειι πεπιεπειι ειππ ιιιειει. ειιι” Βιιφει·ι

ιιιεπτειι.ιιπει·1ιπ1πεε.

Γε ι π ι πειιοιιι. ιιι εειιι ιι ι.ιε,εεπιιπει·, πεεε Βιιεειι;ει·ε.ιιεειιε

ιιοεπ Ιιειπε Κειιιι·ιιιιιπιπειιοιι ιπι 1π_ιει‹ιιοιι ειιιπ, πε. ειε ενειιι.

πιεπι. ππι·επ Ξειιιειιιι εοιιπει·ιι ππι·ειι εππει·ε Μοπιειιι.ε πει·νοι·

ιςειιιι'ειι εειπ ιαπιιπεπ. Ι)ιε Απι'επιιεποειε εειι '/ιιι·-'/ω Επι".

ἱ εειπ. Με Ζειι πεε ΑπΕιι·ετεπε πει· Βειιπιιοπ ειππ 65-12 πιπε

πεπ, _ιεποεπ ιιπτει· Πιιιειειιπειι Με ιιιιπει·. Με 1ι'ι·ιι8·ε πειιιει.

πει· Ιπππι·εειιΙιε.τε ιει ειιι Μειιεεπειι εεπι· εειιννει· επ ιπεεπ;

'Ι'πι·πεπ ιιε.ι. πιιι· ππιεπ Ζιιιιιιι ειπιιιει πιε ιειετινε Πει1ιιιιρ,·

ειιιεε επ πειιειιπεΙιειι ι.ιιπειιιιιΙϋεειι Ρι·ο2εεεεε πιιιεπ πιε Αιι

ι ιορειε ιεειειε1ιεπ ιιπιιιιειι. Ρετειιει:ιιπγ'ε νει·ειιειιε πε.πειι πειιιε

εε ει·οεεε Βεπεπτιιιιε Με ιι ιι ε ι ιι ε επιιιιιιιιιι. ινει1εειιι Με.τει·ιει

, ι·επιιιν πιειιι ινει·. ΑΜ Ρειει·εεπ'ε ιιι·ει.ιε ιει. :ιι ετινιπει·ιι,

ι πεεε ει;ειε Μεπεεπειιιιιπειπειπε.ειιιειι επι θεννιιιπιιιιε πεε 'Ι'-1ιιι

· πειιιιι:ει. νι·ειπεπ. 1)ιεΙπεπιιι.ιι.ι πειεειπειι ιπιι. πεπνο,ε·εΙτιιπειιιεΙπε
ι ειιιεπ κι ιιοειι ειιιιι.ιε·. Θει·ιιι ε. ιι π ι.ιει.ιειιιιπει· ιει επ εε.8ειι,

πεεε Μ πω” ειιεπ πεε '11-1ιιι Β πειιιιι:ι·ιτ πει πππ πιιεε πεε

εε1πε ιπ ιιιεινιεεειι ΓιιΠειι ειιινειιππει· ει·εειιειιιι. Ψνει· ιιι πεπ

νοπ Θ. ει·ινεπιιτειι Γιι1ιεπ ιιπεπ πιε ειε νοιπεπιιιε·ππιι ειιιει·

Κιιι· επ:ιιεεπεππε Πεπει·ειιιιιι.πι·ιιιι; νοι·πιιιιπειι? ΑΜ' πιε Ε'ι·ιι,ε·ε

νοιι π1οι·ιι:2 ιπι επ εεεειι, πειεε ππι· ιπι· πε.ε Ε'ιεπει· ιιπι· πιε

'1'ειιιρει·ετιιι·ιπεεεπιιε· ειε Με.εεειεπ πεειι2ειι, ινεΙειιε Βε,ε·ι·ιιι”ε

ειειι ειπει· ιιιεπι νειιιιι; πωπω. ε. ιει εε πεπειπιιι, πεεε ειιι2ειπε

Αιιιοι·ειι πει ειιπι'επι·ι1ει· Τειιιρει·ε.ιπι· 1ιι_ιειαιεπεπ νοι·ιιεπιπειι.

Βιιι ι·ιιεειεειιει· ΡπιιεεειΙιει·ιιρειιι, πει· εε ειεπι, πιιιει‹ι πεπ

π. ε.. πιιπιιι Με, πεεε πει επιινει· ε.πει· πιεπι ρι·εε·ι·εεεινει· 'Γε

πει·ιιιιιοεε εεερι·ιι:ι; νι·ει·ιιειι πειιιι.

ΚεΙΙ ιιιεγει· ιει. επ ειιιιι·οι·ιεπ, πε.εε ειπ Βεπιιιε νει· πεπι

πινεπ ιιιοιιι ιππεΙιεπ ιετ, πε. ειππ πει· Ριιι ιιπιιιει· νοιι πεπειπ

ιιιιιιιει·ειι ιιϋιιπε. Τ-ιιιιιιιιιιιπιιιιετ πππ '1'ππειιιιιΙοεειιιιιππιιιιει

ειππ ιιοεπ ιιιεπι: ιπειιιιεειι. .1επειιιειιε πιειπι Με ειστε ι”επ1ειι

ω· 1:Εεειιιιοπ πει· Βιιιιιιιιε ειιι 11επειι. Ζιι Ψιεπιιιιιι·οιν'ε

νοι·ιι·ιι.ε· πειιιει·ικιι Γ., πεεε ιιιιωιπ· ιπ πει· Βειιιιι.ιοιι ιιοειι νιει

εειιινειει· :ιι πειιιιειΙειι ειππ ειε Μεπεεπειι, πεεοππει·ε Με πιιπ

εειινει·ειιπειππ8ειι ειππ πιιιιιιι πυιιι;ι·πιιιειππι. 1ιιιει·εεεειιι. ιει

ειπ νει·ειιοιι νοπ 1πει·ιιιοι·ε π, πει· 'Γιειειι ΤιιπειπειπεειιΙειι

ι ειπεριιι.ει.ε πιιπ 1 8ιπιιπε πιι.ιιιιειι 'Ι'-1ιπ, νιιοι·επι ειιιε ρι·οιιιριε

Βεε.ιιιιοιι ει·ιοι,ετε, εε ιει. ιι1εο ειπε Βεειιι.ιοπ επι Βεειι1ειι "Με

ειιι” Ί'ππειππΙοεε.

ιπι επιιιι ι ι·ονν: Απεπ πει ππεει·επ Βιιιπει·νει·επεπειι πε

ππιπεπ πιιι Μεπεπιιεπιιιπει·ι:εΙπειιιιειι;νει·ιιιπι1ιειι πεππειι: εε

ειππ πει ειιειι πινει·εειι Βιιειι1επ πιιι· πιιι ;ει·ιιιε,·ε Πιι1ει·ειιεειι ιπ

πει· νιιιιιειι2. Νοεειι·π πει _ιιι ειιειι ει·ιοΙι;ι·ειειι νοε·ειι.ιιπει·

ιιιιΙοεε ιπ πεπιεειιει·ιππει·πιιιοεε ιιπει€ειιιιιιι. Θει·ιιιε.ιιιι @εειι

ιιπει· ιιιειιιινν.,πεεε εε πεπιιππι· εει. πεεε ιπι πεειιιιιιιιι.ε ορπιπειιιιο

Ιοαιεειιε Ζπιεειιε πεε '1'.Β. νιιι·πεειιι νιιιιι·ε ινεεε νιεΙΙειειιι: Με Αιιε.Ιο

ειε πιιι. πεπ ερεειιιεεπειι Βιι.ειιιο- πππ Ζγτοιχειπειι νει·ειιιιιπΙιεπ

ινιιιε). Ξιοπει. ννιι·πιιεεεειπε ιιιιπιιι ιιιειιι·πεππιει. Κε.1Ιιιιεγει·ιςε

ι;ειιιιπει· πετοιιι Ν., πεεε πει· Τιιιιειιιιιιοεε ιι,·εεειιιιπει· 2ιιιιιιειιει.

ειιιε 1ιιιιιιιιιιιειει·πιιἔ ιιιειιι πεπππει· ιει; εε πειιπειι. ειειι πιιι·

πιιι ι·ειιιιινε 1ιιιιιιιιιιι7ιιι ει» ειιει·πιιι·2εει.ε 15'ι·ιει.. 1)επει· Μ. πεπ

ι Β ε ιι ι·ι π ε'εεπεπ πεπει·ιιπειι Ιιιιιιιπιιιειει·ιιιιΒενει·επεπεπ ,ει·πεειε

5περειε ειιι€εεειιειιπι·ιιιεειι. Β`ε1πι'ε Αειιεεει·ππε·ειι ειννιπει·ι

πι., πεεε πιε Βιιιπει·ιιιιτει·επτ:1ιππε ει.νεεπε πεειειειιπιιε πει·

Βεε.ιιιιοπ ιιειιιι·Ιιειι εειιι· ιιιιιππειπειι εει, πεεοιιπει·ε πιε πιιπ

εειιιιιιτει·ειιεπιιιιι; ιει πειιιιιι ππι·επιιιιιι·πει·, ε1ιειιιιι.ιιε ιεεεεπ ειεπ

8ι'οεεε Κπνει·ιιειι ιιεεπινειεειι. Αππει·ει·εειιε πει. πεε Αι·πειιεπ

ιιιι Βιππει·ιι πεπ ει·οεεεπ νοι·επε, πεεε πιε Τιει·ε ετειε πιιιει·

. ,ειειεπειι νειΙιε1ιιιιεεεπ ειππ, ιιεε πειιιι Μειιεειιειι ειππ πει·

εειι ιιπ. νειιιιπιΙιεπ επι εε επε1ι πειιιι Β.ιππε ειιιινε επει·

ιιιοπι ρι·οει·εεεινε 'Ι'ιιπει·ιιπιοεε, πεεοιιπει·ε πε ε;ει·επε πειιιι

Β.ιππε πιε νειπειιιππε,· “Με νοπειειι:επ μπι..



Με

Μ!!!ε!!εεεεε

ειιιε εει· Θεεε!Ιεσ1ιείτ ρι·ε.1Μεο1ιει· Δει·ετε

ειε Εεεε..

ΜΜΜ; νοιπ 18. Με” 1905.

νω- ι1ει· Τε.ε·εεει·ειιιιιιε άειεεεεει·ιει·τ Πι·. Ρειι1

Κ!ε ιιι ιιι 1! ειιιειι Ρετιεετεε. ε!εει· ννε1σ!ιειι οι ειε 18. Ε'ε!ιι·ιιει·

ει. ε., ιπι Αιιεε!ι1εεε εε άειι νειιιεε· εεε Πι·. ν. Βει·ε· «Πε!ιει

ειιιειι 11'ει!!νοιι θεεορ!ιεε,·εεεεεεεεε»,ι·είει·ιει·ι. !ιει.τε;

εε Με· ειιιε νει·ειειιιιεεεειιετει· εεε 0εεερ!ιεεεε νει·. εει ινε!

ε!ιει· ειε θεειι·ετοιιιιε ε_ιεεεισ!ιε ννει·εειι ιιιιιεει.ε; νοιι ε!εει Με

ε·ειι εεε ννει·‹1ε ειιιε 1'ειεε Πεεεε ι!ει·ε!ι σε. $ιι·!!‹ιιιι· εεεεεειι,

άειιιι εεειει: ειιισ!ι ειεειι Με 8ε!ιι·ει ε.ι·ιε!ει·ιειι Ε'ε.άειι ειε

ε!εει” ε1!ειϋ.!ι!!ε ει·ννε!τει·τ.; ιιεε!ι 4 νεοε!ιεε !ιεειιιε ειε

Μεεεεννεεάε εεεε!ι1εεεειι ενει·ι1ειι. .Με ίε!ιι·ι. εει· !ι1ειεε Πει

ιιειιι (εε. 8 .1ε!ιι·ε Με) εισ!ι εε!!ιετ. ειε 5οε‹1ε ε.εειειετ!εΙοε ειε.

(ΠειιιεΙ1εΠε1.101ι.)

2)Πειεειιετι·ιει·ι νοι·τι·εεεεεει· ειε Ρι·ερετεε: εειιιι

Ρειιεειεε Εεεε! εισ!ι ε!εει ννε!εειιι'ει·ιειςε θεεε!ιινιι!ει. ιιι εει·

ι·εο!ιιεε Πει·ειεειεςι·ε!ιε; ει· εεε!ιτε εε ειεεε '1'ειιιει· εάετ ειιιε

'Ι'ιι!ιει·1ιεΙοεε; εε! εει· Ορει·ε.ι!εε ννιιι·εε ιιι εει· Τε: ειιιε _Τε!ιει·

!ιιι!οεε !ιεεετει!ει·ε εει! εκει· εεε Οοεεειιιε, εε εει 1Βιειιιιιιι

ειιεεεετ.ε!!ε εει· Αερειιι!!ιι.

Ιιι εεε !.εεεεε εεε εεε!ι ιιι άειι ε!ιι·ιεειι Τει1εε εεε Η.ϋι·

ρει·ε !ιοιιιιιε ει· !εειεε Τεεει·1ιε!οεε εετεεε!ιειι, εε εε!ιειει. ι1ε!ιει·

1ι!ει· ειε Ε`ε.!1 νοιι ριιιεει·ει· 'Ι'εεει·Ιιε!εεε νοιειι!ιεεεε. Πει·

Ρετιεετ εε!! ω. 2 .Τε1ιι·ε !ε.ιιε· νει·1ιει· !ιι·ειιι!ι ι.ςεννεεεε εε!ε.

Ιιι ειε Τεε·εεοι·ι!ειιες ειιιτι·ετεεε, ει·τε!!!: εει·

Ρι·14.εεε 1! Πειτε Πι. Κε!Ιιιιειιιι άεε πιο", ε·ε!ε!ιει· εειεεε

ιιιι€ε!ιειιε!ειεε νει·ιι·εε· 1ιε!τ.: «Πε!ιει· Βιιιι·εεεει·ιιι

..Γενιειιει πι!τ Πεειοεει.τει.ιειι». (Βι·εσ!ιειετ εεε

ΪϋειΙ!σ!ι ιπι Πι·ιιεΚ ιε εει· $τ. Βετει·ε!ι. ιιιε‹1. !νεε!ιειιεσ!ιι·.).

Ιιι εει· Γο1εεεεειι !)!ε!ιεεε1οιι εινι·ει!ιιιι Πι·. νοε 5τι·χ·Κ

ε!εειι Γε!! εεε εειιιει· 1.)ιειιιε, ενο σε. 8ε!ιννιει!ε!ζει:ειι εει· Πιε

ε·ιιεεε Με πει 8σ!ι!εεε εει· ει·ενειιιε.ι !ιεεεεεεειι; ει· οεει·ιει·τε

18 Μεεειε ιιεε!ι Βεε·!ειι εει· θι·ενιειιΜ, ειε Ε'ι·εε!ιε εναι εε

ι·ειτε ε!ιε;εετειεεε. Νεε!ι ι1ειιι Αεί!ιειειι εει· Κι·ειεε!ιεεεεεεεειι

ειιιε ειε 1:1'ι·ειι εε εισ!ι πε ει!ιε!εε; ει· ενειιετε εε!ιει· εοε!ι 14

Τεεε εει. εει· Ορει·ει!ειι, Με ειε Ρι·ειε !ιι·εϊτιεςει εεννοι·εεε εει.

Πε ει·ννιεε εισ!ι. ειιεε !ι!ει· ο11°ειι!ιειι· ειεε Τιιεειιε·ιεν1εΜ.ενοι!εε·;

ειε Β'ιιισ!ιτ. εκει· εεεεεεπεσεεεε; εε !ιεειε.ιιι1εε νει·υνεε!ιεεεεεε

εει; ε!εει Πειιιι, ινε!σ!ιει· εει εει· Ορειει1εε ειει·ιεε; ειε Εεεε

ει·Ιιε!ι.ε ειε!ι πει. ειιά !ιεεειε ειε! 1Νεε!ιεε εε.ε!ι εει Ορει·ει!εε

εεεειιε ειιι!εεεεε ννει·ι!ειι. ΗΜΙε ιιιεε ιι!!!ιιε!ι.ιε· ειε Ορει·ειιοε

εεειεε!ιι. εε !ιετιε ιεειιι ειε !ε!ιειιι1εε 1(!ει! !ιει!ιεε 1ιεεεεε. Πει·

Ρε!! Με !ιιει· ειε εε ιι·εειεσ1ιει·, ε!ε εε ε!ε!ι ειε ειιιε ε!ιει·ε

ΕΣι·ειεεεειεεεε !ιεεεε!ιε.

Πι·. Κ ει!ιιιε ιι ιι !ιεειει!ε;!, Μ" 1ι!ει· ειιιε 'Γεεεεετε.νιε!ιετ

νει!εε, !εάειιι οι εε!!ιει θε1εεεε!ιειτ. !.ιεττε, άειι Γε!! εε εετει·

ειισ!ιεε.

Πι, Κ εοι·ι·ε ιιιεσ1ιιε ιιι ειπες εει' (Με Τειιιρει·ειει·!ιετνειι,

ενε!ε!ιε Πι·. Κει1ιεε.ιιιι ει·νι·ε!ιιιι εει, !ιειιιει·!ιειι. εεεε 'Γεω

ρει·ειει·ειειεει·ιιιιεεε είε νοι·1εειιιιεεε, οϊτ Με 8911. Πει·ε!ι ειε

Τειερειειει·ετε!εει·εεεεε ειιά ειε Π!εΒιιοεε Μ!. ειεσ!ιιινει·ι,

ιιιε.ιι ιιιεεε ειε!ι ι1ειιε εει ειε εεεεεεειε Αεεειιιεεε ει.ει.:εε,

ειπ ειιε!ι ειιι·ε!ι Ρι·ε!ιερειι!ιι!ειι Ζει θενν!εε!ιε!τ πε !κειειιιειι

ειιε!ιειι.

Πι·. Κιιοι·ι·ε εειιιειιετι·ιει·τ ννεπει· ειε Ριερε.ι·ει., ενο Με

Γιεσ!ιτ ειε Πιιι!πιειιεεεε εε!ε.εει·ι. Μ. (Ε!ει·εεε!ιει·ετε.ε!εει), ειιά

ι1ειιιι ειε εεεειεε, νεο εει· Β'οειεε εε!ιοιι ιει1ννειεε εεε εεει

Ρ!ειει·ιεεεεεε !ιει·ειιε ννει εεε Με Αικ1ειεεε Με.

Πι. Κ ε11ιιι εε ιι !ιειιιει·Ιιτ Μ”, εεεε ει· ε!εεεε Βιεε1ιεει εει·

!ιε!!ιεε!ιοι·εεειι Βιει· ννε!ιι·ειι‹! εειεεε Βιεε!εεει· Αιιίεει!ιε!ιεε

ειισ!ι 1ιεο!ιεε!ιιετ. !ιε!ιε; ειειιιε! εε!ειι εε ειεεει Τεε;ε εει·ε!ι ειε

Ορει·ετιειι 2 ι1ειειι!εε Ρι·ερει·ειε εεννοεεεε ννοι·ι!ειι.

Ιιι !ιεειιρ,· επί ειε Τειιιρειε.τει·ετε!εει·ιιες· εειιιει·!ιι Ηει·ι· Πι·.

ν. Β ι.ι·γ ε, τ1ειεε εε! ε!ιεεετει·1ιειιειι Ποετειι όιεεε ειε Βεειε! εει,

`ιιε!ει !ε!ιειιι1ειι _ιεεεε!ι εε1ι.εεει·; σε ειε Τειιιρει·ειει·εε ιπι ει·

ε!.ειι Γε!! πεί Βεεει·ρτιοεεει·εε!ιειειιεεειι ειιι·εσΜΜε!ιι·εε,

ιιιϋεετε ω ειιιιε!ιιε Γε!! εετεε!ιε!εειι.

Νεσ!ι Πι·. Κ ε!!ιιι ε ιι ιι ιιιεε!ιι ειε Βιιιι·εετει·ιεει·ενιά!ιετ. Μι

!ιε!εε Τειιιρει·ε.ιιιιειι; ιιει· Ί'ειερει·ετειειειεειεεε Πεμ 8·ειεε!ιε

!!σ!ι ειιιε Ιει"ε!ιι!εε ιιι Οιι·εεεε, νσειιιι ειε Ηε.ειιιετοεε!ε εειιι

Πε.ι·ιιι ειιί!ιεει; ε!εεε Τειιιρειε.τειεε εε!ιννιιιεεε ειιεεε!!εε ειιε!ι

εν!εάει· νοε εε!!ιει; ε!!εεε Τειερει·ειιιιεε !ιει·ε!ιειι νιε!!εισ!ιτ εει”

Ιε!'ε!ιτιειι Με εειε Βεο. σε!ι σειιιιειιε!ε; ιιι εε1ε!ιειι Ε”ει!!ειι ειι

τ!ει ειιιε ειε Ηεειιιειοσε!ειιιιιειεει·εε εεεεεεει·ε ειει·!‹.

Πι·. Η ει1ιιιει°ι ιι !ιετ ε.ιιε!ι ειιιιε,ιε τοτε Β'οειειι εεεε!ιεε, εε

1:ειιιε Τειερει·ειιιτετε!εετεεε νει·1ιεεεεε.

2) Πι·. Π. 8 εε ννει·ε εε1ι εε!ιιειι ε.εεε!ιεεειμειι νοι·τιε.ε:

«Ζει· Εοι·εεε1εο!ιειι Βεειτ.ει!ιιερ; νοιι Κορί

1ΣΙ'ΒΠΙΠθ11».

Πἱε!ιεεεἰεε:

Πιο νοε .Τε!ιι· ιιι .Τε!ιι· νει·ιιιε1ιι·!:ε Αεε·εεεειιε· εει· Ι.ειιι!ιε1

ρειι!ιιιειι ειιά Με εε.ιιι!τ ε;εεἱε!;ιει·τει·εε 1Βι·ι'ε!ιι·ιιιιεεε ε!εει· ε!ε

εε!!ιε εεεριεε!ιεεε. 1ιειοει: Πι·. νοε ε ειε Ψισ!ιε!ε·1ιειτ εει·

Γ.υιιι!ιεΙριιε!αιοε Με ά!εε·ιιεετιεε!ιεε Πι1!'ειιιΜε! εεσ!ι Πε· Με

0!ιτεεειετε, ε. Β. εει εει· Πιιιεεεεε εει· εει·ϋ εεε Πεε!εε·ιι!ε

ειιά Αεεεε!ι!ιιεε εει· ειιι·ιεειι. Ε!ειιιε! ννει·εε εεἱ ειιιειιι εε!ιιει·

Γε!!ε 1..ιι!'τ εεριι·ιει·ε; ει· ι'ι·ει.=;ι. εε!ιει· εε.ε!ι εει· 'Ι'εσ1ιε!!ι εει·

Ι.ειιι!ιε!ρεε1ιτιοε; ,ει·οεεε Πι·ιισ!ιεσ1ιννεε!ιεεεεε εἱετ! _!ε ιιιιιιιει·

ιιι άετ Μπειειτει· εεεεεε!.ιεε ενει·άεε. εει ειιιειε Γε!! νοιι Ρειι!ι

ιιοε Μ. εει· Πι·εο!ι = Ο εεεεεεεεε. - νε ε ε ω· εεινε!ιε!!ε!ι

ε!εε Ηο!ι1εε.ι1ε! ε!ερ:εετεεεεε εει! άειιιιι ε!ιιι'εσ!ι ά!ε Πει·ε!ιτε

εριεε!!!ϋεε!,<.ε!ιεπ ε!ι!!!εεεεε 1εεεειι; ειιιιιιε! πω. !ι!ει·1ιε!Πείτ

ειε. Πει· Γε!! ειιιε· πε θι·ειιι1ε, εεσ!ι πετ εει· ειι!τεε ι1ει·σ1ι

ειιιε Πιιεεεεεεεει·ειι, ννε!εεε εε! εει· Αει'εε!ιειε εσ1ιεε νει··

!ιεεεεε εει, νιε!!εισ!ιτ εειει·ειετ.ει επεσε ειιιε 5!ειιεε1ετεεε,

εει! ε!εει; εει·ε!ι ειε !ειιι'ι.εεριι·ει.ιεε ειε.

Πι·. Ε!. Βε!ι ενω· 2 ε! εεε εει· ΙΛτει·ετιιι· ε!εει !ιε!ιειιετ.

εεεε εε! εε!ε!ιεε Κι·εε!ι!ιειι.ε!ιι!εει·ε. ννε1σ!ιε Κεεϊτ.ι·ε.ειιιειι Με

!Ωειετ.ε!ιειηε νει·ι!εε!ιεε, ειε Οει·εει·οερ!ιιε!!!εεεε;!ιε!ι ιιιιτει·ειισ!ιτ.

ε·οι·ι!ειι εει; εε!εει· Με!εεεε· εε.ε!ι Εεεε ειιιε εει εειιιειε ει·ετ.ειι

Ρε!! !ιειεε εει·εεε Μεειει;!ι.!ε ειιεε!ιειειι. ειε ιεεειεςεε.!ει· Βε!2

εεετε.ιιι! εει. !ετ!εε!ι εισ!ιει· !ιεει.ε.εεειι ; ει· νεο!!ε ε!ε!ιε εει.εσιιει

εεε, ινε ειε Πγιερ!ιοογεεε (ιιι εει· θει·εειοεριεε!ι!εεε!ε!ιειι.)

!ιει·ε;ε!ιοιειιιειι εειειι. Ιιι !ιετι·ει1' εεὶεεε 2. Γε.!!εε ε!ειιιιτ. οι ειιιε

!!ι!εειιι€Με εε, εει! ιεεεε ι!!εεε!!ιε εε!εει· Αεεισ!ιι. ιιιισε ειπ

ι1ειιι 'Ι'ι·εεειε ιιι Ζεεεειειεε!ιεεε εε!ιι·εε!ιι ννει·εεε; ν!ε!Ιε!ε!ιι.

Μ. ειεεει· Ρε!! εεε!ι ιιιεΙιι· Με ε!εει εει·εεε Μεειες!!;!ε. Βει εει·

Μεειε;Με εει·εεε ενιι·!ιε ειε Πεει!ιε!ριιε!ι1:!οε ε!ι·ε!ιτ !ιε!!ειιά;

εει ε!εειε Π!! νοε σει·ε!ιι·ε!ει· Ι..ιιεε ννιιι·‹1ε άιιι·ε!ι ειε Πεει!ιε.!

ρεε!ιιιοε ετει!ιε 1η·ειρ!ιοσγιεεε άειε!ι ειε Ριιιι!α1ειι 1ιεεει:ετ!ει·ε ;

ιιεε!ι εει· Ρεε!ιι.ιειι εε! ειε 'Γεω ει·ει.ει·, Με Κεενε!ε!εεειι

εε!ιειε.εάειι εεεείε!!ε ειιά εε Με εε!ιει·ίε εει'.

Πι·. Βε!ι ι· ιι·ε.<,;ι εε, σε ειε Βειιτ.8εειιει.ει·εεε!ιειιε ιιι κ1ιεεειι

Γε!!ειι νοε Κεριιι·εειεεε νοε Πι·. Βε!ι »ειιιε ε.ιιε·εε·εεει.

ννοιεειι εει; ει· ιιιε!ιιε πεσει ειε Β. -Πειει·ειισ!ιιιεε· Μ! Γε.1!εε

νοιι Ε'ι·ε!ιιει·εε, εεεεει·ιι εει·εεε εει εεε νοε Βε!ι ειιιε ει·

ιινε!.!ιειεε. ειε !ιεἰιιε Γι·ε!ειει·εε ε!εε·εεει!ε!ει·τ πετάω εε!εε ;

Πει. Β ε ιι ε ε ι Ι: τ. !ιε!ιε ιιι εο!ε!ιεε Ε'5.!!ειι εε Μι· τ. εεε!ι ε."

νει!ετεεεε ειε Β.. Πει.ειεεο!ιεεε εει·ε!ιεεΠι!ιι·ι εει! Με εει·

εεΙ!ιε σε! ερεπει·ειι Διιϊιιε!ιιιιεε ειε Κ1ε!ιιει·νσει·εεε

εει· 8σ!ιετ.τ.εε εει' εεε Ρ!ε.ττεε !ιοεεεετ!ει·ειι !εϋεεεε, ειιά ειισ!ι ε ι ιι

νει·εε!ιννιεεεε ιτε Πεειε εει· Ζε!!:.

Πι·. Βε!ιι· Με: θε1εεειι!ιειε εε!ιε!π ι1ιεεε Βεεεε!!ι!.'εεεεε

Ρ1εττειι πε εε!ιεε.

Πι·. Ε. 8σ!ιννετε νει·ιιε!ετ Με Β.-νει·Γεει·ειι Ιιεἰ εε!εεε

Γε!!εε ειιςεινειικ1ι πε !ιε!ιειι.

Πι·. νεεε ει·1ι!!ει·ι, εεεε ει· ε!ιεειε.!!ε ειε Βεεεει!ιτ'εσ1ιεε

Β!!εει· ι.;εεε!ιειι !ιε!ιε. άοσ!ι Εεεε ει· εεε Με! ι·εε!ιτ νοιι !!ιιιεε

ε!ιει·εειιεεε; ει· !ιε!ιε εἱσ!ι ιιι άιεεει· 14"ι·εε·ε ει!! Πι·. θε εε·

!ι ε εσ!ι ιιι νετε!εεεεε ε·εεετε!: ειπ! !ιε!ιε !ει2τει;ει· Με Μει

εεει; εεεεεεειι, ι1εεε !ιειιιι Ει·ινεο!ιεεεεε Με” Β!!τ1ει· ιιι εε!

ε!ιειι Γε!!εε νοε! ε!εει εει”τιεπειι νσει·ι!ειι, !ι6σ!ιετ.εεε εοε!ι

!ιειιιι !εςεεε!!ε!ιεε Βε!ιΜε!. 8οι!ε.εε ει·ν!ιε!ιιι!. Πι·. νοε ε, εεεε

ειπε ειισ!ι εεε Μεειειιε'εε!ιεε Βγειει.οιιιεε!ιειερ!ειι ειπ εει·

1.ιιιιι!ιε.ΙριιεΚΠεε εε !›ε!ιειι‹1ε!ιι ρι·ερεε!ειτ !ιε.!ιε, Με!! !ε εοΙσ1ιεε

Ε'ε!!εε ε!εε νει·ιιιε!ιι·εες εει· θει·εει·οεριεε!11ϋεε!ε!ιειε 1ιεεειιι

ιιει·: ννοιι!ειι εει.

Πι·. Ε. 8 σ!ι ννει·ε ιεε1ιιτ ειιιε, ι1εεε ειπε νἱε1!εἱσ!ιτ εε!εεε

2. Ρε!! Με Μειιἱειε'εεεειι 8γιερωιεεε!ιειιιρ!ειι @ειιιε !ιεεεε;

εει· Κιεε!-ιε !ιε.!ιε εεεεεεεεε, εεεε ει· νοιπ Ε`ε!›ι·εει· Με Με!

ειε εε ετε.ι!ιεε 8σ!ιννεε!εεε εε!ιε!π !ιε!ιε, Μ" ει εεεννεεεε

ε!εει. !ιε!ιε ει·εειιειι !πειιιιεε; νιε!!εισ!ιΙ: !ιετ.!.ε ιιιειι !ι!ει· Με εει·

1.ειιι!ιε!ρεε!ιτιοε Βεεεει·εεε ει·ιΙε1τ..

Πι·. Β ε ι· ιι ε ‹1 ο ι· Η !ιε.τ ι1ιεεειι Κι·εε!ιειι ιιιε!ιι·ιιισ!ι ε·εεε!ιειι;

ειε Ηειιετεγιιιρτοιιιε ενει·ειιειε ειει·!ιεε 8σ!ιννεε!ιεε εετ! Κυρ!!

εε!ιιιιει·Ζεε ; Βε!ε,εεει!ισ!ι ειισ!ι Τειερειει.ειετειεει·ειι€ειι; ε·εειι

εε τ!ειιι ΚιειιΚειι !ιεεεει· ειιιε, Με ει· εεων!εσΙιειι ειισ!ι εισαι·

εωιει.

Πι·. 1? ο ε ε: Νοε!ι Με!. Β ε τ. τ. ε !ι ε ι Με σε Αεεε!ιειιιιεει

νει·ιι·ειειι, εεεε εει· Μ. Β.-Κοιιιρ!ειι !ιειεε Βι·Ιζιεε!ιεεε εει·

Βε,ε.ιεεεεεεε εει; εει εεε Ειιρει·!ιιιεετεε εει εεε!εισ!ι εεσ!ι ιιε

ιιιει· ειιιε νετ!ετεειιις εεε Κ1ειε!ιἱι·εε εείΒιετιειεε.

Πι·.11.8σ!ιεεϊε!ει:Πι·.5ε!ιενει·ε Με εενει· ενει·εεε

ε·ο!!ειι, εεεε ειιιε εει εει· Βε.<;ιιιεσ1ιτειιε νοε Κι·εε1ιεε ειπ

εο!ε!ιε11 Κεει'ιι·εειιιεε ιιι εεε ει·ει.εε Μειιετειι ειιιει· εε ερει

ιε!ει!εο!ιειι ΑιιΠεεεεεε· !ιιι1ε!ε·ε; ει·, 8ο!ιεει'ε!ει, ιεειιιε.

ι1εεε ιιι εε!ε!ιειι 11'ει!!εε εεε! !ιειιι Νεει·ο!εεε άει·ει·1: νειιε!ιιεε

ννειεε; ιιιειι ε·ϋιάε εο!σ!ιε Κι·ε.ε!ιε ιιι _!ε‹1ειε Γε!! εεε! ενειι!8

ετεεε ειε .1ε!ιι· με;; εεε!ιεε!ιιεε, ε!ιε ιιιεε ειε Πι·ιε!! Με.

Νοε ειε Ογετοάιεεεεεε ειι!ιε!εεμ, εε 1ετ εοε!ι !σειιι ε!ιεε!ι!!εε

εεεεεε Πιτει! ιιι εει Πεμ ει·:ιε!ι. ε·οι·εεε ; εεει·1ιειιει. ννοιάειι

Μ. ειε !ιεεεετ!ειε νοε ίι·εεεϋειεε!ιειι Δει2τεε ειιά εε ειιιε εε!ιι·

ν!ε!ε Ε'ειΙ!ε !σεο!ιεε!ιτει. ε·ει·ι!ειι, ειε εε! νοι·!ιεεεεεει· Εεεε ειιιε

. ^____εεω
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νει·ιιιε1ιι·ππε τ1ετ1ινπιο1ιοεντεπ ιιι άετ Οετεπτοεπἱπε1ἱ1ϋεεἰε1τεἰτ

Βετπποεπ ντιιι·οε, εο οεεε εἰπε νει·πιε1ιτιιπι; εει· 1.νιπρ1ιοοντεπ

-ποε1ι πἱε1ιτ πεετιιττετ, ε1πε Μεπ1ιιςιτιε επειιιιε1ιπιεπ. ν1?επιι ιιι

ι1επ Γε.ΙΙεπ νοιι 8ε1ι. πεοΙι άετ· Ριιπ1ττ1οπ Με ΙινπιρΙιοεντεπ

εε1ιενεπάεπ, εε τετ (Με επ1ΐεΙΙεπο. 8ε1ιι· οττ 1ιεοπεεΙιτετ ειιιε εετ

άετ Μειιιιι€1τιε εει·οεε. τι·οιε Γε1ιΙειιε εει· 1.νπηιτιοεντοεε οιιιιει·ιιο

οτε 1ιε1τεππτεπ Κι·επε1ιε1τεενιιιπτοπιε. ·

Πι·. '1'Π1τι τι; 1ιετπετ1ττ, ι1ιιεε ειε ττε.οιπιιτιεε1ιεπ Νοτιι·οεεπ,

ννεΙε1ιε ετο1ι ειιιε εοΙο1ιειι Κορττι·τιιιιιιεπ επτνν1οΙ‹εΙιι, ὶπιιιιει· ετετ

.εε1ιι· νιεΙ επετει· ειιι· Βεπιιτεε1ιτππε εεΙε.π8·ειι ; εε ει·εε1ιείπτ Πτι·

ι11ε Βεεπτεο1ιτιιπε Ποπ 1ιι εο1οιιεπ Ρ'εΙΙεπ ιι1εΙιτ ττε1ιτη;, επ εε1ιι·

επί άεπι Πετ'εΙιτ εἰ πε ε 81ππεε, Με ετεε εεε Ο1ιι·εε ω. 1)ι·.

1ΐοεε) ιιι εεΙιτεπ, εοπι1ετιι επί' (Με ΒιιεειιιΜε, 1πάειι: εεννϋτιπ

πω. εΠε 8ἱππεεοτεεπε 5εττο1ΐειι ε1πο; εε τετ Με 8επεἰοἱΙἱτπ.τ

νἱεΙτειε1ι πιοο11Μεττ, εε 11ιιοετ ετεε ΒτπεεΙιτε.ιιΒιιπ,ε άεε θε

ε1ε1ιτετ'ε1:1εε. Με: Με νεεοιποτοι·1εο1ιε θε1ι1ετ τετ ι.χεετοι·τ ετε.

Βι·. Ε). 8οΙιννει·ιε.πετ1τεππτ άεπι Ψει·τοει·8ε1ι6πτ'εΙο τ

εε1ιειι Βειπει·1τιιπ,ςεπ; ννειιιι _)ετΙοο1ι Ιιε1 ειιιεπι εεἱπει· Ε'ττΙ1ε ειι

ει·ετ εἱπε ιπι1επτε· τι·ϋτιε Β'ΙΠεει€Βε1τ πει άετ· Ριιιικτὶοπ Β·ετιιπάεπ

ννιιι·ι1ε, οιιππ πεο1ι 8 '1'ερ_·επ ειιιε εειεε Μεεε, εο εειεε ετεε

11'ε1ττοπι :ιιπι ενεπτττετειι επ, άεε ενεπτιιεΙ1επ τ1ιει·ε.ρειιτιεε1ιεπ

ν17εττ ποο1ι ι.νεττει· επ 1ιεο1ιεο1ιτειι.

1)ι·. 11 ο ε ε ιιιε1πτ, εειεε Πι·. 8 ο 1ι τν ε. τ 2 ΙιεπρτεεεΙιΙ1ε1ι άε.νοι·

ννιι.τπεπ ννοΙΙτε, οιι.εε εἱιι Ττειιιπε., ννεΙεΙιεε επτε.πεε Ιε1οπτ επε

ε1ε1ιτ, εποε Με ΙετοΙιτ1ιειιττε11τ εειεε.

Πι·. Π. 8ε1ιννετε ννε1ετ τ1ει·επτ' πιο. ι1ε.εε Κορρε'ε Μεὶ

οπο;; πιιο1ι άεε '1'ι·ιι.ιιιπιι. πιοΙιτ ειιιπιει1 άεε Κορτ' Βιετι·ο11'επ ειι

1ιετιεπ 1ιι·ο.ιιεΙιτ, οπο ετεεε ττοτει1ειπ Ιιεεεἱοπεπ 1ιιι θε1ιιι·π νοτ

1ιοιιιιπεπ 116ππεπ.

Πτ. Η τι ε 8 ο 1ι ε π το 1 ε τι Βεὶ ω· Βεο1ιεο1ιτιιπε νοπ τι·επ

“ ιπετιεε1ιεπ Νειιι·οεεπ ι1επ1ιεπ ν1ε1ε Αει·ετε ετεεπτΙ1εΙι ι·εο1ιτ. εω

Ιιει·ι18·, ιπάειπ πειτε; 8ἰιππ1ετἱοπ οπο Πεοει·ττε1οππε επεεποπι

πιεπ νν1το; οε.1ιει· ε1πά οἱε Βι·οιτεκππε·επ άεε Ι)ι·. 8ε1ι. εε1ιι·

ννἱοΙιτ.ἰρ;. 8ο "Με ε. Β. ε1π 1ι1ε.ιιπ πι1τ. εειπεπ ΚΙοε;επ 1ιειπε1ιε

ε.1ι.=;ενν1εεεπ ννοι·οεπ οπο πιει· εΙε ειιι Αι·τει·ιοε1:1ετοιιΚει· ει·1τΙει·τ

εννοι·ι1επ, οΙιιιε τ1ε.εε ιπιι.π εεἰπε Αιιειππεεε Μεεε ετιιοτει·τ πειτε

ππά Με εποΙιο1ι εειε Κι·οπ1τοποοςεπ Ιιεἱ άετ επτεε1ιειοεποεπ

θει·ιεΙιτεε1τιππε νοι·8·ε1εειτ ννιιι·οε. ετεεε εΙε1ι.οεεε νοπ Βι·.

Β ε ι· Β οι ιι ιι ιι ε1πε Βεε1ε1ι·ιι.1ιτιιι· 1τοπετετιει·τ ενοι·τ1επ των, ππά

ετεεε «Με Ατι·ορ1ιτε ειπεε $ετιπει·νειι οτε Β'οΙε:ε άεε Ππτ'ε1Ιε ντιπ.

8ε1ιεπίεΙοτ ιπϋε1ιτε πετοπεπ, άεεε ιιι ιιΙΙειι Β`εὶΙεπ, ενο ετεε νει·

1ετειιπε άεε Κορτ'εε νοι·Ιιερ;τ, οτε ΚοΠε8ειι Με ΜϋςΙἱοΙιΙτεἱτ

ετεεε οτεειπ1εοΙιεπ Πι·εο.ο1ιε άετ· Βεεο1ιννεττ1επ πιο1ιτ εποε ννεἰ

τει·εε ε.Ιιι.νειεεπ εο11τειι. Μεπ εο11τε εοΙο1ιε Κι·ε.πεε ιιιοπετε1επε·

1ιεο1ιεε1ιτειι; πο! $ε1ττ1οπειι ννϋι·άε πιιιπ νἱεΙε Β`ϋ.1Ιε 11πάειι, ιιι

άεπεπ ιπεπ ετε!ιτ, Με:: Με ΚΙε.<ζεπ εει· Ρετιεπτεπ με: 1ιει·εε1ι

του: ννε.τειι. .

τ1.2. 8ε1ττετει·:Ι)ι·.ΤΙιεοάοι· 8ο1ιτνει·τε.

ΈεεεειιεεΙιτ1ε1ιτειι.

Ρετεοπει!ἱει.

- Ζιιπι Πἱπἱετει· άετ νοΙΙ:εε.ιιΕ1:Ιϋ.ι·ιιπε, άειπ

1ιεΒε.ππτ11ε1ι ειιο1ι :Με 1πετιτιιτ1οπεπ ειιι· ΑιιεΜΙοιιπ;-: νοιι Ζ1ν1Ι

ιτι·ετεπ ιιπτετετεΙΙτ ετιιτ1 ππά άειιι ιο πττετιετει· Ζε1τ ννε1ιι·εεΙιειπ

Με επε!ι Με πι11ιτει·-πιεο121π1εο1ιε ΑΚει1ειπιε ιιπτει·ετε!Ιτ ννει·

τ1επ "πο, ἰετ εει· Ηοτιπεὶετετ άεε Α1Ιετ1ιδοΙιετεπ Ηοτεε (Ντιέ'

.Το1ιε. ππ ΈοΙετοι ειιιτιιιπτ ινοι·ι1επ. νοπ Πειιεε ειιιε .1ιιι·ιετ.

Ίιε1τΙειοετε θτε.τ '1'οΙε τοι εεΙτ 1893 άεε Ροετειι άεε νεωτε

ειι1επτεπ εει· ΔΙιτεοεπιτε ω· Κ11πετε.

- Αιπ 10. Νονεπι1ιει· π. 8τ. 1ιε,ςιπ,ε· άετ Π1τεΙετοι· άεε Ιπετἱ

τοτε Με. εκπει·1τιιεπτε1Ιε Ρενο1ιοΙοτ.:1ε επ άετ Ι.ιε1ρ:1Β·ει· Ππὶνετ

ε1ττττ, Ρτοτ.Πι·.1ν1ΙΙιε1ιιι Ψπποτ, Με 5Ο-_) Μιι·ι8·ε

.1ιι1ι115.ππι εεἱπει· πιετ1121πιεε1ιεπ Πο1ττοι·ρι·οιπο

Με π. Πει· 3ιι1ιι1ει· 1ιεειτ:ετ πεΙιεπ εει· πιεοιειπ1εε1ιεπ Ποετοι·

Μιι·οε ε-πε1ι Με πΙι11οεορΙιτεοΙιε; ει1εεει·οεπι πετ Πιιπ οτε θϋττἱπ

εει·· Πιιινει·ειττττ. οιιι ννϋι·άε ειιιεε ΒΙιτεπάο1ττοι·ε εει· Βεε1ιτε

νει·Ιιε1ιετι.8ε1τ 80.1ειΙιι·επ ντ·ιτ14τ ω· εεεεπννε.ττιε· ιιπ '74. Ι.ε1ιεπε

__ιε1ιι·ε ετετιεικ1ε θεΙεΙιττε, εει· Με Βε ι·τιπάει· ππά 1ιει·νοπτε8επι1

ετεε νει·1.ι·ετει· άοι· εερει·τιιιειιτεΙΙεπ ενο1ιοΙοειε εΠιεπ ννε1τι·ιιτ'

;επιεεετ, ιπ Βεὶρετε.

-Βιιε .Τπ1ιτΙεπιπ εε1πει· 25-_ΜΙιτ1,ςεπ 11εΙιττε.

τ1ι.:Ι; ει τ ε.1ε οτοεπτ11ο1ιει· Ρεοτ'εεεοι· άετ Με. Ρετ1ιοΙοε1ε απο

πετ1ιοΙοε·1εε1ιεπ Απετοιιιἱε ειι άετ Πιι1νει·ειτιιτ ΜἱΙπεΙιειι τ'ετει·τε

επι 18. Νονειπ1ιει· π. 8τ. Πι·. Ο. ν. ΒοΙΙ.ιτι ΜΗ· απ' Μεττθ·

εε1ε1ιπετε Ρετ1ιο1οςε ετε1ιτ ιιπ 88. Ι.επεπε_ιεΙιι·ε.

- Ρι·οτεεεοι· Βοπει·τ Κοο1ι1ετ νοιι άετ Βει·Ιιπετ Με·

τ1121πιεο1ιε π θεεε11εο1ιε.1τ,επ 8τε1Ιε άεε νενετοι·1ιεπεπ

Θε1ι. 8επ1ττττετε.τε Ι)ι·. Ντε εε ιι τ Ει ιι 1 , ιιιιτ τςτοεεει· 5τιιιιιιιεπ

τιιε1ιι·Ιιε1τ εειιι ετ.ε11νει·τι·ετεπάεπ νοι·ε1τιεπι1ε-π

ε:εννιι.1ιΙτ ννοτοεπ. Με ετεεε πει· 1ιιε1ιει· ετετε ειπεπι ετεε

τιεε1ιεπ Αι·ετε 111ιεττι·εε·επ ννοι·οεπ; Με Βει·11πει· Αει·ετεεε1ιε.ττ

Μ: εειιι ει·ετεπιπε.1 εεττ άεπι Βεετε1ιεπ εει· 11εάι2ιπιεε1ιετι θε

εεΠεεΙιεττ νοπ εειιι ε1τειι ΒτειιεΙι εεε·εεεπεεπ, ιιιπ Ρι·οτεεεοι·

.Κ οο1ι. άετ )ε 2ο Βειι:1ππ εε1ιιετ Ι.ιιιιΠιοτιιι ρι·ιι1ττιεο1ιετ Ατ2τ

"τα, επι οεεοπτ1ετεε ΖετοΙιεπ ιΙιτει· νει·ε1ιι·ιιπε επ 8·ε1ιεπ.

- Πἱε ι1ειιτεε1ιε ο.ιιοτοπιιεε1ιε θεεε1Ιεο1ιείτ 1ιεεοε1ε1ιτ18τ11ιι·ειιι

νει·ετοι·οεπεπ 81ιι·εποτεειοεπτ.επ Ριοτ'. Βι·. ΑΙΙιει·τ ν. ΚτΠ

Ιι1εει· ιιι λΝϋι·ε1ιιιι·ε; ε1π Ι)ειι1ιιιιεΙ ιιι εετ:επ.

- Α ιιτ Απι·ερ:ιιπε· εεε Οπει·ιπετ1Μπ ε.11περε1ττο1°ε Πι·. Ν. ν.

Α π ι· ε ρ τετ πειτε Μεοτειπε1τετ ειπε Κ ο πι ιιι τε ε ι ο ιι ε πο·

Αιιεει·1ιε1τιιπε εἱπεε 1Σπτινιιττ'εε ττ1ττ1ε.ε 58.111·

τ ε. τ ε κιν ε ε ε π το Β ιι ε ε 1 ε ιι τι ε;ε1ι1Ιοετ ννοι·τ1επ. ννεΙε1ιεπ εει·

Μιιιττιτςεπ Βε1ε1ιεοιιιπε νοηςε1εςττνει%1επ εοΙΙ. 2ο θΙ1εοει·π ι1ιεεει·

ιιιιτει· άεπι νοι·ειτε εεε τ)Ιιει·πιεοιπιπεΙτπερεΜοτε 1ιε1°ετετιτ1ετ1

Κοπιπιιεειοπ ε1πο εεννε.1ι1τ ννοι·οεπι Πι·. 11. Β ε ι· τ Ιι ε π ε ο π ,

Πι·. Ε). (1οΙοννιιι. οτε Ρτοτ'εεεοτεπ θ. ΡΓ201)Υ1.81Κ, 8.

8ε1ι1ο1οινε1τι απο θ. Ο1ιΙορτπ. άοι· .Τοτἱετ ΡΙ_ιιιεοΙι -

τεε1ιεννεΚ1-ΡΙ1ιιεεΙιτεο1ιτε,νν. 1).8ε1ι1ο10ινε1Π Με

Μεεε. νετει·. Β ε) ε νν ε Ι; 1. (Ε. Ήι·.)

Νε1ει·ο1οςε:

- νει·ετοι·1ιεπ ε1πι1:1)Απι 20. Ο1‹ιο1ιει· 1ιι αει· 11'οι·ετει

Βτιπι1κειι (ΙΑνΙο.ιιο) 1)ι·. ΔΙεκ1ε Ηε1ιεΜ, άει· νοπ ετεεε

Ιετττεε1ιεπ 8οιιε11ετεπΙιεπάε `πε1 είπειιι Πεοει·τ“εΙΙ οει·ιτεΙΙιεπ επί

απ. Γοι·ετει επεσε τ1ι·ε1 ΒενοΙνει·εοπϋεεε - ιιι Με θε1ιΙτττ'ε, ιπ

Με Βι·πετ υπο 1ιι ει.. 8εἱτε ττετοτετ εειεε. Ζε

Μιτειι 1ιπ Γε1ιι·πει· 1888 ε·ε1ιοι·επ, ετ1ιτεΙτ τι” Πε.1ι1π,<.>;εεε1ι1ε

άεπε ειιο1ι εεττ εεἱπε 8ο1ιιιΙΜ1οιιιια υπο εειε;; άτιππ 1858 Με

ΠπΠνετεττετ 1)οι·ρπτ, :κι ινεΙεΙιει· ει· Με 1868 Μετ1Μιι ετιιτ11εττε

ππά εει· Κοτροι·ε.Πιιιι θιιι·οιιιιι. επεε1ιοττε. Νεο1ι ΕτΙεπε;ιιιι€ άεε

Αι·ετε;·ι·.εάεε νει· ει· 1888ειιιτεε Μοπει.τε Αι·ετ 1ιι 'Γε.111°05Χω 111111

νοπ 1888-1888 Κιι·ο1ιερἱεΙειτι·ιτ :τι βειππιιι·ε Π.άν1τιιιο), ιιιπ εἰεΙι

άεπτι πιιο1ι ι.νεττει·επ 8τιιοιεπ 1ιι Βει·Ππ οπο ννιωι 1ιιι .Πι1ιτε1870

Με ρι·ε1ττιεο1ιει· Αι·ετ 1π Β1εςε. οειιει·π‹1 π1εοει·ειι1εεεεπ. Βι·ετ 1πι

Ιετιτειι .Τε.1ιι·ε ειιιε ει· εετιιε Ρτε.τ1ε ιιι 1111.”. επί' ιιιιι1 πω; τω.

ποτε 1.ιι.πά ειιι·ϋε1τ, ννο ει· το εω- ο1ιεπτέεπεππτεπ Ροι·ετε1 ιο άετ

Βείτετιποετεπ Ρειιιὶ1ἰε άεε ΟΙιεττ'οιετει·ε εεἱπε Βιι1ιετε8·ε νει·

τιι·εο1ιτε. Πι·. Πε.ΙτεΜ πο.: ειπε Ιιετιεπεννϋι·άψε ιιπι1 1ιι άετ

(3εεε1ΙεεΙιε.ΐτ @το εεεε1ιειιε Ρει·εϋιιΙἱο1ιΙ‹εἰτ. εε ννει·οειι Πιιιι

@Με ΑΙΙε, οτε Πιο 14ειιπτεπ, ε1π τι·ειιιιο11ε1ιεε Αποειι1(επ 'πε

ννεΙιτεπ! 2) Αιπ 8. Νονειπ1ιετ εειεε 1επεει·ει· Κι·επ1ι1ιειτ εει·

ΟΙιετ άοι· 1ι1εετεεπ ιπι1ιτ1ι.ι·- ιπεοΜιπ1εε1ιεπ ΑΚεάεπι1ε, Ρι·οτ'. Πι·.

Α1ειτοποει· '1'ει·επε21ει, ιπι 81. ΕεΙιειιε_ἱεΙιι·ε. Πει· νει·

ετοι·1ιεπε ννππ1ε ιιι ννε1ιιιιιι· Με 8οΙιπ εἱπεε Ρι·ιεετετε τι" άοι·

τι€ειι τεε1ιτεΙε.ιι1ιιςεπ Θεεε.πάτεο1ιεττε1:1τε1ιε .9ε1ιοι·επ. 1ιεειιο1ιτε

άεε ασεπ” θγπιπε.ε1ιιιιι οπο Μόντε τω... νοι·Ιεεπιιιεςεπ επ άοι·

.1ειιιιει· ;Ππ1νετεἱτϋ.τ. Με ει· 1884 1ιι οτε Ρετει·ετιιιι·ςετ ιιιει111το·

ε1ιτι·ιιι·Β·ιεε1ιε Α1ιτιοεπι1ε ε1πττε.τ. Με ει· 1885 πιιτ εει· εοΙοειιειι Με

ε1ε11Ιε ε.1ιεο1ν1ει·τε. Π· ινΜιπετε ετεε εποε άετ· Απετοιιιἱε οπο

ννει· επτ'επειε Ρι·οεεΚτοι· επ εει· Μτε.οειπιε, εειεε ε.ιιεεει·οτοεπτ

1ιο1ιετ οπο εεὶτ 1887' οι·οεπτΙιο1ιει· Ρι·οτ'εεεοτ εει· ιιοι·ιπεΙεπ Απε.

τοπι1ε. - Μισο ι1ειπ 'Έστω Ρι·οϊ. Ριιε σε ιι τι ιι ε ποτάκι ει·

:πιο .Μιά ω· Α¦τεοεπι1ε ειιπε.ππτ. Ρ. ε... ειπε ,ςιιιι2ε Β.ει1ιε νοπ

Αι·πειτειι ποιπ· ποτ·πιεΙε ιιτιε! νετεΙεἱεΙιειι‹Ιε Απε.τοπιιε. ΑΠΕΜ000·

Ιοειε οπο 2ε1ιΙι·ειοΙιε Κι·1τ1Ιιεπ οπο 8Ι‹ἰεεεπ νει·οτ!επτ1ιε1ιτ. 11πτει·

εε1πει· Βει1ε.1ττ1οπ τνιιι·άεπ εποε Με «θι·πποετιΒε Με Απειοιιιὶε

εεε 11επεο1ιεπ» νοπ Ρε1ιπεε1ι ιπ'ε Βιιεε1εοΙιε ἱἱοετεετετ. Βι·

ωΙΙΙΙιει·τε ειιε1ι Με πει·ε.τεπάεε Μἱτα1ἱε‹1 άεε ΜεὰὶεἱιιεΙτιττε υπο

Με Ρι·εειτ1επτ εει· επτ1ιι·ορο1οΒ·1εο!ιειι ΘεεεΙΙεο1ιεττ. 8) Π] 11108·

εειιι ειιι Β. Νονειπ1ιετ άετ Ιιετϋ1ιιιιτε Ρ1ινειοΙο,ε:ε Ρι·οτ'. ειιιει·.

.Ιο1ιε.ιιιι 8ετεετιεποεν 1ιιι Α1τει· νοπ '78 .1εΙιι·επ. ν.»

Ηιι.ιιεε ιιτιε. ΗιΙἱττττιπεεπτειιι·. πει!ιιιι ει· εεὶπειι Ατιεο1ι1εο οπο

ινοι·ι1ε τ'ι·ειει· ιπεοΜπιεε1ιετ Ζιι1ιοι·ει· επ εει· Μοε1ιιιιιει· Ππινει·

ειιτττ, ε.ι·Ιιειτετε εΙειιιιι νοπ 1858-1859 ιιπ ΑΠ818.11τ18 1ιε1τ1επ

Χοι·νρ1ι11επ άετ Ρ1ιγειοΙοε·1ε Η 811111ιο12, Ι) ιι ε ο ι ε - Η εν -

ιποπο οπο εποει·επ οπο ει·τι1ε1τ πεετι εετπει· ΒΠε1ι1τε1ιπ οεπ

Ι.ε1ιι·ετιι1ιΙ ω· ΡΙινειο1οςιε ειπ εει· πιεἀἱκο-ετιιτοτε. Α1ωοειοιε,

άεπ ει· τ'εετ 80 .Τετιι·ε 1ππε 1ιεττε, οιιι ι1ε.ιιπ νοπ 1889-1888 Με

επτετιι·εε1ιεποε Ρι·οτεεεοι· 1ιι Μοε1τειι ιιι 5ε1τΙεΙοεπ. Πιιτο1ι εειεε

εε!ιΙι·ειο1ιεπ ννεττνοΙΙεπ ρ1ινειοΙο,ε_ιεειιεπ Ατπειτειι πετ 8 ε

τεε1ι οπο" «Με εἱιιεπ Νιι.πιεπ 1ιι; εει· Ψιεεεπεε1ιε.ττ ιςεπιε.ε1ττ.

4) 1π ΡεννΙοννεΙ‹ άετ τ'ι·τι1ιει·ε ε.Ιτει·ε Αι·2τ εεε 111ει·1πετιοεπιτε.Ιε

οεεεΙ1ιετ- Βι·. Ι. ιι οιν1ε· 11ει·εε1 ιιπ ΑΙτει· νοπ 87 .1ει.ιιτεπ.

Πιε νειιιιι. ρι·ιι.εττοεπι11 πετ εει· ΠιπεεεεΙιτεοεπε νει· των. 85.Τε1ι

ι·ειι ει·Ιε.πετ. 5) Ιιι 'Ι'ννει· ω· Ατετ ειπ Αννε)εννεειιεπ Κι·επ1:ειι

Ιιε.ιιεε Πι·. Ροτειιι Ιτ ι τι ιιπ '70. 1ιεοεπειεΙιτε, πεεΙι 4Ο-_ιε.1ιι·ιεει·

ΜετΙιο1ιει· 'Ι'τττ18Κειτ. Μ· Ιιεττε πετ άεε εοετε.11ετ1εεΙιεπ Πιιιιιι1ιεπ
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ιιι 'Ι'ννοι·, Με οι· άοπι Ροοο1 Ιιοιιιι ΟοιιιοΙιοι·οιι άοε Ι.οιιάεο!ιοίι.ε

ςοοϋ.ιιάοε οιιι:ο·οο·οιιιτοτ, εοιιιινοι·ο Χοι·ροινοι·Ιοιοιιιι€οιι Μινωι

8·οι.ι·ιι.οοιι, άοιιοιι οι· ιιιι.οιι οιιιιοοιι 'Γιιι,ςοιι οι·Ιιιι;.

Ύ|οτι Πιιινοι·οιώτοιι, ι·ιιοά. !ιιετιιι.ποιι ιι. Κοιιει·οοεοι·ι.

- Πει· Βιι·οΙαοι· άοε Μ. Ροιοι·εοιιι·ρ;οι· ννοιιιΙιοΙιοιι ιιιοάιοιιιι

εοΙιοιι Ιιιετιι:ιιιε, Ιιοιοο.ΜεοιιοΙιοιιι· άοε ΑΙΙοι·Ιιοοιιετοιι Ηοϊοε,

θοιιοιιιιι·ιιτ Πι·. Ο ι. τ Μιά άοι· θοΙιιιΙΓο άοε Πιι·οΜ.οι·ε άιοεοο

Ιιιετιτιιτε. ΗΜ'. οι·ά. Πι·. βιο ιι ο Με Ιι ο νν, οιιιά νοιι άοιι εο

ιιιιιιιιτοιι Αοιιιτοι·ιι πιο Ιιιετιιιιι οιιτΙιοΙιοιι ινοι·άοιι, Ιιοιάο

ποιοι· ΒοΙιιεειιιιΒ· ιιι ιιιι·οιι ϋιιτἱοοιι θι.οΙΙιιιιοοιι. Αιι πιω

θτοΙΙο ειιιά ι::οινο1ΙιΙι: Μιά οοει:ι.ιιοι. ννοι·άοιι: άοτ Ρι·ιιΓ. οι·ά.

άοε ννοιοΙιοΙιοιι ιιιοά. Ιιιειιι.ιιιιι Πι·. 8ιιιιιε ιιιιι - ειιιιι Βι

ι·οικτοι·, Μιά άοι· Ρι·οϊ. οιιτ.ι·οιοι·ά. Πι·. Κιι ά ι ειιι - πιο θο

ΜιΠοιι άοε Πιι·οΙαοι·ε άοε εοιιει.ιιιιωιι Ιιιειιι.ιιιε.

- Ποτ Ρι·οΓ. οιποτ. άοι· ιιιοάἱ2ἱιιιεοΙιοιι ΟΙιοιιιίο ειιι άοι· νιω

εοΙιο.ιιοι· Πιιινοι·ειιΜ Οι. 8οιιο.Ιτ'ο_ι ο νει ιει ειιι' εοιιιο Βιι.ιο

νοι·ει.οεο!ιιοάοι ννοι·άοιι.

άοι· ινιοιιοι· Πιιινοι·

ω πιο ειιι εειιι

οι·άοιιτΙιοΙιοιι Ρι·οιοοεοι· άοι· ΗνΒιοιιο ιιιιά οι·

ι·οΙ‹τοι· άοε ιινειοιιιεοιιοιι Ιιιει.ιτιιτε οι·ιιιι.ιιιιι

νι.·οι·άοιι. Πι· ω·ιιι. Μι άιο 8ιοΠο νοιι Ρι·οϊ. Πι·. Μο:: Ο ι· ιι -

ο ο τ, άοι· ΙιοΚιιιιιιιιιοΙι Ρ ο π. ι ο ιι Κ ο ι'ο ι· ε Ι.οιιι·ειιιιιΙ ιιι Μάο

οιιοιι άοοι·ιιοιιιιιιοιι· οοτ. 8 ο Ιι ο τ ι ο ιι Η ο ιι ιει. οἰιι ΒοΙιϋΙοι·

Μιά οιιοιιιο.Ιιο·οι· Αεειειοιιτ. Οι· ιι Μοτο Μιά Ιοιτοι.ο ιιοι·οιι.ε εοιι

άοπι ΑΒΒ·ιι.ιιΒο θι·ιι ο οι·ε άιο ννιοιιοι· ιιγειοιιιοοΙιο ΑιιετοΙτ.

- Ποτ· ειιιεεοι·ιιι·άοιιτΙΜιο Ρι·οι'οεεοι·

- Ρι·οίοεεοι· Πι·. Κ ι·οΙιΙ ιιι Βιτιι.εεοιιι·ο· ικιιι·άο οιπο Νεώ

ίοΙ,ι·.ςοι· άοε νοι·ει;. Ρι·οίοεεοτε Ν ο Πι ιι οι; ο! ο ιι ί' άοπι ΕοΙιι·

ετιιιιΙ Η” ιιιιιοι·ο Κι·ει.ιικ1ιοιτοιι ιιοοιι νιΠοιι οο

τιιΕοιι Μιά Μάι άοπι ΗΜ' οιιοοιιοιιιιιιοιι.

- Ποτ :ιοί άοπ 11. Βοοι:. άἰοεοε .Τιιιιτοε ιιιι€οοιιοι.ο ιιιτοι·ιιιι

ιιοιιοΙο οι·ιιοιΙ-:οΙοι;ιεοΙιο Κοιι.ει·οεε Μ. Με άοιι θορι.οιιιοοι· 1908

νοι·οοιιοοοιι ιιιοι·άοιι. Ποτ Κοιιαι·οεε Βιιάοτ ιιι Ροι;οι·οοιιι·ο· ει.οιτ..

Βιιε Οτοιοιιιειιιιοιιε-Οοιιιιτο, άοε Με 20 ιιι άειι νοι·εοιιιοάοιιοιι

Βιο.άτοιι ΒιιεεΙιιιιάε ινοιιιιοιιάοιι ΜιτεΙιοάοι·ιι 2ιιοΜιιιι1οιικοεοΜι

ω., ειοΙιι. ποιοι· άοπι νοιειικ Ρι·οϊ. Ι). ν. ΟΕΜ, .Με θοιιοι·οΙ

εοοι·οιοι· ι'ιιιιΚιιοιιιοι·τ Ρι·οι. _ Ρ. 8 οι.ά ο ιν εΙ‹ι (Ροι:οι·εοιιι·ς,

ΝοινεΙ‹ι Ρι·οεροια 90), Με Ι.οιιοι· άοι· ΑΙποἱΙιιιιο· Πιτ άιο Αιω

ετοΙΙιιιιι; Πι·. Βοά1ιοΙι (Ροτοτειιιιι·ο·, 3ροεεΚιι_ιο 25). Βιιε

Κοιιιιτοο οικω ιιιιι ι·οοΙιτοοιιιοο ΑιιιιιοΙάιιιιο·, άειιιιιι; εε ιιι άοι·

Βει” εοι άοιι Μιτο·Ιιοάοι·ιι ιιΙΙο ιιοιιιι·οιιάιι.:οιι Μιττοιιιιιη;οιι Μιά

Ρι·οερο!πο 2ιιοιιεοιιάοιι. Βει νιιοι·άοιι Ε'ο.Ιιι·ι.οιι ειιι' άοι· ινοΙο·οι,

ιιιι.ο!ι άοπι ΚοιιΙαιειιε Μιά ιιι άιο Κτιιιι ευ οι·ιιιο.οει€ι:οιι Ρι·οιεοιι

ρι·οιοΙιτιοι·ι.

νοπι Κι·ιοΞεεοιιιτέτεάιοιιετ.

- Ποιο ι'ι·ἰιιιοι·οιι Χοι·ροοιιιι·ιιι·εοιι άοε ΙΙΙ. εΠιιι·ιεοΙιοιι Δι·

ιιιοοιιοι·ρε, ο.Ιιοι·οιι Οι·άιιιιι.ιοι· άοε Δ Βι.. Ροι.οι·εοιιι·ο·οι· Νι!ιοΙοι

ΗιΙιιοτιιοεριιιιΙε, Πι·. ν ι ι. π. ο ι· Η ο ο ο ο ιι ο τ. , ιετ οι» Απο·

ποιοιιιιιιιιο· ιπι Κι·ιοετο οοεοπι .Βιρο.ιι άοε Δ ΙΙ ο ι· ιι ο ο ιι ε ι ο

ιν ο Ιι Ι ιν ο Ι Ι ο ιι οι·οοιιοτ ινοι·άοιι.

- πιο» Αιιε:οιοΙιιιιιιιο; ιιι άειι Κο.ιιιιιίοιι οι·ο;,··οιι άιο δοριι.ιιοι·

ιο: άοπι ΒονοΙΙιιι5ιοΙιιιαιοιι άοι· Βιοκοιιάοιι ΚοΙοιιιιο Πιι·οι· Πει.

_ιοειάι. άοι· Κει.ιεοτιιι Μ ο τι ει. Ε” ο ο ά ο ι· ο νν ιι ει, Ρι·οί. οτά. άοι·

Ποιροτοι· Πιιινοι·ειτοι.ι Πι·. ιν ο ι· ιι ο ι· Ζ ο ο ο ο ν. Μ ο ιι -

ι:οιιΠ'οΙ. άοι· 8ι. ΨΙο.άιιιιιι·οι·άοιι ιν. ΚΠ18οο νοι·

Η ο ιι ο ιι ννοι·άοιι.

- Πειε ΕινΙιιιιάιεοΙιο ΓοΙάιο.οο.ι·οτι ιετ ιιιιοΙι Βιμ.

οιιτιιο!φοΙιοιιι·ι, Μιά πινω· ειιιά οε άιο Λοιπά: Η ο. ι ι ιι ο ι· Μιά

ΗΠάοοι·ιιιιάι:, άοι· Ρι·ονιεοι· Η. ΒοΙι Μ: Μιά άιο Γιιι·ετιιι

1ιι ο ν ο ιι οιπ 14 Βοιιννοετοιιι ιιιιά 12 Βιιιιιι:οι·οιι. Πι·. ν ι ο ι· -

ιι ιι Η' Μ. οιιιετινοιΙοιι ιιι ΠοεΚιιιι Μιά Πι·. οι Μι ποι· ιιι Οιιιε!ι

οιιιιιοΙιεοΙιΙιοοοιι, ννοι.ιιι·οιιά Πι·. Π ιι ο ο ι· ιι - Β ι: ο ι· ιι ο ο ι· ο εοιιοιι

ΜΜΜ· νοπι Κτιο;;εεοιιιιιιιιΙοτε οοι;οιοιετ νοι·.

- Μο Βει.Ι5.ιιάιεο!ιο ΒοιιιΜΜεΙ·ιοΙοοιιο (ΟΙιοΕο.ι·ει. Πι·. ν.

Βι·οι.οΙιτοΙι πιο!! πιο άοι· «βιο. 20.;» ιιιιη;οι.οιΙτ ννιι·ά, άοπ

Βοι'οιιΙ οι·ΙιιιΙτοιι άιΜιοιι, ιιι Ηιτοιιι νοΙΙοιι Βοετοιιάο ειιι' 4 Μο

ιιο.το ιιιι.οΙι Νιιο·οεει.Μ ιιι δερειο ειι 8οιιοιι Μιά κι άο

εοΙοετ ιιιι· νοι·ιάΒιιιιε άοε Μοι·ιιιοτοεοοι·ιε ιιι ετοΙΙοιι. Πιο

Αάι·οεεο άοι· ΚοΙοιιιιο Ιοιιι.οτ νο:Πιιιιι8· «Ηιι.ιιάΙιιιιοεΙιοιιε

Κιιιιε τ &. ΑΙΙιοι·ε ιιι ννΙοάιινοετοΙι ειιι· Ποοοι·οοιιάιιιιο·

ποσο Νοειιειιιιιιι.

 

8τοιιάοεοιιι;οιοεοτιιιοιιοκι.

- Βιιάο ΟΙαοΙιοι· Με άιο Βιι. Ροι.οι·ειιιιι·ο·οι· Βοιαιοιι άοε Μο

άιιιιιιεο!ιοιι νοΝιιι.ιιάοε ειιι άιο ειο.άτιεο!ιοιι Ηοεριτϋ.Ιοι· ίοΙΒοιιάο

Μιιτοιιιιιιο· νοι·ειιιιάι:

Βιιο11οιιιο ιιιι·ι·οιιοιιιιιι ιπι κο.ιι.ιιοι·ιο.ιιι.ιιε.ιιιι ιιιιιιο.:ιειικι, οι.

6ο.ιιι.ιιιιιιιι 0ο. Ηιιιιο.ιιο.ιι [Ιγιιο·ι·οοριιιι..

Οοι·οιιιιιι, Π'. Οκτ.. οι. ιο οπο. πιο: οι. ιιιιιιιιιο.ιιπριιι 6ο.ιιι.ιιιιιιι.ι

(Μ. Ηιικο.ιιο.π Ίνιιο·ι·ιιοριιο. οο.ο·Βιοιιιιοια·ι. οριιιιοά ο ιιοοι·ο οιινικού

πάτο ιιοροοιιοιιο., πο” προιιο·οιιιι·ιο.ιιι.οι·ιιοιι·ε ιιροιιο·Ιειιιι.·ι·ο.ιιιι Γο

ροιιοκοιι 6ο.ιιι.ιιιιιιιιοά κοιιιιιιοοιιιι ,ιζ-ιια Π ο ι· ιι γ ιι κ ο ιι ιι ο ο., οι.

ιιριιον·ιο·ι·ιιιιι ιιοιιοιιιι·ιοιιει 6οιιι.ειιιιι.ι @πιο Επι” ιι ιιροιιο·ι·οοιι

πιο! Πο·ι·ορ6. Ο·ι·ιιιι:ιοιιι.ιι Οοιοοιι. Μοιιιιιιιιιιιοκο.ι·ο Ποροοιιο.ιιιι,

οοιιι.ιιιιιιιοιιιοιιι. το.ιιοοοι3$ ιιοο·ι·.ιιιοιιιιοιιο:

1) Βιιοο·ι·ιι ιι.ο·ι·οοοιιιιο εει. ιιοιιοκρο·ι·ιιιιιοοκιικο οποιο”, ·ι·. ο.

ΜΜΕ ο·ι·ροιι, προ κοι·οροιιι·ε Με ο.ιινιιιιιιιιιο 6ο.ιιι.ιιιιιιι.ι ιιο6ιιριιιο·ι·οε

κο.ιι.ποι·ιοιι οιιγιιικιιιιιιι·ι..

2) Αιι·ι·οιιοιιιιο πι· ονιι·ι·ο.·ι·ι. .ιι·Μο·ιτονιοιιιοΕ οι. οοι·οιιιειιι·

πιο ιιπε.

Βιορο Πο·ι·οιι6. Ο·ι·.ι·Βιιοιιιιι Μοιιιιιιιιιιοι:. 00Ι088.

Ζιι άοιιτεοΙι:

Βιιιϊϋιιι·ιιιιςάοι·Αιιτοιιοιιιιο ει.ιιέ'ΙιοΙΙοειο.Ιοι·

Ηι·ιιιιάΙο.οο ιπι ΠοεριιοΙ άοε Ιι. ΝΗιοΙοι άοε

ννιιιιάοι·ιοιοι·ε').

Ηοιιτ.ο,άοιι1'7.ΟΙατοοοι·, ιιιιι 12 ΠΜ· ιιιιτ.τ.ιιο·ε

ννιιι·άοιιιάοι·Κο.ιιοΙοιάοε Ηοεριιο.Ιεάοε Ιι.Νἰ

Κοιιιιάοε Ψιιιιάοι·Μ.ι:οι·ε νοιι οιιιοι·νοι·οοιιιιιι

Ιιιιιε άοι· Αοτικο ιιιιά άοειιοεοιιιτοιι Βιοιιετ

ροι·εοιιοΙε,ιιιιτοι·άοιιινοι·ειι::άοεΡι·ϋ.εἱάοι1τοιι

άοι· ετοιάι:ιιιοΙιοιι Ηοεριιιι.Π€οιιιιιιιεειοιι Ι)ι·.Ρο

κι·ιιιιΙιοννΜεο!ι.ιιιΗοςοιιινοττάοοΚιιι·οτοι·εάοι·

Διιειιιιι: Πι·.Βιιι·γ ιιιιά νοιινοι·ι.ι·οιοτιιάοι·Βιι.

Ροιοι·ειιιιτο·οι·8οιιΜοιι άοενοι·Μι.ιιάοεάοεΙίο

άιιιιι·ιιεο!ιοιι Ροι·εοιιο.Ιε,ιιιιιΒιιιιιιιιοιιιιιοΙιι·ΙιοΜ

ΙιοεοΙιΙοεεοιι:

1)ΒιοΑιιτοιιοιιιιοιιιιίάοιιιοικτοτιεοΙιοι·θι·ιιιιά

Ιοε,·ο,ά.Ιι.οιποεοΙοιιονοτίο.εειιιιςοιιιοιιίιιιιι·οιι,

Ιιοι άοι· ιιΙΙο Πιοιιοιιάοιι άοε Ποειιιτο.Ιεάιιι·οιι

άοειι·οειιιιιιοΠὶοιιετροι·εοιιοΙ ;ςοννοΙιΙτννοι·άοιι.

2)Πιοεο Αιιτ.οιιοιιιιο νοπι Ιιοιιτιο·οιι Τιι.Βο ο.ιι ιιι

Κι·ιι.ίι; ιι·οτοιι ιιι Ιοιεεοιι.

Πιι.ε Βιιι·οιιιι άοι· Θε. Ροιοι·ειιιιι·Β·οι· 8ο!ιτιοιι

άοε ΜοάιιιιιιεοΙιοιι νοι·ιιιιιιάοε.

Ποο,·ο,·.τοιι Ιιιι.ι. άιο ειο.άι.ιιιοΙιο ΗοεριιιιΙΙιοιιιιιιἱεεἱοιι άοι1εοΠιοιι

ΗοεριιοΙοι·ιι Μιιοι·οιιι 19. ΟΙαο!ιοι· ι"οΙι.:οιιάοε Κιιιιάεοιιι·οιοοιι

οιιΒο!ιοιι Ιοεεοιι :

«Οιιιι·ι·οοιιι. ιινιιιιιι.ιιιι·ι. οιιοιι·Βο·ι·ιι·ι·ι. ω. ι·οροιιοικι.ιι 6οιιοεπιιια,

πιο ρο.οοοιιειοιειοο ομονοια 6οιιι.ιιιιιι·ι. οοο6ιιιοιιιο Βιι: ο Πο·ι·ορ

6νρι·οκιιι·ο ο·ι·ιι·Βιιοιιιπ ιιοιιιιιιιιιιοι:οι·ο οοιοιιιι ιιο οοο·ι·ιι·Βι·ο·ι·ονο·ι·ι.

1ι·ΒΠο·ι·ιιιιι·ο.πωιοο·τιι, πω. και". οοοιιο.ιιιιιιιοοοε οι. 6ο.ιιι.ιιιιιι·Ιι σε.

Ηιιιιο.ιιοει Ίνιιο·ι·ιιοριιο ιιοο·ι·ο.ιιοιισιοιιιο Π. Οιιι·ιώριι απο τοκοι.

οιικ.ιιιονειιιοοι. .ιιιιιιιι. οι. ο.ιι·Βιινιοιιιοιι·ο: ιιιιιιοιιοπ ιιιοοοικοιιιιιιι.ιη·ι.

ιιιιοιιοιιιο οιι·ι·οεοιιιιιι.ι·ο ιιοιιοπο ιιι. νπροι·.ιιοιιιπ 6οιιι.ιιιιιιοι σο.

Βιικο.ιιο.ιε Ίνιιο·ι·οοριιο. Γοιιοοοιιοιιιο-›πο Βοιηιοο8. ο ιιοιιοιι.ιιοιι

πιο. ιιιιοιιοιιιιι οο·ι·οιιοιιιιοτο οπο” ρ·Ιειιιοιιο οιπο ιιροιιοιιοο·ι·π

οι. 6πιιιιιιιιιιιιιιο :ιιπ οο.κρι.ι·ι·οιι 6ιι.ιιο·ι·ιιροιιι:οιι.

Οιιιιιο ωσοιι ρο.ιιγια·Βο·ι·οο, πιο ·ι·ο.κοι·ο ροιιιι. ιιοο·ι·ο.ιιοοποοιο ινο

ι·ν·ι··ι. Μινι. ιιοοιιοποι οι. ιι·Μοτοιο οποιο πιο ροοοιιο·ι· πιο ιι

ν·ι·οοριιιιιοιιιιι πιο» Βο.ιιωιιιιιιιοιο Εοιιιιιιοοιοιο ιι Γοροιιοι:οά νιιοιο,

ο ιιο ιιοιιι·Βιιοιιιιιι ονιιιοοιιινιοιιιοΒ ιιιιο·ιργκιιιιι ι·οροιιοκιε οοιιι.ιιιιιιι.ι

γιιροιιιιιιιοι·οπ Με ιιροπιιιικι. οοιιοιιοιιι.ιιιι·ι.».

Ποι.ιιιιιιιιοο ιιοιιιιιοιι.ιιιι: ιιροιιο·Βιιοι·οσιε ΙΙονιι.ιιιιιιιιοιι Ε.οιειιιιοοιιι

Μ. Π. Π ο ·ι· ρ ν ιι ιι ο ιι ιι οι. ιι Ποιιοιιιιι·ο.ιιιι 6ο.ιιι.ιιιιηια ω. Ηπ

ιιοποιι Ίμιο·ι·ιιοριιιι. Α. θ. Β ο. ιι ιι.

‹<νι7ἰι·οι·ο.οΙιι.οιιοειάι·ιιοιιινοιιάις,οΙΙοει.οάτι

εο!ιοιι ΗοεριιοΙοι άει.νοιι ιιιΚοιιιιιιιιοπιι οοτ

2οιι,άοεεάΙοοιιάἱοΗοεριτοΙειιι·ει.ονοι·ειι.ιιάτο

Μιι.ι.οι!ιιιιο·άοεΒιιτοοιιιεάοι·Ροι:οι·εοιιι·οοι·ΑΒ

τοιΙιιιιο; άοε ΜοάΜιιιιεο!ιοιι νοι·οοιιιάοε ιιιοΙιτ

άοι·'Ι'οτεο.οιιοοιιιερι·ιοιιτ. ιιιάοιιιάοι·ιιιι Ηοερι

το.Ιάοε Ιι.ΝἱΙ:ο!ιιἱάοε νιϊτιιιάοι·Μ.ι.οι·ε :ιπι 17.ΟΙι

τοιιοι· ά. 1. 8·οι'ιιεετο Βοεοιιιιιεε ιιιιι· άιι.Μιι

") Βι.οιάτιεοΙιο Ιι·ιοιιοοετοΙτ..
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·1επτοι.·2πιοΒιπίιιιιι·ππς ποε ιιπτοποιποπ 1·'ι·ιιι

ειρε ιιι ποι· νοι·ιιιτοιιππο· ποπ 1:ιοοριιιι.ιοποοιι.

Νιικοιιιιποοινιιπποι·ιπι.οι·οπιο ιιοιννοππιεππ

εποτικοπποπ.ΒιοΑιιοι.ιπιπιππς_ιοποοιιιιιιοι·πιο

Ρι·ιη;·οοιποι·οοιοι·ι.ιεοπΒιπιιιιιι·ππι.ιποοππιο

ιιοπιοπ Ρι·ιπιιιιιιι ννιιυπο 1ιοιιο1ιιοοοοπ ιιι ποπ

πιιο1ιοτοπ '1'ιιιι;οπ ιπ ποιιοιπιοιπ Βιιιιοιοιποιιι

νοι·επποιιπιοπ.

13ο νοι·οιοιιι:οιο1ινοπ οοιιιοι,ποεοοοιοιιοΒο

οοιιιιιοοοιιιιι·πο.οιι12ιποιοιιτιιππΒοοιιιιιπιιπι:

8οιιοπο ποι· Ηοοριτο11ιοπιιπιιιιιιοπ ιιππ ποι·

οι:ιιπτιοοιιοιι 1)ππιπιπ1·ΑιιοιιιιιτιιιιΒ· ι;οιιιπποπ

ικιιπποπ, ιιπππο.οοιιιε πιιι· Αιιιι.ιιποι·ιιπ,πποι·πο

ποπνσπιτικοπιποιι·ιιιιιιοποπ πιο ειππι:ιοοιιοπ

Ηοοριτπιοι·πο.οιιποπ Ετιιιιοι·οπΒοοιιιιιπιιιπποπ

νοι·ννο1τοτυνοι·ποιι».

Π" 0ι·ιειπο.1 ιπι ιιπτοι·οοιιι·ιοποπ νοιιι Ψοι·οιιιοιιποπ ποι· Ηο

οριιοιιωπιπιιοοιοπ Μ. 1. Ρ ο τ. ι· π π ιι ο ιιι ι τ ο ο ιι πιιπ νοιιι Κπι·πιοτ

ποε Ποοπιι.οιιο ποε ιι. Νιιιοιιι.ι ποε νι(ιιπποι·ιιι.τοι·ο Α. Β. Βιι.ι·γ.

Μ» 1ιοοοιιι·ιιπ1ιοπ ιιπε πειι·ειπι', πιοοο νοηςιιιι€ο πιο Ζοιοιιοπ

οιποι· ι›οννοει.οπ Ζοιτ. επ τοο·ιοιτιοι·οπ.

(π. πω.)

- Ζω· 1ιοιω.ππιοπ ΑΜΠ” νοπ Βο1ο.οοιιυιν Με ιιιιο1ι

ποι· νοι·οιπ 81.. Ροιοι·οιιιιι·ι.ποι· Αοι·ιτ.ο :πωπω εο

ποιππιοπ, ιπποπι οι· ιιι οοιιιοι· Βιιιιιπιζ νοιιι 1. Νονοπιιιοι· Νεοπ

πιιπ 1ιοοοιιιοοοοπ πω. οοιποπι Ππινιιιοπ πο" πιο ιπ ι:ιοποπ

178” ποι· ιοιιο.ιοπ Απιοι·ιιπιοπ νοι·ιιιιτο Μιεοιπιππιππο· ποε Μπι:

1ιοιιοπ Ροι·οοποιο Αποπι·ιιοιι επ νοι·ιοιιιοπ ιιππ οιοιι ποι· Γοιπο

ι·πιιιτ οιποι· εοι·ιοιιιιιοιιοπ Ππιοι·πποιιιιππ ποι· Απποιοςοπιιοιι

ιιπιποοιιιιοοοοπ.

.- πιο απο π; οιιιο. τοιοπ·ι·οριιιοοιι ι.ιοπιοιποι ννιι·π, ιιιιιιοπ

πιο Αοι·2το πιιπ Ε'οιποοιιοι· ποι· πο:·ι.ιροπ 1ζι·οιο

1ιιπποοιιοιι:ποπ1)ιοποιοπιι:τιοι·ι.

- 11οι· 8ιιιιιιπιοιιοπιιοι1 ποι· Βο.<;οι·οπειιιοοιιοπ

που π ο ο ιι ο. Η (θοπν. Μοοιιο.ιι) Μαιο ι›οοοιιιοεειοιι, πιο νοπ που

ιιο8·ιοι·ιιπ8· οιπ 11. Αποποι 1908 οι·ιο.οεοποπ Βοο·οιπ ιιοπιιςιιοιι

ποι· Βοιαιιιιριιιιις ποι· θιιοιοι·π πιοιιι ιιιιπποι·ιιοιιιιοπ, πιο Κι·οιο

ιιι.πποοιιοιιονοι·οππιτπιιιππ πω. ποιοι· πιοοοπ Βοοοιιιιιοο πιιτ 18

,ςοιο;οπ 8 8τιπιιποπ πιιιι;οιιοιιοπ. ιπΐοιεοποοεοπ ιιιιιιοιι πιο ιωα

οοιιο.ιιοπ.ι·ειο ποπ Βοοοιιιιιοει @Μια ποπ Α ιι ο ο ιι ι ο π ο ιι

π ο ιι πι ο π.

- 1π Α 1οιι ειιι ω” ο ι: (Βιιιπτ νοπ πο. 17,θΟΟ 1πιπινοιιποι·π

ιπι Θεων. .1οιιοιοι·ιποοιιιιν) πι οιπ ο τι ι ι ι ο ιι ο ι· ν ο ι· οι ιι

ιπ'ο 11οιιοπ ο·οιτοιοπ. Ζιιπι Ριποοπ νιιιιι·ποι)ι·.ι). Κι·ιιιιπ

τω” πιιπ πιιπ 8οιιι·οιπι· πι. Μ. 8 ιιιιιιο ιι Μπι ποινιι.ιιιι.

- ιιππ πιο Μοπιιιποιππιοτοπποπ πιιπ 1ιοπιιι

π ιι ι ρ ι· ο Β ιιι ιι π ι ο π ιιι πιιπ ιπιπιοι· 1ιοιπριι2ιοιτοι· ινοι·ποιιπο

θοιιιοι. πο: Αι·ιιοιιο1·νοι·οιοιιοτιιπο· ιιππ ποι· ιππι

1ιοιιοπ5ιο.πποοοι·μοπιοιι.ιιοποιππιιιιιιιιοπ,ποοιιοπο πιο

ιιι πιο Ρι·ιικιο τι·οι.οπ, "οι πιιι θοποιιπιι€ιιιιε· ποε ι)οιιο.ιιο ποι·

Βοτιιποι· 11πινοι·οιιιι.ι. ιπ πιοιιοιπ 8οιποοι.οι· πιο Οττοπ·ι·ιιπρο Βοι·ιιπ

ποπ νοι·ιιιιπποε ποι· Α οι·πιο 11οιιτοοιιιιιππο (ως.

1.οιροιιςοι· νοι·1ιο.ππ) επιπ οι·ειοπ Ποιο ποπ νοι·οποπ πιιιοιιοπ.

νοι·ιτιιι;ο πιο· πιοοοπ Οοποποιοιιπ ιιιιιιιιιιιιιοπ. πιο ιπι ιιιιιοιο

ιοσιιοπ 1πειιιτπι: ιπι ω” Αιιοπποπ οιιιτιιιπποπ οοιιοπ. ο πιει·

οπ οι·ι'ιιιιι·οπο ρι·ο.ιιιιιοοιιο Αοι·ειο ορι·οοιιοπ πω. Απι: ιιππ

Ριιιι1ιιιππι; Πιο Οι€οπιοοιιοπ ποε ιιιπιιοιιοπ Βιιιιιτιοο; Αοι·πιο

ιιππ ιιτοπιιοπικοοοοπ; Αοι·ιιιιοιιο Βιοιιοπνοι·πιιιιοιιιπε; Αθω

1ιοιιοο ΠπιοτοιιιπππΒοινοοοπ; Αοτειιιοιιοε νοτοιοιιοι·ιιπποιι·οοοπ.

ιιππ ιι1ιοι· ιι1·ιτιιοιιοπ Βοοιιι.οοο1ιπτι - 1Βο πιο ιιοπιιοιοιιι.ιει.,

πιοοο νοι·τι·ιιπο ιπι πποιιιιι.οπ $οπιοειο1· οιιιποοιι οπποι·ο νι·ιοιιιιο·ο

Γ1·ειςοπ οπο ποι· οοπιιιιοπ πιοπι2ιπ π.ιιοπιιποιιποπ πιιπ ειο πιιοιι

Βοιιιιιοε οιποιι _ιοποπ ιζιιι·οοο ιπ ιι'οι·πι νοπ κινιιπ81οποπ Ηοιιοπ

ιινοιτοι·οπ Κι·οιειοπ επι.πι.πο·ιιοιι επ ιποοιιοπ.

Εριποιτιιοιοειοι:ιιοο.

- Οιιοιοι·π. Απο ποπι ινοιοιιοο1Βοιιιοι,ποιποιιιιιι:ιι

οπο ποπι 11οπιοιιιιοοιιοπ Ηοπνοι·ποιιιοπι ιιππ :πιο 1ιοπι,

ινοτποπ ποοιι ιπιιιιοι· ιιιιπιιοιι νοι·οιιιιοιτο Οιιοιοι·ιιιιι.ιιο ποιποιποι.

ιπι οιιπποπ οιππ ιιι πιοιιοιπ οιοιιιοι νοιι Βο.ι.:·ιππ ποι· Βριποιιιιο

πιο ιιππ 2. Νονοιπιιοι· 242 .Ο1ιο1οι·οοι·ιιτοπιιππο;οπ ιιοποιοιιοι·ι,

νοπ ποπι 188 1οιιιιοπ Αποιηιππ ποιπποπ.

ιιι Ρ ι· ο ιι ο ο ο π 1ιοππ πιο οποιο” πιο ποιιπιιιν οι·ιοοοιιοπ ιιπ

Βοιιοιιοπ ινοτποπ, πο. εοιι ιιιπποι·οι· Ζοιτ ιιοιπο Βιιιι·οπιιιιπε;οπ

νοι·ποιοιιιιιιοπ οιππ.

- Ρ «η ι. Νιιοιι άοπι Βοτιοιιι. ποε Αιιιι·οοιιιιπιιοιιοπ θνοπνοι·

που" ειππ ιπι Νοι·γποιιιοοιιοπ '1'οιιο ποι· 1(ιι·ςι

 
ε ο ιι ο το ιι ιι ο νοι·πποιιιιι;ο Βι·ιτι·οιιιτιιπΒ·οπ ιι.πή;οι.ι·οτοπ, ιινοιοιιο

πιιι·οιι ιιοιαοι·ιοιο;ιοοιιο Πιιι.οι·οιιοιιιιιιο;οπ πιο Ροο ιι'ιι11ο

οι·ιιοιπ πι ννπι·ποπ. 1ιοπι 18. (πωπω πιο Μπι 2. Νονοπιιιοι·

ιιιππ ιιι 10 θι·ιιιοτοπ (ειιι' οιιιοι· Αποποιιπππις νοπ 50 ννωιι

40 ιιιιι:ιοι·ιο Ει·πιιιιι.ι.οπ ιιοπιιιιιιιοι·ι ινοι·ποπ, ιπ ποποπ 58 Ροτ

οοποπ οι·ιει·ιιιιιιτ ιιππ 22 Ροι·οοποπ εοετοι·ιιοπ οιπ‹1. Αποοοι·ποπι

πιο οιπ 1. Νονοπιιιοι· ροοινοι·πιιοιιιιπο Βι·ιιι·ιιιιιιππι;οπ ιπι θο

πιω ποι· Κιιππι·οινοιιιοοιιοιι Τιιτι.οι·οπ οπιι.τοιι·οτοπ, ποοιιποπι οιπ
ι Κιι·ιι·ιοο ειιιε ποπι Νοι·γποιειοοιιοπ θοιιιοι ποπ οιιιποιι·οποπ πω.

Υοι·οοιιιοποπο Μιιτοιιι.ιπποπ.

- νοπ ποι· νοι·ιοι;οιιιιππιππο (1οιιι·. Β ο ι· π ι ι· ο ο ο ο ι· ιιι

Βοι·ιιπ Βοιιτ ιιππ πιο 1ιιιιιοιιιιπρ,· ω, πεοε ιπ ιιιι·οιπ νοι·ιοι.:ο ιπ

πιιοιιοποι· Ζω οιπ «Βιοπιιγοιιιιι.ιιοοιιοο Ζοπιι·ιιι·

πιο τι» οτοοιιοιιιοπ οπο, πο: ππιοι· 11οιιιιιιε οτετοι· Αιιτοι·ιιέιι·

τοπ, ποι· Μπα. Β ι ο τι ο τ πι ο π π (διεπει). Η ο ι· ι π ο (1.οιρπιις).

Ηοι·ιννιι;. Κι·ιιππ. ν. ι.ιογποπ. 0ι·ι.ιι (ιιιωιιιοιι ιπ Βοτ

ιιπ1,'1'ιποι·οτοπι: (ΠοιοιιιςΓοι·ο) νοπ ι)ι·. Κπι·ι Ορροπ·

ιι οι πι ο ι· πιιπ Ρι·ινπιποιοπιοπ Πι·. 1.. π ι οιι ποιιιι ιπ Βοι·1ιιι

1ιοτο.ιιοεοι;οιιοπ ινοτποπ πιιπ. πι. ειιιε ποπι Ρι·οι.πι·ιιιιιπι ποπ

ποιιοπ Ζοιιιτοιιιιο.ιι.οο επ οι·οοιιοπ, ιπι. οι: πιο Α1ιειοιιι ποι· ιιοι·

πποεοιιοι·, ιπ πιοοοιπ Βιο.τιο ποε ιιοι·οιτο 1ιοοιοιιοππο «Βιοοιιοιπι·

οοιιο Ζοπιι·πιιιιεια» οι: Μι οικιιιιιοπ, πιι.οο ιιοιπο πιιιιοπιπιοπ οιπ

«Ζοπιι·ο.ιιιιιιιτ ειιι πιο ποοο.πιι.ο Βιοιορ;ιο» ιιιιποπ

ι(ϋπποπ. πω. ιιι1οιιιιιι·ιιοιιοι·ο 11ιιι.οιιιιπιι· ννοι·ποπ Μι· ιιι·ιπποπ.

οοιιο.ιπ ιιπε πιο οτοιο Νπιππιοι· ποε πιω” οποο8·ιιπποπ ιοι.

Η'.

Απι15.Οι:ι. π. ι. ιιοιι·ιι πιο Ζιιιιι ποι· Κι·ππιιοπ 10545 (84 πιοιιι·

πιο ιιι ποι· νοι·ννοοιιο.), πωπω· 968 '11γριιπε - (ο πιοιιι·). 981

θγριιιιιο -(47 ποπ.), 881 Βοιιο.τιιιοιι - (θ πιοιιι·), 165 Πρ!»

ι:1ιοι·ιο- (7 πιοιιι·),'7Τ Ποοοι·π-(2 νιιοπ.) ιιππ ?Ροοιιοπιιτο.πξο

(2 ιιιεπ. πιο ιπ ποι· νοτιι.)

- Πιο Οοιιοπιτιοιι1 ποι· $ι:οι·ιιοιιιιιο ιπ 8ι;. Ρο

ι.οι·οιι ιι η; πω" ιπ ποι· ννοοιιο νοιιι 16. πιο ιιππ 22. οιπ.

π. .1. ιπι Βιιπποπ 614 (894 Π., 280 πω, πιι.ι·ππιοι· επ ι'οιο·οπποπ

Κι·ιιιιιιιιοιι.οπ:

Τι· ιι. οιιιπτ.ιι.0. ι· ριι.ιιιιπ.22, 11οιιι·ιο ι·οοπττοπιι0,'Εγριι"

οιιπο οοτιπιιπιιπο·ποι· οι·πιθ,Ροοιιοπ 1,1ιιι.οοι·π15.Βοιιιι.ι·ιοοιι οι.

ι)ιπιιι:ιιοι·ιο 18, Οτοπρ Ο, Κοιιοιιιιιιοι.οπ Τ. Οτοιιπϋπο Ιιπππομ··

οιιι.πιιππιιπι.ι; 28. Πι·γιιιρο1ιιο4,θι·ιιηιο 1. Κο.ι.οι·ι·1ιοιιοοιιο ΕΜ·

ο·οποπιιιιππιιπο· 88, ιιπιιτ 1. ιππιποιιιιοοιιο Μοπιππιτιο Ο, Δισκοι·

θοιοπικι·ιιοπιιιιιιιοπιπο Ο, Ρεποι.ιτιο οριποπιιοιι0, Βοτειιι·οπιιιιοιι: 0.

Απι.ιιι·ιι.π Ο, Η ιιι·ορ1ιο1ιιο Ο, Ρποι·ροι·ιι1ποιιοτ 1, Ρίιιπιιο πιιπ

Βορι.ιοποπιιο 14. πιιοι·ιιπιοιιο ποι· ιιππι;οπ 87, '1'πιιοι· πισω απ·

ποιοι· θι·ο·ο.πο 18,Αιικοιιοιιοπιπο πππ 11οιιι·ιιιιπ ιι·οιιιοπο 12. Μ·

ιιοπιιοοιιινιι.οιιο ιιππ Αι.ι·οπιιιιι ιπιιιπιππι 51, 1ιιιιι·οοπιπο οοπιιιοΠλ

Κι·ιιπΒιιοιιιοπ ποπ νοι·ποπιιποοιιοποιο 80, 'Ι'οτεο1ιοι·οπο 54.

 

+ Νιιοιιοτο οιιιο” ποε νο:ι·οιπο 81.. Ροιοι·ο

ιιιιι·ποι· Δοι·πτο: Βιοποιοε, ο. 15. Ποπ. 1905.

'1"ειΒοοοι·ππππε: Οιι.ππ. οποιο. νι πι” (ίπποι): Ποι.ιοι·

1ιιιιοιιιωποοι·νιοιππο· ειιι' ριιγειοιοςι

οοιιοτ (ιι·πππιπο·ο.

Νιο ο ο πι: Θοι·ιοιιι1ιο1ιο 12ηιοι·ι.ιοο ιιι οι

ποπι ΚΑΙ νοπ Απικιιιι.ι;ο απ! Κιππο··

πιοι·π πιιι·οιι ι*οι·ιςιιιππο·.

Βπτεοποππει.ιιπιο ποι· 1ιιιη;ιιοπειιοιιι·π.εο.

+1ιιιι.ο1ιοτο 8ιτπιιπε ποε 13ο ιιτοοποπ οι·πτ1ιοποπ

ιίοι·οιπε: 11ιοπιοε, π. 21. Νον. 1905.
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κΔΝΝΟΠΟΒΝ .ΠΒΒΒΒ ΑΒΕΕ ιιοι·ι1ειιι ιιι ω: Βιισ111ιει.πάΙιιιι8 νοιι Κ. Ε.. ΒΙΟΚΕΒιιιΉ

Μ. Ρο1:οι·8Βιιης, Νονε!η-Ρι·. 14.εογνιο ιιι ιιΙΙιπιιιι- ιιπιά ιι.ιιεΙ8.ιιιΙ. Αιιιιοιισειι-θοιιιρτοὶτοιι ιιιι€οιιιιιιιιιιοιι. '

ιιιτοιιιτυπι Ρσιιιιιιιυιι «ιιιιιιι:ιοιι»

 

 

Ρ πω. Βοεε.

ιιι ΙιοΙσιιιιιτοτ ιιΙιεοΙιιτοτ Βιιιιιιιοιτ ιιιιι1 ιιιιι1ΙιετττοΠοιιοτ 0ιιειΙιτ2τ

Ἀ

Π! ιι ι· Κ ιι ,,Ρἱ'οἱΙι·ἱιιἔ°°.

!!ιιιιιιιιιιιιι Βιιιιιιιιει:!ιιι Νοτια Μιιιιιιιιιιιειι!!ει:ΗΜΙ

ΟΙιιιτΙοττοιιΙιιιτἔ.

Γ εθιιι·ήιιιιτ2ΙιοΕιοε Ρι·οόιιιΙ(τ θε.εοε.Ρει.-5ει8·ι·ε.άε

,,θΑ8θΑΒΙΝΕΕΕΡΒΙΝθ

Ε ι· τοϋ τ.: Μι ;;οννϋΙιιιΙιοΙιοι· νετειορίιιιιἔ, Ι.ειΙιοιιι€1άοιι, Με υ.ιιιιιιορτιεοΙιοε Βιιι.οΙ

  

    

1

Ι ΜΘᾶΪΖἱΠΪΒΟΜ ΔΕ8·άθΠΠο Πιτ ιιιο οι·άιιιιιιιιμοτειιιιε ; Βει Ατοιιιο Με νοτόιιιιιιιι€εΒιιιιειΙε, νοτετορΐιιιι,<; Ιιοἱ ι

ι 12- -]Μι 1892· Βοιιινειιι€ειι·ειι πιω πιιπ άει· Βι·ιιιιτ ΒιιΙΙοιιιιοιι. Μιά ι.;ει;ειι θιιΙΙοιιετοιιι. |

ι _ _ θοινόΙιιι!ιοΙιο Ποειε ιιι ΡἱΙΙοιι: 2 Μιιι” ιιιιοΙι άεπι ΕΜειι οάοι· πι· ΝιιοΙιτ. να· 1

! ΑΒο.άοπιιο ὰ. ννιεεοιιιιοιιιιι'τοιι @Η 80ΒΙΒίΘΠεΒΒθη. . 4

Β 1- ΑΡΝΙ 1898 Π· 8· πω! 1899· Ηιιιιρι-Περοι: 62, πιο άιι Ιιι 'Ι'οιιι·. Ριιτἱε. ΒΡΩ) 19-11.

Βερο2 $π @Μπι ΑροΜεΙοεπ Μιά 1)·ι·ορωωιΙιατιάΖπτιροπ.
 

 

 

ΜΜ'Ι'θΓΕΠ'Ιι ΕΑΥθΡ'Β

ιιιιιιιισειι·ι. πρ. ΜΒΜ', ΡΑΧΗΤΒ, ΗΑ- 0ιιιιοριιιοιιιιιι ιιο ριιιηιριιιιιιιοΤι. οι

ιιιειιιιιιι ιιιειιι>ιιιοτειιιιι ιι πρ" ιιοιιιιο8- . Μ"° "ρ"""-Μπωι· °·· Χ°Ρ°ω°

° ση”."Μα °Μ60°Τ. ιιι γοιιιιιωιιστοιι. ιιι Γιιοπιιιιιιιιιι ιηιιι
."""""π ο πι". ιι6ιιιιιιιιω ιι ιιιιτιιριιτγργ πιιι

ιιι·ιιιοτιι8 γιιρ$ιιιιιιιιιιιιπτο ιι Τιιιιιιιιιιιιγιιι- °ΜΜο.” 608"ΜΤ"σ Μ". Η. ι"

Μιιι ιισ08"Υ'0 °'"=π.Υ @ΦΑΝΗ Οϋ Προοιιιιιιτι,0πε.,Β.Βοιιιοιιιοιιιιιιιι29.
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Ποκοριι·ΙιΒιιιο προοπτι προππωιιιι.·ι·ι. ΒλΗἈΤΟΓΕΗΒ ΒλΥθΡΒ κι ευ6·Ιιικει:ιο οιι·ΒιιιεΜπ σ» ΠΟΠΟ6ΡΟΚΠΊθΟΤΠΟΠΠΠΠΠ Αποια·Μιατε.
  



ιιιειι·9'°€1°·"ῖ·ιιιἐ · Τ ί
= ιιιιιιειιιι:ι · ι .

- δ! ΠΤΜΗ. ]
θ

Ε!.!ΒΗ!Ν!Ν~ ΑΜΜΥΝΟΒΒΩΝ·6·

ε°"°'“°"ὶ:ιἔἑ'ἑ!ΖΨι5ἐ2ἰ°ἑἐ°ιἑΞἐὶΣἱῖἑΣ."ΕΜΣ ὲἐ'ἐ'ΒΕΞῖιιΕι°ἑ. Μ” σπππωπι10Β ιιιΕυιο

ἱΜ.σι μα:οθει .πι Μ.ασ«ι:ιω

ν ιι ι. ι ο ο ι. ιο' ΑΙ1ΦοκΒικιι Η. Αιιτοκειροκ. Μ8ιΡ88ΗΠΒΧΈ

ΓιιιιιιιιιιΠ (ΗΠΒ[Μ

 

 

  »η Με ΙΔΕΑ-ΑΜΑ

Ή Επει·ι;ιεοΙιεε ιιυά ᾶεΒεἱ τειεΙοεοε ΑιιΜορΠοιιπι, ΑιιΙΙΙιγΜΜοιιιιι, Αιι!!ικιιι

0.-ΠΕΤΕΡΒΥΡΓΊ›. Γομοικοιιιιιι. 33

νιι_ιιιηι__ ηιιΜΡοιι_ ιιΕΕ;;;Ηιιξἶἔἶ"ἔἱἔιιἐἔἔἔἔ“ιριι

· ΓΕΠΠοΗΒ ΔηΥΡΒΗ - |1ΨιμΌκ-Β. Ε

`·7 -β- ά*_-9-ξε
ι

ι·ιιιπιιοιιΙοιιιιι ιιυά 81οιιιιιοΜοιιιιι: ΐει·ιιοι· μια» ΜΜΜ @μου 8οοιιι·αιιΚΜΜ.

Ηετνοτινιεειιόεε ΕιιοΠιιιιε πι» εοΙιννοιε Βι·εοΙι6ιιίιιιιεε2ιιετΒιιάο, Με·

εοΜειιι ιιιιοιιτιιοΙιι·ΙιοΙι ιιι άσι· Ζώιιιρι·ιικι8.

--Μ-'-- (86) 4- 8.

 

  

ἶ;ἔ · ι ι ι

Μιιειοι· ιιοΙιε1 @Βοιωτοι εωιιοιι άοιι Ηιπι·ιιιι .-Μει·ιωιι Κοε1οιιΙοε πω· Υει·Μειιιις. Ξ ζ: ε θ :έ

· ' ' ' α ο :η

μ Ξ ι" Η

οίκο

'Σ .· (Ο .

Ν Β
Ψ. .ο

υ

Ι.

ἱοΙιτετειι_ιτιΒιιιι:Ειιι·οροι,ειππ!
ιετιιΕιει·ΤΙιαιτει·ιιπάεοιιοετωιπι

 

  

  

    

- Ε:

..Ε ο

Ο! -2ϊ'έ

ιιι κ άι:

Ο ώ ε ε ἰ·
ιιειοιι Πι·. Μι·ειιιιτ, Ηειιιιιιιιι·ιμιΙ.ιιοι·ιιιιιι·: ι1ειιτεοιιο ΙΙεώ2ιιι. Η ο ῇΡ ε>

ΎνοοΙιειιεωιι·. 1904, .Μ 27 κι. 1905 Ν Ι8).νοι2ϋι;ΙιοΙιοε ΜΜΜ < Ξ Σ . ὅ:

ΒεΒοι1 Αοιιο, Πο11ιοιιιιτ1ε, Ειιι·ιιιικιιιοεο, πιο τι = ε ει;)

Μιτου. Ε11:2οιιιο. Η Ε;;; 2 ε-Ε ->

Ζιι ΙιιιΙιοιι ιιι ιιΙΙειι Αρ‹›ιΙιεΚειι. Μιιειτοι· 8τετιε. 5 ΒΑ:

Σ ε Ο μ ἔο= ε Ξ

ιΞιοσηιιι Ηογιιι· & Μ., Ηειιιιιιιιι·ρ 4. ἔ φιβέξα.ιΠ€
.... - = ω ο ω..Β-“” “β” “ ° Μ Ήω' τι- -“ $4°ε;ι: =υ:2“'

:ο °ῶ° ο .Ο

Ξ φ Β Ξ Θεέ·· ο; :ιι ιιι Ν ι= ε 2 :::

8ιγριοΙ (Κιιο!!) Αιιιιιι·ειεο! (ΚιιοΙΙ) Ο Ξ Ο Ε, Β: ιι Ξ
ΕΠει·ιιιω ΗειειιιοπαΗωιπ. ` ΕιιΗ1ι·Μοι· Τσακ. 7 [Ή Έ' <>:·Ξ ἔἐνετεἰη Βοεοιιόετε ]ιια:ΚεθΙΙειι6 ιιπά Η ε @το :η ω -

Μ - η ?ε οί: ..ιιι-ι δ

:Πε Βιιι€εϋΙΙεπάε Ψιι·ΙιιιιιΒ άεε ΒετετορΙειετιεο!ι. Αιικνειιάιιιιε ,Ξ Ξ_σ _Βιι . _ ΟΕ

Οοθετιιιιιε από άειι· ΡΙιωεΞιιιτε. Με εεννόΙιιιΙιαΙιει· Τεει·. έ: ἔΕ : Ξ έ εΞέ ς

ἔ Ε! _-Ξο< Ύ'

Ι.Μι·ιι€ιιι· πι! Ρτοικιι !ιοεπιιΙοε! (έ ἔἔΤ': Ξέ.Ρΐ ἔ

κΝομμ ε: α> ιι ι.υοννιοειιΑι=εΝ ΑΜ ΕΒΕΝ. < μέ;; ἔ€9ἑἑυ:ἐ

8 =ἑ° @έ αι έ.

- · . εἐ .-€ΐ 2ο
π ο ξ ω = Ξ : -

Πι·. Ειιιιιιοι·ιο!ι'ε Ηοι!ειιιιιτει!τ ' ιῇἔ @Ξ π
Μι· Νοι·νοτι-, Μοι·ρΜιιιιι-, Λ!!‹οιιο!- ειο. Κι·ωι!ω >-0 Ο σ· Ε· ν

Θερ·ϋπάε! Μαι Β_- Βες]θη σιωευιΜ και

ΜἱΜοοΜ ?σπιτι Μι· Μο: Μιιιιι-ΕιιΜ.ιεΒιιιιε οικω Ζντωιε ιιπά φωωι

οικω· εοίοι·τιδοπι εΒ!ιιΙΙ Μη· Βιιιιτ2.ε ιιι 4-8 Ψοοτισιι.

ΡτοοροΜο ΠοετοιιΙοε (ΟοιΜεεΚιτ.ι·ιΚε η.ιιισ8εω:ΒΙοεεωτι.)

Β”. ιι. Λεω. Αι·ι€ Βι·. Λι·Η·ιιιι· 'λογου. 2 “Πω

τ~

` ΗΜ ιιι Ριιιι1ιιιι

ειιιιιιιιιτειιιιι

ΠΜ ΩιιρΙΙωι 8οΙιϋτοιι Μι· Ρι·ειιιιϋΜεο!ιοιι ΙΚοΒ·ιοι·ιιιιι;. ·ς7···Ε11.

2 οάοπ 8 ΒοιιΙιοιιε ιιιιοΙι

Ρλ$Τ!!.!.Εθ ΉΒ!·|Υ·ΕΤλΤ - ι -
2 Γ 8νΐΒιι€πεά νετΙειιι€ειι δω ιΙΙιιεττιεττε

ιι ο ε - στι” ιιιιε · - -

Με ΜΗΜώ ω0"Μ_ ΡτειεΚοιιτειιιτε¦ ἔτειτιε ιιυά

· “ ι·οιι4Ιοιι Ή'ιιεεοι·ει. - ΓΓΕΙΗ1(Ο.·

  

   



ΓΗ

αε·Επ·ω·.8·8·ο·ο·.Ω.κωΒαωα·.α·
ΔΑΔ

8ιιιιιιιιιιιιιιιι ιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιι.

Θειι··άοιιο Βιν1οτε, Ιω1ιω.

Ρι·οερειιω άεε δειιιιώτιιι·ειε Πι·.Κοοιιιςοι·.
`ιννννννννννννν· - ννννν ν"
υφ0Φ0000σΦ00σ0ουουσ000σόα04

ΒοΝοΒοΝ
ΝΔΜ1ι·11οιιο Ατεοιι-Β1εοι:ιαιιο11ο

ΒοΙιιιιιιιι πιιά ιιιι Κιιι·ιιοιι·ιοΙι ΜΗ 1850.

Αιικοινοιιάοτ. ιιιιι ιιοει.οιιι ιΣι·ίοΙ8· ιιιιά ά8.ι1ε1°ι1ά Με .=;ιιιι2ο .Ιο.ιιι·, υ.ιιοιι ιιι Ηιιιιε

ιιιιι·οιι ιιι ιι.ΙΙοιι Μιιιάοι·ιι οιιιριοιιΙειι ιιοιτειιε νιοΙοι ιι.ι·ιτΙιοΙιειι Αιιιοι·ι€5.ωιι ω

Βιιιιιιι·ιιιι.ιι, οιιωωω, Ει·ιιι·ιιιιιιιιιιηοιι άεε Βιιιιοε, ΜΜΜ ιιιιτ ιιιι·οιι Ρο1.ι.πο2ιιετιιιι

άειι, Ηπιιι-, Νιιι·νιιιι- ιιιιά Ρι·ιιιιοιιιοιάωι, Βιιωάον'οοιιοι· Κι·αιιιιιιοιτ ω.

+- πωπω» ιιι ιι.ΙΙοιι ΑροιΙιοι:ειι. φ (51ι25-20

Βιιιι. άετ νιι1ειι ιιιιιι.-Βιι1ιιιΒΒά Βο"089"0 ι 585 ιιι. έ. ιιι. )

Πιιιοι·ιιΙ- πιιά ιιΙΙο ιιιοάοι·ιιοιι Βιιάοι·- πιιά ΚιιτΜιιοΙΙο.

θιι·ιιιιά Πάτοι Με Βειιιιι. οι·ετΙ:Μ.εεις, 200 Ζιιιιιιιοι· ιιιιά Βιιιοιιε, ιιιιτ :ι.ιΙιάιιι

Κοιιιιοι·ι.. $οιιωιι€οι· ει·οειιοι· Ρω·ι‹. Ψιιτιι€ε. ιπιιιιιιίι·οιε Μια. Κιιι·ιιιιιιιιιι.

ΑΙΜ: Βοιιιιιιοι·ε ιιπε. Βοιιιιιιοτι:οιιι ει·ειι:ιιι· άιιι·ι:Ιιεοιιιιιτι.ιιοιι 18-22°.

0- ειιιε-Μιάου 20. ιιι Με 15. Οιιτοιιει. +

Ρι·οι-ιροιιιιο άιιι·οιι άιο Βιιάε-Ι)ιτοΙιιιοιι Κοιιοοι;ιιο ιιι Βιιάτιι·οι.

ι ω;...........ά.........-........ιω..

Νιιοιιι.νοιιι ωωιιι Πάω· πι· Ζοιτ άιοιιιιτ

πω. Ράομι· πιιά Ρποροι·ιιιιιοιι στι: Με

ρι·ινο.το Κι·ιιιιικοιιράοεο (Βοριά Ζειιιιιιιιτ

νοιι 50 Κορ.ι
 

Δάι·οιιιιοιι νοιι Κιε.ιιικοιιράοΒοτιιιιιοιιΞ

Ι31ιιιε Μπα, Πιιτοιιοιιιι.ιι 58,ιιιι. 16.

ΚΕΒΕ Μιιι·ιο Βιιι:επι, Οι. ΒωιιιιοΓιπι.

Ημιιε ά. Ριιιιιιει:ιιοιι κιι·ι:ιιο θ-8.0. 19.

Ι.ιιάιπι11ει Κιιιννιι11κενυιΜ, ΕΣιω·ι·οριιιιιιι:

σκιά κιιιιιιιι·ι., ιι. 69. κά. 28.

-ς-- ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

~ Ρ ε Η Τ υ Θ ι Ν ...5:2::3·.2:ιι:.... Θ.

χω. @ειιά ΒιιιιιιΙιτ νοιι άετ ι·ιιεε. Βειι6ι·άο 8οιπο.τι.οι.

ΠιιεοΙιειάΙιοιιοε, ειοιιοι· ι.νιι·Ιιοιιάειε ΜΜΜ Βοριά:

Κειιωιιιιιετοιι, Κο1111ιορ1°- πιιά Βι·οιιοΙι1εικατειι·τιι.

Ι.ιτοι·ιι.τιιι· ιιι ιιοι·νοι·τιι8·. ΒΙάτ.ι.οι·ιι ΒοιιτεοΙιΙε.ιιάε ιι. ΟοποιτοιοΙι-Πιι€ετιιε.

Αωιιιιωω θιιτει:ιιιειι:

ΡΜ!. Πι·. Βι·ιιετ Ριικιιοι· (88ι·α.ε.<ιΙιιιημ.·

οι.. ΧΝιι·ιιιιιι€ Με .,,Ροι·ι.ιιειιιιι·· Μπι· οιπο ιιΙιοι·τωιοιιοιιάε; ννοιιιι€ΙοιοΙι ιοιι

ιιισιιιι @Μάο ωμά ιιιιιιιι, άειι" άοι· Κωιοιιιιιιετοιι ιιιοιι ιιι οιιιιιιιοιι Τιι8·οιι ιιι οιιιοιι

οιιιιιι.οιιοιι Κειτ.υ.ι·ι·ιι νοι·ινε.ιιάε1ι.ο, ιιο ννιιτάοιι άιο ΑιιιιιΙΙο πο ιιιι1άο,άει· Βοιιιοιιιι ευ

ιωιωι, άεπ άειι: Βι·εοιιι·οοιωιιάο Με ΚοιιοΜιιιιιι.οιιιι, Με Βιιιιιιινοι·άοιι πιιά άιο άι·ο

ιιοιιάο Βι·ετ.ιοικιιιις. νοΙΙετάιιάιε ι.νεΒιιοΙοιι.

Πι·. ΠοάοΙ, ΙκεΙ. Βοιιι·Ιιιιιιιιι: ει.. Π. (Ψ6ίσ8εισϋπη;):

Νο.οιι άειτι θειιι·:ι.ιιοΙι άσε Ροι·ιτιεοιιι πιο· επι ιιιιτ Ιιοιιιι Βι·ννε.οιιοιι ρΙϋωΙιοιι,

Με Μιιιιιοτο ιοιι άιο Ποιο Ιιοι·ι·ΙιοΙιε Ειπε ω οιιιοιιι ΑΙροιι-θιριοι. Ι)ιοιιε Ι.ειοιιι

Μιιιιιιιεικοιτ Μι ιιιιι· Ιιεεοιιάει·ιι Με άειι· ω» ιιιι'οΙΒο Ιιιιι€_ιΜιτιεοτ Βι·οιιοιιιάΙΙαιτο.ι·ιΙιε

:ιιι ιιιοι·ικΙιοΙιειιι Βιιι ιιγεοιιι Μάο.

Βι·. .ιιι·ιω Μ!" (ΝεαΙιαιιεοπ).·

Ποιά Πι·ι:ιιοιΙ ι;οιιι. άιι.ιιιιι, Μ." Με Ροι·τιιιιειιι ειιι ιιιιιωι ω, άειι ιιι Βάι·

εοει.ει· Ζω άειι ιιιιι. Βοοιιι. εο Βοίιιι·οΙιτοτειι Κοιιοιιιιιιετοιι ιιι οιιιοιι ιιιιΒοΗι.Ιιι·Ιιοιιοιι

ιιιιά Μάτ ιιιιιιιοι·Ιιιιιιι·ειι Βι·οιιοιιιο.1ιωτάττιι ιιι.ωιιιιιιιιωι νοι·ιιιο.8·. Ιοιι Ιιειιιιο πι·

Ζω. ικοιιι 8.ΠάθΙ'88 ΜΜΜ, ποιοΙιεε ω» Με εΙειοΙιειι νοτειιιςοιι ι·ιιιιιιιοιι άιιιιω.

ΙΙι·. Βι·ιοιι Ε. νοιι Πιιιιιιοι· (Βιι·Ιο/εΙά, εωω....).

Πιο άι·οι ιιιι1; Ροι·τιιιιειιι Βοιιιιιιάειτοιι Βι·οιιοιιιτιάειι, άιιινοιι 2ι.νει ιιειΚιιιάειιι.

ΜΙΙιΙποιι :ιιι άειι ειοιιινοι·ετοιι Ε'οι·ιιιοιι πιιά _ιεάοιιιιιιιι ετινιοε .κι ΙιιιΡιά.ρειται Με νοιι

άιιηο2οιοιιιιοτοι· ιινιι·Ιιιιιι€; άειι· πιιι.ιάιο Ηιιετοιιι·οιε ιιιιιιιιι ιιι ινοιιιΒ·ειι Βιιιιιάειι ιιω·ειιι

ω. πιιά άιο Θεοτοτιοιι ιιοιςιι.ιιιι ειιοΙι Μιά 2ιι νοι·ι·ιιιι;ει·ιι, Με 'Ι'ειιι οτειιιι· ιπι Μ.

νοι·ιιιιιιι ιιιιι· αυτ.» άιο ΑροιΙιεΙιοιι, ιιοικιο άιιι·οιι Εο1ἔοιιάο ιι€1°οε-Βερότε:

Π. ΒΙοι·ετιιιι1ρίοΙ, ΑροτΙιοικοι·, νι'ιιτεοιιιιιι, Μάι·ιιιιιΙΙ:οννειιε 188. μι. Μειι·οιιι

σιιιΕ, ΔροιΙιοΙιω·, Πιο". Ριπή 8οοιιοάο, ΑροτΙιοικοι·, Βιμ, Κιι1ΜΠ-_ 26_

Β, 8οιιιιεΙποΙοιη, Ριποι·ιιιιιιι·8, Οιιι·Ι Ι·'ει·ι·οιιι, ΜΜΕ”.

 

  

 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

άειιΚιιιιιιιιιιιιιιιιιειιιοπιιιιιει

άεε.81.Ριιιοι·ειιιιι·μοι·8ειιιιειι·ιωι·-νοι·οιιιε.

ΜεΧιιτιιΙιειιιοκνει‹γΡετειιιοιι,11.

νοι·Ιοιιιι.πι'ΒιιιρΓειιιιιιιεοιιιοεΑι·2τοεοάοι·ειιιοειΒιιιι€Ιιοάοεάεενοι·οιιι :Με:οιΚι·ειιιΙιοιιρΠοεοιιοιννοιιάι,ςοιιθοεοιιιιτειιάοπιο:ΒοιΙειιιιιΙο,ννιι.ειιιοι·

ιιι:-ιΙ:Μ.τ2οι1,Τιο.ιςΒο.Ιιτειι.Κι·ιιοΙιοιι,ννο.ιιιιοιι,Βιιιιιοιιτει.Ιι·τι€ειτοι·οοτε.

Βάι:Βιμ:ιιππιειιοι.ν.10ΜεδΠως”.8οιιι:ιιο.8·οιιν.12Με2)εοιιΕιιοτ.

Πιονοι·ννειιτοιιιιιιπΒιοιιιιτει..ςιιπιιάΕ'τοιισ.Βονοιι2-8ΠωάειιοΙΙιετ

ιιιάρι·ειοιιοιι.

ιΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

 

Π Ηοι·ι.>;οετοΙΙ: ιιι άετ Κοιιιιιιωιάιιιιτοιι-ΔροτιιοΒο Ε. Τιιοοοιιιιοι·,Βοι·ΙΙιι Ο. 19.'
ΒογάοΙεττε.εεο 16. ω) ]0-4._ ι

..- κωοα›ακωα
 

;ειιιιιιιε ιιιιιιιιε
~ ι πά'49220| Η' .ΐ..ωω.·..ω "”"”'

η - η Ρπο!μ!ἰπ
ι 8ΥΜ'Μ'80Μ8 80ιι"θιθ'ΡιάΡάιδι- Με ιάσειειο Ροι·ιιι ω· Κι·οοεοι-Τιιοι·άριο

$ΙΙ#0$0|8ΙΪΙ!ῇ Βτιιιιι·ιε άιοικειτιιρ6εε, εει·ιιοιι-ιιπά εεεοιιιιιαοι:- ννεεειι εειιιοι· Βιιιι€ικειι Με :Με Κεεεειιρι·ωειε £,°Μ-ρ,°|!ῇ),

    

#ίπι|

.θείοι·υ!

  

Ιοεε ι=ιάωιειιειι. εεειςιιετ.

. Ι.ειοιιιτεεοι·ΒιετΙσειι,ιιιεκτει2-ιιιιά εειιιιιει·ιιιιιάειιιά, Τιιιιοι·ιιιιιοεο Κειιοιιιιιιεπειι ιιιιεειιι.8οιιινι3οι·ιε- . .

ΙΛω0°||αόΔ Πεειξι ΠΚΜ (Μ νΜεοιιθ- _ ιιιε15ιιάε, Βιιτοριιιιιοι.ε, ιιιΠιιειιιει. ε”Μπ-Ρ,°|.#!”,

Οιδιιπειιά Βεινειιττ ιιι άεπ ειίι|ιιειεο?ιοειεσιιειι '8Πιιο80ω.-ΠριεςΠΗ.-εοιπ

ο Ρ ά (ά υ ί . Ψ . - οΜωι ω] Μ ° ΜΡ ° ᾶΡΠΠΠιἔ· ι.::τι.ι:.:::.1:::ι.:τ. ε:: :Μάι  

 
Δ |Λί;ωω|,ωσσ ειιιιιΒιι 10% Τιιι€ειιοΙ ,.Ποοιιο". ·

Μι:.-το·ι:· από. 1.1τοτητιιι· πιιπ· νουΕί1Βιιι·ιε.

ι. ιι ιιιιιιιιιιι-ιι ιιοοιιε σε, Β|ΒΕι.ιεοιινιειιι, ιιιιειιιιι:ιιι.....Ε

 

Βοι·ιιιιιη;οιιοι· Βι·. Β ιι ά ω· να» ιι ο ιι. Βιιοιιάι·ιιοΙωτοι ν.Δ.Ψιοιιοοιιο Κιιτιιιι.ι·ιιιοιιιιοίο:Ρ:. .Η 15.

 



α,.-. _ ___
!·2τιί!!!!! “εμε”

ε! Πν- $!·° κα.

ΧΧΧ. .ιιιιιιε!ιε. Μ!. Με!!! Β'ο!Βε πιο!. .!ε!!ι€. 9 κ”

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ιιιιτει ε" Πεόε!!ιτ!οι! νοιι

Ριιιι!. Πι. κει! !!ε!ι!ε.

Ι)οιρει.

!3ι. !ι!!ιειιιι!εξε !!ιιιιιιι!ιε!ε.

μ!.

Πι. Βιιάο!! !!!ειιιεε!!.

$τ. Ρε!ετε!!!!ιε.
 

 

!!ιε.εΠ)δεδειω π.ε!.πι;ει...ινζει....!.ι-ιιι- ειεε!!ειιι!!ει;!ειι ώ.· 1!!ιιιιιιιιιι.ιιιιω:..ϊ..!;:1!!. Σιιεειετε ·_

5οι!ι!ι!!!ει! ι!.-!)ει Διοι!ι!ειι!ει!!ιηι

 
 

κ!. !ει !ιι 3η."1μ!!18 Πε!. Πιτ εεε

εει·, 4Κ!!!. !!!ι ε” !!!!!!!ε _!!!!!ι Με!. Ροετ:!ιειε!!ι!ι!8;!ι! εε!! πάει-ειιι

!!.ειι!20 Μει!ι _!ε!!ι!!ε!!, 10 Μαι!! !!!!!!!!ε!!ι!!ε!!. Ι)ει1ι!εει!,!ει!ε ι·ε!ε

Μι· ε!!ε Βιι:ιι!!εεερι!!!ει!εΖε!!ειι !ιιΡει!!!ετΠθΚορ.οτ!ει45Ρ!ει!.- ει!

Αιιιστειι ννετε!ει! 25 Βερι!ιε!!!!!:!!εε!!!ιει Οι! ιι!ι!!ει!!!ιε!ιι!εεεει!ετ.

-Κείει!!ιε ννειάει! πω!! άειιι 5ι!ι:ε νοιι Η! Η !. ρι·ο Βοεειι !ιοι!οιιιι.

8!. Ρειειι!!ιιιι8, ει!!! 19. Νονειιι!!ει Ω.) Βεεειιι!!ει.

!!!!τει πιει! ειιεεε!!!!εεε!!ε!! ει! ειε Βιιε!!!!ει!!!!ιιιιε νοιι Κ. Σ!. Β!ε!:ει

!ιι δ!. Ρε!ει·ε!!ιιι€. Νεινε!ιν-Ριοερε!ι! Ν! Μ. 2!! ι·ιε!ι!ειι. - Εεε!"

ει!!!!.ε εονν!ε ει!!εειι!ε!!ε !ϊει!ι!!α!οιι !ιει!ιε!!ε!ιειι !!!!ιτε!!ιιιι ειι!;!!ι

ιετ πιει! ει! εετ! ειε!!νειιι·ε!ει!‹!ει! €εεε!!είτε!!! !!ι°ειιι!ε ιι εεε!!

ιειιι !)ι.Ε.Β1ε"!;!ιι 5!. Ρει!!.. Ψ. Ο.,4 !.!ι!!ε, δ ει! ι!ε!!τει!. $ριεε!!

ειιιιιε!ει! τεε!._ει.ιεεει Μ!!!ννοε!! ιι. $οιιιιιειε ν. 4--θ υ.Τε!ερ!!οι! 2056'7.

1905.
εΔεε7. ___7_._..τ_Φ..τ_    

Ιι!!ιε!!.: Ριο!!. Οι. Ε. Κεεε!ει: Ε!ι!!!ιιει! εει· Ορει·ε!.!οι!ει!ειιει ει!! εε!! ροε!ορειε!!νει! νει!ιιιι!”. -- Ηιιι!ε Λάο!ρ!ι!: Μ·

ιι!ει!ιιιι!εειι ει! εε!! Ρεετ!!!!!ει! !ιι! @ΝΗΜΑ ι!ει·Ο!!!ι!εε!ιιε!!ει! Οετ-Βει!!ι!..- ΒΠε!!ειε.ιιεε!εει! ει!!! Βεερι·εε!ιτιιιιι;ει!: ν. Βε!!.ει!

ετ.ειιι: Με νει!!!!”ιιιιιιιειι. - Βιεε!!ε!!ιιεε!!: Πε!ιει ΒΜει·εε!!ννιιιε ε. , Βει!!!!ιειι!ιΜ ει!!! Ρε!:ει!!.ιι!ει!!ι!ι!. - Ριε!. Γι. 8ιε!!ε

ιι!ιιιιι!: Οιιιιιι!ι!!εε εει· Αιιι!ιοι!!!ε ει!!! Ρει.!ιο;ει!ει-!ε εει· Τιιιι!!ετιιι!!ιι!!!ε"·. -- Ασεπ.: ει! ει!!! Ριοτο!ιο!!ει! εει· ιι!ει!!ε!ι!!

εειιι!!! Θεεε!!εε!!!!!!. ει! Βοι·ρει. - 'Γεεεει!εε!!ι!ε!ιτει!. - Αι!εε!εει!.

Ε!ι!!!ιιεε εει· θιιειε!!ιιιιει!ειιει ει!! ει!!! !ιοε!ι!ρειι!!!

νειι !!ει!ειιι!.

(Νε.ε!! ε!ιιειιι ει!! άειιι Χ!Π. !!ν!!!.ι!ι!!εε!!ει! Αειπε!.ιι.εε !ι! !)οιρετ 1904

Βε!ιιι!τει!ει! νοι!:ιες.)

νο!!

Ριο!`. Βι. Ι.. Κεεε!ει.

(8ε!!!!ιει!.)

Π!!! ν. Γι·!!ιι!ε!!! Ε. Β.. 88 .Τ. Θε!! Ν! .!!!!ιιει! ιε.εε!! ςεινεε!!εε

ι!ει, !!!ε!ι!!ιι!ο!!!ι.ιει, ι!!!!εε!ε !!εννες!!ε!!ει, Με ειιι!! Νε!!ε! ιε!ε!!ει!

εει· 'Ι'ιιι!!οι; ιιπι :!ι!ιε!!ε !!ιι!ιε Βε!!ε!τ!ει!Βεννϋ!!!ε !ιιιι!ιι ιεε!! ι!οε!!

ε!ι!ειι !ι!ε!ι!ει! ιιι!!ειει! Τε!! εεε Οοιρ. Με!! ει!ιει!ι!ει!, ι!ει εειεε

!!!!ι!εε Π!. !ι!! !ι! Με Θεεε!!!!·ι!!ετ ει!!εεεειιεει! οι!ει ε!ιι€ε!!εττε!;

ι!!ε @Με ιεε!!τε ιιι!!! ε!!! Τε!! ι!ει !!ι!!ιει! Βεε!ιειι!ι!!!!ιε Μ; νο!!

ε!ιιει· !ι!ε!!!!ι!ι!!!ε!ιορίει·οεεει!, πι!!! ε!ε.ε!!εε!ιειι, ει!εε!ιε!ι!ει!ι!

!ιιιιιι!!ςειι!ει!!!!ι ει!!ιν!εΚε!!ειι Ονεεε ('Ρ) ει!ερ,·ε!!!!!!, Με ει!!!

!!!ει·ι!ε εεε!! !!ιι!ιε νειει!!ι!ει, ιιιπ! ειιι _!ει!ε !ι!ε!ιι!ιιιο!!!ιςε

Μεεε!! !!!!ει εειιι Βεε!ιειιε!ιι€ε!ιι ει!!ε!!ει; ε!ιιε εε!ιει!'ε Λ!!ι;ιει!

:πως Ιιε!ι!ει· εειεε!! ε!ι!ει!άει ο ει· ενν!εε!!ει! !ιε!!!ε ε!ιιιικ!ι!ιι€ειι,

ιι;ε!!ι!ετ ι!!ε!ιτ.

Ορειει!οι! 24. Αρι!! 1895. Νεο!! Ει!!!!ιιιιιιιι ι!ει Βιιι!ε!!!!!!!!!ε

ει!!! Ι.!!ειιιιιι ε!ι!!εει Αι!!!εεε!οι!ει! Ζε!ε;ι εε ε!ε!ι, ι!!ιεε ι!ει

Ριοιεεειιιι νει!!!!!ειιι!!ιι πι!! εε!!! ςι!!εεειειι

Τε!! εε!ι!ει· 1.!!!!εεει!ει!ε!!ι!ιιι!ε !ι! εει· Εεε!!!

!;ει! θειιε!ιννιι!ει.ιιιεεεε ει! ιι Πες!! ει!!! πινει ει!

Με!! νει! !!!ι ιιιιιινεε!!εει!, Με!! ει! ε!ιιε ειιι!!! !'εΑιιε!!!ει!ιις εεε

εε!!!ει! μι· Με!!! ει! ι!ει!!ιειι !ι!!. ΡιοΓεεεοι· 2οεεε ν. Με!! -

εε!! Πε!. εει· ειι!'!!!!!8 ιιιιςεεε!! Μ!!! !!!!ει·ι!ι!!ιιιι !'ι·ειιιιι!!!ε!ιει,

ιιι!! ιι!!ι ιιοε!ι!!!ε!!!ιε Πεε!ι!ι`ε!ιι.!οι! κι!!! ει!!! Ζε!!νει!ιιε! Δι ει

ιιρι!ιε!!, ι!!ε Βιιει!ι·ρε.ι.!οι! ι!ε!ιεε!!!ει!. Νεο!! νειεε!ιοι!'ιιι!ε εε!!

Ι.!!ιιιει!ιι άεε ρει! !!ειει!, !ιι! !!νοι!ι νει!!!!ε!!ειιειι Τε!!ει! π!!! άειιι

Ρεειιε!!ι!: Λ!!!!!ι! ειιι; εει· Ονει!ει!; εειιι! Αιιε!ϋειιιιιι ω· ιεε!!!

ιιειι!ε;ει! ο!!ει·ειι !!!!!!”ιε ει!!! !ι!!ιε!!ειιιι!ει!!!!!· ει!!!ν!ε!ιε!!ει! Με!!!

!ιιιο!!!!;ει! Τιιιι!οι·ιι ει!!! ειιι νοιι !!!!!! Με!!! ει! !ιιο!!ειει!ι!ει!

Ονειε -- ειιιεεειει ι!!!!!!εειιι; ι!ειιιεε!ι Με!!! ειε!! Με !!ι!!ιε Η!!!Γ!ε

εει· θεεειιιτιι!εεεε. !ι! εειεε ιιι!!ειειιι Τε!! ό!!! !!ι!!ιε Πτειιιε

 

"Η Με Μεεε, εε Με ι!!ε !ο!Βειιι!ει! !0-12 Ορειιι!.!οι!ει! !ι!!

(ει!ει!ει !!!ι ι!!ε Βει!ε!!!ιι!ιιι (8!!!!! ειιεεε!!!!εεε!!ε!ι θεια!!! ΠΜ·

ε!!ι!!!!!ε!!ε !.!ει!!υι·ει! ει!!! Βιιιιιιει! νει!νει!!!τ !νειεει!; Με! εε!!

Με!! ερε.τειει!-Β·ε!εεει!!!!ε!!, !νειιι! εεε Οειιιι!ι.ι!!ε!ιι εει!ειςειιτ!

ειινει!!!ει!!ε ειιιε!!!ει!, ειιι!!! νι!ει!ει· 8ε!ι!ε. Α - ε

Ι)!εεει .Μ Με! Νε 8 α!! εει· «!!ενιιε εει· Βιισε!εε!ιειι Μει!!ι!ι!!εε!ιειι Ζε!!εε!ιι!!!ει!» Μ!.

 

θ!

!ιει!!.ε Γι!!! ει!ς!!ιη;!!ε!! Μ, !ε!ε!!!ει· νειεο!·Βει! ιιι!!! σ!!! Αιιε!ϋ

Με; ει!!! Οο!!ιιι!! νν!ε !!!!!!ε!ι !!ε!νει!ιε!ε!!!εει!.

Ι)ιε.!ι!ειι·ε ειιιε!! ει!! νοιι! Πο!! ι;!ε.ιι ειιι ειιιε!! εεε !ι!ι!!ει·ε

8ε!!ε!ι!ειιέεινε!!!ε ειιιε!! ό!!! Βε!!ε!!!ε εεε!! Μεεε!! Βιεί!!!!ι!:εε

!!ιιεει·ι!!ε!ιεε θιιιι!ι!!!ιε!!ι (νν!ε ειιιε!! !ιι ειιιι!!!!ε!ιειι ί!·!!!ιε

ιει! Ρ!!.!!ει!). Βεει!ι!!ειιιιιε ι!ει Ορειιι.!!ει! Με ει!!! Γι!!! Ι. ε.!!εε·

ιιε!!ει!. - Πει!ει· ι!ει Ορειετ!οι! δ!!! Βιιιι!ι!ει!.

Αι!! 1. ει!!! 8. Α!!ε!!ὰ 87.Ο-, ει!! θ. 88,2, !ιι! !!!ιιιιιειι Βε!ιοι!··

νει!ειιεει!ε ειιεεεεε!ε!!ιιετ; ει!! 7. Τε; Βιιι!'ειιιιιι!ε εεε Βιε!ι!

ιο!ιιιι. ει!! 10. ω· Ν!!!ι!ε. ν!!!!!Βε θει!εει!ιι8·. - Ρει!ει!!!!! !ιι!!

ι!ειι!εε!! ι!!ε!!ιει·ε @Με ε!ι!ειιι ιιςιεεεειι Ηειιε!!ε.!τ νειιιεετιι.ι!ι!ει!

ει!!! !!ε!ι!ε!!!ετ _!ετε!. ε!ι!ειι ειιάειει! ει!ειι·ει!8ει!ι!ειι Ροε!!ει!.

Με ειινιι.!ιι!!:ε Ονειε ειιι!!!ε!ι ει!. να Μι. ε!ι!ει-ιεει!!!!ιι·

!!ε!!ειι Ρ!!!εε!ε!ιε!!”!; ι!!ε εει!!ε δε.ε!ιννει!ι! !ιε.!;τε ειιιε Β!ε!ιε

 

Π! Ηειι Ριοΐεει!ει Κο!!ει τ (ι!ειι!ε!ε ιιοε!! !ιι Πειριιι) !ι!!!

ι!!ε θ!!!ε εειεε!. ι!!ειιε!!ιε ει! ιιι!!ειειιε!!ειι ει!!! ιι!!ι ει!!! έ!. Με!

1896 ι!!!!·ϋ!!ει !”ο!εει!ι!εε ιιι!ι.ιιιιε!!ει!: «'Γιοιπ!ει!! ιο!! ιιιὶε!! πι!! Ι!ιιει

!!ιειιι!ειι Μι!ιιιιε εε!!ι !ει!Βε ε!!!ιεει!!!!τ !!ε.!!ε. Με!! Μ!! Με!! ειιι

:Με ι'ο!ι!;ει!ι!ε ειιεεεεει!. Με!ιιε ιιι!!!!!!!!ε!!ε Αιιιιι!!ιε, εεε!! Με

ιιιε!!ι Ηε.ι!!οε!ο!!!ι! ει!!! Β!ι!ι. ειι!!!ι!!τε, ννει ειιιε ει! νοι·ε!!!8ε.

Βε! ειιει!!!!ει!νει· Βεει!ιιιιιιιιιιε πω!!! ε!ο!! Μ." ‹!!ε Μεεεε ει!νε

ε!ι!ειιι Η!!! ειιιεριιιε!!, ννε!ε!!ειι Με!! Γ!ε!εε!!! ι!!ε Ζε!!! '70 ει

ιι;ε!!ειι !!ιι.!!ειι νν!!ιι!ε !ι!οιι!!ε!εε Β!ιι!:1ΟΟ εεεει.ε!!. Β!!ιε Με

ιε!ιιε νειε!ε!ε!!ι!ι!ιι ιιι!! Η!!! ει!! Γ!ε!εε!ι!'εε!!ειι Αρι!ειε.ιε

!νει ι!ε.τ!!ι!!ε!! Με!!! ιιι!!!ι!!ε!!. ει!! !!!ιε Γ!!!εε!8!ιε!! !!!!ει!!ειιρι

ειιι· Βρει·ειι νοιι ι!ι!νει!!ι!ι!ει·τειι! Ηει!!εε!ο!ι!ι! ει!!!!!ε!!. Π!ε

Πειιριιι!ε!ηιε εεε ΒΙιιι.!'ει!!ειο!!ε ιν!" !ι!!! ει! Ηεειιι!!!!ιι ιειεειει.

θειν!!!ιι!!!ε!ιεε Με!!ιεειιιος!ο!!!ι! Με· Με!!! ι!!!!νεεει!ι!, ινε!!!

ιι!!ει ειιιε !ι!ε!ιιε Μει!ε·ε ε!ιιει $ι!!!ετειιι, ό!!! ει! Με!! !ι! ννεεεει

ιιι!!!!ε!!ε!! ειιι, ε!!ει ειιιε!! Ζι!ει!!2 ε!ι!!ιιει 'Ι'ιορίειι Βο!!ε!!!ει!ι!ρι

!ιι Ψεεεει !ϋε!!ε!! ννι!ι·ι!ε ει!!! Ηεειιιοε!ο!!!ι!ερεειιιιιιι εε!!ι!ε. -

'Ι'!!εοι·ε!!εε!ι !ιι!. ι!!εε εε!!! !!!ιει·εεεει!τ. εε ιιιιιεε ι!!εεει· Κειρει

ιι.!ε ε!!! ιιι!!!!ε!!ε!! ςεινοι!!ειιεει Μει!ιεειιιοε!ο!!!ι! ει!ει· Ηε.ειιιο

ι;!ο!ι!ιι ειιιιεεε!!ει! ννειάειι. Μ!! !ιε!!ε !'ι·!!!!ει ε!ι!ι!!ε! !ι! εει· Νε

ιιιι!”οιεε!!ει-θεεε!!εε!ιε!'ι ε!ιιει! νοιιι·ει.ι εε!ιε!τειι, !ι! !νε!ε!ιει!!

ἰε!ι ιιι!ε!! ει!!”!!ι· ειιιε!! ι°ιιε!ι, ει!" ειιι Οιι.ιει!!ιιιι!ι!ε !ι! !ιιιει!ά ε!!!ει

ιιιι!ϋε!!ε!ιειι, ω” ιιι·ε!ι Α!!ιε!!ε!! Με!!! ιν!ει!ει !δ8!!ε!! ει!

ιιιεε!ιειιι!ειι Ροιιιι εε!! Β!ιιι!ι!ι!ιετοΠ ειιιιιιερε!ε!!ειι! νειιιιες.

!!!!'ειι!ιει »νει !ι!ε!· ε!ι!ε !!!ε!ιιε Μεεε!! ε!ιιει· εε!ε!ιει! Μοι!!!!!ιε

ι!οι! εεε Β!ι!!!'ε!·!›ειο!!ει! ει!ννει!ει!!!.

Πεε ειιννεεειιι!ε Ηιιει!!ε!!!! !!εεε ε!ο!! Με!!! !ιι Ηι!ειι!οε!!ιο

Μεεε!! ει!!! Ηεειιιε!οροι·ρ!!νι!ι! !!!!ει!!!!ιι·ει!. !!!!!ιι·οι!!ιερ!εε!! ει!!!

εει· Ονειει!!!!!ιε!τ Με!!! Γοιι!!!εε εεε, εειιι!ειι! εε!ειε ιιε!!ει! εει·

!!ει!!ει!ειι ει!!! !ιιι.ε!ι!ειι Εει!!ιοεντει! ιε!!!ιε!ε!!ε !!ιε.ι!!!ε 8ε!ιο!!ειι

νο!! Ηεει!!ετ!ιι, ινε!ε!ιε ειιιε!! !!!ιε θειιιι!!ι πω!! ε!ι!!ςει·ι!ιεεεεει!

ει! 'ππε Β!ιιτ!ι!!ιρει·ε!!ει! ει!ιιι!ει·ιει!. ···- Β!εει! ινε!· ι!!!!ιι·οο!!ε



Με

νεε 2-5 τειιι.. εετεττε ετε!ι ιιιτ!τιεε!τερτεε!ι ε!ε εεε Βτεεεςεινε!ιε

!ιεετε!ιεεε, εεεει·ινετττετε ε!ιει·ε!ττει·τειτεο!ιε Γει·ιεε!ειιιεετε ενε

ι·ετι τιι τει· ιιτε!ιτ εε ττεεεε. Πε!ιει· εεε Αεεεεεεεει·τ εεετ· ετε

Ηει·τιεετ'τ ε!εεεε Β!ετεεε!€εε ειιιε ιιτε!ιτε 8τετιετεε εε ει·τιτ·τιι€ειι.

(Με: Γιι!!-- νειι·Β!ιιτετ·ετε !ιετ Ηγετεεε ττεεετ ετε!ι εειιε Οεε

τι·ε!ε!εττ: Γ.'τ(τγιι. Ί895, ε. ΠΠ. ν

Βτεεετί Γε!! `!ιτετετ ετε Εεεε εεεεεεει·εε!ετετεεεε ετετιτ ειιι·

τε ειει!ισ!εεττεε!ι-ειιιιτειιιτεε!ιει· Βτεειε!ιτ εει·ε!ι εεε εεεεετ·ετ·εετιτ

!τε!ι εε!τεεε νετττεειιεετε ετεεε εει·ει·ττε;εε νε!Ιετεεετε,·ετι Ετε

εε!ι!ιιεεεε ετιιεε ετεεεεε '1'ετ!ε εεε Ριεεεεειιε νει·ττιττ'ει·τιι!ε τε

ετε Πτει·ιιεειγεει, εεεεει·ε εειιε !ε ετε!ιττεε!ιει·: !ιεττε πιεε ετε

εετι 'Ι'ιιιιιει· νεε εει· νεετεε εεε εεε·εει·τε“εε, Με εεε τε νεε

ιιιεεε!ιετι Αετοι·ειι εε1εετ εε! Με εειιε εεε Νε!ιεΙ !ιτιιεεττετε!ιετι

εεττ 'Ι'ειιιει·εε !ιεττττννει·τετ τνει·εειι τετ, εε νντττεε !ιεττε Ηετεε

τετετε!ιεε εεε 'Γετεειε εει· Ρτεεεεειιε νει·ιεττ'ει·ιιιτε, εετεεετ!τε!ι !ιετ

εειτι Βεεττ·ε!ιετι τεει,ς!τε!ιετ ι·εεε!ι εε ο8εττετ·ειι, ν!ε!!ετε!ιτ ετικε

ι·τεεεε εετε. εεε τεεε τ!ιε !ιετεει·τετε; ε ει· ειεετ. τ'ε!!ε !ιεειει·Ιτι,

τιετ εεττιεττι εει·τετεεε Κε!τ!›ει· ντε!!ετε!ιτ τει· ετιιε Αε!ιεετειι ,εε

!ιε!τεε εεε ετειιηιτ οάετ· εε!ιετί εει·ε!ιτ.τεεετ εεει· τε ετεε

Κ!ειιιτιιε Βετ'ε.εετ τνει·εεε εετε; τε !›ε!εεε Γε!!ετι "ετε ειοε!

ετεε Ρετττειιτττε εετε!ειτ.

Βτεε εττι!ι!τε!ι ειιε!ττε, εεε Αεεε!ιειι ω· !ιεεττεειι 0!ιτι·ιιι·ετε

εετερτεε!ιεεεε νει·εει·εεεετ εει· Αερεεετε τετ εει· νεετεεει εειιε

ετε!ιτ. ειοε! εεετττ!ιι·τιετ, εεε ντε.ι·ε, εετ ιιεε!ι ιεε!ιτ εετττεει· Γι·

!τεεετετε εεε 'Γετεεετεεεεε. ετεε εετοι·τ εεεεεε!ι!εεεεεε Βερε

τετειιιτε ειοε! ετε εττιετε·ε Μεε;!τε!ι!εεττ εει· ΒεττεεΒ· εει· Ρεττεε

ττιι ιτεινεεεε.

Βει· Γε!! τετ ε!εε τιττε!ιετ τεεττε!τττν εεεει·ε!ι, εεεε ει· εετ τ.

εε ειιιε Πτι· ειϋε!τε!ιε ιιεε εε ειεετ;; εε νετ·τιιετειιεε Κειιιιι τ·

!τεττεεεε τεειι !ιετιιι Ορει·τει·ειι νεε εειειι εει· ετετε εειι!τεε εεε

ειτε εε!ιι· εετιιιετ!ιεετιι εεε νετετετιιτε· ιεειι εε!ιετ νει·ετε!ιετι

Με", »εειιε ιιτε!ιτ ετεεε εε εεεεεεετε!ιεετε ετιε ιεττ Βεε!ιτ τιοε!ι

ε·ει·ε!ιτιιτε Μεττιεεε εε!ετεεετ!τε!ι εεε!ι εε!ιιιιετ·εε Πε!ιετ! ειιι·τετι

ιεε εεε ειιειιι·ε!ι ετε!ττ·εετττει·τ ννει·εεε εε!! Η).

Γε!! ει. Βει·ττ, 89-_τε!ιτ·τετε Βεττε Ι ιχτεντε., !ιτττετ ειιι 26

Αρι·τ! !895 ειιι ετε τει· νει· Β Μειιετειι !ιει·εττε νεε τετι· νεε θΠι

τιιττ 8-ιεειιει!τε!ιει· θτεντεττετ !τοειρ!τετει·τει· !!εγειεεε εεε τε

ι·ιιε νει·εεεε!ι!εεεεε, εετεε!ε ειεετ· νεε τετ· νει·ννετεετ·τε θρεπτ

ττειι; «ετε Μεεε εεττ ντε!εε Ψεε!ιειι ττ·ετε !ιεετειιετ,εειι Ηττε

εετ·ε ετε!ιτ ειεετ· εεεεε, εε _τεεε Νετιι·εεεεεετεε!ιιιιε τει· εε

εεει·τιττε!τετιε 8ε!ιειει·εεε εεε Βεεεεννετεειι εει·εττε, εεεε ετε

!τε!ιει· !ιεεεετε, ε!ε ετε!ι ετεεεε ειτεεετεε». Με ει·οεεεε

ενεε!ιεειιε, εε!ιι· !τιτττττε εε!ιεετε Ρετεεε, ετε νει· 8 Μειιετεε

εε!ιι· ινε!ι!εεεε!ιι·τ εεε !ι!ττ!ιεεε ειιεεε!ι, τει. τειετ !ιεε!ιει·εετε

ετηςειιι8.8εϊτ εεε νοιι εε!ιτ ε!εεεειιι Αεεεε!ιεε. - Γεεεεε ετει·τ

ετε!ιτ Ιιε!ιει· ε!ε εει· εεειιεε!ιειεεεεε !)εεει· εει· 8ε!ιννειιεετ·

εε!ιεττ εετεει·τε!ιτ; εει· σε εετετε Πε!τ”τε εεττιετ· νει·εετεε

Γ!εε!ιε τετ ε;!ετι, ετε εεττ” τεε!ιτ· ιεεετ8·ει· !ι!τε!τει·τε ειιι·ε!ι ετιιε

Αεεε!ι! ννε!!ειιεε- !ιτε ερτε!ει·οεεει· εεεεετεεει· εεε τετετεττττ

ε!!ετ Μι·εειε; ετε ντε! τι;τεεεει·εε τε ετε τεε!ιτε $εττεε!τε.ετε ετε

,ετε!ε8·ει·ιεε ετετι·εε!ττ. ετε!ι νειιι 'Γεεεενντε!τε! !ιτε ττι εεε Βεε!τεε

ετεεεειε Μεεε; - ειε ειεετ· ε!ε !ι!εεε!ιε τ'ε·ι·εεεεε εεεεει·εεεε

ττε!ιτ νετιι Γιιιιειιε !ιτε 2 εει. ιιετει!ιε!τι εε Ρι·οε. ιιιρ!ιετεεεε;

ετε 2. ετιειι εε!ε!ιεε !τε!τε ετε !ιτειει· εεε Βτρρεε!ιεεεε.-(Πτεεε

ειιιε εε τνε!ι!, ε·ε!ε!ιε εειιιε !)ι·εε!τ εετ εεε Μεε;εε ετε. ετε

Νετιτ·ιιεε;εειιτιιε!ιτεε ιιιιιιιεε!τε!ι τιιεε!ιεε.1 Πε!ιετ· εεπτ !τε!τεε 8ε!ιετ

εεετεεννε!εε ετεε ετε μια· εεεεει·εεεε Κεετειι εε ττττι!εε.ιετε!ε!ιε

τει ε!ιειτειι Τετ! εει· Οει·ντιτ εε !τεεεε εε!ιετιιεε.

Ορει·εττετι. 1. Με 1895. ντε!ε !ι!εττ·ετε!ιε Δε!ιεετειιεε, !ιεεεε

εει·ε νεε εεε εετεειι τει ΒρτΒεετι·τειε !τεεεεεεε εε!ιεει·εεειι

'Ι'ειτιετετι εεεεε!ιεεε. ετ·τ'ετεετε εε!ι!ι·ετε!ιε Πετει·τιτεεεεεεε,

ε!ιε ετεεε εετεεε Κεετειι εεεεττει.τεε ινει·εεε !τεεεεε. - Πετ

εεε!ι εε!τεετ ετε Βει·νοι·νι·τι!εεεε; εει· θεεειιιτιιιεεεε.

@Με Βεγει·-τιεερε!ε'εετιε 8γιιηιτοιιι ερττετιτ ειττ εττεεετει·

τΝε!ιτ·εε!ιετιι!τε!ι!τεττ Πτι· $ττε εει· Ρ!εεειιιε τε εει· νει·εετεε

νττετιετ. Τετε.!ειιεττι·ρεττετι τε τγρτεετιει· Ένε!εε. - 8ετει·τ εειιε

εει· Αεε!εεεεε; εεε !.ττει·εε νντι·ε εει·εε!εε εε εει· !τε!ιεε Βετιεε

!εετιτε εετεεεετιετττειι Με εει· Γετιιε !ιετεεεεε!ιοτιεε; ει· ιεεετιτ

εεε!ι ετετεε εε!ιεερρεεεε Ατειιι!ιενεεειιεεεε; εετεε Γετνντε!τε

Με; ειιτειιι·τε!ιτ εει·τειιτεεε ειιι Γεεε εεε θ. Μεεε.ι.ε.

ττ`τεει· Βτννεττεε εεεεει·ετεειιιΙτετι εε!ιεττει·τε εεε εετττεε

εειιε Με· ετε !)ετε!ιτττ!ιι·ιιιη.τ εεε !)ι·ετιιτο!ιτεε νοπι Ποει;!εε

εεε, εετ ειεΙετιε !ε!ι ειεετ· εεε!ι εει·εεε τε ετεεειιι Γε!! ειιι εε

νεειιτ€ε!° νει·ετε!ιτειι εε εττττειι τι;!εεει.ε, ε!ε ννεεεε εει· $ετιννεε

εει·εε!ιετ'τε!ιγρειετετε εεε Βεε!τεετετιε!τε τιι ετεεειιι Γε!! ετεε

ιιιτεε!ι ετε!ιτ εεε!ιεεεετεειι, νεεεει·ε!ι !ιειντεεεε τετ. εεεε ετε

Ζει·εετεεεε εεε Β!ιτττει·!ιετε!°τε τιι εεε Ογετε ιιτε!ιτ ττ!ιει· ετε

Βιετε εεε Ηεειτιεττεε (εειιε εειειι) !ιτιιεεεεεεεεεεε τετ. (!ιιι

Ονει·τειιι ειιι (τοτε. !ιιτεειιιτ εε Με τε εει Ρ!εεεετε εε!ιτ ετε

ειοε! εετετιει· !ιτιιεεε, τεεειιι Ηεειιιεετεεττιι εετετε!ιτ.) -- Κτι

ετε!!ε τιεεεε ινε!ε!ιετ· Ατ·τ ιντιτειι ιιτε!ιτ εεννεεεεε».

Η) !)εε !ιεε!ιετ τιιιει·εεεε.ετε Ριερε.τετ !ιε!›ε τε!ι ις!ετε!ι εεε!ι

τω· Ορει·εττεε Ιιε!ιετε εεεεεετ Πετετεεεεεει; εεει εειιιε!τ,εεε

Αεετετεετεε εεε εετ!ιο!.-εεετεει. !εετττετε ρει·εεε!τε!ι ετιςεεε·

εεε, Μεεε ετιει· ιιιι.ε!ι ετιιτεει· Ζεττ εττε!ιι·ετι ιιιττεεεε. εεεε εεε

εε!!›ε εεττ νει·!ει·εε @μεμε εετ.

ι

ρεεε τιεεεεεετε ετει·!:ε 8ε!τι·εττειι ει·ννει·τετ νι·ειεεε ιτιεεετε;

εεε εειιε· τει: ε!ε !!τεετιινει·ειιις· !!!ε εει· ειιε·ενι·ε!ιε!τε!ιεε τιιετ

ντεεε!!ειι 'Γτετ'ε εει· Πε εε!εε'εε!ιειι 'Ι'εεε!ιε. εε εεεε σε εε

εττει!τε!ιειι !τ!εετρε!εττετιειι εε!ιτ· ττετ ειιτειι τττι Βεε!ιετι ε!ιερτε!εε

ιιιεεετειι; 2) τε εει· ετιι·ε!ι ετε 8ε!ιινεειτει·εε!ιεττετιγεει·ετε!ε εε

-ινττ·Ιττειι ει·οεεεε .Λεττοε!τει·ετιε ιιεε°5ε!ι!ετΤ!ιετι. εεε εεειιι·ετι

εεετιιετεττι Αεεινετετιετι εεε Νεε!ιεεεετι εεε Βεεεεε!ιεεετιε εεε

εει· νεετεε εεεετι ετε ε!ε ρεττεττει·εε εε!!εεεειι !τιετι·ετιιεειε εεε

εεε !)ι·ετιιι·ε!ιτ. Πεεετ· εει· θρει·εττειι Β'|σ Βιεεεεε. -

Νεε!ι εει· Ορετε.ττεε εει· ετε ετεετετεε Με! ,εει·τε8·εε Βι·ει·εε!ιειι.

Βε!τεενε!εεεειιε - ειιε!ι νει·ετιει·ετε!ιεεεετ Τεειρετετειετετεε

ι·εεε: ετε 2. 'Γεω εεετ ερει·.Αεεεεε 88,5; - ειιι 5. 'Ι'εε· 87,7 -

εε εεε εεενντεε!ιεε !τεετεεεεε 'Γεεεε εεε ερετει· ττειτιει· τεεει·

!ιε!!ι εει· εετ·ιιιε!ειι θτι·εεεειι - ειιι·ετιεεε !ιετττεετεεεε. $ε!ιι·

ι·ετε!ι!τε!ιε εει·εεε 'Ι'ι·ειιεειιεεττεε «Με εεε Πι·ε!ει·ε!ιτ ετιτττεε

εειιε. τιεττιεετ!τε!ι τε εεε ετετεε Ί'ε.,εετι; Βιιττετεεεε εεε Βε!ιτε

εει '7., εει· Νττ!ιτε ετε !2. 'Με.

1 .τε!ιι· ιιεε!ι εει· Ορει·εττειι ετ·εε!ιετετ Ρεττειιττε ιντεεει· -

τ'ι·τεε!ι εεε ε!ττ!ιεεε - ειιι· εει εε τι·ε,εεε, ινετετε ετε εεττ εει·

Ορει·εττετι τ!ιτ·ε Εεεε! ιιτε!ιτ ιιιε!ιι· !ιεεε?

Ρτερει·ετ: Βει· εε εει· Ιτε!τεε Κεετε εετ'ιεεεε!ιιιτττεεε Πτει·εε

εετετ ε!ε Ρτε.εεετε εε εει· νει·εει·εε δινετε!. - Βει 8ε!ιετττ

εετε!ι ετε ι·εετιιε Πιετττε!τεετε εε! εεε τε τετ· !!ε,ιεεεεε. νοπι

Γεεειιε !ιτε εεπτ τειιει·εε Μει.τει·ειεεε ετε!ι ετετι·εε!τεεεε Μγειιι

ει·ετετ›τ !ιτετ· ετεε θεεεττιτ.- Ψεεεετει·!‹ε νεε 8 ετε. Αεε εει·

8ε!ιεττττ!εε!ιε εει· τετει·εττττε!!ετι εεινε!ι! ε!ε ειιιιιεετ!τε!ι εει·

εττοεεεε ειιεεει·εεεε !!ι!γειεε τττεεετ ι·ετε!ι!τε!ι ετε!ε!τε!ιε εετεεε

Γ!τ!εετε!τεττ εεε. !)εε Μγειεςεινε!ιε τετ !ιεε!ιςι·εετε εει·ε!ιττ·ειι!ιττ.

τε εεπτ Ειτεεεεε εεεττε!τειι εεεεετεεειι ετε Γεεετιι τε τ!ιτ·ειτι

Ζεεε.τειιιεε!ιεεε τ.τε!εε!τει·τ εεε εεειιοττειι εεεεε!ιεεε. Λε ετεεειι

εετεειι !ετειετειι Μεεε ετε!ι εε εεε εε!εειι ετιιεεεει· εεεε!τε!ιι·

τετι Γτε.ε!ιεε ετε ρεετ εε!τι·εττετι!ιε Γ!εε!‹ε νοιι εε. 1!/ι ειιι.

Βιιεε!ιιιιεεεετ; ετε Νε!ττ·εεε ει·εττε!ιτ ετε!ι εετ' εε. 'χ, ειιι. τε ετε

ιε ε. ·

Βρτ!τι·τεε: Βεεε ετε εει·ει·ττε, ειτε ειι.<.τεεε!ιετι, ιιιττ Ιτίγεττιεε

εει·ε!ιεετεει· Πτει·εε ε!ιιε ι·εεε!τεεεετεε εεε εε !τι·ε.τττιτε Ψε

!ιειιτε.ττε!τεττ, ετιιε εει· Αιιεττ·ετεεεε ετεεε εεεεετι·εςεεεε Χτε

εεε ετε Εεεε εει· θι·εντεττετ !ιετ ετεει· 89-_τε.!ιι·τε·εε Ι ρεεε. ει·

τετεετ!τε!ι τετ, εε!ετετετ !ιε!ιειι ντττι·εε, εεττ ειοε! ε!ε εεεις·ε

εε!ι!εεεεε ετιςεεε!ιεε ινετεεε. Λεει· ετε!ιτ εετεετ !ιτε ινει·εε

οιιεττει·τ, εεεεει·ε ειιτ ετε εει·ε!ι ετε Πιιει!τε!!ε!ι!τεττ ειιε!ι εει·

ε!ετεει·ιτιεεεεε εεεττε·εεεει· Νε!ιτιιτιςεεετ'εε!ιιτιε !ιει·εττε νετ!τε

ετεεεε !εε!εεττε ν!τε!τε νεε εε!τετι εει· Μιιττετ·, νεε ινε!ετιει·

ττ·ετ!τε!ι ειιι εει_τεε1τιτε εεε ττε!ιττεεε Βτεει·εε!τ Μεεε εειιε,

εει εεε _τειιιιιιει·νε1!εε εεε !τ!!!!ε!τε!ιειι Ζεετεεε εει· Ρεττεεττε

εε!τιετ εεεε!ιετι εει. - !!ιτειι !τειιιιτε εει·ιι.ιι εεε!τειι. ετε!ι τεττ

Ατιττ°ετειιιις εει· τιετεεε τττι Γετεεετττετε !τεττεεεεε εε!ιεετ·εεειιι

!τΙγειτιε νοπι Γεεε. ετ. εε εεεεττεεε - ε!›ει·: τιιττ εειιι _τετετ

εεεεε εεε εει·ιιιε!ε νε!ετεεε ττετι·ιτε!ιτ!τεε ττεει·εε!ιι·εττεεεεε

Πιει·εε εεε εετεετιι Ιε!ιε!τ ννττι·εεε σε εε!ι!ι·ετε!ιετι ττ!ιτ·τιτειι

!τ!γειεε τερτε ετε!ι νι·εττει· νετ·ει·εεεει·τ !ιε!ιετι, εε τετετεε εειιε

τττιει· !τετ·ε σειιι· !ιτε;; νντεεει· Βε.ειεεεεεεεες εεε σε Νεττνεε

ετις!τεττ ετεεε ειι·εττεε Βτιιει·τττ'εε ετιι,εεττετειι εετε. Αεεεεε!ιεε

εενεε, εε.εε εει· Διιεεεεε· ετεεε εε!ε!ιεε -- εειιε τε Μεεε ειιτ

εεε !ττεε!τε!ιε Μεεε - εεε!ι ετο!ιτ ετιεε!ετ ετε!ιει· εει·, ννει·εε

εει·ε!ι ετε ιιιιε!!τε!ι!τε!ιεε ε.εεεει·ετι νει!ιε.!τιιτεεε εει· Ρε.ττειιττιι

εε εει·τ·!ιεεε τιι Μεεε ε;εετε!!τ, οτι ετε ετεε 2. Ορει·εττειι ι·εε!ιτ·

εετττε· τεε Με εειιε εειεεε !τειιιιεε.

Γε!! Υ!Ι. Γτ·εε !)ιιεεεεε., τντττ.ννε. 46 δ. - Μετ 1895: Πτετ·ιιε

ιιιγειε !ιτε 2-8 Γτιιι.τει·ετεττ εετει· εεε Νε!ιε! ι·ετε!ιεεε. ντε!

!τεε!!τε: Ρεττεεττε εει·ει·ιτε εεερτετι!ετετ εεε !ιετεετετεε!τειιι

τεειι, εειιε _τεεε Ορετεττεε ε!ιεε!ε!ιιιτ ννει·εεε ιεεεε. Λεε

εε!ιεεεεε, ειιεηετεε!ιε Νεε!ι!ιε!ιεεε!ειιε ιεττ .Τεετετε!τττειιετι τε

ετε Πτει·ιιε!ιε!ι!ε εεε ειεττει·τιτε τιιττ 8τγρττετε, Ιιεεεεετεετ!ιε!τ

,εειιε Γτεετιι·ετιετ εεεεει·ε εεε Ζεετεεε ετιιτε;ει·ειεεεεε. Ο!ιτ. !895

Με Με. 1896 ιντεεει· ρι·ετιιεε, εεε!ι εει·ε!ι Οετεεττετιιτε!τττεεεε

ιιτε!ιτ εε !ιεετεττιτεεεεεε !!!εεει·ι·τιε,ι.ττεε νεε 10-14ι!τε;!εει· Βε.εει·.

τεττ εει· 12-14ι!τε·τεει· Ρεεεε; «Κο τεε!ινντιιεε!, Αιιε·ειι ττττεε».

.Με ε!τττειιιιι ι·ετ'εετιιττι: Δε οιετεε!ε 'Ι'ετε!ειτει!ι·ρεττετι

22. .τετιεει· 18% - τει εεττ ιι τγετεε!ι, εει· τιετ νει·εει·ειιες

εεε $ε!ιετεεεεεεε!εεε εεττ· !ιε!ιετε Ζεττετερει·ετε εεε!ι εει·,

εειιε τε!ι τιτετιτ ττ·ι·ε, εεει·ετ νεε Η ε ε τ· ττι ε ε ρ το ε ετιεεεεεε

ιιειι τεετ!ιεεε νει·τετιι·εε: εεε!ι Αεεε!ιτεεεεε· εει· Β!εεε εεε

Γτετ!εεειιε εεε νετ·εετεε τ5ε!ιετεειιεεε·ϋ!εεε !τ!ετεει· εε.ετττε!ει·

Βτεεε!ιιιτττ τε ετεεεε νεε ο!ιετιτιετ, εετειιτ ετε ετιειιεε!ε!ιει·

ειιι·ε!ιε !ιτετετε 8ε!ιετεεεεεννε!!ιε, εεετι εττιετι Πεεε!ιετερε ειτε

εερρε!τειιι Γεεετι εει·ε!ι ετε 0εττ'εεετε; τει νετεετειι 8ε!ιετεειι

εεε·ε!!ιε, εετετι ε!ε νετε;τιιε εεε εει·ε!ι εεε Βτεεε!ιιι!ττ τει ειιι

τει·ειι 8ε!ιετεεεε;εννϋ!!ιε τιι ετε Βειιε!ιτιε!ι!ε ιντεεετ !ιτεεεεεετε!ιι·τ,

εεε εειι ετιιεε Γεεειι ετε'ε ι·εε!ιτε. εεε εεεετειιιιει'ε !ττι!τε

5ε!ιετεεεεεινε!!ιε εε!ιτ· τ'εει εεεε!ιεττττ; εειιε ετε Οει·ντιι ειιεεε

!εετ, εεε ετε εει·εεε!ι τε εει· 8ε!ιετεεερει·ττετιειι.Ιννεεεε ετε!ι

ετννε εεε!ι Β!ετ εετετ, Πιτιετεε!ιεεεεε Η). Ιεεειτι νεε νοι·εε εει·

ετε εεεε !ιεεεεεετε 8οι·εςτε!τ ε.εί νει·ιιιετειιιιε· εεε!ι εεε !τ!ετιι

κι) νοιι ετεεει· Μεττιεεε !ιε!ιε τε!ι ερτττει·τιτε εειιε εττει·ε θε

τιτειιε!ι 8ειεεε!ιτ. Νεε!ιε!ετεεεεε ετεε εεετι το! ετεεεει ετπ!

!ιττι·ετειι νεττετιι·ετι ετε!ιτ νετ·εε!τειειεεε.
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εεε!! Β!ε!ιιει·!ιιε!εε εε!εις! πιιπ, πε!!εις! εε !π πει· Τε!. Εεε!

88!!! !ιεε!ιεπ ει! ερει·ιειεε. Πει· Βι·πε!!ι·εεςεειιειεεπ πει Κι·εε

!!ειι πει· ε!π σε ε!εππει·, πεεε, εΙιε!ε!ε!! Με Ιιε! πει Ορει·ει!επ

εει!ιε!ιι Β!ιιι νει!ειειι !ιειιι·, ειε πω!. ειιι 8. Τε; π. οι!. ε!πεπ

ΠεεεΜιεε ειιι Κι·ειιιΙιε!ε Ιιε!ιεπι. Δε!!!ειρπεπιπεπιε; 2 8!!ε!!

!ιεπε!ε ε!!ει·π. θεπεεεπε·, πππ ιιιε!!ει!ι!ε νει·ε!!ε!!εΙιε Ειπε

ιιπε.

Γι!!! ν!!! Με!! Κ. 40]ε!ιι·ι;.ιε Νιι!!!ρει·ιι. 8ε!ιι· εεΙιιιεΙΙ ιιιε

νι·εε!!εεπει· Τειπει·, Με 2-8 Γιπ;:ς·ειΙιι·ε!! ππιει· πεπ! ΝεΙιε! (ιιοι·

Ν!. .!ε!ιι·επ ω! επεπει·Ιιε!ιεπ Ππιειεπε!ιππιιεε νοπ ε!πειπ Τιι

ιπει· π!ε!ιιε πε !!επεε ε;εινεεεε), ιπεΙιι· !π πει· ι·εε!!ιεπ 8ε!!ε πεε

Ππτετ!ε!Ιιεε !!ειιεεπ, επεε!ιε!πεππ πιιι· ΜΜΜ;; εεννεε!!ε!!. Πε

ιετεεε!!!ιες πει·ε!ι !ιεε!ιςιεπ!,ε;ε Απιρεε!!εε ιιππ 8ρεππι!πε· πει·

Βεεε!ιπεε!ιεπ επεεει·ει·πεπε!!ε!! ει·εεΙιει·ει·ι. !ιε!πει· !!εεε !ε!ι ιιπε!!

νοε ιπε!πει· ει·ερι·!!π€!!ε!ι ,εεειε!!ιεπ !)!εεπεεε : Βεε!!!εε!!!;,ι ιιιιι·ε

!ιε;επιεπ!!!ι εε!νι!ε!ιε!ιεε Πιει·ιιειιιιιοπι - πιιι·ε!ι ε!πεπ .Κε!!ε

εεε εΙ›Ι!ι·!πΒεπ Με ιπ!εΙ! Ι›ει·επεπ, εειπει· Αππε!ιιπε ειιιεε

Ονει!ιιπιιιιπιει·ε, Μι· π!ε ἱε επε!ι πιεπεΙιεε εε ειιι·εε!ιεπ εεΜεε,

Ιιε!περ!!!ε!ι!επ; πε!ιει· επε!ι Ρι!!ρει·ετιεπ Με ει» Ονει·ιειειπ!ε,

!ιιειπε ιιι,ςειειιε ΒεειιιιεΙα!επ πει· !'ειι!πιι. - Ορει·ε!!επ 8. Με”

1898. Με Ει·πι!πεπε πει· Βεπε!!!ιε!!!ε ει·νιι!εε π!ε Β!ε!ι!!ΕΙ£ε!!

π!ειιιει· ει·ερι·ϋιη:!!ε!ιειι !)!ει.ιιιεεε. Ζιι;;εεε!!εΙι!ιε!! πει·ε!! π!ε

Ι)!ε!ιε (π!ε Β'ε!!εεΜε!!! ε!!ε!ιι 7-8 επι. Με!!! Με 8ρεπεεε,ε,·

πει· Βεεε!!πεε!ιεπ ιιπ !!Ι5ε!!ε!επ θι·επε ει·εεΙιενει!; ειπ, πεε!!

Αιιε!εεεπς πεε Τεπιει·ε εεε πεε! Ιε!πειιιεπι, π!ε 7ει·εει·ιι;επε

πεε 8ε!!ε!πεπεεννϋ!Ιιεε !!Ιιει·Ιιεπε! εε ει·ειϋε!!ε!ιεπ. ιιιεεε πει·

Τεπιει ιεερ. πει· Πτειιιε !π πει· Η6!ιε πεε !ππει·επ !!!π!ιει·πιππ

ω. εΙιεειι·ει;επ ινει·πεπ. Νεο!! Επιι“ει·πεπε ε" Οει·ν!ιι ιιππ

Η!πε!εειε!ιπες πει· !.!;.;ειπεπιε!ϋιιιριε !π π!ε νεει!πε ί!!!!επ πιεεε

ει. ν7ιιεπε !ιπ $εΙιε!πεεει·εππε εε νε!!ε!εππ!,ι.ε ιιπε ιιππ !εε!

Με!! πεε πι!! !!ιπεπ !!!πεΙιεεεεςεεε Ρει!!επειιιπ ὶε ει” Τ!εΓε

πεε πεπει·ε!ι ;ιεΜ!πε!επ Τι·ιεΙι!ει·ε νοπ ε!!επ 8ει!ειι εε ει!! επ

ε!πεππει· πππ ς!ε!ε!!επ π!ε νει·ε!!!!π!εεε !ι!ει· εε εε!!! πεπ_ιεε!

εεε πεε!! ε!πει· νεε!πε!εε Τετε!ειιει!ιρετιεπ. πεεε νοπ πει ιπ

πεπ Με!!ει·πιεπ Γε!!επ ε!ειε εεεεε!'Ιι!ιι·τεπ νει·πε!ιππ;; πεε νοι

πει·επ ιιππ Μιι!ει·επ Βεε!ιεπρει!!επεειπε ε!ιει·Ιιε!Ιι πει· 8!!!πιρ!'ε

πππ πει· 8εΙιε!πεπρει!!ε εεε!ινιιππε !ππ!εεεπι Ρε!! ε!ιεε!!ε!! ΔΙιε!εππ

εεπειπιπεπ πεπ πει· ειπ πἰιππει· .Τεπείετε!ει!εεειι·ει!επ νεπ

εεεπ πει· ενν!εε!!επ πεπ 8ι!ιειρΓεπ !!ἱππειε!! !π π!ε 8ε!ιε!πε Με

ιιΙιι.ιεεε!ιοΙιεπ πω. Πεε οΙιει·ε Εππε π!εεεε $ιι·ε!!'επε ιν!ι·π !ιι

πεπ !!επε!εε !!!πεΙιεεΙιεεεπ, επι πἱεεεπ πεε!! πει· νε:ε!εε Με

ει! πιε!πιι·ειι. -- 8ε!ι!εεε πει· Βεεε!!ννει!πε. - Βεπε!!πεε!ιεπεΙι

εεεεε !πι επιει·επ Βι·!ιιε! ε" !νεππε, - ννε!ιι·εε!ιε!ε!!ε!ι ππι·ε!ι

Ρε!!πεΙυεεε !πι'ε!ε·ε ει! ε!ει·Ιιεπ 8ε!ιπ!!ι·εεε ε!π!εει· πει· πιιι·!

!!ε;;εππεπ π!ε Πε.ει πππ π!ε Ιΐε!!εε!!!ε!!! !π !!ιι·ει· πεπιεπ !!!ε!ιε

ειι!!εεεεππεπ Νε!!!ε. - Βεπει·ε!ι νει28εει·ιε εεεπ εε!!!!εεε!!ε!ι

π!ε νε!!ειεππ!Βε 8εεεεεε;;.

Νε!! ΙΧ. Βει·επειιεε Ν. Ν., 64 .!ε!ιι·. νει· !2 .!ε!ιιεπ ιιε!!ιινει

πεε Ηει·πνει·Ιιε!ιιιιιε, ε!!ειι! Αιιεε!ιε!π πεε!! ιε!”ε!,<;ε ε!πεε πεε

!!!ειπε Βεε!!επ ε!ειπ!!ε!! επεί!!!!εππεπ Μγεπιε, ιινε!ε!!ε ειπε Ζε!!

!εειι ι·ειςε!πι!!.εε!ιχεε Κε!!ιειει·!ε!ει·επ ει·!ε!·πει·!ἰε!! ιιιεε!!!.ε. Με

πει· ι·εεε!! πιεε!ιεεππε Τεε!ει· ιπ'ε ει·εεεε Βεε!ιεπ επ!!ε!!εει,

εεεε!ει!επ π!ε Πτ!πΙιεεεεπιει·πεπ; πει·ειι! !!!ει.ιειε Βε!ιεππ!πει;

πι!! πεπ πειιιε!ε !!!ι!!εΙιεπ Πι·εει!πιπ_ιε!ι!!επεπ, - ε!!πε ιεει·Ιι

!!ε!ιειι Βιι!'ε!ιι·. νει· ε!ε!ι.ιεπ .Τε!ιι·εε !ιε! Ρε!. Με!! ε!πει·

Κιερ!'επε!!ι·ρε!!επ επ!ει·ιε!;ειι ει!! ;!!πε!!!ιει· ν7!!·Ιιεπιι· εεεπ;;

!!εΙι πει· νει·Ιιεππεπ 8επιεεεπεπ Αι:ειπΙιεεε!!νιει·πειι; πε !ειεεει·ε

ειε!! Με! ιν!επει· εεειειιι·ει·ι !ιιιΙιεπ, ει! πει· Ριι!!εει.ιε πι·!πεεππ

νοπ !!!ι·ειπ Απ! ε·ει·ειεπ ιινει·ι!εε, πεε !ιιεπι!εε!ιεπ Ιιεπεπιεππ

ι;ι·πεεεπεεπιει·πεπε πεπ π!ε Βεεριι·ε!!επ ποε!! Με!!! ει·εε!ινιιε

ι·εππε Μγειπ επι.!'ει·πεπ ει! !εεεεε. !!πι·ε!ιιιιιει.ι· εε!!πει· Τιιπιει·

επεε!!ειππ νοε πει· Ροι·ε! πεε εε!!ννεπε·ει·επ Πιει·πε, θ ειπ.

πρι!! πεπ ΝπΙιε! !ι!πεε!'ι·ε!ε!ιεππ; - Πιειπε νε!!ει.!!.ππιιι· ἱπ ω.

Τιιπιει· εε!;ιε,ειεπε,επ, επε!ι πο! ειιρι·ενεε!πε!ε Τε!! πεε Ώε!!ιιιε

ει! !π πεπεε!Ιιεπ ιπι!. ε!ι!Ιιεεεε·επ !εερι·ενε8·!πε!ε Αιερετε!!επ

πεπει·ε!ι επει;εεε!ι!εεεεπ).

Τε!ε!εκε!!ι·ρε!!οπ 11. !ι!!!ι·ε 1896. Δε!ιπ!!εΙιε Ει·εε!ινιει·επις

πει· Ορειει!επ πιιπ!! Δπ!ρεε!!εε Με !π Ρε!! νει, εε Με πει·ε!ι

ΙιεειεΙιεππε ν!ι·ι;!π!!ε! εππ Εεεε πει· νιις!ειι. Νεε!ι Δεε!6ειιπι.ι

πεε Τιιπιει·ε ι·εερ. Οε!!επι'ε πεπ Η!πε!ιιε!εΙιεπει ε” 8ι!!ιερ!ε

ιπ π. νε€. Βεε!ε!!επ Με!! π!ε νει·!ιε!τιι!εεε πεε Ϊ)ει·!!επεειεε

πεπι ε!ιεπεε Με !ιπ Γι!!! ν!!! πππ πω! πε!ιει· εεε!! Με! ε!πε

νει·πε!ιεει; ε” Ρει!!επει!πιε !!Ιιει· πεπ 8!!ιιπρ!'επ επ!ει·!εεεεπ.

- νει· πεπι νϋ!!!ρεπ 5ε!!Ιιιεε πει· ΒειιεΙ!ιινιιππε Με! πεε!!

επε!αει· Υει·ε!πιππερι νοπ Ρει·ι!επειιιιι ιιππ !!εεειε ω!! Κειε;ε!

!!περιεε!!!επ πιο 8 ειπ. πιε!ιε Γειτει·Ι!!ε!ιι. ππι·ε!ι τε!ε!!!!ε!ιε Βε

εε!!!!επ εεεείι!εε!!!, ιιππ !π Πει!! ιιππ ΙΙ'ειιεε!!!ε!ι! πει· 5 8!!!ι

ειι!ειεπ ;ι·ε!ειιι, νιιε!ε!!ε. νοπ πει· !!εε! επι! ε!πεεε!εεΙιεπ, πει·

π!ε εεεεειε Η!!!!'!ε πει· Β'ε!!εε!ι!ε!!! εει!!!εεεπ, π!ε !!Ιιει· πει·

Εεεε!!! !ιειι,·εππε ιιε!'ετε Πε!!ιε ε..! !ειειει·ειι ει!!! πει·Ιιε!πε

Νε!!!, εειιπει·ιι πιιπ πιιι· πιιι·ε!! πεπ ει·ετεε Β!ππεενει·Ιιεεπ ε!!!

ι!ιι·επ 27εεππ!!ε!!επ επι· 7ει·ε!π!Βεπε 8·εΙιι·εε!!!. - Ορει·ε!!επε

πεπει· ει!. 8 $!ιιππεπ.

!πεε!ει· νει·Ιεε!' ρεε! ερει·ε!.; !ιε!ε Ει·Ιιι·εε!!επ; εε!ιεε επ ω.

πεπ! Ορει·ε!!επε!ες !ε!ι;εεπεπ !!!!ει·;;επ εΙιεο!ε!εε ει!Ιι_!εε!!νεε

ννε!!!Ιιεπεπεε, Ρε!!επ!!π ει!!!!!.ι·ι, Με!! !π !!!ιειε Εεεε!! π!ε

ινε!!!ει· ,εε!!!!!!! πι! !ιεεεπ ιιππ νει·ερε!ε! Μ!! Ιιεε!ειπ Α!! ε!!!

πεε ει·Ιιε!εεε Π, 8ε!!!ιι!ιεπ ειε. - Ηεε!!ειε Τεειρειε!πι· 7,6,

ει!! ΑΙιεππ πεε Ορει·ει!εεε!εριεε. 1πεε!ε '7ει·!ιε!!εεε· πει· Βεεε!ι>

ννιιππε, πε!ε!ιε νοπ 2 Γ!ιιΒει·Ιιι·ε!! !!Ιιει· πειπ ΝεΙιεΙ Με 2 Επε

;.=;ει·Ιιι·ειι !!Ιιει· πει· 8γιερ!!γεε ι·ε!ε!!!.

πεπ Χ. Βειιεπεεεε Χ., 62 Με!. θι·εεε νει! Ψεε!ιε. Θεπε

ε!ιε!!ε!ιε νει!ιε!!πιεεε Με Ρε!! ΙΧ; Ε"ε!!εε!ι!ε!ι! ;;!ε!ε!ιίε!!ε

8 επι.. Τπιιιει· Με !ι!!!!ε ειν!εε!ιεε ΝεΙιε! πππ Ρι·εε. ιι!ρΙιε!πεεε.

Με Ζειι!!.πε;!!ε!!!ιει! επιπ Οο!!πιπ επεεει·πεει πεε!! ει·ιιε!ιινει·!

πιιιεΙ! ε!πεπ ;.ςι·εεεεε. εεε πεε! επι.ει·επ Τε!! πει· Μπιει·επ

ν7εππ ρι·οει!π!ει·εππεπ Κεε!επ. πιι.Ιιει· ΑΙι!ι·ειιιιπε· ω. Πιει·ιιε

!!Ιιει· πειπ !ιιεει·επ Μπ!!ει·ιπεππ, πειπ! νει·εει·ιεεεις ε... Βε!!ε!

πεπεειιι·ϋ!Ιιεε πειπ!!! ρει·ι.!επιιιιε!εε ΑΙιΜπππερ (οί. Ρε!! Π; ιπι

ἱ!!ιι·!εεπ (επε!ι !πεεειιι.ι πει· Βεπε!!πε!!!) εΙιεπεε Με !π Γι!!! ΙΧ.

- Βετο!! 8!!ε!ι!!ε.πε!ε!!ει·επε ει·Ι!!!!!!ε ΑΙιεππ!επιρει·ε!ιιι·επ νοιιι

7.-1!. Τεις·ει 87,8; 87,2; 88,4; 88,2; 87,8; - νοπ πε ε!! πει·

ειιι!ει· νει·!ειι!°.

Γε!! Σ!. Αππε Εεεε, 82 ι., Βε!!ε, πω. Τειπει· Με Νε

!ιε!!!!!!ιε. Ορειει!επ 22. .!επεε.ι· 1897, -- Με ει!!! Γι!!! Ι επιτε

ε·εΙιειι. -- νοπ! 2-4. Τε;; ρεε!. ερ. Τειπρει·ειιιιε!ε!ε·ει·επεεπ

ΑΙιεππε 87,0-88,4 εε! Ρε!ε 88 (Ε!εεει·ιι!ιοπεπεεει;) ; επι 16. ιιππ

Π. Τει.: 88,0; 2!-27 Τει: 88,0 Με 88,4; ειπ 28. 88.7 - Νερ!ι

ι!!!ε, Ιιε!ιεεπε!! Μ!! 8ε!!νν!ιιιΙιει!, Μι!ε!ιπ!!!! ειε. ι·εεε!ιε Βεεεε

Με;; νοιπ 28. Τε;; επ πει·ε!ε!ε Τειπρειειπι·ειι. Θειιεειιι!ε;.

Γε!! ΧΙΙ. Επι!! Βεπιπεεε. 50 πω. 4 Κ!επει· νοπ 82-2!

.!ε!ιι·επ. Μεπεεε νεπ .Ιιιε·εππ ει!! ε!ει·!ι ε·εννεεεπ.· Με!! !ιιιιιιει·

Ι !νοεΙιε πιιπ !!!.πι,ιει· πεεει·επ, εε!!! ρι·ο!'ιιε; π!ε !ειε!ε 10ιε;;!ις.

- δε!!! !ιει·!ειι !!γεπι, Με επ πεπ ΝεΙιε! ι·ε!ε!ιειιπ, Ωπειπιιι·ε!!

ιπεεεει· 10-!! ειπ.; 8ε!!!ειιι!!!εε!ρε!γρ !πι εε ειιι.. Β!ε Ορει·ειιεπ

- Με!! !897 - πιει!!! πἱε!ιιε Ιιεεεππει·εε. !!!ει.!ε Βε!ιειινε!

εεεεεε, - !ιϋε!!ε!ε Τεπιρετε!ιιι· 87,8.

Γε!! Χ!!! Ε!!ε Κεε!ι, Εεεε, 46 .!ε!!ι·. !ίπε!!!ιςει· Τεειει Με

8 !!!ει,ιει· Με!! πεε! ω. ΝεΙιε!. Το!ε!επε!ιι·ρε!!επ 17. Μ8!'Ζ

1897. Τειιιρειε!ει·επ: επ! Ορετε!!επειεε·εεεεεπ 87,2.

Απ! Ι. Τε;; ρεε!. ορ. 87,7-88,2.

» 2. ιιι » » 87,8-88,!.

·› 8. ε » ο 87 ,8-87,8.

ε 4. » » π 87,4·-87,8.

ε Γι. ιι › ι 87,5-87,4 -- νοε πε ε!!

(ιιεεεε!· ει!! 22. Τειςε, πιο εεε!! ε!ειπε! 87,7! πει·πιε!ε Τειιιρει·ε

!ει·εε. Απ! 2. Τε;ιε Με π!!!ιιεεε. Πι·ι!εει·ιεεεεππε!ε !!!!ιιΙιε!ιεε

Βιιεπ!!ιεπι, ειπ 8. Τε;.;·ε Πε! πεεεε!Ιιε πει !π ω. 8ιιρι·εε!ενιεε!ει·

ειπΙιειι πππ επ πεπ 8ιι·εε!ιεε!!επ πει· Βιιιιεει!!ειεπ πεε!! νει·

!!εππεπ; ειπ ι. Τε” π!ε!ι!ε πιε!ιι· πενεπ νει!ιιιππεε. ΠεΙιει· π!ε

Νει.ει· πἱεεεε Βιιεπ!Ιιεειε πει· Με!!! !π'ε !ι!ει·ε ει! !ιειιιιιιεπ; ειπ

!ιεπειι!!!ει·ιε!· Κε!!ειι·ε ννιιεειε εε ειιε!ι Με!!! εε !·ιιει·!ειει·επ;

πι!! εεριιεε!ιειπ Βιιεπ!!ιειπ Ιιε!!ε εε !ιε!πε Αε!ιιι!!ε!!!!ει!. θε

ι!εεεεε.

Γι!!! Χ!!7. Ε'τ!!ιιΙε!π 8ε!ιιιι!πι, 48 .ΤεΙιι·, Απε!εππει·!π. Με ιιπ

!ει· πεπ Ε! επΙιεε·επ ι·ε!ε!ιει!πει·, ε!ε!ε!!ιιι!!.εε!ε εε!!πει·, εεεπ;

!ιπε!!!!ξει· πιεει·. Το!ε!ειιε!!ι·ρε!!επ !8. Με: 1897 - ε!ιπε

!ιεειιππει·ε 8ε!ινν!ει·!ε!‹ε!!εε. ΗΒε!ιειε Τειπρει·ειιιι· 87,9 επι 4.

ΑΙ›εεπ, πππ 87,8 ειπ 20., 2!. ιιππ 22. ΑΙιεεπ - ε!ιπε εεε!!

!νειεΙιιι.ι·ε !!ι·εεεΙιε. θι!ε!!ε Βε!ιεενε!εεεεεε; Βπι!εεεεε; ειπ

25. Τερ·ε.

Γι!!! Με. Ηειι!ειει·, 48 πω. 8ε!! 2 Ιε!ιι·επ ει! πει· Με!!!

εποε!! πππ !ιει·! εεννοι·πεπ; Πεεεεε ιπ !ε!ε!ει· Ζε!! Ιι!εινει!επ

εε!ιεπ πεε!! !ννπε!ιεπε!!ε!!ει· Ρεπεε. Απεεεερι·οε!ιεεεε Κι·ε.ε!ε

!!ε!!εεε!'!!Ι!!. Τπειει· Με !π π!ε Μ!!!ε ιιι!εε!!επ Νε.Ιιε! ιιππ Ηει·ε

ει·εΙιε ι·ε!ε!!εππ, !ιει·ι, πει· ειε πεπι Γππππε ειι!'ε!!εεεπει· επε

εει·εεει· Κπειεπ !ε! ιινε!ε!ι. - Ι)επ 1. Δε!!! 1897 εε!ινν!ει·ιεε

Ορει·ε!!οπ: ειε Βεπιπ ει! ι;ει·ν!ππειι. νν!ι·π ειπ Γεεειει·εεεει·

Κεε!!επ εεε πεπι Τεπιοι· επε!ι!ειει·ι, !τε!επεπι ιεπεε εΙιει· πεοε,

ειε πεε !ιεπεεει· επ νε!·εει·,εεπ, πει· Τειιιει· (εεεπ Απ!εειιπε

ε!πει· θειπιπ!!!πε!ιιι) !!Ιιει· πεπ! !πεει·εε !!!ιι!!ει·ιπειιπ εΙιε;ε!ιε

ιιππ ενει·πεπ, ει!! πεε Οε!!ειπ ε.πε!πεεπ ει! !ιπππεπ. νε!!!ιειππιεπ

ι·εε!ι!ἰεπε!εεει· νει·Ιεε! ρε!!! ερ., - Βε!!εεεππ;; ειπ 28. 'Ι.'ε8·.

Γι!!! Χ!!! Δεπει·εεπ.

Γι!!! Χ7Π. Ειπε Η., 82 .Τιι!ιι·, εεε Πρ!. θε!! ν!ε!επ .Ιε!ιι·εε

εε!ιεπ πεπι ιιπι·εις·ε!ιπ!!εει;ιε Β!ιιιεεςεπ, .!επιιει·-!!πει·ι 1898

ιεπεεπιε! νει· πεπ! Ειπα!!! πει· ΜΕΠ888 Ε'ιεΙιει· Με επ 40°; πιιι·

πεε!! πεε!! ε!πει· 8!τερειε 8 Ινεε!ιεπ !επι.=; εεπ!!πιι!ει·!!εΙ!ε Β!!!

!επε·, ιιππ νοε πε ε!! !!Ιιει·ι·εεεπ π!ε Β!ιιιιιπεε!ιιε·ε π!ε Ζε!!! πει·

Μπ!!'ι·εἱεπ 'Γεω.

8ε!ιι· πει·Ιιεε, !!ιππε!!ερΐει·εεεεε. εεε πει· ι·εε!ι!επ Π!ει·ιιε- πεπ

ε" εΙιει·επ Ηε!!!ε πει· ι·εε!!!επ Οει·ν!ι!!ιεπ!ε !!ει·νει·πει.ιεπεεπεε

!πιι·ε!!πειιιεε!ει· ειι!.ππε!ιε!!εε Μγειπ; Με μπει· !ιι!ε!πειε !π πει·

!!!ει·εεεεΙιει.ειιε, πει·εε 2 !π πει· !!π!ιεπ 8ε!ιε π!ε!!! !!Ιιει· ω..

8ε!!ε!πειιςεινϋ!εε. - Απε πειπ ΙΙιει·πε Ιι!ετε! εε πεπε!ει·Ιιι·ε

ε!ιεε, νοε Ζε!! ει! Ζε!! επ!!εει·επ Με!! ;.ει·εεεε θει·!πεεε!. Ε!!!

ιι·επιε Απειπ!ε, Ρε!!επτ!ε !ε! εε εεεε!ιι.νεε!!!, πεεε Με εε!ιεπ

Ιιε!πι Αιι!ε!!ιεπ !ιπ Βε!! 8ε!!ιν!επε!, πειπ! Απίε!εΙιεε Ο!ιεπ!εε!!

ιεε !ιε!ιεπιπι!. Με νειεπε!ι, νιιεε!πειεπε ε!π!Βε Τερ·ε π!ε Β!π

!ππ;;επ ειιιε 8!ε!ιεπ επ Ιιτ!παεπ, πι!! π!ε Ρε!!εε!ιπ νν!επει·

ε!πιε.ε επ Κι·!!!'!επ επ Ιιι·ιπε·επ, ιπ!εε!!πειτ, πε πω: Οοι·πιι!!πιπ

_!ε!ιι!επ πππ ειπε! εε !εε!εε 8ε!!ε!πεπ!ειπ επεπε, Με ε!ε·ε!ιεπ

Εεεε!! νει!ι·εεεπ ννει·πεπ !ιεπε, ει! πω. ει·εΙι π!εεε !ιἱππιιι·ε!!

!π!ε!. -

Το!ε!επε!!ι·ρε!!επ, ΡεΙιι·πει· 1899: ρει· νε.!!πειε Πιπεε!ιπε!

περα ιιππ Αεε!εεεπ;.ι πει· Οει·ν!ε ιπϋ8·Ι!εΙιε! Ιιεε!! !!!πεε!',·ΑΙι



478

-- -σ>-ιιιΠι€ιο-..-...........εο=_-_-..- _ __ _

εο!ιιο!ιιιιιις ω Βιιιιιο, Ει·ϋιι'ιιιιιιιι· άειε Ποιιο;!ε.ε, Πιιιιοι·1ιιιιι1ιιιι€

ιιοι· Πιοι·ιιιιι !ιιι!ιε (ι·οο!ιτε Μ: ιιιοεο!!ιο Με !ιιιιιιοι·ιιιιοιι ειιοεεοιι

'1'ιιιιιοι·ε ιιιοεοιι ποιοι ιιιιεί'ιι!ιι!ιο.ι·ι. Νοο!ι ιιιιιι.ς1ιο!ιετ εο!ιιιοι!οι·

Πιιι!οιεοι·ιιιιε ιιοι· Ριιτιοιιιιιι ιιιιιοιιι: Κο!!οιιιο Ζοοεο, νιιιιιιι·οιιιι

ιο!ι ιιιιο!ι τ1οοιιιιι:ιοι·ο, ιιοι'οι·ι. ιιιο Γοι·τεοι.2ιιιιο· ιιοι Ο οι·ιιτ.ιοιι μοι·

!ειρο.τοιοιιιιιιιιι; Αιιε!ϋειιιιι; ι1οε ιιιιι·ιι!ιοοιιιοιιιιιι·οιι γοιιι'ε ειοε

εοι·οι·ι1οιιτ!ιο!ι εο!ινι·ιοι·ιιι·, νιο!ο Πιιιει:οοιιιιιη.ι.·οιι ιιιιιι Πιιιοι·1ιιιι

σιιιιιο·οιι ιιιι θοεο!ιινιι1ειιιοι:ι οι·ι'οι·ιιοι!ιο!ι: ιιο.ι·ιιο.οιι ιιιο Αιιε!ιι

ειιιιι.ι ιιοε 1.1ιοιιιο ιιιιε εοιιιοιι νοι·1ιιιιιιιιιιι;οιι, ιιοοιι ω· ?στοι

!ιοιι. νοιι ιιοι· νιιι.ιιιιιο. ειυε, !οιο!ιι. Οροι·ιιιιοιιειιιιιιοι· οικω ιι!ιοι·

3 Βιιιιιι!οιι. Βοο!ιτιοιιε!οεοι νοι·!ιιιιι' ροετ ορ.; ιιοι· νοι!ιοι· νο!!

!ιοιιιιιιοιι ι'ο!ι!οιιιιο Αρροιιι ειο!!ι ειο!ι οιιι ιιιιιι ννιι·ιι Μιιι ι·οοιιτ

ιιιιιι·ιι, ιιιιιι Ριιιιοιιιιιι οι·!ιο!ι ειο!ι νοι·πι!ιι1ιο!ι. - Νιιο!ι ιιι·ιοί

!ιο!ιἶ1ι· Νιιο!ιι·ιο!ιι. νοιιι Ο!ιτοιιοι· 1901 εο!ιτ οε Ριιιιοιιιιιι ιιιιεεο

πιο ποτ.

Ιιι ι1οιι ιο!Βοιιιιοιι .Τει!ιιοιι ιιιιιιο κι οπο, ινιι!ιι·οιιι1 ιοιι

ιπι Ρο.ι! ιιοι· ιιιιιιιιι ιιιιο!ι ιιιοιιι· ‹ιοι· ειιρι·ιινο.Βιιιοιοιι Αιιι

ριιιο.ιιοιι ιιιιιι ιιο ιιιιιε!ιο!ι, ι1οιιι νο.Βιιιιι!οιι ιιιοεο ιιιινιιιιιιιο,

ιιοο!ι ιιι 11 Ριι.!!οιι ιιιο ιι!ιιιοιιιιιιιι!ο Τοιο!οιιετιι·ροιιοιι ειοε

πιγοιιιιιτϋοοιι Πιοι·ιιε ο.ιιεΒοΓιιιιτι, - ειιιιιι!ιοιι πιιι ειιιιειι

Βοιιι Ει·ιο1ος. Βιιιιοι· ιιιοεοι· Οροι·αιιοιιοιι 2°μ--1°μ

Βιιιιιιιοιι. οι ‹ιιοεο!ιιοιι, οιιοιιεο ινιο Ρο!! 11111, !ιοιιιοι·

ιοι :ι.!!Βοιιιοιιιοι· ιιιιοι·οεοιοι·οιιιιο Βοοοιιιιοι·ιιοιτοιι ο.ιιιννιοεοιι,

80 !ιο.ιιιι ιιιο ιιοιιιι!!ιοι·ιο Μιιιοι!ιιιιο ιιοι·εο!ιιοιι ιιιοι· οιποι·

1ι!οι!ιοιι.

ιιο ειιιιι οι!εοιιιι Βιιιιιοι.ι 28 Ριι!!ο νοιι οιιιι!οιιιιιιο.!οι· Μιιι

1ιο!ιοι· '1'οιο!οιιειιι·ριιιιοιι (ι Ρο. ιι !ιχειοι·οιιιγοιιιο!ιτοιιιιο»; Μου

πιιι Αιιεεο!ι!ιιεε ιιιοτ Ριι!!ο νοιι ειιριο.νο.Βιιιο!οι· Αιιιριιιιιιιοιι),

ιι!ιοι· ιιιο ιο!ι νοι·ιιιΒο. Ιιι οιιιοπι οιιιιι€οιι νοιι ιιιιιοιι Μ;

οιιιιιιε !οιιι!ιε οιιιοοιιοιοιι -- πιο εο!ιοιι Με ι!οπι Ποιοιιιι

οι·ειο!ιι!ιο!ι, νοιιιιοιιιιιιοιι ιιιιο.ιιιιιιιιειΒ νοιι ι!οι· Οροι·ιιιιοιι;

ι!οιιιι ιιιιε Βιιιι:ιιιοοιιοιι, ιιιιιιιιιι οινοιιο!εοιιιιο ιιιιο!ι

άει· Βιιι·οιιιιι·ιιοιι νοιιι ιιο!ιτοιιοοιιοιι Ριιιι!ιι·οιιε Με ιιιο

Βιιοάοιιιιιιι πω· εο!ιοιι νοι· ιιοι· Οροιιιιιοιι νοι·ιιιιιιιιοιι ιιιιιι

τ1ιιι·ο!ι ιιιοοοιι Κιοιι!ιιιοιιοιιοιιιρ!οιι, πι! ινο!ο!ιοιι ιιι ιιοιιιιοιι

νοι· ιιοι· Μγοιιιοροι·οιιοιι Βιιι· ιιοιιι θι·ιιιιιι νοι·ιοΒ, ιιιιιοετο

ιιιο Κι·ο.ιιιιο ιιοιιι '1'οιιο νοι·ιιι!!οιι, επιιε Β!οιοιι ειιι ιιιο

Μγοιιιοροτοιιοιι 8οιιιιιοιιι ιιιιι·ι1ο οιιοι· ιιιοιιι. Πιοεοι· Ρο!1

!ιιιιιιι ειο.ιιοι·, ιιο. ιιοι· 8ο!ιτιοιιοιιοιιιιιι! ιιιι Βοι·οιο!ι ειοε Ορο

ι·οιιοιιοιοι·ι·ιιιιιε ιιιιιι ιιιοροετοροι·ιιιινοιι Τοιιηιοι·ιιιιιι·οιι !ιοιιιο

Νοιννοιιιιιε!ιοιι οιιιοε ιιιιι.ιιιιιοιι€οιι ΑιιοΒο.ιιΒοε οι·ιιο.ιιοιι,

Πιο!ιο1ι ιιιιε ιιιοτ Βοι·ιο ο.ιιεθοοοιιιοιιοιι ινοτιιοιι.

Α!!ο ιιιιι·ιΒοτι 27 Γιι!!ο ειιιιι εο!ιοι!ι, ιιιο ιιιοιοιοιι οιιιιο

ιοε!ιο1ιο ΤοπιμοτοιιιιοιοιοοιιιιιΒοιι οιιιιΒο εοιεςο.ι· ιιι μια

ιιιιιῖιι!!οιιιι ιιιιιι πιιι Τοι1 ιιιιοι·ινιιιιοι Βιιιιειιεοι· Β.ο1ιοιι

νοι!οεοοιιι.

Πιοεο '1'οιοιιο!ιο »πιο ιιπ ιιιο ιιι ιιιοτ απο ιιιοτ »Μιιι

ιιεοιιιιοιι Ειο.Βο ιιι οιο!ιοιι‹ιο 8ο!ι!ιιεοιο!ἔοιιιιιιι· ιιοο!ι ιποιιι·

ιιιο Θοινιο!ιι ιο.ιιοιι, ινοιιιι ιο!ι οιιιο ιιοι!ιο νοιι Πιι1ειιι.ιιιιοιι

οι·ιιιιι!ιιιο, οιποι· ιιοιιοιι ιιιοεο Οροτειιιοιιοιι οιιοΒοιιιιιι·ι

ιιιιι·ιιοιι, ιι·ο!οιιο εννοιιο!ιοε ειε ιιιοεο ιιιιτι ιιοιι ροετοροιο.

τινοιι νοι·ιιιιιι ιιιιιιιιιιοτ.ιε Βοοιιιιιιιεοοιιι! ο.ιι€οεο1ιοιι 2ι1 νεοι·

ιιοιι ριιοΒοιι:

1) ποιου οι. ιιιο οι·ετοιι ιιιιιιοιιιιιιοι!οιι Τοιο.!οιιοιιι·ριι

ιιιοιιοιι, ιιιο ιοιι ιιιιοι·ιιο.ιιρι 8οιιιο.οιιτ !ιιιιιο. 13ο κι ιιο1ιο.ιιιιι,

πιο οοιιι· οε Μι· ιιοιι Β!ιιιιοιι Οροτειιιοιιενοιιοιιιι ιιι ιιιο

ννιιοεοιιο.!ο τω, ο!ι ιιιιιιι ιιι οιιιο Οροιο.ι. Μι οιιι8οιιι·

1ιοιι:οι ω, οσοι· ιιιιι· οι·ει: ιιιο οι·ετοιι νοιειιοιιο πιιι οιποι·

Με εο ιιοιιιρ!ιοιοττοιι ιιπιά ιιιο οοιιιιιοι·ιο ο.ιιοι·1ιο.ιιιιιοιι

ιιιιιοιιι.

2) ιιιι.ιιο ιο!ι ιιιιιιιοι· ιιιιι· Αεειειοιιο 8οιιο!ιι;, ννοιο!ιο

ιιιοεο Οροι·ο.ιιοιι ιιιιιιοι· ιιιιιιοι·ινοιιιε ιιιο !ιο.ιιο ιιιιιο!ιοιι

εοιιοιι, ιιιιιι πιιι Τοπ ιιιιι Αοοιειοιι2 »οι 1.οριιι·οιοιιιιοιι ιι!ιοι·

ιιο.ιιρι ννοιιιε 8οιιιιι νοιι; οιιεεοι·ιιοιιι Μιιι ιιι ιιοι· Ζοιι ιιιο

εοι· Βοι·ιο ιιιοιιι·ιο.ο!ι (_ιο.ιιι·1ιο!ι) ννοοιιεο! ι!οι· Αεοιετοιιιοιι

ειιιιι 'Ό. Αιιο!ι Μοτο Οροι·οιοιιι·ο 1οΒοιι ιιιοτ Θονιιοιιι ιιιιί

ιιι68!ιο!ιειο Κοιιει:ειιι2 ιιοι· Αεειειοιιι ιιοι Ι.ιιριιι·οιοιιιιοιι 11).

Ν) Απε Πιιιοι·ι·ιοιιιει·ιιο!ιειοιιτοιι, ιιιιι ιιιο !ιο!ιει νιο!οιι _ιιιιι;οιι

Αοι·ιτοιι θο!οι;οιι!ιοιι. ιιι εο!ιοιι. ε!ο!ι ιιι !ιιι·ιιι·Βιο ιιιιιιοθγιιιι.

!ιοιοειο οινιιιιε οιιιιιιιιι·1ιοιι.οιι.

Π; οι. κι οιποι· , Ο.: Ζει· ιι!ιι!οιιιιιιιι!οιι Ηγοιιιοιοιιιιο. Βοι·1ι

ποι· Χ!ιιιι!ι, 1ι·98. Με 125.

ιι·οιιιιι·ο!ι ιιιο!ιιιιιιιι· ιιιο Οροι·ιιιιοιι οι·ιοιοιιιοι·ι και πεσει·

ιιοιι ο.1ιεο!ιιιιιι, εοιιιιοι·ιι ιιιιο!ιει·ϋεοοι·ο Βιοιιοι·ιιοιι ιιοοιι8

1ιοιι Ψοιιι·ιιιι€ ω· Αεορειε Βο1ιοιοιι Μιιι.

8) νιιιι·ιιοιι ειι.ιιιι!ιοιιο Μιιι νοιι Μγοιιι, ινο!οιιο ιιι ιιοπι

ι·οειι. Ζοιιι·ιιιιιιι ειοε ρι·ιιοοιιιιοι·ιοιι, ειιι· Οροι·ο.ιιοιι επιμ

ιιοιιιιιιοιι οιιιιο Αιιειιιι!ιι ιιιιιι .οιιιιο Β.ιιοιιειο!ιι: ειιι

οιιινο. ιιι οι·νι·ιιι·ιοιιιιο ιιοεοιιτ!οι·ο 8οιιινιοι·ιΒιιοιιοιι οιιοτ ειι

ιι·οιιιοε Αιιεοοιι!ιιτοτεοιιι ειιι! ο!οιιιιοιι 1Σι·ιιιι!ιι·ιιιιΒε2ιιοιιιιιιι.

(οι. Ρο!! ΙΙΙ. Π. νι. νιι. Χνιιι.

4) ιιιιιεετοιι σο. 2/ε ιιιοοοι· Οροι·ειιιοιιοιι ιιιι ιιιοειΒοιι

Βιοιιιιιοεριιο.1 (ιιιο!οιιοε οι·ει εοιι 2 .Το.!ιι·οιι οιιι ιιοεοιιιιοι·οε

Ζιιιιιιιοι· Μι· ο.εοιιιιεοιιο Οροι·ο.ιιοιιοιι ιιοειιιι), εοιιιιιο!ιι ιιιοτ

ιιοιι ιιι οιιιοιιι ειοε. «Οροι·οιιοιιεοοιι!», ιιι ινο1οιιοπι

Τε; ιιπ 'Με ειιο, ειιιοιι ιιιο ιιιιι·οιιιοιοιι οιιιι·ιιι€ιοο!ιοιι Βιιι

μια ιιιοιιι: ιιιιι·, εοιιιιοι·ιι οιιοιι ιιιο οοιπο, οιιεοοιι!ιοεε!ιο!ι

Με ιιοιι ιι.ι·ιιιοιοιι ιιιιιι ιι.ι·ιιιοιοιι Βονο!!ιοι·ιιιιΒοοοιιιοιιιοιι

ειο!ι ι·οιιιιιιιοι·οιιιιο ο!ιιι·ιιι·Βιοοιιο Αιιιιιιιιο.ιιι οιιεο!νιοι·ι, ειο

πιο ιιιο ειι.ιιιιιιο!ιοιι, ιιιιο1ι ιιιο ειιιι!ιοιιιιειοιι νοι·ιιιιιιι1ο άσι·

ιιιιιιοοιι ο!ιιι·ιιι·ειοοιιοιι Αιιιοι!ιιιιΒ 8οινοο!ιεο!ι: ινιιι·ιιοιι. Αιιοιι

1ιοιιιιιο ιιιοεοι· Βιιιιιιι ιιιιι!ιι·οιιιι ιιοι· Οροι·ιιιιοιιοιι ιιοιιι Βιιι

ιιιι‹ι Αιιεοο!ιοιι ειοε Ηοιροι·οοιιο.!ε ιιιοιιι Βοεροι·ι·ι νιοι·‹ιοιι.

οι 11ο οι !ιιιιοιι ινο!ι! Βο!ιιιιιιιι, πιιι νιοιο!ιοι· Βοι·ειο.!ι,

ιιιιι ιιιο!ιι ιιι ειιΒοιι .4οιιεει1ιο!ιιιοιι - εοΓοτι ιιιιο!ι Βιιι;

ινιο!ιο!ιιιι€ ιιοε Τιιιιιοι·ε ιιιο Βιιιιοιι!ιιι!ι!ο οιιοι·ιιιιιιι ιιοοεο!ιιοιι

ριονιοοι·ιεο!ι ινιοιιοι· Βοοοιι!οεοοιι Μιιι ινοοοιι ιιοι· νοιιι

1808811 Οιιοιιοοιιι ‹ιοι· !3ιιιιοιι!ιοιιιο οοιιιι·ο!ιι;οιοιι 8ο!ιιιιιι

Βιιιιοοιι. Βιο ειιιι ι ιιιιιι 2 οι·ινο!ιιιιοιι Μοιιιοιιτο οι·!ιιιιι›τ.οιι

πιιι· ιιιο!ιι, ιιιοεο Βιιο!ιειο!ιι ιιι ιιοιιιιιοιι, ιι6ιιοι:οιι ιιιιο!ι

νιο!ιιιοιιι·, !ιοιιιιιε οιο!ιοι·οι·οιι Οροι·ιοι·οιιε απο οιιιο1ι εοιιοιι,

ειιι ιιοιι ινοιιι€οι· 8οιι!ιτοιι Αεειειοιιιοιι ιιιο !·1ιιιιο!οιειιιιι€

211 οι·ιοιο!ιτοι·ιι, να ιι!1οιιι ειιι· ιιι68!ιο!ιετοιι Ε' ι· ο ι Με ιι ιι ἔ

Με Οροι·οτιοιιειοι·ιιιιιιε ιιιιι·οιι ιιιιοΒιοιιιΒιοιι θο!ιι·ιιιιοιι άσι·

!ι'ι·ιιοοιι'οοιιοιι Βο.ιιο!ιιιοοιιοιι!ιο1ιοι·, ιιο.ιιιοιιι!ιο!ι οιιο!ι ειοε

οι·οεεοιι ιιιι· ιιοιι ιιιιιοι·οιι Ψιιιιιιινιιι!ιο1.

θ) Βιιιιοι ινοι·οιι Μι· €οοινιιιιΕοιι, επιιε 1ιοιΒοινο!ιιιιιοιιοι·

Ζιιιιιιιοι·ιοιιιροιιιιιιι· (13-16° Β.) ιιι οροι·ιοτοιι, ιιο

ιιιιιιιοιιι!ιοιι ιπι νιτιιιιοι οιιιο !ιο!ιοτο Βι·ννιιι·ιιιιιιιΒ Με 1.ο

Με ιιιιιιιϋε!ιο!ι και· ιιιιιι ιιιενι·οι!οιι εο!1ιε!; ιιιο Βοιιιιιιιιιο

θι·ιι.ιιιιιιι1 ιιιιι· ιιιιι·οιι νοι·ιιι·οιιιιοιι νοιι Αι!ιο!ιοι οιιοι· Αοι!ιοι·

ιιι ιιι·8εεοιι $οιιο.!οιι οι·ι·οιοιιι ινιιι·ιιο. - Μιιι 1ιοιιιιιιι

οιιιι!ιο

7)1)ιο1ο.ιιΒο Οροι·οτιοιιοιιιιιιοι, ειιιιιιιιοε νοιι

8-88!ι Βιιιιιιιοιι, εριιιοι· σο.. 2 Βιιιιιιιοιι; ιιοιιιιι€ι ιιιοτ ιιιοεο

ιιιιι·ο!ι: ιι.ιιιο.ιιεε ιιιο.ιιεο!ιιιιο οιΒιιο Ποιιιιιιε; ιιιι€οιιιιτο Λεει

ει.οιιιι; ιιιο νοιι ιιι!οιι ιιι68!ιο!ιοιι ιιιο ιιιοιειοιι οοιιι·ο.ιιιιοιιι1ο

Οροι·ο.ι.ιοιιειιιοι!ιοιιο (εο Μι Ρο!! Μ, ιιιο ιο!ι ο!ιοι· νιιοΒοιι

ι!ιιοι· ει·οοεοιι Βιο1ιοι·1ιοιι !ιοοιι81ιο!ι ι1οι· Βιιι ιεριιι·ιι ιιε

ιιιιιι Β!ιιι:ετι!!ιιιιΒ ιιιο!ιι ιιιιι€ο!ιοιι ιιιοο!ιιο. -Β.ιοΙι ο

!οι ειι.8ι. ι!. ο. ιι. 10): «Μι νοι·ιι.6 οει, ιιο' ιιιιο οροι·ιιτιοιι

ιιορ ιοιιΒιιο ο. ιιοει.ιιοοιιρ ιιο οιιιιιιοοε ιι'οιι·ο ιιιιιιινιι.ιεο»

ιιιιιι Ηοι·Π 1ιοιιοιο!ιιιοι ο1ε ιιιο Οοιιιιιιι· ‹ιοε Οιιοοε ιιινο1

νιοτοιιιιο «ιπι οιιι€οιιιοιιιοιιι εο!ο!ιο, ινο!οιιο «Ω Βιιιιιιιοιι

ιιιι‹ι ιποιιι·» ιιιιιιοι·ιι.

Μ. Η.ι Ψοιιιι ιιοι οιποι· ο ο ! ο ιι ε ο ιι Οροι·οιιοιιοι!οιιοι· 1 'ή.

!›οι ιιοι ιιοοιι ιιιοτ Βιιιινιι·ιιιιιιΒ ο.!!οι· ‹ιοι· ι`ι·ιι!ιοι· εο!ιοιι

8οιιο.ιιιιιοιι νοιι ιιοιι Αιιιοι·οιι ιιιι· οιιΕοεο!ιι·ιο!ιοιιοιι Βο1ιι€ιι

!ιο!ι!ιοιτοιι, ιιιιιιιοιιι!ιοιι Με ι!ιιι·οιι ιιιιε ο ο ιιι ιι ε ο Ο ι Ε' ο ιι

εοιιι ι!οι· Βιιιιο!ιιιιιιι!ο ποιοι· τ1οιι Βιοεο!ιι!ιιοι·τοιι

νοι·ιιιιιιιιιοοοιι ιιι εο1ο!ιοιιι Μιιοε 'Πιτ ιιιιιι Τσι·

Βοϋιιιιοι νιιιι·, ι1οιιιιοο!ι ο!ιιΒο ιι.οειι1ιο.ιο οι·οιοιι νιιιιτιοιι, ει)

@τι ιιιιιιι ιιο.ι·ιιιιε ιιοο!ι νοιι! τι ο ιι 8οιι!ιιοε ιοιιοιιΕιιι1ε

2ιο!ιοιι. ιιιιοε !ιιιιΒο Οροι·ιιιιοιιειιο.ιιοι ειιι οιοιι, 818

εοιο!ιο, οιιιοιι ιιιιΒιιιιετιιιοιι Βιιιιιιιεε ιιιοιι ι: 2 ιι

Με” 1ιι·ο.ιιοιιι. ι

Αιιι:ιι ιιιο Βοιιιιιιριιιιιι;, ιιο.εε εοιιοιι 2-ειιιιιιιιΒο Οροι·8_

ιιοιιειιο.ιιοι ιιιο θιοιο.ιιτ ιιοε Ο!ιοο ιιινοινιοι·ο, ιιο.ι: εισιι @οι

ιιιιε ιιιο!ιι: ιιοννοιιιιιοιιοι - ποιο ιιοε ιιιιοοι·οο!οιι Βι·ιιιι.!ι

Β) Ο!ιοιιι!ι·ο!ιι !ιοιι·ι άει· οι·ιιεεοι·ο Το!! ιιιοεοι· 8οι·ιο
.!ιι!ιι·ο πιιι·ιιοιι. 8_ιο



εκει-Ραμ.

έ??

ι·ιιιιεεεπιειειιπιεε ππιπι.ιιπιιιετ ιιπιεετει· Ρειιειιιιπιεπι'ι); ιπι κι

ιιε.ιιε εε εο8ε.ι· ιιοειι Πιτ ειιιε ιιιειιιιτειιιε Ε'π·ε.πιε, . οιι ιιιειιτ

«Οιιοε» ειιετ.ρτονοειετι πνετπιειι ιι6ιιιιτε πιπιτειι πιε.ε ιιτιιειιε

(ειι νειιιε νει·ιιο) Ηετειιεεειιιιπιοιιει·επι ειιιεε «ειιοτιιιειι

Τπιπιιετε» ε.πιε πιει· Βε.ιιειιιιιιιιιε ιιι 76 Ξειιιιιιπιειι. ειε ντεπιιι

πιειι πιετ Οιι·ιιιιιιιιιοπι ιιιιιι πιειιι ·Ηετεειι ειε ει·ίοτπιει·ιιει:ιε

Ζειτ ιεεει, ω» νετιιιιιιετι:ειι νετιιιιιιπιιεεεπι ειεε ιιι επι

πιοπιιιιιοπιιετειι. #- Πιιιι πιο ι›ΙειΙ›ι Βει ειπιειιι εοιειιειι σεει·

ειιιτειειι νοτεειπειι Με Ιιιιιινιιιιι·ειιειετειι, ινε πιιε

ειιιιιιιε Βιιιιετιιιιιιιε ειιο.ι 8εΙΙιει ειπιεπιι επι ιιετνπιπ·

τεεειιιιειι Ορετιιιειιτ Με Πογειι ιιιιεειεττε εε, πιεεε πιε.ειι

ιιετ ιιι Αιιιει.ετπιεπιι ιιιιε νπιι·Βειιιεειιιεπι ΤοιεΙειιειιτρειιοιι,

Βει πιει· ει· πιοειι ειπιιιετιιειιειιεΙΙιετ επι€ε.τ ιιιιι ιιεπιι ΑπιΒιο

ιιιιτγριοτ Κιιιιιειι Πιτ πιιε Μεειιιειιιιιεειπιτειι νοτθεπιπιειεπιιιι

ιιιιιιε, επι Νεειιιιιιιιεε πιιε Βειιειιιιϋιιιε πνιεπιετ εεειιιιει

ενετπιειι πιιιιεει:ε, πι.πιι ειπιε Νεειιιιιπιιιππιε επι ειιιιεπι.

(ιιιιιιειι€ε ΑιιεΒιιιι€ε Βει εειιτ ιιιπιεετ Ορε

τ ε. ι ι πι ιι ε πι ει πι ε τ ιιιιιιειι ειειι ιιιιι·ιεειιε Με Με πιιιπι πιε

ιιι πιετ Ι.ιιετιιιιιτ: ε. Β. Βο μι” "Με Ρετιειιιιπιιιεπι

Βειιεεεπι ειιππιιιιειι Με - πιπιΕοιΒε πιετ Ππινοιιιιοιιιιιιειι

ιιειιι πιετ 'Γεπιιιπιιιο -- 4-ειιιπιπιι8ετ Ορετειιοιιεπιε.πιετ; εε

επιπιπιετε ιιιι.ετεεεειιι εεετ κι ειιιε Μιιιτειιιιιιε πιεε ιιειιεπιιι

ιειι ίτεπιεσειεειιειι θγιιιι.Ιιοιεεειι 8εεοιιιι: ειπετ 66 νε.

Βιιιε.ιειι Τοιε.ιειιειιτρειιοτιειι 7 ΤοπιεείεΙιε; ιιι πιιεεεπι ιιειιιε

Βει 8 πιω Ορετε.ιιιοιι ιιιειιτ ειε 8 8ιιιιιπιειι Βεπιειιετι, ιι ε ι

4 νοιι άειι ιιιιετιειιεπιπιειι εεετ 5 Βιιιιιπιειιι

Μι Βιιιιιιιε, πιιιεε πιειι ιιιε ειυνειεειι Νεπιιιτειιε ιειι€ετ

Ορετειιοπιεπιειιετ ιι Βετιιοιιιρειιειεπ·επι Ιιεπιιι πιιιτειι

1) πιειιιιιιετ ειπ·ειιι.πειε Βιιιιιε.ιιιιιιε ιιετ Αεερειε;

2) επιτειιιιιιεειε νετιιιειπιπιπιε νοιι Βιππι.νετιιιει (ρτενειι

Με θειεεενετεπιτειιπιε);

3) Ττοειιειιιιειι πιεε Ορετιετειιε (ιιπιι Μειιτειιιιεε πιιιτοιι

νιειεε 'Ι'ιιιιιειι Ζιι νετπιιειπιειι);

4) ειιειαεειε Βιιιτειιιιιιιιε;

5) Ττοει:ειιετιπειτειι ι·εερ. ιιιειιιειι πιεε Ορετε.ι:ιοιιε

Βειιιει.εε ειιπ:ιι ιιεειι πιει· Ορετειιπιιι; Ζιι πιιεεειιι ΖπνεεΚ

ει) ερεειειι Βει πιετ Τοτειεεειιτρειιοιι: Κ ε ι ι ε ιιιι€ειπιτειι

ιιει· Ι.ιι€ειιιπιιιτε;

ε) Α ε τ ιι ε τιιετιιοεε.

Οιιιοι·είετιπι εειιινιιπιιιι. ιιεικεπιιιιιιειι άιε Βπιει·ε·ιε εεε ι:ιειπειιε

νιιιιιιτεπιπι εειιπει· ινιτιιιιιιε κι πιιε ι·τιειιιιωτι πιεε Βετ2επιε ιιε

τειιςεεεπι, ιιιε.ιιειιεε ιιιειιτ ειειιετ πιπιει· ιιιιετιιιιιιμι: Πισω πιπιτει·

ιιιιπιπιειιε θειιιεεειιεπι ιιιιιι.ετ πιιιιιεπ· ιπι Οιιιοπ·οιοτιιιπιετιιοεε ιιιεΙπι,

ιι·οειιεπι "κι πιιε ννιιιιιιε τεερ. Βιιπιειιιιιιιιιε ε·εεπ:ιιιοεεεπι; εειινι·ιπι

πιει πιιε Οιιιοτοιοτιιιπνιι·ιιιιιιε;. ι*ε.Ιιειι πειι; πιει· και νι·ιεπιετ πει

Βεπιιιειι 'Ι'τιειιιιτιιιι πιειι Ηει·κεπιε πιοειι ννιιτε·- Με Βτεειιιιεινε

πιιιιιε·ειι ειιεεππιιιιεπι, επι ιιιιιιιι ειπι επι1ειπεε Ηειιιεεειιεπι ιιεειιειπιιιει·ιι

ιιιιπι πιιε νετιιιιπιειιιεενοΙιε Βιππιιιιειιε Με πιο.. - Πιιιε·ειιειιτι. ιιειπιι

Αειιιετ: ετιιιιιιτε '1'τιειιιιπ·ε.Ει πιεε Πει·πειιε ινιιιιτειιιι εοιιιει·

ννιτιιιιπιε; τεερ. πιει· Ορετειιοπι; Με Βει Βεεπιιιιςπιπιε πιει· ιειιιετειι

ειιεε ιι·οειιεπι, εε ννιπ·πι ιιεπιιι πιετεειιιειι ιιειπ·ιι 8ειιινιιιπιεπι ιιετ

Αειιιετννιτιιπιπιε· πιπιπι πιετ πιπιτπ:ιι ειε πωπω ρ:εννεεεπιεπι Μπει

Ιιπ:ιιειι $ι:ει;ει·ιιπιπι· πιειι ΗετιιπππρπιΙεεε ειπε Νεειιιιιιιιπιπιιτ ι·εερ. ειππ

Νεειιειει:ει·ιι ιιιειιι επι ει·ντιιτιειι εειιι 2°). - Μ» Μεεε πιπιιιετ

ετει.ε Αειιιετπιει·ιποεεπι ειιε;εννεπιπιει:. `

Μ. Η.ι Ιειι πιεπιιιτε, πιε.εε πιιειιιιιιιπι πιιιπ:ιι πιειιιιι πιιιεενετ

ειιιιιπιειι ιιε.ιιειι απο, ειε οιι κι ρτιπιειριειι ει» ιεπιεεειιιεε

Ορετιετειι ριειπιιετεπι τι Με. ιλΤετ ειιιε ΟρετειιοιιΒιειειι

ει” ιιι Ιιιιτεετετ ιι πιιεπιιιειι ιιειιιι, Βει εειιιεινετ

ειεπιπιιιιιιι Ι‹ιετε νωιειιε ευ! εειιιετ 8ειιε. Μι ιιιιιιε πιιιπ·

ΖειΒεπι τνοιΙεπι, πιεεε ειιπιιι ιιιιι ιεπιεεειιιειιι νοιειειιιι€επιι

Ορετιετειι πιειι Κτιιιιιιειι ειιειιεε εειιτ Βεπιιιιει νει·πιειι

ιιιιιιιι. Πεε επιιιιιεΙιε ιιιιιι ειεεετιιε Ορετιετεπι ιετ ειιειι

ιιιπ:ιιι ιειιεπιι 8εεεεειι, «ιιι πιειιιετιιε εει νει·ιειιιε ι Γιπιιιιιι;

ιεε ιιιιε Γεω; ειι ιιειεεειιι, πι'ε.ιιττεε ιιε Ι'επιτοπιιι ιειιιειε; ιιι.

ριιιρετι Γεεπιιιιετειιτ ει: ιιι πιενε1ορρειιι ειιπιε π:εεεε». -

(Βιειιειοι: 1. ε).

Π) Αιιειι Ιιεπιε ιιιι. ιιειιιιιιιιι νοι·ι;ειιοπιιπιιεπι.

*ή Νε.ειιιι·ιιΒιιειι Μεεε Μι ιπι ειιιει· Αι·ιιειι. Ζ ο ε π; ε ν. Η ιι πι ιι -

τε ιι τι ε ι ε πιειιιιειιιειι θετιειιιιειιε·ε.ιιε π,ιεΓπιιιπιειι.

Μ. Η.: Μι ιι·ιιτπιε ιιιιπιιι ι”τειιειι,· πνειιιι°πιεε Μιι.8ειειιιε

πιεπιι ειιιεπι σεει· ε.πιπιετεπι ειπετ πιειι.Κοιιεεειι, πνειεΙιετ

ιιιιτειι εειπιε Βιιειιπιπιε - ειπε ειε Ι.ιιιιπιει·ει, ειε Με»

Ξετ ιιι ειιιειιι ετπιεεειι ει·ειΙοεεπι 1ιπιιιιι·ειεε ή- ιιι. Με

Ζινεπιιε.8ε νετεετει: Μ, οιιετιετεπι επι πιιίιεεεπι, νἱειιειειιιι

οιιιιε ιιεεοιιιιετε Βεε.ιιιεΒιιπιε ιιει”πιτ, οιιιιε νοτεπιιιιιιε πιειι

οιιειιιιτειπι ειπετ ιιιε.ιιειιετιει ε.πιεεετιιειιειι ιιιτεειιπνετπιπι€επι -

ετιιιιιιι€ειιπι πω; ιιειιιι πιιιιιτειιπι ιιι ιιετ Τει ειε ΒΘῇ

ιιι.ιιιεπιπιε επιιιι Βιεεειιορετιεπ·ετι ετετε ιπιειιτ νι·ειιιεει· ετι

8ειιοτειι εειπι ειτε, ιεεεεπι ειειι ειε επι ειιιεπιι ειιιπ:ιπ-ι

Ιιειιειι Απιεεε.πιε πιετ Ορετειιοιι πινεεειιιιιειιειι Ετἐ

ιοτπιετιιιεεε νοιι )ειιεπιι ετιετιιειι, - ιπιιπι πετ,

ινοίετιι ιιιιτ ειε ιιι. πιιιιεειιιειπι ιιειιειιιτιιειι ΚετπιιιιεΙΒεεεπε

πιεε ιπιπιπιετιιειι Ορετιει·ετιε εεινιεεειιιιείτ ειιιεειιεΙιειι ννεΙ°ἔ

πιειι-πιε πιιειππε Με» εειεεπι: ει·ιετιιεπι, οιιιιε πιε_εε

επιπιιι πιετ ειπε ειιιειεε πιετ Κτε.πιιιειι_. πιειι
Ι.ειιτεειπιπιπι.Ηιτ Ζιι Ζειιιεπιιιε.ιι.ε. ι ` `4

Βεπιιετιπιιιιεεπι :πι πιειι Ρεειιιιιιεπι ιπι ιΞειιιειε

πιετ 0ιιιιιεειεειιειι 0ει-Βειιπι.

νοιι

Ηε.ιιε Α πι ειριιι, Βε.ιιπιει·ει.

Μ” Πειιπιεπιιιιιι·ιε.

 

Βει· ΒεΒιπιιι πιεε ει·εεεειι Βιιειιειτοπιιεε επιε πιειιι Ε'ετιιειι

Οειειι ετειιι πιπιιιιιιτειιιιι.ι· ιιενοτ. πιε ειπε ννοιιι ειε Νε.ειι

πειι νοιιι ριειειιειιειι Αιιιιτειεπι πιει· Ρεει επι πιει· Βε.ιιιι

ιιιιιε ιιιιειι ιπι Επιτορε ΕττεΒιιπιις ιιετνοτιιεπιιιίειι ιιε.ιιεπι.

πιειι εε πειτε άειι Ι.εεεπ· ιιιεεετ Ψοειιειιεειιτιι`ι ιιιιετεεειε

τω, .Νε.ιιετεε εεετ πιιε @Με ιπι Κειπιιε ετειιειαε Βρι

πιειιιιε επι ιιϋτειι. _

Πιιι πιειι 15. ΑιιΒιιει: ετι‹τειιιιιε ιιι ειιιετ Ρτινειειιειε

πιειιιπιε ιιειιειι πιειι πιετ Οιιιπιεε. Οετ-Βειιιι εειιϋτιθειι Κοιι

ιειιετιιιιειι «Βειιιιτιπιι·» (8 Ψει·ει νιεετιιπιιι νοιι πιετ Βιειειι

ιιιιπιιιεειι Βιιιιιιειειιοιι) ειιι Κοειιιπ Νιι.ιιιειιε Κοειοντ πιειι

ειε.τιι ιιιιπιιι ειιιι€ειι 'Μεεε. νοιι εειπιεπι Μιτειιιινπιιιιιετιι

ει·ιιτε.ιιιιτειι ιιιιιτει·ειπιειιιιει· πιειι ειιιτιιειι πνειιετε 5 Ρετεο

ιιειι. νιετ Βεντοιιιιετ ειπετ επιπιετειι Ηιιι;τε, πιιε νιειΓεειι

πιιε Κτειιιιεπι πιετ ετειεπι Πειτε εεειιπιιιι ιιεττειι, ετιιτε.πιι6

ιεπι ι;ιειοΜπιιιε ιιπιπι ειιετιιειι. Ε'ετιιετ ετιιτε.πιιιτειι ιιιιπι

ειετιιεπι ιιοειι 2 Βεντοιιπιετ ειιιετ πιτιιιεπι Ηιιιιε ιπι πιετεει

Ιιειπ Αιιειεπιειιιπι€. νοιι πιιεεειι ειί Ρε.ιιιειιιεπι ειετιιεπι ειε

εειπιεπι Ιειειειι επι ε. τεερ. επι Ι1. 8ειιιι. ιιι ιιτει.Ιιειιετ

Βειιειιπιιπιπι€. Ιιι νι·ειειιειπι Μεεεε ειε ετειειι 9 Ριιιιειιτεπι

ιιτειιιειιε Ηιιίε εεε.πιερτιιειιι Μεεε, τεερ. Με πειι ειε

ειιιιιειι ιιεοεεειιτει ινοτπιειι, ειιιειειιι ειπιιι ιιιιεετει·

Κειιιιιιιιε, πιε. πιετ ετιιιειιε ΑΜ ιιιεινιεειιεπι επι Πτιειιιι

νεττειειε. π π

· `··ιι

Αιιι Θ. Βερτ. ειιειιπιε ειιιι ειπιιι πιετ ει.ειινετττειειιπιε

ότι!. Αι·ει εειι6ιι€ι, ιτεεειι πιτιπι€ειιπιειι νει·πιιιειιιεε, εε

ιιεπιπιιε ειπιιι ιιπιι Ρεει, Με Αιιεειεεειιιιειτ ιειεετε.ριιιεειι

Με θιιετιιιιι επι πιιεΙτιειι. Απε 12. πεί πιετ Βιτι;;ιεπ·επιπιε

ιιετ Βιιιιιι ιιιιπι ειεε ετιιιιπ:Ιιε Κπιπιιιιιιεειοιι ιπι Πειειπιοτ

ειιι. Με Βιιι€πιοεε Ρεει ννπιτπιε `ιιειιιετιο1οιιιεειιίεειεεειειιι.

ιπι ειιειι ιειιιειι ιιε.ιιπιειιε εε ειεε, εοπτειι ειεε πιειι πεσε

ιτιιΒιιπιιι ΓεειειειΙειι ιιεεε, ιιιιι πιιε Βτιιεειι- οπιει· Βιιιι0-.

ιιειιρεει. · =

ΒιιιιιιΙιπιιιε Βιιιιππιιιιιετ (152 Ρετεοπιειι) πιετ -Ρτινειειιειεἔ

ιιειιιιιε ντιιτπιειι ειπετ ε.τετΙιειιεπι Βεειειιιιεπιπιε ιιιιιετινοι·ίειι,

ιιοιιετι ιιιιιι ιιιιιιιιιτιεειπ ιιενσεειιι. Ηιετιιει ετινιεε εε ειεε,

πιε.εε ειε ιιτιιιπνε πιεε Κοειονα, εοντιε ειπι Ατιιειιετ, πει»

ιιιιιιιιιι "πω, νετεειιιτιιιιπιεπι πνετειι. ιιι πιετ Ρπιι€ε ειειιιε

εε ειεε ιιετειιε, πιεεε ειε Κπιειοπνε ιιι εεε Ποπ” Κιιιεειιιτι

(ιπι 'Ι'τειιειιειιπε.ιιειι, ειπε 100 )Νετει ιιϋτιιιιοιι νοιι πιετ

Βιιιιιιιιπιιε) εεεειι€ειι νετ. Ι)οτι ιει Με ειε :ιιι ω· Ρεει

ετιιτειιιιτ ιιιιπι ιιει ειεε ιιιειιιε Βιιιιιετιιιε νει·ιιιιιιιεει,· πιιε
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ππι ποπ 1. Οιιιοιιοτ ππτ Αποοιπο ποπι. Νιιιιοτοο ιιποτ

πιοοοπ ποποπ Ηοτπ ιοι :πιτ πιοπι ποιτο.ππι. Ιοιι ντοιοο ππτ,

πο” ποππ ποτι. οιτοποιο πποτοπιπποπιοοοτοποιπ Βοποππ

ποπι ννπτποπ, σποτ νιοιιοιοπι ποππ ινοτποπ.

Βιο οποπ οτντοππιοπ 162 Ροτοοποπ ποτ Αποιοποιππο

π·πτποπ ποοιπιιοιοτι, ι”τιοοπ οιποοιτιοιποι πππ ιπ ποιοποτοιι

Ψοτοπντοοποπο οιποτ Ωιιοτοπιιιπο ππιοτποποπ. νοπ ιπιιοπ

οτιττο.πιειο πππ 2. Τομ ποππ οιποτ πππ πιοτπιιι ποπι

πιο Επιποιπιο ιπ Βοιοιποτ ειππ Βιιιιοιοππ. Ι)ιο Αποιοπο

ιππο οιποτ, ποοιοποππ οιιο 27 Ηπι.ιοπ, ντπτπο οποοιπιποπ

τπιι ποιπ Βοοοπιιοπ ποινοΒιιοποπ πιο ποτ ι.οπιο ποπ

ιι'ιοπιιποπ ιιποτποποιι. Πιτ πιο νοτιποιο π” Ρτινοιοιποπ

ιπιπο ιτοιπ πιο επιποο. Οοι-Βοππ ιπ ποτ ποποτποοοιοπ

ποιοι επί πππ ποποιιιιο Βοποπ ω Τοποοππ ΗΜ. Αποοοτ-ο

ποπι ιοπτπο ιιι›οτ ποππ Βοιοιποτ Ωποτππιπ.πο νοτιιιιππι;

πιο Ζππο ιιοι'οπ ππτοπ πιο Βιοιιοιι, οιιπο ποτι: οιιιοπ

οι.οπ.

ΑΜ ποτ Βιπι.ιοπ Μοπποοπιιτιο. Μ; ππτ οιπ οιπνιοππ

ι”τοιοτ Ροοιιοιι ποοποοπιοι: ινοτποπ. Βοτ Ρο.ιιοπι, οιπο

Ρτινο.ιροτοοπ, οιπιοοποτ Ατποιι:οτ, ιιοποπιιιοτιο τπιοπ οιπ

10. 8ορι.: ποοπετοπιπο Ρτοοιτοτιοπ, ποππ οιοπ πιοπι οιιι

ποπ Ε'ιιοοοπ πο.ιιοπ, ιττοπιτ οοιι 2 'ι'οποπ, Τοπιιι. 89,6,

ι.ζοιιοτοποοποππ ι`τοι, Βοτιπεο 8οπνιοιιιιππ ιπ ποιποπ Αοποοι

οπ.

Απι Τομ οπνοτ ποτ ιπι οπιιιιιιποτ ννοιοο ιπ 1ιοιοι

ποτ οοποοοπ πππ ποτι πιιιιο πιιτ ποτ Κοιιοπο πιο Ι.οιοπο

νοπ Ντ. 10 πππ ποπ Ροιιοπιοπ Ντ. 11 ποποιοι; ποπι

ππτ πιοοοιπ Ππιοτοππ ποιτο ιοπ οο οπ νοτποπιτοπ, ποοο

ιοπ πιοιποπ Ροιι ιιιτ ροοινοτπποπιιο πποοπ πππ ποιο Νπιιπο

νοτοπΙοοοιο.

Αιπ 13. οιοτπ ποτ Μοοπ ιπ ποννποοιιοοοιπ Ζποιοππο

Απι 14. ποτ πιο πτοιιιοπο Κοιπιπιοοιοπ οπο Βοιοιιιοτ ποι

οπο οιπ. Ροοιπππιιιοπ ινιιτποπ ιτπ Βιπι ποο νοτοιοτποποπ

ποοποοινιοοοπ πιιπ οοιοτι πιο οιτοποοιοπ Μοοοτοποιπ οτ

οτιποπ. πιο Κτοπιτοπιιοποποτποπο, ιπ ποτ ποτ Ροοιιττοπιτο

ποιοποπ, ινιιτπο οποοιπιποπ ππι ποτ ποιοπο πππ ποππ πο

οππιιοπ Ιπνοπιοτ οοιοτι ποπ ιι'ιοτπιποπ ιιποτοοποπ. Απο

Ροτοοποπ οιποτ, πιο ππι πειπ Κτοπιιοπ ιπ πιιιιοτο Βοτιιιι

τιιπε οοιωτπιποπ ννοτοπ, ννπτποπ ιπ ποτ Ωποτο.πιπποοιο

ιιοπ ππιοτ πιιιιι.ιιτιοοποτ Βοννοοπππο πππ ιιτοιιιοιιοτ Βουπ

ποπιππο ι.ιοποιτοπ. 1ιοοιοιοιοποπ ινιιτπο ιιι›οτ πιο ιινοππππο,

ιπ ποτ πποοτ Ρπιιοπι οτιττοππι ποτ πππ πιο οτοιοπ οινοι

Το” ποιοοοπ ποιιο, ποποι ποτοπ Ιποποοοπ Ωποτππιοπο

νοτπιιπετ. Γοτποτ Ωποτοπιιιπο ποτ ποποοπ Βιοιιοπ Μπππ

οοππτιο, πιο ππτ ππι πτοιιιοποο Ζοιιππιο πιο ροοοιοτι ποτ

ποπ ιτοππι.ο, Βοοιοιιππο οιιοτ ΡοοοοΒιοτοιιπο ππτοπ Μιιι

πιτιιτοτο πππ οοπιιοοοιιοπ οτοιιιοπο Βοοιοπιιοππο οιιοτ

Βιπινοπποτ ποτ $ι:πιιοπ Μοπποοππτιο, οοινοιτ οιο πιοπι ιιι

Βιοποιοπ ποτ Βοππ οιοποπ.

8ονιοι ιιποτ ποπ (ποππ ποτ Εριποιπιο. ιΝοο πππ ποπ

Οποτοιττοτ ποτοοιποπ ο.πποιοποι, οο ιοτ πιο Τοπποπο, οιοπ

ππτ ιπποοπτπ πιιπ ππιπιιιοιποτ νοπ Ροτοοπ ου Ροτοοπ οπο

πππτοιιοπ, ππνοτιτοππποτ. νιΪοιιπ οποπ ποτ Ζποοιππιοπποπο

πποοτοο Ε'οιιοο (οιιι. Μοπποοπιιτιο) οιιι ποπ Βοιπιποτ°

οοποπ πιοπι οιοποτ οτινιοοοπ πι, οο πι ποππ οιπ οοιοποτ

πιο ιιποποι ποπτοοποιπΙιοπ οποποοιιοπ (ποτ Μοπιι οοιι ιιιιτο

νοτ οοιποτ Ετιττοπιιππο ιπ Βοιοιποτ οοννοοοπ οοιπ). πο

ποπιοιιο οι οιπο οποοοιππιπ ποτ ι5τιιτοπιιιοπ ιιοποππο ιο

ιιοιο Πτοοοπο ςΡοοι ποτ Νοοοιιοτο) ποπι πιοιπιιοπ οιοποτ

πποεοοοπιοοοοπ.

ιπ Ποιοιποτ πο.ποπ ποιοτ οιποτ οπο ιιιιοτ Ι'/ο Ηππποτι

Μοποοποπ ποοιοποπποπ, οπο πππ ππιοτ ποπ ιπιοοτοποιοτοπ

πιθιοπιοοποπ νοτπιιιιπιοοοπ ινοπποπποπ Βονπιιιοτππο ιπι

ιιοπι“ο νοπ 4 ν7«›οποπ. ινοπτοππ ινοιοποτ Ζοιι: πιοπι πιο

ποτιπποιοπ νοτοιοπιοιπποοτοποιπ οτοτιποπ ιι·ιιτποπ, ποππ

ππτ οιί ΙπΓοιαιοποπ οιοτιοοιππποπ. ιο πιο ππτ οιπιπο

πππποτι Βοπτιιι ννοιτοτ ιιοΒοππο Κτοποοποιοποιππο ιπιι

οιποτ Βονϋιιτοτππο νοπ πιιπποοιοπο 8000 Ροτοοποπ ιοτ πιο

Ροοιι πιοιιτ πιπιιποτποπτππποπ.νοτ οιιιοπ, πππ πιοοοτ Οπι

οιιιππ πιο ιιιτ πιο Ζπιπππιι: οοπινοτ ιπο θοννιοπι, ιοι οιπ

πτποοοτοο Βιοτποπ ιπ ιιποοτοτ @ποππ πιιιοτ ποπ πιοτ ιιι

Μοοοοπ ποποοπποπ Μπττποιιιοτοπ ιπ ιιοιποτ οποιο ιιο

τποτι‹τ ινοτποπ. Αιιοτπιππο ιιπποπ πιοοο Νοποιιοτο, πιο

οποιοε ποπ Β.οι;ιοπ ποπι ππι Βοοπτ πιο Ττοποτ πππ νοτ

πτοιιοτ ποτ Ροοι ο.πποοοποπ ιιτοτποπ, οινιοοιιοπ ποιο 20.

πππ 25. 8ορι., οιο ιιιοτ πιο τοπιιο ιιιιιιιοτπππ ποπο.ππ,

οιοπ ποπι ννιπιοτοοιιιοι ιπιπτο Ετπποπιοπ οπτιιοιτοοποποτι,

ιτοππιοπ πιοο ποππ ποπ οιοτπιιοτοπποπ Ροοιιπ.ιιοπ οιποτ.

τποπτ ποοποοπιοι ινοτποπ.

νοπ πποποιοπι Ιπιοτοοοο ιοτ πο.ιιιτιιοπ πιο Ε'τοπο. πιο

ποτ οποιο ππι (Κοοιοιι) ειππ πιο ιιτικτοπιτππο ποιοπο

ποπ ποτ. Ζππποποι ιτοππιο ππτ οτπιοτι ινοτποπ, πο.οο

Κοοιοιτ οιοπ ποπ 5οιππιοτ ιιποτ ποιπιτ ποοοπιιιιιπτ οπο,

οιιπιιοπ νοπ ποτ Βοππιιπιο ιπ ποτ πιοποοιιοοποπ Βιοπρο

Ηοπ :π πιο.οποπ. πιοοοο ιιιπτιο οτ ποππ ποππ Βοιοιποτ

οποτ Μππποοπιιτιο.οπιπ νοτιτο.πι πππ ποποπ οιοπ ποππ ιιππιοτ

ινιοποτ οπτιιοι‹ ιπ πιο 8τορρο. Βιο οποιο ποτ Ιπιοιτιιοπ

ιοοτ οιοο ππιοτ ποπ ποιποπιοιοτοπποπιιιοποοιοπ οπ οποποπ,

ποππ ποιοπο οο ποπ ιπ πιο ι”τοπιιοπο (ιοποππ οπποιοοιοτ

τοπ Αοτοιοπ πιοπι, οιποπ Ροοιιο.ιι ππιοτ ποπ Μοπποιοπ

οπ ιιπποπ.

Βριιι:οτ ινπτποπ ίοιοοππο ιπιοτοοοοπτο Βιιιοοιιιοιιοπ ιιο

ποππι. Ιπ ποτ @ποππ νοπ Ζπτποποιτιιι (Κοοπιτοπποτι οιιι

Ατοππ, 120 ιλιοτοι ποτπιιοπ νοπ ποτ Βιιποοιοοιτο 'Ι'τοπο

ποιιιοιιοπο πππ πιιιπιπ ποππ ππεοιππτ οποποο νοιι νοπ

ποτ $τοιιοπ Βοιοιποτ, πιο ππτ ο ιιι7οτοι οιιπιιοπ νοπ ποτ

τιιοοιοοποπ Οτοποο ποπι) ινπτπο ιπ πιοοοπι 5οτπιποτ οιπ

ετποοοτοο Βιοτποπ ποιοι· ποπ Μιιττποιιιοτοπ (τπρ6οτοππη

ποοπποπιοι; τποιιτ πιο 12 Μοποοιοπ, πιο ποο Ριοιοοπ πιο

οοτ ποίοιιοποιι Τιοτο οοοοπ, οιο.τποπ οιοιππίπιιο. Ποτο.πιιιιπ

νοτιιοοοοπ πιο Μοπποιοπ πιο (ιοποππ πππ ποιοπο ιπιτ ιιιτοπ

Ηοτποιι ποππ 8πποπ ειπ ποπ οπο. πιιιτποπ ιιιιστοπο ιπ

πιο πομπο ποο Ποιοιποτ-8οο'ο, πο οποπ Κοοιονι οοιπ

Βου ιπποιιιο.

Ποτ Ζποοιπιποπποπο ποτ Ειριποπιιο ππτοτ ποπ Μιιτπιοι

ιιοτοπ ιπ ποτ Ζπτποποιιπι°οοποπ Θοποππ πππ ποτ Βιππο

πιιο ππιοτ ποπ Ι.οπιοπ ιπ Ποιοι ποτ οτοοποιπι ππτοιιοπο

ινοπτοοποιπιιοιι. Πππ ποτπιτ ττιιι ο.π πιο πιποοποποπποπ

Ροτοππιιοιιιτοιιοπ πιο πτιιιοοππο Ριιιοπι ποτο.π, ιιπ ποοιιοι.οπ

Ρτππιιπο πιο Μπτιποιτιοτο, πιο πο νιοιοπ Μιιιιοποπ Ττοπο

πιιιοπιοπ, οοντοιι οο ποτοιποο Βιορροπιοππ πι, πππ πιο

οποτοιιοοππο 8ιορρο ποτ Μππποοππτοι πππ Μοποοιοι πο

νοιιιοτπ, οιποτ οιτοποοπ Βοοποοπτ.ππε πο ππιοτπιοποπ πππ

ονοπιποιι ιιιοοοτοεοιπ οπ οτοτοιιοπ, ππι οιποτ Εριποτπιο

οιποτ πιοοοπ Νοοοιιοτοπ ιπιι οιιοτ Εποτειο οπιπο,ο;οποπ

ι;τοιοπ.

Βιιοποτοπποιοοπ πππ Βοοιιτοοιιπποοπ.

ν. Βοιτοποιοτπ: Πιο νοτοιιι.ππποπ. Μοπιο. Βιπιιοτποπ

Ντ. πιο-ιιο. ι.οιροιο. Νο.ιΒιιιππ. Ρτοιο Μ. 2.50.

νοτιιοποιιποο Κοπιροππιιιιιι οοιιοι ι "πιο ι.ςοοιιι·ποι πιτ ποπ

ρτοιιιιοοποπ Απο ππτ οοπποιιοπ Οτιοπιιοτππο οπο» Ηο.ιιρι:οτ

εοποιπππποπ πππ Τιιοι·πριο ποτ ιιιιιιοιιοιι νοτο;ιιιππποπ.

Ιπ ιιοιιιιιιιιιοι·ιοπ Β'ιι.ιιοπ νπιτπ πιο.π ποππ ποπι ποιοι. οιποο ποτ

οι·ϋποοτοιι Ι.οπτπιιοποτ νοτοιοιιοπ,ποοοπποτο πο. Β. πιοπι ιιποι·πιι

πιο ποποτοπ ινιοοοποοιιο.Γιιιοποπ Ε.ιτοοππιοπο ποι·ιιοιοοιοιιιι,οι. 8ο

ννπτο πει Βοορτοοιιιιπο; ποτ Βιοινοτοιι'ιιιπο· πιιτοπο.πο ποιο $γπιρ

ποπι ποτ ποοορπιιοπ Βι·γιπτοογιοππϋτπππο οπ οτινιι.πποπ. Γοτποτ

ιιιοοι ειππ πιιτοιιπιιο πιοπτ. ππτ $ιοιιοτποιτ ποιοπο, ποππ ποιο Βιοι

ποι ποπιιιπιιοοπτοιιοπ <κοοιιποιι ιιπ Ηπτπ πποποοοπιοποπο οπο.

νοτοποιιο, πιο ι:ιιι·πιιοπ νοπ Οοινοι π ιπ Ζιιτιοπ οποοοι.οιιτ

ννπι·ποπ, ποποπ ιιοιπο ποοοπιοππιοιο Αποοοποιπππο οτο·οποπ. ου

ποππ νοτιππιιο πιο Α” ποτ .Τοπννιι·ιτππο· ποππ πποπίοοιιιιι.τι: ιοτ.

Βοτ Ηοπρινοτοιιε ποο Βιιοπιοιπο ποοιοπι ιπ οοιποιπ πιιιιρτοπ

Ρτοιοο.

Ο. Η ο τι ι π.

...ο



Μο

Β τ ο. ο ιι ο ιι ιι οο ιι : Ποιιοτ Βιιποι·οοιιπιιιποι. Βιιιιιιτιοιπιπι

πιιπ Ροιοιιιιιιοπιπιπ. 1906. Βοοιοοι‹. νοιοιιιιιοπιι.

'Ριτοι πππ Τοπ ποι· Βι·οοοιιιιιιο οιιιπποι·π ειιι ποιι ‹<Αιι2οπο

Κιοικοι·». ι)ιο πππι Τοπ οεπι· ι·ιοιιιιο_οιι Διιοιιιιιιιιιιι;οιι ποο νοιι”.

ιιιιοι· πιο δοιι1ι.πιιοιιιιοιτ οιποι· οιποοιι.ιποιι πιοιππιπιοι, ποπ Λιπο

ιιιιιπιιποι ιπ ιιιιοοι·οι· εοπιιιιιιιιοιιοιι Νο.ιιι·ιιπε οιπ. πιιι·ποιι ιιι

οιποι· ο.πποι·οπ Ροι·ιιι ποπι πιοπιπιιιιοοιιοπ ιιοοοι· οοι·νιοι·ι, οιοιιοι·

οιποπ πιιποποιιιιιοτοιι Βιππι·ιιοικ ιιιιιιοι·ιποοοιι. πιο ιιοι ποπι ποτ

ι·ϋο-ποι·οιπτοπ θι·ιιππιοιι ποι· ιιιοιποιι οποια. νοτιιιιιιι'οππ οιπ

τω. ιπι. πιο πιιππο ι)ιοιιοιοοιι·οπο πιιπ νοιι. ποιπ" πιιπ οο

ιιοπιιι·ι ποπι ιπιιιιιι οοιιιοι· Βοπιοι·ιιιιιιιι· (8.8οι, πιιοο οι· ιιιοιιι Μο

πιιιιιοι· πι. Ποιο ιπ- πι... ποιο ποποπ οοιοιιοι Οοιιιιιι

ιιιιοοιοι πι: ιιι ιιιοιοι: ποπ @οιιιοπ νοι·ποιιιιιιοπ,ποι·οιι ιιι·ιοιι

ιιιοιιι πιιι·οιι 8οοιιιιοιιπιπιο εοτι·ιιιιτ. πιιπ.

π ι ο ιι ο ι· ι.

Ρτοι; Π. διοιιοπιιιο.ιιιι: 0ι·πιιππππο ποι· Αιιπτοιιιιο

πιιπ Ροιιιο8οιιοοο ποτ Τοπιιοιπιιιιπιιοιι. ιιιιοοιιιιποιι,

νονιο.π νοπ 1. Γ. Βοι·ππιοπιι, 1904.

Αιιι θι·πιιπ ποο θιιπιιιιι.ιοποιιιιιιοιιιιιοο, "πιο" ιπι ι.πιιι'ο ποι·

Ζοιι ιιι ποι· ιιιι.οπιτπι· οιοιι οιιποοπιιιιιιοιι ιιιιιιο. ιιοοιιι·ιοιιι πω.

πιιιιιι.οιιοι πιο Αιιοτοιιιιο ποτ οι·ποτιιοποιι 'ι'οπιιοι.ππιπιιιοιι. πιιι·οιι

ι. ιιιοπιιιι;ιι.ιο, 2. Βοιιιιι·ιοοιι, 8. Μποοι·ιι, πειι·πιιιι 4. 'Ι'ιο.ιιιιιιι.τιοοιιο

'Ι'οιιιιοι.ππιπιιιοιι. δ. 'Ροπιιοιιιιιιπιιιοιτ ποοιι ιιιιιοιοιιτοιιοτιιιιπ,

θ. ιπιπιπο ιιοτοπιιιιτοι· 8γιιιιιιιο, 7. ιιοικ:ιι Οοιοοπιγοιιιιο. 8. Μπιιιιιο,

Θ. Βιριιιιιοι·ιο. 10. 'Η οπο, 'Ριιοοιο οοιινιιιοινο, Ριιοπιιιοιιιο,

Ιιιιιποιιπο., νιωθω πιιπ οι·ιοοιιοπ.

Βιιιο οιπποιιοππο Βοορι·οοιιιιιιε ιιιιποι πιι.ι·οπι πιο Αποιοπιιο

ποι· οιιποιιοι·οιιοπ 'ι'οπιιοτπιιιπιιιοιι, ιιοι ποι· ιι'οι·Γ. οποι θιιιρροιι

ιιπι.οι·οοιιοιποι: Αιιποιιοι·οιιο 'Ροπιιοτπιιιιιιιιοιπ οιιιιο οιποιπ ποπ

ιιιοπιιιι. πππ πιιι. οιποιπ. οοπαοπιτο.. ιιπ ιν. Κο ιιοι πιιπ πιο

οιιποιπιοοιιο (ιιι·οιιιιιοοιιοι Τοιιιιοιππιπιιιοιι, ιπι . - ποο Οιιι·

πιοιιι ιιοιι·οπ'οιιπο ροι.ιιοιο,πιοοιι-οποιοπιιοοιιο νοιπ.πποτππποπ ιιοι

'Ι'ππιιοτιιιπιιιιιοιτ ιιοορι·οοιιοιι. ι)ο.ο νι. Κειιιιιοι ιπι. ποι· Βοοοιιι·οι

ιιιιιιιο· ποι· 8οικι.ιοποιοοιιιιιι: ποο 'Ροιιιιοιπιππιοιιοιιι·οο πιιπ ποο

ποιπ πω. 8οιιιιιοιι ιιιιια·οοιουριοοιιοιι νοι·ιιιιιι·οιιο ποπιπιιιοι.

Πιο Αποι·πιιπιη; ποο πιιι "ποποπ ιπιιιιο ποοοιιιιιιοιιοπ Μοτο

ι·ιιιιοο ιπι οιπο οοιιτ ιιιιοι·οιοιιιιιοιιο, πιο ιιοι·οιοιιιιποι ποο ινοι·ιιοο

- οιιιο ιτιοι·ο πιιπ οποπ πιο ποπ Νιοιιτοροιιιιιιο1οιι ιοιοιιι νοιι

οιπιιιπιιοιιο. Πιο ιιοιιιιιι·ο ποοοοιιιοιι ιιοτοιιοι. @ποποπ θοπποο

πιιι·οιι οοιιιο πιοοοποοιιο.ιιιιοιιο Εποιαιιοιι: πππ »πιο οιιιοπ ποι·

Ρι·οκιο Νπι.ποιι ιιι·ιιιποιι.

Α. 8 ο. ο ιι ο τ.

Αιιο2ππ οπο. ποπ Ρι·οιοικοιιοπ

ποι· ιιιοπιπιπιοοιιοπ ποοοιιοοιιοιι :ιι ιιιιηιοι.

Βιιππιιε πιιι 8. Βοοοπιιιοι· 1904.

Ηοι·ι· Ο ι· ο. π ιι π ο ι· ιιιιιτ οοιιιοιι ππποιιιιππιπιοπ νοι·ιι·ο.π :

«Ποιιοτ Αρροππιοιι.ιο».

Βοπποι· ιιοτιοιιιοι. ιιιιοι· 81 πιιιιο ντιπ Αρροππιοιτιο, πιο ιπ ποτ

Ποιιιιιοοιιοπ Αποι.ο.ιι. πιο ποπι ι)οποπιιιοι· 1904 πιιι· Βοοιιοπιιι.ιιιιΕ

ποιαιιιιπιοπ οιππ. νοπ πιοοοιι πιιι Πι·. .ι ο ιι. Η ο γ ο ι· 21 ποο

ιιοοιιτοτ, πιο ιιιιι·ιποιι νοι·ιι·οςοιιποτ.

ι. πιο ιιιιιιποιιο οιοιι πο πιει ππι ιοιοιιτο πιιιιο. πιιπ :ποτ Β

πιει πιιι οι·οιο Απιο.ιιο, 22 ιιιιιι οιπ ι·οπιπινιοτοιιπο Βιιιιιιιι.πιιπιι

έέιι. Πιο οι·οτοι·οιι 8 πιιι·ποπ οποροικτοκιν, νοιι ποπ ιοιπτοιοιι

πιιι·ποιι 18 ιπι ιιιτοι·νο.ιι πιιι·οιι ιγριοοιιο Βοοοιαιοπ ποι· οι·

ιιιι·οπιαοπ Α¦ηιοππιιι ιιοιιιιιιποιιι. Αιιο Οροι·ιοτιοπ ποιιοοοιι, οιιιιο

ιι·ποππ ποιο ιο πποπε;οιιοιιιιιοπ ιι'οιοοιι ποι· Οροι·ιιιιοιι, οιιποοοιιοιι

νοπ πποιπιο.ιιποπι ιιιιιτοιοιιοπ νοιι Νοιιτοιιο2οοοοιι.Βιο 'Ι'οπιιιοπι

τω· πιιι· πω; οιιι 2. Τομ ποοιι ποι· Βοοοιιιιοιι οι·ιιπιιτ -

Β'7,6-8'7,9.

1ι.Ζποιιπιπιιιιιι ιιο.πιοιι ροι·ιιγριιιιτ.ιοοιιο Αιιοποοοο πιιι· Βοο

ιιοοιιιπιιπ·. νοπ πιοοοιι πιιι·ποιι 2 ιιιιοιιι ιιοιιιιιιποιι: πιο Εποπ

πο.το πιιι·ποιι ι·οοοιιιιοι·ι. ιΒιιιο π» 8. πω” Βι·οινιπο του πιιι·πο

ιιιοιιτ οροι·ιοι·τ, - οιο ειππ ποιπ ιπι Κοιιιι.ρο πο θι·πιιπο. 2 πιο!

ππι·πο πιο ιγριοοιιο Βοοοιιιιοιι ποι· Αρροππιπ ςοπιιι.οιιι, πιιι

ιιοοιιιιοιποιιποι· 'Ι'οιιιιιοποπο ποι· ινωιο; 10 ιιιο.ι οιιποπιιιιο.ιο

1ποιοιοπ οιιιιο Βιιιιοι·ιιιιππ ποι· Αρροππιιι. νοιι πιοοοιι 10 οι."

ιιοιι π; οιιιο Ροτ. :ιιι οοριιοοιιοι· ιιιιοιιιιιιιιιοιι, πιο οοιιοιι πω· ποι·

Οροι·οιιοιι οιιιεοτι·ο1οπ πιιι, 1 ιιπ ιιιιιιιιιιοιι, ιιι.ιι οοοοιιπιοιοιιποι·

Ροιιιοπιιιο ποιπ νιιοοιιοιι ιιοοιι ποι· Οροι·ο.ιιοπ. Βιιιο ΡΜ.. οιιι

ποπ οιοιι ποι· Οιιοι·οιιοπ, - οιο οοιι ιιο.οιι Μιιι.ιιι·ιςοπι $ιοοιιιιιιιι

ι:οοιιιιπ ποποτποιι οοιιι.

8 πιει πι. ποποπ ιιοπιιγριιιιι.ιοοιιοπ Αιιοιιοι·ιοοο πιο ιιιπιοιοπ

νοιι ποι· νοι;.ιπο ποι· νοι·ι;οιιοιιιιιιοπ ποτποπ. νοιι πιοοοπ οιοιιιι

οιπο Ροιιοπιιιι.

ιιι οιποιπ πω. ι'ιιιιι·τοιι οποπ 2 πιιποπιιιιο.ιο ιιιοιοιοποιι, οιπο

νοι;ιιιιιιο Τοιοιοποι.ιι·ροι.ιοπ ποο Πι.οι·πο πιιι· (.ιοιιοοιιππ·. ιπι

ποποπ οι.οι·ιιοπ οιιιο νοπ 20 πιιι ροι·ιιγριιιιιιοοιιοιι Αιιοποοοοπ

ἔἑιιιιιιτοιοιι, 5 Ρο.ιιοπιοιι, ποο οι·Βιοιιι οιπο ιποι·1:ο.ιιι:ιι.ι νοπ

πω.

ιιι. 5 πιοι πιιιπο οποιο Ροι·ιτοιιιιιο ιιοοιιιιοιιιοι:. 2 Ροτ. ππι·

πω. οι:οροιιιοτιν, 2 πιιι·οιι η·ριοοιιο Βοοοιιιιοιι ποι· Αρροππιιι.

οιπο ΡΜ.. οπο. νο.ειιιπιο ιιιπιοιοπ ιιοιιιιπποιι. 81ιιιιιιιοιιο ο Ρο

τιοιιι:οιι οιο.ι·ιιοιι = 100 πω. ιιωωιιιιιι.

ιν. 5 ιιιιιι πιιι·πο ιιοι Εορο.ι·οι.οιιιιοπ οπο οιπποι·οτ ι1ι·οοοιιο.

οιπιιιιιι ιιοι νοοιιποιοι· Οροι·οιιοπ πιο Αιιροιιπικ ιιι·ιι.πιι ποιτιπποπ.

διο ποι· ιιιοιοι: πιιι. ιιιι·οι· Βιιιτπο ποπι επ οπι:ίοι·ποπποπ 'Ι'ππιοι·

οπεοιπτ.οι.. Βοι ποι· οιποπ νοι;ιπο.ιοπ Οροι·ιιιιιιπ πω· «κι πιοιιι.

ιιοιιιοι·ια ππι·ποπ. πο" πιο Βριιιο ποι· οπιιοι·οπιοπ Αιιροππικ

ιιοιπι ιιιιοοιι οιποο 'Ριιιιιοι·ο οιιι·ιοο ; πιο Ρο.ιιοιιτιπ πιιι; ειπ οικιιι:οι·

Ροι·ιτοιιιι.ιο ιιι θιι·πππο.

ιπι πο.ιιποπ οπιι·ιιοπ νοιι οι ιιοοιιο.οιιιοι.οιι Ροι.ιοπιοιι 1ι=18 πω.

Βοι ποπ Βοοοιιιιοποπ ποι· ποποπ ιοιοιιι.οι· Βι·ιιι·οπιεπιιιι·οπ

οροι·ιοι·ιοπ Ροιιοιιοοιι πιιι· οο νοτι.ι·ιιιςοιιποιιι ιι.πιποιοιιοπ, πιι.οο

πιο ι€ι·ο.ιιιιιιοίιοπ '7οι·ιιπποι·ππι;οιι ιιπ ποι· οιιοιιηιιοι·τοιι Αριιοππι: οιιι

ποιιπ; πιιι·οιι. Νο.οιι ποπ ιιιιιιιοοιιοπ ιπι·οοιιοιιιιιπποπ πππ ποπ

Βοοοιιποι·ποπ ποι· Ριιιιοιιι.οιι ιιιιιι.ο νοι·τι·πποιιποι· οι: νιοι επιο

οοι·ο νοιπ.πποι·ιιιιποπ οι·ποι·ι.οι. Απ ιιιιπι·οοιιοριοοιιοιι Βοιιιιιτ.ιοιι

νοπ οοιοιιοιι Αιιιιοιιπιοοο ιιοιιιιιοπ . ιιοιπο ποιιιιιοιιοιι νοι·π.ιιπο

ποποπ οποι· 5οιιποιιιιιιο;οπιιοιιι.ιιπο που θοιιιοιιιιιιπιιτ ποοιιιι:ο

πιοοοιι ποιποιι - οιιοιι πιοιιι ιιοιπι νοι·Βιοιοιι ιπιι ιιιιι·πιοι οι·οοιιοι

ποιιποπ Αρροιιπιοοο, πιο ποι· 1ιοιοιιο, πιο ιιιιοιι ιιοι ποιοποπιιοιι:

οιποι· ιπιροι·οτ.οιπιο Αρροππιπ-Θοοιιπποπ οιιιιιοιιιιιιοπ ποποπ.

Σε. Κοιιπτ.ο οιπο ιπ πιοιιι·οι·οπ Ριιιιοιι πιιι· οπο ποιπ πιιπ.. ποι·

ι·ιοοοιιιιοιι οι·πιοοοιι ννοι·ποπ. πο.οο πιο Αρροππιιι πιο πιτιιιιοιιο

ιιτοοιοιιο ποι· Κι·πιιιιιιοιι.οογιπριοπιο πω. Έι·οιπποιπ ποπ νοι·ιτιι

ο;οιιποι· ποπ οποιοιιγοιι ιΒιιιοι·ιιιι οποπ ιιι οοιοιιοπ ?οιιιοπ ποιπ

πιιι· πι» ι.ιοι·οοιιιιοι·ι:ιμ, οοιιποι·π τω· Βοιιοι.οπ. Πιο θοπιιιι· οιποι·

οοιιποι·οι·οιι Βτιιι·οπιιιιππ ιιοοιι πιοιιι·οι·οπ Αιιι“πιιοιι νοπ Οοιιοπ

πρροππιοιιιοι·ιο. ποπιι πιιι·οιι ιι·ποππ οιιιοπ Πιιιοτοππ πιο Βιοπ

τοι·ιοιι ποο Αρροππιιιιιιιιοιιοο νοτπιοιιι·ιο νιι·πιοππ οτιιοιοοπ, Μ.

επ ι;ι·οοο, πιο ποιοιιι· ποο ιοιοιιιοπ ιπιπο·ι·ιιιοο ιπι ιιιι.οινοιι ποι·

ποιπ ιπο Θοπιοιιι. ι”οιιοιιπ. Η ιιιιοοιιιο.ιι ιι ιιιοοιιι. ιιι οοιιιοπ

«ΑοιιυιοΒιοοιιοπ $ιππιοιι ιιιιοι· πιο Βριτγριιιιιιο» (ιιιιιιοιιιιπποπ

οπο ποπ Οτοπ2.8οιιιοιοπ ποι· ιιιοπιειιι πιιπ Οιιιι·πι·.ι.ςιο Βπ. Χι1,

πως. 614) Αιιποιιοπ ιιιιοι· πιο νοι·πιπ.πιχο ιιοι ποι· Βιιιοι.οιιππ

οιιιοο πρροιιπιοιι.ιοοιιοπ Αιιιοιιοο, πιο ποπι" ιιοο.οιιιοποποττ ειππ

πιιπ οιιοιιοο οποπ ποο Ζιιοι.οιιποιιοιιιιιιοπ ποι· Οοιιοιι οριιοππιοπ

ιιιτιο οι·ιιιπι·οιι: πιο Αριιοιιπιπ πι οποπ οοιιποι·οι· «οιιοιποοιε»

πιο «οιπιπ.οοιπ». Απο ποπι Οοοοιιιιι ιιοιιιπ ιοιοιιι.οτ Πο.ι·ιιιιπιιοιτ ιιι

πιο Αρχιοιιπιικ ποιο.ιιςοπ πιο ποποπ ιιιι·ο Ροι·ιοιο.ιιιιι πιοποτ ιπο

Οοοοιιπι πιιτιιο1ιποοοιιοπι ποτποπ.ιπι.πιι. ι)ιο νοτιτιοιιιτο ροι·ιοτ.ιιι

ιιοοιιο Αιιοιι·οιιι.ιππι; ιιοιιπποιοιιιιοι. πιο (Μισο πρροππιοιιιοτιο.

Οοιο.ππ οο ιπι· πιοιιι ποπ ιιιιιιιιι ιιιο Οοοοιιιιι Ζπτιιοιιπιιοοιιοποπ,

οο ιοι ποτ ιιι·ιιππ πιτ ποιιοι·ο Πι·ιιι·ιιιιιιιιππ ποι· 8οιιιοιιιιιιοπι

πιο Επι· Βπι.ννιοικοιιιιιπ ποι· Βιιιιτοι·ιοιι ι;οι;οιιοιι, ποποπ νιτπιοπο

ποιοτποπ ννοι·ποιι ιιο.ιιιι πππ οο ιιοπιπιι. επ οοιιποι·οι·οιιι οποπ

ιοιοιιιοι·οιπ Αιιι-ειιι.

Ζιιιιι 8οιιιποο εωωι νοιτιοςοιιποι· πιιι', ποο Ριιιιιιπππι ιιιιοι·

ποιο ννοοοιι ποι· Αιιροιιπιοιιιο ιιιιπ οοιιιο Βοποπιππς ιιοι _ιοποι·

θοιοποιιιιοιο οπιπιιιιιπι·οιι. ποπιιι οο οιοιι ιοιοιιι οπτοοιιιιοοοο,

οοιιοπ ιιοοιι ιοποπι οι·οτοπ Δπιο.ιιο ποτ Οροι·ο.ιιοπ ιιπ 1πωινωι

οιοιι ιιι ιιπιοι·ννοι·ι'οπ. ιιι οιιιοπ Ριιιιοπ, πο ιιπποιιιιποιοιι Ροτιοιι

ιοπ ποι· ιιιιιι οι·ιοιιι πιιιπο. πιιι· ιπιοι·νο.ιιοροι·ο.ιιοιι οιοιι νοι·οπ

οιοιιοπ, πιτ πιοοοτ Ροι·ποι·ιιιιπ ιιιοιιι. ποιοιιςι. πσι·ποπ, - οποπ

ιιιοιιι ιπ οιποιπ οιποιεοιι οπο.

(Απιοι·οιοι·οι).

ι)ιοιιιιοοιοπ:

Ηοι·ι· π π. ι ο ιι τ: Νο.οιι ποπ ιιιιιιιοοιιοπ Βι·οοιιοιπππποπ ιιιιιιιιοπι

πιτ πιο Αρποιιπιοιιιο ιιι Β ι;;τοοοο θι·πιιιιοιι οιπι.οιιοπ - ιιι πιο

ιοιοιιιοιι, ιιιιττοιοοιιποιοιι πιιπ οοιιποι·οπ ποιπ».

ι. Πιο ιοιοιιι.οιι πιο». ιπι· ποιοιιο πι” ποπ Δποπτιιοι‹ (Μισο.

ιηιροιιπιοπιιι.ι·ιο ποποπ Ιοιποπ ι‹οπιι, πο οιπο ιιο.πονοτπ.ιιποι·ππε

οποπ οιπο οιποιπ», οποπ οιπ ιιο.ιο.ι·ι·ιιιιιιοοιιοι· Ζποιοιιπ που Αρ

ιιοιιπιιι επει·πιιπο ιιο;;ι, νοτιοιιιοπ οι·ιοιιι·ππποποιιιοοο ιιιιιοι·ιιιιιιι

ποπιιιιοτ Βιιιιιποπ οποι· 'Ι'ιιπο πιιι ;οι·ιιι€οι· Βιιιι·ιιιιε ποο Αιιιςο

πιοιπιιοιιπποπο οο Βιιιιοιιο·, πιοεο ιιιιιπ πιιιιι·οιιπ ποο Αιιιιι.ιιοο

ιιιι.ππι οιποπ οιι_ιοιιιιν ιιιιιοι ποοιιποιοιιιι.ι·οπ Κι·πιιιιιιοιτοπιιοτιιιιπ

ιιιιποι. Πιο 'Ι'ιιοι·οριο πιιι·ι'ι.ο ιπ πιοοοπ ιι`πιιοιι οιπο ποιπ οποροι‹

τοιινο οοιπ, Βοιτ.ιιιιιο, οιι·οπιι;οιο πιοιιοπιιιιπ, Βιιιιιοιιιιππ ποι·

Νοιιι·ιιιι€.

ιι. ι)ιο Θι·ιιρρο ποι· ιιιιιιοιοοιιποιοπ πω» ιοτ οιιοι·πιιτ.οι·ιοιοι·τ

πιιτοιι πτϋοοοιο Βιιιιιιιιο; ποο Αιιποπιοιιιιιοιιιιποπο, οι.πι·ιιοι·ο

Βοιοιιι.ΐπιιπ ποο Βο.ποιιιοιιοο. Πο πιοεο οιοιι πιοιιιι ππι οι·
οτοιι οποιο ποποπ, πιο ποι· ποιτοιο νοτιο.πι πιοοοι· Ριιιιο

οοιπ πιιπ. ιιι ποπ ιιιοιο1οιι ?οιιιοπ πιιπ ποπι οιπο Βοιοι

πο” ποι· 8οιοοπ ποι· Αρροππιιι οποι· οιπ οοιποοι· ιπηςιιοο ιιι

πιο Βοποιιιιπιιιο πιο π·ο.ιιι·οοιιοιπιιοιι οποιοιιοιιιιιιοπ ποιποιι ιιιιιο

οοπ. Αιιοι· ποιπ οιιοιιι πι.. Βοιοιιιρ;ππο; ποι· ποιοοο, οοιιποι·π
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που οιιιο Βνυιουουοοιτιο υυτ1 Ενιιιρυτιτιουιττο Ιοι Μοοοοοιου,

ουοΒουουτ1 νου τω· οι·1τι·υυ1ττου Αρρουτ11ιτ, 1τουυου υπο οι·ιιτου Τομ

ουουεο ειυι·ιιιιοο1ιο Βι·εουοιυιιιιοου υιτι.ουοιι. Ψτιε τυο 'Ι'1ιοι·οο1ο

τιιοοοι·° ΠτΠο υοττ111'τ, τισ Μ: ειο ουτεεοι·οι·τ1ουτΙιου οουννιοι·1,τ;,

ννουυ υιτιυ τ1ου Πτυοτυυτ1 το Βι·ινοουυο 2ιουτ, ου υοἱυι Βιο

εοτιου τ1οι· οτυι·ιυιεουου Βι·εουοιυυυο·ου εοτ'οιτ 2ι1ιιι 1ίοεεοι· εο

ττι·1υ'ου ινοι·τ1ου εο1Ιο. Ντιου τΙου Ει·ΐουι·υυοου, τυο ιου υιοι· υοι

Ποτ'. Ζ οτι τη ττουιοουτ Ιιτιυο, τ1οεοου 8τουτ1ρυιιυτ ιυτΙοι· Βο

υτιυτ11υυις τ1οι· Αροουτ1το1τιο εἱου του άουιιουιΒου νου Κ τι ι·το,

8ουΙοιο. Β.οουοι· υπο Βυι·ουτιι·τ1τ τ1οοΙττ.ννυι·τ1οιοΙι

Μουτ ου τ1ου Ρτυυουοι·οτιουου "που, ουε τΙουι θι·υυτ1ο, ινοιΙ

τ1οι· ρ;ι·οεετο Του τ1ιοοοι·-ΓυΙΙο, ποτε τ1οι· οουννοι·ου Ιυιτιο.Ιενυιο

τοιυο, υοου οιυου οτυυετιεου νοι·1τιιιτ υ1υιιυτ. Αυε τω· τιυτο.υι.τε

τ1ιτ1'υεου ροι·ιτουοτι1ου Βοιουυο· 1τιιυυ ειου ο1υο ο1ι·ουυιεοι·ιυτο

Ροι·1τουιτιο ιυἱτ Β·οι·ιυοοι·ουι οτιοι· οιι·οοεοι·ουι ΠτυΙυοι·οιυ 'Ι'ιιιυοι·

ουτννιο1το1υ, σε νν8.ι·ο τ1τι1ιοι· ννουΙ ι·οτοο.ιυου, ννουυ τΙοι· ΑΠεο

ιυοιυιυετουτ1 ποτ υΙοιυτ, τιυι·ου υο1εεο Πυιοου1ττο·ο υυτ' τιου

1.ιοιυ τΙου Βυτοϋυτ1ιιυεεοι·οοοεε οιου Ιο1το.1ιε1οι·ου 2ο υιο

εου.· 1οτ Με άειι· 11:01, τ-ιο υοου ιυτιυ ο·οιι·οετ οτιιιΒο ννο1

τοι·ο ·'Ι'τιο·ο υυννοι·του υυτ1 εο1ιου, ου ετου τ1οι· 8ουἱ1τ1οτο

'1'ιιιυου Βιτουτ1οτ) ι·οεοι·υιοι·τ. οτ1οι· τ1τιι·ε.υο οἱυ Αυοιοοε οιου

ουτννιο1το τ. Ιοτ τ1οι· Αυοιοεε τ11τιτνυοοτ1οιοι·τ, ουυο ιυυοο οι· οι·

ο11'υοτ ινοι·τιου. Οροι·1οι·τ ποιο τ1εικοοου ιπι ο.υιιτου Αυτ'ο1Ιο, οο

τετ τ1ιο Αιιτουουυυιν τ1οι· Αροουτ·11ιτ υυο·ουιοιυ οι·οουννοι·τ. 1λΠι·

ιυτ1οοου τυο οουυτιουτ1ου Ατ11ιοτιιουου Ιοοου υυτ1 Ιουτ'ου ο1οΓυ!ιτ.

τι” τω· οιτουτυεοι·ι του Ροι·ιτουιτιε τυπου τυο Οροι·τι.τιου οιυο

τ1Η1°υοο ου τιιτιουου. οι·υοι· 1τουυ τυο νοι·οοι·εττυο· τ1οο Αρτιουτιιιτ

8τυιιιρτοο ιυ οιυουι ουτουυτ111ουου θοννουο υιουτ εο αυτ; νοι·οο- τ

υοιυιυου ινοι·τΙου - τυο Βοι·υιεοι·οεο ιοτ ο·οοο1ιτιτ1ιετ. τυο Νο.1ιτο

1τουυου οοτττυι·τ1οτ ννοι·τ1ου, οε υοου οιου υτι.ο1ιτιο.81ιου οιυο

Κοτ1:1οτο1 υ11τΙου. Διιεοοι·τ1ουι ννοι·ο υοου τιοι· Πυιετοιυτ1 ιιι υο

ι·υουειουτ18ου, ουυο υυι· ουυο οιυ ι·οοιετουτοι· νοιεοΙι1ιιοο τιοι·

Βιιυουτ1οο1του υοου τ1οι· Ιουροι·οτουιιο οι·ιοιουτ ννιι·τ1, ννουυ ννιι·

ιτοουυτ1οε 01οννουο οιτουτ νοι·υο.υου 1τοιιυου. Οροι·ιοι·τ υιου ιτυ

υ1τυτου Αυτο11ο, εο ννιι·τ1 υιτιυ οί'τοι· Βοοινιιυεου εοιυ, τυο Βουου

1ιου1ο οτι το.ιυρουιοι·ου - υυτι τ1ιιυι1τ τυο Β11τ1τιτιιτ νου Ατ11ιττ

ειουου υυτ! Βουο1ιυοι·υιου υοοϋυετ1νου. ννοου υοου τ1ιοεο

ΚοιυρΙι1τοιιουου @του οιυο υοουυιιιυττο Οροι·ειτιου υοεοιτ1υτ

ννοι·τ1ου1τϋυυου, εο Πιτ τ1οου στο Ρι·τιεο τεουι υτιυοΙιοο·ουτ1. ου

ννιι· Μουτ τυπου οιυ ο Οροι·υτιου υοου νιοΙ υοοοοι· τ1οιυ Κι·τιιι

Κου τςουυτιτ υ1τττου.

.ΙουΠο.ι· ιετ υο1τουυτ1ιου τιυου Βοτ1ττ1ττουι· τ1οι· «Βοι·11υοι· 1τ1ιυ1εουου

Νοουουοουι·ιτ'τ». _ Με Βο11τιοο :τι τ1οι· Ιοτοτοι·ου ιοτ ιιυυ οιιι

θ. Νονουιυοι· οιυο νου Ρι·ο1'. Ροευοι· ι·οτ1ιοιοι·το υυτΙ τ1ουι

$υυιΙοι· ο·οινιτ1τυοτο Ε' ο ο τ υ υ ιιι ιιι ο ι· οι·εου!ουου, τυο οὶυο ο;υυ2ο

11οΐυο Αι·υοιτου νου Κο1Ιοεου υυτ! 8ουυ1οι·υ τ1οε .Ττιυι1τιι·ε ουτ

ιττ τ. ο ·

- Μο θοεο11οουυίτ το» οοιιιιΙο 1ι1οτ1ιοιυ, Ην

τ;ιουο υυτ! Μοτ1Μιυτι1ινιεεουοο1ιοττ υο.τ τ1οτυ 8τιυι

τιι.τοι·υτ Πι·. Ν οιιιυο.υ υ ιυ Βοι·11υ :τι οοιυοιυ 86. Θουυττο

τυπο οιυο Ατ1ι·οεεο Πυοι·ι·ο1ουτ τιυτ1 Πιο :του οι·τιτου Ευι·ουιυιτ

ευοτ1ο τ1οι· θοοοΙΙιιουυ1'τ οι·υτιυυτ. Βουιιιιτοι·ο.τ Πι·. Νο τι τυο υ υ

ιοτ τΙοιςιουιοο, τ1οι· υοιτοιτε ιιυ .1ε.1ιι·ο 1847 ιυ οιυοτ Βουτ·ιττ υυοι·

τυο ου'ουτΙιουο Θοουυτ1υοιτευ11οςο υυτ τ1τιε εοπτο.1ο Μουιουτ ιιι

τ1οι· Μοτ1121υ 1ιιιικονν1οεου υυτ.

#- Ποι· υο1τυυυτο θυιι·υι·ς Ρι·οϊ. Πι·. Ο ποι· υ ν ιο ΗοιτΙο1υοι·ο;

υυτ ιιιοι Αυτ1ου1του ου εοἱυου ιυι Μοι 1903 νοι·οτοι·υουου

Βουινιοι:οι·νο.τοι·. τ1ου υοι·ϋυυιτου Κ1ιυι1τοι· Κ τι ε ε το ο υ1 . οιυο

·8ο1τΙουοΚιιοετυιιτι1-Μοτ1τιιΙο εοετιϊτοτ. Πιο Ποτ1τιι1Ιο

εου. υουου 100 Ποπ ιυ υτιι·, νου τ1οι· τυοτ1τιιυιοο1ιου Ρουιι1ττττ

τ1οι· Ηοιτ1οΙυοι·ττοι· Πυινοι·ο1τοτ :τυο στο .1τιυι·ο νοι·11ουου ινου

· τἰου Πτι· τυο υοετο τ1ιοι·τηιουτ1εουο 1ιοιεττιιις. τ1ιο 2ιιοι·οτ ιιι τ1οι·

τιουτττουου Ιιιτοι·τιτυι· υιοτΙοι·οο1οοτ ινοι·τΙου 1τιτ υυτΙ ειου υοετουε

υονντιυι·τ υυτ.

-Ζυιυ θοΙιυ!ι'ου τ1οιι θουνοι·υοτυουτε-Ποτ11

Μυο11υερο1ττοιτε νου τΤου1οεοιο1τ τετ Βι·. 'Ι'οι·ο

ο!ιονν1τυοτυουυτ ννοι·τ1ου.

- Ποτ· υοι·υυιιιτο Αι·ιτ Ρι·οτ'. Ε' ι·οτ1οι·ιΙτ 'Ι'ι·ονο τι ιετ πιιυι

Ι.ιοι·τιοΒο1ττοι· τ1οι· Πυινοι·ειττιτ 1υΑυοι·τΙοου οι·

υιιυυτ ννοι·τ1ου. .

_- Ζτιυι θοιινοτυοιιι· τἰοι· Ιυοο1ΠοτΙουυευοι·ιοτ

' οἱυ Ανα, τ1οι· υιουοι·ιο·ο Μου τ1οι· $τυτ1τ 1.νου Πι·. Αυ εει ο -

υ ο υ ι· , νου τ1οι· υ·ουοϋοιεουου Βοτςιοι·υυο οι·υουυτ ννοι·τ1ου.

-- Ζυιυ Ρτυοοο άειι· νου τ1οι· Μ. Ροτοι·ευυι·τιτοι· 8τοτ1τνοι·ιι·ο1

τους ιιιοτ1οι·οοοοτιτου Κοιυυιιεει ου οιιι· Βοοι·τ.=τευ1ου

τιου τ1οε εττιτ1τιεουου Κι·τιυυουυουε- υυτ1 Βο

υ 1 το τ τι νν ο ο ο υ ο, ννοΙουο υυτοι· ιυι·ουι υιευοι·ιςου νοτεἱτιου

τ1ου (Ξι·τιιΐου Βου ι·ιΙτονν ουυο υυτ.5ιτιο Βοννοου, ιετ Πι·. Μ.

 

Μο Οροι·τιτ1ουου, ιιυ 1υτοι·ντιΙΙ ο.υει;οτυυττ, τ;ουου οουι· ουυ

οτιο·ο Βοοτι1τοτο, - εο υυτ ε. Β. 'Γιο νοε νου 1000 Οροι·υτιο

υου υιιι· 2 Β'τιΙΙο, Βουιτ νου 670 ?Μου υοου υυι· υννοι νοτ

1οι·ου. Πιο ΜοττοΙἱτυτ Πτυ ο1ττιτου ΑυτοΙ1 Οροιιοττοι· 1ετ ουυο

νιοΙ 8·ι·οοοοι·ο; Βουυ ιιυτ1 ο ι· υοι·οουυοτ οιο υυτ' 20 ρθτ.

1.11. Θι·ιηηιο. 1)1ο οουινοτου ?Δυο υυτ Ροι·ίοι·ετ1ου υυτ! τΙΠΤιι

εει· Ροι·ιτουιτιε οιυτ1 υυυετιιυτττ οοίοι·τ :τι οροι·ιοι·ου υοου τ1οιυ

νοι·υυοι·οο1ιου τΙοο υι·ιυιοι·ου Κο11τιρεοο. Πο Οροι·υτιου ννιττ1 ιυ

άευ τιιουιτου ?Μου ντου! Μουτ πιουν υο1του, ειο πιο; ουοι·

ιιυυιοι·υ1υ νοι·ευτι1ιτ ννοι·τ1ου.

Ο ι· ου υ υ ο ι· ιετ υιιτ τ1οιυ θτ.ιιυτ1ρυυ1ττ ννοΙουτο νο111τοτυιιιου

οιυνοι·εττιυτ1ου, του αυτοι· τ1οι· οι·ιυιιιιιο11ου Γτυυοροι·ιιτιου Μουτ

οιυο τ;τοοοο ΒοτΙουτυοο· τιυοοι·οουου. εουιυεο οτι υιο1ιτ Βουυετ,

ιυ _ιοτ1οτυ ΓυΙΙο νου Αρρουτ1ικοι·1τι·υυυυυο· οιυο τζουτιιιο ροτυο

Ιοοιοου-ουτιτοτοιοουο Πιτιοιιοεο ου οτο11οιι.

Ηοτι· Μ ο ν ο ι· Πεμ, Μο τυο 8τιιτιοιι1του νου Η υ ι· τι υ ν,

Β ο τι ιτ, Τ το ν ο ε τι. τιυτ1. υυοι· εουι· οι·οοτιο ΖουΙου νου Αρυου

τ1ιιττ'ο.11οιι Γοτιτ ουυο 'Ι'οτ1οοτ'ο11 του οι·Ιτ1ϋ.ιου εἱυτ1. Βο11του 1υ

τυοοου Ζο1ιΙου τυο ςυυιςτουοεοτι υυσ τυο τυπου Ροι·ίοι·υτ1τιυ

1τουινι1Μιο_ι·του ΓοΙΙο του οιιιυοοι·ιτΐου εοιυ 'Ρ Βοι τυπο νουι νοτ

τι·τιοτουτ1ου οι·ινουυτου Πυτοι·1τιΙ Μ: οιυο οτι κυυειιιτο Βττιι.ιετι1τ

τιυοςοοουΙοοεου. Νοε τυο 1υτιι1τυ.ιιου υυτ· Οροι·ο.τιου υοιι·ιτ1τ, εο

ο·ιουτ εε 11'υ11ο, 1υ ννοΙουου τ1οι· οι·ετο ΑυίυΙΙ ουυο Γιουοι· οιο

εοττττ υιιτ1 υοἱ τιοι· Πυτοι·ευουυιιο; υ1οετι Πι·υο1τουηιυυτ·1Ιιουκοιτ

τ1τἶο 'Η τι ο Β ιι ι· υ τι ν'εουου Ρυυ1ττοο ννου18,το 'Μοτο υο.ουννοιουυι·

υ οι τ.

Ψ Μουτ: Ιυ τ1ου οι·ιν1τυυτου Βτ.οτιοττ1του Ιιουτ1ο1τ οε ετου

οιιοοουΙιοοο1ιου υιιι ιιυ Ιυτοι·ντιΙΙ Ουοι·ιοττο. Ν” τυο ιιουοι·1οε

οιυεοτυουτΙου Αρρουτ1ιοιτττ1ου υοιι·ι11'τ. τισ ουτοο1ιοιτΙοτ τ1οι· ννοι
τοι·ο νοι·Ιοιιτ', ου ομοι·ιοι·τ ννοι·τ1ου εου. ο

Ρι·1ιεοε: 8τι·ϋυιιιυοι·8.

Βο1τι·οτιιι·: νν.Βτι11τυουυ.

Τοεοοιιοουι·1ο1ιτου.

Ροτ·οουο1ίει.

- νοι· 1τυι·υοιυ υοοιυτ.=; τιοι· υο1τουιιτο ΚΙἱυἰυοι· Πι·. Κυι·1

Α υ τ ο υ Ε) το· εΙτι, ουεεοι·οι·τιουτ1ιουοι· Ρι·οΐοοεοι· ου τ1οι· Ποι

νοιειτοτ Βοι·11υ υιιτ1 τ1ιιτο·1οιουτ1οι· Αι·2τ άειι· υιυοι·ου Αυ

το1Ιους οσε ΑυιςιιετυυοεριτοΙε, εοιυου 60.0ου τι ττετιιο·. 1)οι·

δ. Ρστι·υυ1τοννιτεο1ι τςοννουΙτ ννοι·τ1ου.

- Βυι·ου2ο1ουου τΙοεΒρυυἰεουου ΒοτουΚι·ο υ

ιοε ευιτ1 ΓοΙο·ουτΙου Κιιοο1εο υ ου Δοι·2το υ νοι·1ιουου

ννοι·τιου: τ1ουι ουιι·ιιι·ο;. Κουευ1ττιυτου τ1οε Νι1το1οι-Μοι·ιυουοερι

του: ιο Κι·ουειτοτ1τ τιυτ1 Μτοι·ου Αι·ιττο τ1οι· 17. Ποττουοουυιιιοο

Πι·. Μυ1ττιυοννε1τι -- τΙοι· Βτοι·υ 1. Κ1τιεεο. οτιινΙο

τ1ουι υΙτοι·ου Αττττ τΙοι· 80. Β'Ιοττουοτιιιι “ο δ τι ο ή ουε 1τ 1 -

Κ ι ο ε ο 1 ιιυτ1 τυπο 1υυεοι·ου Αι·υτ τΐοι· 8. έοττουοουιροεο

ΙΙξΙονυιτιυυ τ1τιε Κουιυιουτ1οιιτου2ο1ουου 11.

οοεο

- Πι.1111ουοο1 Μτι:ἱυιοννιτεου υυτ τυο Κου2οε·

ειου ποι· Βι·οΗιιυυς οιυοε $ουετοι·1υιυειιιιτ

οιυοι· νντιεοοι·υοιτυυετο1τ ιιι 13τ15υυιιι·ς του Βιοπ

εουου 8τ.ιουτΙο οι·υτι1του.

Νο1τι·ο1ουο:

- νοι·ετοι·υου ε1υτ1:1)Αυι 24. Ο1ττουοι· :τι Μοε1το.υ

τ1οι· Ι)υ·ο1ττοι τ1οι· 12υτυιυτ1τιυΒουυοττι.Ιτ τ1οε τ1οιτυ;ου Ρ1υτ1ο1υιιυ

πιο, 1ιο1υο1τυοιιουουτ Ι)ι·. Ρο τ οι· Ο ο υ τν υ ι υ , ιυι Δυο: νου

81 .1ου1·ουου θουιτυορονιΙοιτΙο. Ποτ νοι·ετοι·υουο 1ιτιττο εοιυο

υιοτΠι1υΞεουο Ατιευ11τ1τιυοτ ου τ1οι· Ροτοι·ουυι·ιςοι· ιυοτιι1το-ουυ·υι·

ι:1εο1ιοιι Δ1τοτ1ουιιο οι·υτι1ιου, ννο1ουο οι· 1866 τυιτ τΙοι· εο1τ1οιιου

ΠοτΙο.111ο υ.υεο1νιοι·το. 1υι .1ουι·ο 1809 ρι·οιυονιοι·το οι· ιυυι Βου

τοι· υιοτ1. υυτ1 υιοΙτ τιιου τΙουυ 2 .Ιουι·ο υουιιίε ννοιτοι·οι· νοι·νο11

1τοτυιιιυιιυε ιπι ΑυεΙουτΙο υυτ. Νιιου εοἱυοι· Βιιο1τ1το1ιι πω· οι·

θι·τ11υοιτοι· τιτυ Βτ. Ροτοι·ουυι·ο·οι· Ηουυιυιιιουιυετ1τιιτ, Με οι· 1889

υιιυι Πιι·ο1ττοι· ιιυτ1 Ητιιιοτου1τουουοιιι· τ1οι· Μοε1τουοι· 1Ευτυ1υ

τ1υυντεο.υετοΙτ οι·υτιυυτ ινιιττΙο. Πι·. Πουι·νυιυ εουοετι τ·Ιου

ΕΜ' οιυοε οιιεςοιοἱουυοτου θουυι·τουο1τοτε υυτ! Βοεουιο1ττου

Ου1ι·υηχου. Ετ· υυτ. οιυο @οιπο Βοιυο εροι1ο11οι· Διυοιτου, υυ

υιουτΙιο1ι υυτ' τιοιιι θουιοτο τΙοι· ονυτι.1το1οειεουου Οροι·οτιουου,

νοι·ο1ΐουτ1ιουτ υυ‹1 οιυου «νοΙΙου Κυι·τιυε πι· Βι·Ιοιυιιυο· τ1οι·

Ηουο.ιιιυιουυιιυετ» Ποεουι·1ουου, τ1οι· ιυ ΒιιοεΙουτ1 »νου νοι·υτο1τοτ

τιυτ1 υοου ἱυ ουτΙοι·ο $ρι·οουου υυοι·εοτετ ινοι·τ1ου1οτ. 11)Αυι

7. Νονουιυοι· υιοι·εοΙυετ τΙοι· _ιυυετοι·ο Αι·οτ Με 84. 5ου1ι·ννου

ετ:υου 1υτ'ουτοι·ιοι·οο1τυουιο Πι·. Β ο υ ο ι· τ Η ο 1 υ ε υ τι. τι ο ο υ 1υι

Μ. 1ιουουο_ιτιυι·ο. 1)οι· Ηιυεοεουιοτ1ουο πω· ιυ 8τ. Ροτοι·ουιιτο

οουοι·ου ιιυτ1 Ιιτιττο οοιυο τυοτ1Μυιεουου 8τοτιτου ου τ1οι· Βοιω

τοι· Πυιτ·οι·ειτοτ ο·οιιιοουτ. ου ννο1ουοι· οι· νου 1882--1889 ετυ

τ11οι·το. Ντιου Βι·Ιουοιιυς τ1οι· νουιτι ρι·οοτ1οτι.ιιτ1ι ινοι· ΗιΙι

τϋ.ι·τιι·2τ ιιυ 'Ι'οι·ο1τοου1οτ. δ) Ιυ Νι1το1ευ-Πεευι·ιο1τ τ1οι· _ιϋυοοι·ο

Αι·υτ τ1οε θ. Ιυτ'ουιοτΙοι·οο1τυουτο Ι)ι·. Νι1τοΙυι 8ττΙοννιι

ιιυε τι ιιυ 36. 1ιουουε_τουι·ο. 11οι· νοτοτοι·υουο του· ουουυιΙΙο

οιυ ουοιυυΙυι·οι· .Τυπου τ1οτ Ποι·ροτοι· Πυ1νοι·οιτοτ. ου ινο1ουοι·

οι· ιπι τ1τι1ιτο 1900 τ1ου Αι·οτο·ιο.τ1 οι·Ιιτυπτο, ννοι·ιιυ! οι· 11ιΙιτιιι·

υι·2τ ντυι·τ1ο. 4) 1υ Κι·ιτε υ ον οι·ο1τ τ1οτ Αι·2τ ου τ1ου τιοι·τιτιτου

..το-ολ __----.--
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θοιάινιι.εειιετειευ Η ι ο ιι υ ει Ο ιι ι ε ο ιι νι· ευ ε· ε τ ιτυ Αιτετ νου

56. .ιιιιιτευ ·υεειι ιιιπ 80-ιιι.ιιτιςετ ϋ.τετιιοιιει· 'Ι'25.ι.ιιςιτειτ. Ετ Μ:

ννιιιιτευά άετ οιιτιεειιευ Πυτυιιευ άε.εειιιετ νειιι ΡϋιιεΙ ετεειιιειαευ

ινοτάευ. ό) υ Ψιιτεειιευ άετ Οτάιυετοτ ιιπι άοτει8ευ Κιυάετ

ιιοεριιιιι Πι·. ιι ιι ά ιν ι ε Η ιι ιι ε ο Κ ιυι 48. Πειιευε_ιευτε. Πιε

ωωιειω Ρι·ειιιε ω» ετ πιω 20 .ιειιιτε ιυ ν78.τεειιιιιι ευεεειιιιτ.

θ) Ιυ Ο ιι ι`οτά άετ Ρτοι'εεεοτ άετ Μεεωυ ευ άετ άοττι,ε;ευ

Πυινετειιιιτ, Βιτ .Τοιιιι Βυτάου θε.υάετεου.

νοιι Πυινετειιιιιευ ιιιπ! Κουετεεεευ.

- Πετ Ρι·οιεεεοτ άετ Οιιιτιιτειε Πτ. ι77ι1 ιι εΙυι Κο ε ιι εοΙΙ,

Με άιε «Νοτάι. ΒΕ.» ιιιιττ. υοειι ιπι Ι.ιευι'ε άιεεεε Μουο.τε

εειυευ Ροετευ νετιεεεευ υτιά Με ιιιιυ άειιι ι;εεειυι.ε Αεειετευυ

ρετεουιιι άετ ειιιι·υητιεουευ κιιιιιι‹, ννειειιε Ρτοιεεεοτ Πι·. Ζ ο ε ιι· ε

του Με.υτευΗει ιιιιετυιυιυιτ..

- Πιε Αυεειε,ε·ευιιειι, ιιεττεΠευά άιε Βιυι'ιιιιτιιυε· άετ Αυ -

τουοιιιιε ιυι ιιιεει€ευ ιιιιιιιεειιειι Ιυετιιυτ άετ

Θτοεειιιτει.ιυ Ηειευε Ρεινιοννυε. Με, άευ Ταμε

ιιιιιτιετυ ευι'οιιι·ε. νειιι Κουιιειι άεε Ιυετιιιιι:ε .Τυτιιιι.ευ ιιυεττω.

,πευ ινετάειι, άιι. άεε ιιιιυιεειιε Ιυει.ιιυτ υυειι άευ ιιεετειιευάευ

θεεειυευ, ειιευεο Με άιε Αιτυάειυιε άετ ννιεεευεοΙιε.ιτευ, υιιιιιτ

ευ άευ ι.ιευτυυειε.1ιευ. εουάετυ ευ άευ ε;εΙειιτι.ευ Ιυετιι.ιιτιουευ

Βετεειιυετ ννιτά ιιυά άειιετ άιε ΚειεετΙιοιιευ Πιιεεε νουι 27. Αυ

ε;ιιετ ιιυά 17. Βεριευιιιετ Με άεε Ιυετιι:υτ Μουτ υυε·εννιιυάτ.

ννετάευ Μιυυευ. .

- Ποτ Ρτινει;άουευτ άετ εΙΙΒ·ευιειυευ Ρε.ι;ιιοΙο,ε;ιε Πτ. Ε.

'Ι' ε. τ ε. ε ει ε ιν ι τ. ε ο ιι ιυ Οάεεειι, ννεΙειιετ. Με ινιτ εειυετ Ζειι

ιιετιειιτετευ. ννεςευ ιιοιιιιεειιετ Πυ2υνει·ιιιεειΒ·ιτειι. ευτιειεεευ

ννυτάε, ιιιπ και «πω» ιυ άιε ΖειιΙ άετ Ρτινε.τάουευ

Ι.ευ άετ Οάεεεει.ετ Πυινει·ειτιιτ ε.υιεευοιυυιευ

ννοτάευ.

- Πι·. Αι· ιιι υ τ Κυ τω” ιυ Βετιιυ. άετ ειειι άυτειι ειυε

Βειιιε νου Ατιιειι.ευ ειιι' άειυ θειιιετε άετ Νιιεευ- ιιυά ΗειΙε

ιιτευιιιιειτευ ιιειτειυυι: ε,·ειυεειιι Με υυά ειυε Ρι·ινετιι1ιυιιι Πιτ

άιεεε Κτευιτιιειτευ ιυ ΒετΙιυ Ιειτει:, ιιι: άετ Ρ τ ο ιο ε ιι ο τ πιει

νετιιειιευ ινοτάευ.

- Ποτ Βυάε Περι:ευιιιετ ιυ Βτιιεεει ει.υιτςειιε.ιιτε Ι. ιυτει·υε.

ι.ιουιι.ιε ειιιτιιτειεειιε ιίουυτεεε ιιυτετ άειιι Ρτιιειάειιτυ Ρτοι'.

Κοοιι ετ' ε (Βετυ) ιιιπ ιιεεειιιοεεευ άιε υιι.ειιετε νετεε.ιιιιυιιιυε

ιυι Ηετιιει: 1908 ειιευι'ε.ΙΙε ιυ Βτιιεεει ειιυυιιυιι.ευ. Ζιιτυ ΗΜΙ

άευτευ Πιτ άευ υιιοιιει:ευ Κουε·ι·εεε ννυτάε τω. Οιετυγ

(ΗειάεΙΙιετε·) εεωιιιιιι.

Υοττι Κτιεεεωτιιιιιιεάιετιει.

- Πιε ιπι Ρετυευ Οειευ υιι.οιι άειιι ΕτιεάευεεειιΙιιεεε πτωτ

εειιιιιτευευ Β.ειιετνειι.τετε ιιιιιιευ ειιειι ευ άιε Ριτου·οιν -

θε εειιεοιιυ.ι τ υιιι: άετ Βιιιε ε;εννευάτ, τυιΜιιννιτιτευ, άε.εε

άιε Βεεετνειιτπε, άιε ιυ άετ Πε.υάεειιιιιτει οιιυε _ιεάε Βεεειιιιι'τι

υυυ ειυά, Με άευι υιιιιιωιιωιιι ευτιεεεευ ναετάευ, υιιιυε.Ι άιε

ἔιεάτ.ε Με ειυειι άιε ΙιειιάεειιπΓιευ ι.τι·οεεευ Μευε·ει ευ Αετ:ιευ

ιιειιιευ.

- Πειιετ άεε Βειιιειιεει άετ Βετιιιυάιεειιευ

θε.υιΜΜειτοιουυε ιιτιυ8ε ειυ νου Βιιτου Πάει”

$ειιιΙΙιυε Με ινιυάιινοετοι-ι ειιι 7. Νονειιιιιετ ε. ειιι

;εεευάιεε Τειευτειιιιιι υεειιετειιευάε Νιιειιτιειιι.ευ: «Ιιι Μεσι

ννοει.οιι ιιπ ειυε ωωιιιιιιω ΡΙιιιιάετιιυ€ ιπι θευιτε. Ψιτ ιιιιιιευ

υυυ Με Νιιιοιει‹ ιιι ετοεεετ Αυι'τει.τυυιι· ιιιετιιει· ευιΕ;ευιιιοιιι.

ν” Γε.ιιτευ εοίοι·ι. ινειτ.ετ υιιοιι Νιιευειιιιι ειιι' άεπι Πιιτυριετ

αιάουεοιιιι».

- νουι Βιιυρι.ειιει' άεε Βιιυιι:ιι.τεινεεευε άετ Αι·

υιεευ άεε Γετυευ Οειευε ιιιυά υει.ειιετειιευάε Μιτου ιιιιει· άευ

Η ε ε ιι υ ά ιι ει τ ε 2 ιι ιι ι ιι υ ά άειεειιιειι ειιητειιιυΓευ: ιιι άευ

Βειιιιυετιιιτευ άετ ε.ιπινευ Δτιιιεευ, άετ Νεοιιιιιιι υιιά άεε

Ρτιειιυιιτ-Μιιιτετιιειιτικε ιιειιιυάευ υυυ ειυι 1. Νονειυιιει·. ε.:

Οιιιιιει·ε, νει·ινιιιιάετε - 11, ιιτιιυιιε - 1226, Πυιετυιιιιιιιτε,

νει·ινυυάειε_- 258, ι‹τειυιτε ή 25,917. νου άετ Θειιιιιιιιιιιιιι Με

Βευ ευ ιυιειιιιοιιευτιιυιιιιειτευ άεωεάετ 6776 Μιιυυ. άιιτυιιτει·

ειιι Πυτει·Ιειιιετγριιυε - 46, ευ άετ Πγεευιειιε - 260, 8111 ΜΜ

ιιι·ιιιυά - 47. ευ άν!! Ροι·ι£ευ - Β ιιυά ιιπι $ιωι·ιιιιι 85. Πει·

θεευυάιιειιεευειευά άετ Αι·υιεε ιει ειιι ιιει“τιεάιεευάετ.

Υετεοιιιεάετιε Μιιιειιιιτιεευ.

- 1ιι άευ Ιει.ιιευ ννοοΙιευ ιιιιιιειι Μι· ιιιετ ειιιευ ΡΙιετ

πι ιιπ ε ιι τ ε υ ε ι τ ει ιι ετιειιι, πιο ειιι εοΙειιει· ιυ ειιιάει·ευ Μω

άετυ που! ιτε.υιυ άευιιιιιι.τ ετιιοιιειυι. Πιε Ηεττυ ιιουάιτιουιετευ

άευ Ριιυτιυιι.ιευκευ νετευειιτευ υιοιιτ εΠειυ ιυ ιιτιιτειετ ινειεε

άιε νετε.ιιιοιΒιιυε νου Ατιυειευ ειιιε άευ Διιοτιιει:ευ ευ άιε

Κτε.υιτευ ευ νετιιιυάετυ, εουάετυ ειε ιιιιιιευ εε υιειιι. ειυιυε.Ι

ιιυτετ ιιιτετ Ψιιτάε ετιιειιι:ει, υιιοιι άειιι Μιιετετ άετ εττειικευάευ

εο2ιειιιετιεοιιευ Ατιιειιετιιευάευ Θεινειι.πιτιειτειτευ Βερ.τευ ιιιτε

ετιιειιεννιιιι€ευ Κοιιει;ευ ευ νετιιιιευ, Αυοτιιεικευ ευ άειυοιιε

του οάετ υιιι άετἔΙειειιευ ευ άτοιιευ. ννιε ιιιτε υυνετ

ευτννοτιιιειιε ΗευάΙιιυε·εινειεε νου άετ Βειιιιάετευ θεεειιεειιυ.ιτ

Ιιευττειιι. ινιτά, εειιι; ευειι ειιιε υιιοιιετεΙιευάετ Ζιιεοιιτιι'π ευ άευ

«Ηει·οΙά» ιιετνοτ: «Πιε ριιιιτυιιιΖευι.ιευιιευ υυά ιυεάιυιυιεειιευ

νετειυε άεε Π ε τι τε ο ιι ε υ Β ε ι ο ιι ε ιιιιιιευ ιυ ιιιτευ Ιει.2ιευ

νετεευιιυΙυυ8ευ ειυ «Ρετεε.τ.» άευ ι·ιιεειιιοΙιευ ειιιει

Κειιάευ Βουιιιτιουιετευάευ Ριιε.τυιε.Ζευτευ εε

ιιτεειιι. - τυοιινιετι άιιτειι άιε ιυιτ άετ Κυιτιιτ ιιυά ΖινιΙιευτιου

νου ΙιεΙυειιι ΒτευάρυυΙαε Με ευ νετειυιιετευάευ Πε.υάΙιιυεευ.

άιε ειοιι άιε τυεειιιειιευ Κοιιει.τευ ευ θειιυΙάευ ιτοιυιυευ Ιιεεεευ,

ιιυτετ ννειεΙιευ εειιυΙάιοεε, υυε;ιιιοιιιιευε, ιιτε.υιτε Κιυάετ ιιυά

Μιιιτει· ευ Ιειάευ ιιε.ιιευ! - Μ» εειιιιεεεευ ιιυε άευ «άειιι

εοιιευ νετειυευ» νοιιιτουιιιιευ ιιυά μυ: ευ; άετ εειιι άετ

τιιεειεεΙιευ ΡΙιε.ττυιιιτευτευ - εει ετ υυυ ιιιτουουιιεειιευ οάετ

ροιιτιεοΙιευ θτιιυάευ -, πιω νετννετιιιοιιε, άειυοιιετευάε ιιυά

ρι·ονο2ιει·ευάε Πευάιυυρ,·εννειειε εειιιιυάετ άιε @Με 8·ειιιιάετε

ιιι/ειπ! Πετ ιυι:ει·υιιτιουε.Ιε νετειυ άειιτεειιει·

Ριιε.ι·υιε.ιευι.ευ υυά Αετει.ε ιυ Ρεπετειιυτιμ.

- Πετυ ΒενοΙΙιιιιιειιιιε·ι.ευ άετ Κιιτι Ζειεε-Βιιι'τιι Με;

ιιυά Ιιειτει· άεε ιιειω.υυιευ Ζ ει ε ε - Ψ ε τ υ ε ε ιυ .ιευε. Πι·. Θ.

Ουε.ρειιι ιεε άετ Ρτοιεεευτιιτει νετιιειιευ ννοτάευ

Πιτ εειυε νετάιευιικε ιιπι άιε ννιεεειιεοιιιιιι. Ο το. υ ε ιιι Με ειειι

ιιεεουάει·ε άυτειι άιε Βει:ευυτιιιιιοιιυυΒ· ιιυά Αυευτιιειτιιυε άετ

Α ιι ιι ε'εειιευ 'Ι'ιιεοτιε άεε ιιιιιτοειτορε υυά άυτειι τειευι.νοιιε

Πειιιιυε άεε Ζειεε-77ει·ικεε νετάιευετε ει·ννοτιιευ.

-- Πιε Βιιιισειιιου ιυτει·υυτιουιιιε άεε »Με ει. ιυετιετε ιυ Βι·ἰιεεει

ω” άιε $ευτιι'τιειτιιυεευ άετ ιιυ νετιιιυε νου Βτειιιιορι υ. Π8.ττει

ιυ ιιειρειἔ ετεειιειυευάευ υιεάιυιιιιεειιευ Ζειι:εοΙιτιιιευ «ΖειικτυΙ

Μπιτ Πιτ ιυυετε Μεάιυιυ», «Ζευττειιιιειιτ τω· θιιιτιιτε·ιε», «Ζευετο.Ι

Μπιτ τει θγυιιιιοΙου·ιε», «Ζευι.τε.ιιιιει:ε Πιτ άΙε εεειι.υιτε Μεάι

υιυ» ιιυά άετ αΒειυιυΙιιυτ; ιτιιυιεειιετ νοτττιι.εε» άυτειι νετιει

ιιιιυε _ιε ειυετ ε ο Ι ά ε υ ε υ ιι ε ά ει ιι ι ε ευερ;ε2ειοιιυει.

διευάεεευεειεεευιιειιευ.

- Ιυ Κ τ ε υι ε υ τ ε ο ιι τι ρ; ειυά άετ ετιιάτιεειιε ΒιιυιτΜεε.τει.

Μ. Ι.. ι ο ιι τ ε υ ε ι ει υ ιιυά άετ Οτάιυειοτ άεε θουνετυειυευιε

ΠευάεεΙιείτειιοεριιυ.ιε θ. 8 ευ ει. τ γ ννεεευ υοιιτιεειιετ Πυιιινετ

1ιιεειμειι ειιι Αυοι·άυυυ,ε· άεε θευει·ει;οιινετυευτε ι ιι τ ε τ

Αειυτετευτεειωινοτάευ. .

- Αυε Ψυτεειιιιυ ιιι Πτ. Α. Νενν_ιει·οννειιι ειιι νει·ιιι

βιιυΒ· άεε θευετειςοιινετυευι·ε ειιιεεεννιεεειι ιιυά πω: ιι

ετυι νετννιεεευ ννοτάευ.

-- ννιιιιτευε άετ ροΙιτιεειιευ Πυττιιιευ ιιυά Πειιετι'ειΙΙε άυτειι

άευ ΡέιιιεΙ ιιε.ιιευ ε.υοιι νιεΙε »λεπτο ε;ειιι.οευ: 8ο ιιι Τινετ ιιει

άετ ΠειυοΙιετιιυς άεε ιιυυάεειιιιιτ.ειιιυτε, ιι.υεεετ άειυ Πι·. Ρο

κ ε ιυ υ ι υ (άετ. Με πιτ ιυ άετ νοτιιτευ Ντ. ιυεΙάετευ, άευ

Κάι·ρει·νετιειευυε·ευ ιιετειι:ε ετιεεευ Μ), άιε Αετ2τε ιν ει

άευιιειιυι, Βιετει;ειυ, θειιινιιτι, Κοτειιευεννιιιτι,

8ειιιιι2, Οιάευιιιιι·ι;, Μπι πιο" ιιυά Μεάνν'εάενσ.

Ιυ Ειπε. ιεε Πτ. 8ιιιιιιυά ειιι άετ $ιτε.εεε νετννιιυ ει. ινστ

άευ, ιιι Βιι.ιε.οιι υιι (θουν. Νιειιυι-Νοντε·οτοά) ιιτιε άετ Πε.υά

εοιιιιιιεειτει. .ι Βιι. ο ω" ο ιν ιιι.ιά ιιι Κιιι·ει‹ άετ ιιειιειυυτε Μωά

εειιωιευι·ετ Ψ. Π ο ι ε ιι ε υ ιι ο νν _εειιινει·εΞΚϋτρει·νετιετυιιυμευ

άενουεειι·ιιυ·ευ.

- Ιυ νιειειι Κτειεευ άεε Ποειιιιιιετ θειινετυευιευτε

ιετ άιε ιιττει.μιυι,τ άετ ΒιιιιετιιενϋιΙτετιιυι.τ εεε0υ

άιε ιυιειιιςειιι ιιυά ερεειειι εει;ευ άιε Δ ει· Με υ ιιά

άεε ιυειιιιιυιιιοιιε Ρει·εουυι ειυε εειιτ ιιτυ.τικε. Πε ειυά,

άευ Τε.<;εειιιιιιιετυ υιιτ'οι8ε, ιιετειτ.ε ιυειιτετε Πειιει·ιιιιιε εειτευε

άετ Βιιιιετιι ιιιπ' άιε ιιυυάεειιυΠε-Ηειιιιυεευιτευ, ννο ειε ειιιε

τεειει·υυ8ειειυάιιοιιε Ρτουιι€ειιάε. νετυιιιτ.ειευ, νοτυεΒουιιιιευ,

ευ Μ" ειυιεε ιιιιυάεοιιιιιιευ, Με ε. Β. άιε Πυιιιι οινεειιε, ειιιε

ιιιτε Ηειιιιυειε.ιτευ εεεοιιιοεεευ ιιυά άεε υιεάιυιυιεεΙιε Ρετεουιιι

ευτ.ιεεεευ ιιιιιιειι.
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Με Ζε.1ι1 άετ Κτειι1τειι 18888 (288 ειεετ

ε!ε 1ιι άει· 7οτννω11ε.). ε.τειιτει· 978 'Ι'γρ1:τιε - (22 ιπε1ιτ)..988

8γε1:111ε -(82 ειεετ), 421 θε1ιετ1ε.ε1ι - (12 ττιε11τ), 144 1)τρ1:

(.1ιετ1ε - (8 πω.), 70 Μεεετε -(12 νεε.) ιιπά 12 Ρεο1τειι1ττειι1ιε

(12 ειεετ Με 1ιι άετ νων.)

- Με θεεεωτιε1ι1 άει· 81:ετεεΝ111ε 1ιι 81:. Ρε

τετεειιτ8· Ματσε· 1ιι άει· 1.1(οε1ιε νοιυ 80. ΟΒΙ.. Με 5. Νον.

(1. .Τ. ἱπι 8·ετι:ειι 888 (879 Μ., 284 Ν.), (1ιιτιιιιτετ ε.ι1 1ο1.<;ειιάει1

Κτειι1κ1ιε1τ.εε:

'Ι'γ Ιι. εεε.ιιτ1ι.1, ω.. ε.1κ1.28. Γε1π·1ε τεειιττεπε2,'Γγρ1ιπε

ο1ιι1ε εε1:1τειιιυτημ1ετ οτωθ,Ροε1τεε Ο,Πεεετπ15.8ε11ε.τ1ε.ε1ι 8.

1)1ρΜ:1ιετ1ε 12. Οτειη› Ο, Κειιε111ωε1:ετι 5. Οτουυ8εε Εκπτωτι

ειιπϋπι1ιιιις 28, 18τγε1ρε1.=ιε 5, θτ1ρτ.›ε 5.ΠΚεεεττ1τε.11ιδ:1τε Βιω

εεεεετεί1εάιιιι€47,Βιι1ττ Ο. Βρ1α1εω1εε1ιε ειι1τηςΜε .Α1τιιεετ

. ° ' ' ' ' Βο1::1ττετι1:1ιε1τ0'Ι'εάεε1'ε11ε εε Θεωε1τετεττε εεωε18ει. 1ιι Με Ζε.11τεετ Κιτε.ρρ- 1 0010"ω-Μο"ΜΜΙΒΜΠ80°Ρ8'")”Με ΘΡ”πω,ω0' - '

εε1ιεϊιε1ε2ειτεΜ. ννε.τεε @με 80 Κτιπ1ετ εε1ε.8ειι «πετάω. Με ` ΔΠΦΗΧ Ο, Η (Μ)ΡΜΜο 11 ΡαθΓροΓΒΙΠοϋ8τ ο' ΡΗΜΙθ "Μ

υνΜττευε1 άει· θεε1εΙτετεττε-Βρ1ι1εω1ε ετ1τι·ε.ε1:ιεε Με! Μεάετ 1 8θρωω9"Μ ω· "ΒοΗΠ110.Βο (κι. ΜΗΜω1 97· Τ"Βεπ"10.Β Μ:

εεειπκ1ετειι, πιο 11.τετ.11ε11 ιιετει·ει1ε1ιτ :ο ννετάεε. 11ε18ετ ωιιεετε (Μπα 2'ΈΜΐιθ 10·έιζέφο!ΉΙΒΨΠΐ. :ΐο"Ρ?ε.91ΓὶὲΙὅΒἔἔΙΤΒΒΙἔἙΒΒἔΒΙΩ

άει· Ατ2τ. Με ιτειιτ1ρ_·ε ΓεειειεΙ1ιιιης τεεε1ιει1. Μ." @με 29 ΜΒ." "Μ (Πω Ιου ε" Π] 8' Π ' '

ΜΜΜ.. Κ..ΒΡ .ή βοϋ(Μ.8Π (πω. ΒΜΒΒ ΜΒΜ.. (Ηθ 8.”.ΒωΙο ΚτειιΕ1ιε1τειι Με νετάε.ιιιιεςεΚεεε1ε 44.'1'οτεε1›ετευε 88.

νετ1οτει:, εε ετε νυτόεε τειι8, Μεάει· ε.ικ1ετε εε1ιειι (επι

εο1ι1εε1π.

131'.

Ερ18εω1οΙοε1εεεεε. .Με 5. Πεν. ε. 1. Μετα

- Ο1ιο1ετε. Δε άει· Ο1ιο1ετε ετ1ττε.τι1:(ειτ νοπι 1Ο.1›ἱε

ειπε 18. Νονετεεετ Με θοι1νετι1ετεευτ Βοπιε11 ε. 5 Ρετεοεει1

ιιπά "Μεεε 2. Δεεεετάειε ετ1ττειι1αεπ Η: ννειι.<;τονσ 1111

θουνετιιετεεεε 8εἰει°11ε2 νοπι 7. Με ειιιε 18. Νονει115ετ 7 ιιπά

επιτεεε 2 Ρετεοπειι ει: ι1ει· 81ιοΙετε. Με .=τε.εεεε εἱε‹1 Με

117 ε1ε11εε18ε 81ε1: εε1τ άειι] Διι1'ττετετι τ1ετ Ο1ιο1ετε ετ

1ττειι1ττ 272 Ρετεοεεε ι1ικ1 ε·εετοτ8ειι 144.

- Ρ ε ε τ. Α τι ά ε τ Ρ ε ε τ ε1ετ1 Με ειιιε 11. Νονειι18ετ Με Δειτε

ε1τε.ιιεε1ιευ θοι1νετεεετεει εεετοτεετι : 1ιι άει· Κ1τς1εειιετερρε

- 149 πω! Με Κτεἱεε Κτεεεα(ετε1τ - 17 Κτε.ε1ιε.

- θεε1ε1τετεττε. 1ιι 8ε1ι1εεἱειι ννιιττ1ετι 971811” πιεσε

σ Νε.ο11ετε 811:ευ.τιε άοε νετε1:1ε Μ. Ρε1:ει·ε

8ιιτΒει· Αει·ετε: 1)1ετιετες, 8. 29. Πεν. 1905.

- Με θεεεωτιε.Μ 4ετ1ίτε.ε1τευ 1ιι 4ειι01ν11

1ιοευΜΜετε 81.. Ρετ.ετεευτε·ε 8εττιη: ειιι 29. Με.

ό. .1. 10570 (25 ειεετ ε1ε1ε ‹1. νοτιν.). Φιτιππετ 958 '1'γρ1ιιιε -

(7 νεειι.). 951 8γρ1ι111ε-(2Ο τεε1ιτ). 489 ε1ε1ιε.τ1ε.ε1ι - (28 ειεετ)

147 Π1ρ11111ετ1ε - (18 Με.), 82 1ι1ε.εετιι - (5 ειεετ) Με 7

Ροε1τειι1ετεε1τε - (Ο νεου. Με ιιι άει· πω).

- Με θεεειπταε.111 άει· 81.ετ1ιεί5.11ε ἰιι 81. Ρε

1:ετεειιτε· 1›εττιιε; 1ιι άει· Ψοε1ιε νοπι 28. Με ειιιε 29. 01ο..

ο!. .1. Μ 8·ε.ειειι 875 (877 Μ., 298 Ν.), α1ετιιιπετ ετι ίο1ςεω1ετι

Κτεπι141ιε1τεε :

'1"γρ1ι. οποτε. Ο, '1'γρ1ι. ε1π1. 28. Ρ'ε1ιτ1ε τεειιττε11ε 1. 'Ι'γρ1πιε

ο1ιττε Βεετ1πιττιππε.: ι1ετ11'οτττι Ο. Ροε1κειτ δ, Με.εετε 21,2ε11ει·1εε1ι 27,

1)1ρ1ττ.1ιει·1ε 18, Οτοι1ρ Ο, Κει1ε1ι1ιιιεεεε 8.(1τοιιρ8εε1.ειιεεε

ειπε11ικ1ιιιη; 21. ΕΣτγε1ρε1εε 8, θτ1ρρε 8, Κετεττ1ιε.11εε1ιε 121111·

ΤεεεεετάειιεΒ·: ννεετρ11ε1ειι: Πε8ετ .Β.εεοτρ1:1οι11τ11

1)ε.τττι.

Ο ε τ τη ε τ: τι : ΠεΒετ 8εετε1εεε ειι Κατ

πωνεεΚει1 ιιεά 118ετ Με δεε1ττειι1ι1ιε1τ..

Εετεεεεεεε.1ιωε άει· Μ1τε·11ε8εεεΙιτεεε.

 

σ Νεο1ιετε81τειιη8 άοε 13ειιτεο11ει: 55.τετ11ο11ειι

εει1ευτεϋι18ιιπε· 89. Βιι1ιτ 2. Βρ18εω1εε1ιε Μεε1τιτ.:1τ1ε0,Αειιιετ ν01°011182 Ν0111588, ό. 21. 111017. 1.806.

θε1ειιετ1ιεεωετ1ειευε θ. Ρετοτ.1τ.1εερ18επι1εε1.Βοπ1ιτε.υ111:ε11 Ο,

Λιπ.1ιτε.κ Ο, Ημ1τορ1ιοΜε Ο, Ρι1ετρετε18ε8ετ Ο. Ργϋ.ιπ1ε ιιιιι1 _ _ ,

8ερτ.1εεετιι1ε 8.Τιι8ετειι1εεε τ1ετ1.ιιιη;ειι 77, Τιι11ετευ1εεε απ· υ . '

:1ετετ Οτε·επε 28, Α11το1το11ετειιε Με Πε11τ1ιιτε τ.τετεεεε 5.1.ε

εεεεεε1ινε.ε1ιε ιιπε Ακτορ1:1ε1ιιίεετεω 25. Μετεεττ111ε εειι1Ι1ε 22.

ΚτειιΕ11ε1τ.επ άοτ νετκ1ειιιιεκεοτεε.πε 84, Τοτεεεοτεπε 85.

 

:Δ1111.11ΟΠΟΕ119 ΠΞ1ΒΒΒ. ΑΒ.'1.' ννετ(1ετι 1ιι άει· Β11ο1111ε.πτ1.111118 νοιι Κ. Ε. ΒΙΟΚΕΒ1ετ

8τ. ΡετετεΒιιτε, Νενε1η-Ρτ. 14,εενν1ε 1ιι ε.11ει11ιι- Με ε.εε15.ιπ1. Αιιιιοεεεε-Οεωρτο1τεεεεεειτοτεε1εε.

 

Βετ1οι1ε11ε ΗεΙ1ι1τιἐ· 8ιιτε11 1211οερ11οτ

Β11ΟΜΝΟΕ
ε1εεεετι ΗειιρτΒεετετιάτ11ε11 τεἰηε Νιιε1ε1ι1εέιπε ἰετ, νοε 1)τ. 1.ερτἰικε 1ιετ8εετε11τ.

04ο. ΗΜ.. ΑΖ14' απ' Ρι

(1εάε ΡἱΠε επιτ

115.Ιτ 0,05 Οι).

 

. ΕτρτοΒτ: Βεἰ Ρ11οερΙκιτι1τ1ε, ΝευτειετΒεεἰε, Κειο11Με, ΒΙιπειττευτ ετπ! Α1τετεο1τνν8ε11ε.

1)τ. 1..ερτἰικε, 82, τω: ‹1ε Ια Τοιπ, Ρετἰε.

ι (ἱεΒτευοΗεεηννεἱευεἔ; 4-1!) Ρ111ετι ννε11τεπό άει· Με111Ζεἰτ.

ἱ

( (εευ ιε-ιε.
Ετ·118.1111ε11 111 ε.11ευ. Βεεεετετι Αροτ1ιε1:ετι.
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οτ.ιω·ι1 ΕΜΗ άειιιω·ιιά Με Βρτω!ι

ει Ιε!ιι·απεωΙι “Με Ροπιεἱοι1) Ρι·ον;

Τειππει!Μπ ‹κωιι› Ττἰΐοττἰπ ‹κωιι› Π.0άθ.ΜΙει::::Μπετεπ5€%7ΐΙΡ€€

Εηπ·σΜοε ΑπΒάΙεττΗοἰοιιιπ, μ-Νιι::ΙεΙπε. ΕΙεεπ. ἔδιἔιἶξξΐιἶἔἔἔκἔἔἱίἔΐἔῇἶι.θἔἐιο‹ἑΖΣἑἔἔἩἔ

εεεο!ιππιοΜοε, ετόττ ΑρρεΗϊ ιιππ! ΕπΕΙιέΙ$οι·εωι.ΡΙιοερΙιοτ,ετεἰεετωεη Αιωειο. ΡτοειρεΜο ἔτσιτἱε.

 
νετάειιιιηε ἱπι Κεἱπετ Ψεἰεε; Ηιιεπποε|οϋἱπεεΙιεΙτ 6.ΒΙιιτεε ιι.Μι·ά

εΗιΞΙΕΙἱοΙι Μ ΡιιΙνει· ιιππ! Ταϋ!εθειι. νοπι εοΙιννἑὶεΙιετεη Με8επ νοτττεεεη.

Ι.Μεται!ιιι· από Ρτοϋεπ Κο5$επΠοε!

ΚΝ01.1. δ: 09 σε· μυυννισεΗΑΕΕΝ ΑΜ ΚΗΕ!Ν.

  

»παω
εεεπΑοιιο,Ρο111οιι1Ν:1ε,Ριιτιιιικι1Ιοεε,

 

ΜΦϋπι.ιοπε ν . ο Η γ Μο Ἑυσὶἔευ εΘέ1ΐ·

?ΟΠ ΟΙ' |'ΕΠΖ Β -

ΠΙΝΕΙΚΑΙΜ'δ88ΒΒ "Ποπ ΕφθΤΗΜ

' Μακ Ι1ϋιο εἰοΙι να Νε.οΙιεΙ:ιπιιιι€οπ υπά ΒοΖοἱοΙιιιο μου” Μο ίδιιοΙΙο.

ΜΜΜἔτειιὶε.

Μοι·ωι-, ΙΙω·ιιΒΙπεοπ-, Μαμω

ΚτωιΙΠιοΠωι.

(Μτοτε.τιιτ:ἀειιτεοΙιοΜοἀἰ2ἰι1.

    

ΥΝΞΗΥοΕιεετικε

ν10ΗΥοκΔΝοεοκιιιε

ΜΗΝ Ηοι>ιτΑι..ζ

ΒΒ! &><=Π·ΒΠΖΕΝ φ

Μ1ΙΠΒ8ΙΒΜΙ1ΠιθΙ1εοπιπ Κιιτιπτ Μ] ΜεεΙιεΙι 811ι1-Ψ1το1.
Ηειο38οοι υοοπ)1. 88]Ιΐ82ΝΡΘΡ Μ8 1. Μακ/Ρ.

ΡτοεροΚτο;,ἀυι·οΒ ἀιο ΚυτἀιΓοΚτ1οπ (109)6-2.

1.Αιετσ:11ιετνΜ ΡΠΒΙδΒΙΜϋΜ <<ιιε131κεΠΠΣ
Ρ11ειται. Βοεε.

Πι Βο1ζωι1ιτοτ ειΒεο111τοτ ΙΜ1ιΙ1οϊο υπά π1ιΙ1ΒοτττοΕοιιοτ 0ι18.11τΜ:

Ι.οΒοι·- πιω θεΙΙοιιΒΙπεοιι

Κι·ειπΙΗιοΠοιι.

Ι(τιιηΙε!ιοΠοιι άοτ νοτ:Μπιιιι€ε

θη;ιιιιο, «Με Μ:ι€οιιε ιιυά άοτ

ΙΜι·ιιιο. (88) 18-Ι0.

Μιτου.ΒΙΚΖοιπο.

ΖιιΙπιΒοιιΙιιυ.ΙΙειιΑροιΙιεΕιωι.

θεου”Ηογοι·&Βο._ΗειπιΒιιι·μ4.

  

ιιειοΙιΠι·.Βι·οιινηΠωυΒιιη;,

ννοοΙιοπεο!π.1904,Μ27ιι.1905Ν18ΙνοτΖϋπΙἱοΙιεε

 

 

Μ ει τ Κ ο ,,ΡίοἱΙι·ἱιιἔ°°.

  

νετεἰπἱμΙε ΒΙιεπιΠει:!ιο ΙΝοτ!‹ο ΗΒΙΠεπηεεε!!ει:ΗειΙΙ
ΟΙιεετΙοττοηΙΕιχς!-; - ά Η τά άή πτω!ς·» "
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Ε( Ο Ν Ο Ε] Ο Ν 8ιιιωτιιιιι Με Ρτιπιενετι.

Νιιτι1ι·11οΙιο Δι·8οιι-ΒιεθιιςιιοΙΙο Θατσουθ Βιν1οτε. Ιωιω

ΜΜΠΙΝ .Πω Π.. Κ."Μω-ιω ω;; 1866_ Ρι·οερειιιο άοε δε.ιιιιΜετιιτε Πι·.Κοειιι8οι·.

Αιιεεννοιιάοτ πιιι ιιεεωιιι Βίοι; ιιιιά άειιιετιιά άειε με” Με», ιιιιοιι ιιι Ηειιε- ήἔ<Ϊἔ+Ἡ+ζΌΪ·ἔζ·Ἡ·ἔ·Η·Η·ἶἔ·Ϊἔζ·ἔ·:ἔἔΪ·

Κατσε ιιι ιιΙΙοιι Μιιιάει·ιι οιιιριοιιΙειι εειτοιιε «πω. 8ι·:ι.Ιιοιιειι Αεωι·ιιειωι ω

Βιιιιει·ιιιυι, 0ιιιοι·οεε, Ει·Κι·ειιιιιιιημιιι Με Βιιιιεε, Πειει·ιε πιιι: ιιιτειι Ε'οΙιζειιιετιιιι

άειι, Νειιι-,Νει·νειι- ιιιιά Ρι·ειιειιιειάειι, Βεεεάον'ειιιιει· Κι·ειιιιιιειι ειο.

Ιιιι Βειιτεοιιοιι ΑΙειιε.ιιάοι·-ΗοεριιεΙ Μιά

Νιιοιιννοιε ωωιιι ιιιιοι· ειιι· Ζω άιοιιει

Κιξ Β- Η - Η Α Π] Κ . (61)25_21. @ειε Ρι!ιοΒοι· ιιιιά ΡιιοΕοι·ιιιιιοιι Πιτ άιε
θ· Η ω Π! 8';:α 32ϊ ξ7;:υ $-ΒΜΙΠ) ρι·ινετε Κι·ε.ιιιιοιιριιοςε (μεση ΖιιιιΙιιιιε

Βιιι! Βοποοιιπο ι ω... .ι ιι ει. ι.

Μιιιοι·εΙ- ιιιιά ιιΙΙο ιιιοάοι·ιιοιι Βιιι"- ιιιιά Κιιι·Ιιειιοιίο. ΑΜΒ "Η γοΠ ΚΜΠΕΘΠ ιιθ ΒήΠΠωπ

Βι·ιιιιϊά ιΙ0ἔιΙΙΙάεε Βιιιιιε, θι·ειιΒΒ8ιΐιΒ."8έ)Ο .Ζιιιιιιιει· Βιιιιά 8ιι¦οιὶ_ἶ. Κιιιιτ ε.ΙΙειι(ιι ΕΠ.:Β1ΜΜ ΠΠΠ)ΒοΕ88 5ἔ'Ε'ξ16_

οιπ στι.. τ: ιιι.ιι;ετ Βιοεεει ιιι . ταιρι, πειι Μιιι ιιι . ιιιιιιιιει . Μ" ΠΙΝ” καωΞΗμ θα. 8Μ“ΜοΠ"Γ.

Μιιι 8οιιιιιιει·ε οι·ιε. Βοιιιιιιεττειιι ει·ιι.τιιι· άιιι·οιιεσιιιιιιιιιοΙι 18-22°. πω". (Πη"0""Φ8η κΠ_ΒΜ 6-8'0- ω.

@- εάο-Βιιιεοιι 20. ιιι Με 15. Οιιιοιιει. Φ . - _
Ρι·οερειιι.ε άιιι·οιι άιε Βεάο-ΒιιοΚιιοιι Βοιιοο8·ιιο ιιι Βιιάιιι·οΙ. ΒΠἱἙΪΒΙΙΐΒΒἩΣΐΒξΘΪΐ:: έ:"ιΤΘΡΕΙ"'Η
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' ρ Ε Η Τ Η 8 8 ' Ν ΕΧιτειι:τ. Τιιγιιιι

' _ἶζ___ε εειοοιι:ιτειτ. Τειεεοιιιιετ.

ειοε. ἔεεοιι. Βιιιτ“ιιιιι· νοιι άει· ι·ιιεε. Βειιϋτάε εεετε.τιοι.

Πιιεοιιιι.άΙιοιιοε, ειοιιοι· ννιι·Ιιοιιάοε ΜιτιοΙ @μια

Κοιιοιιιιιιετοιι, Κοιιιιιορ1°- ιιιιά Βι·οιιοΙιιιιικεται·ι·ιι.

Ειτει·ε.ιιιι· ιιι ιιοινοιιεἔ. ΒΙιιττετιι ΠειιτεοΜειιάε ιι. Οσεωι·ι·ειοιι-Πιι€ειιιε.

Αει·ιιιιι:ιιε θιιιιαοιιτειι:

Βιιι!. Βι·. Ιιι·ιιετ Ι·'ιεοιιοι· (ει....ειω.·

Πιο Μιιι” Με ..Ροι·ιιιεειιι·· ννιι.ι· σιιισ ιιιιει·ι·εεοΙιειιάε; ννειιιι€Ιειοιι κι

Πισω ι;οι·ιιάει επεσε επιιε, άο.εε άει· Κειιοιιιιιιετοιι ειοιι ιιι οιιιιιτειι ΤιιΒοιι ιιι οιιιειι

ειιιι”ε.οιιοιι Κετε.ι·ι·ιι νοι·ινειιάο1τε, ιιο ενιι1°άο11 άιε ΑιιίιιΙΙο εο ιιιιΙάο, άει· 8οιιΙοιιιι εο

ιωιωι, άε.εε άειε Βιεοιιι·εοιιοιιάο άειε ΚειιοΜιιιει.ειιε, άειε Βιιιιινι·ει·άοιι ιιιιά άιε ιιιο

Ιιοιιάο Βι·ει.ιοιιιιιις, νοΙΙετά.ιιάι; ννοι:ιιοιοιι.

Πι·. ΠοάοΙ, Κις!. Βειιτιιεει.τ2τ ει. Π. (ΨείεεεπΙιαη;).·

Νειοιι άεπι θειιτειιιοιι άοε Ροι·ιιιεειιι και· σε πιιι· ιιιιιιιι ΕτΜιοΙιοιι ριεωιιωι,

Με ει.τιιιιιειο κι άιε ι`ι·οιε ιιοιι·ΙιοΙιε Μιιι ειιι οιιιοιιι Αιρειι-θιμιοΙ. Πάει: Ι.οιοιιι

ετ.ιιιιιι,ςιιοιι Βιιι πιιι· Ιιεεοιιάει·ε ω, άει· Μι ιιιιοΙἔε Ιειι€ιάΙιιι€ει· Βι·οιιοιιιιι.Ιιαιτει·ι·Ιιε

ιιπ ιιιοι·ιι1ιοιιοιιι Βιιιριιγεειιι Μάο.

Ι)ι·. ΔΙΙι·οά ΜΜΜ (Νειψαπεοπ).·

Μζοιιι Πι·τιιοιΙ ειιι; άιιιιιιι, άεεε άειε Ροι·ιιιεειιι ειιι ΜΜΜ ιει, άεε ιιι ειιι-

πω:: Ζειι άεπι πιιι. εο!ιτ: ευ ;ει”ϋι·οΙιτοτειι Κοιιοιιιιιιετοιι ιιι ειιιειι ιιιι ειιιιιτΙιοιιοιι

ιιιιά τω ιιιιιιιοι·Ιιιιιιι·ειι Βι·οιιοιιιιιΙιωτιι.ι·ι·ιι ιιιιοι·ειιι'ιιΙιτειι νει·ιιιο.8. Ισ Ιιοιιιιο πιιι·

Ζω Ιιειιι ιιιιάοι·οε ιιιιω1, νεο1οιιοε ειοιι Με .<;ΙειοΙιειι νοι·2ιιι>;εε ι·ιιιιιιιειι .ιιπιά

Βι·. Βι·ιοιι Β. νοιι Πιιι2ιιοι· (ΒίΠο/οΖά, διεἰεπιι.):

Βιιι άι·ει πιιι Ρει·ιιιεειιι ιιοιιε.ιιάεΙτοιι Βωωιιιιιάει, άε.νοιι :νει ιιειΚιιιάει·ιι,

ιιιιιιιιοιι ιιι άεπι εοιιννοιετοιι Γοι·ιιιειι ιιιιά _ιεάοειιιεΙ οι·ννιοε ειοιι ΙΙιι·Ρι·ιιρει·ετ Με νοιι

ειιιεςοποιοιιιιετοι· ινιι·Ιιιιιιι.ς; άει· ετειι·ιιο Πιιετοιιι·ειε ιιεΙιιιι ιιι ενειιι€ειι Βιιιιιάειι ιιοι·οιτε

ειιι ιιιιά άιε θεοτειιοιι Ιιεςιιιιιι ειοε ιιπιά ειι νοι·ιιιιι€οι·ιι, άιε Τειιιροι·ιιιιιι· :κι ειιι.

νει·ιιιιιιι' πιιι· άιιι·οιι άιε ΑροιιιοΙιοιι, εοινιο άιιιοΙι ι'οΙἔοιιάε Βιι;τοε-Βορ6τε:

Π. ιιιω·ειιιωριοι, Αροιιιοιιοι·, ιι*ει·εοιιιιιι, ΜετεεεΙΙιοννεΙιε. 186. Διὶ. Πιιι·οιιι

ΜΜΕ, Αροιιιοιιοι·, Πεκ. ΡιιιιΙ Βοοιιοάο, ΑροιΙιοΙιει·, Βιμ, Χώμα 26_

Β_ 8οιιιιειιοΙε!η, Ροιοι·ειιιιι·ε, (ΜτΙ Γει·ι·οιιι, ιιΙοειιιιιι.

Π Ηοι·ιςοετοΙΙι ιιι άει· Κοιιιιιιιιιιάιιιιωιι-ΑμοιιιοΒο Ε. 'Ι'ειοει·ιιιιοι·,Βει·ιιιι Ι", 10.

©εγάειετι·ε.εεε 16. ¦

ε~

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

ΒιιιΚτιπιεπιιΙεπει!ιεπιιφετ

άειε8ι.Ρειει·ειιιιι·εει·8ειιικιι·ιιοι·-Υειειπε.

ΜεικιιιιιΙιειιοννεΚγΡετειιΙοΙ‹,11.

ιιοι·ιοιιιιειιιΒιιιριεΙιΙιιιιεειιιεεΑι·ειοεοάει·ειιιοεΜιιἔΙιοάεεάειεπιω.

:Μεειιι·Κι·ο.ιιιιοιιριιομιιοι.ινοιιάιιζειιθοςοιιετϋ.ιιάεΜε:ΒοΙΙειιιιιΙο,ννιιεεοι·

ιιιετι·ε.ιιοιι,Τι·ειεικι.Ιιτειι,Κι·ιιοΙιειι,ννιιιιιιειι,ΒιειιειιιεΙ.Ιτι·ιΒιιιοι·οειο.

ΒιιιΜ.8ειιετιι€1ιοιιν.10ΜεδΈΠιι·(ειιΒοιιιιτηοιιν.12Με2)8οδιι”ιιετ.

Πιονοι·ινε.ΙτετιιιιιπΠιειιειιι.ε;ειιιιάΡι·ειταΒιενοιι2-Β[Πιτάο.εοΙιι

ειιερι·οοιιοιι.
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εειιιιιιιιιτειιιικε ..ποιπ

ει· Με:: .72:2ιευ! Μι·
Ο

π"',ω| Ηειιιιαι·ε Ι.6ειιιιε ιι 0ι·ιειιιιιιιιιιο. νοιι 15 εαπ. Μήποιά"ι"β Α""ωΒο..Μιδω ι”Μω..ε Ρ,°ωπκ

(ι 'ια'- ι-68"ΠΕ °·= 0›3 "Έι- Μ8"οΧ-80ι- οι0εΐΪ8)· ειιρειιιιιειιτειι ιιιιά ιιιιιιιει:ιι ιεειμειοιι€.

ΜεοπεωΦ ιτ::.ι:.ει·ιι:ιε.εε.ε:.ει:ειι:::;πει.ιι::ιεεεεει.·ει για· Μπνει:.ειω.:::.·:.5ιεειιε ιιι.εεεε=Μ 8,«>Μ-Ρευσιιπ

Πι:'σοο!ίαόΙοϋεπ ω: Ε..

.ΐαβοεοΜπαρ $#ἀ92 ο! δι3οπ-ΡωσιΜΜ

Ο ι “ τ· ι. ,

$"φ||,. ιιιιιιιιιιι Ρι...ἶἔἔ”.ἔ.ἔἶι?ἔἐριΐ ἔ..Βιιι.ι.. πω. 0οι·ιισιιιοεει· ιιιιςιιιιςοι· Ει·ειιτι ειοε _ιοάοιοιιιιε. #"ω ά!.66

1ιιιιετοιι σπα :ιμ1ι:ευει:ιιι· ε111' νο:Μ.Ίιαιεπε.

Γ. ιιοπιιικιι-ιι ΜΜΕ ε 8ΠϋΒάδει.ιεοκνει1ι.ΒΒΕ"ΠωιιΒ00ΕΝΙ

 

   

  

  

 

Ηειειιερειιει· Πι·. Β ιι ά οι ι ννειι ε ο ιι.ΒιιοΙιάιιιωιει·ει ν.Α.νι7ιειιοοιιο Κειιιιιιιιιειιιιοιοι·Ρι·. .Η 16.

 



Ι ΧΧΧ. ι1εεεεεε.

81!. Νειιε 1101811 χω. 111118.

Ι!1!!1!Π!!!!11!!1!!!!!Π!!1!Τ1!!!!!!!!"1
ειπετ εεετ !ἶε‹1ε!ιτἱοιι νοιι

Ρι·ιιΙ. Πι·. !!ει!·Ι 01111111.
1)οτρει.

Πι·. 1εΙιειιιιεε Κι·ειιιιιΙιε!ε.

Πρ..

Μ. 1111111111' ΙΝεπειι:!ι.

81. Ρετει·εΙιιιτε.

   

!)!ε..$1. Ρε1ετεΒιιτεετ Μεά!ο!ι!!εεΙιεννοο!ιειιεδΙιτ!1τ“ ετεοΙιε!ιιτ _ιει1ειι

Β ο ιι ιι Μ: ε ιι ε!. -Πει° Α1:0ιιιιειιιε1111η:Με ἰε1 !ιι Βπεε18110. 8 ΚΜ. Με άεε

_!ε!π Με!. Ροετιιιετε!!ιιιιε; Ιιι άειι ε.ιω.ει·ειι

Η11110:111120 Μετ!ι _!ΕΙιτ!!ε!1, 10 Μετ!ι Ιιε!1ήεΙιτ!!ι:!ι. Πετίι1εε1·151011ε :Με

Με ά!ε Βιιιει! εεερει!ιειιε Ζε!!ειι !ιιΡετ!1 !ε12Ο Κορ. σεει-ώ Ρίειι.- οιι

Αιι1οτειι ννεπ1ειι 25 Ξερετει1εϋ2118ε!Ιιτετ Οτιέιιιε!ετ1!!ιε!:υΒεεειιά1.

-Κείει·ετε ννετε!ειι ιιειο!ι άειιι 5ει12ενοιι 18 Με!. ρι·ο Βοέειι !ιοιιοτἱτι.

]εΙιτ. 4 Π1τ!.!11ι· άεε Ιιε!Ι›ε

Με· 81. ΡετειεΙιιιι·8, εεε 28. ΝονειιιΙιει· ω.) ΒεεειιιΙιει·.
 

*1- 2

.- Δ1ιοιιιιοιιιοπΙ.ε-Απ11τεμ εον1ε ε11ε 1ιιεει·ετε “Χ

ΜΜΜ: πιειι ειιεεο!ι!!εεε!!ο!ι επι άιε Βιιο!ιΙιειιά!ιιιιε νοιι Χ.11. Β.1ε1;ει·

1η $1. Ρε1ετε!:οιιτ8, Νεννε!ιγ-Ρτοερε!(1 εε 14. Ζιι ιειι:Ιιτειι. - Πειι11ε·

01'1.Ρ1'.0 εονν!ε ε!!εειι! ά!ε Κεάει!α!οιι 1ιε:11ε!!ε!ιειι Μ!1τε!!ιιιι€ετι Μι

τει πιειι Ιιιι άειι ετε1!νεττι·εΙειιἀειι έ

τεστ Οι. Ε. Β1εεε18 ἱιι 51. ΡειΙ)., Ιλ!. Ο.,4 !.!ιι1ε.5 :ιι ι·1οΙιτειι. $ρι·εοΙι

ετιιικ1ειι 1118!. ε.ιιεεει· Μ11τννοε1ι ιι. 5οιιιιτεΒ ν. 4-θ Π.Ί`ε!ερΙιοιι 20557_

εεε!ιεί1εί11Ιιτειιόε ιιΚεάει!ι

1905.

11111811.: Βι·. Ο. ν. ΚΜΙ.ιιει·: Βε!τι·εις πω· ΡιιΙιΙοτειιι!είτει.ιε. - Πι·. 'Ι'Ιι. Ι(11ι.;!ει·: 11111 Γε!! νοιι Ιιιιρει!ασ !ιει·ρετ1!'οιιιιἰε

Ιιε1 ε!ιιειιι Κ!ιιι1ε νοιι 18 11οιιεΙειι. - Βε1“ετ1Με: Α!!'ι·ε‹1 Ρειιειι: 8ι.ιιι1.!ειι ιΙΙιει· Ρει·ειιοιιι ειιιιει·ιι!ειιε. - Ρι·ο1ο!ιο!!ε εεε

νει·ε1ιιε Μ.. Ρετει·εΙιιιι€ει Λει·ετε. - Ασπα;; Με άειι Ρι·οτοΙιο!!ειι άεε 11180ΙΖ11ι!8011011 0εεεΙ1εεΙιείτ ειι Ποι·ρει.

·- '1.1ει.;εειιεεΙιτ!ε1ιτειι. - Διιιε18ειι.

 

(Απε ε!ει· Βε!ιιιτ1ε!ι!!!!!εΙιειι ΑΙι1ε!!ιιιι€ άεε Λ!ειιειιι!τε.-$1!ίτε

Μ· Ε'ι·ευειι ιιι 81. Ρετει·εΙιυτ8.1

Βε11τε;; :ιιι ΡιιΙιιο1οπι1εΙι·εεε.

(νοι·1.τε.8, ,ςε!ιε!ιειι 1ιιι νετε!ιι 81. Ρε1.ει·ε!ιιιτε·ει Αει·ετε ε.ιιι

8. Μ” 1905.)

νοιι

13120. ν.Κ11ττιιετ.

Μ. Η.1 Με «ΡιιΜοτοιιι1ει σεει· «ΗεΒο1οιιι1ε» σεει· εποε

«1.ετετε!εοΙιιι!11 ι1ιιτοΙι Δε:: Οε Ρ!10!Βε 8ειιε.ιιιι1, ςεΙι6ι·1 Ζιι

άειι !πτειιιιειιι1ετειι Τε.εεείι·εεειι ω· ορετε.11νειι θιε11ιιττε

Ιι!!!”ε ιιιιι1 τ1εΙιει· ετεοΙιε!ιι!: εε ιι1εΙιτ ιιιι€ετεοΙιιΓειτ181, 1νειιιι

Μι επι! Πισω ιιιιεει·ει· εΙ!ει·‹1Ιιιεε ιιοο!ι εε!ιι· Ιι!ε1ιιειι Βι·

1ε.ΙιτιιιιΒ Ιιιι Α!ειι.-811Γ1 11Ιιει· Μοεοε 'Ι'Ιιειιιε. Με Ι717οι·τ

·ει·ει·ε11ε.

Βενοι· 11:11 ΙΙιιιειι εεετ ιιιιεετε 2 Ε'11!!ε, κ1ει· ει·εΙ.ε νοιι

ιιι1ι· επι 241. Νονειιι!ιει· 11104. ι1ετ εινε1τε ν. Πειτε Βι·.

Βο1ι!ιε'ι·νειιι θ. Ρε!ιι·ιιετ 1906 ορει!ει·1, ΙιεεεΙιτε1Ιιε,

ιιισεΙιτε Μι Με ννεεειι1!!ε!ιε εεε ι1ει· 1.11ετε.1ιιι· εεεειιι

“ιιιε!1ε 1ιετ11Ιιτειι.

Βει· θει1ειι!ιε, άειι $οΙιειιι!ιιιοο!ιειι εε1111ε!ι νοιι ι!ει·

5γιιιρΙηεε εννει:1ιε Ει·ννε11ετιιιιΒ εεε Βεο!ιειιτ1ιι€εε Ζιι ειπώ

1τειιιιειι,1ε1ιι1εΙιτι1ειι:ΟΙιε.ιιιρ1οιι εε Βει· !ε 13ιιε')

ιιιεεΙιτε 1821 άειι νοτεε1ιΙε8. 81012 'Ι ει·Ιιειιιι1ε !ε1:21ει·ειι

επ. Θε1Μει! ') ορει1ει·1ε 1832 ειιει·ετ πι!! Βιιι·ε1ιε11

ΒιιιιΒ ι1ει· 8εΙιειιιΙιειιιε ε!ιιει 8ε!τε, ιιικ11841ι1ορρε1

“1118 ιιιιι1 ιιειιιι1ε εε1ιιε Ορει·ε.11οιι Ριι!11ο1οιιι!ε. ι·εερ.

Β!ριιΙ›!υ1οιιι1ε. 1

Μεε εποε Ζ ννε11εΙ ή Ιιι εοιιιει· !ετε1ειι ΡιιΙι!!Ιιε11οιι

1ιιι Ζειιιτε.!Ιι!ειτ 1. (Ειτε. 01811 (Ρ!οι·ειιε), ΙΙιιιι Με ευ!

 

'Ι 111 ιι ι· ετ: Πει. άεε εε1ειιεεε ιιι6‹1. Ρει·Ιε 1821.

18ἶὶΙΔδΏ011ΐ: Βεο!ιειεΙιεε 1ι1ετοι!ςιιεε εεε. 'ΓΙιεεε ι1ε Ρει·1ε

11) ΠεΙιει· Ηε1Β1ε!.ἰ νει·μ.:1. Οοιι·ειΙΙ, Βε!Ι'

11111111., Βο1οΒιιε. 1874. Ρ. 1189.

0 Ζινε11°εΙ: Ζειιι.ιε.!Ιι1ε.τ.1: Ε. (Με. 1906. Νικ 1.

οετει.ι·1ε1ε Ιιι

εε1ιιε εε εειι1ε!ε Βι·ε.1ι1εεεε,ι1!ε Ιιι εεε ΟΙι1ι·ιιι·8!ε ννοΙι!

ε!!Βειιιε!ιι _!ε121 νετννειιι1ιιιιε 11ικ1ε1, 1ιε!ιι Βιι1:εε Ηε.ε.ι·

!εεεειι, εο έθεσε! ιιιε!ιιεε Βι·εο!ιτειιε 018115) άειι

ιιοεΙι σεε ει·οεεε νει·ι1!ειιε1, άειι νοι·εεΙιΙεε ΟΙιε.ιιι

ρ1οιιε νετιν!τ!ι!!εΙι1 Ζιι Μεεε, 1ιιάειιι ει 1892 Με

ειιττειιιει!!ειιε Με1Ιιοι1ε νοι·εεΙι!1181 ιιπά Βειιαιι Ιιεεε!ιτε1Ιι1.

«Εε1ετε!εε!ιιι111 ι1ιιτε!ι άεε θε ριιΙ11ε» ν!!! ει· εεΙιιε

ΜεΙΙιοι!ε Ι›ειιειιιι!: νν1εεειι. Βοι1ει·ι11°) (Ι..ιι€ειιο) πω·

εε Ιιεει:Ιι!ει1ειι, ειιιιι ετε1ειι Με! Ιιιι ΜεΙ 1897 επι ι1ει·

1.εΒειιι1ειι ειπετ άειι ι1ειι1ιΙιε.τ ιιιιεϋιιε118ε1ειι νειΙι11!ΙιιΙεεειι,

ιιπτ ειιιειιι ιιιινο!ΙΙιοιιιιιιειιειι Ιιιε1ι·ιιιιιειι1ει·1ιιιιι, ο1ιιιε 01110

ι·οίοι·ιιι 11110 ειπετ @ιιι Βε!ε1εικ1ε ιιιιτ ε1ιιεε Κο!!εεειι Με

Ορει·ε.11οιι Ιιι ε!ιιει· ετιιι!!ε!ιειι θεΜιεεΙιϋ1τε ιιπτ νο!!ετειι

‹11εειιι ιιυε ε11ιιε1!Βειιι 1ετίο!εε ειιεειι1ϋ1ιι·ειι. ΝεοΙι 1Ιιιιι

Ιιε.!ιειι ε1οΙι ειιιε Βε.ιιεε Βε!!ιε θε1ιιιιτε!ιε!Γετ εε εΙο Ορε

τε11οιι 8ειιιεο!ι1. Ιιιι 8ειιεειι 1ε1 Με μια 11Ι›ει· 41 ΡιιΙ11ο

1οιιι!ειι Ιιι ω· Ι.11ετετιιι· Ι›ετΙεΙι1ε1, ε.ιιεεετι1ειιι !ιοιιιιιιειι

ιιοεΙι 8 Ρε!!ε νοιι 136ι1ετ!ε1ιι Μεεε, εεετ Με 1εΙι

ρτ!νειε Μ111ε1!ιιιιε !ιεε11εε. Σε εοΙι11εεεειι ε!ε!ι επ ά!εεε

Βε!Ιιε ιιιιεετε 2 Ε'11!!ε εε. Ιιι ‹1ει· ι·ιιεε!εεΙιειι 1.11ειε.ιιιι·

11ιιτ1ειι ε!ε!ι ιιοεΙι 1ιε!ιιε νετ61ϊειιι!Ιε1ιιιιιεειι. Ρειιοιιιε·

Δεν 11111 ε1εΙι ιιειι!!εΙι Ιιιι ΒεΒιιτ1εΙι.-Βγιι.'νετεἱιι επετ

Ιιειιιιειιι1 11!ιει· ‹1ἱε Ορειε1!οιι ευεεεεριοεΙιειι ιιπά !ιετε!τε,

Με !εΙι 8ε!ι11ι·1, άεε ει!”οττ1ει!ΙεΙιε Ιιιετιιιιιιειιτετ1ιιιιι ειι€ε

εεΙιεΕ1ι, 1ει1οε!ι ιιοεΙι ιι!ε1110ε!εεειιΙιε11 8εΙιε!ιτ, εεεεε!!›ε Ιιι

Αιιινειιι1ιιιιε ειι Ιιιιιι€ειι. Ξοιιι11 νν11τειι ιιιιεει·ε 2 Ρ111!ε

ε11ε ει·ε1ειι Ιιι Β.ιιεεΙειιι1.

Μι ιιι6ο!ι1ε, εΙιειιεο Με ΖινειίεΙ Ό, ι1ει· 0ρετε!.1οιι

άειι ε!τειι Νε.ιιιειι «Ριι!ι1ο1οιιι1ε» ειΙιε!τειι νι·1εεειι, ινε!ε!ιει

Διιεκ1ιιιε!ι ά!ε 81ε1!ε ινε11ε.ιιε επι Ιιεετειι Ι›εεεΙο!ιιιε1, ε.ιι

ι1ει· ειιτοΙι1τειιιι1 Μιὰ. Πει· Νειιιε «ΗεΙιο1οπι1ε» κι 1ιε!ιι

ειιετοιιι1εο!ι εεΙιτε.ιιεΙι!1οΙιει· ιιιιτ1 Με ι1εεΙιε1Ι› ιι1ε!ι1ε Βε

6101811: Ιιιτετιιειἱοιιε!ετ ;γιι.-8·εΙ›ιιι·1εΙι. Κοιιε·ι·εεε. Βοιιι

ΒερτειιιΙιει· 1902. νει·ε!. θειιιι·ε!Ιι!ετι 1.· Θ”. 11102.

ι·. .

8) Βοιιατά1: 'Ι'ει;ΙΙο !ετετε!!πετο ἀε! ρεεε εεε 11Ιο-εεεε

111811. Αιιιι. ό! σει. ε 8111. 1898, Νικ 1.

')1.ε.



2ετεοοεοττεε, άετ ΑοετττοεΙτ «Ι.ε.τετε.τεεοοτττ τ1οτεο Με

θε ριτοτε» τετ 1) 2ο τεοε οοά 2) οοετοτοτεεο εε εοοε

εττοττοτ, τ1ε.εε ετ Μοτο Με ρτε1ττ.τεεο οετετεοοετ ενετττεο

1τεοο.

Με 8ντορογετετ.οοττε, νεο 8τεεοΙτ 1777 νετ εΙ1ετο

εεε ετοτεεοεο θτοοτ1εο τοε.οειιττεττ οοττ :τοσο 2οετετ ειτε

εεί11οτε, Με Με το ττετ Ρτετττε οτεοτ εε τεεοτ ετοοτττ

εετο 1τεοοεο. Νοεοοετο ετε το :τετ νοτοοπτεερττεεοεο

Ζεττ εεοοεΙ1 το 7εττοτ εεττετ:, ττε.οο νντεττετ Βοττε άετ

80-εετ .Τεοτε νεο οεο 1το1τεοετο οοττ Ρτε.οοεεεο ε.οετ

Ιτε.οοι, ννοτττε ετε εεοττεεεττεο 1895 Δε! ττετο θεο. Κεο

ετεεε το Βτεετε.ιι τοτε ετοετ 8917188811 Αοοετεοοε εετοετο

εενντεεεο. 1ο 1)ευτεεοΙεοε ετοιτ εε οεοεο Ζννεττε1 Ε),

ττετο Πεορτνεττεεοτετ άετ Βετοροχετετετοτε, Γ. Ετοο1τ τ),

Βεοτοττ1"'), Ε'τττεεο ") οοε ετοτεε εοττετε, Με ετεο

οεεο οοεοοετεο άετ 8γτορογετετ.εοττε ττοεεετο.

Με Πτεοεοεο, ντετεοε Μεεετ Αοοετεοοε εοετοοττε

Ιτεεεο, ετοττ:

1) Με οοοε Μετοττ1τττττοοε Μεττε.1ττε.τ, οετ

νετεετοΓεο ‹1οτεο Με 1οτ”ε1τττοο ττετ 177ιτοτ1ε. νεο 85 θ.,

τιοεεείττοττ νεο Ρτοε.τε η) Με Βετ ω). Πεοεττεο εποε

60 ρ0τ. ττετ Ψεεοοεττοοεο. νεο 170 Μτ11εο νεοΖννετ -

1ε1“), Κττετοετ ω). Βετ ιτοτ1 Ρτοετττ Ν) ετε.τοεο

15 Μοπτετ, ε. ο. 8,5 ρω.

2) ΜεΒΙεεεονετ1ετ.2οοεεοο.8εοετοεοττεεε.

Ρεοεττττεοττε Βτεεε άετ Βτε.εε εττετ 2οτο τοτοττεετεο Ετο

ττεεε το Με Μοεεεε (τετ ΒΙοεε, τοττεεεο, εποε οτεοτ: εεε

Οτεοο, νετ άετ Βγτορονεεοττεοοοοε, ε.οε εετοεο Με.

ροο1ττεο εεΙεεε1 νετ, νοε ττοττεεοε εεττ οτεοτ Πτι· Με

ερετετε 8εοτε1τεε1 άετ Βτεεε τττετενεοτ εετο Μ1τττε, ετε.ττ

ττοττεο. νετεεεεοινοτττεεο τνττ ειτε οιττ Με ε.οετ.εοττεεοεο

νετοΜτοτεεε. Μεο ετεοτ :ιοί άετ Αοο. (εοτοετοτοεο ειτε

0οτεοε.1τ-Βεετοετο"), Με τοοτε Με Βτε.εε τοττ

άετ Ητοιετννε.οο άετ 8γτορογεε Μιτεο οεο Ι.τεεττιεοτε.ρρο

τετ το 7ετοτοειτοε ετ;εοτ. Βεττο Αοεετοεοεετννεττοεο άετ

θε1εο1τττοεοεο τοοεεεο οε.τοτεετοττεε ειιτο τοτοττεετ.εο Με

Με. ετο- τεερ. εοτετεεεο. Πττοττετετοοοε εεοντετε Ομο

ττττεο άετ εεοτ.οετεοτεττεο ΒΙεεεοτοοεεεε. ετος! 1:ετοε εε1τε

οεο νετ1τοτοτοοτεεε οεεο 8. Μττ ρετεεοττεο, τ1εττεο ττετοε

ετεοεο Βτίοοτοοεεο 11οετ Με Ορετοτ.τεο οεετττε, τετ ετο

οε.εοοετττεετ εεο1εεοτετ Ετοάτοεο τω Με θ. εεοττεοεο.

θεο τεο ττοεο, ενττοτεοε τοετοεε 8τοετεοε.οτεοτοε.ττεε ττο

Αοετε.οττε, ετο άετ Ι.ετροτεετ ΚττοτΙ‹ ετοε Βτε.εεονεττετεοοε,

Με ε.οεεετετ εεοννετ 2ο εεο!τεεεεο πετ. ΠΜ εε ορεττεττε

ττετο εοοετετ Με Ζενεττ:ετ εετοετ.

8)1)τε Β1ιιτοοεεο, οτε Ποετττε.τεοτε τοττ.

οε.εοΓετεεοτ1ετνετεττετιιοε, Τοτετοοεεε οοά

Βτοοε1τε. Ετετετε εοτετεοεο εεε οεο 8εοννεΙΙ1τετρετο

:τετ Ο1ττοττε οοά Πτετοτε, ντετεοε Μεοτ. ιτοτετ ττετο Με.

ε.τεοετοτο τοτεο 502 οτιοεο. Χοπ ντετττεο Με 7ετοε.1τ

οτεεε :ιοί άετ 2. Με. εοτοετοτοεο ειτε ι1ετο Αοετ. Αι1εε

νεο Ηεττοτοε.οο, νετ Αοεεο εετττοττ. Με νεοεο

ρ1εττοε άετ Βτε.εε ννετττεο εοεεττεεεο, τοτε ετοε Βτοιοοε

το οεο τεττεενοτρογεετεο Βοοτο ποτ 11ετεε οεο νεο 186

1τ'οττεο νεο 8. :τετ οε.εο Βοοτοτε:") 12 πιο! Ροτεε

τοεετε, 44 τοε.Ι 8ερετε τοτε 10 ΤεττεείοΙ1εο, 14 απο Ψιτο‹1

εττετοοε, 12 τοε.1 Οεττετο άετ πι" ετο. 97τ11τοτοε "')

οεεοοεοτετε 1.οοεεοετοοεΙτεο, Με ντεεεο Τοτεοτοεεε το

οεο νεοεοοετεεο άετ Βτεεε εοτετε.οοεο ντε.τεο.

4) Με Ιοοεεε.τοε Βε1τεονετεεεεο2 οοά εεο1τεεε1τεο

5) Βετ Βε.οετεττεΙε.

τ) ετ. Ε). Κ ε ο τ· ε τ: 8τιτοοιε1τετ'ετετ. Μεοε.τεεεοτττ'ε Ε. θεοοτιεο.

ο. θ”. Βεοτ1 ΧΧΙ, 11είτ 2 ο. 8.

°-") τοτε.

9-9) τοτε.

*η θοτεοε.Ιτ -Β.εετοετο: Με Ετοτε.ο1τ.ττ.ννετοΙ. θε

εεο1εεοτεετεε.οε. 1900, ετ'. Με. ε.οτ' Ρε.ε. 298.

Ν) τ. ε.

Π) τ. ε.

Αοε12") ετοτ πιο, Με; Με 19τετ1ετοετετ;ε11οοε :Με

νεττεο θεονεττοϋεεοε οε.ε1τ θ. το οεο ΖντετΓε1°εεοεο

Γεττεο ετντεεοεο 5 117εεοεο οοά 10 Μεοετεο εεοννοο1ττε.

177ετεεοετεε.ιιε τετ οτεοτ. εεττεο Μιοετοο οετοεοετ.11εο που

εεο. Μεο Με Με Μιοετοττε Ετννεττετοοε εεεΒεε1τεοε,

Με οετοττε οοεο Θ. Ζοτττε1τοτετοτ, Με ετοεο ετσεεεο νοτ

τετ1 τετ ενεοτοετΙε ερεττετε θεοοττεο εεεετεοοετ.. Ρεετε -

1οπο2') Μιεεεεο ετοΙτετττ το ττετ1οετττοιτεο ετοετ τὶ

οτεεεο θεντεοεοτττεοε εε ΒτεΙτε ετοετ ίεετεο 7ετννεεοειτοε

άετ Βντοροτεε εοετ ετοεο Νε.εοτετΙ, Με ετοεο νοττεττ.

1Σε τετ. οτεοτ ννοοττετοετ, ννεοο ΜΙε Μεεε ε.οεεϊττοτΙ:εο

1το1εο νετοετοτοοτεεε οετ Θ. ντε1ε θεεοετ εείοοεεο οε.οεο.

Οοο εε οεοεο εοεο ινττ τοι Α1εττεοοτε-8ττίτ ποτ εε. 8000

θεοοττεο οτεο1; ετο ετοετεεε Με1 Με 5. εοεεετττοττ, εοο

ττετο οτε νετ 1τοτεεοτ οεεο ττετο Κοτεετεεοοτττ: εεε τοτε.

ττνετ Ιοτ1τττε.ττεο οεο νετ2οε εεεεοεο, τεερ. Με Κτο‹1

Μττεο Ρεττετε:τοο οοά Κτε.οτεοΙοετε-ττγρετε εεερίεττ.

)ιντε Μετα εε οεο τοττ οεο ΚοτορΙτοε.ττεοεο ντε.οτεοι1

:τετ Ρο1ττετετοτε οοά οεο 0ε.οετεττεΙεεο οε.εο θετ

εετοεο? 11.ε τετ οε.ττττ1τεο νετίτττοτ ετο εοτ.εο1ττεεε Πττετ1

Μιτττοετ 2ο Μοτο, ιτεοο, νττε ε.οτεοεε ετντεοοτ., ετο‹τ Με

τετ.2τ οιττ 46 Ε"ϋ.ΙΙε, οοεετε ετοεετεεοοετ, νετϋτ1εο1Μεοτ.

Πεοοεεο ΜΗ εε τοττ εεοετοεο, Μιεε νετεεοτεεεοεε εεοτ

2ο θοοετεο τετ Με Ροοτετοτοτε ερττεοτ.

1.ετ‹τετ Μο τεο οτεοτ το άετ Εεεε, ρτεοεοτοεττεεο Με

Μετοτεοετ ε.ιτειοετοεοεο, ιτεοο το οεο τοττ εοεττοεττεοεο

Ι.ττετε.τοτειι12ετεοοοοεεο τ”εοτεο το ετοτεεο Ε'ε11εο Με εε

οειοετεο Κτοο1τεοεεεεοτεοτεο. Αοετ εε ντετετεοτ Γεετ:, τ1ειεε

τεετ ΜΙε Αοτετεο ετεο ττοεεετετ εοοεττε εοεερτεεοεο. νετ

εΙΙετο θτεττ”), ττετ ττοετ 9 Ποτε οεττεοτετ, ειτεεείοοτε

νεοΡεετε!εΠετο4Ε'ε11εο,νεο8ε.τετττοεοοτ18εοτ

1το ε- τοτε ετοετο, νεο τοτο εετοετο -- το ετοετο, νεο θε! ε ε

ττοτ ο. Βο ο ε. τ ετ τοτε ετοετο, ΜΙε Μεεε Με», εεετ ετ, ετοιτ

ε1ε.ττ υοτ! νεττετοοτ1τε εετοετο. νεο εε νε1ττε **) Με

3 ?Με τοττ ττετο οεετεο Βττετεε ειιεεεΓοοττ; 2 άετ πω.

οεττοοεο οο1τεο ειτο1εοττ1ε Τεττιρετε.τοτεο, ττετ2ττετο Ιτεοοτε

Με ετοε οετεττε ετο 18. 'Γεεε ρεεε. ερ. Με Βετο. νετ1ε.ε

εεο. Πεοετ Με Ρ'ττ11ε νοο Β.εετεε οοά Μεοτετ (Ατο

ετετττειτο), εειντε ττοετ 8 ?ΜΙε νεο Μεττεε οτ οποτε τεο

1τετοε εεοε.οετεο Αοεε.οεο εοεττοΜε τοοεοεο; ε.οετ ε.οεο

Μεεε 5 -εεΠεο εεοετ1τ εετο. Πει· Μενετ'εεοε “) τοι

ετε.οε εο1 21. 'Εεεε ω, οεεοετε Τετορ. εττετεοοε 88,10.

Βοεοεε ττεοοτε Με Ρετ, νεο Ατοετ”) ετο 25 '1'εεε

εεε Βετο νεττε.εεεο - Ρτττοε. τοτ;εοτ.τε. 1)ϋιτεττετο

εεοτετοτ τοττ ρττνΜ1το «ετε 1τεοοεο Ματ τοοτε ειπ εοο

1τοτε.οεο Ηεοετοτοτε» (πιο ττετοτοε Μιτου! ερε.τετ οοεο

εοείττοτ1τεο το ερτεεοεο) «ττοετεεοεο, τεο οε.οε εεττ.τ1ετο

10 ΜΜΜ ερεττεττ - :Με τοτε ΒτΓεΙε», 7 Μινεο ετοττ οε

τεττε νετεττεοτττεοτ. κ). Ε.οεοεο εοοεττε νετ1τείεο 5 Βετο:

νεο 1.εερε1ι1"). ΙΒτοε νεο οεο ΚτεοΙτεο ινοτττε Με

τεττε Μο 17. Τε.εε εοτ1ε.εεεο. Αοεο ΖννετίεΙ "ή ειιεεεττ

ετεο οτεοτ ενεοτεετ εττοεττε. τοι1ετο ετ εεετ: «Με 14εττοοε

τνε.τ ποσο το οοεετετο Ποτε ετε.ττ ιιοτ1 ττεοετίτετ; εοετ»

εοετ ετ τνεττετ «ε1τεο οτεοτ εοιτετε, Με τνττ εε πιο άετ

Μετοτεττεο θ. ειοεο εεεεοεο οοοεο».Έ'εττεοτ Με οεεο

εεοτετε το εετοετο Ποτε ετο 24. 'Εεεε εοεεΙοτεε θεονετ

τοϋεεο. ννετεοετ ω) εοετ: «ννττ οοοεο ετοοτε.1 Με Βοοε

3°) Ατεοτν Ε. θγο. Β‹1. 58, ρε.ε. 294.

Μ) Ζεοττ·ε.1οτε.ττ τ. θγο. 1903, Ντ. 4.

22) ΖεοετοΙοτε.ιτ έ'. θνο. 1902, Ντ. 48.

π) Ζεοετ·Μοτοα έ'. θνο. 1902, Ντ. 37.

“") Ζεο1τ·εΙοτε.τ.τ τ”. θ”. 1908, Ντ. 19.

Με Ζεοετε.Ιοτειι τ. θνο. 1008, Ντ· 49.

Μ) ΖεοττεΙοτε.τε τ. θεο. 1904, Ντ. 42, οοά Ατεοτν τ. θ”.

Βεοτ1 72, Ρ. 275.

20 Ζεο1το1ο1ε.τ.τ. Ε. θεο. 1904. Ντ. 46.

Μ) Ζεοττετοτετ.τ. τ. θεο. 1905. Ντ. 1.

10) Ζεοττ·ο.1οΙοτ.1: τ. θνο. 1904. Ντ. 86.

Μ) νντττετετοοετετεεΙιε εεοοι·τεοτΙΕ.-εγοϋ.ουτεε. θεεε11εε1τε.Π.

8τι2οοε 20. Ε'εο. 1904. .
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τοπιιε πειπεειιτ. Βιε πετ πεε νο11επΓπειιιεπιπτ, πε ειε

ππτει· ε1Ιεπ Πιπετεππεπ ειπε·νιε1, ι·ιε1 εε1ιοπεππει·ε Ορε

ι·ετιεπ πει·ετειιτ, ε1επιε Θ». 4_Ρε1Ιε νοπ Ο.,ν. Ε'ι·επ ιιπ ε")

ειππ ε11ε Βιεττ πππ εε1ιπε11 εεπει1τ. Μειπε Ρετ. ετεππ επι

28. 'Ειπε ειιι, πεεππειπ ειε ειπ1ειε1ιτ πεπει·1ιεττεεΨοεπεπ

πεττ ππι·εππεπιεεπτ, ειε 1ιπειιετε Τειιιρει·ετπι· πει· 88,40.

Ππεει· επειτει· Ρε11νει1επιτ1ειπει· ιιιε1ιτ εε εππετι€.Ρετ.πε

τιππετ ειππ ειπ 30. '1'επε ροετ. ορει·. Με 1ιεετ ποιιπ .επ

Βεττ. νοιεπεεεπιε1ιεπ ιππεπιε κι εειιοπ πιει, πεεε ειε ιπιτ

380 'Γειιιρει·ετπι· επι πεπ Ορειετιοπετιεειι 1ιειπ. 1ιΣιπ Τει1

πει· Ειιιεπτε πει· πιι·πε1ιεεπΙιεπεπ, πεε ειπε ιιιιιππε1

πειτε Ιπνο1πτιοπ πεε. 11τειιιε ειιι· Ρο1Βε 1ιετι.ε. Απε πει·

11οεπιοετεεε ιεεπ1τιειτε ππεπετπεπιεεπειπ1ιεπ πει· επειιπε

τινε Ρι·εεεεε ιιπ ι·εοπτεπ Ρει·ειπετι·ιπιπ ιπιτ 1ιοπεε1ιπτι

νει· Τιιι·οιπποεε πει· Βει:1ιεπνεπεπ τεεπτει·εειτε ιιιιτ Ρπ1ε8

ιιιεειε πει· επτεμι·εεπεππεπ ιιπτειεπ Ειιτι·ειπιτετ. νει· ειπει·

νΨοεπε πειτε ειε ποιιπ πεεοιππιεεειι·επεππε Τειπρει·ετπι·επ,

πιε πετιε επ 40° πππ ειπεπ επτειριεεπεππ πεπεπιειιπιπτεπ

Ριι1ε. Ιπ πεπ 1ετπ.επ Τεεεπ ιετ ειπε πεεεπτ1ιεπε Βεεεε

ι·ππε πι 1ιοπετειιειεπ. Πει Ρι·οεεεε ιετιεπεπιε11ε1οιιε1ιειει·τ

πππ Ρετ. πιιπ 1ιπειιετ πεπιεειιειπ1ιοπ εε1ιι· πε!π εεεπππειι.

1)ιε εεεετετε 1Νιιππε πετ πεειτει·τ, ιετετ ιετ ειε επεοιπτ

ι·εε1ιτιοπειοε. Βιε Κιιοεπεπειιπειι ετειιεπ ειιι” ειιιεπ 1ι'ιππει·πι·ειτ

επεειπεππει·, ειππ πεπ Βιεττ πππ εε ιετ πει·ειτε πεπιεετεπε

ιπ πεπ πιπτει·ειι Ρει·τιεεπ ειπε πει·πε ππι·πεε νειπιππππι.;

επ ρε1ριει·επ Βει Ε'ιειιιοπ πππ Ειιτειιειοπ πεε Οπει·εοπεπ

1ιε1ε ιετ πει Βιειο1ιεειτιπ ιπ πιε Κποεπεπππππε ειπεει”ιιιιι·

τειπ Ε`ιπΒει ειπε 1)ιειο1ιετιοπ πει· Κποεπεπεππεπ πιειιτ πι

1ιοπετετιει·επ 82).

3 Ρε11ε ειππ1ετε1νει1επιεπ.Ειιιει· νοπ Βε ι· η Πε ι· τ"').

Τοπ ειπ 8. Τεπε ροετ ορει·. Βει· Βειιτιοπεπειπππ ει·πεπ

ίεττιεε 1)εεεπει·ετιοπ πει· θι·Βεπε. Βεττ εεπι·ειπτ πεπ

τι·επι·ιεεπ Αιιεεεπε πειπ Οπ1οι·οιοιιπ επ. Βεπιπ ιπ Μ) νειι

Ιοι· εειπε πειπεπ ΡεΙ1ε επ 8ερειε, επεεετιειιπ νοπ ειπει·

1πίε1ιτιοπ πει· ντιπππε πππ πετ, πιε ει· πιει, ε11ε 1ιιιετ επι Ρυ

πιοτοιιιιε νειιιει·επ. Βειπει·1ιεπ ιππε1ιτε ιειι ιιιει·, πεεε πει ειπε

Ρει1 επε1ι ιπιτ ει·1ιππτει '1'ειπρει·ετιιι· πιι· Ορει·ετιοιι 1ιειιι πππ

επεεειπειπ πεεεπ Βιιιτππε ει πτειο ειπε ιπεππε11ε Ρ1εεεπ

τει16εππε ειιεπειιιιιι·τ πειπεπ ιιιπεετε, 1)ϋπει·1ειπ88)

Β1ειιπτ πιεπτ, πεεε Βε ιι ιιι ιπ ειπ 1ιεεπτ πετ, εειπε ππΒιιπετι

πεπ Απεπειι€ε πει· Ρ. επι Με: πι 1εεεπ, εε 1ιεπιι ιπ

εοΙεπεπ Ρι·εεεπ πιιι· ειε Ει·ίε1ιι·ππε επτει:1ιειπεπ. Βιε ιετ2τ

ειιι·ιο1ιτ πιε Βιιε1ιι·ππε πιπππετεπ πει· Ρ. επτεεεεπ πεπ

πειπεπ Ρει1επ Βεπιπιπε. ννεππ πιι· πεπ Τοπεειειι νοπ

Βεττ ιπ Απι·εειιπιιπε πιιιιεεπ (πει· Ξε1ιτιοιιεπειπππ ιιιεπτ

ιιεε ειπ Βεεπτ πεπι), εε ειειεπτ ειππ ειιι πιε 40 ?ειπε

ειπε Μοιτειιτετ νοιι σε. 4,8 ΡΟτ.

πω. πιε νει·1ετπιπειεπ πει· Βιεεε εππετιιπτ, εε πιτ πιε

επι 1 Γε!! νοπ Βεπιιιιιι Μ) πιι·Βεππε ετπεει ει·πε1ιπτ. Ιιι

ιιπεει·ειιι επειτεπ Ε'ει1ε ππιπε 81ειειι ροετ ορει·ετιοπειπ πιπτι

8ει· Ηει·π επτ1εειιτ, πεε1ι ειπιε;επ $τπππειι πει ει· ιεποο1ι

ιιιει· πππ ιετ ιιιει· 8επ1ιεπεπ. Με Βιεεε ιετ επεοιιιτ ιπτε1ιτ.

Μι εεπι·ειπε πιεεε Βιιιτιιπε ειπει· Κοπτπειοπ πι, πιε πιε

Βιεεε πεπιεππ πει· Ζειιεεπειιτιειιτιοπ ειιειιι·επ ιππεετε,

πεππ ππι·επ ιπειπ νει·εετιεπ πιιι·πε ειε Β1εεε νει· πει·

Ορειετιοπ Ιειπει· πιεπτ επτΙεειτ. $οιεπε Βιεεεππιπτπππειι

πεοπεοπτετ πιεπ Βε1εεεπτιιεπ πει Ζεπεεπεπτπιππππεεπ

επε1ι ε1ιπε Ριιπιετοιπιε.

Β ε π ιιι ιπ Μ) ει1επτ ιπ εειπεπ πιιπ Ρειιεπ Βιεεε ιπ πιε

Βε1ιειπε, πιε ιπιτ πει Ριιπιοτοιπιε-1ινιιιιπε 1ιοπιιπππιειεττειι.

.”) λιιιιποπεπει· ιπεπιειπιιιειιε Ψοεπεπεεπι·ιιτ 1905. Νι·. 10

Ή) Νεε1ιτι·εις πει πει· Κοι·ι·ε1ιτιιι·: Ρετ. ιετ ειιι 66 'Ι'επε ποπι:

ο». .<ιειιιιππ επι1εεεεπ.

3.) Θεοττιεε1ι πεπ. πππ ειιι·π,·. ιοιιι·π.

π1ετι τ. ε”. 1904. Ρε,ε·. 1199.

Μ) Μοπετεεε1ιι·τιτλι. Θεππι·τειιιΙτί π. Οι”. 1908. Βεππ ΙΠΠΙ

Πει'τ π.

1904 πεπ. ει. Ζεπτιε1

8οιειιεε ιιεττε επεπ 1)ππει·1ειπ") ειιιιπε1 επ _νει·εειε1ι

πεπ. Βε πει· ιιιιιι επει· ιπ πιεεειιι Ε'εΙιε πεπε ιιιει·, πεεε

πιιι·ε1ι πεε ππεεπτεειπε $ρι·ειεεπ πει· Βειπε πει πει· Ειτ

ττε1ιτιοπ πεε ει·οεεειι Κοριεε πει· Βιεε πεππι·ε1ι επτετεππεπ

πει, πεεε πιε Βε1ιπιττεππεπ πεε Βεε1ιεπε πι πειτ επεειπ

εππει· πιεπεπ πιιπ ειε πιει·ιπιτ ιπ νει·πιππππε ετεπεππεπ

1117ειεπτει1ε επεει·ιεεειι πιιτπεπ. Τι·οτεπεπι ππι·πε πιε Βε

ιιοπνειεεεεπε Με ιπ πιεεεπι πειτε ιιπ πεπεεπ ειππ κινε

εειιτ1ιεπ εεετπι·τ: ειιι 18. Τεεε 1ιοιιπτε πιε Ιζι·επιιε πιιτ

νο11ει 15'ππ1ιτιοπ πεε Βεε1ιειιε πεε Βεττ νει·ιεεεεπ.

πιιι 1επτεπ 81ειειι ιιεειι πει· Ιππτπιππιιπε ιπ ππεει·επ

Ρε11επ πιε Βεπειπε ιπιτ ΒιιιεεεΙπ ιι·ει πππ 1ιοπιιτεπ επί

πιεεε νι7ειεε ιιπτει· Κοπτιο11ε πεε Απεεε ππι· 1ιοπετετιει·επ,

πεεε πιε1ιτ πιο εει·ιπιζετε 1.εεειοπ πει· θε1ιειπε ετεττεε

τπιιπεπ πειτε.

πεε πππ πιε Βιιιτππε πππ πιο Βε1ιει·ι·εο1ιππε πει·

εειπεπ εππετι·ιι1°τ, επ 1εειετ ειππ ππι· εεεεπ, πεεε ει·ετει·ε

πιεπτετει·1ι ιετ πππ σε Βεπει·ιεεπππε πει·εειπεπ 1ειειιι.

1)ιε ιπειετειι Απτοιεπ ερι·εεπεπ ειππ εππ1ιε1ι εεε. Νπι·

Ζ π ε Πει *ή πππ Βειι ιπ πιω) ποΙ1επ εεππει·ε Βιιιτππ8επ

ει1επτ πε.πειι.

Με Ριε1ιοπνειεεεεπε ιιεε1ι Ρππιοτοιιιιε Βεπειιππει·

πεπιεπιπεπ πεετι Βι·ιπρπγειοτοπιιε ι.ιε1ιτ νιε1 εε1ιιιε11ει· νει·

ειππ. 1)πι·επεεππιττ1ιεπ ιετ εε 1ιεπιπ ειπ Μοιιετ, πεεε πιε

Ρετ. ιπιτ επεο1πτειιι θε1ινει·ιππεεπ πεε Βεττ νει1εεεειι.

θειιιιεπι1πππε πιιι·πε πει·ειτε ειιι 14. 'Εεεε πεοπεειιτετ.

Κειπε ειπειεε νοπ πεπ 42 Ρετ. πετ ιι·εεππ ειπε 0ιεπετϋ

ιππε πεοππεπε1τειι; επεπ νοπ ιιπεει·ειπ 1ετετεπ ΡειΙε ιετ
πεε θι1ειεπε πι ει·πειτεπ. Δ

(8επιπεε ειπ).

Ειπ Ρε" νοιι 1ιιιρετιπε ιιει·ρετιτοι·πιιε πει ειιιειιι Κιιιπε

νοιι 18 Μεπετεπ.

νοπ

1)ι·. 'Πι. Κιι81ει· ιιι Νειιεπππι·ε (Κπι·ιεππ).

 

νοιι πιεεει· νοπ Ηεπτε. επει·ετ 80 πεπεππτεπ Κι·επ1ι

1ιειτ πιιι·πεπ επιεπεε ππι· ΡειΙε πει 8εππειι€ει·επ πεεεπι·ιε

πεπ. 1)επιι πιιι·πεπ εποπ εοΙε1ιε τει Μπιιπει·ιι πεπειιπτ,

ποιιπ ιετ πιε Ζεπ1 ιιπιπει· ποιιπ ειπε εει·ιππε, πεεπ Α1

πει·τε 1.επι·πιιεπ (1902) 29 1ι'ε11ε. Οπ πει·ιιπτει· επειι

Κιππει· ειππ πεπππεπ, πιτ πιιι· πιεπτ πε1ιεππτ, πε ιπιι· πιο

Ι.ιτει·ετπι· πιε1ιτ εππεπεΙιεπ ει, ιεπεπιειιε νει·πιεπτ Επι

Βεππει· Επι, νοιι πιιι· ιπι .1ε1ιι·ε 1904. ιιπ Πει·πετ πεοπεοπ

τετ, ιεΒιετι·ιει·τ επ πειπειι. Ιιπ Ο1ιτοπει· νοι·ιεειι .Ιε1ιι·εε

πιιιπε ιιπ επ ειπειιι 1ιι·ειι1ιεπ Κιππε εε1ιο1τ, πειειιεε πεε1ι

Απεεεεε πει· 1πιτει·π εειτ ειπε ειπει· νιίοε1ιε εε1ιπει·1ιιεπ1ι

πει· πιιπ επ ειπεπι Αιιεεεπιεπε επ πεπ Θιεπιτε1ιεπιιττ.

Ιειι ιεππ ειπεπ επι επτπιε1ιε1τειι, πεπι Απεεπεπ πεετι

ετει1ι 1ειπεππεπ 1(ιιεπεπ, επ πειπ ειε 1·Ιειιτ πιιτ Απε

πειιιιιε ω· θεπιτειιειι «πιιπ πει·πιει πει·. '1'επιρει·ετπι·

40,8,Ρπ1ε 140.1)ιε ι·εειιτε 8ειτε πεε Ηοπεπεεε1ιεε, πει· Ρεπιε

πππ πειτει· ειπε πιει Ριππει· πιειτε 8τε11ε πει· 1πειιιπε1

εεεεππ πει· ιπιτ ειπειπ Απεεε1ι1επε πεπεε1ιτ, πει· νοπ ιεε

τει· 1ι1ειπεπ πειπιιι·ειείπι·ιπι€επ Βοπεπ πε

ει·επετ πετ, πππ πινει· ιπ πει· Ψειεε, πεεε ειπ Β.ε.ππε

1ιιειπε, 1ιεπιπ ετεε1ιπεπε11ιορίει·οεεεΡιιετε1

επειι ειππ πείειιπεπ, πιε πιιτ τιππεπι Ιπ1ιε1τε ειιιιιιι πεε

ιεπ. Βιε Ηειιτ πει· ειπ Βεππε 1ιε11ι·οεε 8ειιιι·πτ, Με πει·

Μιττε πι πειτει· ιιι 1ιοπεεπιι·ιεε1ιεπ Κι·ειεεπ

επεεεεεινε πιιπ1ιε1ι·οτ, π1επι·οτ, πππ1ιε1π1ειι, πιιιππ1ιεππΙεπ

ει·εε1ιειπεππ. · ·

Μ) Ζεπττειπ1εττ ι. θ”. 1904. Βπ.42.

") 1. ε.

"τ 1. ε.
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Με Εριι!ει·ιπ!ε ει·εο!ι!επ ιπ 8ε.πε ε!επει· 17Ψειεε !ειο!ι1

ε.!ιεε!ϋε!ι, πω! Με 111ιει· ειε ει·Ιιτεπ!πε Ρ!εε!ιε ειιιε!! ειε

ερεπιιτ, πιο1ι!; ε!εεεπίει·ιπιε ει·1ιο!ιειι. Ιπ ω· ΜΜΜ εει·

ει·!ιι·επ!ιτεπ Βτε!!ε !ι!!ι!ετε ειε ε!πε ειιιεεει·οο!ιπετε εε!!ι

1ιι·εππε Βοι·Ιιε. Με 8ε!ιι·ε1ιοπ νει, ννεππ νοι·1ιε.πι1επ,

μι” Θει·1πε. Νεο!ι ε!ι·ει Τε;ειεπ εε.!ι Με άεε Κ!ιι‹! νν!ει!ει·.

Πει· θεεε.ιιιτεπε!επι1 !ιε.ττε ειιιε !ιει!επτεπι1 νει·εε!ι!εε!ιτει1.

Με Ηειιτε!!ε!ιτιοπ πιει· ιιιε!τει· ιιοι·Βεεε!ιι·11;τειι πρι! !ιεεεο!ι1ε

ειε Βεπεεπ Οεπιτε!!επ, ι!!ε νοι·ι!ειε 8ε!τε εεε ι·εε!ι1ειι

Ορει·εο!ιεπΙιεΙε πιιά ειε ι·εε!ι1:ε ππτει·ε Βεπε!ιεεεεπι1. Με

Βεπε ε!πι·ο!ιε!ε!ι!!Βε 1ιειιιε.!ιε ΒΙει1εεπι1ε Εριι!ει·ιπ!ε Με εε

Βε!εετ ιιπε ειπε πεε!ι εει· ΜΜΜ επ Βεερεππι !!!ιει· ιιει·

ει!ιι·ειπ!ιτεπ (Με. Με 8ρεππιιιιε πιει· ινο!ι1 ε!πιε!ι Ειπ

1ι·οο!ιπιιιιε ππι! 5ε!ιιιιιιιρίιιπε !ιι ω ΜΒΜ ειιτετειιι!επ πω!

ιιπει· εε ετε.ι!ι, ι!εεε ειε τ1επε!!ε!ι ι·ε‹1ιε.ιε Ρε!τεπ !ι!!ι!ετεπ.

Μι !ιε!ιε εποε ππι· ε.ππε!ιει·πι1 ε!ιπΙ1ε!ιεε πιε Βεεε!ιεπ.

Μιε Ε'ιε!ιει· πει· ποε!ι εεετιεεειι απ! 41,2. Πε. ειε1ι εοπε!ι

1ιειπ ει!ιιεπ!ιτεε Οιεεπ Μιά, εε ιιιιιεετε Μι ε.!ε ειε Πι·

εεε!ιε εει· θεεειιιτει·Ιιι·ε.π!ιιιπ8 άειι Ηειιτε.ιιεεε!ι!εε επεε!ιεπ.

Με Ι)ιειΒιιεεε !ιοπιιτε Μι ι!ειιιε!ε πιο!ι!: ετε!!ειι, εε. ππι· Με

Κι·ε.π!ι!ιε!!; ειιιπ ει·ετειι Με!ε νοι·Ιιειιι πιιά ἱε!ι Επι· Ιιιιρετιεο

Ιιει·ρετιίοι·ιιι!ε, ι!εεεεπ Βεεε!ιι·ε!!ιιιπ8 ποε1ι ειπ ιιιειει:επ επί

εεε Κι·επΙι!ιε!τε!ι!!ε! ρε.εε1.ε, !ιι 1.εεεει·ε Ι.ε!ιι·1ιπε!ι επ

Βεεε!ιεπ !“επι1, τ!εεε ειε πρι· εει θε1ινιε.ιιΒει·επ νοι·Ιιοιπιιιε.

Νεε!ιι!ειιι Μι μπει ειε Βεεε!ιιε!!ιππ8 1ιι .Ι σε ε ρ!ι ε Ι.ε!ι ι·

1ιπε!ι πι!! ιπε!πειι Νοτιεεπ ιιπε! ιπειπειιι Ιε1ι!ιε!τεπ Επιπ

πει·ιιπεεει!εε νει·ε!ειο!ιε, Βιιι!ε ιε!ι Με Μεεποεε ινο1ι!ιιπ

εννειίε11ιεΓ:. Με Βε!ιι1.11ι!!11118 1ιοιιιιιε ππι· εριιιρ1οιιιετ!εε!ι

ειιιε. Νεε!ι ναειτει·επ ειε! Τει:,επ πειτε ω, ι1ε.εε εεε Κιιιι!

εεε!;οι!ιεπ ιιει·. Ιε!ι ει!! ιιοε!ι 1ιειιιει!ιειι, τ!εεε ειε Ε!1ει·ιι

πω! θεεο!ιεν!ετει· νοιι Εεεε ιιπε 'Γιιρει·1ιπ!οεε νε!!!ε 1“ι·ει

ενει·επ ππι! ε!ε!ι 111ιει!ιειιρ1 ε!εει· Βιι!;ειι θεει1πι!!ιειτ ει.

1ι·επτειι.

!!ε!ει·ε1ε.

ΑΙ1ι·ει! Ρεπι·επ: $1πτ!!επ 111ιει· Ρει·εποιε ειιεειιι!επε.

Ηγεἰεε. πιω, ε. εεε, ιοεε.

Ιπ άετ Βε!ιι!ι!ει·ππε εει· ρεγε!ιο!ος!εε!ιεπ Κεππεε!ε!ιεπ εεε

Ωιιε.ει·ιι!ε.ιι!.επ εε!ι!!εεει ε!ε!ι νει!. Κι· ε. ε ρ ε! 1 π επ. Με Κι·επ1ι

!ιειε επιΜε!κεΙε ειιιε ει!ε ειπε Ρει·ε.πο!ε, Με: άετ Ππτει·εε!ι!ει!

ενν!εε!ιεπ ε!πειιι @ιιιιει·ιι!ιι.πιεπρετεπε!!ιει· πιιά ειιιειιι Ξενι·ε!ιπ

1!ι·!ιειι !ει ω, Μ" ειε νει·Γο!ειιιιεε!ι!εεπ ρε! ει·ετει·ειπ εεε !π

εει· Βει;ε! ππι· επι !ι!εε!ιτε!πτει·εεεεπ, π!ε!ιτ πιπ ν1ιε!ε Ιπτει·εεεεπ

1ιεννερ,·ειι. Με θι·ϋεεειιΜεειι !ιεΙιεπ ε!ε!ι πο! εει· Ριιι·ειιο!ε. επω

ι·ιι!ειιε Με !πιιει·!ιε.!!ι ω- ιιι·επεεπ ε!ιιεε ετε.ι·1ι ει!ιϋ!ιτεπ Βε!!ιετ

Βε!!!!ι!ε ιπ!ι ε!!ιζειπειιιει· Βε!!ιει!!!ιειεο!ιετειιιι8. ε!ιιπεε111ιιεε!ιιιιι

εειι εε!ι6ι·ειι ιι1ε!ιτ ειιιε Β,·ειιι6!ιπ!!ε!ιειι Κι·επ1ι!ιε!τε!ι!!ι1. Με 1111·

Ρε.ιε.ποιε. ειιεει·ιι!ειιε ε!ιει·ε!ιτει·ιετ!εε1ιεε Ηγιιιρτοιιι !ετ 4!ερ,·ε;.ςεπ

Με ε11ε!ιτ.!ιιε Βε!ε!ιει!ιε!ε, ιινε!ε!ιε ξεεοε!ι ιιι ε!πειιι νοιε·εεε!ιτ!ι.

τεπει·επ 8τε.ι!!ιιιιι ε1!πι1.!.!ι!!ε!ι ει!ιπ!ιιιιιιτ, επι! ε!ειο!ιεε!ε!ε

ειπ 8·ενσιεεει· θιι·εά νοπ ρερο!ι!εε!ιει· Βο!ινν21ε!ιε !ιειιιει·!‹!ιει· Μπι,

»νε1ιι·επι! Μ ει.;πειι σει· Αιιε!ε!ιτ Μ. ι!ε.εε Μ! Ω11ε!Η11!8.!11.8Π

εει· !πτι-·Ι!ε!ιτ !ιιιπιει· πιινειεε!ιι·ι. !ι!ε!!ιι. Με Ρι·οι.πποεε εει·

Κι·ειπ!ι!ιειτ Μ: ιιπεϋπει.ιε·, ο1ιννο!ι! νει·!ιεεεει·ιιπε,επ ειιιιτειειι

!ι6πιιεπ. Ειπε !επει!ε.ιιει·πι!ε Ιπιει·ιι!ει·ιιιις !π ειιιει· Απετε.!τ

νν!ι·!ιι. πεο!ιι.ε!!!,ς.

Β 11 ο π.

Ρι·οτο1ιο11ε άεε νει·ειπε Μ. Ρετει·ερει·εει· Δει·ετε.

8!τειιπε νοπι 26. Αρτ!! 1905.

νοι·ειτεειιι1ει·: Β! ε ε ε ι ε. Βε!ιι·ετει·: ν ο ε ε.

1. νν!ει!!ιπ1ι·οΠ': Νεπεει.ε Βι·εε!ιπ!εεε άετ

Ο1ιο!ετείει·εε!ιιιιι8·.

εει α" !ει:ει.επ Ο!ιοΙει·ε-Βρ!ᾶειιι!ε εει· πειιιιε!εει· μι” ειπά

ω! ι!ειπ θιερ!ετε εει· Ο!ιο!ει·ει'οιεε!ιιιπ,ε ιν1ει!ει·ιιιπ ειιιι€ε Γειτ

θ

[

εε!ιι·Με ειι νει·εε!ε!ιπεπ, ενε1ε!ιε ε!εει: πει· νν!εεεπεε!ιεΗ11ε!ιεε

Ιπτει·εεεε εεεπερτιιε!ιεπ, εοπε!ει·π εποε νοε ρι·ε!ιτ.ιεε!ιει· Βε

ι!ειιτππε ειπε.

!π ά!ε.ειιοεε!εε!ιει· Βεε!ε!ιιιπε· ιιιεε!ιτε εεε εε!;ιοιι

ενε1!ιι·ειιι! εει· !εεετειι Βρ!ι1ειπἱε εε! εει· Απννειιι!ιιιιι.ζ· ι·ε!π Β ε. Β

τει·ιο!ορ·1εο!ιει· Ππτει·ευε!ιιιπε·ειιιε!:!ιοι!ειι ειιιε

εενν!εεε Πιιειο!ιει!ιε!ε εε!ιεπι1. Με επ ει·ενει·εεπ 8881111, ενιιι·ι!ειι

ιιι1τνει·νο!!!ιοιιιιιιπππε εει· 'Ρεε!ιπ!!ι !ιπιιιει· ιιιε!ιι· ν!!ιι·!οπειιε.ι·ι.επ

!π ιιει· Νε.τιιι· ειι!Β·ειιιπι!ειι, ννε!ε!ιε ε!ε!ι ιιιοι·ρ!ιο!οε!εε!ι από

!ιπ1ιιιι·ε!! ιι!ε!ιι. ιπιτ 8!ε!ιει·!ιε!τ νοπ άειι εε!ιτεπ Ο!ιο!ει·εν!!ιι·ἱοπεπ

ιιιιτει·εε!ιε!ι!επ !!εεεεπ, ινε!! ειιιει·εε!τε Με πιο!ιτ ε εε!!!εε!ιεπ

Αι·ιεπ !ι!ενν·ει!ειι εενν1εεε Με εε!ιτε ΟΙιο!ει·ε ε.!ε ε!ιει·ε. τ.ει·ιετ.!εο!ι

επεεποπιπιεπε Μει!ιιιιε!ε επι· Βο!ιειι ει·ιιε·επ, ιιπε! ινε!! επάει·ει·

εε!τε, Με ιιοε!ι πειιειι!!π,=;ε Βει·εετπ ε νι· ιιπ Ιπε!;!τ.ιιι 2111·

ειιρει·1ιιιεπτε!!ε Μει!!ε!π ειιι ε!εει· Βε!!ιε νοπ 8!!ειιιιιιεπ ειιιε

Ρει·ε!ειι ιιπε άειιι Κεερι-θε1ι1ετ πε.ε!ιεεεν!εεειι Με, ειιιε!ι !ιε1

Μεε!ι 1εο!!ει·τειι ε.ι11:!ιεπτ!εε!ιεπ Ο!ιο!ει·εν!!ει·!οπεπ ι!!εεε εοε·ε

ιιε.ππιεπ ε!ιε.ι·ε!ετει·ιει.1εε!ιεπ Μει·Ι·ιιπε!ε !'ε!ι!ειι !ιϋιιπειι. Πιετ

ι!ιιι·ε!ι ννιιι·ι!ε Με Βει·Ιειιι.ππε εει· 1ι!ο!οε·1εε!ιεπ Ππιει·

ε ιι ε 1ι ιι π ε ε ιιι ε ε !ι ο ει: π !ιιιιιιει· ιιιεΙιι· !ιι άεπ νοι·άει·ει·ππά

8·ει·11ε!ιε. Με Η!!ι'ε εεε !ιε!ιειιιιιεπ Ρ ί'ε 1 Πε ι·'εε!ιεπ Ρ 1ι ε. ιι ο -

ιπε π ε !ιδιιιιειι εε!ιτε 0!ιο!ει·ε.ν!!ιι·ιοπεπ νοιι ιιπεο!ι!.επ ιπιτ

θ!ε!ιει·!ιεὶι. ιιπτει·εε!ι!ει!επ νιει·ε!ειι; _ιει!οε1ι ει.6εετ. εε!ιιε Απικεπ

Μ" 1π εει· Ρι·ε.ε!ε ε.ιιεεει·1ιε!!ι ινο!ι!ε!πεει·ιε1ιτειει· Βεροι·ετο

ι·!επ επι” ειπε Βε!!ιε νοπ Βε!ινν!ει!ε,ι!ιε!τειι. @ΜΜΜ ε1ιεεεε!ιεπ άε

νοιι, ι!ειεε Με ει·ίοι·άει·Ιιε!ιειι Μεπιριι!ετιεπειι, πιπ ιπε ΑΜΠ!

ειιιι8· εει· ν!!ιι·1οπεπ ιιι εει· Βεπε!ι!ιε!ι!ε νοπ Μεει·εε!ιενειιιο!ιειι

επ !ιεο!πιε!ιιεπ, πιιι· νοπ ει!'ε!ιι·επειι Βερετιπ1επτετοι·ειι ειπ

ννειιι!!ι·ε! ε.ιιει.;ε!!!ι!; ιινει·ι!ειι !ώπιιεπ,ε!πι! Με ρε! ννε!1ειπ ε!εει:

!!!σει·ε.!! ι!!ε πει;!,ε,·επ νει·ειιε!ιει!ει·ε εονν!ε Με !ιοε!ιννει·ι!ι;ε επε

τει·ιο!γι!εε!ιε Μιο!ει·εεει·πιπ ε.ιιιειιιι·ε!!ιεπ. Βε.εεε·επ επτερι·ἱε!π

Με Αςε!ιιτιπε!:ιεπερι·ο!ιε, ειιιε Βιπίε.ε!ι!ιεπ άετ Απε

ί!!!ιι·ιιιιε· πω! Βιο!ιει1ιε!ι εει· Βεειι1τετε ε.ιι!ιειι·ι!!”ι, ε!!επ Απίοι·

ι!ει·ιιπεεπ ω· Ρι·ε.ιι!ε. Βε.ε !ιοε!ινιτειτιεε εε·ρ,·1ιιτ!π!ει·επι1ε θει·ιιπι

Με νοπ 'Ρ!ει·ειι (ιιιε!ει Ρϊει·ι!ειι) ε;εννοπιιειι, ιινι!ε!ιε Με επει

,ςεπι1επ 1πτ.ι·ενεπϋεεπ 1ιι_ιε!ιι!οιιεπ νοπ Ο1ιο!ει·ε!ιιι!επι·επ νοι·1ιε

!ιειιι!ε!τ ειπε.. Πει: επι· !!ειποπετι·ετ1οιι νει·ινειιι!ετε 8ει·ιιιπ εετ

ε!ιιεπ 'Ι'1ιι·ε νοπ 1:11000. Ιιι άεπ Β6!ιι·ε!ιειι ιιπε νειάϋπιιππειεπ

άεε θει·ιιιιιε νοιι 1: 100 Με 1:5000 Μ: νε!!!ει·ε Κ!11ι·ιιπε· εει· Ρ!!!εεις

!ιε!τ ιιπε 8ει!!ιιιειιι!ει·ιιιι,ιτ εει· επε·ε!'ϋπιεπ Ο1ιο!ει·εν!ρι·1οπεπ ε!εει:

τι·ετεπ. Ιπ εει· νετἀΗππππἔ 1:1000Ο Μ: εννε.ι· Με Βι!ι!ιιιιει νοπ

Βε!ι1ει·!ειι!ι!ϋιιιρε!ιειι ιπι: 1.ι!οεεειιι Αιι€ε ιιοε!ι ι!ειιτ.!!ε!ι ιιπει·

πε!ιιιιΙιει·, Με: ειε Κ!!!ι·ιιπε· εεε Βιι!ιετι·ιι.ιεε πω· ιιιινο!!!ιοιιιιιιεπ.

Βιιι!!!ε!ι 1ι!ετει. άεε !ι!ϋ!ιτε!ιειι επι εει· νει·ι!ϋππιιπ8· 1:16Οω

!ιε!πεπ Πιικει·εε!ι!εά ιπι νει·ι.ς!ειο!ι Με εει· νι1ιι·1οιιεπειιΓεε!ιννεπι

ιιιιιπ,ς ε!ιιιε Βει·πιιιειιεε.εε: 1ιε1ι!ε εε!ε·επ ι11εεε!!ιε ε!ε!ε!ιιιιεεε!εε

Τι·ϋ!ιππς. ΜΗ· Με Ρι·ειι!ε εεπϋς1 εε, νει·ι!ϋιιπιιπεεπ νοπ 1:10!!!)

επ νει·ννεπάεπ, Με επ άεπ ιι·ι!!ιεπ νει·Β·Ιε!ε!ιει·ϋ!ιιε!ιεπ εε ει·

!ιεπιιειι ει, ννε!ε!ιε, ειπα ιιπε ο!ιο!ει·ιιν1ει!οιιεπ, πιπ ει”.

Μετεο!ιπ!!ιοννι ι·εερ.ν!!ιι·. Γιπ!ι!ει·-Ρι·ιοι· 1ιεεε!ι!ε!ιι ε!πι!.Ιιιι Ιπει.!τ.ιιτ

Μι· εερει·!ιιιεπιε!!ε Μει!!ε!π Με! Με ά!εε·ιιοειιεε!ιε 0!ιο!ει·ε

εει·ιιιιι (ι!εεεεπ 'ΡΗ.ι·ε με,ι.ιεπινει·ι!ε 1ιειιε!ιε ππι ιπε!ιι· Με Με

Ι)ορρε!τε !ιε!ιει· Μ, Με ε!εει εει ι!ειιι ειιι· !)ειποπειι·ετ.!οιι νει·

ενεπεεεπ) ε·ειι·οεΚπει πιιά ἰπ θ!ε.ει·ϋ1ιι·ε!ιεπ ε!πεεεε!ιιπο!εειι άεπ

Κο!!εειεπ επι· νει·ί!1ειππε εεετε!!ε. Με Ρ ι· ε. ε ε! ρ ι τ ε. ε 1 ο π ε -

ρ ι· ο !ι ε "Με Κ ι· ει ιι ε Μ: ιιοε!ι "εεε εει1!!Βειιά τεε!ιπ!εε!1

ι!ιιι·ε!ιεεει!ιε!ιετ, πει !π εει· Ρι·ειι!ε νει·ννεπάπιιι-; ευ Βιιτ!επ.

Ιπ τ!ιει·ερεπτ1εε!ιει· Βεε!ε!ιιιπε,· (εε Μ: !ι!ει· πρι·

νοιι ερεε!!!εε!ιει· Έ!ιει·εριε (Με Βει!ε! ειπε!. !ι!ε!ιει· :Με Βειπἱ1!ιπιι

ε·ειι ο!ιιιε Βι·ίο!,ε· εε1ι!ιε1ιειι. Πε.ε Ο1ιο!ει·ε.ε!Γι. Μ. ειπ Βιιι!οποε!ιι,

εε Μ: επ Με Ρι·ειορ!ε.ειπε. εει· Βε!ιιει!επεε!!ε εε!ιιιιιι!επ, Μιά

ε!εει ιιιε!ιτ Μ! Βεεεεἱτεπ εει· ν!!›ι·!οπεπ πεε!ι ειιεεεπ ε.1ιεεεοπ

άεπ, εοιιι!ει·π Με! ει·ει. ιιε.ε!ι ι!ει·επ Ππι.ει·εεπεε πω! Ζει·ΐε!!

ιτε!. !πιο!ι.ιει1εεεεπ ει·ε!ε!ι. ιιιε.ιι ρε! άεπ 1ιιιιιιιιπιειεπειι 'Ι'ιει·επ

ε.ιιε!ι ππι· ειπ 1ιε!ιτει·ιε!ι!εε 8ει·ιιιπ, άεε ειο!ι ε.!!επι'ε!!ε επ

εε!ιννεε!ιεπ ριορ!!ιγ!ε!ιι1εο1ιεπ Ιπ_ιε!ι1ἰοπεπ νει·ενει·ι.επ !!εεεε, ε!εει·

!ιε!π ε.πιιιοιιεε εε Βει·ιιιιι, Με εε Με ι!ιει·ειρειιιιεε!ιε Ζνιιεο!ιε

ει·1οιιι!ει·Ι!ε!ι νιι11.ι·ε.

Ιιι ρι·ορ!ιγ!ε!ιε!εε!ιει· Βεε!ε!ιιιπε ι:ιετειι Μι· άετ

1ιενει·ετε!ιειιι!-π Βριι!ειιι!ε ρεάειιτειιι! εεεεει· εει·ϋειει. ειιι,ε·εςεπ,

ε!ε εε ιιπ νοι·ιεεπ .!ε!ιι·εε!ιιιτ ι!ει· Γε!! ινε.ι·. Βε!ιε.ππι!!ε!ι Με

εε!ιοιι ὶιι άεπ .=ιε!ιτε!ιεει· .Τε.!ιι·επ Β' ει· ι· ε. ιι 1π Βρειιι!ειι άειι νει·

ειιε!ι εειιιιιε1ιτ, Θε!ιιιτε!πιρ!'πιιε·ειι !π θεειε.!τ ειι!ι!ιιιτ.ε.πει· Ιιι_ἰεΕ

τ1οιιειι νοπ Ο!ιο!ει·ε!ιιι!ιιιι·επ ειιεειι!!!!ιι·ειι. Βε!πε Βειιι!!!ιιιπςειι

ειπε εε!πει·εε!ι εε!ιι· νει·εε!ι1ει!ειι 1ιειιι·ιε!Ιτ. νιιοι·ι!επ, πιο!! ει· ε!ε

Με ε!ιιειιι εε!ιε1ιππιενο!!ειι Πιιιι!ιε! ιιιπεεεεπ !ιε.ττε.

.!ει!ειιι'ε!!ε ε.!ιει· νει· ει· ειπ' εει· ι·ιε!ιτ.!ειεπ Ρε1!ιι·τε.

Πε.!'1!ι!ιι Με ειναι 10 .!ε.!ιι·ε ερ11ιει· ιιι Ιιιι!!ειι !ιεςοιιπειι

Με 8ε!ιπιε!πιρ!'πιιι.ιεια ιιπ ε·ι·οεεεπ Μεεεειεεε επειιυνεπάειι.

!:!ιει·1ιε! νει·ειιε!πε ει· Λεει νοιι Ρεετειιι· Με Με Μι!ε!ιι·ειιι!

νεεε!πει!οπ ε.ιι!'εεετε!!τειι Ρι·1πειρ πεπ ειι 1ι!ε11ιειι, ιιιι!ειιι ει·

ειπε! ι!πι·ε!ι επι” Τε” νοπ ε1πε.ιιι!ει ,εει.ι·ειιιιτε Β!περι·!τειιιι

εεε ε.ιιετ'ι!!ιι·τε, π. ενν. εεε ει·ειε Με! ειε ε!πει· εριεεεε!ιινε.ε!ι

τω, άεε ευνε1ιε Με! ιπι: ε!εει· νο!!νιι·ιι!επτεπ Κιι!επι·. Βρε.ι.ει·

!ι!π εε!ι!πε Κο!!ε νοι·, άεε επι !ιιιπιιιπ!εε.1!επ ετ!'οι·‹!ει·!ιε!ιε

Βιιι!οιοιιιπ !π Β'οιιιι εεεειϋτιειει· Κιι1ιιιι·επ ιιι άεπ 0ι·Βεπιειιιιιε

ε!πειι!!!!ιι·επ. Μεεε !ι!εε Με !ι!πι·ε.τ.ε. !π .!ερειι ρι·ει!ιιιεο!ι

άιιιε!ιε·εϊϋ!ιι·:. Δ!ε ππι· ιπι νοι·18ειι .1ε.!ιι·ε ειι!'Βεττε.8επ ιιπει·,



8 θεοΙει·εεηιεπιιιοπεπ σε Ρει·ειεπ επεεπιπειεπ. εε ειεΙΝ:ειι ιιπι·

ιιπ Ιπειιι.πι: ιπι ειιρειιιιιεπιεΙΙε επεπιειπ ε·ΙειοεΓειΙε ειπεπ Ιπιρι'

Με ππε εεε;ειει.ειεπ ΟεοΙει·ε.επΙιπι·ειι πιιι·, Με πποεπειιι ιιπι

ιεε Με· επ ππε εειεετ επι πιο Ποειει·ιιπιι ειπ ιι;ερι·πιι ειι.ιτεπ,

ει·πι·πε ει· νοιι πεπ ΚιιΙΙεπεπ ΒΙειοποιονν πππ 'Γε.ιεπιι

ο ειιι (π. 'Γ. εποε νοπ Κιεειο ννεει·) ιπ Ρει·ειεπ εειεε

ιιιιιππ επε·ειιιιιππι. Πεεει· ε" Επεει: πει· Βοειιιιιιππι'πιηςεπ ιει

εε εοενιει· ειπ πεεοεεεεεεππεε ΠιιειΙ ιιι ι'εΠεπ. Πιε επειιειι

εοεειι Πειεπ, ειιιε πεπεπ πιε ειπεπ ειπε εεπεπιεππε Ηει·πε

εειιιιπε πει· εΙοιειΙΜε πππ Μοι·ιιιιιιιι.ι ιιπιει· πεπ Θειιιιριιεπ

εειεπει·εοεπεπ, ινειπεπ νοπ πεπ εππει·επ εειιι Βεινειεε πεε

θεε·επτειιεε εειεπε·εεοπεπ. Πε ινιεπειεοΙτ ειοε πεεεεΠιε ΠοΙιε.π

εριεΙ, ινεΙοεεε ννιι ιιπ Βοειιιπ πει δειοι:εει·εριε ειιι ΠιρΙιιεειιε

ει·Ιεει εεεεπ. Πιε εειε· ΟΙιοΙειε.ιιπριιιππ·ειι πιιι.ε;ειει!ιεπ Βι·Γεε

ι·ιιπεεπ πιιιι'επ εεεπ πιοει πιιεπι.ιιειιν νειννειεετ ννειπεπ, εειι

πει·π ειππ ειπει εοι·ιςΓειΙιιιι·επ ιιεΙιτειινεπ ΒειιιιειΙππ8· επ ιιπ

τειινειι”ειι. ννεππ ιιιειι εοιιιιι επ Βι·ίοΙε πει· Ιιπριππ8·επ εειιι

εποε ειιιιιιππι·ιεοεεπ Ζπεε.ιπιπεπειεΙΙππεεπ, εοππει·π επ πει

Ηιιππ εοΙοεει· θι·πρπεπεεοεποΙιιιιππεπ εειιι·ιειΙι. ννεΙοεε ειιιε,

ιιιπ πιε πιιεεει·επ Βεπιπειιπςεπ εειι·ιπι, ειιι πει Βκε.ειειι: είπεε

Ιιεεοι·ει.οι·ιιιιιιενειεποεεε νειΒ·Ιειοεεπ ει.εεεπ, πππ ινεπιι ειιιε

πεπ Βι·ιεεεπιεεεπ πεε Τιει·ειιρει·ιιπεπιεε Βεοεπιιπε· εειεε, εε

εειιπ ιιιε.π ειοε πει· Πεεει·ιεπειιιιι.ι· Μεεε νειεοΙιΙιεεεειι, πεεε

ννιι· ιπ πεπ ΟεοΙει·πιιπιιΓππεεπ ειπ πιεοειιε·εε ρι·ερεγ1εει.ιεεεεε

Κε.ιπριιπιιι.εΙ επ εεεεπ εεεεπ. Νεοε πειπ Βεεοε!πεεε πεε ιεπε·ει

ιπ Ποειιιιπ εεε·εεε.Ιιειιεπ ΟιιοΙειεεοιιε;ιεεεεε νι·ιι·π εεεεπνιει·ιιιι·

πιε εοι;επ. «ΟιιοΙει·εΙεπιπεε» ιπ πει Ψειεε πειεεειεΙΙι, πε.εε

νειι _ιππιιεπ Αεπιεπιτιιι·ειι Απι'εοεινεπιιπππεεπ ιπ ρεγειοΙ.

ΚοοιιεεΙ:Ιϋειιππεπ επι.ιει'ει·τιπι νι·ει·πεπ, ιιεΙοεε ειιί_ιε 1 εειιι.

ΕΙπεειεςεειι 2 πιιιιιι·ι. επει Με Α,εει·ειιΙιιιι - Βπειει·ιεπιιιεεεε

επεεεΙιεπ. Πιε ΒιπιιΙειοπεπ νιει·πειι πιιι·οε ειπειεππει·εε Βιιι·ε.ι·

πιεπ Με επ· Ο. εειϋιει πππ επι· Κοπεει·νιειιιππ· ιπιι '/ι°/ο

Κει·εοΙεπ.ιιι·ε νει·εειει.. Πιε Ποειε σε ειπεπ Βιινε.οεεεπεπ κι

ειιι πει· ειειειι ιπ_ιε!ιτιοπ 0,5-Ι,0 ποιπ.. εει πει εινειιειι 2.0

8,0 οοιιι.; Με ΖινιεοΙιεπεειι ι.ιεπεεεπ 5-'7 'Ι'ε.8·ε. Κιππει· ειε επ

2 πειειεπ εοΙ1επ Με, νοπ 2 Με ΙΟ .Τεει·επ '24 Με ε: πει· Ποειε

ιιπ Βι·ιιιειοεεεπε ιπ_ϋειει·τ ειεπΙιεπ. Πιε Βεεειιοπ ιιπ πει ΙπιεΙι

ιιοπεειεΙΙε εεειεει ὶπ εοειπειειιεΐιει· Επιππει πππ Βοενι·εΙΙιιπε·,

πιο _ιεπεοε ιπ 2-Β 'Γεεεπ εοενι·ιιιπεπ πππ _ιεπεπί'εΙΙε ι.ιει·ιππιπ

πεζει εειιι, ειε ειιι πεπ εοπει πεεοεεπ Βοεπτειιπρίιιπποπ (Ρο

οΙιεπ, Ρεει ετε). Με εΙε.ιειιιειπιεεειιοπ ιεε πιιι· ειπε εοεπεΙΙ

ειπιι·ειεππε Με εοεπεΙΙ νοι·εεειςεεεππε 'Ι'ειππειετπιειει8·ειιιπε

επ πεππεπ. Πιε εϋοεειε ειπ Με.1 νοπ ιπιι εειεει εεεεεοετ.ειε

'Ι'ειπρειειπι ειιιε 10 Βιιιππειι εποε πει· Βιπερι·ιιππππ· εει.ιιιε

Β9,0° Ο. ννιιε εοπει; ειπ Βεε.ειιοπεειεοΙιειπππε·επ ειιι:ειςεεεπ

Με, ννιε ΠεεεΙΙιειι, Πιιι·οειεΙΙ, Κοριεοεπιειπεπ π. πως!. ιπιιεε

ννοεΙ πιιΓ ρεγοειεοεε επειιιεπτε επιποεπει'πει·ι νι·ει·πεπ. Β`ιεεει·

εει”ιε Ζιιειπππε εοννιε ΠιιιοείεΙΙε ιιεΙτεπ Με Κοπι.ι·ειππιεειιοπ

π·ε.ε,·ειι πιο ΙπιρΈπιι8·. Βει Βοεννππειει·επ ινιιπ ειιι· νοι·ειοει πππ

ειιι Απενεππιιππ· εΙειπειει· Ποεεπ ιπ ιπεει·ΐεεεει· επΠεπει·εοΙιιιιε

ε·ει·ει.επ.

ιΑπιοι·ει'ειει).

Πιεεπεειοπ:

Η ε. ε ε π ι ο ι· π: 8ιππ ποιπ Ιπειιιιιτ ιπι· Βιιρει·ιιπεπιε.Ιιπεπι

ειπ πεπειιει·ε Πειεπ ϋεει πεπ ε·ε;ιεπνιε.ιιι€επ Βιιιππ πει ΟεοΙει·ε.

ιπι Βειοεε εεειιππι.? Ιει ειπε Β.είοι·ιπιει·ιιπε· πει ίι·ϋεειεπ οτε

:ιεΠεπ Βει·ιοετει·ετε.ιιιιπε· ιιι εινιπι·ιεπ?

Πειοε: Πει: Πιρειεει·ιεεει·ιιιιι εοεειπτ ποοε εποε ε·εςεπ πιο

Βιιιιτειιεπ εεΙεει επ ινἰιεεπ Με ιει·ε ΨειεειεπιινιοεΙιιπε ιιι

πει· είπι·ιιει·ι.ειι ΒοεΙειπιειιιιι επ νει·εἱππειπ?

ννεει. ε Με π: ΈΝιεΙεπε·ε πειιει·ι πιε ΐλειειιππ· πει πιπε

νεπιινεπ πιπιιιπιειειιιπε?

ννιε‹ιι ιπ ιιοι'ί (επ Περιεπι.οι·π): Πιε Βεπιεειιπρεπ εννι

εοεεπ πειιι Ιπειιιιιιι. Με πει· εεε. ΡεειΙιοιππιιεειοπ ειιιειἱει·επ

εειιι ιπεει·. ιιΙεο εεπππει. εε ειιιε ἱπ Ιιειπει εενοι·πιι€τειι

.Πειτε ιπεεειιε ειιι' πεπ Νεοειιοειεππιεπει. Πιε οΗΜεΙΙε Βε

ι·ιοειειειει:ι.ιιπε πεει· Βριπειιιιεπ ρεεειειεπ ειει ιιτιε ιπι Απε

Ιεππε ειπε ειιειι€ε Ζεπειιι·, πε πει·ιιιιιι,ιε ΠεΙπιιπε·επ νοπ

Β·ι·πεετει· Τι·πεννοιιε πε ΗιιππεΙ πππ Υειεεει· ειππ. Πει επιε

που εἰει επ πει Ρεει ει·ι'οΙπτε Τοπ πεε Πι·. ει" εειεε

ννιει ιεε εποε ειει πε.ππ εεειιππι ,ε·εριεεεπ ιι·ει·πεπ, Με πιε

πω” ΙππεπιιεΞειιιιιε· εει·ειιε ι'εειειειιπ.

(Ζε Π, ε ε ιιι ε εΙ ε π): ννεει·εοεειπΙιοε Ι πεει·, πεε εεεειπτ

ειιιε ιπ Ιππιοπ ΒΙ.€8ι)ΘΠ επ Μεεε.

(Ζε έπεισε): ΟεπΙειεεει·ιιιπ ιει πιοιιιεπειτοιιιεοε, Πιριιιεει·ιε

εειπιιι πεεεεεπ ει" πιιι· ππιιιοιιιεοε ε.εει· εειεε επιιεπειειιεΙΙ.

Η. Ηεπειιιε: Κιιεεεοειιπι€ιεεεε Βιιπειιιιι

πεπ.

λειπει; ειιιε πεπ Ριοιοεο!ιειι

πει· ιπεπιειιιιεοεεπ θεεε!!εοειιιι ιιι 0οιπει.

5ιιεππε νοπι 28. .Τεππει· 1905.

Πει· Ρι·ε.εεε ειππ'πει πιε Βιιι·ιιιπε· ειιι πει ΜιιιειΙιιιις,πεεε εε

Ρι·οι. Πεειο εειιιε Μεεε ιιιϋςΙιοε εεε εειπεπ επεεειιππιειεπ

νοι·ιιεπ· «Πεεει· Γιεεειεεεειιει» επ Μεεε, πεεεεεπ ειιιει·

Χιειιεε πειιιοπειι·ιειεπ ννει·πε.

Ηειι· Ριοι'. Πεειο ετεΙΙι πει θεεεΙΙεοεειε νει· 1) εἱπεπ ?ΜΙ

νοπ πεπιιε.!ειπ ιιιγειο;επειπ Οετ.εεεει·εοιπ πει Βιρρειι, πππ

ε) ειπε Ρε.ιιεπιιπ ιιπι ειιιειπ επποιιιεΙιεΙεπ εγιιιρΙιοεπιεοπι,

επεξεπεπε·ειι νειιι Μεπιπετιιιιιιιι.

Βει·ι· θ ιιπ ε ιιι εε τις· Με εεἰπειι επεεεϋππιειεπ νοι·τιπε·

«Πεεει· πιε ΜετιιγΙεΙεοεοΙνει·ε;ιίιιιιι ε».

νοι·ιι·ιιΒ·εππει· πάει”. ειιι επει'πει·Ποεεε, επι νει·πε'ειιιΙιοεπιιπ

ιπ πει· «πι. Ρειει·εειιι·π·ει· ιιιεπιπιπιεοιιεπ Νοοεεπεοειιιι» εε

ει.ιιιιιιιι.εε Βειειπτ πεσει πιε επιει·ιεειιιεοΙιε Αιεειτ. νοπ Πι·. Β ιι Ι

Ιει· πππ θεεει· Α. ενοοπ εειιι πΞεεειι θεεειιειεππ, ειιι:

ειπει ννϋι·ιΙιοεεπ Πεεει·εετεππι.ι πει· ΒοεΙιιεει'οιε;ει·ιιιηεειι πιεεει

θειεει·ιεπ Με ειιι ειιζεπεπ Ιιιι·Μεοεεπ Βεπιειειιιηιεπ. Πι· Μεεε

εε εποε ιιπ ειπεπι Ηιπννειεε ε.ιιϊ πιο Βεπειιιππε· πιεεεε Μεεε

ει» Βιιεεειππ πιοει ίεεΙεπ.

(Λιιιοι·είει·ιιη.

Π ι ε ιι ιι ε ε ι ο π :

Ηειι· Τι· ιι ε πιτ ιινπππειι: ειπε πεει πεε ε·ειιπε·ε εΙπιειειΙ

πεει νει·Β·ιι'επιιςεπ ειιι; ΜειιιγΙιιΙεοεοΙ ιπ πει οριιιΙιε.!ιποΙοει

εοεεπ Ι.ιιι.ειετιιι Πιιιορεε. Πε.ππ εειιιειει ει. πεεε ειιι' ποιπ

Ιειειεπ ΙινΙει.ππιεοεειι Λει·πτετεε;ε ιιπ Απεοειιιεεε ιιπ πεπ ποτε

ιιεΙιεΙι.ειιειι νοιιιιιει Πι·. θ τ. ι π ε ιιι ε ε ι ε; ε ϋεει· πιε Μειιιι·Ιιιι

εοΙιοΙνειΕΠιιιιιε πιε Απι·εειιππ ρ:ειιεεεπ ινιιιπε, επ πιε Μεπι

ειιιπΙνειινεΙιιιππ· ειπ θεεποε ειπειιι·ειοεειι. πιιεε ε" ΜειιιγΙει

ΙιοΙιοΙ ειιι' πιε θι!ιΙιει.ε ε·εεειπι ινει·πεπ Μεεε; εονιεΙ ιειπ ει·

ιππειΠοε, εειεε πιε θεεεΙΙεοεπΓι ΙΛι·Ιε.ιιπιεοεει· Αει·ειε πιε Βιε

ι·ειοειιιιι; εειεε' ειπεε θεεποεεε εεε·πι· εεεοεΙοεεειι. 'Ι' ι· ιι ε ε. ι ι

ι*'ιεε·ι θ τιπεπιεειΒ·, σε ἱπ πιεεει Αππ·εΙεπιεπΙιειε εοιιοπ ει·

ιι·ιιε ε·εεοεειιεπ ειιι.

8 τι· ιι ε ιιι εει· ει· ιιπτννοι·ι:ει, πεεε ιπ πει Βιετιειιε νοπ ιν ο ο π

ππι Β ειιιε νοπ ΜετεγΙεΙΚοεοΙνει·ε;ιΓιππε· εεε Βπι·οριι ει

ινε.επι. ννοιπειι ειππ, πππ ειιιει· ειπει ειιιε Β'ι·επειειοιι πππ 2

Με ΠεπιεοεΙεππ. Ιπ εειπει Ιετ.ειειι Αι·εεἰτ. επιτε ννοοπ εειι

μ.ιεπε εποε εοεοπ πιε Πειραιει ΡεΙΙε ειπ,ε.ιεΓπειι. Ιιι εειεε· ειιι'

πιε Βιπι.ιε8·ιιιικ πεε Μειει·Ιε.ΙεοεοΙε ιπ πιε θιι”ιΙιειε ιιιιιιιετ.

θ τ ι·ϋε ιιιεει·ς, πε.εε πιε νειϋπεπτΙἱεειιπε· πιεεεε νοι·ιιεε·εε

νιεΙΙειοει εοεοπ πεπ πεπϋεεπ ννειπε. Πεειιεεπε εει ιειιι εε

επππι, πεεε πιε Μεπιειπε.Ιεεεπιπε ειοε εει·ειιε τω· πιε Πι·πιε;ε

ιιιτει·εεειειε, πεππ εε εειεε πιε Κι·επεεπεεεοειοειειι πει· εειι·εί

ι'εππεπ ειιιε ππε πεπι Ποι·ρειει· 8ιε.πιεοεριιπΙ ιιι πιε Μεπιπι

ππΙεειεἱΙιιπ€ ειπε·είοι·πειτ ινοι·πεπ. ·

Ριοι'. Θ. ν. θε ι ιιπ ιεε π επι, σε ιπ ε.ΙΙεπ εἱει· εεεεεοΙιιε

.εεε Ε;εΙΙεπ ειπε Νεπιιιιε ιετ.ιοειιΙεε.ιιε εοπειετιει·ι. νεοι·

επ εε .

Ι·Ιει·ι· 5ει·πειιιεει·π· π.πινιοιιετ, πε.εε ειπε εοΙοεε πιιι· ιπ 8

Ε'ε.ΙΙεπ εεεεεοειει: ινοιπεπ ιεε.

Ηει·ι· ΚΜ. τι εεε εε ει» ενι·εοειιιεεεις, πεεε εποε πεε ΡιιεΠ

εππι ειιιε. πιιιοε νει·ϋπεπι1ιοεπιη; ιπ πει Ριεεεε πω» πιε (πιπ

ιιε·Ιιειι πεε ΜειεγΙε.ΙΙιοεοΙε. πεπ εε :ιιπι 'Με πιιι· ιιιιιει· πεπ

Νειιι1ειι ΠοΙει.ιειει οπει· Βιεππεριιιιιιε εεππε, οιιεπιιοι·ι:

ιιπι ε.

νοιειιιεππει·: Β ι ι· 6 ε ιπ ε ε ι· ε.

5εειει.ει: Ψ. Πο!! ιπιιιι π.

Βειιοειειιιιιπ.

Ιπ Πι·. 46, Θ. 480, Ζ. 87 νοπ οεεπ εειιι Βοει·ιεοιν Ιιεε

Βοει·ιπεει.

Τειεεειιειοειιοετειι.

Ρει·εοπε!ιε.

- Ριοι'εεεοι· Πι. Πι·ιιει ν. Βειπιπεπ π ιπ Βει·Ιιπ εε.ττε

ειοε νει ειιιεειπ ειιι' ειπει· Βειεε εποε Με ειπε εεενι·ει·ε

Βιιππ·επεπιεπππιιπε; επεεεοπεπ, εεπππει εποε πεει εειειιε ειιι'

πεπι ννειιο πει· Βεεεειιιιιι.ι, εε πεεε ει νοι·ε.ιιεειοΜΙιο!ι ιιι πει·

πεεεειεπ ννοειω εειεε ει·ειΙιοΙιε πππ ε.εεπειιιιεοεε Τε.ιιεεειι

νιιι·π ιιιιι'πειιιπεπ εϋππεπ.

- Πει ειεεει·ιε,·ε θεεϋΙΙ"ε πεε Μιπιειει·ε ε" νοΙεεειιίεΙε:ιιιπε,

θεεειιπιε.ι. Πι·. ιιιεπ. Ι.ι ιι η ε π ο ει, ιει ιιιιιιεΙετ ΑΙΙειεποΙιετ.επ

Πεε.εεε :ιιιπ $επετοι· ει·πεππι ννυιπεπι

- Πιε πεπε;εετι Με” ΤιιεειΙιιιΙοεεπιεπειΙΙε

ιι·πιπε ιπ Ρει·ιε ννε.ει·εππ πεε ιπιει·πειτιοιιει1επ Κοπει·εεεεε ει»
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'1'ιι1ιει·1ιιιιοεε άειι Ρτοΐεεεοτειι Β σε. Κ ο ε Η ιιπά Ρ ε ιιΙ Β ι· ο ιι

ιιι·ι1ε1 ιιι θοΙά, ιιπά άειι Ρτοΐεεεοτειι ν. Βε11ι·ϋι.τετ,

ΒειιΒ·, ΒηςΒε ιιπά Βι·εεε1ε τ ιιι Βι15ει· ειιει·Ιιειιιιι.

- Με «Πεε·ειιε Νγ!ιετει·» ννοΙΙειι ετέ'ε1ιι·ειι Μεεε. τ1εεε εει·

ι1ιεε_ιε1ιι·ιεε Ν ο1ιεΙρ τει ε £ιι ι· 14 ει1ιει ιι άειιι Ρι·οι'εεεοι·

Β ο 1: ε τ ι Κ ο ο 1ι ιιι ΒετΙιιι ειιει·Ιιε.ιιιιτ ννετι1ειι Μιά.

-Γϋι·Αιιεεε1ε1ιιιιιιιε,·ιιιιΚτιεεειιιιι.Τερειιιει

άοπι Κοτρεε.ι·21 εεε 15. ΑτιιιεεΙιοτρε Πι·. Κο1ιεεΙιεινε1:1

Με άειιι Πιν1ειοιιειιτει άει· 25. 1ιι€.-Πινιειοιι Πι·. 13_ιε1_ιιι.

νν1ιι άει· $ι. ΨΙεάιιιιιτοι·ι1ειι 111. Κ1εεεε ειιι

8εΙιινεττει·ιι νει·Ηε1ιειιινοτάειι.

- Πει· Κοιιειι1τε.ιιι άει· 1ιιεε1ι:ειι ΜειιιιιιιΙΞειι-ΗειΙειιετε1τ. Πι·.

Ο ιι τ Η ιι Η ε Ι ιιιι‹1 εει· ΡιοεεΙαοι· άει· ιιιι1Μετ- ιιιεειειιιιεε1ιειι

ΑΙιειι1επι1ε Πι·. Κ ε.1 ε ιι ι ε. τ ιιι ιι Ζ ειιιε Πιι·ει· Βιιτε ε;ειιι3.ι.εε

νετεεεε1ιιει1ετννοι·ι1ειι.

ΝεΙιτο1οςε:

-- ν ε τ ε ι ο ι· 1: ε ιι ε ι ιι ε: 1) 1ιιι Β'Ιεε!ιειι Βνειιιεε (Ροι1οΙιειι)

άει· Β1εετιικι1ιιιιιτει. ειιι άειι 5ϋι1ννεετεε.1ιιιειι Πι·. Πειιιειι·ιιι ε

Πε.τιιε·ει ιι ιπι 50. 11εεειιειεΙιτε ιιεε1ι εειιιιιιβει ειι·2ι11ε1ιετ

Φιιιι€ιειι. 2) Ιπι ΡΙεεΙιειι Βιιε1ιιιιιγ (θοιιν. Οτοι1ιιο)6ετ1τει

ρτε1Μειει·ειιάε Αι·ετ Ο 1ι ε. 2 11 ε1 Η ε. Ι ρ ε ι· ιι , Βεεει·νε-ΜεάΜ

ιιε.11ιεειιιιει· ι1εε ΜἰΙἰτΞιι··Μεάι2ιιιε1τεεεεττε ΐἱ1τ άειι θε1οιιιιιιεε1ιειι

Κιειε. ιπι ΑΙιετ νοιι 88 .ΤεΙιτειι. Πιο πω. ρτεεΝεειιάι Ιιεπτε

ει· 1. 1. 1897 ετ1ειιει;. 8) Αιιι Σ. ΝονειιιΒει· 1ιι Κἰειν Με Αετ2τ1ιι

Μ. ΒεοΙιτι Ι Με” ε εεε. Πιιιιιοννε. ιπι 58. 1.εεειιε]ε1ιτε επ

Αιιειιι·γειιιε. ιιοι·ιειε. Πἱε νει·ειοι·1ιειιε, ινεΙε1ιε Πιτε ιιιεε112ιιιιεε1ιε

Αιιε1ΜάιιιιΒ· πιεσε ιιι άειι ίτἱἱ1ιει·ειι ινει1:1ιε1ιειι ιιιει11ιιιι1εεΙιειι

Κιιι·εειι ετΙιεΙιειι εειιε, Μ. ειιί'ειι€ε ιιι Ρειιεει. ι1ε.ιιιι ιιι Μοτ

εοΙιειιεΙι ρι·εΜιεε1ι :ειιιε ε·εννεεειι, Μι ε.1ιετ, Με ειιι Κο1Ιεε·ε Βιι

«Ε. Ψι·ετεε1ι» ιιιιιιε1Ιτ. εε1ιοιι Με εεε1ιε .Τε1ιτειι ιΙιτε ει·ει.1ιε1ιε

Τε.ι:ιεΚειι ειιΓεεεεεειι ιιπά ειοε εειιιε Πιι·ει· Ε'ειιιι11ε εεΜάιιιει,

εει ειε Με ε1ι1ε άει· ετετειι τιιεειεε1ιειι ννε1Μιε1ιειι Αει·ειε ἰιι

Ρειιεει Με ιιοε1ι ιιιε11ι· ιιι Μοτεε1ιειιιε1ι Μιεειι·ειιιειι ιιιι‹1 νει·

ετ.ειιι1ιιιεΙοειεΙιειτ ιιι άει· θεεεΙΙεοΙιεϊι εεεεειιειε. 4)1ιι Με.

ειπε 1ιιι Βι·ε1εε;ιιιι άει· 1ιε1σειιιιιε ρει1ιο1οε;ιεεΙιε Αιιιιτοιιι Ρτοΐεε

εει· Πτ. Β τ ιι ε ι Ζ ι ε ε· 1 ε τ ιπι 57.1ιεεειιε1ε1ιι·ε. 1ιι άει· 8ε1ιννει2

,εε1ιοτειι, Μάιιιετε ει· ε1οιι ι1ειιι δι.ιιά1ιιιιι άει· 11εάιειιι 1ιι Βει·ιι

ιιιι‹1 11'ϋτ25ιιι·,ε·. 1ιι εειιιε Βρε:ιε1Μεεειιεε1ιετι ινιιτι1ε Ζιε81ετ

νοιι ΡΜ. Η ά. ΚΙε1ιε, ι1ετ ι1ιιιιιιιΙε ιιι Βει·ιι ἀο2ὶει·τε, Μεεε

1'ϋΙιτι ιιιι‹1 ερε.ιει· νοιι 13τοι'. Β.ιιιάΕΙειεε1ι. ι1ειιι_ιετιιι;ειι

θειιιοι· άει· άειιιεε1ιειι Ρε.ι1ιοΙοεειι, ινε1ιει· 8εεε1ιιιΙτ. Βειιιε Με·

ι1ειιιιεεΙιε Πε1ιττε.ιι€Κειτ 1ιεεειιιι ει· 1875 ειιι άει· ινϋτ21ιιιτςει·

Πιιἱνετεἱτετ Με ΡΓ1νθ.1(10ΖθΠ1., ινιιτι1ε άειιιι οι·ι1ειιτΙιε1ιει· Ριο

Γεεεοτ άει· ρει1ιο1. Αιιιιτοιιι1ε ιιι Τϋ51ιιεειι ιιπά 1882 ιιι Ζί1ι·ιεΙι.

8ε1τ. 1889 Μι·1:ιε ει· ιιι Κτει1ιιιι·8. Πει· Ηιιι,ε;εεεΙι1εεεεε Με εει

ειιι άιε ρε.ιιιο1. Αιιειοιιιιε νιεΙΓ:ιε1ι νετειειιι εειιιειο1ιτ. Αιι ει·

ειει· 5ιεΙΙε 1ιοιιιιιιειι εεἰιιε Βιιι2ε1ετιιά1ειι 1ιι Βεττεε1ιτ, εειιιε

εε1ιιε νει·ι1ιειιειε ειιι Με ειιι1ιοΙοεἱεε1ι-ειιειοιιιὶεεΙιε ΖειιεεΙιι·ιί

τειιινεεειι. Θε.ιιι 1ιεεοιιάει·ε Με ιιοε1ι άει· 1Βιιι11ιιεε ειι ετννε1ιιιειι,

άειι ει· ειιιειι Με ειιεε.ιιιιιιειιΐε.εεειιάε Πε.ι·ειεΙΙιιιιε; εεἰιιει· Π1εεἰ

ρ!ιιι ειι1ειε νει·ει·ε1ιιιιη; ρετιιοΙοι.>;ιεε1ι-ειιετοιιιιεεΙιει· Κειιιιιιιιεεε

ιιιιτει· άειι Μεάιειιιειιιάιετειιάειι ιιπά Αετ2τειι ειιιεε·εϋει Με.

Πιιιε1ι Με 1.εΙιτειιο1ι άει· ρειιιοΙοι;ιεεεειι Αιιετειιιιε 1ει Ζω;; -

Ιει· 1ιι άει· ετε.ιιεειι ιιιεάι2ιιι1εεΙιειι Με 1ιεΙιε.ιιιιι εεινοι·ι1ειι.

5) Αιιι 5. Πεεειιιεετ ιι. Βι. ιιι Βει·Πιι άει· θειιει·εΙετεεεετει ι1ετ

ἀειιτεεΙιειι Αιιιιεε, Ρι·οιεεεοι· Πι·. ν. Πε ιι Πιο 1τ1, ετεεετ Ι.ειε

πιει. εεε εειιτεε1ιειι Κειεετε, ειι άει· 1ιιΠιιειιπε ιπι 74. 1.ε1ιειιε

_1εΙιτε. Β1ιιειι ειιεΐι11ιι·Ιιε1ιει·ειι Νε1ιτοΙο,ε· ετιιικειι Μι· ι11ιε1ιετειιε

νοιι 1.1τι1νει·ε1τέτειι ιιπε! πιεε!. !ιιειἱιιιϊειι.

-- Αεί' Βεεε1ιΙιιεε άει· Ρτοϊεεεοτειι1ιοιιεε11ε ειιιε άιε Πει

νετεἱΜτειι ιιι 11οε1ιειι, Ποτρει:, Κεεειιι, Κ1ενν,

ιι ιι τ! 'Ι'οιιιε1ι Με ειιιε 1. .Τε.ιιιιιιτ 1906 εεεεΙιΙοεεειι ινοι·άειι.

Α" εει Οόεεεεει· Πιιἱνετεἱιειι εοΙΙιει1. Μπι ΒεεεΙιΙιιεε εεε Κοπ

εειΙε ειιι"οΙε·ε, ειιι 7. Νονειιι1ιετ άιε νοτΙεειιιιιςειι ιιπά Μεεειι

εε1ιεΠΙ1ε1ιειι Βεεε1ιε.Γιιι.τιιιι€ειι Μετ1ει· ειιι'ε·ειιοιιιιιιειι ινετάειι, -

σε Με εεεε11ε1ιειι, ι1ε.τϋΙιει· 1ιε,ε·ειι 1ιε1ιιε Νιιε1ιι·ιεΙιτειι νετ.

- Πει· ΡτινειάοΖειιτ άει· ιιιι1ιτει·-ιιιει1ιειιιιεε1ιειι ΔΙιειάειιι1ε ιιπά

Αεειειειιτ άειι 1ιΙιιιιεε1ιειι 11ιΙΜ.ι·ΙιεεριιεΙε Πι·. Οι·Ι ο ιν Μ. ειιιε

ε.ιιεεετοι·άειιι.Ιιε1ιειι ΡτοΓεεεοτ ειιΐι1ειιι 11ειιι·

ετ.ιι1ι1ι1ετ θε1ιιιι·ιε1ιιιΙΓε ιιιιτ1 θνιιε1ιοΙοειε ειιι

εει·Οάεεεεει·Πιιινει·ειΜΜετιιε.ιιιιτ νι·οιι1ειι.

- Πει· Ρτιι·ειάσεειιι άει· ΜοεΙιειιει· Πιιἱνετειιειι Πι·. Β.

θειιε1ιιιιιονν, ι1ει·ειΙε Βεινει·1›ει· ι1ιιιι1ειι 11εΙιι·ει. ιιΙι1

ά ε ι· Ρ ε ν ε ιι ι ιι ι: Η ε ειι άετ Πιι1νει·εΜιτ Κεεε.ιι ε.ιι1,ςετι·ειειι

ιι·ιιτ, Με, Με άει· «Κ. 17ι·.» εει-ι, εειιιε Κ ειιι ι1ιι1ει τ ιι ι· 2 ιι -

ι·ϋεΙιεε2οςειι.

- Με Κ6ιιι€1. θεεεΙΙεεΙιεΕτ άει· 771εεειιεεεε.1τειι ιιι ΒετΙιιι

Με ι1ειιι Ρτοι'. ειιιι·ε.οτά. άει· Αι1ε;ειι1ιειΙΚιιιιι1ε Πι·. 11ι·ιιετ

Ηετι:εΙ ιιι .Ιειιε Πιτ Βιικ1ιειι ιιΙιετ άιε ριιγειοΙοριεε1ιειι ΝΠ·

Ιιιιιιιι·ειι σει· ε1ιειιιιεε1ι Μτ14ειιιιιειι 1..ιε1ιτειι·ε.1ιΙειι ειιιε Ποτε:

ει.ιιιιιιιι€ Με Βειι·ειεε νοιι 400 Μετ1ι εεΜΙΙιετ.

 

εεε Ποεριιιι1ε Ιειτ.ει.

ειιιε; Με Ηοερ1ω11ιοιιιιιιιεειοιι

.η .-.

8τειι6εεειιι€ε!εεειιιιεΞτειι.

- Πτε12ε1ιιι ειιι άειι εΙ:Μ1τ.ιεε1ιειι θεεϋ.ι·ιιενΙειι

ιιι Μοε1ιειι ε.ιιιτεετε11τ.ε Αει·ε ιε·1ιε.1ιειι ι1ειιι Βιιι.ι1τ.ιιιιιι

ιιιτειι Αιιετι·ιιι: ειπε άετ Κοιιιιιιιεειοιι. άιε 1ιειάειιθε-.·

Μ.ι·εενΙειι ειιιε άειι Κιιτειοι·ιιιιιειι ιιιιιΙ άειι Αετετειι ι1ιεεει·ι

Αεν1ε 1ιεειειιτ, ειιρ,·εεειρ;ι, Μ. άΞε Βει·ιεΙιτε άει· Κοιιιιιιιεειοιι νοπι

θτ.εάιιιιιιτ 1ε;ιιοτιετι: ινεττ1ειι Με εονι·ο1ι1 :Πε Κοιιιιιιιεειοιι Με

εειιε ειιι2ε1ιιε Αετειε εειιειιε εεε Βτε.ειειιιτε ε1ιιτεΙι Μιεεττειιειι,

ΒΙ;ειιιιιιιεΙιτἰἔΙ‹ειι, ννιιιιιιι ειιι! 1ιιιι·13·ειι εε1ειι1ιετννοι·άειι ειιιε.
Πιι.εει 11ε21ε1ιι: ειιι ει€1άΙ.1εε1ιετ ΑΜιοιιεΙιειιι· ιιπ ειιιεπι εε11ιετ.ε.ιι-ι

@με θεεϋ.ι·εεγΙ νειιι Βιιιι1ιε.ιιπ ειιι θειιιιΙτ. νοιι ειιι· 18 11.51.

66 Κορ. ιιιοιιε.τ.ΙιεΙι! .

- Πει· θειιει·ε.15ενοΙ1ωε.εΜιε·τε εεε «Κοτειι Κτειι2εε» 8ειιεεεε

ν. ΚιιιιΓιιιιιιιιι Με, Με Μι· εειιιει·εειι Ι›ετιεΜει.ειι, Με

ΤεοΙιιτε ιεΙε,ετερ1ιιεε1ι Με ΙΒιιιΙεεειιιιε· εεε ω· θεεεεεετ θεοι

ιΜεΙιε1οιιιιε ειι€εΙιει·ειιι1ειι Ατει.εε Μ. Μ. Β._1εεειιενν Μεεε

ττε.,ει, ινειΙ άιεεετ Απ: ειι,ε·ειιΙ1εΙι ειιιειι άειιιοι·ε1ιεΙει·ειιι1ειι

Βιιι11ιιεε Με· Με Ρετεοιιε.1 ΜΜΜ, θε1ι1ετ εεε Βοτειι Κι·ειι:εε

νετεε1ιΙειιάει·ε Με Με Αετπιενει·ειιι νοι·Ιεειιιιεειι ε·ε1ιε1ι.ειε

Ιιε.εε, ννεΙεΙιε Με ΔιιεεΙιειι εεε «Β.οτειι Κι·ειιεεε?> εεΙιει1ιετειι.

Βρ:5.τετ ει·ΚΙε.τιε Βειιει.οι· Κε. ιι 1ιιιιι ιι ιι άιιι·ε1ι ειε Ζειιιιιιιτειι,

ι1εεε ει· άειι Απε Βιεεε.ιιοιν 1ιευριεε.εΙιΙιε1ι ννει.ιειι νει·

εε1ιΙειιι1ει·ιιιιε· νοιι Κι·οιιεςε!ι1ετιι ειιιε άει· Οάεεεεετ Α1ιιειΙιιιις εεε

«Βοιειι Κι·ειιεεε» ειιι1εεεειι Μεεε; εει· άειι Αιιεε1ιειι άει· θτειιιιι

ειιιιοιι ι1εε «Βοιειι Κτειιεεε» εεΙιε.ι11ιι·ειιι1ε 1Ι.ιετ.Ιιε1ιε Βει·1ε1ιι.

111 εε ειιι ο ιν ε ιιι ω· θειεΙιι·τειι-θεεε11εοΙιεΕι εε1 ειιι· Με ιιε

εειιεεεΙιΙ1ε1ιει· Βεννει.τει·ιιιιε ειιι· ΒιιιΓει·ιιιιιιΒ· ειιιεε οΙεΙιειι τετε

πεε ειιιε ι1ειιι «Βοτειι Κτειι2» ι;ειι·εεειι. ·'

Πι·. 111 εειιιιοιν εεε ιπιιι εειιιε εειιιετ ΑιιΙιιιιιΓι ιιι θι1εεεει

εοίοι·ε ειιτεΙι άειι νετειάει.ειι Βεε1ιτεε.ιιννεΙΙ. ΖΜΙΙΙιιε· άειι 8ο·

ιιιιι:οι· ν. Κ ε. ιι Τιιιε.ιι ιι ννεςειι νετΙειιιιιι1ιιιιε; ειιι· εςετιε1ιτ11ε1ιειι

νετειιιινοι·ιιιιι,ε, ειιι! ετΙιΙετιε ιιι άειι Ζειτιιιικειι, ι1εεε ει· 1ιι

εει· θεεεεεετ ΑΒιεἰΙιιιιι.ι· εεε «Βοτειι Κι·ειιεεε» εειιιε Ο1ι1ἱεεειι

Ιιεἰιειι ιι·ιτιεοΙιειΜιεΙιειι θΙιε.τε.Μ.ετε ειιεειιϋεειι Ι:ε.ι.τ.ε ιιιι‹1 εειιι

ιιε.εΙι ιιιιε1ι εειιιε Κι·οιιεεεΙι1ει· νει·ι.;ειιάειι Κοιιιιι.ε. 8ειιι1ειιι ινε.τ

21ειιιΙιε1ι νἱε1 Σεπ νει·Ποεεειι, Με Γο1ιςειιι1ε, Με ι1ειιι «Ψετε!ιιιε

ι1εωειιη ΜετοΒιι ειιιιιοιιιιιιειιε 11Με11ιιιιε ιπι «ΡτεΜιτεε1ιεεΜ

ννι·ε.ιεεΙι» ει·εε1ιιειι:

«Πει θειιει·εΙΙιενοΙΙιιιΜΙιτ18τε εεε «Βοιειι Κι·ειιεεε» 8ειιε.τοι·,

ν. Κ ε. ιι ιπι ε. ιι ιι ειεετ. Με νε1Ι2ιιιζε1ιοιιιιιιιεειοιι ειιι· 8ει·1ε1ιτ

Μεεε νει·ε.ιιιννοι·τιιιι,ς, ινει1 ειε εειιιε νοτειεΙΙιιιιε· ειιι· Βει;

Ιεεειιιιε· εεε Αι·ειεε Μ. Μ. Βἱ εεε.ιι ο ιν »Με ι·1ε1ιι1€ νει·ϋ11ειιι

ΜΝ; ω». - «Πειιιιιεε1ι ειεετ. Ηετι· ν. Κ ε. ιι ϊ ιιι ε ιι ιι . 1ιειιιετΙ:τ.

εει· «ΡτεΙΝ.1τεο1ιεεΚι ννι·ιι.ιεε1ιο, ιινειιιι ε.ιιο1ι ειινιιε εειιε, εε11ιει.

ειιι, ι1ε.εε _ιειιε Βεννεε·ιττϋιιάε, ειιι' θι·ιιιιι1 ε1ει·ειι άιε Βιιι1εεειιιιε·

Πι·. Κ] ε ε ε. ιι ο ιν ε ει·ίοΙετ πι, ειεετ. ειιε1ιΙιεΙιιι: ειιιε».

Πε Μιά ινεπει· ιιιιιε;ειειΙι, ι1ε.εε ειιι. ι1ιεεει· Ε1τ1ι1ε.ι·ιιιη; άοτ

ε; ε ε ε ιι ο ιν ε ο 1ι ε ΖΜεεΙιειιι“ε.ΙΙ ιιοεΙι Μεεε ειεετ. ει·εε1ιειιιι

εει ιιεά ι1ε.εε 11ιιιι ιιοε1ι ννεΗ;ετε ΡΙιε.εειι 1ιενοι·ειεΙιειι. Π1ε ιικ

εΙιεάετ άει· θεεεεε.ει· ΑετειΙιιιιι.ι εεε «Βοτειι Κτειι:εει εεει.εΙιειι

ι1ε.ι·ε.ιιι', εειιιε Με θι·ιιιιι1 νοιι Μετετιε11ειι, άιε νοιι Μ. Μ. Ε] ε

ε ειι ο ιν Ιιετνει·εε1ιο1›ειι ννοι·άειι ειιιε, άει· εειιιε ΖΜεε1ιειιΓε.11

νοι· ειιιειιι 1ιο11εειεΙ1εεΙιειι θει·ιεΙιτ νει·1ιειιιι1εΙτ ννετι1ειι εοΙ1.

- Ζιι άεπι ιιι Ντ. 44 ιι. 45 ιιιιτ,·.τετει1τ.ειι 1ιιΖἱτ1ειιτ ιιιι δε. Ρε

τετεειιτε;ει· Ηοεμιτει1 8 π. Νι1ιοΙε.ιι ε εεε Ψιιιιόεττε;τει·ε, εε

ιτεί1ειιι1 άιε ει€ειιιιιϋ.ε1ιιι,ε·ε Βιιιι'Ειιιτιιιιε άει· Αιιι:οιιοιιιιε ε.ιι1°

Ιιο11ερ;1εΙετ θι·ιιιιι1Ιιη;ε ιιι ιΠεεειιι ΗοεριιεΙ, 1ιειιιιειι Μι εειιιε

ειιι 8ειιειιετ.ϋε1ι εεε Μοε1ιειι ειιΠι1ιι·ειι. Με άιε Ζει

ιιιιιε «Βενιι θιετεεΙιεετνω.» 1ιει·ιε1ιτει, Με ε” Πἱειιειρετεοιιε.1

εεε ετε.άιιεε1ιειι δεο1ιο1ιιι1:1-1:1οεριιεΙε 1ιι ΜοεΙιε.ιι άειι Πιι·ε1ιτ.οτ

εεε Ηοεριτε.Ιε Πι·. Ν Μεεε τη ε ιν ειεεεεετει, ιιιιτ1 ειιι αιωρο

τε.ι·εε Κοιιιιιεε ειιιε;εεειει, Με @τα ειιιεΙι άιε Αιιεε1εςειι1ιειιειι

1ιι ά1εεεε Κοιιιιιεε ειιιε Βειν111ι1ι ινοτι1ειι:

4 Αει·ετε, 4 Ρε1ι1εοΙιετ, 8 νοιυ ιι1εεει·ειι Πιειιειρει·εοπεΙ, 1 Ρ1ιει·

ιιιιιεειιι ιιεά ειιι νετττετει· εειτειιε ι1ει· Κοιιιοι·εεειιιτειι (Με

ΗυεριιεΙε. - οι πιω ιιι ΜοεΙιε.ιι εεειιεο Με ιιι Ρετει·ε

ιιιιτ1 Με 8τειάινετννιι1ιιιιιε ειιι

ειιει·81εο1ιεε νειε ειιι1εΒειι ινετι1ειι?

-- Πει· Βϋε1ιε·ε.ιη; εεε Βτ.ιιι1ιιιιιιε άει· 111εάιπ1ιι

Μ: 1ιι άειι Ιει.ειειι .Τε.ιιι·ειι ιιι Πειιι.εεΙιΙειιι1 ειιι ιιιιιιιει· .<.ττϋεεετει·

εεννοτι1ειι. Πε.ε 1ετετε ΗείΊ. άει· Ρτειιεειεε1ιειι Βιετιει11ι @Με

ιι. ε. ειιιε 1Μει·εεεειιιτε Πεεετείε1ιι ϋΙιει Με Ζε.1ιΙ άει· Μεάιειιι

ετιιό1ετειιάειι επ ι1ειιιεε1ιειι Πιι1νετειιΜ.ειι νοπι .Τε.1ιι·ε 1880 8.11

Με ειιιε .ΤεΙιτε 1908, εεε εει· ειοε άΞεεει· Βι1ε1ιεειιε· νοιι ειιιειιι

εεειιιιιιιιτειι ΖειιριιιιΙιιε ειιι 21ιΤετιιιε.εε18· ιιεειιινεἱεειι Μεεε.

Ζιε1ιι; ιιιιιιι εεε Ιειειε .1ε.ιιι·2ε1ιιιι ειιιε νετἔΙε1εΙι 1ιει·ιιιι, εε ειιι

ι1ιει·ιειι νοιι άειι ;.;εειιιιιιειι Βιιιάιετειιάειι :ιΙΙετ ι1ειιιεε1ιειι Πει

ιιετεἱιειειι Ιπι .1ειΙιτε 1892/98 πω. 29.41 ν. Η., 1ιιι .1ει1ιτε1θθ2/ΟΒ

ειιι· 17.03 ν. Η. Μεάι21ιι. «ινιτ ειιιε», εε 1ιειιιει·Ιιτ Ιιἰει·πιι Με

Πειιιεε1ιε ιιιει1ιειιιιεε1ιε ν7οο1ιειιεε1ιτιιτ, «Με ειιιειιι Ριιιι!ειε ειι

,εεΙειιει, ινο ειιιε ινειιει·ε Αειιιε!ιιιιιιιε· νοπι Μεάιιιιιετιιάιιιιιι ιιπ
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ΡτιιιΙΙΙ:Ιο ειπε Μιιι ικιΙΙΙΙΙι:Ιπωι ω" ΙΜεοτ Μιπποποπ Μιιι
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Με» 0ιιο11οιι 8οΙιδι·οιι Μ: Ρι·ωιπϋεΙεοΙιειι Βο8·Ιοτιιιι8.

2 Μ” 8 ΒοπΙιοιιε ιιιιοΙι

ΡΑ ν Η Β"γ

«πιο Βεεωι 28ι·ιΙοι·ιμ1Ιο

Ι'οτΙΙ:ιιιιιιι8.

πι· 8οΙΜπ-ΒοτοἱΙππ8

ΙΙΙΙΜΡΙΙΙΜΕ8 ΥΙΙΙΙΙΙ·ΕΤλΤ τοπσ1οιι ΨΙ'οιεεω·ε.

  

1..

ΗΕΙΈΙ·8ΕΙΙΙ'ΕΝ

ΠαοΙι 11ι·. 11ι·οιινη Ηπ.πιΒιιι·ς, (Μιοτο.ιιιτ: ἀουτεοΙ1ο ΜοάΙιΙι1.

Ιν0οΙιοπεοΙΙτ. 1904, Ν 27 ιι. 1905 Η 18). νοΙΖωεωω ΙΙΙιωΙ

μεσο Αοιιο, Ρο111οι1ΙΙτΙε, ΡατιιιικιιΙοεο,

ο11τοιι. Β1:2ο111ο.

Ζιι Ιιυ.Ι:οιι Ιιι ε.ΙΙει1 ΑροιΙιεΕειι. Μιιετετ Β·τετ1ε. ”`”

Θεανω: Ηργω· & Πο.) ΗειιπΙουι·μ 4.

ωΙΙιΙΙΙΙ@ΞΙΙΙΙΙΙΙΙ

ΖΙΜΜΕΒΜΙΙΙ

"Η

0ΠΙΝΑΡΙΙΒΝΙΝ
θεεοΙιπιο.οΙΙΙοεο νοι·Ι›Ιι:ἀιιιιε νοιι (ΜΜΜ ιιι1ΙΙ ΡΙΙουοιΙΙΙΙιι, Ι:οννΙΙΙιττοε

ΜΜΜ ΙΜ ΚουσΙΙΙιυεΙσπ, ΙΜΙυεπιιι, ΜΜΜ Μιά Νουι·εΙ;;Ιοη.

ΑΒΙθ'Ι'00ΠΙΝ
θοεοΙιιηεοΙΙΙοεοε Αι1ΙΙργι·ετΙοιιπι, μεμε] ΙπΙΙιιοπιιι, ΤγρΙιιιο, ΚοιιοΙΙΙιυεΙοπ

ιιιι‹Ι ΜεΙιιι·Ια.

8ΔΕ00ΙΙΙΝΙΝ
θοιμΙιωιιοΙΙΙοοι· ΟΙΙΙ11ΙΙΙΙΙδ1·ρω·, Ι1εΙΙωιά ΜτΙ εοΙιιιυπ·2ετΙΙΙσπά ΙΜ νοτ

εοΙ11οάοιιοπ Νειιτοεοπ, ωάεΙΙοεοε ΑιπΙργτοιΙοιιπι. προπἱοΙ1 ιιιιοΙι ΜΜΜ

ΤγρΙΙυε, άιι ι·ε12Ιοε ιιικΙ ωΙΙιΙο.

<87)4-2- ιιπ1ευ1νω1·ιπ
Θυμου ππτοπ 0οΙεπΙιτΙιευωεΙΙεωυε; ννεεοΙ1 νΙΙΙΙΙΒοτ θεεοΙιωε.οΒΙοεΙΒ

ΜΗ. ιιικΙ Νουττε.ΙΙΙΙΙ.π Μι· Μεςοπ ιιπιά Ηω·2 ερε2Ιο1ΙΙιπάΜεττ ΜΙ

εοΙιννετετοιι Μιά οιιιρΙΙιιά11οΙιου ΓΙΙΙΙοιι.

 
 

ΜιιεΙοτ ΜΒΜ ΙΛΙοι·ωιιτ εποΙιοιι :Ιου Ηοι·ι·ωι Αω·ιωιι ΙΙοετοιι1οει πι· Υει·ΙΙΙεπιπ8.

 

Ι|ετ|α_ς σο:: |·-ΕΠΠ|ΙΜΠθ Ι:ΎΜ'Ε Μ δ'ΙυΗ9απι'.
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ΙΙΙΙμοπτε1πει·, Μ. Η., Με ΒοεοΙινΙΙι·ο πιω Με οι·νιοι·Ι:οποπ ΡΙεΙοΙπ Με ΜεμοπαΙει·πι

Μπακ. ΜΙτ 4 ΤειΙ“ε1η πιω 47 ΤειαεΒϋΙΙάιιυμπ. μ. 80. 1005. ;;οΙΙ. Μ. 28.40.

° ' ' Η ε.ι1εεεεοϋοπ νοιι

ΗειπτΙΙιυοΙτ ω· ρι·ειΚΙιει:Ιιοπ ΜιπΙΙ:ιπ. "_ἐ;......_,_8.......,._
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80111088 ω- Ρεγο1ιοεοπ. Κι·επΙΙΙιοΙΙοπ «Η Βενναηυπηεση;επο. Ι. ΗΙΙΙΙΙε. Με 27 ΑΒ

ΜΙΙΙιιιιςοπ. ε". δ". 1005. Ι.τεΙΙ. ΙΙΙ. 1Ο.

ΤειΚειγειππει, Μ. Μ., ΒοΙΙΙΙΙΙΙο πω· ΤοχΙκοΙοηΙο

ιιππ! ΜΙσπΙΜΙιοπ 14100121". έ” ΙΙΙΙΙΙ1°08"41°Ι.ΙΙΙΙ:
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Με:8Ι.Ροτοι·εΙ1πηοι·8επιειι·ΙΙοι·-ΙΙοτοΙπε.

ΜεΧἰτπἱΙἰεηοννεΙ‹γΡετευ1ο1‹,Π.

νω·1οΙΜω!ΒιπρΓοΙιΙυπεοΙυσεΑι·2ΙοεοάσποΙπποεΜΙΙΒ·ΙΙοεΙοεΜενω·οΙπιε
:Μοπι·ΚτωιΙιοπρΠο;;οποτ.ννοπτ1Ι;επιθο8ουιΜ.πόοΜε:ΒοΙΙΒΙΙΙΙΙΙο.ννο."οτ

ωστ1·ειτποπ,'1'τε.ςΙπο.Ιιτοπ,Κι·ΙΙΙ:Ιωτι,ννωωω,ΒἱεΒοιιιεΙ,Ιπ·Ιεο.τοτοω.
ΜπιΕεεε:Μτϋ.81Ιο1ιν.10ΜεΕ»011τ(ωΒοι·ιπτεμπιν.12Με2)ΕοϋΕπιοι.

Μονοι·νωΙΙ.οτΙιιΜΒΙσπειε.μ:πιάΡι·οΙωμνοιι2-8ΠΜ·‹ΙαεοΙΙ›

τικηπ·οοΙιση.

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ8880°ο!ΧΧΧΧ

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Ιω Βοπτ.εοΙιοπ ΑΙοιπιπάοτ-Β οερ1τε.Ι νν1ι·ΙΙ

ΝιιοΙυνοΙε απτοΙΙΙ: Μ" πι· Ζο1τ άΙοπιτΙ:

Ι'τοΙο ΡΙΙο8οτ ιιπιά ΡΙΙοςοι·Ιιιιιοπ ΠΠ· Με

ρτΙνειτο Κι·ιιπΙποιη)ΠοΒο (εοεοπ ΖαΙιΙιι1η

νοιι 50 Κορ.)

Σ!Χ
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των. οι: Μαη,

ΜΝ Η) ιοοιι

Νοτιο τουτο ΧΧιι. Δευτ;;

ιιιιιιιιιιτιιιι ιιοοιιιιιιιιιιιι
ιιιιτοτ όσοι· ιἶεὸυΚτιου νου

οι. ιιιιιιιιιιιοο ι(τοιιιιιιιιιιο.

Προ.

ΧΧΧ. .ιιιιιιιιι.ιιιο.

τω. ιϊιτ13 ιιιιτι Ποιιιιι.

Πτ. ιιιιιιιιιι' ιιιιειιιιιοιι.

5τ. ΡοτοτοΒιιτο;.

 

Πιο ,,5τ. βοτοτει:ιιιτεοτ Μοάιοιιιιοοιιοννοοιιουοοιιτιίτ" οτοοιιοιυτιοτιου

5 ο ιι τι ο ο ο τι 6.41” Διιουιιουιοιιτιιιιτοιο κι ιιι Βιιιιιιιιιιιι. 8 Κω. "Η οι”

ω”, τ Πιι. ιιιτ οιιιο Μαιου.: μι" ιυοι.Ροοιιυετοιιυυε;ιυ άοιι οιιιιοτου

Εδιιδ.οτι19θ Ματια ι5.ιιτιιοιι, ΙΟ Μπιτ ιιιιιομιιιιιιοιι. ΠοτΣιιοπιιιοπο τσιπ

ιιιωιο Βιιιιιι€οερειιιουοΖοιιου ιυΡοτιτιετΣΟΚορ.οάοτ45Ριου.- του

Αιιιοτου ιιιτοτάου 25 Βοριιτοιοι::0Βοιιιτοτ Οτι€ιυο.ιοττιιιοι:ιιΒοοουάτ.

-ι(οιοτοτο ννοτιιου ποιου σ:ιοτιι ειππ: νοιι ιο Κου!. ρτο ΒοΒου ιιοιιοτιττ.

σ· Αιιοιιιιουισιιτο -Ατιιτι·ομ ιιοιιτιο ιι.11ο Ξιιιοτοτο “Χ

οιιιοι πιου οιιοοοιιιιοοοιιοιι ου άιε Βιιοιιιιουάιιιιιε νου Κ. Σ.. Βιοι:οτ

ιιι $τ. Ροτοτει:ιιιτ8, Νοννοιφ-Ρτοοροιττ το Μ, :ιι τιοιιτου. - Κουπο

οτιιιτο οονιτιο οιιιοοιιιιιιο Κουαιττιου ι)οει1ειιοιιου Μιττοιιιιυοου οιι

τετ πιειι οιι άου ειοιινοτιτοιουάου εεε ιιο Γιο το ιι το τι .ιο υ καυτ

ιοιιτι)τ. Ε. Βιοοοι.¦ ιιι ετ. Ροιο.,νν. .,4 [.ιυιο, 5 ιιι τιοιιτου. Βρτοοιι

ετιιιιιιου Μέι. οιιιοοετ Μιττννοοιι ιι. $ουυτειε ν. 44 Ι.ι.Τοιοριιου 205”.
 

πιο 8τ. Ροτοτειιυτ8, άοιι 8. (16.) Βο2οιυι›οτ. πιο. -
 

ιυιιυιτι Βτ. Α. νου Βιιιιο: Βτι'οιιτιιυι.του ιιιιοτ ιιιο ιδιιτιιιιυς σιο-τ Βοιιιιιιιιιυιιιιιιοι·. -- Πι·. Ο. ν. Κιιττυοι·: Βοιττο.κ πι·

Ριιιιιοτοιιιιοιτιιμο. - Ρωιωωιιο πιο: Χν1ι.Αοι·πτοτο.ςοο ιιοτ (Ξιοοοιιοοιιοι'τ Ι.ινιο.υιιιοοιιοτ Αοι·υτο ευ Ατουοιιιιτ8·

ιιοιτι 10.-Π. Αυτο. 1905. - »Μπους τιιιο ιιου Ρτοτοιιοιιου ιιοτ τυοτιιιιιιιοοιιου θοιιοιιοοιιοι'τ οιι Ι)οτριι.τ. - Τομο

υο.οιιτιοιιτου. -- Αυοοιι.του.

 

Δυουυουιουτο-ΔιιΕοττ1οτιιυε.

Με 8 τ. Ρο το τοιιυτεοτ

Μοιιιιιιιιοοιιο ιιιιοοιιοιιοοιιτιι°τ

Μπι ιιιιοιι ιπι .ιιιιιτο 1908 ιιιιτοτ ιιοτ @τυπου Βοιιιιιιτιου ιιιιτι

υοου ιιοιυ ιιιοιιοτιιτου Ρτοοι·ιιτυπι οτοοιιοιυου. διο ιιιοιι›τ ιιιτοτ

Αυι“8οιιο εοττοιι, οιυ 0ι·ι.ιιιτι τω· ιιτιιιιι.ιευιιο Αοι·2το οιι ιιοιιι ιιυά

ιοτιτοτο τιιιτοιι θτιΒιιιο1οτι.ιοιτου οοινοιιι Με ιιιιτοιι Βοίοι·ιιτο

ιιυά Βοορι·οοιιιιυΒου που οι·οοιιιουουοι· ινοι·ιτο ιυιτ άοιι Μποτ

ιιιοοου ποιτοουιιοοιοοιιοτ τυοιιιοιυιοοιιοτ Γοτοοιιυυ.<.ς ιιοιτειιιυτ :ευ οτ

ιιιιιτου. - ινιο ιιιοιιοτ ντιτά άιοοοιιιο ιι.ιο Οηςιιυ υοοιιοτοιιουιιοτ

νοτοιιιο ιιυά θοεοιιοοιιοι'ιου τ'οττι'ειιιτου υιιτ ιιοτ νωι ιΤουτιιοιιιιυε

τω· ΡτοτοιωΙιο «Ιου Υοτοτυο Μ. Ροτοι·οιπιτεοι· Α.οτιετο, άοιι

ιιοιιτοοιιου Μπι. ι'οι·οιυο ιιι Μ.. Ροτοτοιιιιτ8, ιιοτ θοοοιΙ

οοιιυι'τ ρτιι.ιιτιοοιιοτ Δοτιτο ευ Βι8ιι ιιοτ ιυοιιιυιυιοοιιου θιοοοιΙ

οοιιιιττ ιιι ΙΙοτριιτ, τω· Βοοοιιοοιιοίἐ Ι.ιτιιιυιιιοοιιοι· Δοι·υτο, τι”

Βιιιιιιυιιιιιοιιου Μπι. 0οοοΙΙοοιιοίτ, ιιοτ Θ080Π. ιιι·ιιιιτ. Λοι·υτο

ιιι Ι.ιιιου ιιυά Με Ι.ινΙιτυοιιοοιιου οπο. Βοοιιτοοοιιυτινοτοιυιι.

-- ιιοοουειοτο Αιιτ'ιυοτικοοτυικοιτ »πιο οι.. Σνοοιιοιιοοιιτιττ ιιιιοιι

ιτοτυοτιιιυ ω· τυοοιοοιιου υιοιιιιιυιοοιιου Ι.ιτοτιιτιιτ ννιιιιυου ιιυά

ιιι ο·ιοιοιιοτ ινοιιιο, Μο ιπι νοι·ιοου .Βιιιτο, οπου ννοιτοτιιιιι ιιιιτοιι

ι'οτιιυιιι'ουιιο Βοτοτυτο ιιιιοτ οιΙο πιοιιτιεοι·ου ιυ τυοο. υιοιιιιιυ.

.ιουτυιιΙου οι·οοιιοιυουσ1ου “Μιτου άοιι ιιιιτ τιοτ τιιοοιοοιιου

8ρτοοιιο υιοιιτ νοτττειιιτου Ρο.οιι€ουοοοοιι ιιιο Ειυοιοιιτ ιιι

άιοεο πως ου Βοτιοιιτιιυι.τ ι.τοννιυυουάο ι.ιτοτο.τυτ οτιυιιειι

οικου. - Ι)οτ Αιιουυοιυουτορτοιο ιειτ Μαι. Ζιιοτοιιιιυε ιυ

Βιιοειιουιι 8 Μι. Πιι· Με .ιιιιιι·, 4 ΕΜ. Πιτ οιιι ιιο.ιιιοιι “τη ιυ

«Ιου ιιυιιοτου Ι.ιιυιιοι·υ 20 Μου! ι'ιιτ (Μο .ιιιιιτ, 10 τυπο τω· οιυ

ιιιιιιιοο .ιοιιτ. Αιι_ουυοιυουτο-Αυτττιι.Βο ιιιττοτ υιιιυ ου Μο Βιιοιι

ιιο.υιιιιιυε; νου Ο. Βιοιιοι· ιυ Βτ. Ροτοτοιιιιτ,ο·, Νοννοι-ιγ Ρτοοροι-ιτ

Ντ. 14. ιιι τιοιιτου.

Ετιειιτιιιιιιοιι ιιιιοτ ιιιο Μάους; ιιοτ 8οιιιιιπιπιιιδιιοτ.

(νοτττοο·, Βοιιο.ιτου αυτ” ιιουι Χνιι. Αοτιιοτομ ιιοτ ιιιοοοιιοοιιιι.ιτ

Μνιιιυιιιοοιιοτ Αοτιτο ιυ Ατουοιιιιτι.τ ι905.ι

νου

Πτ. Α. του Βοοο.

 

Ψιΐουιι ιοιι Βιο, ιυοιυο Ηοττου, ιιιυ οιυιι;ο Μιυιιτου θο

ιιϋτ τω.. ειο Βοοοιιιοιιτ οο υιοιιτ, υιυ οιυου ντιοεουοοιιιιιτ

ιιοιιου.ΐοτττοο,ι, ιιιοοουιι Με οιιο.ιιτου ιιιιυιοι:ιιου Πυτοτ

ουοιιυυεου, το Μιτου, οουιιοτυ ιοιι ιιουιιοιοιιτιεο υυτ υιοιυο

ροτοϋυιιοιιου ΕτιιιιιτιιυΒου ιιοττοιῖιουιι 8οιιιοιιιιυιιοιιοιιιιτου

ιιιιτυιιιο8ου. Ιου ιιιιιιο ιιιιοιι υοου ουτοοιιιοοοου, νοιι ιιιο

Βοιυοοτιιοτοριο τω οιιιο ιιιτο Ετι'οιΒο τιοτ Ευιριτιο νοτ

ιιουιιτ, ννϋιιτουιι Μο Τιιοοτιο ιιυε ιιιιι ειιοοοιυ Θιοιιιοτ ι`οοοτ

εου2 ιιυ 8τιοιιο ιιιεει. Βο ιιιιι.το ιιτιιιΒουιι οι; ντιιυοοιιου,

ιιο.ειο ιυϋΒιιοΙιοτ νιοΙο Κοιιο8ου ιιυε υυοοτου Βιιιιοοττου ιιιτο

Βτιο.ιιτυυΒου οιιιυ ιιοειτου Βοιιου ντοιιτου, ιιτυ ειο ιυοιιτ

Με υιο.υ ιυ ινοιτου Κτοιοου υοου ινουιΒ ιιοτιιιιοτ οτιουτιοττ

οι, νοε ιιιο 8οιιιουιιυιιουοιειιτου ι›ουντοοιιου ιιυά νοε ειο

ιοιετου.

Αιο Μι νοι· 16 .Τοιιτου ιιιοτ ειιυ Οτι: ιιιο Βο.ιιορτουιο

ιιοΒουυ, ττιιτ ιοιι υιιτ ιιοτ ιιυοοοτειτου Βιιορειο ιιου νιοιιιιο

τιιιιιιιτου ΕτιοιΒου ιιοτ 8οιιιο.τυυιιιιιιιοτ ΒοΒουιιιιοτ.

Μιι ιιοτ Ζοιτ ιιιιτ ειοιι τυοιυο Αυοιοιιτ νοιιοτουιιι€ Βο

ιι.υυοττ, ιιιο Εττοιιιο Μιτου ειο ιυ ιιιο Αιιο,ιου ορτιυεουτι,

ιιοοε ιοιι υιοιιτ ιιιυιιιυ ιιουυτο, ιιοιυ Βοιιιο.ιυιιι οιυου ετοοεου

τιιοοτοιιοοιιου πιω οιιυιιΒοετοιιου, οιιΒιοιοιι οιιιο ιιοιτιοιιι

Βουιιοτο Βτιτιοτιιυε Πιτ σιο ννιτιιυυ8ειτοιοο οιοιι υιοιιτ Βο

ιιου ιιοεο. ννοιιτου‹ι ιοιι ιυ ιιου οτετου .ιιιιιτου ιιιο πιο

ιιιιυε οιιεοοιιιιοοοιιοιι οιιι ριιγοιοοιιο Ειυιιιιοεο οιιτι1οιιυυ

τουτου ειιοιιτο, ειτουυτο οιοιι ιυιτ εριι.τοτ υιοιιτ ιιυά τυοιιτ

Με ΠοιιοτοουΒιιυε ω, ιιοοο οιι οιι:ιι νιοιιοιοιιτ υοου ιιτυ

οιιοιυιοοιιο Ειυιιιιοεο ιιιιυιιοιυ ιι:ϋυυιο, ποιο ιιιο Μετω

οοιιοιτ οιιοτιιιυιζο οττιιιτ ιυ Αιιτοτιο οτοιιτο. .Τοιιουιοιιο

ιιιυοοτο υιοιυοτ Αυοιοιιτ υοου οιυ υοου ι;ου2ιιοιι ιιυτοιτουυ

τοτ Ηοιιιοιττοτ ιιυ Μιτου ουτιιοιτου οοιυ. Ι)ιο υοιιουτ

ιιοοιιιτο Βιιιιιοιιιιτινιτιιτ ιιϋτιτο οιυ οοιοιιοτ εοιυ Μιτου υοου

υυιιοιτουιιτου Γο.ιττοτου; ιοιι ιιιυ _ιοτιοοιι ινοιτ ουτιοτυτ

(Μιτου, ιυιτ ιιοτιιιιοτ οιυ ροειτινοο Πττοιι ου οτιουιιου.

ιινουυ υιιυ ο.ιιοιι ιιιο οιιο.ιετο ιιιιιεεουεοιιοίτ υιοιιτ ιιυετιιυιιο

οι, οιιιο ΒουιιΒουιιο ΕτΚιο.τυυΒ Πιτ σιο Βοιιιοιυιυναιτιτυυε

οι›2ιιεοι›ου, οο ετοιιτ υοου Πιτ _ιοιιου ιιυιιοτουτ.τουοιι Βοο

Μουτ” Με Ροιιιυιιι ι”οοτ, ιιιιοε πιτ ιιυ 8οιιιο.υιτυ οιυ

ιυιιοιιτιοοε τιιοτοροιιτιοοιιοο Α8ουο τοοιττου. Ειυ ινοιτοτοτ

οοιιτ ινιοιιτιΒοτ Ηοιιιιιιιτοτ, ιιοτ τοι τιου ιιιοοιΒου Βιιιιοτυ,

τοοουιιοτε τοι ιιοτ Βοιιουιιιιιυιο ιιοτ Βιιτοριιιιιοεο ιυιτ ιυ

Εοοιιυιιυε ΒοεοΒου ινοτιιου ιυιιοο, οι ιιυοινοιιοιιιο.ιτ Με

Ιυοοιιιιιυιο ιιυά οο ιετ οοιιινοτ ιιι ουτοοιιοιιιου, ινιονιοι νου

ιιοτ Βιιυοτιτιου ιιιιιτιιιιυιι οιιι ιιου 5οιιιειτυιυ ιιυά πιο νιοι

..οι Με ιυοοιιιιιιυο οιι ιιουιοιιου Μ. Ιου ιιιιιιο νοτουοιιτ,

νοτοιοιοιιουιιο ΒοοιιιιοιιτυυΒου ιυ ιιιοεοτ Ηιυοιοιιτ ιιιιιιιοτοι



4ε4

!εε, εοοε Με εε εε.!;ετΒεπεεεε εεεενει·, εε ε!εεετεε 8οε!εε

εεε εε εε!εεεεε. Με ε!!! εε εοεε!εεε, Με σε εε!‹!ε

Ρε!:τοι·εε ε!ε!οεινει·εε ε!ε‹! εεε ε!οε εεεεεεε!!;!ε ει·

εεεεεε.

Οεεε τω. ει·ετε εε! Με Ιε!!!!κε!.!οεεε εεεε1· ε!εεε;.;ε

εεε, ε!!! !εε εεε Γεετετε!!εε, Μιεε εε.εε ιεε!εετ Αεε!εετ

εεε 8οε!ε.Με εε εεε Μ· ε!οε 1ε εε!εεπε Με!! ΜΜΜ!!!

Με!ει·ε Μ. Αεεεεεε!εεεε Με!! ν!ε!!ε!εε!; Θε·εν!εε, εε εεε

8οε!εεεω ετ!ε.ετεεεεεεπεεεε εει·οε Με 8εεε!ε!ε Με! !ε Με

@Με Μ·1εεεε Εεεε. Με Μ: ε!!ει·Μεεε !:ε!ε Ρε!! νοε

Λεω: εεεε θεετεεοε νοε 8οε!εΜεεε.εετε εεεεεε!:. Ιε

!τεεει·εε Ζε!τεε Με Με εετεεεε!ε Κοειεε!ει!!!‹ετ!οε εεε

Νεοεννε!ε ε!εεε Ηετε!εε!ετε εε!τε Ρε!!εειεε. Βεεεεεε

ιεεεε !εε εεε: εεεεερτεε, εε.εε εε ε!οετ Με· Βοε!επειε Μ,

Με· ε!εε Κοεττε!εε!!κε!εοε επαθε, εοεεει·ε Με Βε‹! εε

ε!οε εεε Με 'Ι'ειερει·ε.τει· εεεεε!εεε. Ιεε εεεε ε!επεε!ε

ε!εε εοεεΜ!εεε Ψ!ι·!εεεε ερεε!ε!! εεε 8οε!εΜεεε Μ!

Ηετε!ιτεεεε εοεετε!;!ετεε !εεεεεε, εοεεετε-εε 0εεεετε!!

εε! Ε!εεε!εεεε !εο!ε”ετεετετ οεεε ε!εει·!Βει· 'Ι'ειερει·ε.τετεε

εεε Με! εε εοεεεεε!εττετ Βει!ει· Με!. εεεεεεκεεΙοε ε!εε

εεεε!!ε;ε !Ν!ε!ιεεε εεεεεεεεε. Βεε Α!!εειεε!εεε!ὶε‹!εε

Με! εεεεετ!!οε εεεεεεετ!;, εε! εετεεεεεοτειεεεεε Ηει·ε

!ετεεεεε επε!εεε εεεϋεε!!εε Με Ετ·εεει·εεε εεε Με Κετ

ρετεενν!οετ. Σε εε! εεεε!!εε εεε Αεεοεε!ε, Με εε Με

8οε!ε.τεε1εΜει· εεε!!οε εεε εοε!εεεεεεεε Βεοετε ε!τ!ιεε,

εεε ε!οε!; ννε!!ει· εεΠε!!εε Εεεε, εε. Με $οε!ε.πεε1, εεεοε

εετε εε νετε!ε Με Κοεεεε!ε ε!εε !ε!εε!:ε εεεττε!εεε‹!ε

ν!!!ε!εεεε εεε, εε Μιεε Κεε!ετε Τε:ερει·ειει·εε εε 8οε!εΜε

Με ενεε!εεε επερίεεεεε ννει·οεε Με εε ννε.εεεεεεεε. Ιοε

Με Με· εεε! εεννεεετ, Μιεε ει! ε!ετΜ!; ε!εε !<ε!εει·!

εεεε Αεε!εετ εεεεεερτοοεεε εεεε, εεει· !οε εεεεερτε

εεοε εεε. Μιεε εε!οεε Ηετε!ετεεΚε, εε! εεεεε Βει!ετ

εεεεεεερ!; ε!εετ εοετι·ε!εε!ε!εττ ε!εε, ε.εοε Μ! @Με

θενν!εεεε Βοε!ετε!εεε.εετ ετεεεεεε Κεεεεε εεε οεεε Με

τοτε σε: ε!εε εεεε!!εεο εεεεε!Βε εν!ι·!ιεεε ει!! Με Ηει·ε

εεεεεεε. νοπ· ε!!ειε Με εε! εεεοεΙεεε!ετεει Ρε!ε ε!εε

ΡεΙενετ!εεεεειεεεε Με, Με ΡεΙε Με! τεεε!ειεεε!ε εεε

σε εε.εε !οε Με Ζετεεεεεεεε Με· Ι)!!ετε.!;!οε εεε τεοετεε

νοεττ!!εε!ε !”εε!ε!ε!!εε !εϋεεεε.

ΙΞε !ετ ν!ε!ΓεεΙι εεεεερτετ ννοι·εεε εεε ε!εε εἱειε!!οε

ε!!Βεπεε!ε νει·ετε!τετε Αεε!εε!;, οεεε 8οε!ετεπεεεεε!‹ει·εε

Με Κ0τρει·εενν!οετ ε!ετε εετεεεε!εεε, εεεοΜετε εε! !εε

εετετ Βεεετ άετ ΚΜ. Αεεε εεε! Κεεε !οε ε!οε! εε!

ε!!!οετεε, εεεε ιεε!εε ΕτΓε.ετ·εεεεε όει· !ετειεε 10 Ξεετε,

νο !οε Μεεειε Ρεε!‹ι ε!εε εεεοει!ετε Αείε!ετεεεπεεε!τ

εεεεεεεε!! εεεε, εεεεε Μεε ίο!Βεεεεε εε!εειοτ: !ε Με

Πε!!τε εεε Γε.!!ε ειεεε Με Κεφετεεε!οε!: ἱε Με· ει·ετεε

Ηε.!!τε εεε ΚΜ· εενετε.εεει·τ, !ε ε!εειε ν!ει·!ε! Με! εε

εει·εεεεεετετ εεε !ε ε!εετε ν!ετ!ιε! εεε!εεε εε εοίοι·τ. εε

ετε!εεε. Ζει!! Βοε!εεε εεε Κω· Μ εεε Β!Ιε ίο!εεεεεε:

Ζεεεειεε εεε Κετρετεεε!οετεε εε! εε.. 75 ρΟτ. εεε Βε

εεεεεε. Ι)!εεεε Δεετ.ε!εεε εεεει·τ. εεννϋεε!!οε εοοε πεοεεεε

!εεε εεεε ΒεεεΜεεεε Με· Κω· Εεεε. Εε Με εεεε Με·

Με εεε 5εε!επεπε, εε!οεετ ε!εε Ηετεεεετεεεε εεε Κετ

ρετεενν!εετε εεΜεετ, εοεεετε Με 'Ι'ετερει·ετει· εεε Με

Βε.εει· εεε Βεεεε. ννεεε Με ε!οε Με ε!εεε εε εοεεε

Τεε1ρετεεε1·εε εεεεεε°ο, εο Με !ε Με· Μεει·εε.ε! Με·

Ρ'ε!!ε ε!εε θεε!εε!.εεεεεετεε Με. Με Με!! Ρε!!ε νοτΒε

εοΜεεε, εεεοεοετε εε! Κ!ε‹!ει·ε εεε εεειε!εοεεε Ε'τεεεε.

ενο Με Ζεεε.επεε 8-26 Ρ!. εεπτεΒεε εεε. !.ετε!;ετεε !ε

ε!εετε ΡΜ!. ενο εε ε!ο!ι Με ε!εε ε!ει·ορεε!ϋεε, εοοεει·ει!!ε

εεεει!εεεε εει·νϋεε Ρτεε εεεεε!τε, εει·εε θενν!εετ Με

νο!!ε 120 Π. εε”. Πε Γο!εεεεεε Ψ!εΙ.ετ εε.ειε Με

ε!ε!!ει·ε 21 Ρ!. εε, εο Μιεε Με θεε!οετ 1ε ε!εειε .Ιεετ

εε! εε. 165 ΡΕ. ε!!εε. Με 1)εεεε Με· εε !ο!εεεεεε .Ιεετε

εε ε!εεεεε, εεεε !οε Με ε!οε!ε Μεεεεετ!κεεετε. Εε @Με

ε!!ετΜεεε εεοε εεεπι!εεεε εεε οε!οτοεεεεε Ε'τεεεε εεε

Κ!εεετ Μι ετε!ε!εοεει· 8!ττορεε!οεε, ενε!εεε Με Βοε!ε.Με

εεεεε ε!οετ νει·ετεεεε, άετ Αρρε!:!τ εεε Με Ετεϋ.ετεεε

εεεεε εει·εο!τ, Με Ηεεε1οε!οε!εεεεε!!: εεε ΒΙεεεε ε!ε!ιτ

Με ΚΜ· πεεεε εεεεει·οοεεε εετεεε. 8οΙοεε Ρετεοεεε

-.. .τε-ε Μ-εευώ---· Α _.-7 -σ

νει·ετεεεε τεε!ετεεε εεεε εεεει·ε ΒΜει· ε!εε!:, ν!ε!Ιε!οε!;

εεεε Με Ιεεε!ε!!τεε. ε!εετ - εε !ετ ε!εο Με άετ

$εε!εΜε, εε!οεει· Με εεεε.ε!!εεε !!Ψ!τεεεε εεεεετ. -

!Νε.ε Με Βοε!ετεπεεει!ετ εε! Νει·νϋεεε. εεεοΜετε εε!

Ε'τεεεε εεεετ.τ!!Π, εε επ Με Βεοεε.οετ.εεε Με· Ψ!τεεεε

Με· Βεεει· εεετ ει·εεεεεε!;, οεεε Με ετοεεετ-Τε!! Με·

εεεεε!!οε εοεεε!!!εεεε Βεε!ειετεετ!τεεεε Με!!! εε! 8ε8

εεετ!οε. Υ!!!ε εο!!τε εε ε.εεε εεεετε εε!ε: Με Ρεε!!!ιεπε

!ετ εεετεεεε;τ, Με Βο!ι!ε.εεε Με εεεεει·ετ Μεετεε!; νν!τ!εεε

εεε Μ!τ!τε! εε εεεεεε, μ. εε ε!εετ εεεε εοοε Κο!!εεεε,

Με Μεεε Αεε!οετ τε!!εε. ΙΒε εεε ε!οε εε!ε1 Ρεε!!!ιετε

Με εεεεετ 8ε.εεεει·ε!ε νοε εεε «εε ετεεεεε δεε!ειεπε

ε!ι·Ι‹εεΒ» εεε!!‹ὶετ εεε Με Μ; εε εετεε!!εε, ενεεε άετ

Νεει·εεκεεε!!:ει· Με: Με Ηγεεετ!εεεε εεε!!!ειεε Ει·ίε.ετεε

εεε ιεεεεεε. Ιε εεε ειε!ετεε Ρε!!εε ;.>;ε!!εετ εε ε.!!ει·ο!ε8·ε

οετοε Ζειεεεεε εεε Ετ!ι!ετεε Με εε!εε ν!!!τ!εεεεεε εε

εεεεὶεεεε; !εε Μεετε εε.!ει· ε!εε ει·οεεε Ζε.ε! νοε Βε!

ερ!ε!εε εεΓεει·εε. - Βε ει!. Γε!εοε ε!εειε Κι·εε!εεε εε

εεεεε: $!ε Με!! εε εετνϋε, Β!ε εετεεε Με $οε!επειεεετ!

ε!οετ νει·τι·εεεε, εεετ νετεεοεεε εεεεεε 8!ε εε !ιεκεει·ε!ε.

Βεεε νεπτε;;τ εεε Κτε.εεε Με ΒΜει· Βε.εε ε!εεει· εἰοε€.

(Με ει· εεεε!εεεεε εεε ε!οετ νοι·ε!ιιεεεοιεειεε εε Με

Βεοετ, εο νει·ιι·εετ ει· ε!ε πεε!ετεετε!!ε. Α!εο Με!! ε!ει·

ειεεε !εε εεεεερτεε, οεεε Με 8οε!εΜε !(ε!εε Κοε!:ι·ε!ε

ε!!τε!!οε εεε!εετ εε! Νει·νεεεε, εοει!ετε !ε εεε!εεε Ρε.!!εε

Με Βε‹! εε ε!εε.

Με Με Πεεεεεε!τ Με· Βε.ι!ει· εεεεε!!!ε, εε Με ει!

εεε Αεε!οετ, εεεε ε!!ει·ε!εεε εει·νεεε εετεεεε!ιοπεπεεεε

Επ·εεεε εεε Κ!εἀετ Με ετετε!εεεετ 8!ε·ορεε!οεε εεε!ε

ετεεε !ιι Με· ει·ετεε Ζε!!! Με πεεει· Με 3 Με! !ε εεε

ννωεε εεεεε εο!!!εε. ννεεε εεε: Με νει·!εεί Με· ΚΜ·

Με Αρρεετ ΜΜΜ, Με· 8εε!εί ε!οε εεεεετ!ι, εο εο!!τε

εεε!!εε εεεει!ετ ννει·εεε, εεεε εεεε Ρετὶεετεε Με ετοεεε

είεε!ΒΚε!!; !:!εεεε, εεεε !ετε!;ει·ε Με ε!οετε εε εε.εεε, ω·

εεεεει·ε ενεεε Ρεκ!εε!, Με εε Με νοε!ωΜετ. εε.οε εεε:

Βε‹!ε 1-2 5τεεεεε εεε εεεε Με @Με »Με εεε!ε!!!.

Βε! Εεεεεε.τεε !εε!!οεετ Δε! εε!τε !οε εε Με εετοε

εεε εεεεεεεεεννετε, !.εε!!εε εε εεεεε, Με εε ε!οε εε

εε!ετ ω, εεεε Μεεε!εεε Μιεε ν!ε! εοεεε!!ει· εοενν!εεεε; -

εεεετ!!οε εεε! Με ε!οετ εεεεεεεεε εε! Κοετεε εεε Α!!εε

πεε!εεεεεε!εεε. Με εοεεεεεετε «Νεενοε!!ετ» εεε Μεεεε

Κε!!! ε!εε νοε !εε!εετε Βε!εεε.;, ε·εεε Με· Α!!εειεε!εεε

ετε.εε εεε εεε !ο!κε!ε Πεεε! ε!εε εεεεετε. Ιοε εεεε εε,

οεεε εει·οε εε ν!ε!εε εεε εεεεεεε Βεεεε 8οεεεεε εε

ετ!!!ετ εει·ε!εε εεεε, εεεε !α!!!!ε!οε ΜΜΜ' !οε εεεειεετ

Με, Με εεε ε16ε!!οεετ εεεεε!! ε!εε εεετ!ειεπε Ζεε!

νοε ΒΜετ·ε εε ει·ι·ε!εεεε, οεεε Μιεε εεε! Α!!8ετεε!εεε

ειιι!εε Βεεεεεεε εειι·εεεε νε!τε. Ζε Βεε!εε εεε κει·

!εεεε εε ε!εε εεπεεε!!οε νοτεεεεεεεε, Με Με Βεε!ει· νει·

Ι.τεεεε εεε!εε εεε Με Με εεεε.οετ ενει·εεε εο!!. Οί!.

Με: ιεεε εε εε!εετ Πεεει·ι·εεεεεεε, οεεε εεεεεε εει·νϋεε

εεεπε!εεεε Ρτεεεε Μτ Βεε!‹εεεεεε‹!ετεε Με τεε!!οεεε

Βει!ει· νοεεεε!!οε νετεεεεεε: ε!ε ετεο!εε Με!! ε!οετ!!εε,

Με Εεεεεετε εεεεε εετεο!‹; οεεε !ετ ε!οετ ε!εεεεεεεε,

εει·ειε ε!εετ τεε!!οε εεεεεε!; ενετεεε εο!!, εεεοΜει·ε

ννεεε Με Ζε!τ Με· Ρετ. εεεοετεε!‹τ Μ. Νετετ!!εε !ετ

ετι·εεεετεε Ιεε!ν!εεε!!ε!ετεε ετ!οι·‹!ει·!!οε.

νοε ει·οεεει· !!!7!οετ!ε!κε!!; εε.ετεεε Με· Βεοει· !ετ Με

εετεειεεεεεε, ι·εεε!ειεεε!εεε Ι.εεεε, ννοεεεεε Με εεεεεΜε!;

Με!. Ψεεε Με Ρετ. Με Βεοετ Με; νετττεε!, εο !!ε81:

εε σε: εεε εει·εε, Μι.εε Με νετεεεεεε Με Ηεερτ-, Με

ΚΜ· εεε: Νεεεεεεοεε Μ.

Με Τετερετετετ εεε Βεεεε ερ!ε!!; εε!.ϋι·!!οε ε!εε "Με

Με Βο!!ε, εοοε ε!!! εε Με εεεε!εεε, οεεε Με !ετ!!!Τε

εεετεε Τετερει·επετεε εε ε!!εε:εε!εεε επεει· Νεεεεε Με

εεε Με εοεε, εεεεεεεειι νοε ερεε!ε!!εε Ιεε!εεεεεεε πετ

εϋεει·ε Τετερει·ετετεε. Βε! εεε !ο!ιε.!εε Αορ!!!:ε.τ!οε εεε

$οε!ε.Μεεε ΜΜΜ εε ιεε!εεε Ετεεετεεε ε!εετ εο εεει·

εε! Με Ηοεε εεε Τειερετε!ει·, Με εε! εεε !εε!εεε Κοε

!ε!‹τ εεε 8οε!ετεπεεε Μι εεε Κετρει·οεετ!!εοεε εε; πεε!ετ

ΜΜΜ Με 'Γεειρετετει· νοε 85--86° Β. Βε! Με· τοτε!



Μ!!!

εειι Ε'οι·ιιι' ω· ΒιιιοριιεΙοεε ειιι Βιοεεεε ΠτιιεεερεεΚεε,

εειιενειιιιειθειιι Κ6ι·ρει· Ιειειειι ιιπ ειι€ειιιειεεε ιιοιιε 'Ι'ειιιρε

ι·ειτιιι·ειι ιιιειιι·, ενιιιιιιεειι ιιει εει· ει·ετιιιεεΙιεε Γοι·ιε ειαε

ειιι ιτειιιοε ΤειερειΜπτειι νοιι 27-280 Β. Με Βιιεετιεει·

ει·ινιεεεε Μεεε. Με ιιεει.ειι ΒεεπιιΜε ιιιι.ιιε ιειι ιιει ετει.ει·ει·

Ροι·ιε ειιιιιιιιεε ‹ιπιειι Βειιειωιπιι€ ειιι ειειιιιιειι ι‹οιιειειειι

εειι Ξειιιιιιιιιεειιιιει·ε νοιι 80-81" Ε., νεοεει ιει1εειειιε ειπε

Βετειιεεει·ιιεε ιιεε θιενιιειιε ιιπι·ειι ιιεε ειιειιιοΙΒεε‹ιε Βειιινιιεεε

ειιιιιει·ει· ειιειειιι ειτε, Με τιπτειι Ι:Μιε 8εειιιιιιει·, Με ιε

Με Με Νεειιιιπι ιιπτειιιιιιε επ ειιιρίεΙιιειι ειπε. Βιε

- Κιιωετ ιιειιιιιεε ενΜιτειιε πει· Ιιειεεειι Βιιιιει· Μι, Με Πεπτ

ι'ιι.ι·Βε εεεεειι; Με πιω Με νει·ιιιιππε8 ι·ει:ειι: ειειι. ΨΗΦ

ι·ειω εει· 8εειιιιιιει· Με Μιει·ιιιιι€ε ιεειειεειειΙε ειπε Κετ

ρετεεννιειιιεεπιιιιιιειε επι, Με ιιωεεεειι εκει νιεΙ επ ιιε

ιιεπι:ειι Με, Μι εει· @Με Ηειιιι;πε ιιεε Κιιωεε ειειι επιιι

·νοτι;ειι νει·ιιειιει·ι. ω. νοιι Με: Αεινειωπεε ιιειεεει

Βοιιιιιιιιιειιοιεριεεεεε ιιΜιε κι Με επτε Βεειιιιιιτε @εε

ιιειι, τιοοιι ειιι ιιιειεετ Αεειειιι: Με πει πει· Βειιεεπιπε8

εει· 8ιιι·οριιιιιοεε Με Αιι€ειεειενιιι·Ιεπε8 ιιεε 5ειιιεειιεεε

ειεε νιει ετεεεετε Βειιεπιππε Με Με ιοιιιιιε. - Οιει·ιιιιεεπ

Κοιιιι·ιιιιιιιιειετι πειτε ιειι Με ιοΙιεΙε Αεινεειιπιιιιι ιιεε ιιειε

εειι Βοιιιειιιιεεε εει ετιι.τιιει· ΒιιιεεεεειιιιεΙΙιιεε ιπι: Μεεε

τει· Κεφειι;ειερειειει·.

ιιεε Με ΙειιιιιΜιοεεε Με ιιεε θεει·επειι εει· 8ειιιιιιπιιι

Μεεε εεεεειει, εε ειιι ιι:ιι ιιιιοιι ιεϋΒΙιειιει Ιιπι·ε Γεεεεε

εειι επι· Με ειιοιιιιεετεε ει·ινειιεεε.

νει· Μιειε κι εε Με 8ι‹ι·οειιπΙοεε ιε Μεεε νει·εειιιε

ιιεεειι Ροι·ιιιεε, ειιι εετ εει· 8οιιιιιιιιιιι επιιειιε εκει. Εε

ιει ειειπιιΜι ΜΙΒειιιειιι Με Αιιειειιι νειιιι·ειιει, Μεεε ειιι·

Βειιε.ιιιιιπιιε Βιιτοριιειϋεει· 8εειπιι. ιιεε ιιΜι.ε 8εειιιιιιει·

8εειι€ειι. νοιι εει· ερεειιιεειιειι ννιιιαπιιε άει· Ξειιιε.ιιιιιι

»Με επι Βιιιιοριιπιεεε ιειι ιιι ε·ειι.εε Κιειεεε ειειιτε ιιε

Ιιεεει;. ΛιιιΜιι·ιιειι ιιιιιιιιιιεε ιιιει· ειιιιεριιπΙϋεε Κιιωει· ειιι;

εετ ννειεπιι8 ιιιιεε Αι·ει;εε εε, ιιΜιε Βεεεε.ιιει· επ εειι

ιεεπ, ιιιιιιιειω Με 8ετε.ιιε εετ $ειιιιιιιιιιι εειιεπιεε‹ι ιιιειιι·

ιειει.ει, Με ει·ει.ετε. ΙΞε Με ιιεε Αεεειιειε, Με σε Με

Βειιιιιιιιιειιιιιιει· Με νιιΜε ειιιιΒιιειι ιιεε θεεειειοι·εεειειεπε

ειειεει·ε εειι Μωπτειι ειιιε Πειιει·ινιιιιιεεε ιιεε 8ειιιιΜιειι

Ι‹ειιεε Πιι·ιιει·ε. Πιο ι‹ειιεε Βεειιιωει· Με Μεεε” ειιω

ΜΙει·ιιιιιεε ειε »Με επ πετει·εειιιιιεεετιετ Ρειιιοι. Πειιει·

Με Ψιι·ιιππΒ εει· 8ειιιιιιειιιιιιιιιει· επι Με 8ιιιοριιπιοεε επι

ειιι Βειεριει: Ι.. Β. εεε ΚετΙε.ειι,28 .ΙΜιιε Μι, ειιιιιοριιπ

Μεεε Ηε.ιιιτπε, εειιιιεειιιειιε Αιιε.ειειε, ιιειιιει·εειτε Με

ΗΜεε ειοεεε Βι·πεεερεΚειε, ι·εειιτε 2 Νει·ιιειι, ιιει·ι·ιιιιτεειι

νοπ Ιιιειειοε εει νει·ειιεττεε Πι·εεειι, Ι.πεΒειι Πει, 'Γεω

ρει·Μπι· εοι·ιεΜ. Νιιειωειε ΡΜ. 80 8οιιιειιιιπειιιιει· ειιι

8ειιιιι.ιειιιιιοιιιρι·εεεεε εεειιιιιιιιειι, ιοΙ8ειωει Βείπειι: Πι·ιιεειι

πιιι Με 1-Ιειιιε νει·Κιειεετι, εεεεετε θεειειιι.είειιιιε, θε

ει·ιειιιεεεεειιιιιε 8 Π. Ιιε ιιιι.ειιετεε .ΤΜιτε ικοεει.ιι.ιιει·τε ιιιιι

.ι”οιεεεεεε 8τειπε: Βιιιιιεε‹ιε θεειειιιείετιιε, Βι·ιιεεεεειιενει

Νεες Με Με ειεειι πιιιιεπεπιειιιιειι Βεει νοΙιειιιιειιιις επ

τιιοΙιεεεε.εεεε.

Ειπε εινειιε ννιειιιιΒε ΙειιιΚειιοιι Μεεε Με Κεεειιεε

πεε θειεειιετιιιεει:ειιεεε, εεεοιωει·ε Με ι;πιιειιιπιεεεε.

ΙΞε κι Με ειειιει· Με Αιι8ειεειενιιτικπε8, Με ιιεεοιωει·ε

ιεε Απεε ειιι, οιιιζΙειειι εποε Με ιειαειε Αεννειωειιε εεε

8ειιΙειιιιιιεε Βι·ι“οιεε ω.

8ειιι· ιεειιτπιαιν ιει; ι“οιεεετιει· ΡΜΙ:

Ν. Ρ., 6 .Τιιιιι·ε Μι εεε ιΝιιεει, ιει "με ιιιιιιεειι:ιεει·

Οοιιιτιε, επεεειιεΙιετει· Οει·ιεε εεε Βει·ιε- εειι Κτεπειιειεεε

ειειιετιιοιι ορειιειτ πετάω, ιιιειειι ιιει πει· ΑεΙιπειιι ιιιει·

ιοΙΒεειιεε Βιιιι: ιιοειιΒιιιειΒε Αεε.ειειε, ινε.ειιεΒειεε θε

ειειιτείει·Ιιε, 'Ι'ειιιρετειπι· εεεινε.ειιι εννιεειιειι 88,5 εειι 400,

Ι‹οΙοεεε.Ιε Αιιιεεεει·πειι, ιιι πει· ιιιιιιεε Ι.ειει.ε, επι Ττοειιεειει·

πιιι! εινιεειιεε Ι)ιιτιιι- εειι Κιεπειιειιι ιεειιι·ετε Με ει

ιειειιε Πιετειε. Μεεε Πει. Νεειι 6 Βεπετε, ννοιιει Ρετ.

επι ειεειιι Β.ιιιιιιιεε ιιεεειω ιπι Βιωε εεεειιιεε νιει·ιιειι

ιεεεει.ε, πει Με Τειερει·ε.ιιιι· επι 88°, εε ιιεε ειεε Μετ

·ιιει·ε 8ειιτειιοπ ειε; ιιιιοιι ειειιει·εε θ Βιι.ιιετιι ειειΙιε ειειι

Αρρειιι ειε, Τειιιρετε.ιπι 37-ε-37,6, ιιεε Αιιιιειπειειιειιεεειι

ιιεε ειειι. 8ο Ιιεεεειιε ειοιι άει· Ζπειιι.ειι ειει.ιε Με επι

ειιιε Βιιεεει·ιιιιιιοε, εεινει·Βει·είειιιιπιειι ειιιεε Αιιεεεεε ιιι

εει· Ι.ειετε, ινεΙειιειι Με σιΙπειε. Ζειε Βειιιιιεε εει· Κιιτ

ειπε Μιε Ριετειε Με επι ειπε ιε εει· Ι.ειειε Βεεειιιοεεεε,

θεινιειιιεεπεΜιιιιε 6 Π. Ιιε Ηετεει ιιεεεειιιεε .ΙΜιι·εε ιιε

88ΙΙΙ1 Ρετ.. ειιι ειπειιι Βιιιιεερρε.τει επ εεΙιειι.

Ιιε Ι.ειιιε νειι 4 .ιιιιιι·εε ειιι εει· Ζπειειιιι Με εοννειι

εεεεεεει·ι, ιιιιεε Ρετ. οιιιιε' Βιιιτειιρριιι·ει εε!π πιω Μπιτ,

ειπε Ριετει ιει ιιοειι οιιεε, εεεει·ειειι ίε.ει; εει· ειειιι, Τειερε

παπι· ειιι.ειιιε ιιοι·ιιιει, εοιιεΜε ιιϋιρετιιειιε ΕετινιεΙιεΙπε8.

Μι ιι6ιιιιιε εοειι ειπε Μεεεε ΜιεΙιειιει· ΒειεριεΙε ειιι

ιιιιιι·εε, Με Με επεει.ιεε ιΝιιιιιιιιε ιιεε 8οιιιιιιειεεε επί

ιιιιιει·ιιπΙϋεε Κεεειιεε- εειι θειειιΙιει·ιιι·επιεπεεεε εεινειεειι,

Με νιιιωε ιιεε επ Με Γιιιιι·εε.

Νιιειιει: εειι Βιιιοριιπισεειι πιω ιιεε ιιπ Κεεεεεε- ι·εειι.

θειεειιι:πεει·ιιιιιοεε Βι·Ιιτεειιι:εε ιιει”ει·ιι Με Ε"ι·ιιπειι ειιι;

ΒεεΙιεεειιεπιιειεε Με Ηεεριιιοετιεεεει εει· Βιωεεεεε.

Βιε Βεεπιτειε εει· 8ειιΙειειιιΒιιτιει·εεεεειιΙπιιε ειπε Μετε

ιιεε ΜΙεειεειε ιιειαεεει, @σε Μιιιιε ιοιεεεεει· ΡΜ! ειειιτ.

οιιεε Ιπτει·εεεε εειιι: Ρι·επ Κ., 24. .ΤΜιι·ε Μι, ειιι νει· 2

Μοεε.ιεε ειπε Αρρεπιιιειιιε εεεει. Οοριιοιιιιιε τιειιι;τε επταε

εειιιεειιι, Β ιεοιιειειε.εε Ιιει ιιοιιειπ Ριειιει· 8ειεεεε. Βε

ιειω: Βεττεειιιιιειιε Αιιιιιιιιε, εε!π ι·ειιπειει·ιε ΒτεΜιι·πε8,

Με Ρειειεειι·ιεε εετ ι·εεΙιτεε 8ειιιε νειΜεΙα εειι εειιι·

εειιιεει·ειιΜι, Ονιιι·ιπιε νει·ει·6εεει·τ, εειιι· ειιιριιεΜιειι, Με

νετΜεΙαε ΑρρεεΜιι ιιεπτΙιειι ρΜρε.Ιιει. 'Ι'ειιιρ. 37,1-87,5.

Ηειιι· εειιιεειιτει· Αρρειιι, 8ιπιιι ιιοτιιιΜ, Μεεεεε πει·εεει

ιιιιι.εειε ιιεε εεειεειεΙιεΕι.

ΡΜ. ετιιιιιι: ιιιΒιιειι Βιωει· νοπ 28° ειιι ΒΜε πιω εειι

τεεειιιιει‹ι ιιεεει. 8ειιιε.ιειιιιιεεε. Νεειι 6 Βειιει·ιι ιιεε Ρετ.

:Με Μεεε επεειιοιιιειειι, ιερεειιτ ειιι: ειεΙι ειιιεεειειιι.

Νεοιι 80 Βιιιιει·ιι εειι·ιιιιιι Με θεινιειιιεεεεειιιιιε 10"/ι ΡΓπειι,

ιιεε Αιι€ειπειεεείιειιειι Μεεε ειειιι:ε επ νιιιεεεεεε ειπε,

Με Τειιιιι. ιει εειι 8 ιιι7οειιεε ειιιιιΜΒ πετιεΜ. Βείειω:

Ρει·ειιιετι·ιεε πιω Ονει·ιπιε ιι.ΒεεεοιιινοΙιεε, εισιιιι ιεειιι·

ειιιριιιιιιιιειι, ΑρρειιΜικ ιιοοιι πιωεπτΙιειι ιειιιιιει·, Με Ιειε

ιεπ Μεεεεε νοΙΙιιοιιιιιιειι εοι·ιιιιιι πιω εειιιπετειοε.

νοιι ινειι;ετειι Ιειιιιιε.ιιοεεε Μεεε ιοΙι επι· εε: Μεεε.

οιποπ. θειεειιι·Ιιεπιιιετ.ιειεπε, Βεεωπειι άει· Ροιγειτιιι·ιι:ιε

εεπιιι, Νεπιιιιιιεε πιω Νεπτε18ιεε. Βει ιιεε Βεοιιεεειιεπ

Μιτεε εειι ιιεε ειιεε εεεειιιειεε Ιίτε.ειιιιειιεε ιει εε νοι·

επεεννειεε Με Ιοιιιιιε ΒειιΙειιιιεινιι·ιιιιιι€, Με εεε.εΙιτεεε

εειι ιεε. ΠειιεΜεΒτ εειιεε, ειε Με νετεΙειειιειιιιε Πε

τετεπειιππ8επ ιιεΙειιι·ι Μεεε, ιιπι·ειι ΙοιιΜε Αρριιιιιιιιοπ

νεε 8ειιιιιιειιι Με Ιιτεειιιιει”ιεε Ειεειιειεπεεειι εειιιιεΙιετ

επιπειι Με επεσε ΜΙΒειεειεε 8ειιιειειεεεεει. .Τειιειιι'ειιε

»πιο ιιπτειι Με Ψιιι·ιεεειι·Κεεε Μιειε εει· Βιιοιε εει·

ιοΙ:Μειι Αεριιισιιιοπ Με: ετιιιιιιι:, ιιεεοεάει·ε, ινεεε ιιιειι

ειοιι νει·εεεεεννιιιιιετ, ιιι ενειειιετ ννειεε ιιεε εεεειιιειιι.

Πει· ΡΜ. ει·ιιιιιι: ειιιε πειτε Ποεε (ιιει Βεειιεπειιειωε.τειι),

Με ιειι ιιειεεειιι 8οιιΙειιιιιι νοιι 86-40" Β. εειιιιιι ειτε,

εειι ιιεειειιι Με ιιι ιιεε Μιεειιιειιιε Βιω νεε 27-29°.

Βιε Αιιιιιιιιιπεε ιιεε ιιειεεεε ΒειιΙε.ιπιπεε Μεεε ιιεε ι:ιιιιιειε

Βιιιιεινεεεει· Βειιτ εειιιιεΙΙ νετ ειειι, ιε εε. 6,Μιεει.εε ειιι

ειειι Με Τειιιιι. επεεεΒιιειιειι.

Πε ιιιπεε ιιιει· Μεο ιιοοιι ειε ιιιωει·ει· Β"ειιιοι· ιιιιιιιιεε

Με Με Μεεε Μιειιι, ενειειιε νιεΙιειειιι Μεεε ιιιιιιιιιεε

νοι·ιιει·ειτει πιω νει·ειετιιι.

Ειπε εοειι ινεειε εει:ε.πειε Ιειιιιιειιοε ιιιιιιειι Με νει·

εειιιειιειιεε Ροτιεεε ιιεε ειιι·οιιιεειιεε Βιιεειιιε. Βιιεεε

$ειιΙειειειιει1ετ νοπ ιιιιιιιευετ 'Ι'ειερει·Μπι· ιιΜιεε ιε εει·

Ηιιιιιε εει· Ριιιιε ειπε πεειι·ιιεεεεεε Βιιεει.ιεε Ψιτιεπιιε

επί Με Κι·ειιιιιιειι, ννοιιει ειιι ίεΙεεειιεε ννιειιιιε ει·

εειιειει: Με Βιι.πετ ιιεε Βιωεε εειι 5-15 Μιιιπτειι ιιε

παμε, εεειι ιιειιι Βιωε νοτειειιιιεεε ΑΜπρίειι εει· Μεε

Ιιεε 5τειιε ειιι ι·ειεει· ?Μεεε - ιιιειιι: Αιιι·ειιιεε, ιιετεπί

ΒειιεεΙιεε ιιεε ΕΙιεειιιεε ειιι; Πεμ. ιιιε.ειιγΙοε. ι1επιι81ιειι

άει· Βιιιιει· 2-4 ιε εει· 'ιλἴοειιε. Δπεειιεει:εεε ειππ Με

Βεωει· εει (Μεπιεε) Βιιε.εει·Ιιειιοεεε. Με Βιιιιειι€ε ΨΗ

ΙππεΒ ιιιιτίιε νοιι! επί εειι 8ειιενειεινεεεετειοΠεεΙιειτ

επιπει:επιιιιιι·εε εειε. Β.ειειιιιιιιιπεεεε ιιιει.ειι ιιει νοι·ειειι

τιεειιι θεετε.πειι εειιι· εειι:εε ειε. νοιι Ιει.ει·εεεε Με ι”οιεειι
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άοτ Εο11: 1·Ιοττ ν. Ψ. 1οτάοτ εοττ 3 .Ιο.υτου ου οτυοιυ

υττεεουάου Ε!ι2οιυ άοε 81ιτοτυιυε, άοτ Ιυυουυττουο άοτ

Ουοτεουου!ιο! υυά άοτ 1.οτετο, νοτυυυάου ιυττ υυοτττττ8

ττουοιυ .Ιοο!ιου. Ι.υοε ουεεοεουτοεεου. Ρετ. τετ του άου

νοτεουτοάουετου Βοτυου υουευάοΙτ ντοτάου ιυττ. τοτ!ινοτεοιυ

Εττοτο υυά υυτ το άοιυ τοτττου .τουτο ετττυάτο οτυου

ντίοττονοτυουά ττο.Βου ιυττεεου, υιυ ουε Ε!ιεοτυ οτυτοοττυοε

εου το 8ουτο.υττου το υο.!του. Νοου οτννο 10 Βο1άοτυ ινοτ

άεε .1ιιοτιου τοετ ουυο νοτυο.υεου, άτο 11ουττοτυυΒ οτυο

ευτττο!ι, άτο Ηο.υτ εουυρρτο υυά υττεετο υτουτ ιυουτ. Νοου

18 Βο.άοτυ οτεουοτυτ Φο Ηουτ τοετ ουυο υοτιυνι!, υυτ

ννουτε άυυ!ι!οτ 8οτο.ι·υτ οτε Φο ΠιυΒουυυε, οε τετ υυτ 1το1υ

.1υο!ιου ιυουτ νοτυουάου. Νοου 8 τ1τ7οουου τετ άοτ Βο

τουά υυνοτουάοττ, ουετοτου Ρετ. 1τοτυου 1τοτυουά Μουτ

ττττ.οτυυά ντο! Βουτ.

Ζυτυ 8ου!υεε, ιυοτυο Ηοττου, υ16ουτο του ιυττ οτυο

νοτ1ουτ!Βο ΜτττοτΙουτ; οτΙοτυοου ττυοτ οτυο νου τυττ το

οτυοτ ο.!!οτάτυοε !ι!οτυου Ζο.υ! νου Εττ!του νοτευουτο Βο

υουά!υυ8ειυοτυοάο. Αυε νοτεουτοάουου θττττυάου εου του

ιυτου νοτου!ειεετ, Φο Βου!οιυιυυουο.υάτουΒ τυττ άοτ άεε

ττε1νουτεουου 8ττουιοε το !ιουτυτυτοτου. Εε ννυτάου 1ο1το!ο

Βττ.άοτ ττττ άτο νοτεουτοάουου Θάτοάυτεεεου,οτεο 2-4 Ζοτ

!ουυττάοτ νου τοτυοιυ 8ουτο.ιυυι ΒοΒουου υοτ ετοτουυοτττυοτ

Αυννουάυυε άοε εο.!νιιυτεουου 8ττοτυοε τυ άοτ 8τττττιο

νου 6-15 ΜΑ.

Μοτου8εννοτεο υοτ ουτουτεουοιυ 0ο!ου1ττυουιυεττειυυε

υυά Κυοουουτυυοτ1ιυτοεο υο.υο του νοτευο!ιο ευεοετο!!τ

υυά υτευοτ υυτ ετ1υεττοο Β.οευττοτο οτυο.ττου. Αυτ1ο.τ1ουά

τετ, άο.εε άτο Ηουττοττυυε ττυ 8ου!οιυιυυο.άο οτυουτ τετ

υυά άοεε άοτ 8ττοιυ ντο! εττττ1τοτ οιυρίουάου ννττά, οτε

ττυ ννοεεοτυοάο; οε τττττ οτυο υοττοουτ!τουο ΒοτουΒ άοτ

Ηευτ οτυ υυά οτυ ετοτ1ιοε 77τττιυο8ο1ττυ!. 1υ άοτ οτετου

Ζοττ οτυο άτο Ρετ. εοτυ· οιυουυά1του υυά τυο.υ ιυυεε ιυττ

εουννοουου 8ττοιυου ο.τυοττου. Ι)το 117τττιυυε τετ οτυο

ρτοιυρτ εουιυοτεετττ!ουάο υυά Φο Εκευάυτο το άου θο

1ου!του Βουου ευτττο1τ. 1ο οτυοτυ 11ο!! νου ουτουτεουουτ

θιο!ου!ιτυουιυοττειυυε ποτ υουου άοτ εουυιοττεττ1τουάου

ν7ττ1τυυΒ Φο Αυυουιυο άοτ Εκευάο.το οντάουτ. Πτο Ηυυά

εο!ου!ιο, άτο νοτυοτ εουτ εουιυοττυοττ, Φου Βοεουντοττου

υυά ετοττ ννο.του, ννο.του υοου 4-τυο1τεοιυ θτο!νουτετοτου

ο.υοοεουννο!του, νο111ιοιυτυου εουιυοτείτοτ υυά Βο!ου1ιτε.

(Δυο άοτ Βουυττευτ1τ1τουου Αυτοττουο άοε ΑΙοεο.υάτο-$ττίτε

1τττ Ετουου το Ετ. Ροτοτευυτε.)

Βοτττοο ποτ Ρουτοτοιυτοττοοο.

(νοτττυο,ι, υουο!του τιυ Μοτοτυ 81. Ροτοτευυτεοτ Δοτιτο υυτ

8. Μοτο 1906.)

νου

1)τ. Ο. ν. Κττττυοτ.

 

(8ου!υεε.τ

1ο 1ιυττου Ζττιτου νντΙΙ του τοτυτ υυτ Φο '1'οουυτ1τ άοτ

Οροτο.ττου υυά υυτ” Φο Νο.ουυουουάτουΒ οτυο·ουου. Ζυ

οτετ άοε Οι το! τ'εουο ") νοτΓουτου. Ετυ 8ουυτττ, ννοτουοτ

στου ου άοτ Μτττο!!τυτο υοετυυτ, ιιουο υοου ιιυτου υυά

υυεινοττε υοου άοτ ετοεοου 8ουοιυ!τρυο υτε του: ουτοτου

Ευάο άοε θε ρυυτε, ντο τυου άεε Τυυοτου!οιυ ευυρυυτουτυ

τττυ!τ"). Μου εουυοτάοτ άτοτετ Με υυτ άου Κυοουου, άιι

Μου υοτ Φοεοτ 8ουυττττττυτουΒ 1ιοτιτο 8τοεεοτου θο15.εεο

ττττ1τ. Εε τετ υτουτ υοιτε άου Κυοουου το υτττροττοτου.

1)υτου άου ουοτου ν11τυ1ιο! άεε 8ουυτττοε υττυοτ τυου άου

8ουΙτυοουτουτοτ υτυτοτ άστε Οε τουτο. Μττ 2 Ετυοοτυ άοτ

!τυ!ιου Ηουά νου άοτ νοετυο ουε 1ιουττο!!τοτουά, εουτουτ

Μου οτειοτου οιυ Κυοουου νοτ υυά ουε άοιυ υυτοτου

ννυυάνντυ!ιο! Ιο.τοτο.1 νοιυ Τουοτο. ευυρυυτουιυ υοτο.υε.

9) Τοις!το 1οτοτο.ττπο.το άοτ ουυο ω. Δυο. άτ οε. οτ ετυ. 1894

Ντ. 10 υ. Ζουττο.1υτο.ττ τ". Θ". 1909. Ντ. 48.

9) νοι·ετ. Λου. το: Ατουτν τ. Θ”. Βουι1 79. του. 985 0ο

άοττο!υ.

Μου υττυοιτ ιυττ άτοεοιυ Ιυεττοιυουτ οτυου άτο!του 8οτάου

Μιτου υτυτοτ άεε 8ουοιυυοτυ υυά ευουτ άουεοτυου ευτ

άοτυ Κυοουου ου2υτοΒου. ΑΙεάουυ υοτοεττοτ τυου ου άτο

εου Βοτάουτοάου οτυο Ο τε:1τ'εουο 1)τυυτεττΒο υυά Μουτ

ετο υτυτοτ άο.ε 8ουοιιτυοτυ, υιυ άοιυττ άου Κυοοτιου ει:

άυτουεττεου. «Βο ϋτΪυοτ ετου άεε Βοο!ιου νντο οτυ Βυου»

οιεοτ 0τε!τ «ουε ιυιιυ ουτ”εου!ττετ». Πτο νουοεο Βτυπουε

τετ υτουτ ετοττι. Νοου οττοτυτοτ Ειιτοτυάυυο νιττά, υοου

άοτυ νου εοττου άοτ Αεετετουτου Φο άυτουεττετου Κυοουου

11ττουου ιυϋεττουετ ουοτυο.υάοτ ευ υττυΒου Βοευουτ ινοτάου,

Φο 117ουάο τυ Ετοττου νοτυτττυτ. Βοτ τοττοενιυρυνετττο

Βο.οιυ ννττά υοου υοου υυά υυτου άτοτυτοττ. Με Αυοτυ

ουάοτυττυοου άοτ ΒοΒοτ1ττουου τετ υυτ Με το οτυοτυ εο

νιτεεου θτοάο τυοεττου; οτυο Βοττυοο 1)τοετοεο υτοττ›τ τιυτυοτ

ευτττο1τ. Ι..οτιτοτοε υτυάοττ ουοτ ο.υεο!υτ υτουτ οτυο εοττάο

υυά ρτοιυρτο ΚουεοΙτάτοτυυε άοτ Βοεοτττου Βοο!τουττο.1ιτυτ

το υοάτυοου.

Μου άο νοτάο"') υυτ Φο Οροτεττου, ννοΙουο οτ

«Ηουοτοτυτο› υουουυτ νντεεου ννττ!, οτυνο.ε τυοάτ1τττοττ.

Ετ άυτουεττετ άου Κυοουου τυ οτυοτ Μοτο, Φο νουι Τυ

υοτο. ρυττο. Με εοτυ '1'υυοτο. εουρυυτο. εοτυ. 13οτ

8ουττυοουίττυτοτ ννττά υυτοτ Κουττο!το άοε νοτυοτ νου

ουου υοτ οτυοοτττυττου Ετυοοτε άυτουΒοτττυττ, ννο!ουοτ άει

τοτ Φο ννοτουτοττο υοεουάοτε Φο ΒΙοεο νοτ ονουτοο!!οτ

νοτ!οτεου8 εουτ1τυτ. Ετ εοτυ: ιυττ άοιυ Ιυεττυτυουτ νου

υυτου υοτ οτυ.

1)οττοτ!οτυ υοεουτοτυτ οτυο ννοττοτο !ττοάτττ1τοττου τιυ

72. Βο.υάο άοε Ατουτνε τ.0νυ. υυτοτ άουτ Νουτου «εοτυ υ

το.υο Η ουοτο Π11θτ”). Ετ ττοεε ετου υτοτυοτ άιιτου άου

θοάου!ιου Ιοττου, άοεε άεε νοτττεο Πιιτουττουυου άοτ

1Νοτουτοττο υυά ΒΙοεεΙοττου άοτ νοτάοτου Βοοτιουννο.υά

νο1τετττυάτο ττυοτττττεετο εοτ υυά οιιεεοτάοιυ άοι·ου Φο οτ

υο!τουο ννοτουι.οτ!υτττο!ιο 8τοεεοτο ν7οτουτοτ!τοττοτεευυττου,

νντο το ετοτυο 1υουερτυουυουυιο άοτ $ντυ ρυνεοε

εοοτοτ!τοοοο άειάιιτου οιυ υοετου νοτυτυάοττ ινοτάου.

Ετ οροττοττ το!εουάοτιυοεεου: «Πουοτ άουτ !τυ1του 'Μυτοτ

ουτοτυ ρουτουιυ ννττά οτυ_ Με υυτ” άου Κυοουου τοτουουάοτ

2 οτιυ. Ιο.υΒοτ υοτττουτο.τοτ Βουυτττ ουεΒοτττυττ, 8τοεε 8ο

υιτε υτυ άου Ζοτυοττυεοτ υοοοουτ 1ιτυτοτ άεε 8ουοιυτοτυ

υοτο.υΒου ιιι Ιοεεου. Εε οο!τυοτ τοτουτ ου άοτ Ητυτοτυουά

άοε $ο1τουτυοτοε άου Ετυοοτ υυτοτ Αυάτττυοοιι άοτ 177οτου

τοττο υοου ιιυινττττε το τουτου, εο άοεε 8οιτου άοεεου

Βρττυο τυ άοτ 1τυ!ιου Βτοεεου 1.ουτο οιπ ιιυτοτου Ειιυάο

άεε ο.υετοτεουάου 8ουοιυτοτυοετοε οτυο !τΙοτυο ΟοοουουυουΒ

8οιυοουτ ννοτάου 1ιουυ. 1)το τττιιιυιυο Νοάο1 οάοτ Βου!τυ

Βουτ1τυτοτ ινττά υιτυ υιντεουου Κυοουου υυά ΕτυΒοτ άυτου

Βοτττυττ, το άοτου Οοεο 0τε!τ'ε 1)το.1ιτευοο οτυοουο.υετ

υυά άυτουΒοοοεου. Πιο ΠυτουευουυΒ άεε Κυοουουε νου

υτυτου υοτ οττο!Βτ ουυο 8ουνντοττ81ιοττ; εουοτά άοτ Κυο

ουου άυτουττουυτ τετ, ννττά τυττ άοιυ 8ττεου τυυοΒουεττου,

εοάο.εε !ιοτυοττοτ ν7οτουτοττο άοτ νοτάοτου Βοο1τουινο.υά

ο.υοοεττοτ ννοτάου. 1)τοεοτ Αυεουυ!το1ι τετ 1οτουτ το οτ

1ιουυου ου άοτ Ετυρττυάυυε. άεεε Φο 1)το.υτευΒο το ννοτουοε

θοινουο εο!ου8τ». Ιου υτττο υυτ” άοτ υοου) άου ιυττου

ττΒου Μοε!ιοτουεττττου Φο υϋττοο Αυτυτοτ!τειιιυ1ιοττ ου

εοτ!ου: Φο Αυετττεο άοτ Μυε!ιο!υ: Ροοττυουε, Αάάυοτοτ

!ουουε, υτοντε οτ ιυουυυε υυά 0τουτ!τε. Αυοοεουου νου

άοτ Βοεουουτου Πουτ υυά Ευεοτο άτ1ττ“του 8οτοάο άτοεο

οτυ Αυεοτυουάοττο1του άοτ Βοο!ιουυτττττου νοτυτυάοτυ υυά

άο.άυτου οτυο νοττοτυου;; άοτ Βττυάοτ άοτ υτυτοτου Βο

οτιουννο.υά ου! άεε 1ιΙοτυετιυϋε!τουο Μοεε τοάουτοτου.

1)οτ Βοο1τουττυ,ες ννττά ουου εοτοάο υυτ εο ντο! οτννοττοττ,

ντο ντο! άοτ υτυά!τουο 8ουττάο! Γτττ εοτυ Βυτουιτοτ.ου υο

άο.τ1. Μ' οΙουοτ υουττ1εετ τυ άοτ νντ1τττοτυυοτετεουου εο

1›οττευτΙΒ.-ονυ. ΟοεοΙ!εουοττ 8οτοάο Φοεου Πτυετο.υά

οτε οτυο ννοεουτ1τοττο Μοτυοεεοτυυε άοτ Τοουυτ!τ υυά :Με

οτυ υοου εουουουάοτοε νοττο.υτου υοτ άοτ Ρ. Μττ οτ

^ττ Πτι: Ηουοτοιυτο. Ζουττυ!υ!. Γ. Θ”. 1902, ως. 969. οί.

ΑΜ. μ. 971.

“τ οτ'. Λου. Ατουτν τ. Θ”. Βά. 71% 287.

ω) αυτ'. Ατουτν τ. Θ”. Βά. 79. Με. .



άιε 8. εεεεπ, ειιι άιε Ρ. επ ιιπετττε8επ:

εεπειιιι εε άπτεπεπε ειπιεπεπτοπά ππά ποεπεπτπεπεπετι.

νετ ππιτοπιτειιιετπετεπ Βιπιππεειι πτιιιιοπι ειιιε ειοπ,

8ιε.ιιπο ιοπ, πιοπι επ εεπεπεπ. 8οιΠε εε ειοπ πεπτεπά άετ

Οροτειιοπ πετειιεειοΙιεπ, άεεε τπειι άετ Βιπιππε ιιιοπι

Ηεττ πετάεπ πεππ, εε πι. εε ειπ Ι.ειτπιεε άιε ινοιειιεπ

. πτιιει‹ε πεεπττεΒιιοπ επ ερε.Ποπ ππά άετ Βιπιππε άοιιιτι

επί άιε Βρετ επ πεπειι. Απεεετάειπ πεππιει Βοάετ

Ιειο"π πεπετάιπΒε ειπεπ ΟπιπτπιεοπΙεπεπ, άετ ιιιπ άεε

Βεοπεπ Γεει. επεεεοΘεπ ππά ιιπ άετ Κτεππποε άπτοπ ειπε

Κιεπιπιετ εειεε πιτά. «Με Επιειειιιιι άεε ΒοπΙεποπεε

Μεεε άεε Βεοπεπ ποπι εοπειι επεειππιιάετπειειιεπ, ειε

άιο Ρεεεεεε άεε Κιπάοε ετιετάετι, πεπτειιπι άιε Βρτει

ειιπι,; επι άεε πιειπειε Μεεε ιιπά πιιπετι: πεππ άοτ Επι

πιπάιιπε εοιοτι ππά ε.ιιιοτπιιιιεοπ άιε Βεοπεπεπάεπ ειπ

εποε”.

ννεετεω ετ ποοπ ιπ εοιπεπ ετειοιι Ριιιιεπ άεπ τειτο

εγιπρπτειιτεπ Βιιιιιπ άτειιπιετι, νετπιιιιι ετ πειιοτάιπεε τπιι

ΚειΒιιι εεπεπι άεπι επετεπ επετεπ Βοππιιι, ειε επεπ άιε

ιιιοιπε επτετε 6ιεπεπειιιιππε ππά εεπιιιοι εετπιι άιε ννυπάε

νετ ενεπιπειιοτ πε.οπιτεΒιιεπετ Ιπιεπι.ιοπ. Βειπε 3 ιει;πιεπ

Γιιιιε ειπά οιιοπ επεειιιι: ιιεπετΙεε τετιε.ειεπ. Μιτ πι!! εε

εεπειπεπ, άε.εε ττοιπάετπ άιε Πτειπιιιιε πιοπι επιπεπτιιοπ

ιει. Ι.οερο!ά") ερετιετιε ειποι πεππ άεε Αππεπεπ

νοπ Πϋάετιειπ, ά. π. ετ τπιιοπιε άιε Ορετιιιιεπ εππ

Με”, άτιιιπιεττε ιοάεοπ άιε ιλἴππάε. Ετ εειεε «άιε Ορε

τε.ιιεπ νετιιει @Με ππά εοππειι ππά πετ ιπ ειιεπ ο πιιι

ιοιι νοπ ειπετπ πετιπειεπ Ψεεπεππειτ εει'οιει».

Ποτ νετπε.πά ππά άιε 8Πιιπε Πιτ άεε Βεοποπ ιιπ

ννοοπεππειι: ειπά άιε άεπιιπετ ειπΓεοπετεπ. ιΝιιιιτεπά πιεπ

ιτιιπετ πεππ άετ Ξγιπρπτεεειετπιε ειπ εειεε ιτοιπριιειεττεε

8επποπεπεΠ νετπεπάιε, επι άεε Βεοπεπ επ ιτππιεπιιιειοτοπ,

πεπειπτ τπεπ ιειπι ειπεπ ειππιεΙιεπ Βεοπεπεπτι, οάετ τπεπ

ιποεπι οιπεπ πιτπιιιιιτεπ ΗεΠριπιειετνετπο.πά, πιο εε π σε ε τ

Ιειπ ετπριιοπιι. πεε ποιά επιι'οτπι άεπ οτειειι νετπεπά

πεππ 8'Ι'επεπ. Ππεετε πειάεπ Ριιιιε πιιτεπ, Βιε.ππε ιοπ,

εποπ πω" νετιιιπιεπ, πεε άιε Ηειιιιπε άετ ιλιππάε ειι

πειτιιιι., πεππ πιτ άιε ιΝππάε ιεει νετπππάεπ πιιιιεπ.

Με, ειιιοπε ω, ιει εε οιπ Ε'επιοτ άιε Βειπε ιεει επεοτπ

ιιιεπιιιπιιιάεπ ππά άεάιιτοπ άεπ ιτειειι Απιιπεε Πιτ άεε

Ι.οεπιειιεοπτει: :τι ετεοππετεπ. Ειπε Ι.οεπιοπιειτε, πιο πιτ

εε ιιι πειάεπ Ριιιιοπ ετιεπι, πιτά ιεάοπίεΙιε άεάπτεπ πε

Βιιπειιει. Ειπ πιειπεε Κιεεειι, επιεεπειι άιε εειτορρειι:επ

Κπιε Βεπτεεπι, άιιτΠε πεπιιεεπ, πιο ειπε πεπιιεοπάε

Βρτειεππε άετ Βοπεπιτει επ ετπιειεπ. Με ιει άετε.πί πε

πεπιειι, άεεε άπτεπ άεε νοτπο.ιιά άοε Ηετε.πιτειοπ άεε

Πιετπε ιπ άεε ιτιοιπε Βεεπειι τιιεπι 8επιπάοτι πιτά. 8ειι

Ιιοπ »τοτε άεε Βεειτεπ άπτοπ 2 Βοπάειιεπε εεειιιιοι. Πει

άεε πιιιιιιΒε Κειπετοτιειετεπ επ ιιπι€εποπ, πιπεε ειπ Κο

ιποιοτ π. άοιπεπτ ιπ άιε Βιεεε ειιιεοΠιπτι πετάεπ. Βιιιιεπ

άεε Κιπάεε ιει; πε.ιιιτιιοπ πιεπι πεπιτειπάιπιοτι.

ιλίετιπ ει» πππ 2πτιπάιπειιοπεειειιππ8 Πιτ άιε

Ρ. ιιπετεεπεπ, εε ει, πεε Με Ζ π ο ι ιει ππά επάετε Πιτ

ειπε ειιιιιτιε

Βεεπεπάιεεεεειιιτ ππά τπεειιοιιει μπειτε .-ιππιιπππε άεε

επιεοποπ Κιιιά ιιπά Βεεπεπ πεετεπεπάεπ Μιεενετπιιιιπιεεεε.

Ι)εεπ πεππειι ποιτεππιιιεπ άοιπ ετιεπτεπειεπ Θεπιιτι.επειιοτ

άιεεπεπιιΒιιοπε Ιττιιιιπετ ιιπιετΙε.πι'οπ. Πε πεππ ειοπ εποε

πετ ιιιπ ειπε Βεεπεπεοπιιτειιιιε ππά πιεπι ιιιπ ειπε Βεοπεπ

τπεεεππτι ποπάειπ. νετπεάιπεππε ιεε εεΙπειτοάεπά οιπ ιο

πεπάεε Κιπά. ΜΜΜ ιπάιπειιοπεειειιππε πιπτει: 1) πει

πιεπτεοπιιτειιάεπ, ε) πεππ εοππετε Θιεπιιτιεπ ιπιτ Κιιπει

ιιιΙΓε νετε.πεπεΒιιπποπ ππά άιε Κιπάετ άεπει επετιιπάε

εερειιπεεπ πετεπ, οι πεππ άετ νετιεπι άετ πενετειοπεπάεπ

8επιιτι εει εε πεειειιιει, άεε ΡοτΓοτειιοπ άεε ιεπεπάεπ

Κιπάεε ποιπεπάιε πιτά ππά, 4) τπειπε ιοπ, ιετ άετ νιιππεοπ

άετ Ρετ. «οιιι ιεπεπάεε Κιπά επ πειιοτπιποπε,άπτοπο.πε επ

πεε.επιεπ.

“Ο Ζεπιτιιιπιιιιι. τ. (Με. ΗΜ, Ντ. 42.

"ι ι. ε.

ιετψ

Με ππιοτειε Πτεπεε άετ Βοοιιεπ νετοπΒετππε

πιτά ποπ! μια »οι άετ 8.ιιιιεοιπειπ ειπε θεοι. νετε νειι

7 ειτε. επΒοιιοτιιτπεπ. Βιοεε Οτεππε άιιτΠε ινοπι εει άετ

Ρ. ειιεπ πιοπι ιιπετεοπτιιιεπ ποτάεπ, οππε άιε ΙιεεεεπτεΙ

ποιοιιιτο ετε επ εεΠιπτάεπ. Βοι ετεεεοτειι νετεπεετιιπεοπ

πιε άετ Κε.ιεετεοιιπιιι, ειιιε ετ πιοπι ειιιε επάετεπ Οτιιπ

άεπ πεπιτειπάιπιετι, ιπ εειεε Βοοιιιο.

Βιε πιιπετιιεπε Ρτιιιιι;επιιτι, άιε πεεπΝεπεε

πειιετ 2ρθι. Μετπιιιιιιι άετ Μιιπετ επίπειει,-- νοπ άοτ

πιοττε.ιιιιιι άετ ι“τιιπποπετειιοπ Κιπάετ ειιι ιοπ εοποπ πετ

πιοπι τεάεπ άπτιιπετ πιεεεπ άιε ιιιιιάετιιτ2ιε ειπ Ι.ιοά

επ ειπτιεπ, πιτά ποπι πιοπτ ππά πιεπτ ιπ άοε Ηιιιιετ

ετιιπά ιτειεπ ιπιιεεεπ. (ιιιπ νετετεπ8ιπιτε ειε πειιιτιιοπ

ποιπ πετάεπ πεππεπ, άιοεεε ειιι πεπρτειιοπιιοπ Πιτ άεε

Ρτινιιι.πειιε, πε ε.ιιοπ άετ θεπιεεεπιιιιιιεειο πιιιιιιε πιεπι:

άιε ει.τεπεετε Αεερειε ππά Απι.ιεερειε, άιε Πιτ άιε Ροπιε

τοιπιε εε ιιππεάιπει. ποιπεπάιε ειπά, πεεπε.οπιοπ πεππ.

Ειπ Με ιετοιεττετ Ζεπεεπνετεπεπ ιπ π ε! ε πε τ'εοπετ

Ηιιπ8ειεεε πιτά νετ άετ Ριιπιειετπιο ιπ ιιιιεπ άεπιεπιπεπ

Ριιιιιεπ Πιτ πεπειεπ ετεοπειπειι, πο πιει Απετππεεε πενεπι

πιειπετιε Κιπάετ άεε Βεεπεπ, εει εε ερεπτεπ, εει εε τπιι

Κιιοειπιιιε, ρεεειετι πεπεπ. Νιιιιιτιιοπ ιπιιεε άεποι άετ

Κερί πιεπτ εάετ πεπιεετ Εεει ιιπ ΒεεπειιειπΒεπε ειεπεπ

ππά οιπο ιεπεάειιοτπάε ειιιε Ι)τεεεπεπεπιετιεπειι ιιιπ Βε

ιιιιεεπά πεππΒιιτιοτι πεπεπ. ιοπ πεππ ΖποιίεΙ”). πο

άετιειπ”) ππά τιιιάετεπ ππιποΒιιεπ πειειιτπιπετι, πεππ

ειε εεεεπ. άειεε ιεάετ Ζεπεεπνετειιοπ, πο άιε 5. τεερ. Ρ.

ειιετ πειτεεωειιεπιεπι πο.οπ ειιεεειιιπτι πετάοπ πιτά,

επ ιιπιετιεεεεπ πι. Μειπε ΕτΠι.πτππΒεπ πιιι άετ πεπεπ

Ζεπεε ερτεοπεπ άπτοπεπε άιιΒιεεεπ. ιοπ πεπε εε ιιιεποποε

ιεπειιάε Κιιιά οππε θειιι.πτάππ8 άετ Μπιιοτ ιπιτ άετ πο

πεπ Ζεπεε ιειοπι ειιιτε.πιετι, πε άιε Μοι·άιιιειτοτπειιτε

ίετιιε; Μεεε ππά ει" άεεπειπ πιει ιιπετιεπει, άε.εε εε

επεπεο εειεε Μ, ειπεπ πιοπι Γοτειετιεπ Ζιιππετινετεποπ

νοτοπεεεεεπιεπεπ, εει εε »οι πενετετεπεπάετ Ρετιοτει.ιοιι

άεε ιεπεπάοπ Κιπάεε. τεερ. εει πενιιτειειιοπάοτ Ριιπιοιοπιιε.

Ππεετο ιειειΒεπ ιιιιιιοι, Βεπε.π άεε Μιεενετπιιιιπιε ιιπ πε

εεπεπεε ι·"ειιο επιεοιιεπ Κερί ππά Βεοποπ ιιι πειιι·ιοιιειι,

ειπά εποε πεππ ιιπεειιιιΒεπά ππά πετάεπ εε ποιπ Πεπι

Ξεπ πεπι πεππ ιιπιποτ πιειπεπ.

ννειι:ετ ιει: πεττετεππεπεπ, άεεε άεε Κιπά επι πο

τπεειιοπ ιπ Βοπιιάειιιιιτε πειιπάει, επειειοπ άεε πιεπτ ιιπ

πεάιπει ετιετάετιιοπ ιεε. Βοάετιειπ6°) π. Ι.εερειάω)

πεπάεπ, πεππ εε ιτποπά εειιι, άεε Κιιιά επί άεπ Γιιεε

ππά ειιιτιιπιετεπ εε πεοπ ετιειειετ Ρ., ιπάεπι ειε άιε Βιι

ιτειιιιοπ άεε ποοιιιοιΒεπάεπ Κεριεε Πιτ οιπ πειιιπετ ειπ

ΒτειΓεπάετεε νετιεπτεπ πιιΠεπ, ειε άιε Με Ζεπεε.

Ηιετ πιιιοπιε ιοπ επετ ειιι (ιιτππά ππεοτετ ΠτΓεπτιιππεπ

πεττοτπεπεπ, άεεε άιε Ειιιτιιιιιιοπ άεε Κιπάεε ιιπι;

άετ πεπεπ Ζιιιιεε πεοπ ειιιιιεείππάεπετ Βρειιππε άεε

Βεοπεπε εριειεπά ιειεπι 8ειιπει: ιοπ πιοεπιε εεεεπ, άεε

Κιπά πεπιτπι·ειειεπεεπι νοπ εειπει. Ππά ιεε άετ Μειωτ

πιιιιιά νοιιεΠιπάιε τεττεπιετι, πεε ιιπτιπειιε ιιιιοπ επ άεπ

νετπεάιππππεεπ Πιτ άιε Ρ. Βεπετι, πεπάεΠ. εε ειεπ ειπ

οιπο Μεπτςεπετεπάε, εε πιιεειε τει πιοπι πε.τιιπι, ειπε

επιειοπά ιειοπιε Ζε.πιτε ειπεπ εεπποτετοπ Ειπετιιι' πεάειιιειι

εοΙΠ.ε, ειε άιε ιππετε ν7επάιιπε ειιιε Επιτειιιιοπ άεε εποπ

ι”οιεεπάεπ Κορίεε. Θτε.πε επεεεειιεπ άιινοπ, άτιεε ιοπ ποιπ

Αππιιπεετ άετ ρτει›πγιειπιιεοπεπ ιΝεπάππε Με ππά ιει2

ιετε Πιτ ειπ ειπετειιεπάετεε νετπιπτεπ ιιεΠε, τποεπιε ιοπ

εει Μειιτ8επιιτεπάεπ, εει άεπειι ππνετπιειπετιο Κιιριε

άεε νετεπειε Βεοποπ ρεεειετιειι, ιιππεάιπει ε:ιερεπτειιν

νετιεπτεπ.

πιο ειε ετεεπειιιι εποπ εει Μεπτεεπετειιάεπ, πεεεπάετε

επετ πει ΕτειΒεπετεπάεπ ειπε Βροπι.επεεποτι ιιππιπεςΙιεπ,

ππά άοεπ ιτιιι ειε επάιιοπ ειπ. Βιεεε ΕτΓεπτεπε πει ποπ!

ειπ ιεάετ Οεπιιτιεπειιετ €ετπεοπι. Βεεπεεεπ ιει εε τε. Ε.

σε) Ι·

σε) τ.

πο) Ι

ει) τ:

9999



ή 498

Μιιι τιοΙιιιε μπε ιιιιο!ι ειο.ιι€οιιο.ιιιοιιι Β!ιιεοιιερτιιιιμ ει.ι

ριιιιιοτοιιιιοτοιι ιιιιπ πιο ν7οππιιιιε πιιι Βιιιτε!τιιοιι ειππ

εο!ι!ιοεεοιι. Νιιιιιτ!ιο!ι ποτποπ πο» ?Με ιιιιποιι, πο Με

οιτερο!τιιιιιιιο νοτιιιιιτοιι ειι νοτποτιοιι Μ. Ιιιι Ρτιιιπιρ επετ,

πω” πι. ποπι εϋπιιτιοιιποιι νοτιιιιιτοιι Με νοτειιΒ

μιιοιι επ ιτπιιιιοιι.

Ε!!ιοιιεο πιο πιο Βιιιιριιγειοι:οιιιιο πιιιεε ιιιιο!ι πιο Ριιιιιοιοιιιιο

ιιι τοιτιοιι Ριιιιωι ε.ιιεμιιι!ιτι: πετποιι. Βοι ειιερο!ιτιοπι

Ρ!ιιοτ, ειιιι!τοιιΜιτι Ρτιιο!ιιπιιεεοτ, Ριοιιοτ οιπ. κι πιο Ρ. Μιι

ιτειιιπι2ιοτι. Ιιι εο!ο!ιοιι Ριιιιοιι πρωι ιιιιιιι !ιοιιοτ Με Κιιιπ,

ειε Μεε πιιιιι Με Ι.οικιι ποτ Μιιιιοτ μιιιιιτποι. Μιιι πιω ποι

ιι.ιιπιιτιοιιποιιι νοτιιι!ιτοιι ιιιο!ιι εο!ιοιι ιιοοιιιιοιιιοιι !τπιιιιοιι,

πειεε πιο Τοιιιροτειιιτ ε.ιιιιιιιμ !οιι:!ιι: επ ετοιιιοιι. !)ο.ιιιι,

ε!ιιιι!ιο πι!. κι οε μιιοιοιι !τοιιιοιι Μοιιιοιιι !ιιιιμι· επ επ

μτιι ιιιιπ πιιι· Ειιι.ιιιιιπιιιιΒ ειιι εο!ιτοιι.οιι. νιο!!οιο!ιι; !ιοι›οιι

πιτ ιιι ιιιιεοτοιιι 2. Ρε!!ο οιπιειε ιιι ιιιιιμ ιιιιΒοπιιτιοι, πιε

Τοπιροτιι.ιιιτ οτιοιοιιιο 880, Με !Νοοιιοιιιιοιι, ειιιιιιιο πειι,

ιι·πτο !ιοεεοτ νοτ!ιιιιιοιι.

Ιιι Κιιτπο !ιιεεο ιοιι ιιππ πιο ιιοιποιι Κτειι!τοιιμεοιιιο!ιιοιι

ιο!μιι.

Η!! Ι. 29-ιπιιτιμ ν-θοιιιι.τοιιπο ειιι Βιιπο τι” (ιιτεινιπι

πι. !τοιιιιιιι !ττοιεεοιιπ ιιι πιο Αιιειιι!ι. διο ιιππ Μιιι!

εροιιιοιι μιιοτοιι, Με οτειο Κιιιπ !οιιι ιιιιπ κι μειιιιπ. Βιο

πτιιιο θιοιιιιτι ππτοπ Ροτιοτειιοιι ιιππ Κτιιιιιο!τ!ιιειο ι›οοιιποι.

Βιιε π.. Κιιιπ, πιιτπο ειιι! πειι Γιιεε ἔοποιιποι Με επιτε

ιιιοτι. Κ!οιιιο εο!ι!οο!ιτ μιιιιιιτιο, ειιιι.ιιιιει:!ιο Ροτεοτι πιιι.

ιιοτιιιιι!οιι ιιιιιοτοιι Οτμιιοιι. νοιιιοτ ρτοροιιποιιε. Βοο!τοιι:

ιι!!μιιιοιιι-νοτοιιμ ριοιι-τιιιιοιιιιιεοιι Π. οπο". Οοιιι. ιίοι·ει

7,6-8 πιιπ. Κιιιπ πω, ιιοιιιιποι πω! ιιι ΙΙ. Ηιιιτοτ!ιειιιιιε!εμ

πιιι ιιοποε!ιοιιοπι Κορί ιιιιοτ ποιιι Βοο!τοιιοιιιμ.ιι€.Βοι νο!!ειϋ.ιι

πιε τοι.τιι!ιιοτιοιιι Μιιιιπο πιτπ πιο Β!πεο !τιιιιει!ιο!ι μερτοιιμ.

Βει· Κορι ειο!!ι ειο!ι ιιι ειιεμερτοο!ιοιιο Νιιμ!ο'ετ!ιο πειι

ιιιιιιιιι οιπ. Νιιο!ι 18-ειιιιιπιμτ μια Ρτοεεποιιοιιιιιιιειτοιι

Βιιι ειο!ι ποτ Κορι ποιιι!ιο!ι !τοιιιιΒιιτιοτι, πιιι Μιιιιο !ιιεει

οτ ειο!ι οιπιιε ιιιιεοιιιοιιοιι. Ιιιπιιτιιιιοιιοιι πιτ ΙΒιιιιιιιιπιιιι€

!ιο.<.τοιι να: εο!τιιιιΜτο ννοιιοιιεο!ιπιιο!ιο, ιιοΒιιιιιοιιΜ Πο!ι

ιιιιιιε ποε ιιιιιοτοιι ΠιοτιιιεοΒιιιοιιιε πιιπ ΒιοιΒοιι ποτ Τοπι

ροτιιιιιτ Με 37,6. Βει· ννιιιιεο!ι ποτ Μιιιιοτ οιπ !οι›οιιποε

Κιιιπ πιι ιιο!τοιιιτιιοιι, ιει οιιιεο!ιοιΜιιπ. πιτ οιιιεο!ι!οεεοιι

ιιιιε ειιι· Ριιιιιοιοιιιιο, πο!ι:Ιιο ιπιι Μιιιι τιιιοιι πιιι 1 Πιιι·

ιιιιιιιιμ ΜΜΜ Βιιι νοτιιοτμμιιιμιιοτ ιιιοΙιι ι”οτοιοτιοτ

ιιοιιοτ Ζιιιιμιινοτειιο!ι ιι!ιοιι τοειι!ιιιι.!οε. πιτ πιιιι!ιοιι πιο

νεπ πονοιπο°εοιιο Βιιιιιιιιιτιοιιιιιιι€. Βιιι Οροτειιοιι νοτ

πει ιιι ιχριεοιιοτ ιι7οιεο. Βιιι Β!ιιιιιιιε ποτ ιιιο!ιτ ειππ,

ερι·ιτποιιπο θιοιιιεεο πιιτποιι μιεεει πιιπ ιιΒιοτι, Τιιιιιιροιιο.πο

ιιοεοτπιο Με ιιιιτιμ. Κτιιιιι€ πιιτπο Με Βοο!τοιι νοιι

εοιιοιι ποτ Αεειετοιιιοιι !τοιιιρτιιιιιοτι, ιτοιιπποιιι !τ!ιιιιιοιι πιο

ΒιιΒοι!ιιοιιοιι 8 Ωιιοτιιιιμτιιτοιι ειιεοιιιιιιιποτ. [Με Βιιμιι

ιιιιιι:ιιιο μι· ποιπο $οιιπιοτιε!τοιιοιι: ιιι ειπε 15-20 Ζιιμιι

πετ ποτ Κιιοο!ιοιι πιιτοιιει:!ιιιιιιοιι. Βιο Ζειιμιιοπιτε!τιιοιι

πιιι ποτ Το.τιιιοτ'επιιοιι Αιτοιιιιιμιιιιμ ειπε; εριο!οτιπ

!οιο!ιι νοιιειιιιιοιι. 1)πε Κιιιπ ποε 8440 μ. Β.ειε τοοιιιο

8οιιοιιο!ιιοιπ πιοε οιιιο πτοεεο Βιιιο!τπιετ!το πιιι !οιο!ιιοτ

ιιιιρτοεειοιι, νοπι Ρτοπιοιιι.οτιιιπι !ιοττιι!ιτοιιπ, πιιι.

'Ποτε !τι·ιιιιιμιοτ Κοιιιρτοεειοιι νοιι ιιιιεεοιι, !ιοεεοιι ειππ

πιο Κιιοο!ιοιιοιιποιι πιιι· Με ειι οιιιοιιι μπιεεοιι (ιιτιι.πο

ιιπ!ιοτιι. 2 Βοιποιι- ιιππ 1 ΚιιιΒιιιειιιιιτ νοτοιιιιμοπ Με Ρο

τιοει. Βιιτιιιιοτ πιιτποιι πιο ννοιοιιιοιΙο πιιι Κιιιιιιιι νοτ

εοτει πιιπ πιο Ηιι.ιιι πιιι: Βοιπο νοτοιιιιμ. Βιιι .Ιοποιοτιιι

μποειτοιιοιι, νοιι ιιιιιοιι ιιοτ οιιιμιιι!ιτι, πτειιιιιοτιο πιο

τοιτοεπιπριιγειιτο ννιιιι‹ιιιπ!ι!ο. 25 Μιιιιιιοιι Μιιοτιο πιο

μπω Οροτειιιοιι ιιιο!. !ιοιιοτ Ζει.ιιο;οιινοτειιο!ι. Πο!ιοτ Με

νοτ!ιιιιί Με 77οοιιοιι!ιοτιε ιει. Βοτειιε ιιοτιο!ιτοι. 38,ι" πετ

πιο ιιϋι:!ιειο Τοπιροτειιιτ, ιοι!ποιεο ιιοπιιιμ ππτοπ πιο πωπω

ιιιοιτιι, πο!οιιο 2ιιιιι.! Α!Ιτο!ιο!εριι!ιιιιἔ Με Οιινιιιιι ιιιοτι

οτιοτποτιο, ιοι!ποιεο ππτοπ πιο ποτιιιμπειμ ΒιιοτιιιιΒ Με

ποτ μεοι.ει.οιι ιιιιιιιιπο. Απι Μ. Τιιμ !τοιιιιιο ιοιι ιιοτοιιε

Κε!!ιιε!ιι!πιιιιΒ Ιτοιιειο.ιιοτοιι. Απι 26. 'Τ'ιιμ νοτ!ιοεε Ρετ.

Με Βει.ι πι).

 

*) Πιο:Αιιποεοιιποιι !ιοιιιιι.οιι ειππ ιιπ ποτ νοτμιιιιιτιοιι Ρο.

ιιοιιιιιι νοιιι τιιπο!!0ιιοπ θοΙινοτιιιιιμπ ιιιιοτποιιΕοιι. -Βοιι!ειιιιιιιιιι.ποι·.

Βοι μιιιιιιοτοι· Βοιτει.ο!ιιιιιιε !τιι.ιιιι ιιιε.ιι ειιι Μιιι Β.ιιπ!ο

μιιιιιιιι ποπ ειππ 1 πω. Βτοιιοιι Κιιοοιιοιιεριι!ι πεπτ

ιιοιιιιιοιι.

ιπι 2. Ρε!ιο !ιιιιιπο!ι οε ειππ πιιι οιιιο ΙΙΙ-θιοιιιιτοιιπο.

2ιιιιι! πιιι· ειο ιιοτοιιε πιιι Κιιιιει:!ιι!ιο οιιιιιιιιιποιι ποτποιι,

ιιππ! πιιι: ποτ Ζιι.τιμ, Με 2. Με! ππτοπ ιιιιιοτο πω»

πιιιιε; πιιπ Βιιιτε!τιιοιι. Βοιπο Μιι!ο απο Κιιιποτ, ιοποο!ι

!οι›ιο Με οτειο ειπε. οιιιοιι 'Με. Πιο ιιιιτιμ Αιιο.ιιιιιοεο ιει

ιιοιιιιι€!οε. Αιιο!ι ιιιοτ πιιιιεο!ιιο ειππ πιο Μιιιιοτ οιπ ιο

ιιοιιποε Κιιιπ. Βιιι ρ!υ.ιιτ!ιιιο!ιιιιεο!ιοε Βοο!τοιι Π. Θιτε.ποε

!ιιΒ νοιι: Ο. ν. 7. 5-8,0. Βοιιιιειο Ροτεοιι. Νιιο!ι ειπε.

ι2 ειιιτιπιμτ μποτ Ρτοεεποιτοιιιι5.ιι€!τοιι πιιι: Ιιιπιιτιιιιιοιι

ειιι· Βιιι!ιιιιπιιιιε ειιι. Πιο Τοιιιροτιι.ιιιτ οττοιο!ιιο, πιο ιιο

Με οτπιιιιιιι, 88".Αιιο!ι ιιιοτ ειιι.ιιπ ποτ Κοριιιι νοτποτοτ

5οιιοιιο!ι›οιιιοιιιειο!!ιιιι€. Ετ !ιοεε ειι:ιι ιοποι:!ι !οιο!ιιοτ ειι

εο!ιιο!ιοιι. Ποτ ιιο!ιο Ζειιμιινοτειιο!ι ιιιιεει;!ιιο!τιο. !)ιο

Ρπιιιοιοιιιιο νοιι Ηοττιι Πι·. Βοιιιιοτι. επεμι"π!ιτι, τοτ

ιιπ οιιιιο Κοιιιρ!ι!τειιοιιοιι. !)ιο ΒΙιιιιιιιι; πετ πιιιεειε πιο

Βιι!!ιιιιΒ ποτεοιιιοιι !οιοιιι. Αιιοιι ιιιοτ !τ!ε.!ι`ιοιι πιο Βιιμ

ι!ποιιοιι 2-8 Ωιιοτιιιιποτ ιιτοιι ε.ιιεοιιιιιιιποτ. Βιο Ζιιιιμιι

οιιιτει!τιιοιι μ!ιιιιΒ εριο!οιιπ. Με Μιι.ποιιοιι νοιι 3810 μ.

μποιιιι Βιιι Με πιτπ νοιι ποτ Μιιιιοτ ιιππ οιιιοτ Αιιιιιιο

μειι!!ι. Βιο νοτοιιιιΒιιιιε πετ Ψοιοιιιοι!ο μεο!ιο.ιι ιιιοτ

πιιι. πιιτε!ιετοιιοιιποιι, Με Ροτιοει: ιιιιιιιιεεοιιποιι $οιποπειι

Μιτου, ποιοιιο ειιι 7. Τεμ οιιιιοτιιιι πιιτποιι. Μιτ πι!! οε

εοιιοιιιοιι, Μεε οιιιο νοτεοιι!τιο ιιππ Με Ροτιοει ιιοεοιιποτε

νοτοιιιιμιιπο Νιιιιι εποο!τοιιιερτοοιιοιιποτ πιιτο. Μι πωπω,

πιτ !ιπ.ι:ιοιι οιπ ιιε.οιιιτππ!ιοιιοε Απεοιιιο.πποτποιο!ιοιι ποτ

Βιιμιιιι.οιιοιι νοτπιοιποπ !τιιιιιιοιι, πιιπ πωπω πιο Οιι!!ιιε

ιιι!πιιιιε !ιοΒιιιιειιμ. !)οτ οτπιιιιιιιο οιιειιπιιιινο Ρτοποεε ιπι

τ ο ο ιι ι ο τι Ρετεπιοιτιιιιιι ειο!ιι. ιιιιοτ ιοποιιιε!!ε ιιι ιτοιιιοιιι Ζιι

επιπιιιοιιιιοιιμ πιιι ποτ μεοτειοπ !!7ιιιιπο ιιιι!τοτεοι τε. Επιπ

τοτε οιιοτηοιΖι πετ Μιιι πιιπ Με ιπι Ηοι!οιι !ιοετιιιοιι. Μι

ΒΙο.ιιιιο ιιοειιιιιπιτ ε.ιιιιο!ιπιοιι επ ιιιιττω, Μ.εε Ρετ. Μιιι. Με

Βοιι νοτιο.εεοιι πιτπ. Πιο 'Ι'οιιιροτειιιιτοιι επι μια επιπε

ιπι!. Με Α!!μιιιοιιιιιοπιιποιι !ιιεει. ιιιοιιιε επ πιιιιεοιιοιι

ιιιιτιε.

ΑΜ (ιιτιιιιπ ιιιιιι ποτ πιιμΓιι!ιτιοπ Ι..ιιοτειιιτ πιιπ μ

ειιι” ειιι ιιιιεοτο οιιτοιιοιι Βτίιι!ιτιιιιμιι, ις!ιιιι!ιο πιιι ιιο

τοτ!ιιιμ επ εοιιι, ιο!μιιΜ Βο!ι!ιιεεο ιιιιοτ πιο Οροτειιοιι ιιι

πιοιιοιι. Βοιοιιοιι επετ πιποιιιο ιιιιοιι ιιιοτ, Μεε οε ιιιιεο!ιιι

!τοιιι οιιππιι!ιιμε Πτιοι! εοιιι εο!!. Πιιιιειιετοιο!ιοτο Βτιιιιι

τιιιιμιι ειιιπ Μπα ιιοτιιιοιι, Με 8ο!ιιιιεεποτι επ τοποιι.

1. Βιο Ριιιιιοιοπιιο ιει οιιιο τοο!ιιιιεο!ι

!οιοιιι τιιιειιιιιτιιειτο Οροτειιοιι. 8ιο ιει; ειιι

Με! εο!ιοιιοιιποτοε νοτιο.!ιτοιι Με πιο $γιιι

ρ!ιγειοιοιιιιο.

2. Πιο Ξγιιιριιγειοιοιιιιο πιτπ ππτοπ πιο

Ριιι›ιοιοπιιο νο!!ειιιιιπιΒ νοτπτιιιιμ ποτποιι.

8. Ι)ιο Βιιι!οιιιιιιΒ ποτ !τιιιιετ!ιο!ιοιι πτω

Βοιιιιτι ιιππ ποτΚε.ιεοτεοιιιιιιι ειπε το!ε.ιι

νετ Ιιιπι!τειιοιι ποτποιι ππτοπ πιο Ριιιιιοτο

ιιιιο εο!ιοιιοτ ο.ιιετέοιιιιιτι ποτποιι.

4. Πιο Ροτιοτειιοιι ποε !οιιοιιποιι Κιιιποε

ιιι Οοϋπτετιειιιιιοιι μεσω ποτ νοτμιιι€οιι

!ιοιι; ιιπ ιιιιπ πιιτι ιιιιτ ιιι Ριει!1οιι ειιιποποιιποτ

ποτποιι, πο πιο Ριιιιιοιοιιιιο τοερ. Κε.ιετοτ

εο!ιιιιι.ι !τοιιιτειιιιπιπιοτιειιιπ.

5. ιπι Ρτινιιιιιειιεο πιτπ πιο Ριιιιιοι.οτιιιο

ιιιιτ ο.ιιειιιιιιιεποιεο νοτποιιπιιιιΒιιιιποιι.

π. Ι)ιι.ε ειιΒιιιιτε.ιιο νοι·ιο.!ιτοιι πιεσε πω”

!οιιι νοτπιοιιι πιο ετπεειο Βοιιο!ιιιιιι8.

Ρτοιιι!τοιιο Με Χι|ιι. Λοτιιοιπποε

ποτ Οοεο!ιεοιιειτ Ι.ιινι€1τιπιεσιιοτ Αοτειιο πα

Ατοιιειιιιτε νοικτ10.-12. Απ. 1905.

ι. 8ιτιιιιιιι, π. ιο. Αιιπιιει 1905.

Ρ. Η. Πιεκπεειοιι_ιιιιοι· πειι νοτιτιιε πο. Πιτ. Α. Βετοιι

Ηεεε: Βι·ι“ιιι.!ιτιιιι€οιι ιιιιοι· πιο ινιτιιιιιιἔ ποτ



πιο

1) Πι·. Ο. 'Ι'π Πο ιιιιιοπε πο.ι·οππ οπππιοι·πποιιι, πο” ἰπ Βοο

ποποοι·ιο πππ οιιποι·ο Κιιι·οι·εο ποπι· ΜΜΜ· Κι·ιιιιΙιο ι.:οπιιιεοπ,

Μο πιοπ ππι·ε οιι ποιιιοπ Απε ννοπποιι, ποπποι·π Με οποοιιο

Ηοιιπ ποπ ππε ποΙεοπι οποι· ννοι·ιποιιι Βοοινο.πποι· ποΙιππποΙιι. Βι

πππο ποππεποιι πιοι·ποι πποπ νοι·ποπτιπιοιι Ηιι·οι· Ηοπππι·πεο, Μο

πιο πω ποπ ι.κοιιιοπ Βοιιιιιιοι· οι·ποιεοιι ποποπ. Ι)ιοπο Κι·ιιιιποιι

ποππππ;οιι ππι·ο θοππιιπποιε οπε πι ποποιιι θιππο, οποιο”. οπο

οιι ποπποι·π. Ι)πΙιοι· πιο οπ 'Γ. πω· πωπω, οπ Μοποι· 8εοΠο πο

Με οπππιοι·ππο.πι επ πιοοποπ, ποππ Κιπιππο, ννοΙοπο Ιπ Κπι·οι·ιο

Βοποπποπε ννοι·ποπ, οποιο ο.π οιιιοιι Απε ποπ Κπι·οι·ιοπ επ ννοιποπ

πιππ. Νποπ ποιποπ Ιοιιο_πππι·πο·οιι Βι·πο.πι·πποοπ ννὶι·π πιοποπ ποπι·

ππε νοι·ειππππιιιι.

2) Κι·οπποι·πε θ. 0ο ι·πεοππ: πππ ποιιιιπε ΜΜΜ; νοι·, ποοπ

Ριιιιοπιοιι ποπ Βοπ πο Αι·οππππιο· ιπἰι Πιι πππ π'οι·ιπο; νοι·.<:ο

ποπτποποποι· Βοποππιπιιπππιοιπο ποιποποπ. Πιοποι·, ποιοι· [Μοτοπ

ποπ νἰοΙΙοἱοπε Με επτοι· Αππποπε οὶιιΒοποπΙπ€οπο Μοπιιπ πο

πἰπιιιιε _ποποοΙι ποιιι Αι·πιο πππ Κπι·οι·ε Μο ΜπεΙιοΙιποιο, ποιπο

Βοποππιπιιοπιποιπο ἱιι Απινοππππο· επ πτιπο·οπ, πιο οι· ποἰιιοι·

Βι·πο.πιππο· ποοπ πω· ποπ Ροεποπεοπ Με Μο Βοοπςιιοεοπεο οπο·

ποποπ Μαιο.

3) Θεο.πεοι·πε π ο γ οι οΙπ: ΒοοπεΙποπ ποι· Κοπει·Μππιποειοποπ

ιιιποπεο ποπ οππι νοι·ει·οπο ποιποι·ποπ, ππππ Ι.ιππ8οποποπειπποιι

οππο Κπιιπι·πἱππἰππιἰοιι πὶΙποπ. Βοι·οπο!ιΙοι· πΗποπ Βοππο Κοππι·ο

πιιππποεποποπ, ποπιπι·ποπ οποι· οιποτ ποΙιι· πει.πποοπ Κοιιει·οΠο νοιι

ποπποπ ποπ Αι·πτοπ, πο ποπ Εππιπιεε νοπ Κοιπποπποειοπππιπι·ππ

ποπ ποποιε Μο ποει,οοπ Μππππειιιιιιοπ οι·ο;τιπποιι ενοι·ποιι πιππποπ,

πο πο.ιιπ θιοπει.πι· πιο νοι·πιιπο ππε.

4) Πι·. Α. ν. Βοπ π εππ". οιι, πο" οι· πω· Βοοποιε πο.πο, πιιππ

ποι· ΒοπΙοιιιιιι πιο ειππ ποιπο Κοπιι·οιππιππιιοπ ποἱ Ηοι·ιπι·πιιιιοιι

ππΙπο. Μιππ ο.ποι· πο.ιπι·οοπιπππ πποπ ιιιοπε _ποποτ Ηοι·επι·ειππο πω·

Μο ΒπποτποποιιπΙιιιις οὶοιοπο. Ζποοποπ ιιιπππο οι·, παπι: ιπππι·οππ

ποι· Βιπποι· ποι· Ηοι·ππι·πππο ππεοι· οοποποι· Κοιιει·οΙΙο πεοποπ

ιιιπππο.

ό) Πι·. Η. Δ ι·ι·ο ποε: Βοὶ Κπιιποι·ιι, Μο ειπ επποι·ππΙϋποιι

ΙιγιπρππτπποπποποοΙΙπποοπ ποπ ΗιιΙποπ ιοΙποιι, πιιπο ποπ ιπ οιΙοιι

πιω πω· επιο ΒοππΙεπεο ποοποοπιοπ Ιπ ω. ιιιοὶπιοιι ΙππΙΙοπ

ποπ ποπ ΗοἱΙππε, ποι· ΕππεοΙπ, Αππο.πιτιο ποι· 8οπινοΙΙππΒ πππ

Μο ΚοπιρΙπποιποιιοιι. Πποπο Βοοποιοπειιιιρ,·οιι πιιιι·ποιι ιιπ οἰποι·

οι·οπποπ Διιιοπι νοπ Κππποι·ιι (50) ποι· Ροτοι·πππι·ποι· 8οπιεπεππιπποπ

οοιιιο.οπε.

Αππ:ππ οπο ποπ Ρι·οιππο!!οπ

ποι· πιοππιιπιποποπ ποποιπποποπι :π Βοι·ροπ.

8πεοππενοιιι θ. Ροπι·πο.ι· 1905.

νοι· Βι·Ιοπποιιπο· ποι· 'Ι'οποποιπππιιο ποιποππι.ι·ποι·ε Ηοι·ι·

Οτο ππ π οι· οππο Ρπ.ειοπειιι Με 'Ι'πιιιοι·οπ ποιποι· Βι·ππεο.

Μο Αποιιιιιοπο οι·ι.οποπε, πο" Μο 4'7-)πιιι·πιι·ο Ρο.ιποπειιι πιοιΠ

νοτποἱι·π.εοε Με. Ιιιι Αποππτ 1904 ποιποππ οππο ποΙ-ιοιιπεο Πι·

ποοπο Μο ι·οοπεο Βι·ιιπε επ ποΙιννοΙΙοιι. Ποτ π.ππππο·π νοι·πιιπ

ποπο Βοπιιιοι·π ποπο πιο ποοπ. ππι·ο.ππ ποΙιννοιιπ οποπ πιο

ΒοπννοΙΙιιιιο· πππ οπ ποποπιι οππο πιπποι· πιοιοιιιιιο.πππο ποιε

ποπιι·οπεοππο Βοπιπιιι πππ;; ποι· ι·οοπιοπ Βι·ππτ. Βοπε 10 )νποποιι

ποι;ιιιιιι Μο Πππο ι·ποε, εΙοποπ πιο π·πποι· Μο τοοπεο, επ

ποπιιιοι·οοιι ιιππ οιι ποπννοΙΙοιι.

8εοεππ: πιο ι·οοπεο Βιππε ποπε πππποπορποι·οππ. Βιο ΙποιιιπΙΙο

ποε οιω.τοποεοπ; Υπιιι·οοπποπ ο,·οποπενοΙΙε, νοι·οοννϋΙπι. Αιιι Ποποι·

ο·οπο· ποι· Βιππεποπε ὶπ Μο ποπ 'Γποι·πιι Ηνππο νοι·πο.ι·ππιιο, πο

Μιιοε πιιι·οπ οι·ννοπεοι·το ΚορπΙΙοι·οπ. Μο Ηοπε ποι· ι·οοπτοιι Βι·ππε

πιοιπ 6ποιιιπκππ, πιο Ηποι·ππΙοο οιποιιοἱιιοιι πιο οππποποο·οιι.

Πο Ηππε ππε πππ ποιο Ι)ιπποπππηιοι·, πἱοποι· πιποποιπιπ πω' ποπ

ιιοι· Ππτοι·Ιειρ;ο ππποννορ;Ιιοπ. Νιι·ποπππ ππε οἰπο πιιιοοπι·Ιοποιιο

πποπποεοπο επ πππΙοπ. Πει· “πιο 'Ι'πιιιοι· ππε ι;Ιοποππιπππι; πππ.

Ππο ΙππΙει·πεποπ ποι· Ι·Ιππτ οι·πει·οοπε πὶοπ οππινπι·ιπ πππ 2 πιπ

ι.:οι·πι·οπε ιιιιεοι· Μο ΟΙονποπιο. πππ πιο επι· νοι·ποι·οιι ΔοπποΙππΙεο,

πο.οπ ιπιιοτι πππ επι· ΜοπἱπιιΙιπὶο, πο.οπ ππεοιι πππ πω· πιιεοι·οιι

θτοιιπο ποι· Μπιιιιιιο, ποοπ πππεοιι πππ Μοπε οιι Μο ππιιεοι·ο

ΜοππιπΙπππο. Ιιιι Βοι·Μοπ Μοποι· Πιιιοι·οποπιις πππ ιιιοιι ιιι ποι·

πω» ππιππιπΙππο ΙιΙοππο Κιι6εοποπ, Μο »ποπ πιιοπ ποποιιποτπ

ποπεποπ πποΙι οποπ “ποπ πιο ΟΙονΙοπΙο πἱπ, πποι· Μο θι·οιιποπ

ποι· πεοι·ποπ Βοιιειιιπιει·ο.ειοπ ππιιοππ πιι πο. 2-8 πιι,ποι·πι·οιεοι·

Ζοπο οι·Ιιοπιιοπ Ιοπποπ. Νοοπ πιπτοιι @ποπ ποπ Βποποπ πππ ιπε

πο|οπο Ιοπι.πππΙω·ο ννποποιιιιιο πιοπε επ ποπιοι·ποιι, πιοι·

ποι·ι·ποπε ποπ Οοποιιι νοι·. [Πο Ηο.Ιππιπποπ ι·οοπεπ Βοπο!ιννοΙΙε.

Ιιι ποι· ΑοπποΙπππ!ο ποιιιο Μπποιιιιπποι·εοπ Πι·ποοιι, πειι.=;οποπ

ι·οποπε Μο Βιοι·ι·ο ποπ ΜπποιιΙππ ροοεοι·οπο ιιιπῇοι· πππ ποι· ιιπτ

ππιιι νοι·πποποιιοπ Ηοπε πππο οι·Ιιιοιιπποι·ο θτοποο ιο Μο Αοππο1

ΙιππΙο ππιιοππ, οπο ο.ππππΠοιιπ.

Πιο ΙΙππο Βιππε ποε πιο.ιπ νοι·ιοι·ϋπποι·ε, οπο Ιι2-5.πο·ε πἱπ πω·

Νο.ποΙπϋπο ποιππ. Πο ΜοπιπΙΙο ππε Ιοποπε οιιιποποιποπ. Μο ΗπΙπιο

ποι· Βι·ππε που ποιοι» ,ο,·οιπιοε. ππε ποποοΙποιι Βι·ποποιππποοιι ποπ

Οοποιιιπ πππ ποι· εποποιι Βιιιιιοιιπιιο· ποι· Ηποι·πο.Ιιιιο, πιο ι·οοπεπ.

ποπιιπι.οι. Ιιι ποι· Ιππποιι Ηιιιιιιιιιι Ιπππε πιοπ οποπποΙΙπ ποιπ ιππ

Ιιοι·εοι· 'Ι'πιποι· πιιοπννοπποπ, πιο Κοιιπιπεοιιο πιε πποι·ιιΙΙ ι:Ιοποπ

Ιππππἱ,ς. Βιιιο πΙειιπο ΙιιπΙειιιι.ιοπ ποι· Ηοπι, »πιο πωπω, πιε πππ

 

 

ποι· Βι·ππε ιιἱοπε πποπινοἱπππι·, πποπ ποπΙοιι πι Πιι· Μο πΙοἰποπ

Κιιπεοποιι. Ιπ ποι· ΑιπΠο. τποπιοι·ο ππε οπωιπποι· νοι·πο.οποπο,

ι;οποπινοΙΙεο Ι)ι·ποοιι. $πρτποΙονἱοπΙπι· πιππι·οιο Πι·πποπροποεο.

ΙποΙἰοπτοπ Βοπεπποιπ ππποε πποπ νοι·πο πππ ποιιι Βι·ππεποππ ποιο

Μοπιιπι·ἰπιπ πο.οπ Ιἱιιπο πππ ππινπι·επ πππ .<.ποο·οιι ποπ Αππο.επ ποι·

Ιππποπ Βι·ππιπι·ππο.

Ιιιι ι·οοΙιιοπ ΡΙοιιι·οιι·οππι οπο Βιππποτ, ποπ πππ πω· Βριπο

ποπιιιι!πο ππιιτοιι ππιιο.ιιπι·οπο!ιε. Ηοι·παι·οιιιςοοιι. ποννοἰε ππο επ

ροι·ππειοι·οπ πω, ιιοιιιιο.Ι, Ηοι·ιεϋπο ποποΙοἱοποιι.

(Απεοι·οποι·πε).

Ηοι·ι· θι·πππ ιι οι· ,·.τΙοιιπε, ππππ οπ πποΙι πἱοι· ππι επι Κοτοπ

ποιιι πιιπποΙο, οπιιοπ «ποιι·τπο οπ οπιι·πππο», ινοΙοποπ ποπποπ

Αιιπιπο.πι.: νοιι ποι· Πο.ιιιΙΙΙιι οοιιοιππιοιι πω. πππ “πιο” Μο ιπ

ποι· Αιιιιιιιποπο οποοι;οποπο ειππ:5.ιιιο·Ιιοπο Βοπννο!Ιππο πππ πππ

ιοι οι·ποιο·ιο 8οιιι·πιιηιππιιο· Μο ΝοιιππΙπππο· νοπ Βππποο·ο

ννοπο, ιποΙοποπ ππιιπ ππ ποι· ?οιοο ιιοι·ππΒο Βο!ιι·πιπρπιιιιο

οιποοποποοιι Μ. νοι·ιι·πο·οπποι· πππ ποιι ποιιιοιιπιι·ιοι·ποπ

οοιι·ι·πο οπ οιιιι·ο.ππο πω· Ιιοπιιο τοπιο, ποπποιπ πω· οπιιο ΜΠαπ

ποι·πι. Μο ποοιιοπιππι, ππι·οπ οιπο Οροι·πιιοπ ποι· Ροειοπιππ

ΗπΙπο οποι· πω· Ηοι1πιιο οιι νοι·πο!ιοΙ·ποπ, πππ Θι·ο.ππποι·

πω· ιιππςοποπιπππποπ.

Βι·. Ν. Η οΙΙιιιιι ιι ιι τοποιἱοιε, πιο οιιι:οππιιπιο·ι, πο." Μο

Βπππποεοιιι'ποπο Ατποἱε «Ποποι· πιο νοι·πιιποι·π π .ποπ

ποπ Κιιοοιιοπιππι·ποπ ποπ ΙιοπΙ-ιοογεοπο».

Νο.οπ οἱιιοι· ππτοοπ Κι·ιιΠι ποι· οιιιπιποι·οιιποπ ΒΙπει:πεοι·πιι-.

ι·πιιιιο·πιποεποποπ Ιοοιιιιιιτ Ε. π πι ιι π ε οἱ π Ζωπ 5οπΙιιππ, πο.ππ

πιο νοιι ΕΣ π ι· Ι ι ο π οἱιιποπἱπιιι·εο πππ ππι·οπ πππ ρι·ιιΜπιοιεο

Μοπιιοπο ποι· Πιιο.εποπ ππι·οπ Ηιιπο πππ ποι· Κπρποι·ριοι.ι.ο, πο

πιοπΙ ιπι·'ο Βιιιε πιο πποπ ποποιιποι·π ππι·'π Κποοιιοπιιιπι·π, Μο

οπιιοπο πι·πποππιι.ι·ο ἱπε.

Βονοι· πππ Η. επ ποἰποπ νοιπιιοποπ πποι·ο·οπι, εἰοπε οι· οὶιιοπ

Ποποι·πποπ πποι· πιο πσι·ιππΙο ΗιπιοΙοοιο ποπ Κποοποιιιιιιιι·ποπ.

Ζιιπποππι ππεοι·ποποιποε οι· πνιιἱποποιι οι·ππιι!ἱοι·ιοπ ιιππ ποπ εππ·

ιιπΙποι·εοπ-Βιοιιιοιιιοπ. Ιπι·πεοι·ο Βιιποιι ποπ ιπι Κποοποπιιιπι·π ιπ

ποοπποι·Ιοι Γοι·ιιιοιι: 1) ροΙγιιιοι·ιιπποι·ππ;ο ππε ρποπποοππιιιοριιπΙοιι

Ηι·ππιιΙοιιοποπ; 2) οιιιποι·πποο πω. ι·ππποιιι οποι· ονοποιιι Κοτιι, ποπ

Ρι·οεορΙππιπο οποπποΙ!π ρποπποοοπἰπορπἱΙο θιο.πιιΙο.ιιοποπ πππι·οππι

ΠιοΙοογε κατ' έξοχήν - Β π ι· Η ο π ; θ) Ποποι·οπιιι.ιο νοιι Ι επ 2. - 4)

Βοπ1πορπιΙο ΖοΙΙοιι: ιιιοιιοπποΙοπι· οποι· ποιπιποι·πιιποι·πιο·, πιἱε

οι·οππϋι·ππι.ιοι· Θι·ο.πιιΙπειοιι. π) Ποποτο·πππο νοπ ιιιοποπποΙοοι·οπ

οοπιπορπιΙοπ επ ροΙγπιοι·ρπποι·ιιπποπ ΖοΠοιι. θ) ΠοπεποΙΙοπ.

Πο πποπε οτο.πιιΙΙοι·εοπ ΒΙοιποπτο ποππε Β.. «Ιγιιιρποἱπου ΖοΙ

ποπ, ιιπτ. ννοΙοποι· Βοποποπιιιιιιις οι· _ποποοπ ποἱιιοπννοςπ Μοπο 2ο!

Ιοπ πο οπιιοπ ο·οποεπποΙιοπ Ζπππιπιποπποπο ππε ποπ Ι.γιιηι!ιο

ογιοπ, ποπ Αππϋπιπ:Ιππο·οιι νοπ ΗΜ πππ Επιπριιογπιοιπ Μπο

ποπ ΜΗ.

ΒΠοπο Ιγιιιρποἱποπ ΖοΙΙοιι Ιο.πποπ πιοΙι, Μο ποΙςτ. οπιιιοιΙοιι: 1)

οοπεο Ιποππο Βγιπρποο τοπ, ννοπΙ ειππ ποιιι Μπι επωμ

ποπινοπιιιιε, Ιιι οοι·πιηιοι· ειππ νοι·ποπποπ. Ε!) πΙοιιιο, ιπιεεοπ:ι·οππο

πππ-πωπω Ιγιιιρποὶπο ΖοΙΙοπ.

Πιο πΙοπποιι Ιγιππιιοἰποιι ΖοΙΙοπ ποπἱεοοιι οιιι πειπορ!ιποπ Ρι·ο

εορΙοπιπο., ννοΙοποπ ποπ οΙιτοιποιἱιιιοἰοιιοιι Κοι·π ·πιι πι·οἱιοι·οι·

Ζοιιο πιποιοπτ. Με ποι ποπ οοπεοιι Ιογιπρποοπεοπ νοπ ποτπο!ποπ

Οι·ϋππο. Πιι· Κοι·π οιιι.ππΙε πνιἰποποιι ποπ Ωπιοπιπειπποποιι οπο

Νοιππιοτπ νοιι ποπι· ποπιιοιι οποοποπ, Μο ποπ πω. 'Ι'ι·πιι.οιπ

οποιοι ποπεποπ ι·ϋιΙιοπ πο.ι·ποιι. Ι)ιοπο Β'8.ποποπ ππποπ πποπ

πιιι· πιο πππ ποπ Ει·γεπι·οπιππεοπ, ποιοπ Κοι·π πποπ πίσω

ριιπποιιποπ ιπι, πιο _ποποοπ ποπ ποπ ι;ι·οοποπ Ιγιιιιιιιοιποιι Βιο

ιποιιεοπ πππ πιο ποπ ποπ οοιιεοπ βγιιιπποογιοπ. Ι)πο πΙοιποιι

Ιππιπποιποιι ΖοΝοιι, Κ. ιιοππε πιο «Μπτεοι·2ο!Ιοπ», οιιενιιποποΙπ

πιοπ ιπ 8 Βιοιιεπωποπ ννοπεοι·, οιπιοιιπ ιπ ποιο, πππ οπιοιεοιιπ ἰπ

π·οποπο ΒΙπεππι·ποιοποπ. Πιο Βπωνποποιπιι€πι·οππο Ιπππε ποπ ιο

ποιποπποπι $οποιπο. πιιεοιπι·ιποοιι:

Ηπετοι·ποΙΙο

ΜοποπποΙοο;ιοι Ι.οιιποογε·Ἀ
 

Ει·γιπι·οπΙοοε

Βι·)·επι·οογπ Ποποι·ἔο.πππποι·ιιι

ΜγοΙπογι- ΕΙιιΜο!ι

ι

Ροιππιοι·ρπποιπποοι ΙποπΙιοογε.

Ρπι·ο.Ι1οΙ ποι· ΙπιιεννἱοποΙιιιιε επιπ ποιγιιιοτρπποι·πιο·οπ πποιιπο

οοππιιοπΙιιΙοιι (ποιιπ Μοπποποπ ποπιι·ορππΙοπ) Ιποιιποογιοιι εςοπε

πιο ΒνοΙιιεἰοιι ποι· οοππιιορπΠοπ ΖοιΙο, ινοΙππο πιοπ νοπ οι·πεο

ι·οι· πιιππι·οπ πιιτοι·ποποιποι, πο.ππ πιο 0ι·οππΙο νοπ Πιι·οιιι οι·πιοιι

Διιπειοεοπ ο.π οπιιο ποποπποι·ο νοι·Ιποπο πω· πιιιιι·ο Ιππι·ππεοπο

ποιειοπ.

πππ ππΙο·οπ πππ Μο νοι·πποπο πππ ποτοπ ΑποΙγπο. Πιιι·οπ Ιιι

'οπεποπ Ιοπποογιοιἰποποι· ΜΜΜ ννπι·πο ποπ Κιιππιιοποπ οπιιο

πππεποπο Ιποπποογεοπο ποτνοι·,ο·οι·πποιι. Κω·ι νοι· ποι· Ιπ)οπεποπ

ννπι·πο οππο Βιρρο ι·οποπιοι·ε. 'Ι'ι·οοποπρι·προι·π.το νοπ Κιιοοποπ

ιιιοι·Ιι πππ Β1πε ποτεοπι.οΙΙε πππ πιο ινοπποοπ ΒΙπεποΠοπ ιιι ππι·οιιι

ρι·οποπιπο.Ιιποποπ νοιππΙεπππ ποπιπιππιε. νιοι· πππ 5 Βεπιιποπ

πιιοΙι ποι· ΙΜππρι·ιιοιιπο ννπι·πο ιοἱοποι· ποπ ΒΙιιε ιιπποι·πιιοπε πππ

πιιιιιι ιπ ο·οννιπποπ ΙπιοινοΙΙοιι ιιοοπ πιοιιι·οι·οπ 'Ρομπ Β.ιρροιι

ι·οποπεποποπ νοι·ιποποιπιποπ πππ ποπ Κποοποπιιιο.ιπ πιιτοι·πποπε.

ΑΙΙο 16 νοι·πποπο οι·ο·οποπ νοΙΙποιιιιιιοπ πποι·οιππεπιπιποππο Βο

ππΙεπι.ο: οπ ποπιοπε οιιι ποιιεΙιοποι· πππ ποππεοπεοι· Ζππιιιιιιιιοπ



· ε!!ειε άε.ε Κεεε!ιειιιεει·!ι εεεε!ιειι Ζε άιιι·ιεε,

Εεεε Ζννιεε!ιειι άει· Βειι!ιεενιεεε εεά άει· ΐιιιι!ιι!ειι άεε Κεε

ε!ιεεειει·Ιιεε, - εε ιιιεεε ει!εε Ζε·ιεε!ιεε ά!εεειι εειάειι νει·ιι·ι!ε

με ε!ε !ιιιιιεε!ει· Ζεεειιιιιιεε!ιε.ερ,· εεει.ε!ιεε. Ιει Κιιεε!ιειιειει·!‹

νει·εε!ι!ε!ιι εισΙι άεε ει·οΖεετιιε!!εε!ιε νει!ιε!ιειε άει· εε!νιιιει·ρ!ι

!ιειεἱ,ε;εε, ε!ιει!ιεεει άει· ει·εεε!!ει·ιεε Ζε!!ειι ιι ειι;ε!ιε !ι ι· τ.

Με ιιε Β!ιιι, ιιιιά Ζινιιι· νει·ιιιε!ιι·ειι ε!ε!ι εε ει·ειει·ειε Οι·τ.ε

άιε ά!ι·ε!ιτειι νει·ετιιΓεε άει· εε!νιεει·ρ!ι!ιει·ιι!εεε Ζε!!εε, άιε

Μνε!εω·ιειι πι”, ἐΞοχεν-Β!ιι·!!ε!ι ιε άειεεε!!ιειι

άιε ρε!νειει·ρ!ι!ιει·ιιἰεεε !ι!ει· ιι!ιεε!ιιιιεε εεά ε!ε!ι ιιε !ιι·ειεεεάεε

Β!ιιιε εε Ζε!ι! νει·ειεΙιι·ειι. Β. ιιιιιιειτ ειιιι ιιε. ά:ιεε ιιιιιει· άειε

Βιει!ιιεε άεε !ιειι!‹εενιει!!ιεειε άιε ρο!νιιιει·ε!ι!ιει·ειςειι Ι.ειι!‹εεν

εεε εεε άειε Κεεε!ιεειιιει·1ι Με Β!ει. ε!ιειιι·ει.ειι εεά άειεε άεε

Κιιεε!ιειιιεει·!ι Ζε ειεει· νει·ειει·!ιτ.εε Ρι·εάιι!ιτιεε _ιιιιι,ε·ει· Ζε!!

ι“ει·ιιιεε εεεει·ει;τ. Μιά, ννε!ε!ιε !!ιι·ει·εε!ιε άιε Βεειιειειιιιις ιιε

1ιεε, άεε νει!εει. εε ι·ειτ'ειι εε!γεε!ι!ε!ιι·εε Ζε!!εε !ιε Κεεε!ιεε

ιιιιιι!ι Ζε ει·εειΖεε. ει!εε «άιε ρε!νεε!ι!εει·ε !.εε!ιεενι.εεε Μ. εἰεε

11ιιιι!ιι!εε άεε Κεεε!ιεειιιει·!ιεε». εεά Ζινει· «εεεεε!ι!!εεε!!ε!ιιε άεε

Κεεε!ιεειιιε.ι!ιεε. Πιο Βε!ι!εεεΐε!8ει·εεε· ινιι·ά εοοε άε.άει·ε!ι

ιιειειει!!ιΖι, άεεε άιε Ινιεε!ιε.ιιεο!ιεε 0ι·εεεε εε! άει· 1.ιειι!ιεεν

ιεεε ε!ιεε!ιιι !ιειε ε Πειει·εε!ι!εάε νοε εει·ιιιε!ειι Ρι·ε.εει·ε·

ιειι άει·εε!!ιεε θι·ε;ε.εε εεάεε !εεεεε. - . .

Β. ς!ειι!ιτ. άιιι·ε!ι εειεε νει·εεε!ιε ειεε Βεετει.ιε·εεε· Πιι· άιε

Β!!ιι·!ιε!ιεε!ιε Βὶειε!!εε,<ι· άει· ινειεεεε Β!ει!ιει·ρει·ε!ιεε ε·εννεειιειι

Ζε !ιε!ιεε, ννε!ε!ιε ειεει· εεάει·ειι, νει! ι.!ιειν ειιιεεειε!!ιεε

Τ!ιεει·ιε εε!ιτει!' εεεεεϋ!ιει· ει.ε!ιι. Βε!ι!ιεεε!!ε!ι ι;!ειι!ιι. Η. εεε

εειεεε νει·ειιε!ιεε ε!ε Βι.ε.ιιε άει· Πιιιε!!άιιιιε άει· !ιειιιεε;ειιειι

ιεεεειιιι!ι!εε.ιεε Π!ειεειι!.ε Ζε ρε!νιε‹›τε!ι!ιει·ειε·ειι ε·ι·ε.ειι!ιει·ιεε

εευνειεειιά

ι.ιιεεειε ιιε ά!εεε Αεεε!ιιιιε εε! άε.ε ε!!ιιιειι!ιο!ιε Αει'ιι·ει.εε νοε

Ηι·εεε!ιε ιιε Ρι·ειορ!εεειε ά!εεει· Ζε!!εε, ινε!ε!ιεε ιι ιι ι· ιε Κεσ

ε!ιειιιεει·ερι·ερει·ειεε εεεεεε!ιτει. Μιά. ινε!ιι·.εεά ιιε Β!ιιι ιιι

ρει·ει !‹ε!εει·!ε! Πεεει·εε.ερ,·ε Ζε εε!ιεε ε!εά, μι εεεει· άιε ει·

ειιιίεε άει· ρε!γιεει·ρ!ι!ιει·ειεεε Ζε!!εε, άιε ιιιειιειιιι!ι!εε!ι·εε, εε!

άει· Ι.εε!ιεονιοεε ιιε Β!ιιι. !ε νει·ιιιιιιάει·ιει· Ζε!ι! νει!ιειιάειι

ε!εά. (Η. Β.ε ε ι ιιε τειιι «Πεεει· άιε νει·ε.εάει·εε9.Θε Με ΚΙΝ·

ε!ιεειιιιιι·Ιιεε εε! Εεε!ιοενιεεε. Ζειιεε!ιι·ὶι'ε Με !‹!!ε!εε!ιε .!1εάιΖιιι

1901, Βά. 42).

νειειιΖεεάει·: 8 ι ι· ε !ι ει ε ε τα.

8ε!ιι·ειει: Ν. Η ε ! ! ει ε ιι ιι.

ΤειεεεεεεΙιι·ιε!ιεεε.

 

Ρει·εοιιει!!ει.

- Ι!ιι·ε ε!ε_ιεεΜ.!: Με Κε!εει·!ε Α!ει:ιεάι·ε

?εεά ο ι·ειν ε ε !!εεε ειε!ι ιιιε 29. Νονειιι!ιει· άεε ιιε! άειε

Πει·εεε Οει.ειι Ζει·εε!ιεε!ιε!ιιτε Ρε ι· ε ε ε ει! ά ε ι· ε) ε ιι ι ει! ι ε

ε!ιι.ε!!ειιις !!ιι·εε Νειεειιε νοι·ετε!!εε. εεά Ζινει άειι

ΟΙιετειΖι Πι·. Βιι ιΖ. άιε ΑειΖιε Κ ε ιι εεε! εεά Πετο

ε σε εινε!ι ι, άειι ειιιά. ιιιεά. Πε!άει·, 11 !ιει·ιε!ιει·Ζιεε Βε!ιννε

ετει·ε εεά 10 Βιιειιιιι·ε.

- Πει· Ι.ειρΖιε·ει· Ριει'εεεει· άει· εάεά!Ζιε Πι·. Κ ει! Η ε ε ε ι ε;

!ιες!εε ιιιε θ. ΠεΖειιιεει· ιι. δε. εε!ιιεε θ). θιε!ι ιι ι·τετε.ε·.

Πει· ιζι·ε!εε θε!ε!ιι·ιε, άει· εεε!ι ε!ιει·ε.εε πιει! ει. ειι'ι·ειιι ειε!ι

εεννε!ι! Με Πεινει·ειιε.τε!ε!ιι·ει· τει Ρι·εεεε- εεά Κιιιάει·!ιι·εε!ι

!ιε!τειι. Με ιιιιε!ι Με Απ: ε!!εειιιειιιει· Βε!!ε!ιι.!ιειτ.

- νει·Ιε!!ι εεε άει·Νε!ιε!ρι·ε!εε. Πιο ιιιε 'Ι'εάεειειι·ε

Νε!ιε!ε Ζειε ό. Πιι!ε Ζει· νει·Ιει!ιεεε εε!ε.ειςιεε άιε! ινιεεεε

εο!ιιιιι!ιε!ιειι Ρι·ε!εε ειιιά άι·ει άειιιεε!ιεε θε!ε!ιι·τεε Ζεει·!ιε.ιιει

ινει·άεε, ειιά Ζννει· άει· Ριε!ε ιε άει· ΜεάιΖιε -- Ρι·εΓεεεει· Βο

!ιει·τ Κεε!ι (Βει·!ὶε) Πιτ εειιιε Ατ!ιε!ιεε εεά Βιιι.άεε!ιεεεεε

ειιί άειε Θε!ι!ει. άει· Τιι!ιει·ειι!εεε. !ε άει· Ρ!ινει!ι - Ρτείεεεει·

Ιιειιει·ά (Κ!ε!) Μι· εειιιε Δι·εειιειι ιι!ιει· Κετ!ιεάεεει.ι·ιι!ι!εε,

ιιεά !ε άει· θεειιιιε - Ρι·εΓεεεει· ν. Βεενει· (Μϋει:!ιεε) Με

εειιιε Πετει·ειιε!ιεεεεε Με Ιιιά!,εε εεά Τι!ρ!ιεεν!ιεει!ιεε. Πειι

Β`ιἱεάεεεειειε ει!ι!ε!ι Ρι·ιιιι Βει·ιε ν. 8 ε ιιεει·, άιε !ιε!ιε.ειιι

!ιο!ι !ε 8ο!ιι·ιΓι. εεά Νεα εε ι·ϋ!ιι·ιε ιιεά ε.ιιε!ι Με! νοε Πε!ιει·

τ.ι·ει!ιιιεις εεά θεεε!ιιεεε!ι!εεις!ιε!ι τω· άειι !!`ι·ἱεάεε εετει· άειι

νϋ!!ιει·ιι άετ 1'νε!ι ειεςειι·ειειι Μ..

Πει άει· !'ειετ!!ε!ιειι Ζετε!!ιιιιε άει· Νε!ιε! ι·ειεε επι 10. ΠεΖ.

ε. δε. και· νοιι άεε άι·ει ι·ε!ε,ε·ε!ιι·ϋειειι ειιτεε!ιεε θε!ε!ιι·

τειι ιιιιι· Με. Κεε!ι !ε θεοι: !ιο!ιιι εενιεεειιά. Πει· Η.ε!ιτει· άεε

εε!ιννεάιεε!ιεε Κει·ε!ιεεε-!εειιι.ετε, Ρι·οϊεεεει· Με! Μ εε ι·ιι ει,

ιε!!τε άει· νει·ειι.ιιιιε!εεις ειπ, άεεε άει· ιεεάιΖι ιιιε εεε Νο

!ιε!ει·ε!ε Ριει'εεεει·Β.εεει·ι Κεε!ι Ζεει!ιεεετ εε! εεά

"με άεεε, άιε Αι·1ιειτ Η οεεε εεά εειεει· 2ε!ι!!!ει· εε! ε!ειε!ι

!ιεάεετεεά ειπ άει· Πεεετεἱε!ιι εω- άιε Βιιιιν!ε!ιε!ιιεε άει· Βιι!ι

τειιε!εις!ε ιιι άεε !ειΖτειι άε!ιι·Ζε!ιιι!:εε. Βεάιιει· ι!!!ιι·ι.ε άιε Αι·

!ιειιεε Η οεεε ιιε ε!ιιΖε!εεε εε? εεά ειι.ε·ιε, εε!ιεε εε!εε εε

νιε!ε Ε!ειάεε!ιειιιιεε νοε εε ε·ι·εεεει· Βεάεειιιιιιι; Μι· άιε Μεεεε!ι

!ιειι. εεε άει· Ψ!ι·!ιεειιι!ιειι. ειιιεε ε!ιιΖε!ιιεε Με.εεεε !ιει·νοι·εε

πειικειι. Πι· ιιε!ιτετε ε!ε!8·ε Ψει·ιε ιε άεεεεε!ιει· 8ει·εε!ιε εε

Εεεε , ινε!ε!ιει· ιιετει· ει.ει·Βειε Βειιε.!! άει· νει·εεειιιιι!εεε· άιιε

Πιρ!ειε εεά άιε Ρτιιιε!ε ε.ιιε άει· Ηε.ιιά άεε Κε ειιι;ε εει.

ριεε·εεεε!ιιιι.

- Πει· !ιε!αι.ιιιιιε ΑΜΙ: εεά 8οΖιιι!!ινειεει!ιει·, Πο!. Πι·.

Βι·ειι.ειιε !ε Κε!ιιιι·ε, !ιεε!εις νει· !ιιιι·Ζειιι εειιι 25-_ι ει!ι ι·ι

Μεεεε, Με

 

εεε__
 

.εεε Πε!ι ι ο τι ε ΜΙε. ε ιιι εεά Με: εεε άιεεειε Αιι1εεε άειι

Γειιάε Ζει· Βε!ι!ι.ιιι ω” άει·'Γιιεει·1ιιι!εεε,ινε!ε!ιε

νειε άειιιεε!ιεε Βειειι ι·ειιΖ νει·νιε.!τει. ινειάεε, 10,000 Με ι· !ι

ιι ε ε ι· ιιι ι ε ε ε ε.

- Ρι·εΓεεεει· Πι·. Α Ι ε ε ι· ι Ν εἰ ε ε ε ι· , Πιι·ε!αει· άει· Κ!ὶιιι!ι

εεά Ρε!!!ι!!ει!ι ΠΠ· Βιρ!ι!!!ε εεά Ηιιει.!ιτεε!ι!ιε!ιεε, Με ιιιιο!ι

ι'εει. 9-ιιιοειιτ!ι;ει· Αεειεεειι!ιεἰε νοιι εε!εει· ινιεεεεεε!ιειι!!ε!ιειι

Κειεε ιιιιε!ι εεε !ι!ειει·ιεά!εε!ιεε 1εεε!ιι (Βει.εν!ε), ινε ει· Βνε!ι!

Ιιε!ειρΓεεεεε ιιε Αιι“εε ιιι ι.>;ι·εεεειε Μεεειε!ιε ειιερ;εί!!!ιι·ι εεε,

Ζει·ι!ε!ιι.ιε!ιε!ιι·ι.

- Πει· Οε!ιιι!!'ε άεε ΜεάιΖ!εε!ιεερε!ιτ.ει·ε άεε Κι·οεετε.άτει·

Ηείεεε Πι·. Βεεο!_ιιι!ιειν ιετ Ζειιι νν!ι·!ι!!ε!ιεε 8ι.ιιιιιε

ι· ε. ι !ιεϊει·άειι ε·ει·άεε.

Νε!ιι·ε!εε·ε:

- νει·ετει·1ιεε ε!ιιά: 1 Ιιι .1ε.!τε επι 8. Νενειιι!ιει· άει·

Ρ!εε!ιειιει· ΑιΖι. Πι·. Ρε.ιι! ι·ιιτι.ε.ιι ιιε 'Ι'ιι!ιει·1κε!εεε ὶιιι

εε!ιοΖιι νε!!εεάειεε 4.2. Βε!ιεεε_ιε!ιι·ε. Ιιι Πει·ριιι Με 8ε!ιιι άεε

Β.εε!εε!ιιι!ιιιερε!ιτει·ε Α. ιι άι· ε ει ε Β ι·. εε!ιει·ειι, ει·!ι!ε!ι ει· εε!ιιε

5ε!ιιι!!ι!!άιιες ιιε άει·ι!εεε θγιειιεειειιι, ειε ειε!ι άεειι 1882 άειιι

Βιιιάἰειιι άει· ΜεάιΖ!ε εε άει· Πει·ιΦειει· Πεινει·ειΝιι. Ζε ινιάιιιειι.

Νεε!ι Βι·!ειιεεει.; άει· Πε!ιι.ει·νν!!ι·άε ι. δ. 1890 ινε.ι· Βι·. Γεω 2

.Τε.!ιι·ε Αεε!ετειιι Ρι·οΓ. κιιε ι: ιιει·ε Μι άει· !!οι·ρειει· εε

ειιι·ιε!ιε!!!ιε!ιειι Κ!!εὶ!ι εεά !ιεεε ε!ε!ι άε.ιιιι Με ?ι·ειιεεε.ι·π ιε

Ρ!εε!ειε ε!εάει·. ινε ει· εε!ιι· !ιε!ά ειεε εεεεεει·ειι.ειε Ρι·ιιιιιε

ε!ε!ι ει·ννει·!ι εεά εεεεει·άειιι ε!ε Κειιειι!ιε.ετ ιιιε Πε.ιιάεο!ιε.Πε

!ιεεε!κε!, ιιε !ει.Ζιειι άε!ιι·ε ειιο!ι Με Λεει εε άει· Ηιι!ε.ιιεεε!ι

άεε !:!ειειι Κι·ειιΖεε άεεε!!ιει ι'εεε;ιει·ι:ε, Με άιε εο!ι!εια!ιειιάε

Ι.ιιιεεεε!ιι·ε.ιι!ι!ιειι. ιιιε ιιετ!ις·ι.ε, εειιιε Ρι·ιιΖιε ειιιΖιιε>·,εεεε εεά

Βεεεει·ειιε· ιε ειεειε ε!!ά!ιειιεε Κ!ἱιιιιι Ζε ειιε!ιειι. Νιε!ιτ ννεε!,<;

Ζει· νει·εε!ι!!ιιιιιιει·εεπ εε!ιιεε !.ιειάεεε Με ειιε!ι, Με εεε Ρ!εε

Με εει·ιε!ιεει νν!ι·ά. άιε Πιεεει·ιιιιιεε· ειιι' άεε Κι·ιεεεεε!ιειιε!ειΖ

!ιε!εεει·ει.εεε. Οεε!ειε!ι ει· νοε άει· Ρ!εε!ιεεει Κεειιιιιεε!ειι ιιε

ιιεεεεε!!ε!ι Ζει· Αεε!!!ιειιις άει· ε.ιΖι!!ε!ιειι 'Γει!ε!‹εἱι εε!! άεει

Κι·ιεςεεε!ιε.ιιρ!ειΖ !ιει'ιιεάεε ινει·άειι ννιι.ι·, εε ινιιι·άε άεο!ι άει·

άιιιιιιι!ε εε!ιεε !ει·εεεε !άιι.ειι Ζει· εεεεε Βεειο!ιιιε·ιιεε εεε!ι Ρε

ι.ει·ε!ιιιι·ε; Εεεο!ι!ερει. !ιι ε!ιιειιι Μ!!ιι.ει·!ιεερ!τε! !εε Βιιεε!ειιι.ειι

Ζιιιιιεει· ιειτ εεάει·ειι Ρει·εεεεε ειεε·ερίει·ε!ιι εεά ειιιε Ζε!ι!ε.εε

άει·ι: Ζει· Βεο!ιεε!ιιεειι· Ζειϋε!ιεε!ιε!ιεε. Πιε Γε! εε ά!εεει· Βε

!ιεεά!ειιε ιιιεο!ιτειι ε!ε!ι άεειι ε.εο!ι εεε!ι εειιιει· ι!ε!ι!ιε!ιι· ειιε!ι

Ρ!εε!ιιιε !ιειεει!ιεει· εεά εεεε!ι!ειιε!ε;ιεε άεε εε!ι!!ιιιιιιειι Αεε

Βεε8·. Πει· Ηιεεεεε!ιιεάεεε !ι!ει:ει·!εεε!; εειιιε 12ι·ε.ιι Μ!. Ζινει

εεει·Ζεεεεεε Κ!εάει·ιι. 2) Αει 22. Νενειιι!ιει· ιε δι.. Ρειει·ε!ιιιι·ε

άει· Ρι·ινιιι.άοΖειιτ άει· ει!!!ιει·-ιεεά!Ζιε!εε!ιειι Λ!ιε.άειιι!ε εεά Δε·

ειετειιτ. άει· άει·ιιιετε!οε·ιεε!ιειι Αετε!!ιιιιιι· άεε !ε!!ειεε!ιειι ΜΗ!

ι!!.τ!ιεεριτε!ε Πι·. Ρειει· Α1ιτειιιντεο!ιειν ιιε ΑΙΜ· νοιι

46 .1ε!ιι·ειι. Πι· νει·εε!ι!εά ρ!ειΖ!!ε!ι εε! ε!ιιει· Β!ιει·ενει·εειιιιιι!ειις

ιιε Χ1.4ινιεεεειειε. άε.ε εε!ε 8ε!ιιι !ιεειιε!ιι. ννε!ιι·εεά ειεει·

Βεάε, άιε ει· Ζιιιε Βο!ιειΖ άει· Ρι·ει!ιεἱι. άει· ΜΜε!εε!ιε!ε μμε

άιε !ε άει·εε!!ιειι !ιει·ι·εε!ιεεάε ννιιιιιιιι !ιιε!ι:. Νιιε!ι Αεεο!ν!ειιιες

άεε Κιιι·εεε εε άει· ιιιεά!!ιε-ε!ι!ι·ιιι·ς!εε!ιειι Α!ιεάειιι!ε ι..1.1ε88,

ινει· άει· νει·ειει·εειιε Αεε!ει.ειιι εε! άειιι Ρι·είεεεει· Ρ ε ! ειε!ι

ιιε ιν εεά !ιιει·εεΓ εε! άειιι Ρι·ει'. Τει· ε ε ννε!ι!. Ιιιι νει·ιεεε

.Τε.!ιιιε ννιιι·άε ει· νειιι Κειιεει! άει· Οάεεειιει· Πιιινει·ειιιιι ε.ει ει

εειι νε!ιιιειειι Ιιε!ιι·ει.ε!ι! ςεννιι!ι!ι, άεε!ι ινει·άε ει.ε.ιι εε1εει· ιιιε

νειι ε!ει!ιιεει·εἱε!ιει· 8ειιε ει·ετ.εε!ει·ι.ει· Κεεά!άει; ει·ειι.ειιι. 3) !ιιι

Ρει·εεε 0ει.εε άει· Μιιιιε.ι·ε.ι·Ζι Πι·. Θε Η ει: !ιε ινε !ιι ιιε 37. Πε

1ιε118]ε!ιι·ε εεε!ι 12-)ε!ιιιβει· ει·Ζι.!!ε!ιει· '1'Μ:ιε·Κε!ι.

- Πει, Με ννιι· ιε άει· νει!εειι .Η ειε!άειεε, εει ε. Πει. ιιι Βει·Ι!ιι

νει·εε!ι!εάειιε θεεειε!ειε!ιεειΖι άει· ι·εεεε!εε!ιειι Δι·ειεε εεά ει·ειε

Ι.ε!!ιει·ιι άεε άειιι:εε!ιεε Κειεει·ε, ω!. Πι·. ν. Πε ιι ι !ι ο Ι ά, Με·

ι. ά. 18Β2 ιιι άει· Ρι·ενιιιΖ 8εε!ιεεε εε!ιει·ειι εεά ει!ι!ε!ι. εειιιε

ει·Ζτ!ιε!ιε Αιιε!ι!!άεεε· ειιϊ άει· ιι!ιειι Ρεριειει·ε, άει· _ιετ.Ζ!εεε

Κε!εει-Ψι!!ιε!ιιιε-Α!ιεάειιιιε, άει·ειι ε!ιει·ει.ει· 12Β11.0!' ετ ε.ιιε!ι 1. δ.

190! ειι.ε!ι ι!ειιι Τεάε Πι·. Οο!ει·ε ινιιι·άε. Νεε!ιάειε ει· εε άειιι

άεειεε!ι-ϊι·ε.εΖάειεε!ιεε Κι!εκε ἰιι νει·εε!ι!εάεεεε !ιε!ιει·ειι ιιι!!ιι.ει

ε.ι·Ζι.!!ε!ιειι Ητε!!ιιεεεε τε!!ιεεεειιιιεεε, νιιιι·άε ει· 1874 Ριο

ι”εεεει· άει· Κι·ιεε·ε!ιε!!!ιειιάε ιιε άει· Α!ιεάεει!ε Μι· Με ιιι!!Μιι·

ει·Ζι!ιε!ιε Β1!άιιεςεννεεεε ιιεά ειι!!ιει· ειιε!ι Ηειιει·ει·ει·ε!'εεεει·

άει· Πεινει·ε!τετ Βει·Νε. Ρι·οι'. Π. Με· 1ειεε·ε Ζω Ιιε!!ιει·Ζι: Κει

εει· Υνι!!ιε!ιιι 1., εειι 1885 !ιε!ι!ειάειε ει· Με ε!ε!ε!ιε Αιιιι. εε!

άειιι _ιει:Ζιιςειι Κείεει·, άει· !!ιει εε!ε !ιεεεεάει·εε νει·ιι·ειιειι Ζε

ννε.εάι.ε εεά ιιιε εεε!ι Πι·. Ο ε! ει·ε 'Ι'εάε Ζιιιιι (!!ιεί άεε ι·ειιε

ειεε!ιεε 8εε!ιει.εννεεεεε ει·ιιειιιιιε. Π!ε ινιεεεεεε!ιείι!!εεε Μις

!ιειι άεε νει·ει.ει·1ιεεειι ει·ειι·εο!ιτε εεε ιιε ννεεεει!!εεεε ειπ' άιε

ι·εάε!ι!.!εεε!!ε Ιιε!ι.ιιιιΒ· άει· νοιι ι!ιιιι εεει·ϋεάεπειι άειιι.εε!ιεε

ιιιἱ!!ιε.ι·-ειΖι!!ε!ιειι Ζειι.εο!ιι·ι!'ι. ΡΜ. ν. Πειιτ!ιε!ά ει·ι“ι·εει.ε

ειε!ι ινεεεε εειιιεε εεεεει·ει·άεει.!!ε!ι !!ε!ιεεεινει·άιςειι !νεεεεε

ιε ννειιεειεε !ίι·ε!εεε ει·εεεει· Βε!ιε!ιτ!ιε!ι.

νοιι Πε!νει·ειι€ιτειι ειπ! ιιιεά. !εειιιετεε.

- Πιε θάεεεεει· Πεινει·ειιΜ, ννε!ε!ιε, Με ινε· ιιιε!

άετεε, ειιιειιι Βεεε!ι!εεε άεε Κεεεε!!ε Ζιιι'ε!ιιε, άιε νει·Ιεειιεεεε

εεά ννιεεεεεε!ιείι!!ε!ιεε Βεεε!ιει'ι!ειιεεεε εει 7. Νενειιι!ιει· ννιε·

άει· ειι!'εε!ιειειι εο!!ιε, ιιιτ επι εάει!ειετι·ει.ινε Αιιει·άειιες ειτε

15. Νονειιι!ιει· ιν!εάει· Με ιιε! ιιι·ειιει·εε ι; ε ε ο !ι ! ε ε ε ε ιι

ννει·άεε;



Π”

°## Ζε ιιεε Ρι·ιιι'εεεεε εεεει'ε Ει·Ιεεεεεε άεε

ει: ιε·ι·εά ε ε εεεεε ειεε ειιι άει· ει:ιιειΙιεεεε Ρι·ιιιιιεεεεεει

ιιιιεειειι εε άει· ιειιιιιιι·-ειεάιειειεεεεε Αεε.άειιιιε 85 5ιεάιει·ειιάε

άεε ιειετεε Κει·ειιε εεά . 4 Β:εει·εε ,ε·ειεειάει. Με 1.0πειιιιεε

εεΙΝ.εε ειιι 19. Νενειιιεει· εεειεεειι εεά εε. 2 Πεειιιε άεεει·ε.

°-- Πει· Ρι·ει'εεεει· εειι 1)ιι·εειοι· άει· ΡειιεΙιιιιιι Με θετεε-.

Νεεεε- εεά Βειεει·εεεεειι.εε εε άει· Κεειςεεει·εει·Πεινει·ειτει,

Πι·. Βιιιι1 ·εωιιι οιά, κι ννεε·εε νει·ε·ει·ιιει:ιεε Αιτει·ε νεε

εειεεε ε.ειι.Ιιεεεε νει·ρειεει.εεεεε εεεεεεάεε ννειάεε. .Με εειε

11ιιειιιε1ι.ι·ει· εειι άει··Ρι·ινειάεεεει Πι·. Ο Με ν ο ε ε, (ειε θεειι

Μ· άεε να”. Ρι·ει'. Τι·ειι ειιι ε ε ε ιιι .Βει·ιιε) ιιι Αεεειεει. ιιε

εεειειεε εειε, άει· ειε νει·ι'εεεει· εεειι·ειεεει· Αεεεεάιεει.ιεε ειιι'

ειε-ιειεε1εε·ιεεεειιι θεειει- εεεει.εετ ιεε.

- 11ει· εαν. ιει.ει·εε:ιεεεΙε ιεεάιιιιειεεΙιε Κοε

ει·εεε πετά νειιι 8./19.-13./26. Αει·ιΙ 1900 ιε ειε εεεε ε

εεε·εε. Με Πειεςιει·ι.ε άει· ειι1ιιει·-ιεεάιειειεειιεε Αιικάειειε

ινει·άειι εε άειε Κεει.ει·εεε άει· θγεεεεΙε8·ε Ρωι. Βιμ Θ. Β.ειε

εεά άει· ΡεγειεΙεριε Ρωι. Πι·. 1. Ρε.ιε1ε νι ιειΙεεεειεε.

ι...ικα

8ιεεάεεεεεειεεεεεειτεε.
@,3°

ιι- Πιεθειει·εεε ιπι ιιιεειεεε Ιι·ι·εεεεεριι:ε.Ι ιιεε

εει1.Νιεοιεεε εεε ννεεάει·ιε.ιει·ε ιει ιιι άει· Πιιιεει.

ειιεεεε·νειε 95. Κεν. θεε·εεει.ε.εά ιιιεει·ειιιεάιε·ει· νει·εεεάΙεεεεε

εεννεεεε. πιο ειε '1*εε·εεε!ε.ι.ιει· εει·ιειιιεε, εεειιάει·ιε άει· θεει·

Με άεε Ηοεριπειε Μ. Βε ιο ι ιε ε. ι ει‹ι άιε.Βεεε ειε εεει·

ει·εει.Βιε θεει·ιιε.ε,· ειιτει· ιιειιι ειεάει·ειι Ηοεριι.ειρειεεεεΙ εεεε

Ιειιι.ειιε; εε ε·ιεεεε 1)ιιεεεειεεεε εει.εεεειειιιεε, άεεε .ε·ετιιάε2ε

ιιεεειιιειεεε εει·ι·εεει:. Μεενει·ιεει:ε εει'ει·τιε;ε Αεεεεειειε άεε

Πεειιιιει1ε. Πει· 1)ι·άιεε.ι.ει· Πι·. 'Γιο εειι ι ε εεεε εεεε.ι· ειεε

@τι Κοεειιιειιοε εεεεεεεεειιετ, ιε ινειειιει· άειιι ειεάει·εε

ει·εεεε1 άει· ε·ι·ϋεει.ε Βιιιιιιιεε ειει:ει·ιι.ειει. ννιι·ά. Ηεεειωιει·ειε

ιιιεΙιεε ιιε Ηεεειιει Μεειιεεε εε. εεεεεε ιιιιεε ιιεε ειεάει·ε

ΡειεεεεΙ. εεά ειναι· ιειιεει· εεεει· άειε νωειω άεεεεΙεεε 1)ι·.

'Γιο εεειε. εε ενει·άε εεεει· άει· Βιι·ειε εεεεεΙεεεεε. ειιι εεε

Βιιιάεεειι ειιι· θειινεει·εεε άει· Ηεεειιε1εετεεειιιιε εε εννιεεεε.

Ι·1ιει·ε.ιιί ει·ει·ιιι άει· ι”ι·ιιιιει·ε θεει·ε.ι·ετ άιεεεε ΠοεριτεΙε Πι·.

'Ι' ε ε ιι ε ι ε ε ε ε τ. ε άεε ινω·ι. Με ει· ει·ιεε1ιε, ιει. εε εεεεε εε

εειι. εεεεειειεε, άεεε ΜΜΜ ιιεε ει.εεεει· Μεεεενειιεεειιεεε

εειι. άεε Κι·ε.ιιιιεε εεε.ι·ιε ενιιεεεάε Μεεε! (οιιιωε.ιι ειεεεεεεεε

εεεεεεεε, εειει· νε11ιε·ει· Μιεεεεεεεεις άει· ει·ει.ιιειιεε Αειει·ι

πιιι Ρεεειει·εειιειεε ιιεε ετεΙιν. θεετει·ετεε Πιτ Κιειιεεεεεεεεεε

ε·ει·άεε νειι άειι νι(ει·τει·ιι ειιεεεεετει. Κι·εεεε ινιιι·άεε εεει·

Ιεεει. εεά άει· Κιεεεεε1ιεεει. νει·ιιε.ειιΙεεειςι.. Βεάεει· Γοι·άει·ι.

άεεει· ειιιε ςει·ιεειιιειιε Πιιι.ει·εεειιεεε, άὶε εΙιειε ειιι άει· εειι

εεε Αετει·ιι.ει: άιιι·ειιι;ειιιεπ ννει·άεε εεεει.ε.

Ιε εεε Πεεεττ.εε ιιεει· άιεεε Διικειεεεεεειι., ιε νιεΙεεεε νει·

εεειεάεεε ει.εάινετειάεειε άεε ινεεε ει·8·ι·ιιιεε, νι·ιεε άει· ?ιιι

ειάεετ άει· Ηεεριεειεειιιιιιιεειειι Πι·.· Ρ ε τ ι· ε ε ιι ε νι ι τ ε ο ιι άει·

Με ειε, άεεε άιε Γει·άει·εεεειι άεε ειεάειειι Ρει·εεεε1ε ειε

εεε ιι.εεει·ά εειεε, άεεε άιε Τειιεε.ειεε νεε Ηεεεεεεεει.εε,

Κεεεεε, ννι5.ι·ι.ει·ε, ννεεεεει·ιεεεε εε άει· εειτεει.τ ειεεε ιεεάι

ειειεειιεε Ιεει.ιιεεε εει άεοε ειεε ειπε. ιεειεεε εεετεεεει

ειεει. ει·εειΙιεε ιε Βι·ινεςυεε; ,=.>;εεει;εε ννει·άεε Μεεε.

Με 1)ειεε ιιι.εετε εεάΙιειι άεε Βεεεειεεε, εει'ει·ιι ειεε ειιι επειτ

εεεεεάεε νειιιιιεεειεε ειιεεεει.ει.τετε Κειειειεειεε εε ινειιΙεε εεά

ειε ειιι άει· Πετει·εεεεεεε; εεά Πει·ει.εΙιεεε· άει· θι·άειιες ιε
άιεεειε Ηεεριτει ειι εειι·εεεε. ι

- Με άιε «Βεεε» Με”. ει άει· πει ι·ειαιειει·ειιάεΑι·π

11 ε ε ε Β ε ι ε ο νι ε ιι ι ιιι Ριεεειι ((3εεν. ι ετεεεεειι) ειιι' εάιει

ειεττει.ινειιι ινεεε εεε εειεειε ε'νεεεοι·ι. εεεε·εινιεεεε ννει·άεε.

- Ιε 9 εεειιεεεεε 8τε.άεειι ειιιά. άειε Βι·ιτ.ιεε ιεεά. .Τειιι·ιιεΙ

ιεει'ει,ε·ε. εει ιιεε Ιει;ετεε ενειι1εε Αει·πεε εε Βιιι·ι.ιει·ειειετει·ε

άιεεει· Οιι.εεεινεειι πετάω. (Β. ει” ·

έ Πιε1Βιιιι'ιιιιι·ειι.ε; άει· ε.ι·ει.ιιεεεε 5εετε,ε;ε

ι·ιιεε Μιά, Με ιιεε 1ι'ι·ε.εειει·ι. ε.1ιΙειε ι;ειεειάει. ννιι·ά,·

νεε άεει άει·ιιεεε ει·ειιιεεεε νει·ειε ςερειιιι. Πε ιει ειεε Κοπι

ειιεειοε εεννι1ειι. ειοι·άεε, νιεΙεεε άιε ει·ι'ει·άει·Ιιεεεε θεει·ιτιε

ιε άιε νιῖεε;ε 1ειι.εε εειι.

Υει·ει:ιιιεάειιε Μιιτειιυιι€ειι.

-- Πιε Κεειι:Ιιεεε θεεειιεειιε.ιι άει· ννιεεεεεεεε.ιτ ιιι Κο

ρ εε ε Μεεε εεά άιε Αεεάειιιιε άει· Ψιεεεεεεεει'ι. 211 Β ε τΙιε

Μεεε ειεε νει·ειειει., ειεεε ΚετιιΙοε· άει· 1·1εεάε εειι!

ε_εε άει· ι.=;ι·ιει·ειεεεεε εεά Ιει.ειειεεεεε 11εάι

κι ιι ε ι· εεεείετιιεεε, ιιει ειιι' θι·ιιεά άιεεεε Μεεει·ιειε άει·

ιετει·ιιειιοιιειεε νει·ειειειιιιε· άει· Αεεάεειιεε άεε- Ριεε πε

εει.ει·ει·ειιεε, ειιιε νεΙΙετιι.εάι€ε νι·ιεεεεεεεεωιεεε Αεεε·εεε εΠει·

νι(ει·Ιιε άει· εειιεειι Αει·ετε ιε εεειειεεε.ειει· Αι·εειτ. εετ”

εεε'ΙιεεΣ Βεεεε1ιιεε ιιιεεεεεε ινιι·ά ιε άει· 1ινιειιει· θεεει·εΙνει·

ιἔειειιιιεε)ις Ριιεεειεε 1907 ε·είεεετ ινει·άεε. (Μεεε. ΑΙΙΒεειειεε

ειιεε8. . Π ' η . 1 '

 

  

- Ειπε νει·ιεεεει.ι· νεε Ρι·ειεει.τεε Πιτ εειι

ι.ιεε ιι τε ε εε νεεεεει.ειτει ιιεε Πε.ιεεεεειειιεε ιιεε Βει·ιιε

Βιε.εάεεεεηιει· Ηειιετειι.εενειειιιε; Πιε θεννιεεει· ·ει·ιιε1ιεε

Με 17ει·ι'ιιεεεε; πω» ειε Γιειεετι: ιε άει· ΗειΙειεττε Βειειιι·,

ννειεεεε ειε ειιι' ειε νιει·ιει_ιεει· εποε ιε:ειε Βε1ιεεεε ειι- .Εεεε

εεειιι·εεεε νει·εεεεε εεεεεε. Λεει· εεεε άιειεειεεε, άιο ειεε

Μεεε ειεεεε. άιιι·ιεε ειεε ειιι: άειε.Βεννεεεεεειε τε·εεεεε.-. άεεε_

άει· ι;ειιιε Πειτε; άει· εειιει·ιε Βεεε·εεει·εεεεε 2ερ,·ειε εοειειιί

εεά εε Πειει·ετιιτεεεεεε εεά Κει·νει·111εε;ει·εει.εεε Πιτ Μειιιιεη,

Ρ1·εεεε εεά1ξιεάει·άιεεεε Μιά. Με 1ιοεε ειειάεε ιιι 10 Πε.ι·ε

νει·εεειι. 'σ

- νετεεειιε ειιι άει· εεεεε Βεει·ιεςεεεειι πω..

εεεάε. Βιε ει·ειεε νει·εεεεε ειιι άει· εεεεε Βειιιιεςεειιειι`

Μεεεεάε ειιι· Βεεειιιρίεεε; άει· '1'εεει·εειεεε, νει·1ε.είιε· εει ειω

άετε, Με ιιι Ρε τι ε ε·ειεεεει ειεά, εεεειεεε ιιι άει·εεεεε εεε

ειιε;ειι Βεεε1τεεεε εε ιιιιιι·εε. νει· Ιιει·ιεει νει·ειειςιεε ειεε ιε

ιιεε 8ιειιιιεςεε άει· ιιιιιιει·εε Κεεει·εε Αεε·ει·ε.ε ιε ΠεΙιιιι (Με

άει· Πιιεεεεεει· Αιιεεειειεεε Ζειι.ιιει.ς εει·ιεειετ. Με!) Βειετε·

ι·ιεΙεεεε εεά '1'ιει·ει·ετε, ειιι ίεετεεειειΙεε, 1ινεε εεε άεε ειιι

19. Γεει·εει· ά. .1.ιειτ. Βεει·ιιιι;ε Ρι·ερει·ε.ι πειιιιιιιτεε '1'ιει·εε

εεενει·άεε ιεε. Ρι·ειεεεει· νεε νειι άει· Βεειε ά'ΑΙιει·τ ιιειω

νεε Ρι·ει'. Βεει·ιεε· άιο νεε ιειε Μι άειε 1ετιι.ειι Ρε.ι·ιεει· Κοε

ε;ιεεε εεει·εεεει·ιειει·ιε,άεε ΒεειΙ1εεεε1ι.ει·εε εεεεννεεεεεε,εεε·

νει·ει·ιιι.>,·ε 8εεειεε: ει·ειιιτειι εεά άει·εεε εεεε ειεει· εεεινιετιρ;εε

εεά ε,·ει'1ιει·Ιιεεεε Μεειρειετἱοε Με Ιιερι'ιειιι.ει ει·ιεεει. Ιιε

.1ιιει εει.ς·εειι ειιιε νει·εεειιε, ειε Εεειιιιει.ε1ιεε, εε άιο ιτε Γε

ει·ιιει· 8·ειειει'ιεε '1'ιει·ε ιιειεεειειει·ι: ννει·εε; εε εεεάε1ιε ειειι·

εει 91 εεεεεάε. ιιιει;ε Μειιεεεε Κιιεε, 8τιει·ε άεε'1ιιιιιεεειιι

εεά εοι·ειεεειεεεε 0εεεεε. Μ” εε.ιιει ειεεειι νειι άιεεεε @θε

ιειριιεε Κιιιιεε εεά -ει.ειιτε ιιιεεε ε1ε_«Ζειη,πεε» ειεεεε ειεετ

πειιεειτ.ε, εεεεεάε Κιιιιε ι-;εε·εει1εει·, άεεε- ερι·ιτειε ιεε.ε ει.Πεε

Με '1'εεει·εε1εεε-νιιεε ειιτει· άιε θεεειιει·εεει. Α1ιε Μεεε ι.>;ε

ιιερι'τεε «Ζεεε·εε» ννιεεεε ειιιεε 11εεε.τ ερειει· εεεννειε 'Μεεε

ιιιι1εεε ω; άιε ςειιιιειι.εε '1'ιει·ε ειιεεεε ιιενει·εεεπ ειε ειιι

ειειεε, άιε εεεε·ε.εεε Βρει·εε νεε Κι·ειιεεειι εει;;ιεε. 8εεεε

εεάειεε «Ζεεεεεε ννει·άεε άιε Βε2ι11εεεεΙιει·εε ιιι άιε Αάει·ε

εεερι·ιτει;; ιιιει· ιιιει· άιε νει·εειιιεάεεεειι. άει· ννιι·εεεε· εεεε

ει·ϋεεει·, άεεε εεε ει·ει·εεεεεε εεεννει·. άι·ει επει·εεε εεεε

νιει·εεεε Ί'ειεεε. Πιο εεεεε εειιερι'ιεε Ί'ιει·ε, άεεεε εεεειειιε

Βεειι1εειιιιιιιιι·εε ιε άιο Αάειε μερικα. ννει·άεε ννει·εε, εΙιεεεε

«ιιιει· εεεεεά. Β(

 

- Με θεεειετιιιιιι άει·Κι·εειι εε ιε ιιεε ΟΜΗ

εεεειι.εΙει·ε Η τ.. Ρεεει·εεει·ε·ε εειι·εε· ειε 19. Νεν.

ά. .1.10949(00 ειεει· ε1ειε ά. νει·νν.), άε.ι·εει.ει· 953 'Ι'γρεεε .

(22 ννειι.). 1007 Βερει1ιε- (10 ειεει·ι, 404 ειειιιιιιεεε - (1 ενεε.ι

156 Πιρειεει·ιε - (25 ιιιεει·ι, 76 Με.εει·ε - (θ νεε.) εεά 18

Ροεεεειει·εεεε - 13 ιεεει· ε1ε ιε άει· νει·ιν.).

- Με θεεε.ιει.εειι1 άει· $ι.ει·εεΝ1ΙΙε ιιι ει. Ρε

τ.ει·εεει·ε ειππ: ιε άει· Ψεεεε νοιε 13. ειε :ειιι 19. Ν”.

ά. δ. ιιε Βε.εεεε 671 (881 Μ.. 290 Ν.), άε.ι·ιιετ.ει· εε ι'οιε·εεάειι

Κι·εεεεειεειι:

Τε· ε- εεεεεε.0. '1'γρε. εεά.25. εεει·ιει·εεειι·εεε9,'1'γεεει

ειιεε εεειειιιιιιεε;άει· Ε”ει·ιε θ,Ρεεεεε θ. Μεεει·ε12.θειιει·1εεε 18.

Πιεει.εει·ιε Π, θι·εερ Ο, Κειιεεεεεεεε 19. 0ι·εεεεεε 1ιεεε·εε

εει.εεεάιιει; 20. Πι·γειεε1εε 8,θι·ιιηιε 5, Κεεει·ι·εειιεεεε εεε·

ιεεεεεπι1εάεεε 57, Βιιιιι· Ο, Βειάειειεεεε 11εειεςιτιε Ο, Αιιετει·

θειεεει·ιιεεειετιειεεε 1. Ρε.τει.ιτιε εριάεειιεε Ο. Βετεει·εεεεειτ Ο,

Αεεει·ειι 0, Η άι·ερεεειε 0, Ρεει·ρει·ειεεεει· 1, Ρ 11ιειε εεε

Βερτ.ιεεειειε 19. εεει·εεΙεεε άει· εειι εε 101, 'Ι'ιιεει· εΙεεε εε

άει·ει· Οι,ε·εεε 1'7,Α1εοεε1ιειεεε εεά

εεεεεειιννεεεε εεά Ατι·ειιιιιε ιει'εεεεει 51, Μει·εεειιιε εεειΙιε 20.

Κι·εειιιιειτεε άεε νει·άειιιιεεεεεεειε 55. 'Ι'εη.ιεεει·εεε 84. “

+ Νε.εεει:ε ειπε” ιιεε νει·ειιιε ει. Ρειει·ε

ειπε” Δει·ει:ε: 13ιεεει:ε.ε, ά. 18. 13εε. 1905.

'Ι' ε Β ε ε ε ι ά ε ε ε ε: ι. ιι ιι ιε : Πεεει· 1:"ιεεει·'ε 'Ι'γεεεεάιε.ε·εε

ειιιιειε. .

1·1 ε ε ιιι ε. ε ε : Ζει· ΒεεεεάΙεες άει· θε

ι·εεειι.ει·εεεεε.

Βετ8·εριεεεεειεε άει· 11ιι.81ιεάεεειι.ι·ιι.8ε.

+1ιιε.εεεεε8ιτειιιιε άεε13εεεεεεεεει·ετ1ιεεεε

Ψει·ειεε: 1ιιΕεετε.ε, ά. 18. Πω. 1905.

ε1ιι·ιιιει ιι·ειιιεεε 5, 1.ε-.



Η ; σ' θ!

Σ"

 

 

ω:

  

2 Μ] εοΙπ· πϊ1Ι:2ΙΙοποε Ρτοπι1Κτ Με Επεοπνει.-2πει·πάε.

..ΟΛΙΟΑΒΙΝΕ
ΙΙΙΙιιΙου

Μ ό. _ ι] Ε( ά _ Πι· τοΙπ: ΜΙ Ι.:οννϋΙιπΙΙΙ:Ιιω· νοτετ.ορίππΒα ΜΙΙοι·ΙεΙποπ. Με επιππερτΙεοΙιοε ΜἰιτοΙ

ο ΜΜΜ ο Α 8· Θωθ ΓιΙτ Με οι·άεπππΒευτρ,·ππο; ΙΜ ΑτοπΙο άσε νοτπεπππεπΙιππεΙε, νει·ειορίππς ΜΙ

ΒοΙινσππεοτοπ πππ ω» «Η Βι·πΙΙΙ: 8τΙΙΙοπιΙεπ. πππ "ποπ ΗπΙΙσπιποΙπ.

θωνϋπιιΙΙοΙιο Ι)οεΙε Ιιι ΡΙΙΙοπ: 2 ΡΙΙΙοπ παω ποπι Βοοεπ οάοτ πω· Νο.οΙΙΙ νοτ

Ι2. .ΠΠ 1892.

ποπι $οΙΙΙπΙοπαοΙιοπ.

ΑΝΠΟΠΟΒΝ ΠΕΠ)ΕΒ. Απ!! ννοι·(Ιοπ Ιπ ω” ΙΒ110τΙΙιει.πάΙππε νοπ Κ. Ε. ΒΠ.ΈΚΕΒ Ιιι ' Δ

82.. Ροτπτεϋπτς, ΠονεΙιγ7Ρτ. 14,εοννΙο Ιιι ιιΙΙρπ Ιπ- ιιππ απεΙΙΙ.ιπΙ. Απποιιοοπ-Ι)οιππωΙτοπ ιπποποεπεποπ.

Πεπρτ.-Βυροι: 62, πιο πι: Ιιι Το”. ΡπτΙε.

Πεμ” π» ιιΙΙσπ Δρο2ΙωΙσοπ πω! Βο·ορκωΙιαπάΙππροπ.

 

  

  
(82) Ι2-Ι2. ¦

 

πωπω". πρ. ΛΙΙΕΙΑΙΙΙ, ΡΑΧΙΙΤΕ, ΙΜ

ΧΕΙΙΙΙΙΙΙ, Ι·ΙΕΒΡΑΙΣΤΕΙ·ΙΙΙΙ ιι πππ πωπω

πωικωα οοι:τοπκΙπ:α επιιι6οοπ πι

“κατ” γιιμτπππωπειτο η τοκιωκργιο

"απο κορεκγιο οιιοτοιγ προμ:τιπι. σο

0ι·οοεοΙεΙ ..ΙΙογΙΙοπ·· Ιω πεε ΒεννέΙΙιττεεΙο

λπΙΙπΙΙΙΙΙΙ8ΙΙαιππ; :τπτ Πιιοπ.ιΙ πΙτετπὶετεπτΙ

Ι · Δ Δ; > .. 1. πειτ2πτεΙοπειι. 68ΠΖ πετνοττπ8εππ

2 π· 6 Δ:ΞΔΜ 1 Με ΙπποτΙΙπΙΙω ΑπποΙΙΙ·οΜοουπι. Ιπ ΙιοΙιοπ

Ποεοπ Ι10-1Β ε. ΙᾶἔΙ., ΠΜ· ΚΙππετ 1-θ ε., πι 4 ΤεΙΙεπ) επι πω. ιιππ

εοΙιπεΙΙ ννΞτΙωπτΙεε ΜΜΜ ΙΜ πΙΙεπ πωπω Ει·ΙιτσιπΙιππποπ ο" ΙπΙΙινομο νοπ

πεπ ώπίπε:Ι1εΙεπ ΕτΜΙιππἔεΙοτππεπ Με πι· Ι‹οιπρΙΙ:ΙοτΙοετοπ ΡποπτποπΙο. -

Οτω8οΜΙ "Ι·ΙογΙΙσπ“ ΙκτείαΙ ‹:ΙΙε τεἰπε ΗεἰΙννἰτΚιιπε (Με Κτεοεοτε, ω νοπ

εΙεεεεπ ιεττΙ.Ιττεπάεπ ΞπΖεπάεπ ΝεΒεπννἰτΙιππΒεπ.

ΒεΙ ωρΙΙππΙωπ ΕτΚι·απΙιππεεπ, Ι:εεοπ

ποτε 8οπΙΙΙ‹ΙΙπιΙο ιιππ Ρπετρει·πΙρτοιωεοπ

Μαι] ρι·ορΙιγΙεΙΙΙΙεοΙΙ εεεεπ Ρυοτροι·ειΙ

~ Δ π ·· · Μποστ), Ι›‹:Ι ΑμποπιΙΙοΙΙΙο ετα. ΙΙΙ Ι.68ι1πε

ειπ· ΙπΙΙ·πνεπΙΙεοπ. τοΙΙΙΙιΙσπ ιιππ ΙππετΙΙοποπ ΑπννεπτΙππε. πΙε .,Ι.ΙππιιοπΙππι

0τειΙ6·· 2ιππ ΕΙπτεΙϋεπ. ΑποΙι Ζω· ΥΙππΙΙΙιοΙιεπΙΙΙππη ετπρίοΙΙΙεπ. - 0οΙΙπη;οΙ

ΙειΙΙΙΙΙΙΙιεπ 2ο 0.05 υπό 0.25 ε.

 

 

  

5πΙΙο Ι5έπτεΚτεοεοΙωτοτ. νΉτΕ:εππιεΙοε

ΜΜε πι· ΙΙπποστΙΙΙΙΙιεπ ΒεπεπΙΙΙιιπε νοπ

ΙγιππΙΙΙΙι·ΙΙεοπεοπινοΙΙππποπ (Ισε18Ικι·οίιιΙοοο,

πποΙι Μπεετπ,5οπετΙποπ ΙπίΙπεπ2ει, πω).

ΡτοΙωπ πω! ι.Ιω"ωΙ- ιΙππ:Ιι

ΟποτπΙεοπο ΡειΒι·ΙΚ ν. ΗομΙοπ, Ρω.άοΙσπιιΙ-Βτοεποπ.

οάοτ πετεπ νετττετετ:

Η. ΟτοΙτεΙ, 8Ι. Ρετετεϋυτε, ΙΙΙ!. Ο., 8ι·εππγ Ρι·οερΙ. 8.

  

πιιποι·πιπ ι:Ινσιπ

0οιιοριιιωικο πο ριιιημιιπποπ. ι

ΜΜΜ» πριικΙΙπποΤοπ. ο Χομπυ

γοεπιπιποτοπ. ο Ι'οοποπεπι ορι

ππι ο6ρωπω ιι ιιιπορετγργ ιππ- ·

πωιιωτι 6οιππιιτκο ΙΜ:. ΙΙ. Π.

ΙΙπποπιικτι,0πε.,Β.ΙΙοκιοιποκκωι28.

Ποκορπ·ΙΜπο προσωπα προππαιιπιπε θλΙΙλΤΟΙ”ΕΙΙΒ ΒλΥ8Ι¦Β .ο π80Βεπιπο οι·ΙιπιεπΙ.π σ» ποιο6ροππποστποππωπ πομπα-ππ.

  

Εν.)

 

 

%·5'-°* $---ε με

ΒιιοΙιΙιππιΙΙππε άετ ΡΙΜΚΤΙ80Ι·ΙΕΠ ΠΕΙΙΙΙΙΙΙ

δε. Ρεωτεϋπτε, ΝΙεοΙιε;:οτοάεΙιπ_Ιιι, 15

(ΤοΙορΙ10π 5489)

ιππΙππ οπτ.Βορεπ

ΑΒθΝΝΒΜΒΝΤΒ,
Με εΙΙππτΙΙΙΙΙΙο επεΙΙΙ.πάΙοοΙιο ιιππ τπεεΙΙιοΙιε

1ΙΙοαΙΙ:ΙπΙωΙιο διιι·πΙΙΙο ιιππ ι·οοΙιποΙ. επ

#οΙεοπ‹Ιοιπ Κπτω: 1 ΜΜΜ - 52 Κορ..

1 Β'τοπΙκ - 42 Χοπ.

ΚππιΙοε π;ι·π.τ.Ιο πω! ΜιπΙΙο.

Οοπ Ηοτι·οπ πωπω” πετάω :ΜΕ

ννιιπεοΙΙ εΙΙ.ππΙΙοπο Νεππ.;ΙιοΙωπ α." ΕΚΜΙ

2ΙπΙεοΙιοπ Μτει·αιτιιτ πω· ΔπεΙοΙΙΙ: εοεππάτ..

Ιππι·οετοοΙιπππποπ.

Λ Λνννννννννννν·ννννννννκ·νν «

Βαθ`ΟΦΧθό9.8Ο,ΧΟΦΟΦΟ ΟφθΦΟρθ$4

ΛΛΛΛΛΛΑ-.Α». ΑΛΛ

` ΙππΙιιτΙππ Με Ρι·Ιππνεπ.

Θειι·ποπο ΒΙν1οι·π, πππ".

Ρι·οερεΙιτε Με ΒαπΙτπ.τετιιτε Πτ.ΚσοπΙεω·.

κ·~#ν`πκπννννν`·Ν^Νπννννγνγνπ#`_νγ `υ

5ΦΟΦΟΦΟΦΟΦΟΦΟΦΟΒΟἙΟΦΟΦΟΦΟἔ€
.Ἀ|`ΛἈ.%,|-Ἀ.κ..#_ -. Α¦>Λ|ΧΛΛΚ»2-ΛΛ ».λ=..` .-.

  

. Λάι·οποπ νοπ Κ:απΙιοπρΠοεοτΙπποπ:

Ι Π” (.ΤΜ;ΜιτΠΙο ΙΙΙΙΙΙΙ:ο1οοπ, Γα.τητπ

απ” μη». π. 80, κπ.1'7.



1509 -·

Πει Βιιο1ιΙιε.ιιά1υιιε @οιιι ιιι

οι.. .οι .ιι ..ι θ"Φ71161:2.1112111-.
Η

ΕΡω:ε:Ξ'Ιοτ:ιτέ·, ΣΙ.ΧΙ“ε·ππό·ε1:5. Ρ:.·οέΡ., Μ 1β.·ζ=1··

.. 4,

". ω"

.'. : Μ."ι·δ

ν .. εω.>ιι...ν-ι

ειιιρΠε1ι1τ ω. Ζιιτ 1..ἱείετιιιιΒ εέιτιιτ11ε1ιετ Πι- ιιιι‹1 ειιιε1€ιτιάιεε1ιετ Ζειτεε1ιτιίτετι ·ιιιι€1 Ζε:1τιιι18ειι ιιιιτετ

Ζιιειι:1ιετιιιι€ ρτοιιιρτεετετ Ζιιεειιόιιιι8. Αιιεια1ιτεεεπόιιιι€ειι ιιιεὸἱ2ἱιιἰ8ε1ι‹ιτ Ναήιᾶ1ἔιιἔ_:ἰ;ιετιιεειει:1ιετ'

άειιτε61ιετ, ίτειι26ειεε1ιετ ιιτιά ει181ιεε1ιετ $ρτ:ιε1ιε ννετε!ειι Βετεἰτινἰ11ἰἔετ ειιιε,τςοίίι1ιι:τ. Κειιιι1ο8ε ,ςτειτἰε.

  

Μοι.ιιιιιιιιιιιιιιιιιι «ι.ιιιιιιιιιιιι»
ΡΙιει·πι. Ηοεε.

ιιι 1ιο1σιιιιιτετ ιι1ιεο1τιτοτ Βοιιι1ιοιτ ιιιιι1 ιιιιι11ιοτττο11οιιοτ 0ιιιιΙιτϊιτ.

 

110?) εθ- 4.

  

111 ει. ι· Κ ο ' ,,Ρ1'οἱ1ι·ἱζιι8°°. ">4εκ.-·

1ιιι Νιιι1ιι 1Κιιιιιιηιιιε!!ει!ιιιιι
01ιιιτΙοττοιιΒιιτἔ.

Ήιιιιιιιηιιιι Β1ιιιιιιιει:

   

` 1 1ι1ι τ11 Κ. Ε. 1111 Ή . -ΑΝΒΤΑΕΤ ΡϋΒ ΨΔΒΜΕ: ΒΑΒΒΒΒ 1 Μ. ἔιἔῖοτι11ιΠιιι·ἔἔ'πΝἔ8ιιἐ1‹γ Ρτοιιρ.,01Ν1ιξ 1·λ

δ” ΟΗ Υ
Β18·οιικ1ιιιιιι άοι· Ει·ειιι26ειεο1ιοιι Εεειοι·ιιιιΒ. 1

ΒΑ1)Ε-ΒΑ18ΟΝ. '

ι
1

Ι

Μ

.Μ.

8οο1ιοιι 81°801.11ι:11811 :

Μ. Ε. Μοι·Π:2.

Πο1ιοι· Βο1ιοιιερι·οειιοεοιι.

2. ΑιιΒιι.8ο, 5ι. Ροι.οι·ε1ι. 1905. Επι.. '75 Κ.

11,-ρπ. Θ. Φ. Μοριλιπ,

1”.ιιιιιιιιι.ι11 ιεριιιι·1. ο·ηιιιικοι:ΗΠ ο6ιιιοο·ι·ιπ

‹Ροι:οιει» ιι <Ι-το Ροικ·1Ποκιπο 1827 τομ»

Ο προμοκιωιι.πιπ απαιτει.

2. ιιιιιιειιἰε, 131115. 1906ι·.. ιι·1ιιω. '75 Μ.

1ιι άετ Αιιετιι1τ νι€Ην, άετ 1κειε:ιιι ετ1ο1ιτοτειι ιιι μι” Ει.ιτορει, εἰιι‹1

νοτ1πιιωειι ΒΜει· Μιά Ι)οιιο1ιειι πι· Πει ιιιιε νοιι Μιι€ειι-, 1.εϋει·-, Ηιι.τιι

111ει5ειι-. Ηειπιειι12-, Ροι:1ει τει ιιπι! ειιιάετειι ΚτιιιιΜιο1τωι.

Τ ω. νοιτι 15. Δι Με ειιπι 30. Βεριεττι1σετ Τ1ιεει1ετ ιιιιι1 Ώοιιοετιε ιπι

θεεἰιιο. ιιε1Κ ιπι Ρειτ1ι. 1.εεεοει1›ιιιεττε. θειει:ιττιωετ Πιτ 1):ιπιειι, ερἰο1-, 5 τεε:1ι

ε5Ιε: ιιικ1 Βι11ειπ15. ΑΙΜ Ειεειι1πι1πι1ιιι1ειι ειπά πιιτ νιεΗΥ νοτ1ιιιιι€1ειι. ΜΠΕ

ι·ειο1ι. Περιιττειιιοιιι Α1Ιιετ.

Αάτοιιιιοιι νοιι 11ι·αιιΕοιιρ11οεου1ιιιιοιι:

Π” Αάο11ιοΜ νοιι Ι'εποπ, :ΜΜΜ

τιιιιιιι1ιαιιιι1 81. θ. Π).

Ρι·ειι Τιιι·επι, Οπωσιιο..π 91. ιιιι.θ.

Παπ ΣΗΜΑ Βιοεε:·, μι. Ρι·ιι.ιιΚο. Οτα

μ.ιβ Πο·ι·ο&τοΦοι:1Ε προοιι., ι. Η 111.

' πο. 28, γ οιιο-Βωικιιπππα ποτε.

Μετ1ον111Χ162,".Οο"ισπ πρ. ι Π..

·ποιοΒκοποιο11 γι, ι. 4. κι. Π.

Γι” Τ... Δ. Βοεοε1οιι"Μι1α, Βι·το1ο11

Ροι·ειιι1ο1ι Ν! 16, 0ιι. 8. _

Α1εκιιιιι:1ι·ιι Κ88ιιτ11ιοΩ, Βικοιιιιοιισιώ

γι. ι. 81, ιιι. 39.

Γιατι ΜΜΜ .Τιιοικιιιιι, Βιιο. οο·ι·ρ., Β ε".

88, π. 96.

131ιεο Β1ιιιι, 1Ιιτοικιωι 58,ιιιι. 15.

Πω Βιιάο Βιι1ιο:·:ι,.0ι·. εωιιιωω..

Πρ” τ!. 111ιιιιικ1ιοιι Κιι·ι:1ιο 8-8,Ω. Ιβ.

Ι.ιισ.πιι11ιι κωωιιιωιω. Βιια·ι·αριιιπε

απ “και” π. 119. τω. 28. . _

Ρι·ιιιι 0111:οιι.1«Υ. 0.,17 Μαιο, Επι: ΒΗ

ιι:ι.ε:1ι Πι·. ΙΙι·οιιιν, ΗειιιιΒιιι·ε:, ΙΙΑτοι·ιι.ιιιι·: άειιιεο1ιο Μα1Μιι.

νν0ο1ιοιιεο1ιι·. 1904, Μ 27 ιι. 1905 .Η 18ι.νοι·2ϋι.:Ιιο1ιοε Ή11ΜεΙ

εεεειι Αοιιο, Ροι11οιιιιτ1ε, Ρατιιτικιιιοεο,

οΙιτο11. ΒΚεειιιο.

Ζιι 1ι8.11811 ιιι ιι1Ιειι Αροι1ιο1ιοιι. 11ιιιιι:ει· 8,·ι·ιιιιιι.

θεατρο Ηογοι· & ω., Ηειιιιιιιιι·ιι 4.

.η `

Αιι€1ιτειεο1 (1(ιιο11)

ΕπιΜι·Μετ τω..

Βεεοπιι1ετε ]ιιο1ιεΗ11ειιά ιιιπ!

1ιοτειορ1ειεΗειο1ι. Αιικινεπάιιιιε

Με εεννό1ιιι11ε:1ιει· Τακ.

81γριο1 (1(ιιο11)

Πιοτἱιιω Ηιιοιποειιιι1οιιιπ.

νετεἱτιἱει

(Πει 1ι1ιι151111ειιι1ε ΨἱτΚιιτιε άεε

ΠοΒιιτιιιιιε ιιιιο1 άετ Ρ1ιιιι1εΞιιτε.

πωπω: Μιά Ρτο1ιειι 1ιοεπιι1οο!

Ο . 18.

1(ΝΟ1.1. 8ι 09 -ιι ι.υυννισειιΑΡεΝ ιιινι 11ΗΕΙΝ. 8ορ111:1ΐΜϊ1181.ΒΒο. 00$ρ_.ΈΣΠ03$.Π.9Β

Τ, μι. 'ό. . .. 1

  

'Ι')» 111'. ιζ

-`

1

1.

`σς`..-.-.......-_..-.....1..-.-·ι



δω _

ΗοΝοε:οινο

 

Ιειιι·ε.ιιειιιιι ιπιιι Ροιιειοιι) Ριον.

8ιπιοι·ιι ΜΜΜ: ιιε.ιιοτιιιι Με Βρι·ιιιιιι

Πιιι·ι.ιιι ινι1ειιοτ. Νειιοετο Πε

Ναιπ1ΒιιοΙΙθ ΑτΒθΠ_Β1ΒθΠΠΠθιιθ "Μάθ- Κοιιιο Β.ιιοι:ΗΜΙει!Ο.Π.

Βοιιιιιιιιι ιιιι‹Ι ιιπ Κιιι·Μιι·ιοιτ ΜΗ; 1866 1 ΠΚΜ.ΒΡΠΕΠΠοιύΒ ΚΨΜ-ι' 52 (ποπ-πο85

Αιιι.>ιοννοιιιιοι ιπιιι ι1εετειιι ΒιιοΙε ιιιιιι ιιιιιιοι·ιιά Με ειιιι2ο άειιι·, ειιιειι ιιι ι·ιιιιιε- - Σ Χ00Π') Μ' 52 (Επ0'Δυ'Ι"ΓθιοΒο €ΙΜ28"(ω

ιιιιι·ιιιι ιιι ο.ΙΙειι Ιειιιιιιει·ιι οιιιριοιιιειι ειιιιειιε νιοΙοι ιιι·ετιιοιιειι Αιιιοι·ιτιι.τειι Βει Απεειθ° Ρ-Γοερθκιθ ΒΜΜΒ'

Βιιιιιιι·ιιιιιι, 0ιιιοι·οεο, Ει·ιιιιιιιιιιιιηιειι Με Βιιιιιιε, Βιιιιειιιι ειιι. ιιιτειι Ε'οιρειιιετιι.ιι

άειι, Με», Νει·νειι- ιπιιι Ρι·ιιιιειιιοιιιειι, Βιιεοιιον°εοιιει· κιωικιωιωω.

  

πω” ι ν 'πΑιθ· Κιιιιιιιοιι ιιι ειιιειι Αροι.ιιειιειι. -σ (51)25-25- ΊἔἔἰὶξἑιἱιεοἔθΐιΐΙἱἶἔἔ:ὰΖΐ;Ηἔἐιἔἱτ3ἔ;:ᾶ
ε ε , ., . . ο ο -

[_μ.,9ιζ21_. Φωτ· ἔΙΒ!ΡΠἔ8Ιὶΐ°ΒΜΠ) Ποιο Ριιοι;οι· ιπιιι ΡιιιιΕοι·ιιιιιοπ Πιτ άιε

80 π Πιιιω·ιιΙ- ιπιιι ιιιΙο ιιιοιιοι·ιιοιι ΒΜοι·- 'ειιι -Κιιι·ιιοιιοιΙο ρήν3ιθ Κ"ΠΙΚΟΠρΠθεθ Π'τοεοπ Ζ“ΗΜπ

θιι·ιιιιιΙ ΙΙΒιοΙ Με Βιιιιιε. οι·ειιιιιιεεις, Σω Ζιιιιιιιι-π ιπιιι ειιιοιιε, ιπιιι ειΠοιιι ω" 50 Κου.)

Κοιιιιοι·ι.. $οιιιιιιιι;οτ .<;ιοεεω Ρε.ιι€. ννιιιΖιμ, ειιιιιιιίιειε @Με Κιιι·ιιιιιειιι. ° ν ν? “υ”έ"

ΑΠε 8οιιιιιιοιεροι·ιε. Βοιιιιιιετωιιιρειιιιιιι· ιιιιι·οιιεοιιιιιιιιιοιι 18-22°- Αιιι·θ8ωμ ν” Κι·8,η]ςθηΡΒΘεΌΠηηεΠ:
σ. Βικιε-Βιιιεοιι 2ο. Με Με πι. 0ιιτοιιοι. ο ε '

Ριοερειαε ιιιιιι:Ιι Με Βιιιιο-Πιι·οιιι.ιοιι ΒοιιοοΒιιο ιιι ΒιιιιιιιοΙ. Ι σ· Κΐοι10'ΒοπΗΗ' ΠοΖωπεωα"Ι 28'κΒ.8.
Δ: ι__
ε" ι.
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8- Ρ ε Η Τ ο 8 με εεοἔἔἔ:ΞΕἙ.ΤΞἔἔι:Ἑ£ιει. ι

με. 8οεοιι. Βιιιιιιιιι· νοιι άει· ι·ιιεε. Βειιότιιο πεειιιτιοι.

ΠιιεοιιιιάΠοιιοε, ειοιιοτ ινιι·ιιουιιοε ΜιιτοΙ @μια

 

 

Με8ι.Ρειοι·ειιιιιιιιιι8ειιιιιιιιοι-Υιιιιιιιιε.

Κοιιο11ιιιιετοι1, Κοιιι1ιορί- πωσ Βι·οιιοΜειιιωτετι·ιι.

Μιει·ιιιιιι· ιιι ιιετνοι·ι·ε,ς. Β18ττετιι ΠοιιιεειιΙε.ιιάε ιι. θεεωι·τοιοιι-ΠιιΒιιι·ιιε.

Αει·ιιιιι:ιιο θιιιαι:ιιτειι:

ΡΜ!. Βι·. Βι·ιιει Ι'ιεοΙιοι· (8ιπιεεϋιω·ω:

Με ινιι·ιιιιιιε άοε "ΡΘιίΠεειπα και ειιιε ιιΒει·ι·ειεοιιειιιιε; ννοιιιι€Ιοιοιι πι.

"Με €εταιιε επεσε ιιιιιιιιι, ιιιιεε άοι Κοιιοιι-Ιιιιετειι ειοΙι ιιι οιιιιι.ιειι Τιι€ειι ιιι ειιιειι

ειιιίειοιιοιι Κιιωτιιι νετννε.ιιιιεΙω, εο ννιιτάοιι άιο Αιιιιι.ΙΙο εο ιιιιιιιο, άει· ΒοιιΙοιιιι εο

ιωιιω, Μ" Με Βιεοιιι·οοιιειιιιο άοε Κοιιοιιιιιιετειιε, Με Βιιιιινιιετιιοιι ιπιιι άιο άτο

ιιοιιιιο Ει·ει:ιοΙιιιιις, νοΙΙετειιιιιιΒ ινε;ςιιοΙειι.

,ΕιεΒοιιτει.Ιι·τιΒιιι.οτεειε.

ΙΝ. ΜΜΜ, ιι€1. Βοιιτιιεειιτ ει.. Π. (Ψειε.εαπ6πηρ.·

σεοάετειιιειιΜιι€ΙιοιιοεάοεΜΜΜ
(ιοΒιει:ετιι.ιιιιοΜε:ΒοΙΙειιιιιΙο,ννωιω

Κι·ιισιιοιι,ινιιιιιιοιι

ΒειΙ.ιεεοτιιιτϋ.Βιιοιιν.10ΜεεΠιιτ(ιιιιΒοιιιιιιε.8οιιν.12Με2)εοϋιι”ιιοι.

Νεοιι Μπι θειιτειιοιι άοε Ρω-ωεεω πω· σε ιιιιι· ισοιιιι Βι·ννεοΙιοιι ρ16τιΙιοιι,

Με ετιιιιιοι:ο Μι άιο Ποιο ιιοι·τΙιαΙιε Ι.ιιιίι ειιι οιιιοιιι Αιροιι-θιριει. Πισω ΙιειοΙιτ

ιετιιιιιιςιισιτηιιο1 ω” Βεεσιιάετε πω, άοτ ω» ιιιιοΙι;ο Ιε.ιι€_ιειιιιι8οι· Βι·οιιι:ιιιαΙΙιετε.ι·ι·ιιο

ιιπ ωωιιιι0ιωω ΕιΠιιινεοιιι Μάο.

Πι·. ΔΙΙι·οιι απο» (Νειιιιαιιεειι).·

Μειιι Πιιιωι1 αειιι. ι!ειιιιιι, ιιε.εε Με Ροι·ιιιεειιι ειιι ιιιιωι Μ., Με ιιι ειιι·

εοετοι· Ζει; άειι ιπιιι Βιιοιιτ εο ι.:οι”ιιτοιιτετοιι Κειισιιιιτιετειι ιιι ειιιειι ιπι οιιιιιιΙιοΙιειι

ιπιιι ι'αετ ιιιιιιιοι·ιιΒε.ι·ειι ΒιοιιοιιιεΙΙωτε.ττιι ιιιιωιιιιιιιιω νοτιιιο.Β·. Ισ Ιιειιιιο ειιι

Ζω Ιιειι1 ε.ιιιιοτοε ιιιιω1, ννοΙοιιοε εισιι άοε ρ;ΙειοΙιειι νοι·:ι1,ςοε ιιιιιιιιοιι εειιιε.

Β"ν Βι·ιοιι Κ. νοιι Πιιιιιιοι· (Βιι·Ι:/ι:Ζά, εωωπ.χ '

ΜεικιιιιιιιειιιοικιεΚγΡετειιιοΙι,Π.

ι·οι·ΜΜειιιΒιιιρίειιιιιιιΒ·ειιιειιΑΜΙ Με”ιιοιννοιιιιιε;οιι

ΧΧ88888888888888888

Πιο Με ιπιιι Ροι·τιιεειιι.ΒοιιιιιιάεΙιειι Βι·οιιοιιιτιιιωι, ιιιινοιι πινει ΒειΚιιιάειιι

ωιιιιωιι ιιι άειι εοιιννει·εωιι Ε'οι·ιιιοιι ιιπά _ιειΙεεωε.Ι ετννιοε ειοε 1ιιι·Ρτερειι·ε.ι Με νοιι

ειιε;;οκειοιι'ιιοποι ννιτιιιιιι;; άοι· ετιιτιιο Ηιιειοιιτειε εειιιε ιιι κνειιι€ειι8τιιιιάειι Βοι·ειω

Μι ιπιιι Με Θεοτειιοιι Βει.ιιιιιιι εισιι Με ειι νοι·ι·ιιηςει·ιι, άιο Τειιιυοιιιτιιι Πει ω).

νοι·Ιιε.ιιι πω· @Με Με ΑροιιιοΙιειι, εοννιε ιιιιι·οιι ίοΙεοιιιιε Βιι€τοε-Βευ6τε:

Π. ΒιοτειιιιιιρίεΙ, ΔροιΙιειιοι·, ιι'ιιι·εοιιειι, ΙιιιτειιιΙΙιοννειιε 186. ω. 1Πιιι·οιιι

οικιιι, ΑροιιιοΕοι·, πιο". ΡιιιιΙ Βοοιιοιιο, Αροιιιοιωι·, κι” Κει]];ει1·. 26

Β_ 80ιιιι.ειιοΙειιν, Ροιοι·εΒιιι·ε, (ΜτΙ Ιι'ει·ι·οιιι, Ποειιειι.

' ΗοιεοετοΙΙτ ιιι άοι Κοιιιιιιειιιιιιιιτοιι-Αμοιιιοιιο Ε. Τεοεοιιιιοι·,Βοι·ιιιι Γ, 19.'

8888888888888888888888888

ΜεΚιιιιιεπιιιεπειιιιπισΠειε

ειιιεειιι·Κιιιιιιιοιι

ιιιιιιτιο.ιεειι,'Γιιιι:Βιιιιτειι.

ΜενωωιωιωκιΒιοιιεωιςιιιπιιιΒ'ι·οιτε.€ενοιι2-8ΠΜιιεεοΜει

χιιιεριοοιιειι.
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δι)·σάιν
Ρἰρα|επ

Ρ|,027 εθειει·ο!

. . . . #89”
οι» ιιιειιιειε Γοι·ιιι σ" 0ιιιιιιιοοι-Τιιοιεριο. Ριιοεριιοιοιννοιεεω.2,θ ιειιιιιιιι.Ριιοεριιοι.

ι . ι ' ., Ί. "ιιι.ι. . . ·

.722060| ννοιιιι·ιοοιιειιιιοι, ιιιι€ειιειιπι εοιιιιιοοιι. 8ιιιιρ. ΙιἑΖΐΒἑἔἐ'ῖἶ>ἑΒ:ΣῖἰΣὲ'==ἶ8;ἴἐῖ88Μ:8ΡἔΞΤἑἑΐἔἐ .7άΙ98Β0|

Τιιικιιιιιιοεε, Κειιοιιιιιιετειι, @μια 8οιιινι'ιοιιε

:'ήϋ(Μ|, ιιιειιιιιι:ιο, $ιιιοριιιιιοεε, ιιιιιιιοιιιει. ΕΜΠ-μι"ΠιιπιΕΜειωι 2.3°/.ι.ϋ οιιι0ι080"Μι"Φωιθ- $"#ω"”ι_

γ 5ΠοΗΠ κα Μ" α:Μ "ΜΙ" ιΒιοιιιεειιειι 4°,',, οτε. μι”, Βει Νευιιοεοπ.

¦αύ|8||0Π . εεε ΡΙεει:ιιι: ιιιιι ιιιιεειει οιιΒι"ωΡ80κ"ΠΕεπ ω" 20, 50, κι), 250 €ι'- "ΠΔ εί,·πρ

 

 

πιεε νει·εειιειι Μ. ΤιιΒιεττειι ε 0,25 μ. ιιι Οειιιοιιε ὲι 100 ειιιειι.

181ιιειτου ιιπά Ελ120Χ-80ιιτ που νουΕί1εκαπε.

ι. ιιοιιιιιιιιιι-ιι Με ε σε, ιΜδει.ιει:ιιικειιι, ΒΒΕΝΖΜ:Ηιειοειιι

ι

Βοι·ιιιιεινειιοι· Ι)ι·. Ιι. ιι ο οι Ι ω" ιι ο ε. · ' ' ΒιιΒιιιιτιιοιιετοι ν.Δ.Ψιειιειιιιο Κιιτιιει·ι·ιιειιιισιονΗ.Η 15.

 

  
9ε_,..Ετ- Β :



ΐΤ'|ΚΦυ··;(4 Χ ὶ

εειιεινιι ιιιιιιιιιιν,

!.1Νιν. οΡ Μια;

ΧΧΧ. .ιιιιιιιιιιιιι. Χ Νοπο πω. ω. Ιει.Ιιτε."Μ 27 1906

ΜΒΒΙΠΙΝΙΜΒΒΝΟΠΕΠΝΒΒΕΒΜ
ιπιτετ άετ ΠεόειΚτἰοιι νοτι

~ Ρι·ιιι. Πι·. Και! Πιιιιιιι. Πι·. Ιιιιιιιιιιιοε Κι·ειιιιιιιιιιε.

Ι)οτρειτ. κι."

Πι·. ΒιιιιιιΗ' νι!ειιιιιοιι.

δι. Ρετει·εΒιιι·ε.

 

Ι)ιο,,$τ. ΡειστεΒι.ιτΒετ ΜεὸἱοἱιιὶεοΜννοοιιειιεοιιτιιϊ" ετεοιιεἰπήειὶειι ζ' ΑΒοηιιοωοιπ; -Αιιιι;ι·Ε.Βο ροη” @Η Ξιιεο",ιιο ·

ι $οτιι1εΒεπά.-Πετ Α'ι;ιοιιιιιιι:ιοιιωΡ:Με ιετ ιιι Βι;"1η,ι·ιά.8 Κω. Π” άεε Μια: ιιιεπ ειιεει:ιι!ιεεε!ιοιι ειιι όιε ΒιιοΜιειιιά!ιιιιε νοιι Ε. Ε. ΒΜ:οι·

' 1ιιιιι·,4 ΚΕΠ. Μι· Με ΜΜΜ: μι” ιτιοι.Ροετιιιετε!Ιιιιιε;ιιι άεπι Μόρφω ιιι δι. Ρειει·εΒιιτε. Νονσειιγ-ΡτοερεΚι .Μ 14.2ιι τιι:Ιιτειι. - παπι"

Σιδ11ό.021120 Μπι: βιιτΙιτ:Β. ΙΟ Ματια ΜΙϋβιιιΉι:Η. Ποι·Σιι"π1ομ κι; οι·ηιω εοννιε: ιιΙΙοειιιιόιε Κεάειιαιοιι Βι:20ε!ιοιιειι Μιιωιωιι ειιΒιι

ι ιι1ι·διε ΒιιιιιιμερεΙιει1εΖοιΙει·ιιιιΡειιτιετ20Κοιι.οάετ45ΡΓειι.- επ τετιιιιιτι ειιι άοπ ετε!Ινει·ιτετειιάειι με” ΗΕ ΗεΠ1 Ιιτειιάε ιι εάιιΙ:

ι Αιιιοτειι ννοτάεΙ1 25 Βορειτατεϋ:ι18οιιιι·ετ Οι" ιιιιιΙειττι!ιεΙ:ιι€εειιιιάτ. τοιιτΠτ.Β.Β1οεε5,ςιιι δι. Ριει!:., Ψ. 0,4 Μαιο, 5 :ιι τιι:Ι·ιτειι. Βρι·οοιι

-Κείετιιτε πετάω Μαι άεπι 5ΒἱΖθ νοιι Η! Η Ι. ρι·ο Βο86ιι ιιοιιοι·ιι·τ. ετιιιιὸειιιὲἔΙ. ιι.ιιεεει· Μιττινοι:Ιιιι. $οιιτιιιι€ ν. 4-8 Π.Τι:Ιεριιοπ 2θ55'7

Χ” Ψ ΗΒΟ. .. Μ .ΡΘιθωΠιι Θ!#7-1ω-)Ρ92ιφΡετ· Ή”. -

ΙΙΗΜΙΕ: ΒιιεΙαοι· Πι·. ΑΙωιιιιιιιοι· νοιι ΡοιοΙιΙ: Ε"ϋιιΓτετ ΒιετιοΙιτ ϋΕιοι· Με Φιιιιειωιι Με ΒνιιιιςεΙιεο!ιοιι Βιι.ιιιιιοι·ιιιιιιιι ιιι

Ριιιιιιιιιι-νι. - Πι·. Ε. Μιιειιιι;: Βι11ιι ει·'ιι Τιιοοι·ιο άετ Ειιτειοιιιιιιε; νοιι ΝετνειιΙιταιιΙιΙιοιτειι ιΙιποΙι Β'ιιιιΙαιοιι. - ΒιιοΙιει·

ιιιιιοιι;ειι υπά Βοερι·οοιιιιιι;ειι: ' :ιεοιιοιιιιιιοΙι σ" 'Ι'Ιιειειριε. Ποι·ιι.ιιει;ο εΒειι νοιι Πι·. Μ. 'Γ. Βιιιιιιιι·ει·. Μ Μιττειιιιιιςειι

εοιι άοτ θοεεΙΙεο!ιιιΕτ ρι·ΔΙιιιιεοΙιει· Αει·ιτο ιιιι Βιειιι.. - Τιιςσειιιιο ι·ιοΙιτοιι. - Αιιιοιι.:οιι.

 

 

 

ιιιίο!Βε άοε ει·ιιοιιτοιι θει·ιει·ειειι·εικοε κι σκ Ηει:!εκτιοιι ιιιιει:!ει·ιιιτι εειιότιει, όιε ιιι άετ νοι·ιμιι ννοοιω

ί“ά!ΗΒε Μ 49 ιιιε!ειι:ιι «κι άετ Μιιτιεειι .Νἐ 60 :Με Πορρο!ι·ιυιτιπιοι· ετεοιιειιιειι :ι.ι Πειεεειι.
  

-ῇ Βιεεοτ .Μ !ιοι.ςι Ν9Τ6_ιιοι· «Βονιιε ιιοι· Βιιεεἱεοιιοιι ΜοιιιιιιιιεΤιοιι Ζοι'Εεοιιι·ιιιειι» ω.ΑΒ0111:ι01:1011τ8-Δυποτάστ11118. Βιι. 2ιι Βοιιιιιιοτοιι ΒεοΒιιι:Ιιτιιιι€οιι ιιοτινειιάιΒο Ιιιετι·ιι

ΙΜΟ 8ι_ ΡΘΗΠ-8ι)υΓ8θτ Α ιιιειιτο ίοΜτοιι, 5ο ιι6ιιιιοιι ιΠεεο ΑιιΓΖοιοΙιιιιιιι€οιι πιιι· οιιιειι

Η ι . . . Βειιιιι€τοιι ννοτι ιεριειεειιιιοιοιι, ετιιι60ΙιοΙιοπι ω." 6οοιι

Μ8"·2."'80"Β "00ΜΠ80"ΓΙ'Η ιιιιιιιοτιιιιι ειιιε ιιιι€εί5$.Ιιτο Οιιειιιιετιιιι;Έ Μπιτ Με ινιιω

νιήι·ι] Μου ιπι μι" 1906ιηιιω· α” “Με” Βες]8[κ]0ιι Πω τιιιιΒενειιι6.1ιιιιεεο ιιι ιιιιεει·ετ 0οεειι6. ΙΜ ειιισ νοιι πιιι·

ιιιιοΙι άεπι ΒιεΙιοι·ιεειι Ρι·οει·ιιιιιιιι ει·εοΙιοιιιοιι. Βιε Μπι ΙΙιτοι· εοιι” $ωπιιω €θωη ινοπωη,ιηιΠ ω... @Η ΑΒιοωθ.

Αιιι“Βο.Βε 8·εττειι, ειιι0ι·ςιιιι Πιτ ρι·ιιΚι.ιεοιιο Αοι·2ιο ιιι ιιειιι ιιυά Π1ΠεθΠ θΠωμτθθιωΠσε 'ΠωθοΓ0ι08ι50Πθ δωιιοΙΙ [ΜΡ

Ιετιποτε άιιι·οΙι θι·ιε!ιιιι.ΙιιτΙιοΠωι εοικοιιΙ ειι€ ιιιιι·οΙι Βοίιιι·ιιΙο . . .

...κι Βωρι.ΒοΗΠΒ86Π Μ.. Θ..ΒΟΜΕΠΘΠο.. ινω.Εθ π." (Μ. ΙΣΠ-ζω 2ιιτιοιιτειι, ιιιιι1 Δε. ‹1ιεειιιιιΙ Ιιεετι1ιιι1οι.ο ΔιιεειοΙιι νοτιιιιιι

ιιιεεοιι Ζειι€οιι6εειεο!ιοι· ιιιετΜιιιιεοΙιετ Γοι·εοΙιιιιι,ες Βειωιιιιι2ιιει·- (1011, ιΜ8.8 Μι Φο ΑιιεϊΙΙιιτιιι18 τ!ιοεεε ει:ιιοι1 Ιει.11Βε ει·ιιιο8

Ιιο.Ιτειι. - ΚΨΜ ΜεΙιετ Μιά ιΙΙεεεΙΙιε Με Οταιιιι ιιιιοιιΜεΙιειιόει· :ω Ρ1ιιηθε τω|ιειει·ιιιι 1εεεεμ 80 νι·οι·ιιοιι ΙιοΠοιιι;ΙιοΙι ιιι σ”

νοτειιιε πω! θεεεΙΙεο!ιαΐτειι ΐοτιίιιΙιι·ειι πιιπ ω- νοι·ϋΠειιι:ΙιειιιιιιΒ η . · _ · -
Μ: Ρτοιο!ιοΙΙο Με Ψοτειιιε Μ. Ριποι·εΙιιιτι;οι· Αστειο, Με ΙΖυ1(ΒΒΕ” 8θΠ8ἀυθΓθΙ_ϋΙΠθτθ0Γω0ἔιεώ!θ ΒωωθΙΠΠΠεθι1 ναοί'

ι!οιι€εοΙιοιι ΜΜΜ Υοι·οιιιε ιιι Μ. Ροιοι·εΙιιιτε, άετ ΗισεοΙΙ- Μπι.: π "Η ω] `. ΠΠΘΠ·

ΜΜΜ ρι·ιιΙΜεοΙιω· ΜΜΜ ιιι ΚΙΒιι, άευ· ιιιικΙΜΙιιϊωΙιωι Πι:εσΙΙ- ' _ · η _ _ '

εισιιιιΠ ιιι Ποτιιιιτ, ω· ΗοικιΙΙεσιιιιΠ ΙιΙιΙιἱιιιὶἱιιοΙιοι· Αει·ιτο. α" ΙΜ .Β ν ει 11 8 8 Ι Ι 8 011 @Η β :ιιι ει. Ε. ο Η τι Πι 2 τι Ρι Έ 14 θ. ·

ΒιιΈι:=ιιιιοιιοΒ. ἐιι·ιι=Λ Έσε:ψ8ι;!ιαΐΜ (Έν ΐἶἔ>ι0¦ὶ- ιιϊωε- ΜΒ” ι ει τ· νι ειιιε! ν ο ιιι Ι. .Ι ιι ιι ιι ιι τ Ισ ι ε: 2 ιι ιιι 31. Ι) ο 2 ο πι -

$" ΜΙ· Π" · 88 Υ _Π ΙΜΣ ΜΗ 58ΓΧ ο 150! 88ο ΙΙ Ζι'0.Ι'θΙΠΒι θ»)- Βεεοιιάειιο ΑιιϊπιστΙιεπιιιΙιειτ ΜΝ Δω Σνοοιιοιιει:ιιι·ιιΈ Μου ι _ . .“_ Χ . .. ,

ΐοι·ιιει·Ιιιιι άετ τιιεεἱεοΙιοιι ιιιοιιιιΙιιιεοΙιοιι ΜΜι·ιιιιιι· ινΜιιιειι ιιυά ΜΗ ΦθεθΠ_ νν”θ"| 20 Μ» (πω γ0Γ18ΒΓ ω)"ΠΟΦωΘΠ·

ιιι ΒΙειοΙιοτ ννωιι. ιινιεηιιιι νοτιέειι·δειιιο,ιιιιοιι ννειιοι·Ιιιιι ιΙιιτοΙι 76 ιι8.Βοι1 Με 2ι1πι 33!. Βο2ειιιΒιιτ τὶ18 Αι18ΕΜΕ νΘΡι888ειι

ιοττΙιιιιΐοιιβο Βοϊοι·ιιωιιιιοι Με νιοιιιιμι·ιιιι ιιι τα”. ιιιιιιΜΜ- = ιιιιιΙ νετΒΙειΒειι εοιιιιτ 18 2ιιιιι 1. .Ιειιιιιιιτ 1904.
.ΙοιιτιιιιΙοιι οτεοΙιοἰιιιιιιιΙοιι ΑτΙιοἱωιι ιιι-ιιι ιιιιτ Μι· ι·ιιεειεοΙιοιι ` ν 4

Ηριι·ιι.ο!ιο :ΜΜΕ νοι·ιτειιιτοιι Β'ιιοΙιΕοιιοεεειι Με ΒιιιιιιοΜ ιιι Ν Με ι3.ΜΗΜιιι ι1οι·νθι·ρΠεΒιιιι€ετιιΒε Βοττϋετ Τ2θθ Μιά

Μπα "ιπι ειιι Βεἀοιιτιιιιε εοινιιιιιοτιόε Μτει·ωτιιι· ει·ιιι68Ιι- ι ΜΗ”. ςἱΠὰ ων0Π.

οΙιειι. - · οι· ΔΙιοιιιιοιιιιιιιωρι·οιε κι ιιιο]. Ζωιιι11ιιιιΒι ιιι Ν “ '

ΒιιιιιιΙιι.ιιιΙ 8 ΠΠ· Με .ΙειΙιι·. 4"ΒιιΙ. Πιτ ειιι ΙιειΙΙιοε Ιο.ιιι·; ιιι

Μ» ιιιιιΙοι·οιι ΙιιιιιιΙοι·ιι Μ! ΜΜΕ Μι· 6ιι.ε πω», 10 Μιιι·ιι ίπποι" ΐ ν Η.ΡΗ (Έ Η Μ” ω Η.) Μ” ΡΗ.ΠΕΠιθΠ - . 6562

ΙιιιΙΙιι:ε .Η.Ιιι·. Μιοιιιιοιιιοιιτε-Διιίτι·ιιι;ο Μιτοτ ιιιεπ ιπι Με Βιιοιι- ι ν Β[_Β010η88ΒεαυΓ["€8Π 146

Ι Ο. Ι ° ' ' .. · · , ·Ρ " _1ιι1ι:.'ξιά1ξιιιξηνβΒΒΣΒΒΙι πω· ιιι Μ ΈέοιοιεΙιιιι€ ΙΧιιινιιιιι ιιοιιιιοΚτ » » ΒΒ8]θαρθτ80ΠΘΠ. . · 208

» ι Βοειιο!ιοτιι . . . . 360

Γ·'ΠιιΠιιι·. Βρι·ιοΜ ιιι" .Με ιιιιιιιιωιι ω. Ενειιμοιι- η Τοτιιέ7%6

Μια" 8ειιιιιιιι·ιιιιιιε :ιι ιιιιιιιιιιιι-νι.

1. .Τιιιιιιιιι· Με ιππι 81. Βο2οιιιιιοι· ΜΟΒ. νοΠ "Η 92 νθΓρΕ|θΒτε!ΗνΒΓθΠ:

 

 

ι ν -_ Μ" . ν Σ ιιιιιιιιιΙιοιιοιι (3ιιεοΜει:Ιιιε. ·. 58·= 57,6 ω.

ΒιιΜιτοτ Μ. ΑΙοΧΜιά" 7011 ΡΗ.010- .ι ννειΒΙιοΙιο1ι θφεοΙιΙοοιιι:ε. Π. 39 : 42,4 ιι.

ι β_ - _ Ιούιε . . . .. . . . . 68 = ?1,ΐ -». ¦
ννω ιιι σειι ·νοτιιιιιτοιι, ευ ειιι ω.» ιπι ΒοτισιιιειειΙιτ Δ νοι!ιοιτει.ει. . . . . 28 : 26,0 » Λώ '

ιιιεπ $ωιιιιιωιιωι ·ΑιιΒιιΒοτι Μο: Με ιπι Βιιιιιιι.οπιιιι1ι νοι·- _ ι Βοει:Ιιιικιωι .' . .Β β Π . . μ; 1.11 η
ρΗεΒιοιι οιιιο ιιιετεοτοΙοειει:Ιιο ΤεΒοΙΙο νοι·ιιιιεεοεοιιιοΚτ. νοι·νιιτινετ . . . .' . . Β 2 = 2,2 ι

 



15015
 

Με1εο1·ο1οε1ε1:11ε Βεο11111:1111111Βε11 1908.

  

1'
. Ι

Βε1νϋ1111111,=1 1 111811 11111 !1 11911111.

 
  

 

 

'Γε111ρετε.1.111111111ε1 1 Τε111ρε1·ε1.111· ἔ 1

11ο11111ε ε] 11- -π Δ] Τ: Ϊ ἔ_ 11 1 1 1 Α 1 1 1 1.1 _

Μοι.88Π Μ111°Β1ΑΒΘΠάιΜέ8:2ΐ' ξ::11$ Έι:'; Ξ 19· ἐ ἔ "ἔἶιζι 111111 Φ Νε11ε1Βεεε11 8111111111 81111111: 11ε1·191ξ1111.

1 11% ε_ Ε: Έ ε! __ _ε 1. 11101119

..=--- Π 1 ' ' -- ἴ

1111111111-. . .1-1,71 κ -ε11 -ε 14,66 -16 211,14 411 11 ε 11 1 ε 1 1111111111 1 111.

1111011141· . . 'ζ --Β,11 -1,5 --8,821 -2.77 . -1-2 _---2θ 29,?ἴ›¦ :111 11 Β 12 1 Β 11 ε_1ε1·111ς 880.

1111112 . . . . -Ο.22 1-1-2,84 +0,41 -1-1,08 +11) --1 29,82 1 111) 14 6 11 1 4 Β 4 .1111,ς1ε11:111 1111.

11111111 . . . . Ν -1-5,18 -1-8,88 14.68 18,08 -1-17 4-1 29.82 65 18 ε ε - 1ο ε 1111111118] 80.

111111 . . . . . -1-12 -1-14,8 -1·10,'7'7 -1-12,621 -1-21 -1-2 29,88] ?Ο 11 9 11 | - 12 - 81111118· . 81111.

111111 . . . . " -1-18,4 11ε,11ε 111.11 114,οε 12ο 111 29,87 νε ε 1 11 - 11 - 81111111 ε111.

111111. . . . . 902,19 -1-1Β,84 -1-12,16 ·1·12.78 +29 -1-9 29,72 1.5 1 18 Β 11 - 18 - 1111,11·1ε1ο11 91.11.8111.

11118181. . . 111021 1-12,81 111,9 19.92 +18 +11 129,72 85 12 12 1 7 - 12 “ή 11111εε18 8119'.

Βερτε11111ε1·. 4-4,53 -1-θ,0 18,66. 14,75 -1-14 -8 29,87 15 8 θ 10 - 4 4 81111111; 19911.

Ο111ο11ε1·. . . -1-0,52 11,52 -1-0,θ81 ·1·θ.91 4 ·1-0 -'7 29,9 05 17 9 11 2 16 Β - -

Νονε11111ε1· . 1 -2,1 -Ο,8 -1,91 ·-1,0 ·1·2 -8 29,84 θ!) 18 Β 9 . 2 11 Β 111·ε1·11111· 81111.

Π828Π100Γ . 1 -1,111 4.11 -ε,1111 -11.ο1 Η -1ε 80,8 1 111 11 - 11 . - 11 ' 1 1111111111 ενα.

.111111 . . . . 1-1-4,2? -1-θ'όδ -1-Β,7Β, -1-4,85 +21 -20 ν 29,8ἶ1 112.11 169 19 127 1 10 98 88 11ε1·111ε1 88111.

Η 11 1 11 11 1

1)ε1 (Σο111εεε1ο11 11:11:11 111111ε11: τ 131111 01111111, Με 11111111 111111 1111 1.111111ε 11εε .111.111εε 1111111·

111111111 νε1ρ11ε81:ε11 Ρ1111ε1111ε11 111 Βε1.1111:111Βεεοεε11 1111111ε11.

Βν8ΠΒθΙἰ8Βιι-ΙΠιΒθΓὶ8οΙι ' Μ] 52 Ρ1·οτεε1. = 56,5 1101. 211111 νε1·81111ο11 εε1ε11 11111111 111ε ε111ερ1ε1:11ε1111ε11 01111111 11εε

 

Α111··11.....1 . .. . . ..ε?1ἶἐ111ἑ1ι1ΐ1111111111εε11. . . 111 1 = 111,11 › 1101111118 81";(191· 911 ο"°1 ἑἰΓ°Ψ1Βθ Έ' 111==111111111

Κσω.80Β_ΜιιΙ'0.1εω· . . Π 8 » Σ 3,8 » _ 2111111111 1111· 111· εεννεεε11 ε111 , 1111 11111. ε111ε 1111111111

ΜοΉήεωι 3 , = 3,8 » 111ε Α11ε111111. 11ε1·(1111ε 11111Β111111ε1·ε11 'Εεεε νε111εεε, εο 11111εετε

- ` ' ' ” ' ” ” ' 111εεε1· Π111ε11111 11111 ε1 11ε11 11εο111ο18ε1111ε11 Α1181111ε11

Ι) ει· 5 1.11 111 1.ε 11 11 1111 11 11 118 11 ε1 1 11 ε ο 11 11· 111· ε 11: 1 111:1111Βε ε11111ε11ε1:11ε 11.111ε1111118ε11 1111 ε11111111ε11, ε111ερ1·ε1:11ε1111

1 ρω. Ρα Υ 11ετ111:11ε1ο111181 11ε111ε11.

1111ε 11. 11111111 111=65,4 ὶ Με 01111111 11εε Κ111ε.111ε11111ε.11ε 11111· 71Ρε111ε11

Ι8.11ε 11. 1111111. Ρ1·ον. 37=40,2 1ε11, 1νε11:11ε 1111 Βε1·11:111;ε1111111ε 1111 Ε.111111.εε111111 1111111ε11, Βε

ΗΠ88· ΠΠΜΗΜΠΟΠ ε111ε Ε'111111111111. . 1= 1,1 00=8718 1111ἔ1 11450 111811, πεε 01111111 Α11211ε 111111 2 Ι11εεεεε11

'ειυε Ρο1ε11. . . 1: 1,1 11ε1·ε11 νε1111ε111ε11 ε11:11 11.111 3 111111ε ε1ε11εο111ε 1111 111111
η . ε ε ,

Πε111:εο11ε Π111ε11ε.11ε11: . . . - . . ε: 2,2 1 ε1112ε(111ε11 ε111; 2111111ε11ε11111111111811ε Κ111111111% ἔο11 9-4,6νΤε

. - Η 1 με 1·εερ. , 111811 ε1·Β1ε ΒεΒε11 ε 1111 οι·

ΒΘ1' 111111 01111 111111 1111911: 11111111. 1)1εεε Κ111·1118ε 1111111111;» ε1ο11 11111 1111ἔ ε1112ε111ε11

ΒΘΠ180Μ_ ' _ _ 42-__ω,6 Ρ111_ 81801011 111 1ο18ε1111ε1 11νε1εε:

Β11εεε11 . . . . 80:32,6 11 1 1118 Κ8Π.ΘΠ:

14111811- - - - · = 616 ° ' Βε11ο111ε111111·: 1101111111:

ἔΞἑΞιΘΓ · · · · ὲ1ἔ ζ 1 11.111 11. 1.8τε.11111111 111111:11εο1111.: 1847 Κ11111111ε 109 1011111811

Ρο1119· · · · · 2: 212 ° ΙΙ ”111 " ” ε11662(111ε11 2112511111 ”

Ε1181111111ε1· . . . 1== 1,1 » " " " " ” "

5011111ωΘΠ· 1 - - 1= 1.1 11 Νεο11 11ε111.Ι,ε1›ε11ε1111ε1 νε1τε11ε11 ε1ε11 111ε 71

1181120189 - - - 1: 111 11 (1·εερ. 68) Ρ1111ε111ε11 11εε Βε111:111ε111.111·εε εονν1ε 111ε 48 Ρε

Τω1θώθΠ - · - 1: 111 » 11ε111ε11 11εε 1101111115, 111ε 111111 10111111 1111θεεο111οεεε11

14181101' - - - - 1: 111 11 11111.1:ε11, 111111 1ο1111:

1111111 51.ε1111ε 1111111 Βε11611ε11 111111: Βε111:111ε- '

Α11ε1ε- 111111 Ε11ε111111ε11ε1.111111ε. 18==19,6 1101. ΑΜΒ" ρω.: Ρα· νοΓ18Μ: 1101·

1.11ε1ε1ε11ε111.1111ε . . . . . 89:42.4 » 16-20 10 Ξ 14.8 Η) = 20.8

Β1118ε1ε1.111111ε . . . . . . 31=83,'7 11 29-25 19 = 2719 Η = 28.9

Β11.11ε111ε1111111ε. . . . . . 4: 4,8 » ἔ8-ξ2 1'ἑ = ἔ =111 111111 1ο1Βε1111ε11 Α1111ε1ε11111111εε11 1111141111 11111 111ε 111 - 85-40 11 = 1611 6 = 12:15

11ο 11111113εε11 Ι1111111ε11111111.1111ε11 11ε1111:11ε1ο1111€1 11111- 40-45 Β = 4,4 4 = 8,8

11ε11 111111 111111 11111 111ε1ε111Βε11, 1119111111 1111 Βε11ο11τε111.111· 45-50 1 = 1_6 2 = 4,2

1111ε 11111· 11.11εεεο111οεεε11 1111111111, 1111. 111εεεε ε111 111ο11118ε1εε 50-66 1 = 1,6 1 = 2,1

έ? Με.) 1 -____...: _ __.-__ ` _ ___. ω

  



507

11166 1116 Β666661118ι168 16611. 11011 Β6161 611116

111111, 611 11611111:

110Γ101118· ν0Γ]8.61'Σ

111.61: 1101. 1101.

1366666111866861666 . . 14 = 20,6 . 12 = 25,0

Κ6616116166 11.Κ6111161116 18 = 19,1 11 = 22,7

8111111161· 11611 Κ611611611. 7 = 10,8 6 : 16,7

8161166166 . . . . . . 5 = 7,8 2 = 4,2

6611161 111111 66616116666 . 2 = 2,9 8 = 16,7

16116166 2 = 2,9 2 = 4,2

Α61616 . . 1 = 1,5 2 = 4,2

Τ116616866 . 8 = 4,4 - -

1080018018. . 8 = 4,4 - -

Ρ11611116666166. 1 = 1,5 1 - -

2661161116 . . . . 1 = 1,5 1 -- 2,1

Κ11118118Γ (Μ11611161) . 1 Ξ 1,5 - -

6161166611161616 1 = 1,5 Ι = 2,1

Κ61111661116866. 1 = 1,5 - -

11661616 . 2 = 2,9 1 _. 2,1

'1'666611161 . . . . . . 4 = 5,9 - -

Β61166616186 866116616111 11.

Α111166666666. . 8 == 4,4 1- -

11661111611161 4 = 5,9 - -

Η16616611166 11 6 16111 111 1 6 1 Μ 6 111 6 1118 11666611 6166

16186666 1111861166 16616161166:

Β6116111616111 1101.

Ε8 116.166 11116111

61161 1611116111 116

ν0Γ]8111' 1101.

166161. . . . 40 Ρ811θ = 518,9 81 116116 = 64,6

1361166 11116111 . . 14 ,, = 20,6 14 ,, = 29,2

0666166161 116166 28 ,, = 41,1 17 ,, = 85,4

11611 61161 111166 66 Τ611611161666:

86116616

1661 1101. ν0Γ_18.111' 1101.

ΒΓ1.1116Γ . . 7 = 10,8 9 = 18,8

86611661616 . . . . 9 = 18,2 8 = 16,6

Β1111161 11611 80611188181'Π. 8= 4,4 4: 8,8

178181'. 8= 4,4 8: 6,2

1111111161 . . 9=18,2 10=20,8

Β61116 Ε1181'11 . . . . 1= 1,5 2= 4,2

066661116161 1166 ν9.101'8. 7 = 10,8 3= 6,2

0666111116161 1161 Μ111161. . . 4= 5,9 4= 8,8

0166661116161 11611161· Ε11ΘΠ1 . . - - - -

01166616161 . 1: 1,5 = 2,1

0166611161161. . . . . . . 4 Ξ 5,9 - 4

Β61116 01666611616 . . . . - - = 2,1

066661116161 1168 011666161616 . - - - -

066661116161 1161 0116666161161 . 8: 4,1 Ξ 2,1

0666111116161 11611161 016661111616 - - -- -

1118166616161 . . . . . . - - - -

Π1816666161161 . . . . . . 1: 1,5 - -

Β61116 01816666116111 . 1 Ξ 1,5 1= 2,

61611866 Τι1166166 111 1161 Α80θΙ111θ11Ζ 11666166 16

8 Ρ1111611 = 4,4 1101. (ν6116111 8 116116 == 6,8 1101.) 61111611

11611166.

116 111166 66 0616166166:

861161116

16111 1101. 11611661 1101.

1361 116161 6116111 . 2 == 2,9 -- -

Β18 11161161 611616 . 1 .τ 1,5 2 = 4,2

Β61116 1911616. - - 1 =. 2,1

0161616611161111661166 1111111611 5 1661 (86866 8161
1116111161) 6686861166 11611 61161:

 

136116616

1661 601. ν0Γ]8111' 1101.

Β81111 116.161 . . - 1 1: 2,1

Β61 1161 Μ111161. ,5 1 = 2,1

Β6116 Β1111161 ,5 1 : 2,1

Β6116 ΒΓ111181' 1166 1161616 . .

Β6116 116161 11611161 0166616161.

Β6116 0166616161 11. 011666111111161.

1-11-.1-,11-'-11

1-1-.1-11-11

"ων
υ'Ω71·ο1

Ρ611111611611161 1161 01666111116161 1161 1616661166

16 6 1161166 = 8,8 1101. 86866 8 116116 = 16,6 1101.

1168 ν01'1811Ι'85.

1111 Ε111Ζ8111811θΓ886θ1181011101881100 Κο 16111661161166

6666611616 66111161 6616616161· 06116:

1. (Ν1. 87). 1161 Ρ11.11661 161 1166 6161161116 166 281111

Κ10118Γ11, 1116 Μ111161· 1111 11.11 '1'6116111111666 1811 61161 86

116111.

2. (Ν1. 94). 1)81' 11611661 181 1166 1116116 166 66116

Κ111061'Ι1. 1116 ΒΓ111161' 111111 1 86611661611611166 66 '1116.

116116., 6111 81111161· 16166 '1116. 1161111.8661611166; 6666616616

661166 16 1161 Ρ8.1Ι11118 1161 11161161 66111 11616 116.116 ν011

Τ6116111111666 16186116161666 6616.

8. (Ν1. 98). 1318 Ρ81.16111111 181 8166661666616111611. 1161

61616 66111 61161111661166 6611 8666181 211 1111161166866. 1116

11161161 161 2 11166616 6666 1161 01611611 1101' Ρ11118111111 66 '1'611.

1111116. 8661611166, 1161 ν8.1θΓ 8011 816161116116 166866161116611

86116666 6616. '

4. (Ν1. 168). 13111 Ρ8.1.18111 1811 1166 1116116 1166 11161'

Κ1Ι11181'11, 166 116666 61161 111616 8661611166 61611; 1161 61616

616 66111 1116611116666 111611. Β61116 611666611616 1161 11161161

66 '1'611. 1111116. 8661611166.

5. (Ν1.171).1116 Ρ61166116161 11818 666616 1166 10 Κ111·

11616, 1166 1161111166 4 8666 1668 8661611166 61611. Α16

Κ1611 8111611661666 111111 61616 211 Ε111611668611 8666181.

1111111161 66 '1116. 1161111. 8661616611.

6. (Ν1. 178). 1316 Ρ8110Π1.111 181 1166 66611616 1166 66666

Κ1611616, 1166 1100611 11161 86.66 111616 8661611166 611111. 1116

1111111161 1161 Ρ611611116 161 6116 61161161 61116 1166 6611616 166

10 Κ111118Γ11 111111 1161 ν8181' 1161 1166 666616 1166 6666·

Κ1611616 11611 616111 66 0616166166 66116116. 11116 Β1"11116Γ

1161 Ρ8110111111, 616 ΒΓ1.11181' 1166 1161616, 1161 ν6161·11611161

0166616161 661116 1161 0166616161 1161 611·6661661161 1111161

6666166116 116.166 86161661116611. 1316 11161161 1166 1161616

611 1611. 11111111. 8661611166. Ρ8118Ι1121ΙΙ 1111 818 Κ1Ι111 66

8111611661666, 1161 61616 6661 8666181 211 15111611668611 11611

1813 6611161 66111 1161166.

7. (Ν1. 175). 1316 Ρ61166116 161 1166 1166616 1611 1161111

1(1611616, 616 8161161 66 1611. 16116816, 6111 66116161 66

'Γ611. 1111116. 8661611166.

8. (Ν1. 176). 1)81' Ρ6116111 161 1166 66611616 166 61611661

61611616 11611 1111 16 1161 Κ16116611 66 8111611661666. 1361

0166616161 1111 66 '1116. 1111116. 11611 11111116 8161661116 1161

11161161 1166 1161616, 11616661 6116161 6.11 11111. 116116., 11666

611 '1116. 16116816 86611611, 8111181111. 1)18 Μ111.16Γ 1166 Κ1'811·

11611 1161 111 1161 Κ1111111θ11 6166 0611116 11111. 61666 611158·

11616611166611666 111116686166661, 1161666 66.66 8666111166 1166

Κ111166666 661116.

9. (Ν1. 178). 1361· Ρ81.10111. 161 1166 61666616 1166 281111 ,

Κ1111181'Π 11611 1161 6.16 111611 611161166166. 1161 116161 661116

61161Β161161· 66 'Ι'611. 1111116. 8661611166, 61118 8661166161

611 '1116. 1111116. 61 16166116. 8661611166.

10. (Ν1. 184). 1361 1381101113 161 1188 1116116 1166 66666

Κ1611616, 1110 Μ111161 8661616611 66 (381'011101118, 61161

861111661616 111111 616 ν61611116116166611 66 '1116. 11111111. 86

61611166.

11. (Ν1. 191). 1361 Ρ81310111 181 1166 61666616 1611 66116

Κ1611616, 1116 1111111161 11611 61116 8661166161 611 Τ611. 1111116.

8661616611.



12. (Ντ. 1981. Ι)10 Ρ61166116 161 1166 11'18Γ1.θ 1611 16

Κ16116111 11611 111111 61616 66111 8666181 26 Ε1116.11116866

661116 6661 661166. Βθωθ Ε11616 111111 611161 8666661616

1111 'Ι'116. 11111111. 866161·11611.

18. (111. 289). Π16 Ρ8116111111 181 1198 ν11·31'18 1166 θ"

Κ16116111. Βθ1" 1111161 8661111666 116 0616166166, 1116 61111161

116 Ρ111111818 11111111611ι1111. 15111 111111161,1611 11616 1116 Ρ81.1θΕ1·

1.111 2959101000 16616 11611 166 11616 816 1Π1121θΓ1 211 6616

81111161, 8161611111116 116 '1'611. 11111111. 8661611166. 1111611 11116

11611866 8666111116161 6611611 16686111:111611? 6616.

1616111106 11111116 16 2 (νο1111111 4) Ρ11.11611 1168686666.

861161116

16.61· 11111. 1161111111 1101.

νο11 8611611 1168 1566861166 . 1 16111:1,6 1 1661= 2,1

,, ,, ,, Β1'111181'8 . 1 ,, =1,6 - -

,, ,, ,,- 8166116866. - - 1 :2,1

,, ,, ,, 8611116866. - - 1 =2,1

1111 Β61111(Α1211 . -- - 1 ,, =2,1

8111161186 111661611661616666 Μ61116616

1111 1116 1£111111611ι168 6661661166 16:

861161116- 1111116111:

16111: 1101. 1101.

Β16116161°661161Β616611168*1 . 11 = 16,1 6 = 10,4

8161166111. Κ01181111111011 16 :: 28,6 7 = 14,6

0111611616 Κ1111161666 17 = 26 18 = 27,1

1111611116 1161611116116 12 = 17,7 6 = 12,6

ν6111111616611661 Τ11ο11111 8 = 4,4 8 : 6,8

11 Ρ601. 1381111.) 11861166161·6111611

8661111616 . 8 = 4,4 2 : 4,2

1810110818 . . . . . . . 1 = 1.6 - -

Κ11111661‹ο116616 . . . . . 8 = 4,4 - -

1166666111 11ν110115111Π1 1 Ξ 1,6 2 = 4,2

1101811118 211 Κ616.111166 . . 16 = 22 16 : 81,8

Κ6111611161166 Α661161181168611. 18 = 19.1. 2 : 4,2

0616118611 Α6611668116866. 12 Ξ 17,7 7 = 14,6

. (4 6111611166) 12 Β111111166)

1511266666 . . . . . . . 2 : 2,9 8 Ξ 6,8

Ρο111.1ο111116 . . . . 6 Ξ 8,8 2 = 4,2

011166. Μ611111161616116 . . 1 Ξ 1,6 - -

8611166616 156661 1111166 . . 2 Ξ 2,9 1 Ξ 2,1

5661666166 1118166.11611111116. 8 = 4,4 4 = 8,8

1161 Α 11 6 11 1 11 ο 11 1161 16121866 13111166111168 111166 116:

Β61161116

111111: 111.11. 1161111111: 1101

861ο1111111666 . . . . . 12 Ξ 17,7 8 = 6,8

'Ι'1166111111666 111111. 018666. 7 -= 10,8 6 Ξ 12,6

6666111116 . . . . . 4 Ξ 6,9 1 = 2,1

011101'086 11611 1161111116 . 7 Σ 10,8 14 = 29,2

Α81111616 . . . . . . 6 = 8,8 -- -

Ν61ν66111116111161166 (6. 111

6161111 11. Ν611111611166161 12 = 17,7 9 Ξ 18,7

Ε1111611616 . . . . . . 1== 1,6 - -

Ο111116. 6168611- 11. 13111111

61111116111168611. 17 = 2,6 22 = 46,8

Η1161661111611166 1 Ξ 1.5 ·- -

Ι166611611166 . . . . 1 = 1,6 -- -

Τ111611116 1Ρ61111111111116) . 1 Ξ 1,6 = 2,1

011166. 8166161168. 1(1111111

1161166 . . . . . . 4 = 6,9 2 Ξ 4,2

Ν1616611166111161166 8 = 4,4 1 Ξ 2,1

1114111186 6111616616 . . 1 = 1,6 2 = 4,2

1111111186 Κ6111661111161666 7 Ξ 10,8 4 Ξ 8,8

16611166 1 Ξ 1,6 - -

Ν1166616111611 8 = 4,4 8 = 6,8

· 111°6].11181' 6626166661. 1116 1116816166 Κ161161 116111· 11161161

16161161· 11111611 616 2111· Τ6661·11ι116116 6666611616 1118110111Ρ1'1.

 

Β61161116111111: 1161111111 :

11(Σ1. 1611

Ο11116 16661111. . . . . . 1 == 1,6 1 = 2,1

Α681611.. . . . . . .. 6 = 7,8 8 = 6,8

6611681116 . . . _ . . . 4 = 6,0 -+ -

Β1ο6661116 . 10 := 14,8 6 = 10,4

Ρ1011Γ1118 . 12 Ξ 17,7 18 = 27,1

Ρ6611166616. 17 = 26 12 = 26

Ρ8Γ1118518 . . . . . . 14 ·= 20,6 .7 = 14,6

0161111 . . . . . . . 1 = 1,6 1 = 2,

Ρ8.Γ0111118 6616616166 . . . 8 = 1,4 - -

161166626 . 11 = 16,1 12 = 26

1166168166. - - 1 = 2,1

1111666111. . . . . 11 = 16,1 2 = 4,2

ν8Γ100118.8 . .`. . 12 = 17,7 11 = 22,9

Μο1111111. . 48 = 70,6 87 = 11,2

5081'18.11118. . . . . . 27 = 89,7 16 = 88,8

Β111111116116 . . . . . 9 = 18,2 7 = 14,8

ν9.Γ1018. . . . . . . 8 = 4,4 1 = 2,1

0166616116. . . . 1 = 1,6 . 1 : 2.1

Ρο1111.111111116 . . . . . 6 = 7,8 1 = 2,1

Τ11111116 66116161611116. . . 16 = 22,1 8 = 16,6

Μ11.16116. . . . .γ 6 : 7,8 6 : 10,4

111166. . . 4 = 6,9 1 == 2,1

8666111166 . . . . 16 = 22,0 7 = 14,6

01611116. . . . . 2 = 2,9 - -

1511611161. -- - 1 = 2,1

81166166. - - 1 = 2,1

1111101118. . . . . . 1 = 1,6 - -

Τ16.11166 1616186 61666 1161

61161166 ν. 8616161661. . 1 - 1,6 - -

1)61 1368166 1161 Ι.ι1686611166111ι11666 61111116 νο6

1166 Ρ1111611166 6686861166 11.16 1101'Σ

Ζ611111616: 1161161116

111111: 1101. 1161111111: 1101.

11111 11 111.111. 8 111111 = 11,8 9 11161 = 18,7

11-11 ,, 16 ,, Ξ 14,8 6 ,, : 16,6

, 2···· 1 ,, Η) ,, = 14,8 12 ,, - 25

1-- 2 ,, 11 ,, : 20,6 10 ,, = 20.8

62- 3 11 8 11 .Σ 818 8 « Σ8ῷ 41 ,, 2 ,, = 25,1) 1 ,, Σ 2,1

4- ,. 6 ,, = 7,8 2 ,, = 4.2

6- θ ,. 8 ,, Ξ 4,4 - -

Β- Τ 11 2 11 Σ 1 -

72 11 2 ” 2 21,9 2 Σ9-12 .. 8 . = 4,4 1 = 2,1

12-28 ,, 1 ,, = με, - η

Β6Γ 6116616611 61161816 111 6116111616 Α11661111166 611:

1361161116

111111: 11111. - 1'61111111: 11111.

1611116666 . 6 111111 = 7,8 9 111111 = 18,7

Ρ661161ο61611 Ρ1611

11116 . . 6 ,, = 8,8 2 ,, = 4.2

111'0116111118. 1 ,, = 1,6 1 , = 2,1

Ρ611116616 . . . 1 ,, : 1,6 --- ,, --

'Γ1111166 6611616. . 1 ,, = 1,6 1 ,, = 2,1

Τ16ι11116 .. - - 1 ,, = 2,1

1180181100. 1 ,, = 1,6 1 ,, Ξ 2,1

1316611668. 11 ,, Ξ 16,1 6 ,, = 10.4

Μ8.18Γ18. . . . - ,, - 1 ,, :· 2,1

1116161111 . . . - ,, -- 1 ,, = 2,1

Ε6 611161166116116 61611 1116 ΚΓ11.Π1(1161111111Ξ

Β61161116- 8

111.111: 1101. 1161111111: 11121.

1111116161 Η11661611166 . 10 61111=14,8 8 111111:16,6

11116166 1111616 . . . 10 ,, =14,8 14 ,, =29,2

Ρ16661 6116111 . . 1 ,, Ξ 1,6 4 ,, = 8,8



11.11

.με Β61·16111.616.111: 1 . 1 Αν0Γ_1811ΓΞ . 116661 5 1166111666νν61666 1161111 1111111111 1111881811

. μα. , Δ μα. 46 =_64 1161. 88€111186=-73 1101. Η· ~

1111511111 111111 1111111111 - 2.11 Η :ΜΒ 1.211 93. =1111,8 11661116ρ16611 1161 1181' Αι1611111666 111 40 11111166

1111811111 11- --111111·11'1111 - Ϊ8ἶ Η =1118 1 6 = 11118 :58,9 μα. 1166611 19 11161:89,6 1101. 1111 1161161166 611

Ηθ1881'11θ11 . . . .. 8 ,, = 4,4 4 ,, = 8,8 8886111111_ 8 1 1

(1'11811ΜΜη 1518011111- . · . 1176116666 1181' Α1161611611ι11· 16611166 8 111614,4 ρΟτ. (1161

1111118011 1 ° °1 ° ι 11 = 115 1 11 = 211 11.111· 4 1661:88 (Η. 11661116 16611 1101' .Ψ01101 1161111616
ΑΡρθι11ιωΒ1811 1 ° 26 11 :8812 Η 11 = 21112 131ι11.66111161161111666,ρ Ψ13-818 1166111 1161 16116111 Τι11161·1661116611

ΑΜΠ8881"ΠΒ "Μ Π· 611 111111 611 1111 $ρι1111111116666611161. 66111611, 1116111 801'Ε1011·

πι111111116666111111. . 14 ,, =20,8 12 ,, = 25,0 551 551.555 5 '
Β .882ΙΙ 1 . . . 10 = 14,8 1.11 -: 22,9 - η .

ΝΞἔἶ11855Ἑῖ1ἔἔἔἔΠ .η . 15 Σ =22,0 25 Ξ : 5298 Β61161161·116τ611 11011 11611 681711Ρ6116111611 26=88,2 11111.

1111161106 1 _ _ , 6 5 = π;; 6 5 = ω; 16 101881111θ11 'Ι'611611611 881 1116 Κ(11'βθΓ111Ι18θ 1161·

1 _ 68 (71) Ρ6116ι11611 8888116311. 1316 6616116 Τ666116661.111111

11111011 1111111 1111111111 11111' 1111111“1-111111118 1111111181111111· 1161111 1118 Κ61·ρ61616666 1161· 40 Ι.ι11186111111116τ. -·

11611 6111· 16161116, 1111116166111ν6τ6 111111 66116616 Ρ6116 118.011 ;

 

118111 νου Τι116611 11111) ·8118880110Ι1011 8111161116. ΤώθΙΙΒ Ι Βθ11ο111818ΒΓ:Τ5581ιρ Η

ΤΠΝ18Π_ϊ Ε'1Π“ΜΠΠε 11111181: (Μ. 11611111. 11176161. 2116. Οι». 11611111. 1111161111. 2116.

Ι. 8161111161: 16161116, 6061161666 6111 1166 ν0111Π1811 611166 188 1 - , 1 188 - - ··

61161· 61116161· 11611161· 1181111011 611666116111116 Ετ1:τ6111111116. 148 - 1 1 148 - 1 1.

Π. 8161111161: 1.6161116, 6161161· 616 Ι, 61161· 6661161666 6111 11111 ·-· _ _ -· 148 - η - `

1166ν611111166 21118181' 1161111611 611666116111116 Ε111τ6611ι166, 01181' 11111 1 -· 1 1 1119 - 1 1

8011111781'θ 6.111” 1166 ν0111Π1811 011188 Ι18.ΡΡθ118 6666666111ιι6 150 - ·- ··· 1511 - - - '

Ι1τ1616111611116. 161 - - -- 151 - ··· -. 1

ΙΙΙ. ΑΠΘ Ετ1:16111111116611, 1116 111161· Η 111661166611611. 152 - - "- 152 - - __

Β , κ τ _ 158 - 1 1 166 - 1 1 Σ:
Β ἔθ (Η' θ!! 211111: . __ 2 2 - - --··

866- Β111111111· _ 166 - 1 1 166 - 1 1_

5 61111115 Ι Η 16111: 1101. 111/0Γ1811ΓΣ 11111. 1611 __ 2 2 156 - 1 15
11111111- = - = 1 161 .. -. - 157 -- - -1

15855] 566 82,8 10]21 48,75 158 - 2 2 168 - 2 2,

1111111111- 1· = 4 = 1 166 - 1 159 - - - 1

1158111' 12]18 26,5 5 8 16,66 Μ) -1 1 1 160 - 1 1,
111 1111- = = - 1 - - 161 - 1 161 1 - 1

11155151 15]28 41,2 5 8]18-89,69 ν 162 3 2 2 182 - 5- 5

11788 1116 1.6116116611611 1166 ΡΙ'02θ88θ8 8.11110181181, 80 1118 1 1 - 2 168 ἐ -

11161611 6116111166: 1119· 2 -11- ; Β 164 ·· 1 - 1 2 ·

6 ~ 16 1 1 1 122 1 1 1
1 18.11Ι'Ξ ρΟ1. 1161111111: 11111. °°° _ - -- -

1301118 1111118011 . . 66=61 81=64,8 1111 11 6 11 τ 167 1 411661116 11111186 6116111. 11=18,1 12:25,11 1118 15 η Ρ 1 1118 8' “- 1

11111118 11111188 6116111. 2= 2.9 6=10,4 ἐ 1 έ 1 8. 1

1116611 116111 Β6611161111611111116 111111' 11118 Ε1'881)11182 171 1 8· 171 1 - 1 ·

ΒΘΓ101118- 1 11 °-° 11 172 Β - . 1

161111: 11131. ν01'11111ΓΣ 1101. Ιω 1 8 178 1 1 5 `

1111111111 ] 5081111. 65:10,, 15-81 5 111 6 -. 6 1:14 1 1 1
1111611111. “ ' 1 - °“ 118 13 - ἐ μ 5

1111111111: 11661111· 1. ___ , . - _ . · - . ' - -

Αι1611116 1166611111 Μ - ω" 19- 8916 117 Ι 7- .ι· Γ” β1111111111 116 Μ” 11-1·6 14·-291 118 2 - 2 178 “ -

1585111 8 - - 1110 . - 2 179 1 Η. 1 179 1 - .1111111111: Πθ88.11ν] κ · · _ 180 1 - 1 180 Ψ - 111” 1

Α11815Γ111 ρο6111ν 1 1Ξ1 -ί °- -ϊ _° - -1

11611 11011 11 11611611 86661116666116τ Τ11118Γ1(111088 16111116 188 _ __ __ 188 1. ... - 1

11011 7 (88εθ11 8 1111 ν0Γ]811Γ) 6611161111 111Γθ8 Αι116111116116 18.1 1 - 1 1811 .- - -

1111 861161οτ16111 166111 8111111116 ΡΓ01111218Γ1. 185 __ _ __ 185 __ _ -

Β118 1116661· 11111111 11111 11 - 1 1811 ··· - ··

1361161116- 1106111111· ;·

16111: μα. 1161111111: 1101. Τ666116 Ι. 1 'Ι'6116116 Π.
1 1111111111 ] 5051111, 111= 19,7 1 16:85'8 · 0111. 11611111. 1117111111. 2118. 6 0111. 11111161. 11161111. 2116.

Α1161τ111 158 - - 188 - - -

Ε11111111 11115111" 1 8? - 66 1 22 = 46 6 146 Ξ 1- - 148 - - -·

Α118Π'11.1 1166611111 1 · · 1 148 - 1 1 1 145 5 1- _ -

1 1188111111 20=28,2 _1 Θ: 18,8 146 - 1 1 _146 - - -

1111111111 1166111111· _ _ Μ) - - - - Ξ Ξ 1

1111611111 1166111111 · · - “1 152 Ξ .Ϊ Ϊ 155 Ξ - - 1

°11) 1161161· 1788111Π811110 Ι1ι1666ι11611611:111666 111111 111161 1116 11111- 153 1 - 1 158 1 - 1

18111Π11ζ 1161· Κ1·6111111611. 111 3111161811, 1ν16611611611 1899. 1611 1 1 2 1511 1 ·- 1.



ΜΟΔ

ω. 1111111. 1111111111. ω. ω. 11111111. 1111111111. ω. 0111. 11111111. 1111111111. 2111. ω. 11111111. 11111111. 2111.

155 . --- 2 2 . 155 ·- 1 1 71. - 1 1 71 ·+- 1

168 ' - - - 168 - - - 12 - 1 1 _ 12 - -

157 _ - - 161 4- - 4- '78 - 2 2 '78 -° 1

168 - ΜΡ· η 158 - - Φ 14 - 1 1 14 - 1

159 - Ε 4- 4 159 - - 14 75 - 1 1. 75 - 1160 211 4 11 160 1 2 8 4 78 2 8 6 76 2 -

181 - 2 2 1 181 - - - 77 2 1 8 77 -- 1

182 - ι 1 182 - 1 1 78 - 1 1 78 - 1

188 - Β 8 188 - 1 1 79 8 8 8 79 1 1 8

184. -- 1 1 184 1 -- 1 89 1 - 1 _ 89 1 -···

185 1 ···· 1 185 1 - 1 81 1 2 8 81 - 1
188 2 ···- 1 1 188 - 4- 4-1- 82 8 1 1- 82 1 2 -#

187 8 1 4 187 1 1 2 88 8 2 5 88 2 2

188 1 -- 1 188 1 - 1 841 Β 2 4 7 '84 1 2

189 2 1 8 189 1 -- 1 85 5 . 1 8 85 8 1

11ο 8 -- 8 11ο 2· .- 2 88 - - - 811 - -

171 η - -- 171 _ - __ 87 4 - 4 87 8 -··

172 8 1 4 172 1 - 1 88 8 -- 8 88 2 ->

178 . 1 -- 1 178 - - - 89 8 - 8 89 ` 8 '

174-1· -·- - -· 174 -- - - 99 1 - 1 98 1 ·

175 1 - 1 175 -- _ 4- 91 8 ·- 8 91 2 ·

178 4 1 5 178 - 1 1 92 - - - 92 Α- -·

177 ·- - - 177 - -. - 98 87 -- 8 98 2 -

178 8 - 8 178 1 - 1 94 1 -- 1 - 94 ··- -·

179 - - - 179 -- - 4- 95 1 - 1 95 - ·

180 - 4- - 180 4- -. 1 88 - - - 88 - -

· 181 - - - 181 - - - 97 - 4- - 97 - -

182 ·- - -- 182 - _ -. 98 - - - 98 -- -

188 - - - 188 - - .- 99 - 4- - 99 - -

' 184 - - -- 184 -- - _ 198 - - - 180 -- -

185 -- - --- 185 - - - 1

186 - - -- 188 - - - 7011111111:

1111 Ν88118181181111811 881811 1118 ν8Γ8181011828.1118Π 88888811, ω" ΜΜΙΠΙ' 1878161” 2” (Μ' ΜΜΒΙ' ννωω' Με'

118181181188ν81·1111111118 1181' Κ81'Ρ8Γ18Π88 811181' 64 -° ή °- 64 - - -

88Π18888Πθ11 68 1110111111· 48) Ρ8118111811 211 1181· 1181· 65 - - - 65 8- ή 1

11 11 118811 1111118 1· 11111811181811. 66 - -~ ··~ 88 ·- - ~·

_ 67 - - - 67 4- - 4

Β8118111811111τ: 88 - -- - 118 - - _

Κ8ΓΡ81'181188Σ (188ΜΙ11281112 1111118811ω11118ΓΣ 69 1 - 1 69 1 ω· 1

111111 1811-1410 111. 1 = 1,6 1101. - = _ρο_ ?ο - 1 1 ?ο - 1 1

π 141___150 ” 2 =_ 2,9 ” 2 = 2'9 ” 71 1 1 71 -- _- _

,, 161-18ο ,, 1ο =14,8 ,, 6 = 11,8 ” 7? -· -· ·· 72 - -· -

,, 1111-1111 ,, 28 =41,1 ,, 111 =28,5 ,, Η - Β Β Η - - -

,, 4171-1811 ,, 24 =86,8 ,, 14 =20,11 8 Η - _1 1 Η ·- 1 1

η 181__190 ,. 8 = 4,4 7' - = __ ” 75 - 8 8 75 - 1 1
78 - 1 1 78 - ή ·

1111112111: Η 1·- 1 1 77 - - -

Κ61118111111εο: 1 118811111128111: 1181188111)1111181' ἐ ζ ἶ 11 1)

11011 1881-1110 Π!. -- =. - ,υ _ = -Ρ(31_ 80 1 1 2 80 ___ἑ ____ _:

Ώ 141-156 ,, 2 = 112 Β - = 8- γ, 81 .4 2 8 81 2 1 8

,, 151_180 ,, 12 Ξ. 25 ,ν θ = 12,5 ” 82 2 ____ 2 82 1 ___ ι

,, 1111-1711 ,, 28 8= 41,8 11 18 Ξ 20_8 ” 811 5 1 Β 88 2 1 8

11 111-Μο 11 Η = 2812 1 8 = 11.8 1 84 1 - 1 84 4- - -

11 1130-1110 11 - = - 1 - = - 85 8 - 8 86 1 4- ·1

·· 88 1 1 2 88 1 - 1

Β1118ρ18ο1181111 2818811 11111111 11811 'Ι' 11 ο τ 11 11 11 111111 11 11 111181· 87 1 -- 1 87 .1 -.4 1

68 0781111111 48) Ρ8118111811 111111 1118881818 1181 1111118811· 88 1 1 2 88 1 1 2

11111181· 1118 1111111811 1188881811 1189811811: 811 Μ. _ .. 811 ..- -. ..

1111898118 1 Βθήοϋτ8]8ΒΓ: 118.110" 1 Ϊ Σ Τ Ξ Ξ1 ο Π. _

ω. 11111111. 1111111111. 21111. 8111111661. 1111111111. 21111. Ξ Σ Σ ἐἐ ω Ξ °_

Μ 1 _ Ι . 84 - - - 84 1 4- 1 84 4- 8.1 ..
(15 ·- - 1 ~ 1 85 - - - 95 - - - 95 _ 1.. ...

66 - -· - · 66 - - - 88 - - - 96 4- .4 ή

67 - 1 1 87 -- - - 117 - ..η 1.- Μ· __ ___ ___

88 - - 4 - 88 - - - 98 - - ή 98 - - 1..

ω* -.·~. 119 -.- - 88 1 -.1 88- - .
ω 8· - - 6 ?Ο - - - 100 1 - Δ' 1 10ο - -
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1111
 

1391· 'Ι'1191999191998 1111191 68 1111991199 919111

911111 211 11919 119119 1.11989911111191 1119 19181:

Β9119111919111 :

Τ11919911191998: 61991119129111: Ι.ι1989911111191:

1101. 11131.

1199 114- 70 9111. 2 = 2,9 - = -

ο '11- 80 11 22 = 32,3 13 = 19,1

11 81·- 90 11 311 = 53 23 == 33,8

11 91-199 11 9 = 11,8 4 = 9,9

1191111111:

Θ999111129111 1.11989911111191

1191. 1181.

2 = 4,2 2 = 4,2

19 = 99,9 9 = 19,4

29 = 41,9 12 = 29

41 =- 8,0 ······ = -

91319 8112919199 1191 1119199 119111919111 199111

11991 9911 1919911991 8119111919:

Β9111:1119_19111 : 1191111111 1

1191198 1191 1191 1191 1191

1119. 1111999919 11191199 2119. 1111199919 8191199 2119.

1,9 - ι 1 - - -

2 1 2 3 - 1 1

2,9 9 2 11 1 1 2

3 5 5 10 3 5 8

9,9 9 9 9 1 9 4

4 1 Ο 4 14 9 Β 15

4,9 9 9 9 1 2 9

5 10 1 1 1 3 2 5

9,9 1 - 1 9 1 4

6 2 -- 2 1 - 1 1

3,5 1 ·· 1 1 -- 1

Τ 3 1 4 2 - 2

1,9 - 4- - - 4- -

Β 1 -- 1 1 -· 1

9,9 - - - - - -

19 - - - - - -

19,9 4- - - Μ 4- -

1 1 -- - -5 -- 1 1

1319 13192111·99111199 1191 11914 11911199 = 5,9 μα.

1119119111 6=12,5 ω.) 1111911111 1199.

1319 1191111 11191191 19 1119 11991911. 11991911991199 111 11 9 1

11 11199 9 9 11119 11119 9 911 99119191 0181199 1199199119919:

Β911991.919111: 1191111111:

11131. 110.

9199198199 . - 1991 = - 1 1991 = 2,1

5119911111119 . 1 11 = 1,5 - 11 = -

Ι.91111811.19 . . 4 9 = 5,9 5 11 = 10,4

1.111911111111991119. 91 11 = 54,4 28 4 = 58,9

Ρ191111119, Ρ99111119919. 2 υ = 2,9 2 11 : 4,2

1191911119. . 9 1 = 4,4 3 » = 6,8

Ρ18111111 11.111 . 2 9 Ξ 2,8 -- 12 :- -

(10111119 . -- ο =· -· 1 9 = 2,1

1111911919 Κ9191111119.119999 919111111119111919

99 11111 1111199:

Β91191119111111 : 1191191111· :

1101. 1181.

8111919911 11911 1191119111 87 19111 = 54,4 89 19111 = 68,7

Ν91ν991191. . . . 8 » = 11,8 10 9 = 20,8

1111111119 ν119919919199 4 11 = 5,9 6 › = 12,5

Μ999119919'19919919

11119191891119899. . 1 1 = 1,5 1 11 = 2,1

Α9911119199 1191199 . 1 1 = 1,5 - 11 = -

Ν991991119919. . . 7 11 = 10,3 11 11 = 22,8

1191111119 . . . . 19 11 = 8,8 2 9 = 4,8

Μ1111199 1399999111 - 19111 == -- 1 911111 = 2,1

81111199. . . 2 1 = 2,9 9 11 = 11,9

Ο119111191199 . . . 9 11 = 19,2 8 11 = 15,6

11111899- 11911 13111111

119191111. . . . 10 » == 14,8 18 1 = 27,1

1311919119 1991119911. 1 › = 1,5 - ο = -

Ι11191119. . . . . 11 11 = 4,4 - 11 = -

Ν9111999 1319999919 . 1 1 = 1,5 9 1 =. 11,9

Η1191991.11911199 . 8 1 = 4,4 2 ο = 4,2

1111111 9911119 . 4 11 = 5,9 6 11 = 12,

'19911111911119 . 7 11 = 10,9 8 11 = 111,6

Α119119911191999 . . - 11 = - 1 11 = 2,1

1319919 1191 1411119911

9919189.99 . - » = - 1 1 = 2,1

1191919. 1981119111. _ ,

1191111. . . . . 1 = 2,9 - 9 == -

Β99 1119111119 . 6 1 = 8,8 3 1 == 6,9

Α11111191911119 . . . 1 11 = 1,5 2 11 = 4,2

1191191- 9911 111112
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τειι Με. Λεει· εε ειιι(1 ΜεΙιι: ινειι1ε;ει· Με 161 εερε.τ1ετΙε

ΚτειιΙΙΙιεΙιειι Ι›εεεΙιι·ΙεΙ›ειι. Βε1ι1°1°ε1ο11 ΙΜ. ειιιεΙι Ιιἰει· εει·

νει·εΙεΙε1ι.

21

22

:Μ

24

25

26

27

28

29

Μ)

81

82

38

3-1

85

30

Με 52 ΓΙ1ΙΙε, Ιιι ι1ειιειι Με ΚΜ· Ιιι άει· ΑιιεΙΜτ ειιι

ροειι;ινεε ΒοειιΙτετ ειι;εΙι, 1141111911 Ι›ε1 ε1ιιει· ΜιτεΙιεοΙιιιιΙΙ

ΠεΙιειι Κιιιι1ειιιει· νοιι 8860 Τεεειι ειπε θεινιεΙιΙεει:ιιιεΙιιιιε

ιιιιι 12.9 ΡΓιιιιτ1 : 5,29 ΚΙΙο (νεηΜιτ ιιι 108 Τεεεειι

14,67 ΡΓιιιι‹1 = 8,02 ΚιΙο ι1ειιι Ειιι2ε1ιιειι ειι νει·2ε1εΙι

ιιεε. Βε1ΒειιττεΙΙιιιιε ι1εε Βι·ίυ18εε εετ Αιι

ετε.1Ι.ε1ιιιτ ιιιιιτι1ε, Με Ιιι εειι Ι`ιϋΙιετειι ΒετιεΙιτειι Με

ειιι ροε1τινετ ΒιίοΙι: Ιιεεειι:Ιιιιετ, »ι·ο ειπε ι1ειιΙΙΙοΙιε

Βεεεετιιιιε εεε Ι.ιιιιεειιΙιεΙιιιιι1εε, οι1ετ εοεΙι, Μιιιε Μεεε

εΙεΙι Μεεε ιιιιιιιει· πιιι ΞΙε1ιετΙιειΙ ιιεοΙιινειεειι Ιιεεε, ειιιε

ιεεεειιτ.ΙιεΙιε Ηεειιιιε εεε ΑΙΙρειιιεΙιιειιεΙειιεεε ειι Κοιιετιι

1ιει·ειι ιιιει·. ΒεΙ ειιιεεΙιιειι ΡειΙΙειι ννιιτι1ε Με Κιιτει·εεΒιιιε,

οΙιεΙειεΙι εεε θιεεεετε Μισεί, ιιιοΙιτ Με ροειιΙν ιιοΙιεττ, ινε

1ιιιιειι€επετειιε ΚοιιιρΙΙΙιειιοιιειι 0ι1εΓΒΓ1€1°811Κι10Βε1ι ειιιειι

1ΕτίοΙε Με Ιιε811εΙ1 ετεεΙιεΙιιειι ΙΙεεεειι. ΡΜΙε, Ιιει εειιειι

ειεΙι Με ΑΙΙεειιιεΙιιΙιεΙ1ιιι1ειι ΜΙ 1ι·οτε εει1ειιτειιι1ετ θε

ννιεΙιτεειιιιεΙιιιιε πιιπ ιιτειιΙε εεΙιοΙιειι Με, ννιιτι1ειι ιιιιΙει·

ιιεεειΙν εετεοΙιιιετ.

Ρεεεειι ιιιΙτ ΙΙιιτε Με Ετι;εΙιιι1εεε ειιεε.ιιιιιιειι, εο ετινε1εΙ

εε εΙεΙι, Μιεε εεε ΠεειιΙΙ.ιιΙ:

Βετ10ΙΙΒΜεΙι1°: νοιήεΙιτ:

ρθι. μα.

11υ$11Ιν . . . 52 Με! : 78,2 84 Με! : 70,8

ΜειεΙιεεεΙΙεΙιειι 4 ε Σ 5,6 2 » = 1.2

ΙΙ'8.8ΙΙΟΙΙ. . . 8 ›ιι = 11,8 5 » Ξ 10,4

ιιεεειιν. . . 7 » : 9,9 7 » : 14,6

Βι·ΙτειιΙιεΙιετ 77ε1εε Ι‹ειιιι ειιι:Ιι νοιι 11ε.ιιει·ι·εειιΙιε

τειι ΒετΙεΙι1ει ινετι1ειι, ννε1ε1ιε ιιεε εει· ΤεΙιεΙΙε θ. 512

ιιιιιετ ΒεειιέιιεΙιιιιε ιιιιΙ Με ειι1ερτεεΙιειιτΙειι ΒετιοΙιτε Δε:

νοι·]εΙιι·ε ειι ει·εεΙιειι Με. Με 'ΓεΙιεΙΙε ειιιΙιΜι. Αιι8Μιειι

ιιΙιει· ιιι εειι 1|οι1Μιι·ειι ειιι!εεεειιε 1ίτειιι1ιε, ειιι· εοννειι.

ειι:Ιι ειινειΙεεεΙΒε Νιιι:ΙιτΙεΙιιειι Ι›εεεΙιεΙΙειι Ιιεεεειι. ΜΝ.

Πειι1‹ εει ειι Μεεει 5Ιε1Ιε Ιιει·νοι·8εΙιυΙ›ειι, ι1ε.εε εοινοΙιΙ

Με ΓιΙΙΙιειειι Ρειιειιιιειι, Με ειιεΙι ι1ετειι ΙιεΙιειιι1ε1ιιι1ε

Αετει.ε ειιΙ` ιιιεὶιιε ι1ιεεΙιεειιεΙιεΙιειι ΠιιιΙιεεειι, ιιιΙι ινειιὶΒειι

ΑιιειιεΙιιιιειι Με Ι.ιεΙ›ειιεννιιιιΙιε1‹ειΙ εεΙιεΙ›ι ΙιιιΙιειι. ΙιειεΙΙ

νιιΙΙΙιεετ Με εειιει1ετειι,Ιι1τ Με ΒειιτιειΙιιιιε εεε ΗεΙΙειΓοΙ

εεε εε ννιεΙιτΙειειι ΑιιεΚϋιιΙΙε ειι ετΙειΙειι.

Πεε Ηει·ε πιιι εεΙιιειι ΗΜΙειι ιιιι‹Ι ι1ειιι 8ειιιειι ΗεΙ'ι1εεεγει.ειιι

ΙΜ ιΙοε1ι ννυΙιΙ ιιιιιιΜιετιιι1 ειιι ε1σειιεο ει·υεεεε 801118! Με ι1Β8 Νει·νειι

εγετ.ειιι. Νιιιι ιιεΙιιιιε πιειι ειιιε111οιιοει·ερΙιΙε άει· Ιίι·ε.ιι1-ΙΙιεΙιειι (Με

ΘεΙ1Ιεεεγειειιιε-ΙεΙι ινΜιΙε (Με ΙΙΙ. Βειιι1 ι1εε Ζ ι ε ιιι ε ε ε ιι'εεΙιειι

8ιιιιιιιιεΙνιιετΙ‹εε: ειπ' 618 8εΙιειι ε1ιιι1 Με 77 εερει·Ιει·τειι Κι·ειιΙι

Ιιειι.εΙιΙΙι1ει· πεσει ειιεΙ1ΙΙιι·ΙιεΙι ,ε·εεεΙιιΙάει·ι. ΨοΙιει· Μεεει· Πε

Ιει·εεΙι1ει1 - Τ? Μιά 164? ·

ν7ειιιι ιιιειι Με Ο ιι εειι Ιι ε ιπι 'εεΙιειι ΕεΙιτΙ1ιιεΙι Με ειιιιεΙ

εειι ΚτειιΙΙΙιειιεΙεεεεΙιι·ειΙιιιιιε;ειι Ιιεει., εε ετεεΙιεΙιιει1 ειιιιεεΙιετ

ι1ΙεεεΙΙσειι ινοΙιΙ οΙιει·εΙαει·1ειεττ. Ι)Ιεεε Κι·ει1ΙΙΙιεΙΙ. ιιιιτει·εεΙιει

εετ εΙεΙι νοιι εει· ε.ιιι1ετιι ε1ινε. Μιι·εΙι εειι 11ειιεεΙ επι $ειιεΙΙιΙΙιτΜε

ετϋι·ιιιι,εειι, Μι Ατι·ορΙιιειι, ε.ιι $ρι·εεΙιειϋι·ιιιιςειι ιιιιιΙ ‹Ιει·ι.>;ΙεΙ

ειιειι. Δε" πιιπ: 8εΙι1ιιεε άει· Βο1ιΙΙι1ει·ιιιι€ ει·ννειετ. εε ΜεΙ1,

Μιεε Μεεε ΠιιτετεεΙιιει1ε ιιιεΙιι: ιιιιιιιει· ΙιεεεεΙιειι. Βει· ιιιιιΙ εει·

Με ι1οεΙι ι1εΙιεΙ_ειιεΙι 8ειιειΙ:ΙΙΙιε.τε- Με: Βρι·εεΙιετϋτιιιιεειι οι1ει·

ΑττερΙιιειι ε·εεεΙιειι. Νιιιι ννει·ι1ειι Μεεε ΠεΙιετιζειιαε Με ιιειιε

1ΜιιιεΙ1ιι·ιιιιιΙΙΙιεΙτειι ιιιιιιι1εεειι ιιιι‹1 Μ: ιιιιεΙι ι1ειιι ει·ει.ειι ΠιπετεΙ·

ΙΜ· ε;ειιιιιιιιτ - Ρι·ΙεΙ1ι·εΙο1ι'εοΙιε. ΒιετΙε'εεΙιε, Κ οτειι

Ι: ο ιρν'εεΙιε Με. Κι·ειιΙΙΙιε1ι: -, 11701101 άει· Νε.ιιιε ι1ειιι θει1ε1οΙιτ

Με εετ Μεεε Με.

117ει· Νετι·ειιΙ‹ι·ειιΙι1ιεἱΙειι ιιιεΙιε ειιι Κι·ειι1ιειιΙιε1ιε, Ιπε1εΙιι·τ

νοιι ετΙεΙιτειιειι ΒιιεΜεΙ1ετειι, εοιιι1ει·ιι ι1ιιι·εΙιε ΒτιιΜιιπι εει· Ιιε

εΙειι Ι.εΙιι·1ΜεΙιετ ετ1ετιιειι ΜΗ. »Νεά Ιιι ιιτε·ειι 1νΙι·τινει·ι· ιεε

ι·ετειι, ι1ει1ιι ειππ ΜιιιΙΙεΙιε ΒΙΙι1ει· 1ιει.εειι απο: νει·εεΙιΙει1ειιε

Νιι.ιιιειι ιιιιι1 ειιιιι·ει·εειτε. »νεε Ιιεὶεει ΜεΙιτ. ΜΙεε 'ΓεΙιεεΙ

Πε Ιετ εε ι1ειιιι Με εΙιιε Βι·Ι6ειιιιε, ινεεε Β ΙΙΙ ιι εει· νοιι

εειι Αιιιει·ειι Οειι·ειιιιιεε ιινιει1ει· ι·ετειιιιι;μ ιιιιτ1 πιει· Μεεε Με

ιιιιι1 Με Με ΒΙϋιιιεΙιειι. ιιειιι πιιι. ει·οεεειι θιιΙΐειι €11.11”

Βιι·ε:ιιεεε Με ειιεειιιιιιειιεςεΙιετιε ΜΜΜ.. Ι)Μ1εΙ ΙΜ. Με Βιι.ιιι1 Μιε

εΙΙει·ιιιει1ετιιειε -- Με ΑετΙο1οι;ιε. Ρι·ειΙΙεΙι εΙιιι1 εε ιιιοΙιτ ΒειΙΙΙειι,

Με Με θειιιε1ιιεειιιΙιεΙτ Ι›ειιιιειεειι Με '1'ιιΙιει·ΙειιΙοεε, $ισορΙιιι

Ιοεε. Ιειιιιιιε Με.), εοιιι1ει·ιι εε Μ: Ιε ειπε Β'Ιε1εΙιε Αι·Ι›ειτ, Με

ΡιιιιΜ.ιοιι, ινεΙοΙιε ιιιιτει· Ι1ιιιετει.ιιι1ειι Μεεε ιιιεεΙι1, ιιιιι1 Με

Κι·ειιΕΙιε1τειιεΙιιι1 πιιι· ι1εεΙιΜΙι νετεεΙιιει1ειι, ινει1 εΙιιιιιΜ Με

Ηειιι1, Με ειιι1ει·εε ΗΜ εει· Β'ιιεε οι1ει· Με Αιιεςε Με επιπε

ι1ιιιεΙιειιι1ε Αι·Ι›εΙι Ιειετειι ιιιιιεειε.

Ι1εΙιει· εειι ΒιοΡΙννεεΙιεεΙ άει· Νει·νειεεεΙΙε ννιεεειι Με εεΙιι·

ικειιις. Αιι 2111110111 1νΙι·ΙιεΙΙΙει·ει1 νετιιιεΙιτειι εΙε1ι εειι: 1ιεει.Ιιειιιτ.

ινι1Ιιι·ειιι1 Με 1'ΙΙιιοΙιετιιιιιε ω· '1"Ιει·ε Με Νει·νειιεεΙΙειι ι1εε ΒϋΙ‹

1‹ειιιιιει·1‹ε (Β1ι·ςε). ΟΙ) Ι›εΙ εειι ΒΜιεειΙειειι ιιιι‹1 Ιιεεοιιι1ει·ε

1ιε1ιιι ΜειιεεΙιειι ι1εοΙι άει· (1εΙ1ιιι·τ ιιοεΙι ε1ιιε νετιιιεΙιι·ιιιιε άει·

ΝετνειιιεΙΙειι Ιιε Ζειιτι·ει.1ιιετνειιεγετειιι ετΜι11ιι:1ει. Ιει. εε!π

εννε1ίεΙΙιείι. Πιε ιιιεἰετειι Αιιι.οι·ειι νει·ιιε1ιιειι εε. Πιιτει·ειεΙιειι

1ιιιιιιι Με Νει·νειιεεΙ1ε ενοΙιΙ ιιιΙ'οηεε νει·εεΙιιει1ειιει· 8εΙιε.ΙΙΙΙεΙι

1ιεπειι, ε.Βει· ει·εεΙει »νικά Με ΜΜΜ Μι 1Ιιι·ε 8τεΙΙε τΙ1εΙιτ. (1110.

ννιιεΙιει·ιιιιι; Με. Με Νει·νει1ΐει8εϊ 1ιειιιι νοΙΙειειι1Ιε τεεειιει·Ιεττ

ινει·ι1ειι, ειιεΙι ινεεε Με εειι: νοιι ΙΙιτει· Ζε1Ιε εΙιε;ειι·ειιιιι. εει·,

Μεεε εεΙΙιεΙ. Μ.ιετ ιι1ε1ι1.1) ΑΙ›ει· εΙιιε ιιιινετιΔιιι1ετ1ιε1ιε 118888 ΙΜ. Με

Ρτοιορ1εειιιε. άει· Νετιιειι2ε1Ιε ιιΙεΙιι. Βε1ιειιιιΙΙΙεΙι Με Νιε ε!

Ιιι ιι1Ιειι Νει·νειι2ε1Ιειι ΒιιΙιετιιιι2ειι εεΙιιιιι1ειι - 11,ετοιιΙε Βιι11

Μεεε - Με ειεΙι ΙιιτειιεΙνε 1”ΜΙ1ειι Ιε.εεειι ιιεε Μιιιιι ι1ιιιιΙΙΙε

Κ6ι·ιιετ, Βιι·ειΙειι. Ρ1ΜιεΙιετι Με. ι1ει·ειεΙΙειι. Μεεε εΙιι‹1 Με:

ΙνεεΙιεεΙ ιιιιιετννοι·Ιειι, Ι‹ϋιιιιειι Ιεεε νϋΙΙιε· εεΙιιινΙιικ1ειι, εΙιει·,

ΜΜΜ. άει· Κει·ιι ιιιιεεεε11ΜΙετι εε ΙΜ: τεετἱτιιτἰο :ιιά Ιιιτεε;τιιιιι

Μεεε: ιιιϋεΙΙεΙι. Νιιιι Μ; εε νοιι ειιι1ιιειιτειιι Ιιιτει·εεεε, Μιεε

Μεεε ι1ε:ι·οΙάειι ΒιιΙ:εΙ:ιιι2ειι ΜεΙιτ ι1ιιτεΙι ΜΙετΙει (Με. ΚτειιΙΙ

Ιιειιειι Με., Με 111ιιι1 Ι'ι·ιΙΙιει· ειιιιεΙιιιι, ε1ιιιεΙιιιιειι, εοιιι1ει·ιι αειι:

Ιιεειιιι‹ιει·ε ι1ιιι·εΙι ΑτΙ›εΙΙ. Με ΓιιιιΙαιοιι άει· Ζε11ε Ι›ι·Ιιιει Με

ειιι" ΑιιΓειειιεΙι. Μειι ενιιεετε εεΙιοιι Ιε.ιιεει, Μ" ιιιιτει· ι1ειιι

ΕιιιΙΙιιεε νειι ΚτειιιρΙειι Με ιιι.ει·οΙι1ε ΒιιΙιετε.ιιε ειιε εειι .<.χι·οε

εειι 11ιιιι,ςΙιειιεεΙΙειι άει· νοτἀετΙιϋι·ιιετ Με Βι1εΙιειιιιιει·Ιιε ΜΗ

Πε· εεΙιινιιιι1ει. ΑΙ.ιει· ΚιειιιρΙ'ε ειπε Με. 11εΙιιε ιιοι·ιιιεΙε Γιιιι1α1οιι,

Ο Κ. Ε). ν. Βειει· ιιεΙιιιι ιιοεΙι ειιι, ι1εεε Με Νει·νειιεε11ε, Με

ειπε Βριτ.ΙιεΙ:εΙΙε, ιιι ιιιιιιεΙΙιετιιι1 τεεεΙι1ιεεεΙεειι Ζεπι·ΙΙ.ιιιιιειι

ιιιιιει·ι.:εΙιτ ιιιιι1 ει·εεωτ ινιι·‹Ι. ΠΜιει· :πιει ει: Ζιι εειι ε·ι·ϋεετειι

Ι1Μεε1ι1 εεΙι6ι·ι εεε Θεὸ εΙοΙι ι. ιιΙ ε. 1ι'ΙΠε “Με Με ετει·Ιιειιι1ε

ι1εΙιιι·ιιιεΙΙε άει· ειιιι·ΙΙεὶ‹ειιτΙειι πιιι, ι1εεε Μεεε Με Με: Με

ΕτιιιιιετιιιιεςεΙιΙΙι1 Με νει· 50 .ΙεΙιτειι θεεεΙιεΙιειιειι ειι Ι:εννΜιι·ειι

ιιιιι.ι? Πὶε ΒεειιΙιειε ω ιιειιει·ειι ΡοτεεΙιιιιη;ειι 1ιεΙιειι νιεΙ πι:

1.6ειιιιε: Μεεεε Ι1ΜεεΙε Ι›εὶεετι·ειςειι.



ειε

εειιιιε !ιεππεε Με Κιιιπ!ιεειε εεει· εεε 8ει·γεειι!π, Με ε!ε

Κιιιιιιιιιεε νει·ιιιι!εεεεε, Με Πεπρειιι·εεεεε εεε 8εενιπιιι!εε εειιι.

Βιι !ιιιε Πε!πιεε 1903 (Με ε!ε!ειε Με !!!ι!ιιιεει· επι!

ΏΝε!Ιεπεει·ε. Βε!ιπιἱ‹!ε'ε 3εειεεε!ιει· Μ. 28? εε. Μ)

ιιι ειπε: ιιιιεινει!'ε!εεεεεπ ενειεε Με ε'ι·ε.8ε επεεεεἱε επ. !!ι·

ει·ιιε!ιιε ιιιιε εεερεΙιεεε!ιε!ιει· 8ει·γεειιιιιεεε!ε νει·ιιιΕεεεε

Ει·εεεεε ιιι Ηιει.ι·ε.εεει·. ινει!ιιι·ε!ι ε!ε Κιε.ιιιεεε ι·ε!!εεειιι!ιε· ειι

ιει·εεεεεπ. Τι·ειε εει· επει·ιιιεπ Οιεειιιειιεε 2ε!ειεειι ε!ε Ψει·άει·

εει·ιιιε!!ειι ι!!εεει· Ε'ι·εεεεε ειιειιι! Νιεε!!ιει·ιιει· πιιεεειι ιιει·ιπε

Ιεε νει·Ιιε!εειι. Α!εε ιιιε!ιε Με !!ει·ιιιιειιες. ειιι· ειε Πεεει·ειι

ειι·ειιιιιιιπε; εειιιε Με Κιεειιιρι“ε εεε Με ννεεειιε!ιε!ιε Μειιιειιε ειιι

ειε εει·ειιιεεε!γειεε!ιε Ζε!!επνειειιεει·ππις.

Νιιιι εεε ιιιιιιι ειιιειι ρειεε!.-ειιεεειιιιεε!ιειι Αεεε!εεειιιι!ιε,

Μεννε!ε ειε Β'ιιιι!ιε!επ ε!ε εε!εεε «Με Ζειιειε!ιιεινειιεγεεειιι

εεεει!!ε·ειι εε.ιιιι ειιι! ειε εε!ι0ιι νει· ιιιεει· Με ΙΟ .!εει·ειι νοιι

Β Με ε; ει· ιιιιε'εεεεε!!εε Βεεειιεεεπε. ι!ιι.εε Νει·νειιει·ε.πε!ιε!εειι

ειιεεεεεειι εειιιιειι ι!ιιι·εε εεει·ιιιεεειρ;ε ε'ιιιι!ιειειι. !ιεπιι ιιπε ι!ειιι

θεειεεε εει· Ηγεεεεεεειι ιιι εεε εει· 'Γεεεεε!ιειι κει·εεεε

ενει·ι!επ.

Ιιι άει· Πειιεεε!ιειι ιιιει!ιε. Ψεεεειιεε!ιι·ιεε 1904 ειιι! 1905 !ιιιε

ιιπε ΙΒειιι εει· ιιι ε Αι·ιιεε!π ι!ιεεε εειπε Βεεεεεεειιιιι;ειι ιιπε

Βι·ιεει·ππειεπ ιιιιεεειε!!ε. Πε ιιιιπιι ειε Βε!ιεει·ε ι!ιεεει· Αιει!ιε!

ιει!ειιι. εει· ειοε ει· Νει·νεπειειιε!ιειεειι !πτει·εεειει·ε, ιιιε!ιε εειιπει

ειιιρΪ0!ι!0ιι ει·ει·ι!ειι, ιιπε! εε Με νι·ε!ι! ειεετ ιιιες!!ε!ι. ειπε ειιε!ι

ε·ειεετε!ιι Με Αεεειειι ειιι' ι!!εεε Απίει·ειιεειιιιι·ειιιιεειι ι!πι·εε

Αιεειε εε εειιιε· εε!ιεεπ ινει·ι!επ, Με εεεεει·. Βι·ιπεειι Με

Βκ!ιπειει·'εε!ιειι Βι·ειι!ιι·ιιιιι:ειι εειιε ιιιε!ιε ειιι· ιιιεει· Μεεε ιιι

ειε Ρεεεε!εειε άει· Νει·νειιειειιεεε!εειι, εοπεει·π ιιιιε!ι ιπ ε!ε

εἱε!εεννπεεεε Τεει·εριε, εάει· ι·ιε!ιειιι;ει Ρι·ερεγ!εκε, Με ειιι·

@ειοε εεεειι ενειι!ειι.

εειιε ω· _ιι·ιεεεεπ ΖιιεΙ εει· Νει·νεπειεπε!ιε!εειι Μεεε ειε

Πειεει·ει·ειιειιιιεειι «Με θε!ι!ι·ιιε ειιι! Βεεεεπιπιιι·εε ιπι: εει·

Διιΐει·επεεεεεει·ιε πιεειε επ ειιιι. Με 'Ι'ιιιιιειεπ, Αεεεεεεε, Βιε

εππειειι. Ειπεο!ιειι, Ζιεεεπ εεε. Μεεε Πι·εεεεεπ, Με ιιιιε εει·

Αι·εειε ιιειιιειι ειι·ε!ιεειι Ζπεε.ιιιιιιειιεειιε εεεειι.

Εεεεεε εεεεε!εε εε ι ιι€ει· ειε θι·περε εει· εειιιεε!ιεπ Αι'

εε!ιειεπειι ε!ε Μεεε νοιι εει· Β'πιι!αιειι νει·ιιιι!ιιεεε εε. Οε'ειιειιι·

ιιιειιιε ει· ι!ιιπιιε ειε νεπ Βιιειει·ιειι εεεειιε;ιεειι Βιιεεειιι!ππε;επ,

άιε Απεειπεεεειεπεπ ε. Η. νοπι Βιιι·ιιι ειιιε. ειε ειιι·εε $ει·γε!ιπιπ,

Οπι·ει·ε, Μπεεει!ιοιιι. εγεειι, Βιιιεειεε εεε. εει!!πεεειι Νει·νειι

ει·ιιπεεειτειι. ειοε! εποε ειπι€ε Νεπι·εεεπ. Πεεεεεε ι·εεειιεε ει·

επ εεε Αιιεει·ιιιιεεει·επεεειεειι. ινε ειιι·εεειιε ειε Αι·εειε σε

ιει· Ζιιεεειιι!εεειιιιιιεπ εεεε!ιιι!ι!!ει ενει·ιί!επ ιιιιιεε, ειε ει·εεεε

θι·ιιερε εει· εειεπιεεεεπ Κιειιεεειεεπ. ε!ε ιιιιε Αει·ερειειι ειιι!

Βεςεπειεειοιιειι ε!πεει·εεεειι, επεενεάει· εειιιε: 8ι·εεειιιε, ,ε;επεει

$ειειιεε οάετ εποε ειιι· Τε!!ε ι!ειεε!εεπ. Πεπρει·ερι·εεεπτεπε

ι!ειεε!εειι ιεε ειε 'Ι'ε.εεε, εεει· ειιιειι ε!ε ει·εε·ι·εεεΝε Ρει·ε!γεε,ι!ιε

$!ι!ετεεεπ.άιε ιιειιι·εειεεεε εειιε εει· ρι·ε,ι.ει·εεεινειι είπε!ιε!εει·ερε!ε

νιε!ε Νειιι·ιειι!επ ιιπε Ρει·ιπειιι·ιε!εεπ. ε!π Τε!! άει· εεριειιιι.ιιιιεεπ

ειιεεεει·ειιεπ Νει·νεπει·επεεειεεπ, ε!ε εε.ιιι!Ιιει·ε θεειιει·νεπ- πω!

Ηει·ιιει·νεπειι·ερειε ππι! ν!εΙε ειιι!ει·ε. Βε! ειεετ ι.ει·εεεεπ Απ

εεεΙ ι!ιεεει· Κι·επεεε!εεπ πιει· ειεεει· ειε εεεεπεπιιεε ειιιιιιιεο

ι·ιε εΠειπ ιιιιιεεεεεεπε. Βει 'Τ."εεεε πω! ρι·εει·εεεινει· Ριιιιι! εε

ενω· νει·εει·εεεεπεειιε Βγεει!!ε, εει νιε!επ Νεπι·ιειι!ειι ἔει·

Α!!ιεεε!, εει ,εειιιιεεεπ Ι.εειιιπιιειεπ εεε Βει! ειε επεεεεεε!επτ!ε

Πι·ειιεεε. Βιιι·εε ειιπι!ει·ε- ειιι! ιιιπεεπεε'ιι.εεε Βι·ει.ει·ιιιιε· ινε.ιεπ

ι!ιεεε 'Γεεεεεεειι εεειεεεεε!!ε. !)ιιιιιιι ιεεεε!ε εειιε Ε!!! ι π εει·

Μεεε. Μ· ειιι.ιε ιιιιι·, εε εεεει·ε εειιε εεινεε ειπε, εεε (Με

πιιι.εεε εε ειεετ ε!!ειπ, ι!εεε ειιιε Τεεεε, Ρει·ε.!γεε εεε. επε

νν!εεε1ε. ε!ε ιεε ειε εεεε.ι!ιεεπάε Δι·εειε, ειε ειε ι·εερεεεινεπ

Νει·νεπε!επιεπεε ειιιε Απε'ει·ιιπεε »πιει πω! εεε (Με Ξεε εε,

ννε!εεεε ειε Νει·νεπεε!!επ εε νει·ειιι!ει·ε ειιι, ειιεε ειιι ΕΣι·εε.ει

ιιιεεε ει!ει· ιιπεεπεεεπι! εεεεεεπεεε. 8ο εεεειι εεπιι ῇε ιιιι.ε!ιι!ειιι

ειι·επε ΒιιιτΙε ει!ει· Ορειειιεεεεει·ιι οάετ Ηιπεει·εει·ε.ιιειε οάετ νει·

εειεει·πεε!!επ ειιε·ι·ιιπι!ε.

Με Βε!εριεΙε, ειε Β ε! ι ιι εει· ιπ εειιιεπ Αι·ε!!ιεΙπ ειιι· εειιιε»

ι!ιεεει· Αιιεεεειιππιε ει·ιιιεε, ειπε νοιι !ιεει·νεει.!ει8·επάει· ΚΙε.ι·εειε.

Νιιι· ειιιιΒ·ε εειειι ννιει!ει· εεεεεπ. 8ειε νεεε! εππεει·ε .!ιι!ιι·επ

ιεε εε εε!ιειιπε. ι!εεε Με !ει!ε.ειιιιιπε ιιιιε νοι·Ιιεεε ειε ιω

!ιε!ιι ειε Ππιει·ει·ιπε ειιιειι, Με εει· Νει·νπε ιει!ιε!!ε νει·εει·,ε·ε:

εεε: Με εε!ιεπ Μεεε πω· εειιε! εεεεεε!ιεεε ιιιοιεεπ. εειιε

ε.ιιι!ε.Ι!ειιεει· ννειεε εει· Μ. ειιρἱπεεει· Ιεπε·ιιε ιιιεἰεε ιπειιΙιε

ε!ειεε, εεε!ειεε ει· εεειιεε νοπι Βιιι!!ε!ιε νει·εει·εε Με! Με ειε

ε`ιπεει·- ππι! Ηεπεεει·εεεει·. ΒεεεπιιεΙιεε ειει·ειι!ιειι εεε επ

ι
ι

ι

ι

δ ι!ιιεεε!εε ιιιεει·ε“εε!ι

· ει·ει·ιι.ιι!ιειι. Με εεεειι ει·!ι!ϋ.ι·τ ε!ε!ι εε ειε εεειει·

 

Ι5!ει!ε.επιιιπε Απεετε!εεει·, ειε ιπιι άει· Βει·ε!ειιπε; πω! νει·ινεπ- ε

ι!ππε ε!ειειι!ει;;ει· θε!ΐε.ι·εειι επ ειιιι Ιιιιεειι. Νπιι ειειει·ε ιε!ι

Βειιιε·ει· ινειι!!εε:

«ω» εειιε εεππι!επΙεπε Απεει·ειεεει·ιι επεεεεεεπ ιιπά ε;!επεε

ιιι·ειεε εεεεπεεειι εει ι!ει·ιεπ, εειιε εἰεεε εεε ε!ειει·επεεπ Πεπ

εεεεπ !ιειπε ειιιειΒιε Κει· ει·εεννε.<;ππε εε Με πω! εε εειιε

εει·επειε ειιεεεει·επ, Με ειε 8ει·εεεεπ πω! Βειιιεειι εει· Ηειιτ!

ιπι!. εεεεεεεε!εεπειιι Ριπεε!. εεει·ει!ε άιε Μιιεεε!π, ειε ιπει·ε

ενειι!ιεει·ννειεε εει εει· ΒΙει!!!.!ιιιιπιιε νειεεεεπε ε!ειεειι.

εει· Βιι ιπιιεει· ειιι! Μεεε Ι)επιπεπεει!πεεει·, ε!ειεειι ι!ε.εει ιπ

Β.ιιεε. ει· επεεε ιιιιιιι ειε εεεπεε.ΙΙε ιιιιεειινει·ινεπάειι, εε εειιιε

ειιιε @που άειι Βιι·ιε!ι - ειε ΟεΙε'ε.ι·εε !!ιεεεε! Πεεεε.!ε ιιι·εε!

εεπ ειε ιπ εει· 'Τει. Με πιει. Πιο Αιιεει·επε;πιις ιεε, ινε!! εει·

Ριιιεε! εε!ιινει· ειιι! ειε Γει·εε Μεεε ιει, χω· Κε!πε !ι!ειιιε. Ε!ιπ

_ιιιιη;ει· εεε!ιΠεει· Αιιεει·ειε!ιει·> ιιιιιε!ιε ιιι εει· Μιιιιιεε ε0-00

Βει·ιεεε, ε!π ε!εειει εεει· ;εινειιεεει· εει·ε!ε1ιε ειε επ ΙΟΟ πω!.

5ε!εεε ιι!Ιε Ρειιεειι ιιιιεε·ει·εεεπεε. εειιιιιιε εε ιιι εει· 8ειιιι<!ε ειιι

πιιπι!εεεεπε 2500 Βιιι·εε!εειιιειιεπ άει· Ι·Ιιιιιι!. Με εεε εε! ε.

9 Αι·εε!εεεειιιιι!ειι εει!ειιεεε, εεε Μ”. Νιειιιεπε ιιιιεεει· ειιιειιι

Αιιεει·ειεεει ιιιπεεε ι!ει·Ιει ειιιει· !ι!ειπεπ Μεεεε!ει·πρεε ειιι.

θε !”ιιει·ε Ει!!π,εει· ει» ε!!ε εειιιε «Αιιε'ει·επε!ιει·επεεεεεεπ»

Βεἰεριε!ε Απ, νοιι ι!ειιειι ιιιιιιι ειοε εεε·ειι ιιιιιεε: !εε εε.εε εειιε

εε!εεε εεεεεειι. ΔΙεεεε!!!ιει· εε!ιειιιιιιειι

Νειιι·ιειε ιιι άειι Βε!πειι ιιιιε!ι Βει·.εεεπι·ειι, ιιι άειι Αι·ιιιειι ιιε.εε

επειι.!εειιι!ειιι Τι·ιιιι·ειι νεπ εεεεειι. Πιιι·ε!ι Β.ιι!ιε ιιιει·ι!ειι ειε

εεεεεεει·ι, ε·εεε!!ε, ειιι εε! Ψεεεει·Ιιε!ιιιιις άει· Απεει·επε;ιιιικ

3 ινιει!ει :ιι ει·ει·ε.ιι!ιειι. Πει! ειε 'Ι'εεεε! 8γρ!ι!!ιε ιεε νει·εει·ειε

ε·επεειι ππι! !ιιιε Με Νει·νειιεγεεειιι ιιι ιι!!ειι εε!πειι Τει!επ κε

εε!ιει!ἱεε, εειπε !εεεειιει·ε.ε!ειιεεε!ι!ε·εειε !ιει·εεεεεεεεε. Νιιιι

!ιειιιιιιε εε ειιιειι! επ, ννεΙε!ιειι 'Ι'ει!επ Αιιεει·ειιΕππεειι ετικε

ιιιιιιεε ιι·ει·ι!ειι ειιι! ι!ιεεε ει·ει·ειιεειι εειιε. Με Ιιιίειιιει·!εεε!ι!ει

Με!! ιιιιε!ι Μεπενει·ιι ειι Αειιιιιε εει· Βειιιε. ειιι 8ε!ιιιειιιε.εεει·

ιιιι Αεειιιε εει Ηειει!ε ειιι! ειιι θε!εει·εει· επ Απι.τειιεγιιιρεειιιεπ

ιιπει·ιιιεεεΙι

εεε Μειιιιιεεε!εις!ιειε ιιιι Βἱ!ι!ε εει· 'Γεεεε=ι! !εε ιιιεεεεε ε!ει·

ε;!ε!ε!ι ειιι Βειεριε! ιιιιεεει·ειι, εεε ειιι· ιιεε!ι εεειι ειιι· Βεεε

εεεεππε; επεεπε!ιε!ι ιει.!ιιι ΒΥ2Πι€8!. εΙεπιιει·ε!εε!ιειι!ιιι.ιιεε ειιιε! 2

'Ι'εεεεει·. Ηγε!ιι!ιε Με εεννεεειι. Πει ειιιε »εει· Κεεε !ιιι εειιιε:

ιιιι!ιιιε, νεε ει· εειιιε !'νε!ιπιιπε; εειιε εεεπ ιιπεει ι!ειπ Πιι.ε!ιε

Μεεε. 1ιειι ειιιιιεειι Τε; ιιιπεεεε ει· επι' εε!πεπ Ε'εεεεπ εεεειι

ειιι! ιιιε!ιι·ει·ε Με!ε εεε·Ι!ε!ι ε!ε ε. Με 5ειιί'ειι ειιιιιιι!- ειιι! ειιι

ιιιιεει·Ιειιεεπ. Με !ιιιιειιιιει·ειι‹!επ 8ε!ιιιιει·πειι επ εεε!επ Βεἱπεπ

εεεειιιι εε!ιιε 'Ι'ιιεεε ειιι! ι!ε.ειι ιι·ιιε Αειιιιἱε εει· Βειιιε; εειι!εε

ενιιι·ι!ε !ιιι ΒιιιιΓε άει· .Μεεε εεει· ειιε.!ειιι!, εεει· !ιεε!ιαιει!!ε; -

ειεετ εειιε ιιι.ε!εε!ιε Βι·ιπρεειιιε ε!ιιι! ιιπ ε·ιιιΓε εει· .Ιιιει·ε Μεεε

!ι!πεπεεει·ειεπ. Βεἱιιε Απειειι ειιιε! ειιιε, εε!πε Πειιι!ε ιιιειιεε.

εειιιε Κι·ιεειι εεε. Πει· ιιιιι!ει·ε ννε.ι· Βιιεεεε!εει· ιιι ε!πειιι Ηεεε! ιιπά

ιππεεεε Τε;; εεει· Βεεεπιιιιε:επ ἱπ ειε Βεεεει· ειιιει·επειι, »νεε τεμ!

ιπεεεεε· εει ι!ειιι ει·εεεειι νει·εεει· Με ειε! !ιι ειε Νιιε!ιε άεπει·εε.

ΙΒι· »εειιιε Μεεε!. εεει· "Με νει·Ιιεί ειε Αει·ερειε εειιιε: 8εε

ιιει·νειι ειε :ιι ευ!εεειιι θι·ει!ε. ι!ιιεε ε!ε !ιε!!εεε !!!ιιιπιιιε εειπε

Με!ιτειιιρειιεπιιε; !ιει·νει·ιιιε'ε. Νεε!!ι·Ιιε!ι νει· ει· ιιι·εειεεπιιΗ9.ε!ε

ειιι! νει·ει·ιιικε εεἰιιεπ Τε; !ιιι 8ιεεεειι!ιε.πεε επί εειπειιι Βεειε

ει!ει· !.ιε!ιπειιιε!ε. Ιπεει·εεεειιε εεε εποε ε!ει· άει· ΜεπειεΙ επ

ε'ει·εεεει·ιεεειι άει· Κι·επεεειε. ενώ! ε'εε!ειι ειε Ρεεε!!ει·ι·εΠεεε

ειιι! εε!πε Β!ιιεε ιεε ιιι!ιεπειπεπε εει· ει·ιπιιει·ε ε!ε!ι Μεεε, εε

εινπιιιεεπ ιχειιιεεειι ιιι εειπ. ι!ειι Πι·ιιι εεει· Θεεεει· εε.!ιεπ

ιιι ιιιεεεεπ) ω" Ι:ε!πε $ρπι· νεπ Αεειιιε εει· Βειιιε ε. Β.; ει·

ρεεε ιπ!ε εει· ι!ειι Β!ιιιι!επ ε!,<ιιιιεπ θι·ιεπε!ει·πιιεεεε.εις!ιειε εεπε

Ηειιε ιπ άει· Αιιεεε!ε ιιι ειε νει·εε!ιιεεεπειι Βιιππιε Με εειιιε

' εει· Βιε!ιει·εειε. Α!εε !ιειπε Βριιι· εεε Β.ε ιπ ε ει· ι; εε!ιεπ 8γιιιρ
ε εειιιε, Με ι!εεε ει· εε εεεεοεπειιιεπιεεε ειιι Τιιεεε ειιι. Κεπιιιε

ιπεπ ειοε εειιε ειε Β ι! ! π ι.:ει·'εε!ιε Απεειε.ιιεεει·ε!ει·ππε ειιι

Μ!!! ιιιιιεεεπ νειιι Ζιιειιιπι!ε!ιειπιιιεπ ι!ιεεει· εεε!ειι 'ΓεεεεειΙΙΙε?

Με ενει·ε ειε Θιεεεεεει·ιε ιι!!ειιι εειιιπεε!ιειε ειιιε, εε νει·εεειε

ι!επε Βι!ι!ει· ιιι ειιιειι Βιιειιιεπ ιιι ει·ιπε·ειι? Αεει· ειιι νειειπ ιιιιι

εει· Πεεει·επειι·επειιιιε πιεεεε ειε ειε Βι·ε!ει·ππ,ε νε!!εεειιι!ιε.

Ει!!ιιεςει· εε!εεε Με!. εεεεπεει·π ννει·ε ι!ε.ι·ιιιιε, εειιε ε!πι·εε

εειιιε 'Γεεει·ιε ιι!!ε ειε νειπ Ρε.ι·ειειεπιε. ιιεινειεεεπεεπ Γε!!ε,!εε

εει·ιιιεε ει·ιιεεεε, Με εε ειπε Βι·ε!ε.ιιιπε Μεεε, ειει·ιιι!ε εειιιε

νει·ινιεε!ιεεπ Πεεει·ειειιεεεειιπειι. εεει· ειε εεε ιιι άει· Βιπ!ει

ιππε· ε1εε·ιε. Απεε ιιιιι!ει·ε Βι·εεεε!πππιεειι νει·Ιιει·επ εε εεε

ΑπεεΙΙεπεε: Ιιιι θι·ιεπε ιεε 'Ι'εεεε Με Αειιιιιε !ιε.ιιιιι εεεε.ιιιιε -

νεε!! ειε Οι·ἱειιεε!επ ε!π ει·εεεε, εε!!επεειεε Ιιεεειι ιιπ Γεειειι

ε·εννεεπε ειπε!.

(εειιε εεεπεε !ιιι. εε ειιι εει· Νεπι·ιειε. Απε!ι !ιιει· εεεεεειεε

Με ειειιιε Βι·Γεειιιιιε· Με Βι·ε!ε.ι·ιιπ,ε Πι!ιιιεςει·'ε. ννιι.ι·ιιιιι ιει.

ε. Β. ειε Νειιι!ειε εεε Ρ!ειιιιε ει·ιιεειε.!ιε εειιιε !ιε.εεεε Κι·ιι.ιιε

εειε) εε εε!ιι· ν!ε! εεειιιιιςει· ι·εεειε Με !ιιι!ιε? Πεεε ιιπε! νεε!!

άει· ι·εεεεε Αι·ιιι ιιιε!ιι· ε.ι·εειιεε ειιι! ,εε!εεεπε!!ε!ι επ νιε! ειι·εει

Ιεπ ιιιπεε. Απ εεε Βε!πεπ εε!ιεπ ειιι· ε!εεειι Πεεει·εε!ι!εά νοιι !!ιι!εε

ειιι! ι·εεεεε ειεετ. .Η εειιε ειεετ πιεε Με, ειιι! εεππ ιεε ειε εεε

ι·ιιι!ε ειιιε Βεεεεειςπιιε εει· Βάιιι€ει·'εεεεπ εειιιε. νε!ε Με

ειιι Ιεεεεειι $ειιιιιιει· ειιι εεει· ιπει.ι·πεεινεε Βειερἱε! ει·Ιεεε !ιιιε!»

δ. Β., ειιι 18-ιε.!ιι·ι;.>;εε Με.εεεειι, ει·ει·ε.ιιεεε επι ΙΒ. Απε. ε. επ

ι·ιιεε!ι ρι·εει·εάιειιεει· Νειιι·ιειε ει!Ιει· Νει·νειι ειιι εειι!ειι Βειιιειι.

ειεετ ι·εεεεε νεε! επεεεερι·εε!ιειιει·. Ιιι εει· Β`ιιιιιιΙιε ι!ιι·ει· είιιειει·

εἰπι! ιιιεει·ει·ε ε'εΙ!ε νεπ Ρεγε!ιεεειι, Ιιεειιιιιιιε·ειι, Βιιι!ερειε

νει·ε·εεειιιιιιειι, ι!!εε ιιι εει· Ρειπ!!ιε εεε νεεει·ε. 8ιε εε!εετ. πινει·

ιιιιιπει· ειιιε, Μεεε, ιιει·νεε. ιεε!πει·Ιιεε ιιπε Πει Με! ειε ιιι

ειιε.επε. Ι)εεει εειεεις εειιε εεεεεε. Με Με Γειιιι!ιειιε!ἰε‹!ει·.

ε ιιπά εει·ε·ε!:ειι,ς. εειιε Ψεεεε νει· ιει·ει· Βι·ει·ε.π!-:ιιπι; εεει·εειιιιι!

ειε (νοπι Ει.-!Ο. Αιιι.ειιεει ειιιε Αιιε·ιιιε. ιιιιε Βε!εεειι Με άειι

Μιι.πι!ε!ιι. !νε!ι! ε!ιιε 8ειερεεεεεεειιιιιιε·ιιιε, εειιιε Πιεεε!ιει·ιε.

ιπι επε!ερ,ειιειι Ποιεε »εει· ειπε εεεεει!ε!εειεεεε Ππιει·επε!ιιιιι;

πιιιιι6,ι.;!ιεε.

Νιιεε Αιιε!ιειειι εεε Ε'ιεεει·ε επι! άει· Αει.;ιπιι εειιιε ειε ειιι

12. Αιιειιεε Ηεειιεε νοιι ιιιε!ιιει·ειι ΑΙεει·ει;επεεεεπ. Πιεεειι

εειεεε ειε ειιι Κ!ετεει·επιιεεεεἱιεε Με ειιιει· Κιεεει·. Πε ειπε ιπιιι

ι!ειιι Πιιεεπ Ε'ιιεεε εεε ειιιειιι Αεεε εεεεεπ‹! ειιι ι!ειπ ι·εεεεειι

ε!πειι επεει·ιι επ ει·ι·ειεεειι. εεε ειιι· ιιιες!ιε!ι εει·, εειιε τ!ιεεει·

ι·εεεεε ε'ιιεε ειπειι ιιιιι!ιειιιιιε Βριι·ε!εειιι· εκει ειιι άειι ε·ιιιιι:ειι

'ή σ.Τει!ει· ιιιιιε!ιε ειοε εειιιε ιιιε·ιειιε Τεεειμ, Με ι η ει; τι

- ε. __ὲ_....-Δ- _εἑ_ __,-:-·'έ- -- ---_---ηξτε
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Βιειιιιιι ιιιε.εετε. Πε ιΙιεεεε Κιιιιεεετεεε Με 8ι.ιιιιιιειι άοτ @που

θεεεΙΙεεΙιει'τ ετννεεΙαο ειιά νοιι ιτειιιειιι ιιεεεεειιιεεετ ινετοΙειι

Ιτετιιιιε, εε ιντεάετιιεΙτε εε 1.8. τιεΙε ΜεΙο, ννεεοι εποε ιιοι· Αε

ειιτιιιιε Με «Με Βι·ι·Ιο οιιιο Αιιεττειιςιιιιε· ειιά ΚιιιιετΙειειιιιις

πετ. Απι ειιιάει·ειι ΤιιΒ·ε ΠιιεεεεεειΙιεεεειι.ειι ιπι ι·οεΙιτειι Βεἱιιε.

Βιε ντιπ εεοτ ιιεεΙι πιεσε τιιε.Ι ειιιε Βι:τεειιο ε·εΙειιτ'ειι. Απι 15. ειετΙιε

ΚτειιεεεΙιιιιετεειι ιιιιτ Ε'ιεεοτ ειε 38.8 - εε ννιιτάε Ιιιιιιιοιιεει ειι

ιτειιοιιιιιιειι ειιά ετεεεε 8ειΙιεντιιιεοεοτι ειιεεινειιετ.. Απι 18.:

8εειιιοι·ιειι ειιά $ε!ιντεεΙιε ιιι εειιιοιι Βειιιειι. Νειιι·Με ειι ε.Πειι

Νει·νειι ιιετεεΙεειι. ειιι ειετιιετειι ειιι ι·εειιιειι Ιεειιιε.ειειιε. Ιιι εοιι

ιιιι.εΙιετειι'Γεεειι εοι τεΙΙιιτετ Βιιιιε ειιά οιιτερτεεΙιειιόετ Βεεε:ιεΙιιιιε

ινιιτάο εεε ΙἰιιΚε Βειιι Με εοειιιιε, άεε τεε!ιεε εεετ ιιιειετἱεεΙι

ε;οΙε.ειιιι. (Με 8ειιειειΙιτεκεεεειΙιτεεειι ετε:ιΙιοιι) Με 8ειιιινιιιιιοτι

άετ Βειϊ'ειτο. Πε πιει. ΙειεΙιτε Αι.ι·ερειε άοτ ΜιιεΙιεΙιι ειιι. Βτετ

μι” ιιιιε!ι 2 ΒΙειι:ιτειι ειιι ΐετεεεΙιτειι.οιιιιε Βεεεετιιιιε:, εεει·

ειιιττειειι Ιιειιιι ειο ειιι"ε τεεΙιιο Βειιι πεοε εκει.

Με εεεε εΠεεε Κτειιεεεεεεεειεειε εε ειιετϋετΙιεΙι ιιιιταετοιΙτ.

ντεΠ ειε ινεεΙ εειιι· ΙεεττεἱεΙι ιετ ειιι! ειιι· όιιτεΙι Με ε)άιιι -

ε·ει·'εεΙιε Βεετο εεεπ Μετ ειτε. .Ι. Η. Ιιεειε ε·ειι·ιεε οιιιο ειι- ι

ι:οεετειιο ΒεΙιννεε!ιε εεε Νοτνειιενειετιιε, άετειιΓδετερεεεεεεειι

Αιιειιιε. ΝεεΙι ννει·οιι Με 'Ι'οκιιιε ιιετεε1εοτι ιιιεει: ειιιε άεπι

Κει·ρει· ιιιιερ;εεειιιεεειι. ε1ε ειιιε Ποεετειιεττοιιαιιιιε· άετ ιιιοτοτι

εεεειι Ηειιιιιετνειι εττεΙΒιε, Με Νοιιτιτιε νετειιΙεεεεε ειιά :πιιι·

ντε! εεετΙιετ, νιεΙ ειιεειιετιιιιοτ ειιι τεεειοιι Βειιι,, εεε νἱεΙ ιιιοετ

ειιιεεειι·οιιιτι. ινοτάειι νετ. ΑιιεΙι ει·Ιιτε.ιιΜειι ιιι άεε ,ι.τειιιιεεΙιιοιι

Νετνειι ειο εειιειεΙοιι Γεεετιι "τω, εε ιιιιτ ειε ιιιετοττεεεειι

εεοι·ειιιεεεττειιετ ννετάειι ντειι·ειι.

Βεεει ειιεΐϋετΙἱε!ι ι.τοετ εεεπ Ε ά ι ιι τ; ε τ ειιιειε ειιεεεετειιοιι

ειιά εετεειιε.τειι ΝετνοιιετειιΜιοιιειι ειιι. Βε εειιιιιιοιι ιιιι Εειει

Ιοεειι ΒιιεερΙιεΙιιιεειι νετ. ειο νοτινειεΙιειιιιι;οιι, νοι·εεειοειιιιςοιι

εεε. ιιιιιτοι·Ιεεεοιι. Πειιιι εεετ Ιιοιιιιιιειι εειιετιιι Μοιιιε ΑιιΙει;ειι

ιιιι Ζειιι.τειιιοτνειιενειοιιι νετ, εειοε εεε εειιεειι $τετειιιε, εοι εε

ειιι:οΙιιετ ΤειΙε. πε :Μοτο ννετιΙιεε: «Ξειεεε εειιει·ιιι Ιι!ειιιε .

ΑιιΙεςειι ειιιε εεεειι στι. ιιπε τετ ι”εει εΠε 'Ι'οιΙε άοε Ζειιτι·εΙ

ερρετειεε εεεεΙιι·ιεεοιι ινει·άειι. ειε ειιι.εεεεειι ΜΜΜ "εετ

εεεειιιΙιεε ειιι Μ.ιιεςετειι ειιι” άεπι Βοι1ειι άετ Εεεε ιιππ! εεε ι _
ι Ιιεεειι. νοιι ιιιειιιειι ΒΙτοι·ιι

ε ειιιιιι ιεΙι ειιι διεεετΙιειι. εποε. εεεε εε ενεάετ Ιιιιεε ιιεε!ι ειιωιιοι

ν ιιιιεεετειιεε νοτιεεεειιιιιιειι ειιιε,ιιιιε εειετι1οιιιι επε!ι εειιιει· ντιπ

Δ ιιιειιιειι Τ θεεεεννιετ.ει·ιι·(52-89 .Ιε.ετο Με) ιι·Ξειιε Με ιιετνεε,

ΑΠιεΙιε!ιιιιεεετε.ιιεεεε. Βειει Ιε.τι,ςετ εεεειιιιτ,άεεε ΜιεεειΙιιιιιιε;οιι

άετ ιιιειιιιιετεε!ιετειι ΑΝ. Βιιεε 2ειετιιιιεε Ιιοετειι εεεπ. _ῇε εοι:

ννιι· ννιεεειι, εεεε ειο Βιιεει·ιει·ιΜε εεεειΠεε εεΙιειι εεὶ ?εεεπ

νετεειιιιιιτ, ε» ειε Απ, Με εεεει εΠεεεΠειιιιεειι ειιεεειιιιε

εειιιιιιοιι Ιιετιιιειι, ειοειεει·. - Ρετ εοιι ΑΙΚεΙιεΙιειιιιιε εεετ εε

ειτ2ειι ινιτ ιιιεΙιε ιιιιτ ΜιιιιεεΙιε Βεννειεε - ιιιεΙιτετο Ρει1ε εε

ιιετιιιετ ΒιιιντιεεεΙιιιιε ειετιιιιιειι νοιι ΡειεεετειιοΙιετιι - εοιι

άετιι εε εεεειι σε Βιιρει·ιιιιειιτε νοιι Ρετ ε εε Ηϋιιιιετοιετιι, ι

ειο Με ΔΙεεΙιοΙόειιιριειι εεει· ιιιιι. ΑΙΙιεεε!ιιιιοετιειιειι εεεεεεεΙτ.

πετάω, με: επειιι ιτειοε.;ε, εεεε ι;οτειιο ειο ΑιιΙεε;ειι άοε

ΖοιιιτεΙερρει·ειεε εειιιιτεΙι εε!ιννετ εεεεεεεε;ι ειιά :ιι εΙΙοτειι.ιιά

ΜιεεειΙειιιιιτειι νοτειιεετε ννει·εειι».

ΜΗ εεΙεεειιι εεεννεετι ειεςεΙεεεειιι Νοτνοιιενετειιι ει·εεειι Με

Κιιιι:Ιει· Με Ι.εεειι. ιιιιι:οι· ε.ιιιιοτε ι.τοειιιιιιο Κιιιιιοτ, ιιειιοιι ειε

εΠοε ιιε.εειιιεεεετι ννοΙΙοιι. ιιι Με Βειιιι!ε, ιιι είε Ηειιεννετεε

ΙοΙιτε ειο. ειιά εεεει ειι“εεεετειι ειοε ειο Βετ'εΙιι.ο. Αεοτ εε εΙοιει

ιιιεΙιι. ιιεεει, εεεε εο!εεε ιιι Πιτειι Ι.οιετιιιιΒειι εεεννεεεετ ειιιε.

ιιοιιι, εε ειιενι·ιεεεΙιι ειεΙι εοι Πιιιειι Νει·νειιΚι·ειιεΙιεΙτειι, ειε

ρτοει·εάιοιιτ ειιιε ειιά ειι Μειιιιιιιεειι. ερεεειεεΙιειι Ζεει.ειιεειι

εΠιΙετεεειι. Ατι·ερειειι εεε. ίεΙιτειι. Ηιοτ εεΙιεἱιιτ εε ι ιι τζετ νοιι

εοιι Αιιεει·ειι ειιι ιιιεἱετειι ΖιιειιιιιιιιιιιιΒ· εετιιιιεειι ειι Ιιεεοιι,

εεεε Με ειιτειιι' εετιιΜ. εεεε άετ Βτεετε ιιι ιιοι· Νετνειιιο!Ιο

ειιι! Ρ`εεει·, ινειιτι Ατεειιενει·ει·ειιεΙι εεεΚεεετιιιιεειι Με, εεεΙεεε

τετ, ιιιινοΙΙειειιάιεετ νετ εἱειι ε;ε!ιε Με εει εεειιιιιι ε.ιιεςεΙοι.πειιι ι

Νετνοιιενετειιιο. Βε ιιιιιιιιι εεετ ἀἰεεο ρι·εετεειειιεο Κτε.ιιεΙιειτ.

επι. ιπι ετινε.εεεειιετι ΙιεεειιεεΙι.ει· εο,ειιιιιειι ιιπε εεεε ειιι' ειι

εεεετεεει· 5εΙιννεεεε εετιιεειι; εε ττετειι εεεπ πεοε ειιάετε ι

Ξειιεε!ιεεεειιετι ειπε. ειε ιιιι Ι(ιιιεεεεΙτει· εκει νιιτΙιε.ιιιειι

(Αεεεεεντειι'ιιιιεειι, Πεεετειιεττειιςιιιιιτοιιι. εετιιτ, ιιιιεε ειιεε

Ιιιοτ Με Ατεειε ειιά άετ ιιιι€ειιει.τειιεε Βτεεω εεε ιιεεει νοτ

ετειιεΙιτειι ειε ντεεειιι|ιεΙιε θτεε.ειιο εεε ΕετιεεΙιτειτειιε άετ Κτειιε

Ιιειι: κι. ερι·εεΙιειι Με ιιιιεεεΙιε;ειι Βεεεεεεεεεεειι. εεεε ε;οτειιε

ειε Νετνοιι ι.τεΙε.ιιιιιι. ινει·εοτι. εττειιιιιοτειι, Με ειο Αι·εειε ειι

Ιειει.ειι ιιεαειι. Βειιιιςετ ειιιε εοιπο ειςιιειι Με ειιετε Βε

εεεειιιιιιιιτειι ιιι ετεεεετ Ζε.εΙ εε, ντεΙειιε εειςειι, εεεε στο

ετειιε Βιιιάο εεεπ νοιι Πιτ ειιεεεεετιεο Βειιιιειι, θετοεοΠιιιιι

ειιοτ ΜεάιιΙΙε εε!ετιι.τιικε, Βεεεειιιιιει·Κεει.ι·ειιιτο σε" ΒριιιιιΙ

ι:ειιςΙιειι ιιι εεεννε.εε ε.ιιεεΙεςτ. εειιι Μιιιιιειι ειιά εεεπ ειιτειι

Ατεειτ εειιετιιιι εεεεεεειιτε ινει·ιΙειι εειιιιειι. Με ιιι Γειιιι!ιειι

επεΙιε!ι νετΚειιιιιιειιόειι ΒτεΙιιιειιιι€ειι οιιετ θεεινετιι6τιμεειε -

ειιεΙι ινειιιι ειε ιιιι ι·ειΓοι·ειι Ι.οεοιιεεΙιει· εεΒιιιιιοιι - εετιιεειι

ειιι' ειιαοεετειιετ ΚΙειεΙιειι. ω· Νει·νἱ ερειει ειιά :ιειιει.ιει, εε

ιιοιι εεει· ιιπε ειε νεΠε Αι·εειι. ειι€ειιιιιιοι ννιιτεο.

Πιεεοτ Αεεειιιιιτε άοτ Ε) ε ι ει; ετ 'εεεειι Ατεειι εεεειιιι πιιι·

;.ι;ε.ιιπ εεεειιεετε ιιιιετεεειιιιτ, εεεειιιεειιιι ειιά ιιιιΠι!ε.ι·ειιά. δε, εε

εειιιιιιι ιιιιτ νετ, Με εε πιε.ιι Μετ πεοε νι·ειιοι·εο!ιειιάε 6εεΙιιεεε

ιιεΙιειι ιιιἰιεει:ο ει!ε ιιιιεοι· Αιιτετ εε εετε.ιι. ·

Ιιι άετ 8εεΙιιεεεεει·ειεΙιι. Με Βιιιιιι:ςει· ειε Αιιιετειιο!ι

Ιιτ·ε.ιιεεειτοιι άοε Νετνοτιενετειιιε ιιι τ'ειεςειιιιο ει·ει θι·ιιρρειι:

1) Πε ντει·ιΙειι εειιει·ιιι ΙιεΙιε Αιιτ'ετιιετιιιιςοιι :ιιι Με ιιε τιιιε

Ιο ιι Βεειιειι ειιι! εοιι ιιει·ιιιεΙειι Βι·εετι εεειεΙΝ. .-ιτεοιτειιειιτι

ιΜειι, ΑτεεἱτεειτετιΙιἱειι.

 

2) ΕΣε ειιτΙετ Πιτ ειο ιιοτιιιεΙο Ε'ιιιιΙαιοιι Κοιιι ιισειιεεεεά_στ

Μετα: ειιιιι. ΠτεεεΙιε τει ντεΙιΙ ιιιιιιιοτ ειιι (Με ε. Β. 8νριιιΙιε,

ΒΙει οπο. .ιο πεοε άετ Θιτ'ιε.ι·ι: ιετ άετ ΑεΙειιί εεε Αιιιετε.ιιεεεε

"Ι-80ωο(18Π_ Ροημιωτιιιεειι, 'Εεεεε, εειιιειιιιοττε θεεεειιιετΚτειι

Κιιιιιιτειι, Ρετε.Ινεε. .

δ) Βε ινοτάοιι ειιι2οΙιιε Βε!ιιιειι νοιι .νετιιΙιοτειιι ιιιεεεειει·ε

Εεεε;;; ειιεεΙεετ, ειιι ειιι' Με Πε.ιιει· όιε'ιιετιιιεΙε Ε'ιιιιΙαιοε ιιι

ετετεεειι. Με εετειιιιε.ι·οιι Νει·ι·ειιετιιιιεΙιοιι:ειΜΜ ιΠΘΙΒΜ Μπι·

ειιιιετεεε $ετειιι.τεεΙει·εεειι, ειε ερεεειεειιε ΡετεΙνειε," ειο Μιτο

ιτερΙιιεεΙιειι Βτετειιειιιι€ειι ιιι θειειι,ε,ε.τε ειιά Βιιεεειιιιιιιτε.

ειε ιιι·ιιιιετε τω". εεειεεεε θιιτιειιεειι·ερΙιιο. ινεετεεΙιειεΙιεε

ειιιεε Με ετε,ει·οεειι·ε. ιιετνεεε Βι·ι:ειιειιιιε.

.ϊεεειιειΙΙε ειιι εο!τοιιειειι ιι·ιωειε εεε Ντ. 1 πειιεειιι.ε Πτ

εεειιε νετΙιειιιιιιειι. [σε ι.:Ιε.ιιεο. ειιι ικ·ιτεΙιειι ,ιτε.ειιιιε ιιιιεεΙοετοε

ειιά ετιιεΙιι·ιεε Νετνειιενει.ειιι ντιπ! ειιι·ε!ι Ατεειε ιιιεΙιτ άειιει·ιιε

ετιιιι!ι μειιιεεΙιι. Νε.ιετΙιεΙι τετ εε ειιι ΙιειιΠε νετεοπιιιιειιεεε:

Νοιιιιιιε, Ιειιι.τεειιοι·εεε, εεεετ ιιπε Αιι·ορΙιιοιι ε. Β. πεοε εεετ·

ιτιοεοιιοιιι νεΙοειρειΠεΙιτειι. Αεετ Ιιεττο άετ ΒειτεΠεεεε ειιι αειι:

ιεεειιιιτΙ ιιιιε;εΙεεεεε Νετνειιενετειιι? Πεεε ει· ειεεετ, ειιι;ειι ντιπ

ειε ειιιε 20. Με”. ιιιεΙιι.ε Αειιοτιιιοε εειιιει·ει: εεε. ιει πεοε

Ι:οιτι Βεινειε, ειιιε Ιετιιειι ω· πεταει εοι Βάιιιιι;ει·. Με Με

1 »νοιιι τετ ιιιειιιε Αιιεἱειιτ ειε ιιιἱτ εεετ ιιεΙιοΙιεςειιεεε ΒειειιιοΙ

ετιίιιιιτοιι, ιιιιεΙι εεΙεει. Με »νετ ιθθ3εΟ .Πιιιτε Μι, εΙε ιειι 111

'Ι'ιτεΙ ιιιιι·ειι ειιι Μιεενετετε.ιιειιιε οιιιο Βει·ρ_·ιειιτ ειιι·ειιιιιιιτειι

ιιιιιεετε. ειε οιιτεεεἱεεειι ιιεετ ιτιειιιε μεσω ντιπ. Πει εεεε νετ

Πιιιιεε!ννετάειι ειιι θεεεεΙι ειι εττειεΙιετι, εεεΙοεριο τω ιιιιειι

ειε 1ετετοιι ΒιιιιιτΙειι ειιι θΙιτοιιεεεεειι, 8εεννιιιιΙεΙ- ειιά Πεε!ιε

' Κοιιε,ιςοϋιεΙ ιιιιε ειιι. εΜετιιεειι Κιιιοιι ινεἱιοτ, άετ Με εειιει:

ιιιιιτιετ εΙιι Ιοιειιιιιεετεειι.τει· Γιιεεεειιεετ ννετ. Με ιντιτ ννεει

ο εεετε;ι. τΙε.εε Μι πιιι· ειεεεε ΜεΙ εειιει·ιιιεεεεεΙιεάετ Ιιεεο.

ο Λεει· εεεειι ειιι ειιεετειι 'Ι'ει:ε ιιιεειιτε Με ΙιιΙοιιιε ΡτοπιεεετΙοιι.

ειιτεε ειο ειε Βιειεςεοιε άετ Βειιιε εεεεετ πετάει, ειιά "Με

ω". Τεεειι εοειιειε ιεΙι εοιι ΖννιοεοΙ εοι βοιειιοιιΙιεΙΙ οειιε .ειι

ειιτειιΒιιιι€. ]ε εε Ιιειιι ειιι· εεεειιεετε ΙοιεΙιτ. νετ. Με σε ιεΙι

ιιιιτεΙι Με εεεινετε Εειεειιιιε; εεεεετ ττε.ιιιιεττ εεινεεοιι ινε.τε.

Β'τοιΙιεΙι εΙειιεε Με ενειιΙ ειιι εεετ εεειιιιιιεε Νετνειιενετειιι επι

ειιά εειεει·εειειετοιι θτεεεε!ιοτιι

οεειεἱεε ιιιεΙιτοτο νοιι ιιιιε εεετ εετερεειεεε Ζειιοιι εεετεεειιάοιι

Ιιεεειι --ιιιειιετοΙειιεε Αιιεττειιειιιιι.τειι ειιά ΙΒιιτεοετιιιιε·οιι ειτε

τοιιά άετ Κτιοε·ε ιιι Ζοιιι.τεΙειειειι ειιά άοτ 'ΜΜΜ, ειιετ ιιιιεΙι

ε.ιιεεΙιειιάε ινιεεειιεεεεΓιΙιεΙιε Αι·εειτειι, άειιειι εποε Βειεοιι

νοιι Νεειιιοιι ιτεινιιιιιιετ πετάω. (Με ειιεΙι εειιεε ειιι ιεε

ο ειιτειι ιιιειιιε Βττ'εετιιιιε;οιι Με Απε ιιι άετ Πεεει·εοιιςιιιιτε κε

ι εειιιιιιειι. ότι" ειιι ινιτιιΙἱειι ετεειιιιεεε ΖειιττεΙιιετνειιενειειιι

ι ειιτεΙι Ατεειι. ιιιεει. επε!ι Μπι.

Αεετ επε!ι ιιιεειιικ ειιι” Με εννοικο θιιιιιηιε εεε Βιιιιι

εοτ'εεεειι Αιιτ'ει·ειιεεει·ε.ιιεεειι.ειι, ιιιεεεεε ιεε ειιι· οιιιειι Βιε

ιτνειιά ετΙε.ιιεοιι. ΝεεετΙιεΙι ειιιε ΒνειιιΙιε ιιι άετ ΑετιεΙεΧω (κι'

· 'Γεεεε ιιιικιβετ ΡετιιΙγεε. τετιιει· θιρει.Ιιετιο, ΒΙει Πιτ ιιιτε ερωτε

εεεειι ΜΗιιιιιιιιεοτι εεε. νοιι άοτ ι.ττεεειοιι Βεεειιτιιιις. θε εεοτ

"Με εεε Πι·. 'Ι' ι Ι ι ιι ε, Ιιείτετ άετ εΜΜι.ιεε!ιειι Ιι·τειιειιιειεΙι ιιι

Παει, ειιι εεετ ετΙειιι·ειιετ Νετνειιει·2ε, ι·εεει. Με, ννειιιι ετ εε.ιςΙ.:

αΝιιτ ιΠειειιιεειι Ηνιιιιιιιιι!ιοτ εοειιιιιιιιειι 'Ι'εεοε εεετ Ρετε!γεε,

ιιει·ειι Νοι·νειιενετειιι ω” άΠερειιιεττ Με». Ετ ερρειιιοτι εειιιιτ

τω” άετ ΕΠΠιι ιτε ι·'εε!ιειι τω” νοιι άετ Ατεειι, ετ ιιιειιιι

ιιιιτ, ιιεεε Ρετεειιετι Με ΜΜΜ: ειιεοιεςκειιι ειιι! .οτιιΜιτιειιι

Νοι·νοιιενετειιι ιιιεετ Τιιεεε εε!τειιιιιιειι, ειιεΙι ννειιιι ειε Βνειιι!ιε

εεειιἰτἱετεοιι. Με Ιιετιιιο ειιεΙι εοιι Αιιεερτιιειι ειιιεε εεεειιιοιιεειι

ετιαΠεεεοιι Αι·εεεε: «ειε 8νρειΙίε ιετ σε Ιιτει'ι.ιεε εοιπο μπω

εε εεΓειιι·ΙιεΙι ιιυά ιιιεπ νει·εεεειιο ειε Με ΕΙ'088θΠ ΩΠ00Ιαιωθι“

Βιιιτειι, εειιιι ειε εεεειιιιιιειι εοιπο εειςοιιετειιΜιοιιειι». Ιιι ιιιει

ιιετ Βιιιιιιετιιιιε εε!ιοιιιειι ειιι· ιιιιτ ειειοιιι€ειι Κιεεετ ιιιιεΙι

Ι)ιριιι.εει·ιε Ι.εειιιιιιιι.τειι εεεειιιιιιειι ειι Ιιεεειι, ειε ειιιε «ιιει·νε·

εειι» Γε.ιιιιΙιειι ετεπιιιιειι. ΒειΙϋ.ιιίι·.τ εειιιοι·Ιιε: εε ιιιεΙικ Με Πτυε

εεετιε εεεΙιεΙε εε Με ΙΑΠιιιιιιιιεειι εεε ινειειιειι θιιιιιιιειιε τει·

ειι!εεεε, ννοιΙ ινειετειιιι άοτ Κτειικιιειτ εε νιεΙ ειιι! εε ιιιιΙιεΕπειιά

ε·οειιι·ε·εΙε ννιτά, ειιιε τοε!ιε τεερο!ιτε.εΙο Αι·εειιεΙειετιιιις, ινειιιι

εεε '/σ ειιετ '/ε ειιιιιάΙιεΙι εεεεειεει.

Βάι" ιζετε Ε'ετιιιιι!ιοτειι,ε άοτ 8. Θτιιρρο ε". με: εεννιεε

ιιιιειιι”ε εκει". Ι)εε κι ειιιε εεΙιτ ;ςι·εεεε ειιά ννιε!ιτιςε θτιιρρε

νοιι Νει·νειιει·ε.ιιεΙιειιετι, ειο ε.ιειιτειι ειιιετοιιι, σε” Με Νετ

νοιιενειειιι ειι ιιΙειιι εάοι· εειιετ. ειι εεεννεεΙι ειιεοΙοι.τε ινιιτ,

Με» ιτιιεεειιιιε Μ. εεε νετει·ειιεΙι κοιιιιι.τειιε εε ει·εει.Ζοιι, ιιπε

' άε.Ιιει· ειιτειι ειο Γιιιιιιιιιιιι ειιίεεει·ειιεΙιε Μπι. εε ιιιεΙιτ ιιιοτΙιετ

ειιιε.ςε εεεειιειιιιεε Νειιτεεειι εεεϋτοιι, ε. Β. ειο εετεετε!ε Με

, εριιιεΙε Νειιτεεε!ιειιιε? Πε εεΙεΙιε ιιιιιιιεεΙΙιεΓεε ΑιιΙειςειι εεἱ

Κιιιεοι·ιι ειιι·ειι δνρειΠε, ΑΙΙιεΙιεΙιειιιιιε ειε. άετ Β!τετιι εεειιιετ.

εειιι εϋιιιιειι. ειιά εΙοεο ΚτειιεΙιειεειι Γετεειεετ νει·ετειιεε ειιιε'

εε ἱετ ειε ει.ειιει.ιεε!ι ιιεεΙιε;εινιεεειιε ει.ειιεε Ζιιιιειιιιιε άετ Νετνειι

Κι·ειιΕΙιειι.ειι (ειεΙιε τετεεΜεεειιο Ιιεεετιενει·ειεΙιει·ιιιιεεεετιεειο)

νει·ετειιεΙιε!ι. Πεε ΜειιεεΙιειιε;εεεεΙεεει. ειτε ιιιιιιιετ αιιετνϋεετει

ννειΙ εεε Νετνειιεγειειιι εειιενεεεει· ειιά Με Δτεειιεεεερτεεεε

ιιιιιιιετ ετεεεει· ινει·εοιι. Απι Ιιεεειειι ιιι6ειιιε Με εεε Βεειι1τει.

ι ιιοι· Βιιιιι 8ει·*εεεοιι Β'ει·εε!ιιιιιιςειι εε ίετιιιιιΙιεττ. ινιεεειι: σε

Αι·εειτ, ειιεε ειιι Ποεετιιιεεε :ιιι Αι·εειτ, ειιι με: εοειιιιιιεε

Νοττοιιενειειιι ιὶειιετιιτΙ εεεε.ειΒειι εεεπ. ιετ ιιεεε πινοΠεΙεετε.



51 Β

- Α(ι11ιι·ειι(·1ιεπρ ει((12ιι1ιε(1(επι. Ε1πι2ε1(ιε Α(ιεεπ·ε(ιε;(((ιε·ε(ι·ει·εε(ιε(ε(π

81ε1ιει· (εε εεεπ. (1(ιεε (ι(ιε1ι ειυε εςεει·61ιι(11(:1ιε Αι·1)ε1εεΙε1εειι(ιε

ε(:1ιννετε, ιιπι1ιε111πι(·ε Νει·νεπι1(πε(ι1(1(ειεεπι νει·(ιιι1εεεεπι 1((ιιι(ι.

ενεπιιι (Με 1ιεεπεεΐε(ι(1ε Νετνεπιε)·ε(εππι ε.1ι((επ·(πι 1(1ε1ιι ιιπιά

εε1ιννε(:1ι ε.ιιεε1ε,(.(ε ενω; (Πε θε('ε.1(π (Με ε.ι(ε1ι νεεεε(ιε11ε1ι εε

ετε1(ςει·(, ενεπι(ι εετ Τι·ειπ;ςει· ειιιεε εε1ε1ιειι εε1ιινεε1ιεπι Νει·νεπι

εγειεππιε 8γρ1ι111ε εε ((1ι·(επε, (1επιι Α11(ε1ιε1 1`πϋ1ι(ιε ε(1ει· εεπιεε

Βε1ιν(11ε1ιεπιεειι (1εε ει(νεπιεγεεεπιιε (1πι('ε1((1ε(ιε1(πειι1(1ιε1εε(ι, Ιιι

εει(11πεε1εεεε εεε.) ει·1ε1ιε.

Πε ιεε εν1(1επι(, (1εεε Β(11πι.(εετ (Με εο1ε1ιει· Βεπ·ε1ε1ιει·(ππιε

ιιπιά Κ111.π(π(ιε· (1ει· Αεε1ο1ε)ε1ε ν1εΙεπ Νει·νε(π1(ι·ειι1(1ιε1εεπι (ιιιε1ι

(Πε Ρπορ1ιγ1ε:(ε (1επεε11ιεπι εε1ιπ (;ε16ι·(1ει·ε Με. Μιιι νεπ(ιιε1(1ε

(Πε Ππεεε1ιεπι, (Πε ει( π.τι·υεεε Αι·1ιε1(,(((ι(1 (Πε Κι·επι1(1ιε1εεπι ννε(·

εεε νεπππι1ε(1ειι. Ε(11(ιε:επ εε.επε (μια. 51 θερει·εεεε(1πεε1():

«εεε 1(:1ι (ιιε1ιιε 'Γε1ι1εε1ιε(ι εε1ιι· ενεπιι(ε εε1πεπι 1εεεε. πιει· Πε

1ι(ιιι,επειι ειιεεε11ε. (Πε πι1ε1ιε ει·(ιι11(1επι, εε1ε ε1ε (Με Βι.((πι(1ε(ι

(ιπ·1πι1ετεπι. εε( 8(ιι(ιιε(ιεε1ιε1(ι (1(ι(ι1((Ιε Βτ111επι ει·(ιε·ε(ι, εε( )ε(1ει·

Υε(·εε1ι11(ιιππιετ(((ιε· εεεοτε ΠΠ· ε1ιι(ε;ε Τ(ιεπε ει( Βεεε ε;ε1πειι (ιιι(1

)ε(:11(:1ιε Α(ιεει·ε(ιε;πιπιε Π1ι·ε1ι(επι 1ει·(ιεπι, ε1πι(1 (Πε Βε1ιεπι(11(ιπιπεε

π·εε((1(εεε εε (μπαι εεννει·(1επι, (Πιεε Μ( (ιι1ε1ι 1ε(ηςε (πι άεπι (εε

(1((πι1(επι 1(·ε(πεπι 1(ει(ιι(ε, 1ι1ει· (Πε 1.6ει(πιε άει· 'Γεεεε(1ιεπ.(ρ1ε εε

-1(ιιι(1επι ει( 1ι((1ιεπι. 111ε Με( ε1ε1ι (ιεετ εεεε(ε·(, (1εεε ενι·(ιι· εε1ιι·

νιε1 πιιε1ιπ· Με 1'π·(11ιει· ει·πεἰε1ιπ. Μιά - Β1εεεπι1ε.1πει(ιπιεεπι ε. 15.

1πε1ιε πε1ι (ι(ιπι (ιιε πιιε1ιπ εεεεε1ιε(ι - ά((εε εε ε1ιει· ε1ε_)ε(εε

(ιεε1ι ιι1ε1ιε εε11(ιαε. ι(πι(ει· ε11ειπ 11(ππεεεπι(1ε(ι (Πεεε(ι 1(επι(1ε·ειειι

(1εε1ι ν(1ε(1ει· εε1εεεπι(11ε1ι (ιε(ιε Βγππιρ(ει(ιε>>.

Αε1ι(ι11ε1πε ρι·ερ1ιγ1ε1(ε1εε1ιε Μεεεπιπ1ιππιεπι ν(11π(1ειι ε.(πε1ι εε( άεπι

(ιιι(1ετπι Αι(11ι(·ει((:1(1(ι·ειι1(1πε1(επι ενει·((πε11 εε1πι.

' Αιι(:1ι (Πε Πε1ιειιενεπε1ε1ιεπ·(ι(ιεεει·εκ1ε επε11(ιεπε (1ιιι·(:1ι (Πεεε

Γε.(εεε1πειι. Επι Κ11ε(ι(. άει· θγπι1((111ε ).(ε1ι(ι1ιε Με, ν((ιι·(1 (πιιππιει·

πιει· πιιι( επ·1ιϋ1ι1ε(· Ρι·(1ιπι(ε επιεε(ιε((ι(ππε(ι; Με ειιι εε1ε1ιεπ· (Πε

Ιε(εεε(ε(π Α(ι:ειε1ιε(ι νοε '1'((1)εε, εε Με( ει· ευπ11ε1(ε·ειν1εεε(ι,

π((ειε(. επιιε Β(:1πε(1ε(ι 1ιε1(1ει· 'Γε(1ε. 1Βε (ει: (1ε(:1ι 1(1ε.π, (1εεε, (πιιπ

(πειιι εε πιιι( ειπιεπιι ε(πιε1ε1ιεενε11ε(ι ιιπιά πι1ε1ιε (με: ιι(ι1›επιι1εεε1

εεε Κ1ιειι(επι ει( (ει: Πει. ει· (Με εεε1((πιεπι(1ετ 'Ι'(ιεεε πιι1ι1,(ε ιιι

(Πε νει·ε1υ1ιεπε(ιε ειιι( 10-15 .Τιι1ιπε ε.(11ε·;επιειιπιπιειι ιι·ει·(1επι

1(ε.(((ι, ννε(ιπι"ει· (Πε ο11ει( ε1(1πιεπ·(επι ρ(·ερ1ιγ1ε1(πεἱεε1ιεπι 111εεε

(ιε1ι(ιιεπι επ·(ιι11(. 11(ιιι_ νει·επεεεε (ι1(:1ιε, (1(ιεε (1ιιπ(:1ι εε1(:1π ε1(ιε

νοπειε1ι(1(;ε ιιπιά π((1ι1ε,ε 1.ε1ιε(πεννε1εε (ιιι(1ε(ε (1ε.ε Ι.ε1ιε(π 1ιε(1ι·ο

1ι(ειι(1ε θε1ι11(111ε1ι1(ε1εειι νεπιπι1ε(1ε(ι ενει·(1επι. Με (Με ρεγε1ι1εε1ιε

Ψε1ι1εε1ιπι(1ε(π ε1(πεε εε1(:1πεπι 1ί11επι(ε(ι (περι (Πε Αιι(πιε1ιπιπε Π(

(Πε νεπε((:1ιει·(ι((ε; ν1ε1 1ιε1, (Με (Πε θεεε11ε(:1ιεεε εν1π(1)πιι 1)(ιι·(:1ι

εε1ιιι1(ε (ιιππ 01ει.ν(πι(ι 1ιεεε(π.

Β11ε1ιεπεπι2ε1εε(ι (πιε Βεερπεε1(ι(πι()επι.

Τεεε1ιεπι(›ι(ε1ι (1επ Τ1ιεπεριε πιι(ε εεεε(ι(1επεπ Βε

π11(:1(ε1ε1ιε1Βιι(πε (1ετΤ1πε(ειρ1ε ε.πι(1επι Βετ11πιε(·, 1ν1ε(ιε(·

ιιπιά επι(1ετεπι (1ε(ι(ε(:1ιειι Κ11(ι11(επι. Ηεπεεεεεεεεεπι νεπ(

Πι·. Μ. Τ. Βε1ππι1 πε π. ΙΙ. Α(111. (νεπ1εε νει(

11. (Ϊεε(ι, ν111επι (πιε Ι.ε1ρε18. Κ). Θ" 400 8.).

1)(ιε νοιι άεπι Με Εε(1ε1(εεπιπ άει· )ν1ειιε(· 1(11πι1εε1ι-(επερειι

ε1εο1ιε(ι ννοε1ιεεεε1ιτ(Γε ιιπιά ι(ει(επ(11(ιπ.(ε πιιι(:1( (Με Ηεπειιερε1ιει·

(1ι:(ι νεπε1πι (Με Ρπ·(ι('. Η. 11ιε π·ει·(1 ι) άει· «Βιιιγ1(1ερ11(11ε άει·

ρπε1(ε. Με(11εἰιι» 1πε1(επιιιεεπι νει·(ε.εεεπ ει( Βιι(ιε (Με νεπ(εεπι

.1ε.1(πεε επ·εε1ι1ειιε(ιε ε1ιετερειι(ιεε1ιε Τεεε1ιεπι(›(ιε1ι Με, Με νεπ

ειιιεειιεε1ιεπι (πω, ενεεεπι εε1(ιει· Βι·επι((1ι1ιεπ1(ε1ε ε1(ιε εε ε:εε·

ε(1(.(ε Αιι(π(ε1ι((ιε εεεεπι(1εππ, (1(ιεε ιιι((:(ι νεπ1ιε.1επι1εε(πι11.εε1ε; Βιιι·

εει· Ζ(·1ε ειπε 11. Α(111εεε "Με εςεικοπ(1ε(ι (εε. Με πιε(ιε ΑΜ

1(ιεε (εε εεε( πι1ε1ι( 1ι1εε ειιι Α1ι(Π(ι(:1( άει· νει·1πετεε1(επι(1ε(π.

εειι(1εππι Π( ((11επι Βιιει·11(ε(ι (1(ιπ·(:1ι Βεπ11ε1(ε(ε1ιε1επ(ιεε·, άει·

(πε((εεεε(ι 11'οπ·(ε(:1(π1(εε άει· 'Ι'1ιεπεριε νει·νε11ετε;ι((11ε;ε ιιπιά άει·

1πι1ιε1(. (1επεε11ιεπι (Πιι·ε1ι Η1((2(ι111ει(πιεπ πιειπεπ· Κε.ρ1εε1 νεπππιε1((·ε

ει'()ε(1011. 8ο ν(π((π(1ε άει· Τ1ιετεπι1ε (1επ· Κι·ε(ι1(1ιε1(ειι ειυε 1(πιτ2ε

1)ι(ιε·(ιεεε11( νεπε.(ιεεεε(:1ι1ε1((; 1”ει·ιιετ εν(ιι·(1επι "νει Κεριεε1 (11ιει·

ε1(επιειιι1εε1ιε Απε(ιε1νει·οι·(1(ι(ι(ιε ((πι(1 111ιει· (11ε.(ε(1ε(:1ιε Κ(1(·1ιε

πιει( ((((εςεπιειπι(πιεπι. Τπε(π ()επ Ζ(ιπιπ(1ιππιε εεε Πππι('ε(ιε·εε (πιιι

επι( 1)ι1ι(ε1, (εε άει· Ρπε1ε εεε Β(πε1ιεε (1επεε11ιε ε·ε1)11εεε(ι

(2 ΜΜΜ.

Ο1ιπιε ?)ννε1('ε1 (ν1(·(1 (Με 1ι(ι(ι(111ε1(ε ιιπιά 1ι(11ιε(:1ι ε(ιε).(·εε(εεεε18

Β11ε1ι1ε1πι,(1((ε (Πιι·(:1ι (Πε ε(·ινε1ι(ι(ε Π(πιεπ·1ιε(ε((πιε; επι Βπειπε1ι

1ι(ιι·1(ε1ε Με Νεε1ιε(·1ι1εεεεε((1ι Π( (1ει·Ρι·ε.ι((ε ν1ε1Ξεννπι(ιεπι

Με, 1(ι εε1πιει· πιειιε(ι Βειππεε1((ι(ιε εἰ(ιε πιεε1ι επ·(3εεεπε Ζ((1ι1

νοε 11'πειιιι(:1ε(ι ι((((ει· (Με ρ(·ε1(ε1εε1(ε(ι Αει·2(επι ε1ε1ι ει·ννει·1ιεπι 1

(Με (Πε ετεεε Αιι11ε.ε·ε.

Βει·πι1(ε1°1.

 

Μ111ε11ι((ιεεπι

εεε άει· θεεε11εε1ιεεε (π·ε1πε1εε11ετ Δει·εεε

επι Βιμ..

81επιππιπ; (πειιι θ. Αρι·111905.

Ρ.1(1ετ '1'(ιε·εεεπ·(1πιιιπις: 1)π.Επιεε1(πιε.πιιι (1ειιιε(ι·

εετ1επε ε1ιιεπι Ρε11νο(ιΡ1εγι·1(ιε1ε π·((επε ε1ιπεπι1εε.

π( πι1νετε ει11ε. Βει· 50 .1ε.1ιι·ε ε1εε Ρε.(1επιε, Ηε1ιπ·ε.επ. (εε εε(

πιει· Αιιεςε1ιε (ιε(:1ι (Πε νεπ· εε. (3 111επιεεειι (.εεε(ππι(1 ):ειπαεεεπι. 1)ε.ε

1ιε1(1ειι 1ιεε;ειιπι (ειε ι·εεειι Ε'1εε1(ε(ι, (Πε ε1(:1ι πω( (111ει· άεπι εεε

Ζε(ι Κϋι·ρεπ νει·(ιι·ε1(εεε(ι, (1ε1ιε1 Βε1ιε1('ε(·ιιπιε; (1ε(· Ηε.ιιε ιι(ι(1

ἐειεινε1εε εεει(1(ει·εε .1(((:1πειι. Ν1ε(πι.(1ε Νεεεε(ι ε(1ει· Β1ε.εει(1ιπ1

(ιιηε_·.

Βε1ε εε. 8 1(1ε(ιιι(επι 1ιε'(1πι(1εε ε1(κ1ι (1ει· Ρε(1ε(ιε ἰ(ι εετ (1ετιιιε.

; εε1ε,ε,1εε1ιε(ι Αεεε11(ι(ιε εεε Κτεπι1(ε(ι1ιειιεεε. Βε1 εε1(ιει(ι ΕΠπιεπ·1εε

εεε (1ε(·εε11ιε 1'ο1εε(ι(1ε(ι Βιετιιε: · . ·

Με Εεεε εεε (,ς(ιιιπεπι Κ(5πρει·ε εεεπ1( .(;επ11(ε(, (1ε(ιε1πε1ι ((ι1ι1

ει·1ετε, ιπεπ(ιειι1:11(:1ι (ιιι (Με 11(ιεει·εκ(.(·επιι1(ε.εειι. (Μ) Ψθ(116(Με11

(εε (Με θ(εε1ε1ι(. 1ιεεπ·ο(ΐε(ι. Πε1ιεπε11 εεει(1(ε 1(1επειι(ϋπιπιι;;ο, επι

(1ειι 11(ιεει·ειπετειιι1εεεεε ιιπιά (Με Ψ(›π(1επει·πιιε(ι πιιε1ιι· 1ε.(πιε1Ιεεε

Α1ιεε1ιε11ει·ιι(ιε; (Με Η:ι(ιε. Με 3ε1ι(ιερεπι ε1εεε(ι 1εεε ω. (Με

('ε11ε(ι 1ιε1ππι 1)ε,ι·111ιει·εεπε(ε1ιειι (τι 111εεεε(ι ((1›._Βε εεεεε1ιε Πε.(ιπ

ε(ιεεε.11. (Πε Κορ1'1ιε(ιε (ει. ε1ε1(:1ι1'ε11ε (Με Βε1ιιιεεεπι 1πε(1εε1(ε.

[Πε Ν((επεΙ ε1πι(1 (ε1ε.(ιεεπ((1 ιιπιά 1ιπ11ε1ι1ε. Με 1ιιε·(ι1πιε1- (ιιι(1 νει·

(1επ·ειι θετν11(ε1(1ι·11εε(π (πει·,(επεεεει·(.

Ν((·εε(ι(1ε 11(ν1ε(ι ε1(·1ι Κπιεεε1ιεπι, Β111εε1ιεπι ε(1ει· Ρεπιε1ιι; ει(

εἰ(ι1ε·_ειι 8εε11επι Κι·(ιεπε.(ΐε1(1:ε (1Βι(εεπ1(ι(1εεεπι). Ο('ε;((110(·111111(1 πιει·

ιιιε1, Πι·1πι ι(επ(ιι(ι1. Ε1ε 1ιεεεε1ιε 2ε1εινε1εε ειι(ει·ε(εεεεε .1(πε1(επι

νοιι ενεε1ιεε1(ι(1ει· 1ιιεεπιε1ν1(11ε, εεεεϋπεεε Α118·ε(πιει(ι1ιε11(ι(1επι.

1λ11(1ιπ·ειι(1 εε1πιεε Α(ι1”επιε1ιε.1εεε 1ππι Κ(·επι1(επι1ιε(ιεε (εε1ε άεπι .Πι

ιιπι(ιι·) Με ε1(:1π (Πεεεπ Βεί'(ι(π(1 πι1(:1ιε ενεεεπιε11ε1ι νεπε.(ι(1ει·(.. Ιιι

('ε1ε.ε (1επ 'Ρ(ιει·(ιε1ε 1ε( (Πε Β(5(ιι(ιε εεεν(ιε ε(ιπ·11ε1(επεεε.πιεε(ι. (Πε

Αεεε1ιε1(ει·((πι,ε· (πεε εεειπ·1( πιπιε1ιεε1εεεεπι. εεεπιε(› (εε (Πε 1πι(11ει·(ι

Ποπ( εει(νεε εεπιι(8·ει· ε·ειι·ει·(1ε(ι.

Ε(11ει·εεεειιεε(ι. Με Κπιεεε1ιεπι ε(1ει· Β12(ε(τ1ιεπι, (ιι((:1π Νεεεεπι

1εεπι1ε ε(((επε(πε(ε(ι. Ζε(εννε1εε ειι(((·ειεπι(1ε Ηγρει·1(1ποε(ε ιιπιά

νεπ11εεπεε1ιεπι(1ε Τεππιρετεεπιπεεε1εετιι(πε εν(ιπ(1επι 1ιεεεε.(:1ιεεε; (Με

.1(πε1(ε(ι εεεεεπεε ειοε ιιιιεεπ· θε11ιεπι1πε1ιε(ι(11ε(ιε. Πεε Κεπεετε:ε

ιν1((1ιε Με εεεεπιεπιι(ιιε(π. Βε1'(ι(ι(1 (πεε ε1ε1ιεΠεε(· νεπ1ε.(ι( 1((εεε(ι

(11ε_)ε(ι18επι Κι·(ι.((1(1ιε1(ε(ι. (Πε εε( ((πι1νεπεε11επ Α(ιε1)πε1ε(ιιιε 2ε1(

ιε·ε(11,(; ειε 1(1ι(ι11ε1ιεε Β11(1 11ε(επ(ι 1(επιπ(ε(ι. Με: Ρεοπίεε1ε,

Πε1πεπ( π(ι1›επ, Ε11(2επεε. εεε.. νε11εεε1(ι(11ε ει(εεε1ι1(εεεειι.

1Πεεει· 1(`ε11 πιι(ιεε (ΜΒΜ ιι(ι(ει· (Πε (1ι·(ιερε (Με εε1(επιεπι

Η(ιιιε1(πιι(ι1(1ιει(επι ε1(ιε·ε(·ε11ιε (πετάω, (Πε (πειι _)ετεε ειπε: (1εππι

Νε.(π(επι (Με 1ει·γε1ιτε(1ει·ππι1ε ο(1επ 11ει·ππιεε1ε1ε ει

1ε11(((1νει ειιεει(ιιππιεε('εεε(, πι1ε (1επ·ε(ι '1'γρ(πε Ηε1)(·ε εε1πιεπ

2ε1ε (Πε Ρ(εγπ1ε.ε1ε τ(11ιπ·ε. 1ιεε(:1ιι·1ε1ι.

Ηε1ι(·(ι νει·εεε(ι(1 (1ε.(·(ι(πεει· ε1(ιε πιι(ι11ε;ιπε (:1ιπεπ:(1εε1ι νεπ1ειι

Γε(ι(1ε Ηε(πε1(ι·επι1(1ιε1(, (Πε (νε1ιτε(ι(1 11ιπεε εεεεε(ι νεπ1(ι.(ι1°εε

1(ε1ιιε ειι(1επειι Βπεε1ιε1(πι((ιεε(ι 2ε1ε;(. ε1ε1(ι(ε(ιεινε,ϋεεπ(1εε

ε·ε(πεε(( Κϋπρει· ε1ε1ι (ιιπε1)πε1(επι(1ε Βεει((ιε· ιιπιά 1ιεε1ιε·,π(ι(11:ε

1(1ε1οιι(ετιιι1,ε;ε Αεεε1ιε11'ει·((ιις, ε1((ιε εε(1ε((εε(ι(1ε 1(ι111(ι·ε.(1επι,

ο!ιιιε Κεεεε1ιεπιε11(1(ιιιε·, ε1ι(ιε Β1εεε1ιεπι1Π1(1ι(ες ιιπιά Νεεεε(π.

Ιιι (Με `(1'ε1,ιςε (ε·ιππ(1ε(π νεπ( νεπεε1ι1ε.1ε(ιε(ι Α(ιεει·επι Κπ·ε.(ι1(

1ιε1εε1ι11(1ει· 1ιεεε1ιπ1ε1ιε(π, (Πε Π( 1Β(πι2ε11ιε1(επι, »Με νεπ1ειι( (Με

1Σπε(:1ιε1πιιι(ιεε(ι επι1ιε(π·111"(. νεπ( (Πεεειπι 'Γγριιε πεεεν1εε Μινωι

ε1ιιππι,ε;ειι 2ε1ε·εειι (Με ειιι· Αιι('ε(ε11ιι(ις νεπεε1ι1ε(1ε(ιεπ Νεεε(ι

επ(ιρρεπι Π11ι(·(ε(ι. Ειπε 121πι(π.ι;1(ειε (εε (1ε.ι·(11ιετ (ι1(:1ιε επε1ε1(.

Β`ε1(ε·( (πειι (1επνειι Βεε π( 1 ε ι· (ι(ι(1 Β ι· ο σε ει·ερειΠει·εειι 191πιεε1

1(((ιε, εε (·(·(1.(·ε (Με νο(·1(εεεπι(1ε Ρ((11 Με 1)επ(πι(ι ε1ε1ε ειπ

Γε11(ι(.1ν(ι ε1πτοπι1εε. πεπιει·ε.11εεεε. ει: 1ιεεεπε1πιιε(π,

(νε(1(πεπιπ1. (Με (Με άει· 1$1πιεε11(((πε .1ε(1εεεε1ιιι'ε (Μαι.

ινε1ε1ιει· ειππ νει·ε1πι1ε.ε1ι(((ιε; ε1(ιε 1(1ι·ννε1εετι(-((2· (1εε Βεε;π111εε

άει· Ρ1εγπ1εε1ε ι·ιι1ι(·ε πω” ε(πιρ11ε1ι1ε, (Πεεει· Ρ((11 ε1ιε(ι Με

Ρ1εγπ·1εε1ε ι·(πει·ε επε1εε(ι (ιι(πεε.

Με Ρι·εεπιεεε (11εεετ (ιιιεεε(·ε(. εε1εεπιειι 1Ξπ1(τεπι1(((πιεεε (εε εε(

εεε ε1ιι·επι1εε1ιε(ι ι((ι(1 (Με (ιιι1νει·εε11ει· Α(ιεεπε(ειι(ιε; νει·1(ιιπ(”επι

άεπι Ρ(111επι 1(ε1πιε (;11(πε(1εε. )νειι(π ειε (ιιι(:1ι πιπε1ιε1(πι((πει· εε

(π(ιιεϋιιε(.1,(ε· ιιι εεε11επι (εε, ν(·1ε εε( (1ει· (γρ1εε1ιεπι Πε1ετεε(:1ιεπι

Ρ1(.γπ1ειε1ε ι·(ιει·(ι, εε ε(11ιπε (1οε1ι (Πε 2(ιπιε1ι(πιε(ι(1ε 8((5(·(ιιιε· (πε

Α11ε;επιιε1πι1ιε11(((1επι ει( 11ε.ι·(ιεππι(ιε, ε(1ει· (Πε Κτειι1ιε(ι (επ11εεε(ι

(ιι(ει·1(ιιι·πεπι(ε(( Κτε.(ι1(1ιε1(ειι, ιιιιιει· (1επιειι (Πε 'Γ(ι1ιεπ1(((1εεε

ε1πι(+ιι (((11ΐε11επι(1 1ιε1ιεπι Ρι·εεεπι(εε.(ε ε1ιιιιι(πιιιιε; εε (Πεεε Π( (ιπ

εεε1ι11(ε1(ειπι Ζεεε.(ιι(πιεπι1πεπιε (Με (1επ ιιε(1(ι1εε1ε(·1ι (1((ιι1(ε1ε(ι Πι·

1 1(ι·ε(ι1(ιιπι.ε· εεε1ιε. επε(:1ιε1ππε _)ε(1ο(:1ι εε1ι(· 1·'ι·ε.(.:11ε1ι; νει( .Ι ε(1 ε ε

ε ε1ιπι ε(ιι(1 Π( ειιι1,ε;επι Ρ111(ε(ι ε(ι1πεπ1(ιι1εεε Ηεπεε Πι άεπι ε1ιει·

1111.ε1ι11ε1ιεπι 11γιιιρ1πει·11εεπι εε1'(ιπι(1επι νεοπ(1επι.

[Πε 1ι1ε(ε1επε1εε1ιε Πεεεεε(ιε1ιπι(ιε άει· 1·1ει(ε Με ΠΠ· (Πε Βι·

1(11(π·(ι(ιεπ (Με Ρποπεεεεε πι1ε1ιεε Ρεε1ε(νεε ει·,εεεειι.

111/εε (Πε Βε1ιεπι(11(ιπι,ε; ε.(ι1ιεεπ·11ΐ(. εε 1εε (1ει· Ρεε1ε(ιε (((ι('επιεπε

(Με Ατεεπι1(()ε1((1ε(ιε(ι. ερ11.εε(· Με (11εεε11ιε επ·1”εΙ(ς1εε 1ι11εεεπι.

1πι(πεπ11ε1ι πιιι( Κει·1ιο1ε11(περ111ε(ι (ι(ι(1(ι(ιεεει·(ιε(ιι (Με νει·ε(:1ι(ε(1ε

Ι πιει( Β(ι11(:γ1- (ιιι(1 8ε1ιννεεε1εε.11ιε(ι, εενν1ε Βε1ιενείε11ιε.(1ετπι 1ιε1ι(ιι(

(1ε1( ννο(·(1ε(ι. 1:11(ιε αει(·(εεε Βεεε(ι·(ιπιπ; 151εεε ε1ε1ι ννε1ιΙ 1ιοπιειά

ε1επειι, (1εε1ι 1ιεννε(εε άει· νει·1ε.(ιε άεπι (ι((εεεπ·ει·(1επι(11(:1ι ε1ιπε

πι1εε1ιεπι Ο1ιει·ε.1(εεπε (Πεεεε Β'((11εε.

(Αππ(.ει·ε(`ει·ε().
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Πι·. 115111 115111 111181, 55 1115 111 1115115 5155511115 1151115555

11ο11 11111. 11511 551 1151· Ρ551111ο151111511115 55<15115111515ιι 1151151155

11511 5555.

Πι·. 15 11 8 51 111 5 11 11 5511151. 11155, 5551111ο151155111155115 11155551

1ι1111851ι 1151511 551 11151151· 11.1·111·511111ι118 55ο51151ι151 1νο1·11511.

115511 Πι·. δ. 111155551·8'5 1151111158 85111111 1151· 11511 1115111.

2111· Ρ11γ1·15515 1115111. Η55ι·55.

Κ1·1111115511 51115 211 15111115 1.1151·, 111111 1115 115.111. Ι1111111·511ο1151ι

5.1111ν5151, 11155 551 1115551· 111511115511 111551 νο1·11ο1111111. 11.551·

1111111115 11511 5111115555 131111 2111· 1151585115 1151· 1151118115 11 511

ΐο115.1:1ν511 115ι·11ι5111.15(Βι·ο511-1λ711151) 211 1551111511

551, 15115511 55551111. 111111, 1151111 11511 55111185 11155511, 1111515555 11511.

115111 11581511 1151· Κι·5111111511 5551551, 11111' 5111 811112 1111115155

55111511 1115115151. 1151111155 1115 11 γ ο ο 5111 111 11 8 0111 5 ε, 1151511

ρι·51111·11ο1155555 8155111111 1111111 11151· νοι· 11118511 1111115. 1151 1151·

1111155515 111118. 1111111511 8515115 1115115 5115851151ι111511 15115 5ι·γ155

1115155511, 15115 511251551511511 Η5111.511115111111118511 11115 1551115055

1151· 115111, ν51·5111111511 11111. 5511185111 1111111511, νοι·.

8151151· 11611115 111511 2111· 2511 1115 1115811555 1115111 51511511, 55

11155515 1151· 1711151111 511155115111511.

(Α11ιο115151·51).

85111151· 11581 11111111 11555, 55 Β11.11.1111151·5115111158511 8511155111

1111111511 1151511 νοιι Πι·. 1111851 111 511 11, 1155 11151151· 1151115151..

111. Ε 11 851111 51111: 115115 511 51511 1115111. 11111 5111511 11511 νο11

1·1551·5ε5551· Ρ1111γι·15515 111515 1111 5118515111 8111115 55111511. 5555

1511 5515115 5115511151ι1151·8555121. Ν551ι 1151 Β 5 5 11 15 1· - Β 1· ο ο 11

555511 8151511558 11581. 11151·. 11115 855581, 51115 1) ο 1111511115

511ίο1151.1ν11. 51ι1·ο11155 8511515115515νοι·. 81·11111το1115

111111 15115111” 5111115155 11511111 11551515; 515 Ρ1 111115 51 5

1·1151·5 151 1151· 5511 11111· 1111 .Τ 51151155 11 11'1151151ι 8111115 511211

11151·51ι. 1115 1115115111 111118. 1151111 νο1·115518555111 211 _1115115111151·

Η51111·111.11118 1111111511, 115511 1.1151·5 1115115155 5151111 1151155111

211 21511511, 11151111 5551·511151·15115555 8)·ιιι11151115 51118511·51511

551511, ν1115 211111 1151511151 511·111111ι5511ρ15 Η511111111111·511ο11511,

1ιν11.5ι·51111 5151· 11111155 1ιι11111511511 1111111581. 1511 8151155 511511

115111 1751111111 1115115155 51155551155115ι1 115511 111 1151111511.

Πι·. 111 15 5 5 51· 8 11151111. 52 811.55 51155 551 1151· 111·55511ι 111118.

51115 851151·5115151·511515 1115111.

Ρ. 11. Πι·. 17 ο 115 51111 55111511 5118511111111181511 1751·1.1·5.8 «115 51·

1115Π11151·5111.111.11115811ο55 551 ο111155551·511ι115

11115111 55115». (Με 5155515555 5115151· 111 1151· Ζ51τι15111111 1111·

Ο51·5111151111ιιιι115 1.111. 50. 11511 1, 1905).

111 1151· 111511115111υ11 1·51511ε1·τ Πι·. 117 511512 11111. 11551· 5111511

5511 νοιι 81ι11151.51·ο1115ο55, 11515551· 1151115ι·151 8γ111ριο1115 85

11155111. 115115; 551115ι·55115 115115 1111.15155151151·11118 5551551511,

1151· 12.11. 1111155 11111. 1111515118· 5115 115111 5111511 0111· 5111155555;

2 07555511 11515111' 85511151111118

1512 551 511511 5555555151, 5111111 1111115115ι111115 551 8511511555

11511 1751115551. 5.111 811111511ιι·ο1ι15555 5111115111111511111555; 51111151·

511111·51511115 Η51·2851·5115555 11555511 51115555111511. 11555 1151115

81111ι5151·ο1115ο55, 5011115111 11111151151·111115 1111158.

131. ν 0115 151 511 115111 5551111111, 111155 1151555 1111115 1·οι·115111

111511, 11ο 1115 8111115111το1115ο55 εγι1ιρ1511151ι1ο5 1151151111; 115511

5555 51· 111551. 111555 115115 111 1151115111 Υο1·11·58 555ρ1·ο55511, 11511

11515 551555, 1.115 51111515 1111·511111ι511511 11511 01111111 1111· 1155

5151151· 55855511.

8011111111 5151111111 Πι·. 17 111111, 11555 55 2115511511 111111 851111115

1·1,1.111511511 8511155111: 5555 211 51115555111511, 1111515115 85115 11111511

511ι11111ι111151ι 1151; 111 51115111 11511 2. Β. 5511151111 51115 8551111511111ι8

5111- 1151· 1511111511 85115; 551 1151· 8511111111 251815 51511 15115511, 115115

1155551118 1111 8111115 5111 1111511151·11 1515511155 1551; 1115 1111511

11οιι 11151· νο11 1·551115 511118585118511. Β55ο11115ι·11 551 1115111511 Κ111115ι·11,

1111511155 1111155 15.1ι81151151·ιι115 1111511115115111·51111115115ιι 11515585·

5551111511 511111, 551 1115 1115811555 5551115118.

11. 2. 85111·51111·: Πι·. 'Ι'115ο11ο1 851111·51·12.

8511551185”.

111 Ντ. 48. 8. 1, 8115115 2, Ζ. 10 νο11 11555 11111511 55 1515111

«155ο1511551ι51ι») «ι 5 5 1· 5 11 5 11 1.15 ο 5 5 11 117151» 5511111511.

Τ5855115551·155τ51ι.

Ρ51·εο1151121.

- 1151· 5515511115 Ρ1111111ο1585 Β1·. 11 11 11 11. ι· 11 Ρ 1111 8 5 1· . Ρ1·ο1'.

5111. 1151· Ρ1ιγ11ο111815 111111 1111511151· 1155 ρ5γ111ο1581555511 1111111

11115 1151· 11111ν51·51151. Βο1111, 5581118 5111 1.714. 1152515551· 115111

50-1551·18511 1151111111 1151151151. 11111· 1111511185 11551515

Μ!!! 1110 ΒΠ"νιω1ε111Π11 ό" 1 815555 1151511115 5111 111 1115 151215 Ζ511 5155 5511115511. 5111, 1.ι·ο12

: 8555511155 1ίο11111.555.

1 11511 17758511.

11111151· 115111 0111· 111111 551 1151· ·

0115150511 11111115 51115 8111115111το1115ο55 511185115551.- 1151- ·

` 1155115555 Η51·51158555 11511151

 

1151· Ρ11151515815 8151 55, 5111 11511511 11115851· 1115111 1155111115

1·15511 111111 115115 11585 ν1·51551111 111.118 8511155511 111115. νοιι

81·111ι111585111151· 111111 55111151·55115ιι115ι· Β5115ι11111ι8· 511111 1151· 5115111

111.551· 551115 Ρο1·55111111851ι 111111 Β111.155111ι1ι8511 11111 115111 (1551515

1151· Β55ρ11·511οιι515111·5 111111 1151· 55515 νο11 1151110555111151511

. 1115511551 1151· 1155151155 11111 'Ι'151·5. 81511115115111·51·1. 1511 1115 1111 5
8

11511ι111555 Ρ1·15555 111111 11115ι·11ι111111555 855511'5115111·511,1115 1151·

115111 51· 1111 111111 11. .1. 5515115 55111 78. 1.55511ε151ι1· 1155ι·55111·111511

55.1. νο11 55111511 85511151·11 11111115 115111 .1115115.ι· 551115 15115115

81°ο555 811515 1155115151ιτ. 511511 5511558511 15111 2ιι8511555151ι

Ον1ι11οιι5ιι 1151 ει· 5155 1111155 51115 115155 115511 5115115115 5111

258511.

-- 115111 5511121851· Θγ1151151ο8511. Ρ1·ο1'. 51111·5ο1·11. Βι·. 1(51·1

11511 1118, 5111115 5515551155 11511155 80. 1155111·1515855 111 111151·

115111111118 11511151· 1'51·111511515 11111 1155 8511115115- 111111 8511111185

νν5551ι 1115 1151115155- 1151151115 1·51·115551ι.

- 1115 11155185 855111·1511111111511 -81·11511515815555 (15551155115ί1

1151 1111511 17125ρι·551115111511. 1.51551111ο11555ιι1· Ρι·ο1. Βι·. 1). Οτι,

211111 111ι1·511111118115115 8511115511.

- 11111· Α11112515111111118 1111 11151151. 1111111 211 (115

5511111·111.51155151·1151·111.5151115111111151)ι·.851151·11ο55111

5 111 , 55515ιι111855 1111811511 1155 1111111.5ι·-11ι511121111555511 8515511511

Κο11111555, 11151'. 511151. 111. 'Γ 5 11 5 51·. 551·5.15111155 1111811511 1155

111111 111. 1111111 111 , 1151555121. 11511 11111.

Α1·1115511ο1·ρε.

- 1151· (151ι1111"5 1155 Ο1ο115211:11511 0151111515511151115-115111211151·

1115115111οι·5 Πι·. 1151111111 1111. 21111151511ν.115111211151111

11 ρ 5 11 1; ο 1· 5ι·11511111. 1115111511.

- 1151· 111ν151ο1155121 1151· 1.7. Ι1ι1'.-111ν151ο11 Πι·. 1155511111 51

151. 111·11.111155115115155ι· 11111 1251151511 ν 5 1· 11 5 11 ο 1115 11 5 τ. 1115111511,

1111151· 81515525111851· Β5151·1151·11 118 211111 5115115555

8 τ. 5. 11 1. 11 1· 111.

- Ρ1·111`. Πι·. 1155511. Κ 11511 (Β51·1111), 1151· 11511 Ν5551111·515

1111· 1151112111 111 8155555115 111 8111515118 11511111, 51511. 11511 1115

νοι·8555111·1555115 7511551158 νοι· 511151 81555511 7515555155;;

νο11 8515511511, 11512155 111111 8151511155. 111· 11111555, 11115 νο11

11511 551·1551.51 1111111, 2115551151. 1151115 1711111115 1111111551· 11115, 115.55

1151· 11511151' 858511 1115 Τ11551·11111ο115 5551111 111 511511 5511115111 1151·

21ν11151511511 1717511 5585115511 11555, 1151111 111155 5111' 1·51·551115115

111· 855 11111111 51115 $5511‹15ι·11118 5511151· 1115511511

858511 1115 Τ11551·1111Ιο115. 11111 15111111 11151151155551· 1111855511 15815

51· 11111. Μο 11551· 51· 11111 5511151· 1151115115 111111 111 11511151· 11111155

1111118 1151· Χ51111· 1151· 'Ι'1ι551·1‹111ο55 11115 1111151185 8·511·ο11511 11555.

1151· 11511151· 51·111:515 15155511 Β511ι111.- Θ51·11551.νν5155 1511511151,

11555 Ρ1·ο1. Κ 5511 55111511 Ν5551ρι·515 2111· 1155115151·11118 511155

1.155Ι11ι8εινιι11551155 211νε1·11151111511 8511511111, 1151111155 2111· 5111

. 8555511511 111555115555.111151151ι

Α1·551151ι. .

1155151585:

- ν51·51ο1·5511 5111 11: 1) Α111 25. Νον5111551· 111 11511511

(111ι1·111.1ι11) Πι·. Α 11 ο 1 Ε Κ 51.1 5 1· 1 5111, 21121: 1151· 11111·1511111551151ι

11.11151·5555115811151 111111 511511151185ι· 05515121; 1151· 5111·1111111155551ι

5158511155 85111151511ο1οιι115 111111 115111 Κ1·158·55511511ρ1512, 11ν511185

'1'1185 νοι· 1111·1·5151111118 11511 50 11555115_1551·55. 111· 1111. νο11 511151·

, 1511155555 1·5νο11111ο1151·511 8ο21511515115511115, 111 55111515 1151115151.

` 5151511151 1115111511. 1115 Β111ι115 ίοι·115115 Α1111115151ιι118 1151· 11751155

111111 500 11151. Β51·85111 111111 511 Πι·. Κ5.1151·1'5111 51·11151·15,

551151· 1111 11151112 νο11 11755511 11555 511151· 5ο 8111511511 8511555155

211 55111, 11111115 55111 1111115 2111155551. νο11 1111511511 5555555555.

1111111111 1115118511 1115 Μο1·1185551151ι 111115 115115 1115 1111115 111111

1155555511 Βι·. Κ., 111511 51· 11115 Ρυ1·115111118511 111551 51151115, 5ο

Γο1·1. 11151151. 051· 1·1111855551515115 11151· 111 1111115111 85551511 111111

55115 551115 1115111211115555 Αιι115111111118 511 551· 1151115151· 01111151·

51151. 51·11511511. 511 νν5151ι51· 51· νο11 1878-85 5111515115 111111 1151·

1ίοι·ροι·5.11ο1ι «0ιι1ο1115» 5585115115. 515511 Α5εο1ν151·11118 11511151·

. 8111111511 1111155 51· 1155115121 111 1111115111, 21151·51.111 1151111511,

. 11111111 111 1111111111 111111 1511515 5511511111.1155 1111 15121511 Κ1·1585 1115

νο111 Κ11115.1ιι115511511 1151511 Κ1·51125115851·11111515 5511115151151ο11115.

115511 νοι· 111551 11111851· 2511. 5511511151511 11111· 11551· 1115 51111515

Ε1111111ι·1111118 Πι·. 115.115 111'5 1111155 51115 1511111555 8521555155

5511115 111111 555011 1111151151· 555511 11111· 1115 1111111185 1111111111, 1155

11155 11111555511151ι 511155 11555115111511511, 5111511 1155555511 111111

11121511 11111511 11ϋι·1151·1ι111111 211 1115111511. 115 111·51181. 5155 111155

1115 111585 11.111, 11715 151185 11555 111 11·51151551151· 1175155 11111 115111

1111111511 1151· 1111115511 811511. 8511155511, 111115 11111185 11555 1155 111111

51·51·51· 1115111151· νο11 1151·1185551151ι ν51·8ο5551ι 1115111511 11511,

511115 115115 115111 Τι·515511 1111151111 8551551551. 11715 1115 «1111115-Ζ1.8.»

51151111. 5511 Πι·. Κ 5 1:15 1 15111 1111 1ι·111151155551ι 151115 5 11 5 11

Σ' 5 15111 ,-115115511 1111811511 51· 1ν111·, 51115 115115 2111· Β5ι·1151811118

1151· 0511111151· 8551111511 111111 1151111511 11112111115115115511 51·

1581 555511, 5ο 11555 51· 11555551·115511511511 111111 5111151151 11111115.

1111 111 5155 1151115 111555 2111· 5551555511 1151111111 111111 55111 11·51·

11155 85111111 1111· 1115 115111155νϋ11151·11118 1515515511 8511155511. 1115

11511 1511111555 115111 15111 111 11ο 80511151111851° 1175155 ν518ο1τ.51ι 551.

1111. Κ 11 1151·1`5111. 151. 5111 1115511 51111555151151· 11121, 1151· 11511



5.90

νοι·ιτοιιοιι ιιιι‹Ι τ11ο 101868 οο1ιιοτ ΡιιΙ1οιιΙ:οιι 1ιι Ιιο1ιοιιι 11οοοο

Ιιοοιιοιι, οι1ιοτ ιιιιο1ι ο1ιι 11οΙιοιιονν11τι1Ιοοι· 111οιιοο1ι. ο1ιι Ιι·οιιοτ

Ε'ι·οιιιιΙΙ ιιιι‹Ι ο1ιι οι·τιοΙοι· ΑτΙιο1τ.οι· Ι1οΙι1ιιιι·οο·οιι€οιι. 2) Αιιι 8. Πο

οοιιι1ιοτ 1ιι 51. ΡοΙοτοΙιιιτ,ο_· άοτ ΑΜΙ Ι›ο1‹1οτ νοι·ννο.ΙΙιιιιο· άοο

ΡοΙο1ιι 8τ. 111ο1οοΙΙΙ.Ι:, Β1ιι·οιιΙο1Ιιιιιοι11Ιτιιο Πτ. Ο ο ο ι· ο; Κ ο ι· ο_1 ο ιν,

ιιιι ΔΙΙοι· νοιι 58 .Το1ιι·οιι ιιο.οΙι Επι 85-_1ΙΙΙιτΙεοτ 11ι·2ΙΙΙο1ιοτ '1'ΙΙ.ι18

1ιο1Ιι. Ποι· νοι·οΙοτΙιοτιο ΙΙιτι,οιοι·Ιο ιιιΒΙοΙο1ι ο1ο ΙιοοΙΙΙιιι11ι.ι·οο 11111- δ

8Ι1οΙ1 Με Ιοο1ιιιΙοο1ιοιι Κοτιι1ιοοοΙιο1 Μι· ΠιιιιρΙ;-1ιιτοιιι1οιιτιιτνοτ- 1

ννοΙΙιιιις. -1ιι άοτ 8οοοοΙι1ιιοΙιτ. Ιιο1 '1'οοΙιιιο1ιιιιι

ο1ιι‹Ι ιιι1Ι ι1οιι ι·ιιοοΙοοΙιοιιΚτ1οεοοοΙι11Ι'οτιποιοι·

ο ο ο ο ιι 8ο ιι: 8) Ποι· ΙΙΙΙοι·ο ΑΜΙ. άοτ θετάοοΙΙΙΙΙρο.Βο Πτ. Ρο

Ιο ι· .1 τι τ) ο νν, οο1ι. 1. .1. 1889, ‹11ο 17οιιΙο ρι·οοΙ1οο.ιιι11 ΙιοΙ;Ιο οτ

1. .1. 1895 οι·Ιοιιοι. 4) Ποτ 111ιιιτοι·ο Απο Ι1οι· 18. ΓΙοιιοιιοοιι1ροοο

Πι·. θιοοτ8 Βιιιιι1ιιο, ιιοΙι. 1. .1. 1878. ΝιιοΙι Βτ1ιι.ιιοιιιι

ΙΙοο ΑτιΙ.ΒιοΙ1οο 1. δ. 1902, ννοι· Β. ο1τι1εο Ζο1Ι ΑΜΙ: ι1οο ΙΟ .

ΙΙΙΙ.-11.οε111ιο11Ιο. 15) Ποτ ΙΙΙΙοι·ο Απ: άοτ 15. Ε'Ιοτιοιιοοιι1ρο.8·ο

Πι·. Κ τ ο Ι ο ο 1ι ιι τι ο ο Ιτ ο . που 1872 πιιά 11οτ1ιιοοι·οι οοιτ. 1897

1ιι 1.1Ιιιιιι. θ) Πει· _)11ιιοοι·ο ΑΜΙ τω· 14. Γ1οιιοιιοοιι1ιιοεο

Κοιιοι. ΚιιΙ_1οιν1ι.οο1ι, εο1ι. 1878 πιιά ΑΜΙ οο1ι 1901, οτι

ιιιιι€ο 1ιιι 1.οιιι1οο1ιο1τοΙ11οιιοι Ιιι Κι·οιιιοιιιοοΙιιιιι. 7) Ποτ ΙΙΙιοτο ,

Απο άειι· 9. ΕΙοιΙοιιοοιι1ρο.ο·ο Πι·. Βοιι1. Ρυ‹1ο οι οι1ο ιν,

ΒοΙι. 1886 πιιά 111ο.τ1ιιοειτοι οο1ι 1891. 8) Ποτ _111ιι€οι·ο ΑΜΙ. «Ιοι

18. Ε`ΙοιΙοτιοοιι1ροι;ο Πι·. Κιιο1ιιι1ι· Ο Ιιιι ΙοΙι1, ,οτοΙι. 1876,

ρι·ιιΙΙΙ.121οι·το οο1Ι. 1901, από. πινει· ιιιι1'οιιο·ο Με 1ιο.τιι1οοΙιο1τοο.ι·οι

ιιιι (Ιουν. Ο1ιοι·οοιι.

νοιπ κι·Ιοεοοιιτι118Ιοε11οτιοΙ.

- Ποιο ΟΙιοτοι·οΙ: πιιά ΒονοΙΙιιιΙ1.ο1ιι18·οοιι άοτ Ι1οΙ111ιιι11οο1ιοιι

ΑΙιΙ.ο1Ιιιτιο; άειι· 0οοο1Ιοο1ιοΙ`Ι. άειι 11οιοιι Ιίτοιιοοο, 13τ. ΑΙ Ι'ι·οι1

ν. Β ι· οι: Ια ο Ι, 1οτ Ι11ι· οοιιιο Π1111Ιοννο1.11Ι1118 ννΙΙΙιτοιιι1 ι1οο Ιοι.οιοιι .

Κι·1οιι·οο ι1οι· 8ο. 8ιοτιιοΙιιιιοοτιΙοι:ι 11.ΚΙοοοο νοι·

11οΙιοιι ννοι·ι1οιι.

- Πιιο Ροτοοιιιι.ΙΙΙοο ι·ιιοο1οοΙι-ΙιοΙ1ΙΙιι‹11οοΙιοιι £11ο

ιτοτιιΙοιι Ιιιι.οιιτοΙΙ.ο, τιι1τΙ1οιιι 01ιοΙ°Ιιτ2Ι: Πτ. 11οΙ:ΙιΙιοι·ο

οι" 11οτ Βιι1Ιοο, Με Ιιι άοτ νοτ18·οιι ΙνοοΙιο οπο ι1οιιι Ε'οι·ιιοτι

Οοιοιι Ιι1οι· ννοΙι1Ιιο1ιοΙΙοτι ο1ιι 8οΙ:τοΙΤοιι.

- Ιιι άοτ 8οοοοΙι1ιιοΙιτ 1ιο1 '1'οο1ιιιο1ιτιο. 1ιοΙιοιι, ιν1ο

Μι· 11οιιι νοιι Πι·. Ρ. Βιι 1 οτυο 1ιιι «1:1.1111τοτοοΙι» ιιι118οιο1Ιιοιι

νοτιιο1οΙιιι1ο οιιΙ.ιιοΙιιιιοιι, Ι'οΙοοιιι1ο 12 Αοι·οιο ‹1οο 1ΙΙιιι·1

ιιοι·οοοοι·Ι.ο άου '1'οΙΙ Βο1ιιτιι1οιι:

1) Βοι·1ο Βοι·Ι:οιιοοιι, 27 .1. ιιΙΙ:, Απ: οο1Ι. 1901;

2)(:1801°Β Βιιιιτ.1τιο·.29 .1.ιι1Ι:, Απ: οο1τ 1909,

8) θι·ο,ι;οι· Ινιι.οο111ονν, 87 .1.ο1ι. ΑΜΙ: οο1Ι1898;

4) Διιο1 0Ιιιο.τ1οΙιοτε, 28.1. ο1τ, Απ: οο1Ι 1908;

 

5)Κοιιοτιιτιο1ιι Κιι11ονν1Ι.οο1ι. 80 δ. ιι1Ι., ΑΜΙ:

ιιοΙΙ: 1901:

8)ΚοτιοΙοιιι1ιι Κι·οΙ.οοΙιτιιιοο1το, 88.1. απ, Απ:

οο1Ι: 1897;

7) '1'Ιιοοι1οι· ΙιιιΙι1ιι, 88 .Ι. 1111, ΑΜΙ οο1τ1896;

8) ΑροΙΙο 114οιιιιν111ιι, 82 .1. ιι.ΙΙ., ΑΜΙ: οο1Ι.1899;

9) Α1οιιο.ιιι1οτ Νιιι1ο1ιι, 88 .1.ιιΙΙ, Αι·οι οο1Ι1898;

10) Κιιο1ιιιΙι· 01ιτι1ο1ι1,99 .1. ο1Ι, ΑΜΙ. οοΙΙ. 1901.

11) Βοιι_1ο.ιτι1ιι ΡοάοΙι1ο11οιν, 89.1. ιι.Ιτ.ΑτοΙ οο1Ι 1891;

12) Ροι.οτ .Τιιι·_1οννι 88 .Τ.ιι1Ι;, ΑΜΙ: οο1Ιι 1895,

Ιν1ο ιιιιο Ι11οοοιιι νοι·οοΙο1ιιιΙο :τι οιιοοΙιοιι 1οΙ:, οΙιιιιι1οιι οΙΙο

ι1οι·τ νοι·ιιιι€111ο1ττοιι Αοι·οΙο Ιιι 111ιιιτοι·οιιι Α1ιοτ ιιιι‹1 1ιοΙΙοιι 11ιι·ο

ΙΙτοΙ.11ο1ιο '1'13.Ι1811το1Ι ιιιοΙοΙ: οτοΙ; νοτ ννοιι1Βοιι .1ιιΙιτοιι ΙιοΒ·οιιιιοιι.

Πιο Νο1ττο1οιιο άοτ ΠΠι·. Βοι·Ι.οιιοοιι, ο ο.οοιΙ_ιονν,

θιιιιάο1ιοτε, 11118111, 11οιιιννΙιΙιι πιιά Νοι1οιιι Ιιο.Ιιοιι

Μι· Ιιι Ι'τ11Ιιοτοιι Νιιιιιιιιοι·ιι άοτ· 117οο1ιοιιοοΙιτΙΙΙ: 1ιοι·οΙΙο οοΙιι·ιιοΙιι;

ι11ο Νο1(τοΙορ,·ο άειι· ΙΙΙιτ1);οιι ο1ιοιιοι·ννΙΙΙιιιτοιι ΑοτοΙο 11ιιι1οιι 81ο

1ιοοοτ Ιιι άοτ ΙιοιιΙ:18οιι Ντ. οτι άειι· ΙιοΙτο11οιιι1οτι 8ι.ο11ο.

νοιι 1.1τι1νοι·ο1το11οτι υπό πιω. 1ιιοΙ11ιιΙοτι.

- ΑΙο Νοο1ιΙ'οΙο,·οι· ΡτοΙ”. ΝοιΙιιιιιο·οΙο οιιΜοιιι 1ιοΙιι·

οΙιιΙιΙ άοτ 1ιιιοι·ιιοιι 111οΙΙΙι1ιι 1ιι 1171οιι οο1Ι Ιιι οι·οιοι· 111ιι1ο ΡτοΙ'.

Πτ. Αι1ο1ιιΙι 5ι.τΙ1ιιιροΙ1, Π1το1ΙΙ;οι· ιΙοτ ιιιοΙΙ. ΚΙ1ιι1Ι‹ 1ιι

Βτοο1ιιιι 1ιι Αιιοο1ο1ιΙ ,οοιιοιιιιιιοιι οο1ιι. 11ο Μιά ιιΙιοτ ο.ιιοΙι Μο

ΚιιιιΙ11ιο.ι άοτ Κ1οΙοι· ΚΙ1τι11ιοτ Ρι·οΙ'. Πι·. 0ιι1ιιο 1‹ ο οοιιιιιιιιΙ.

ν111ο ιιοιιοτι11ιιΒο 701°11.1Ι1081, οοΙΙ Ρι·οϊ. 8ι.τ11ιιιρο1Ι Ι1οιι οιι

11ιτι οτειιιιιτοιιοτι Β.ιι1“ Ιιοι·ο1Ι.ο ιιΙιοο1ο1ιιιτ 1ιο11ιοιι.

- νοτ Ιιιιι·οοιτι ννιιι·ι1ο 1ιι 117.1οιι άοτ Ιι ιι τι ΙΙ ο ι· 11ο το Ο ο -

Ιι ιι τ τ ο ο ο. ε ΙΙοο 1ιοτ11ΙιιιιΙοτι Κ1ιιι1Ι‹οι·ο ΙΙ ο ο οχι Ιι 8 ΙΙ ο 11ο ιιι

άειι νν1οοοιιοοΙιιιΐΙΙΙοΙιοιι Κι·ο1οοιι ΙΙοι· 8ΙοιΙΙ ,ο·ο1οιοι·Ι. Πιο (ο ο -

οο11οοΙιο.Ιτ ΙΙοτ Αοι·οιο Ιιι Ιν1οιι ΙΙΙ1Ι1ι1τιο 111'1οιιοτιιιοι1.

Π ο Ιι ι ο το ιι ΙΙ ο1Ιο 81 ιι ιιι νοι·ιιιιοΙ.ο1Ι.οΙ.οτι ο1ιιο ει·οοοο 8 Ιου ο ιι.

Ι' ο 1 ο 1· , Ιιι ννοΙο1ιοι· ΡτοΙ'. ν. 8 ο ιι ι·ϋ Ι ι ο τ, άοτ ΙοΙοΙο ΑοοιοΙοιιι

8 ΙΙ ο ΙΙ ο ο, 61ο 11`οοΙι·ο‹1ο 1ιΙοΙΙ.. Π1οα)ν1οιιοι· ιιιοι112.ΙνοοΙιοιιοο1ιι·11Ι»,

 

211 Ι·Ιοι·οιι 11111ιιτΙιο1Ιοι·ιι δΙτοάιι. 2ΙΙΙιΙΙο. 1ιιιτ ο1ιιο Γοοιιιιιιιιιιιοτ

πιιπ Ι1οιιι ΒΙΙΙΙο ΙΙοο Ιιοι·1ΙΙιιιιΙ.οτι ν111οτιοι· Κ11ιι11ιοτο Ιιοτοιιοο·οοο1ιοιι.

- Αιι άοτ θι1οοοιι.οι· Πιι1νοτο1ΙΙιΙ1οι οΙιιΚοιιΙΙιιι·ο

πω· ΒοοοΙοιιιιο; Ι1οο 1.ιο1ιι·οι.ιιΙιΙο Πιτ ο1ι1ι·ιιι·ο·1οοΙιο

Ρο.ΙιΙιοΙο,ο·1ο ιιιι‹1 Ι'οι·Ιιιιιιι11οΙιι·ο οιιορ;οοοΙιτ1οΒοιι

ννοτι1οιι.

- Ποιο νοτοιοι·Ιιοιιοιι ΚΙ1ιι11τοι· 1ιι θ1οοοοιι, Πι·. Ε' ι· ιι ιι ο

Β.1οο·ο1. οοΙΙ-ιιιι ‹Ιοτ οτο1Ιο οοΙιιοο Ιοιιο_1:11ιτ1οοιι 11111ι·1ιοιιο ο1ιι

ννιι τΙ1ιΒοο Ποιι1:ιιι ιι1οι·ι·1οΙιιοΙ:ινοι·ΙΙοιι. Βο1Ι.ι·ΙΙιιτο ο1τιτ1

ἱ1οιιι ΡτινοΙΙΙοοοιιΙοιι Πι·. ν ο 1 Ιι ιι ι· ΙΙ ιιι 111οοοοιι οιιςο1ιοιι ου

ιιοοοιι.

- Ποτ ιιιιοοοτο1°Ι1οιιΙ11ο1ιο Ρτο1'οοοοι· Ι1οι· Ποττιιιιιο1οι;1ο οτι

άοτ Πιι1νοι·ο1Ι11.τ ΒοοΙ.οο1τ Πι·. Η ιι ιι 1111-ο1 το ι· ο 1οτ ιιιιιιι ο τ -

Ι1οιιΙΙιοΙιοιι ΗοτιστοτρτοΙοοοοτ οι·τιιιιιιιΙ. ναοι·ι1οιι.

- Ποιο Ροι·οοιιο1νοτιο1ο1ιιι1οο άοι· ΠοτιιοΙ:οτ

Πιι1νοτο1τ.ΙΙΙ Ιοι, νν1ο 01ο «Νοι·ι11. Ζιε.» Ιιοτ1ο1ιΙ.οΙ, νοτ ο1ιι1

;.ςοιι Το.οοιι Ιιι 1ΙΙι11οΙιοι· 1111ο1οο 2.1ιο;;οι-το13οΙΙ ννοι·Ι1οιι. ΠΙο Ζ ο.ΙιΙ

‹Ι ο ι· 8 ι ιι ά 1 ο ι· ο ιι ΙΙ ο ιι ΙοΙιιιο 81ο ΡΙιιιι·ιιιιιοοιιΙ;οιι) 1ο: Ιιι ι1οιιι

νοι·οο1οΙιιι1οο ιιι1Ι; 2180 Ιοο,·.τοιι 1909 1ιιι νοι·1οΙιι·Ι ιιιιεοεοΙιοιι,

νοιι ινοΙοΙιοιι 901

ιι1οοΙιο Ρο.Ιιιι1ι1ιι οιιΙΙιιΙ1οιι. ΠΙο ΖιιΙιΙ Ι1οι· ιιΙιο.ι·ιιιο2οιι

ι 1 ο ο1ι ο τι Η 8 τοι· ΙιοΙτΙΙΒΙ. 76 @που 79).

Ι'11οιιι ΙΙΙοοοο νοι·ιιο1οΙιιι1οο άοτ 5Ιιιιι11οι·οιι8οτι οτοοΙι1οιιοιι

Ιοι. Ιοι ιι1οΙιι 211 νοι·οτοΙιοιι. Μ. ιι.ΙΙο ι11οοο 98811 Βιιιι11ο

ι·οιιι1οιι, Ι'ι·οΙο ΖιιΙιϋι·οι· ιιιι‹1 ΡΙιιιτιιιιιοοιιΙ.οτι Ιοι νοι·1Ιοοοοιιοιι

,1ο.Ιιτο οο επι Μο ο·οι·τι1οΙιΙ οΙ.ιιΙ11οι·Ι. Ιιιι.1ιοιι Ιω άοτ @Μοτο

'Γο11 11οι·οοΙΙιοτι οοΙιοιι νοτ 1οιι,ςοι·οι· Ζο1Ι Ποιρ.1.Ι νοι·1οοοοιι Ιιοτ..

- Ιιι ι1οι·,1ιι1ιι·οονοι·οοιιιιιι1ιιιις ι1οι· ιιι1Ιτι·οΙι1ο

Ιοε1οοΙιοιι θοοο1ΙοοΙιο.ΙΙ Ιιι 81. Ρο1.οι·ο13Ιιτε, ΙΙοι·οιι

51ιοιιιιοοιι 1111 1ιιο11Ιιιι Ι11τ ΕΙιτροι·1ιιιοιιιοΙ-Μοι11:1ιι οτειιΙΙ1ιιΙ1οιι,

ννιιι·ι1οιι πιο 18. ΝονοιιιΙιοι· 1ιι ι1οιι νοτονο.ιιτΙ ΙΙοτ 0Ιοοο11

ο ο Ιι ο Η Πιτ «Μο ΙιονοτοΙ;ο1ιοιιιΙο νοι·ο1ιιο_1ιι1ιτ ο·ονν151ι1Ι:: 1)τοΙ'.

117. ΡοιΙνννοοοιοΙτ1-οιιτιι Ρι·11οοο, ΡτοΙ'. 1117. ΡιιΙΙοι11ιι -

2ιιιιι ν1οορι·ΙΙ.οοο, 81ο ΠΠι·. Π. 8ο.ΙιοΙο Ιον Ι1ΙΙι1 Ν. ΟιιιοΙ

1οιιοΙι1 - Μι 8ο14ι·οΙΙΙ.ι·οιι ιιιιτ1 Β.1οοοιοοΙιοιι1το - οιιιιι

Κιιοο1οι·οι·. (11. Ι'17ι·.)

-1)ο1·Κ0Ιιοο11 άοτ· Ποι·ρο.Ι.οι·Πιι1νοι·ο1τοΙ.1ιοτ

ι1οιιι νοι·τιοΙιτιιοιι ιιιιοΙι, Ιιοεο1ι1οοοοιι, ι1οιι 6111οιιτΙ1ο1ιοιι .Τ ο Ιι τ ο ο -

ιιΙτιιιο ιιιιι 8ΙΙΙ'Ιιιιιο·οιοι.το αοτΠιι1νοτο1Μ.Ι. Ι11οο

πιο.1ι11ο11Ε:Ιι ΙιοοοΙιοιι,11οοΙι οο11Ιοοο Ι1οιι 11ο.1:1ιΙΙΙΙ.

το ιι ο.ιι1ιο1τιιςοοτο11τ ινοτι1οιι, 81ο αννα ο1τιο·οΙοιιΙ'οιιοιι Ρ ι·ο1ο -

ιιι·Ιιο11.οιιιΙοτ8Ι.ιιι11οι·οιιι1οιιοιιρι·ο;ιιι11οτοιι.

Ερ18οτιι1οΙοε1οοΙιοο.

- Ροοι. 1ιιι θιοιινοι·ιιοιιιοιιι. ΔοΙ.ι·ιιο1ιοιι ο·ιαΙι εε

οο1Ι. Ι1οιιι 80. ΝονοτιιΙιοτ 1το1ιιο Ροοιίο.ΙΙο ιιιοΙιι·. νοιι

111ι.Ι.ο ΟΙαιοΙιοι· ινιιτι1οιι @το 1ι1ο_1οιοι 546 ΡοοιοτΙΙι·ιιιιΙιιιιιο,οιι

1τοιιοΙ.ιιΙ1οι·Ι, νοιι τ1οιιοιι 515 ο1ιιοιι ΙΙ5ΙΙΙ1οΙιοιι Αιιο,οιιιιο 1ιοΙΙοιι.

Π1ο Νοο1ιτΙο1ιτ. νοιι ι1οιιι ΑιιΙΙιι.ιιοΙιοιι άοτ Ρο" 1ιι Ι1οιι ιιϋι·ι1

11οΙιοιι '1'ο11οιι Ι1οι· Κ1ι·,ο1οοιιοΙ:ορρο (οτι άοτ θι·οιιοο ι1οο (ι1οιιν.

8οοιιιιιτει) ιιιιτΙ 1ιι άοτ 8Ι.ιιιι1οιι. )νοΙ1_Ιο.ιι1ιο. (1ιτι Κτο1οο

'1'οο1ιοι·ιιν .1 οτ) ΙιοοΙΙΙΙ.18Ι οΙοΙι ιιΙοΙιι.

- ΟΙιο1οι·ιι. Ιιιι Ψο1οΙιοο1οο1ι1οτ. οι·1:ι·ιι.ιι1ιιοιι νοιπ

24. ΝονοτιιΙιοτ Ιι1ο ιιιιιιι 4. ΠοιοιιιΙιοι· 1ιι 1.ιοιιιοΙιει 18 Ροτοοιιοιι

οτι άοτ ΟΙιο1οτο, νοιι τ1οιιοιι 8 οΙοι·1ιοιι. Π1ο νοττΙΙιο1ιΙΙΒ·οιι Ε'ΙΙΙΙο

1ιιι Θου ν. ΡΙο2Ιι πιιά 131ιι.1νοΙ.ο1ι οι·νν1οοοιι ο1οΙι ιι1ο1ιΙ: Με

01ιοΙοτο.16.1Ιο.

- 111οιι1ιι€1Ι1ο οοτοΙιι·ο-ορ1ιιο11ο. Ιιι ο1ιιοι· νοι·

1ιιιι·οοιιι νοιι άοτ ρτοιιοο1οοΙιοιι Βοις1οι·ιιιιο; ιιο.ο1ι ΒοιιιΙιοιι ο1ιιΙιο

ι·ιιΙ1οιιοιι Κοιιϊοτοιιο ιιιιι· ΒοτοΙ:ιιιιε ΙΙΙιοτ Μο θο

τι1ο1τοΙ.ο.ι·ι·ο 1ιι 01ιοτοοΙι1οο1 οτι ινιιι·‹1ο Ι'οοΙο·οοιο1ΙΙ.,

1Ιοοο - οιιιεορ;οιι ι1οιι Ιι1οΙιοτ1εοτι Νιιο1ιτ1οΙιΙ.οτι - νοιι ο1ιιοτ·

νοι·οοιιο1ιιιιι€ ΙΙοο οΙιοτοο1ιΙοο1οο1ιοιι1τιάιιοττ1ο

Ιιο21ι·1ιο_1οι.οι ει” 1το1ιιο Βοι1.ο ιιιοΙιτ οο1 ιι 1τϋιιιιο.

11ο Ιιι 1οΙ2Ιοτ Ζο1τ πιιπ· νοι·ο1ιιοο1το Ε'ϋ.ΙΙο νοι·ι;οΙιοιιιιτιοιι οο1οιι.

1ιιιοι·οοοιι.ιιι και· 41ο Μ1τιο11ιιιιο·, ι1ο.ιιο Ιιο1 ο15.ιιιτ11οΙιοιι 81 ΙΔθ1·

ο1ιοιι61'1ιιιιιιςοτι τ1οι· 117 ο 1 ο Ιι ο ο 1 ο ο. ιι ιιι ο ο Ιι ο Κτο.ιιΙι1ιο1Ι.οοι·

ι·οΒοι· οιΙΙο1ιι ι·οι·,ςο1ιιιιι1οιι ννιιι·Ι1ο. Π1ο 1ιν1οι1οι·οΙοιιάοΓΙΙΙι1ε1το1τ

ιΙΙοοοο Κτοιι14Ιιο1τοοττοεοτο Ιοι ΙΙ.ιιοοοι·οΙ. εοτ1ιιο,τ; οι· οΙ.1τ1ιΙ. ο.1ι,

801ιιι1Ι1 οι· νοι·ιτοοΙΙιιοτ, ννΙ11ιι·οιιι·1 ΙτιιΙΙο '11οιιιροτιι.ιιιι·, νν1ο ιιιιιιι

Ιι1ο1ιοτ οΙιιιι1ιιο, 11ιιι ιι1οΙιΙ οοΙ”οι·Ι: νοτιι1ο1ιΙοτι οοΙΙ. Βοο11811οΙι 8οτ

Πο1ιο1°11°8€πι18οννο18ο οο1 οον1ο11τ1ο.ι· ,ο·οινοι·ι1οιι. Μ." ι·11οοοΙΙιο ιιιιι·

οιιτο1ι ιιιιιιιΙΙ.ιοΙΙιοτο Πο1:ιοι·Ιτοιιιιιιο; νοιι Νιιοοιι- ιιιι‹1 ΒιιοΙιοιι

οοΙι1οιιιι άοτ· Κι·ο.ιιΙτοιι οΙοτΙ11ιιΙΙο. Π1ο ΒιιιρΙΙΙιιι;11οΙι14ο1ι Ιοι οιπ

οτϋοοιοιι ενν1οο1ιοιι Ι1οιι1 Σ. πω! 4. 1ιο1ιοιιο_1οΙιτο ιιιιι1 ιι1ιιιιιιτ ι1οιιιι

οοΙιιιο1Ι ιιΙι, οο τ1ο.8ο 11ι·ννιιοΙιοοιιο ιιιιι· 1ιι οοΙι1· ιι·οι·1ιιοοιιι θι·οτΙο

οιιιρ1'ΙΙιιΒΙ1οΙι ο1ιι‹1.

Ιοοεοιι 788 1ιιι νοι;1οΙιτο) Με 81ο ιιιο111ο1 - ·
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Υοι·οοΜοοοιιο Μἱττοἰ1ιιτιεοιι.

- νοιι ιιιιιιοι·οιι ιιι Βοι·1ἱιι ινιι·Κοιιι1οιι 1ιοι·ϋ1ιιιιιοιι Ιιειιιάο1οιιτοιι

Ρι·οί. 19ι·ιιοτ. ν. Βοη.ςιιιοιιιι οιιι! Ρι·οι'. Αάο11'Ηιιι·ιιοο1τ

('1'1ιοο1οω και· νοι· 1ιιιι·οοιιι 1ιι οιιιοιι 8ειο.1 Με Βοι·Ιιιιοι· Α1ιε;ο

οι·οιιοιοιι1ιο.ιιοοε οιιιο ν ο ι·ο ν. ιιι πι 1 ιι ιι ο· ο1ιι1ιοι·ιιίοιι ινοι·‹1οιι.

ιιπι οιπο Β1111°οο!ιι1οιι Μ· Με ι1ιιι·ο1ι ά1ο ιιιοοιοο1ιοιι 11Πι·ι·οιι Βο

οο1ιΜικτοιι Οοιιιοο1ιοιι ιιι 61ο 19ο” ιιι Ιοικοιι. Νο.ο1ι 19.ιιιςοι·οτ

Βοορι·οοιιιιιιο,· άοι· 1ιο1 ιιιιο ποι.>;οιινν8.ιτιο 1ιοιι·οο1ιοιιοοιι νοι·1ιο.Ι:

ιι1οοο ννιιι·‹1ο νοιι άοι· νοι·οοιιιιιιΙιιιιο, Ζιι άοι· οιο1ι οιπο. 909 ι1οιι

1ιοετοιι Κι·ο1οοιι ιιιιςο1ι6ι·οιιι1ο Ηοι·ι·οιι οιιιιςοΐιιιικ1οιι Μιτου, Βο

οο1ιΙοοοοιι, ο1ιιοιι Αιιΐι·ιιί ιιι οι·Ιο.οοοιι. 1ιι άοιπ ειιι

Πιιιοι·ειϋιοιιιις σοι· Ποιιτοο1ιοιιιιι Βιιοο1οιιι1

ιιιι1εοΓοι·οοι·ι. ννι το ιιιι‹1 Φο οοιιοιιιτο ιιοτἱοιιο1ο Ρτοοιιο

Ποιιιοο1ι1ουάο ΜΗΝ ιιι 1ιιτοι·οοο1οι·οιι.

- Πιε νοἔοιοιἰοο1ιο Κ1ιιοοι·1ιοιιιι,άοοοοιι Βι

61ΐιιιιιη; εοο1ιοιι ιιι Βι·οο1ο.ιι οι·ίο1ρμο. «νετ 1ιο1αιιιιιτ11ο1ι

νοιι οοἰιιοιιι Βιιΐτοι·. άοιπ ιιι Βοιιιι ιπι .Μοτο 1998 νοι·οιοι·

1ιοιιοιι Ρι·οϊοοοοι· Βετο", ιιιοριοϋιι€1ιο1ι τω· Βοι·Ιιιι 1ιι Αιω

:ποιπ ;;οιιοιιιιιιοιι. Ιιι οοἱιιοιιι '1'οοιο.ιιιοιιτ νοιιι 19. Αιιιςιιοι

1884 1ιιιτιο άοτ Βι·1ι1οιιοοι· οιιι Ε ο οιιι ι ν ο ιι οι να 5ΟΟ,ΟΟΟ ΜΒ.

άοι· $ι.ειοτ Βο ι·1ἱιι ιιιπ άοι· Βοοιιιιιιιιιιιιο· 8ΠΒΒ9881.21Ξ, απο

ιι8::1ι οοιιιοιιι 'Μάο οιιι ιιο1ιιοιι Νειιιιοιι ιι·οκοιιι1οο Κ 1ιι ά ο τ ιι ο 1ιιι

Βοοο1ιιιι1'οιι ποιοι», άοοιιοιι ΡίΙοι.ς1ιιιΕο πιιι· νοο;οι.ο

ι·ιοο1ι οι·ιι1Μιι·τ ννοτι1οιι 8011Ι.οιι. Υ'ιο11ο1ο1ιτνν15.ι·ο «Με

Ι.οο;οι: νοιι άοι· 5ιο.άτ οιιο1ι οιιι. ι1ιοεοι· Βοά1ιι,ςιιιιε ειιιςοιιοιιιιιιοιι

ννοι·άοιι. ννοιιιι ιιιο1ιτ άοι· Βι·1ι1οιιιιοι· ι1ιο ννο1τοι·ο Βοάιιιο·ιιιι€ πο

ιιιο11τ. 1ι14ιιο. ότι" 1ιιι Κιιτοιοι·ιιιιιι 1ιο1ιι Αιπ" εΠ.2οιι

Η Με. Βιιι ,νι·οοεοι· Τει! άοι· 1ιοι·1ιιιοι· 8ιοάι.νοτοι·άιιοτοιινοτ

οιιιιιιιι1ιιιι,ς ε1ιιιι1ιιο άειιι νοι·σ11οιιιοιι νοι·τι·οτοι·ιι Με 9ι·ιι1ιο1ιοιι

Βιοιιι1οο, όιο άοι· νοι·οοιιιιιιΙιιιι;; ιι.ιιΒο1ιοι·τοιι, ειιι οο1ιιι1ά18 ου

πω, ο1ιι 1.ιοεει.τ, ιιι ννοΙο1ιοιιι οιιιο ι1οι·ει.ι·ι1€ο Νιο1ιτοο1ιτιιιιο; άοι·

Αοι·2το ειιιιι Αιιοτ1τιιο1ι εοΙο.ιιςτο, ει1ιειι1ο1ιιιοιι. Αιπ 8. Πο2οιιι

1ιοι· 1898 οτΪο|ΒΙ;ο ε1οιιιι ειιιο1ι ιιι ιιοιιιοιιι1ιο1ιοι· Α1ιοτιιιιιιιιιιις 81ο

Αιιιιο.1ιιιιο άοε Α.ιιοοο1ιιιοοοιιιτο οο, άοι· Μο Ζιιτϋο1ιννο1οιιιιο· άοτ

Βο1ιοιι1411ιιε οιιιρΓο1ι1οιι 1ιΜΙο. Η οιπο: Κιιιιιηιοιι 1ι1ο1ιι·1ιο1τ νοιι

1551' Βιιιιιιιιοιι-58 ΠΜ· ιιιι‹1 48 "Βου ι1οιι Αιιοοο1ιιιοοοιιιιο.Β -

ννοι· ι11οεο Βιιτοο1ιο1ι1ιιιη; ιιιοτιιιιι·Ιο.=.ςο1ιοιιιπιοιι. Θοιιιοοε άου ννοἱ

ποιου Βοοτ1ιιιιιιιιιιοοιι Με Τοοιοιοι·ο 501116 ιιιιιι άοι· 8Βοά1:Βι·οο

Ιιιιι Με 1ιοο·οι. ιιιι'ο11οιι. Αιπ 10. Με” 1899 οι·1ιΙ1ιι·ιοιι 8ὶο1ι ὰιο

σ1οιι18·οιι Βιικ1ινοτοτάιιοιοιι ιιιπ ω· Αιιι191ιπιο άοι· 8τι1'τιιιιο;

ποιοι· άεπι κοιιιοΙΙιοιι Βοοιιιοιιιιι;οιι οιιινοι·ουιιισ1οιι, ιιοά οο νοι

61οιιτ 1ιοτνο1Έ01ι0Βετι ιιι ννοι·οοιι, «πεε αν κ1οιι1οιι1ςοιι. 81ο 4ο.

111ι· Βοοιιιιιιιιτ 1ιιιτιοιι, ο.ιιο1ι "κι 1ιοι·ϋ1ιιιιιο Αοι·πο. ὰιο Ποιοι:

οοι·οιι Νοιο ειιι· υπο Ε' Ι ἱὶ€ο;ο εο1ιϋτιοιι. ΡΜ· ι1οιι ΡΜ!. Μ”

ιιιιο1ι Βι·οο1ο.ιι ο.Μο1ιιιοιι εοΠιο, Μαιο άοι· Βι·5Ιειοοοι· 1ιοοτιιιιιιιτ,

οιπο ο.Ιοε1οιιιι Με 8ιΜτο1ιοιι ΡοΜ.οιι1ιο1°Β ιιι Βο1ι1. 1ιι Βοι.ι·οο1ιτ.

1:οιιιιιιοιι οο11:ο.

 

 
- Πιο θοιιιιιιιτιο1ι1 ι1οι· 1ζι·οιι1ιοιι 1ιι 8οιι Ο1ν11

1ιοοριι.11.1οι·ιι θ τ.. Ροι:οι·ο5ιιι·ε;ο 1ιοιι·ιιε οιιι 28. Νυν.

σ. 1108761713 ννοιι. ιι1ιιιιι ά. νουν.), Φιι·ιιιιτοι· 989 'Ι'νρ1ιιιο -

(14 ννοιι.). 989 8γρ1ιΙΙιο- 114 νοιι.), 404 8ο1ιο.ι·Ιοο1ι - (Ο που.)

159 Ι)ιρ1ιι1ιοι·ιο - (8 ιιιο1ιτι, 79 Μοοοι·ιι - (4 νοιι.) ιιιπ! 18

Ροο1ιοιι1:ι·οιι1ιο - 18 ιιιο1ιι· Με ιιι άοι· νοινν.).

- [Πο θοι-ιο.ιιιτιο1ι1 άοι· 5ιοι·1ιοΗι11ο 1ιι δι. Ρο -

τοι·ο1ιιιι·Β· 1ιοι:ι·ιιε; ιιι άοι· 1ινοο1ιο νοιιι 90. Με :ιιπι 96. Νον.

ό. .1. 1ιιι @που 749 (480 Η., 819 Ν.), ι1οι·ιιιιτοτ ειιι ίο18οιιι1οιι

Κι·οιι1:1ιο1τοιι:

'Έν 1ι. οιο.ιιτ.1ι.Ο, 'Ι' ρ1ι.Μιά.88. Ρο1ιι·1οι·οοιιι·ι·οιιοθ,'Γνμ1ιιιο

ο1ιιιο οιι1:1ιιιιιιιιιιςτ1οι· οι·ιιι 1,Ροο1ιοιι θ, Ποοοι·ιι90,Βο1ιο.ι·1ο.ο1ι 45,

1)1ρ1ιΙ:1ιοι·1ο 88, θι·οιηι Ο, Κοιιο1ι1ιιιετοιι Τ. 0ι·οιηιοοο Εποικο

οιιτιιιιιι1ιιιιο 18. Πι·νο1:ιοΙοο 5, θτἱριιο 10. Κο.τοι·ι·1ιοΙιιιο1ιο Βικι

οιιοιιΜ1τιάιιιιε 69, Βιι1ιι· Ο. Ε1ρ14οιιιιοο1ιο 14οιι1ιιςΜο Ο, Α1ιιιτοι·

Βο1οιι14ΠιοΙιιιιΜ1οιιιιιιι Ο, Ρο.ι·οτιτ.1ε ορ1άοιιιιοο Ο, ΒοκιΒι·ο.ιι1:1ιο1τ Ο,

Αιιτ1ιτο: 1, Η άι·ορ1ιοΜο Ο, Ριιοτροι·οΙΒο1ιοι· 1, Έ 11ιιι1ο ω:

Βορτ.1οιιοιιιιο 9, ιιιιοι·1ιιι1οιιο άοι· Μπι οιι 111, 'Ι'ιι1ιοι· Μονο οιι

ι1οι·οι· 01°28.Ι10 15,Α11κο1ιο11οιιιιιο απο ο11ι·1ιιιιι ιι·οιιιοιιο θ. Εο

Βοιιοοο1ιννϋ.ο1ιο από Αττορ1ιἱο. 1ιιίο.ιιτ.ιιιιι 54, Μοτοοιιιιιο οοιι111ιι 19,

Κι·οιι1κ1ιο1τοιι άοε νοι·άειιιιιιςο1ιοιιο1ο 47, 'Ι'οτεο1ιοι·οιιο 84.

Δ.

+ 199.ο1ιοτο 81τιιιιιιε :Με νοι·οιιιο 81:.Ροι:οτε

Βιιτεοι· Δοι·πτο: Β1οποιοε, ά. 10. .1οιι. 1908.

Τοεοοοι·(1ιιιιιιε: Β1οιιοη;: Ρι·Βο1ι1ιοΙνοιττοε.

Βοι·ιο1ιτο άοι· Βο1ιτοιειτο ιιιι‹1 άοε Κοιιο1

πιο.

Βοοο1ι1ιιεοίοοοιιιιο ἰἱΙιοι· Αιιτι·8.8·ο 1ιοι.το11'οιιι1:

11ε11ο Βοτο111,ςιιιι,ς άοε νοι·ο1ιιο ειιι άοι·

Η11ιο1ο1οιιιιι€ ιιι άειιι Ηιιιιςοι·εοι;οιιοοιι.

9)ι.1ο.ο ι. .Τ. 1909 1ιονοτοτ.ο1ιοιιάο 5Ο-_ι16.1ι

Νεο .1ιι1ιι18ιιιιι Με νοτοιιιο.

ν17ιι1ιΙοιι.

ΘΝϋ.ο1ιοτο81τιιιιιε άοε 13ο ατοο1ιοιι 9.ι·πτ1ιο1ιοιι

νοτοιιιο: 1Ποιιτο.8, ό. 19. Ποπ. 1905.

Β!.

ΉΔ1ιΤΗΟΠΟΒΝ δΒΒΕ1Β ΑΕΠ' ννοι·ι1οιι ιιι άοι· Β1101ι1ιο1ιό.111ιι8 νοιι Κ. Ε. Β10ΚΒΒιιιή

9 Μ. ΡοιοτοΒιιη;, Νονο1ιν-Ρι·. 14,οοννιο ιιι ο.ΙΙοιιιιι- ιιιι‹1 ιιιιο19.ιιά.Αιιιιοιιοοιι-Οοιιιριο1τοιι οιι8οιιοιιιιιιοιι.
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ΡΙιειτιιι. Βοοει.

ιιι 1ιοΙσιιιιιτοτ οΙιοο1ιιτοτ Βοιιι1ιοϋ απο ιιιιΙ11ιοτττο11οιιοτ 0ιιο.Ιιτϋ.τ.

ΜοτΚο

(107) 9θ--5.

,,ΡίοἱΙι·ἰιι8°°.

νιω"ωο Β1ιοιιιιει:Ιιε πω.. 11ΙΙιιιιμοεο!!ει:1ιοΙΙ

01ιοι·1οττοιι1ιιιτο.



( ( έ ( (
Ρ” `¦.`8:$$Β”θ8'«`8'.8”ο" `”6`θ”ο`δ”ο`δοοοο«

Α.» Ν|.Λ|`ΛΛΛ κ κ > δ ΪΛΛΛ..»..κ.

  

2 . . Θ Δ. .. Δ

·· Μπιπίω
1° @Με "111τιζ ' ° '

2."ΜΗ(Μ 8ειιιιΙιιτιιιιιι Με Ρι·ιοαση:ι.

ι·ινωικτυπτωσι. 2 Οαι·6οιπο Β1ν1οτε, ΙωΙιετι.

Η Ρι·οερεΙαο Με Βιιιι1τΜει· τε Πι·.Ιίσου!;οι·.

Ε Η Ν Α Τ Β ο '

.Η.Η.Η.Η.Π.ΗθΗ.Η.Β.χ.Ης€.Η.

νοτ2ϋε1ἰοΙιεε 01ιο!ησηιιιπ 551 Βε!!οπεΜπ ιιπά ιιιιάοτειι θε.11οπ- ιιπά ΒΗΟΜΗΜάιυπε Μ' ΡΒΑκ.'.'80"Ε" "πω"

Εοϋοτ1:τωικ1ιο1τοπ; νν1ι·ά Βεεοπάετε 1ιι Εστω άοτ Ευπαϊτο!ρ!!!επ «Πωσ
.ΜΝ ϋωθ ΝθϋθΠθΙ.8οιΙθἱΠΠΠἔ ΜοΠειθ18Πε εθΠοωωθω Μ. Ροτοτε5ι1τς, Ν1εο!ιοεοι·οάιιΙ:Με, 15

('1'οΙορ1ιοιι 5489)

ΜΜΜ: επιτεοκοιι

1.1 Β Π θ 1 Η ΔΒοΝΝΒΜΒΝΦε,
ω, εΜιπΙἱοΙιο ε.ιιεΙΜι11εοΙιο πω! ι·ιιεε1εο1ιο

Βἰι12ἱαεε, νοπ Πι·. 111761", άοπι ΙΒΜικ1οι· ἀοι· ΟΜιωεϋ.πτο-ΤΒοτε.ρΙο Μθᾶἱ2ΙΠ18οΒθ-ΙοΠΓ"ΜΒ "Μ ι_θοι1Ποι π

£1ιΙ τ1.11 1ιΙΙ:'υ 'Β Ρ =..·σκιφ ο εποε αι16"οι2ϊ "επτά ἔ=2ἑ1¦°9"4;'-;ἔἴ"'-θ αιι=··882::ΒΜ τ61Ρατετ ἔθΗθΙ1 €01έ%15ΞΒιιζιπ-12ΒτΈέρ 1 ΜΜΕ - 52 Κορ.,

Ρ ο Η Τ ο ' Ν (88) 8-2' Κειω.Ιοε: @Με πω! Π·ειιι1ιο.

21ιι1εοΙιοπ Μτετιιιιιι· πι· Αιιε1ο1ιτ ςοεειιιὰτ.

Ποπ Ηοι·ι·ου Αοτ21:ο11 "πάω πο!

νωωωπ εΔιιιτΙἰο1ιο ΝοιιἱςΚοἱωιι άοι· πιο01- .

θοεοΒτιιιιοΚΐι·οἱω Λπ1ΜΜι·ι·1ιο1ουπι, εὶοΙιοι· ννἰτΙκεεω ΙΜ 8.Ιειιτοιυ. ο1τοπἱεο11οιιι ιιπά τιι1τοτΙοιΙϋσεω ΠετυπΚΜεττ1ι. Ι Ε ' σε'11ϊθΒι·θοΠΠΠΠεοΠ'

ΜΜΜ· :Μπα 1.Μει·Μυι· ειο11οιι άοπ Ηεπτοιι Λοι·ποπ Κοετοπ1οε ειιι· ΥοτΓ1ηςιιιιε.

 

σωστο 110115 ά ει σε ι· ιι ά Με 8ρτω1ι

8ι 1011Μ118181Ι. “ιιπ Ροιιεἰοπ) Π”.

Μπι·Πιι Νεε:ι1ετ.Νουεεω Πο

11ιοάο. Κω πε ΒΠοΚΗ111ο!!Ο.Π.Β.

ΒκιπερπεπεοπΜ κε.πωπ 52 (1[οκηοιπ.

ποστ»! κο.52 (ΠΠ). Ζει1ιΙτοὶο1ιο 818.ι1ιωιάο

Διωειο. Ρτοερο!ιτ.ο ἔτατἱε.ΤειιιπειΙΒἱπ ςκωιι› Ττἱἱεττἱπ ‹κιωιι›
Ετρι·σ.:Μω ΑπΕ16Μπ1το1οιιπι, ρ-ΝιιοΙεἰπε. Ε1εοπ. έ

εεεε:ΗΜετ:Μοε, :και ΑρρεΗ1 πιω ΕπΕΜ1ϊοτεεπ.Ρ1ιοερ1τοτ,5Μεεπωεπ Δάτοεεοπ νου Κτυ.π1ιουρΠοΒοήυπου:

ΥειΖάειι1ιπε 1η Κεἰπετ Ψείεε; ΗΔεπτοε1οΒίπεεΜ11τΙ.ΒΙιιὶεειι.ννἱτ‹Ι πι." ο"Μ"ωθ πωιω1-0Π. Γπη...

ετ1ιε111ιο!ι ιιι Ρυ!νετ ιιπά Τει5!εάεπ. νοπι ει:1πνέεΙιε1επ Μεεεπ νετττεεεπ. οικω: "πιο 11 80. κε.17.

Ι. Κι·ο1ιιι, 1301113111. Πο;ιωυποσκο.ε 28,”. 8

Επ0"""Γ "Μ Νώε" 5081511108! Δ1οπωωι·ιι Κωιιιι·ωον, ΗΠΒοπιιοΒοΕΜ

ΚΝ01.Ι. δ 09 οι 1.υΠΨ108ΗΑΡΕΝ ΑΜ ΠΗΕ1Ν. Υ-1Ι- Σ· 61- κι Μ·

  

?πειι Β1ν1ι1ε διιο1τω1:ι,Βε.ο. οο·1·ρ., 5 εεε.

68. κε. 96.

Β11εο Β1ιιιι, 11ποποιωπ 58,”. 15.

Ρ'τιιι Ηω·1ε ΚιιΕιοι·ι:. θι·. 8ωΙΝιοΜυ·

Παω: ι!. ΉιιΜεο1ιοπ Κἱτο1ιο δ-8,Ω. 19

Ν8511Ι'1101Ιθ Α1°88ΙΙ-Β18ΘΙ1€1Πθ11Θ Βιιά111ί11τι Καννε11ιενὶτε, Βκιπορπιιιι

1ιο!ωιιιι1 από Ιιιι Κιιι·1ιο1ι·1οϋ εοΗ. 1858. ΟΕΜ κ2.ΗΒ.ιπ, μ. 69, πω. 23.

Αιιεεννοιι(1οτ 11111 5οιπωι1 ΜΜΜ;; ιιιι‹Ι Μιιιωτιιά Με επιπεο .1ει1ιι·. ΑΜΠ ευ Ηιιυε- ρΗΠ (ΗΜ-επ η ο 17 ΜΒ” Βει" Η Η

Μακη Μ :Μου Μ1πάει·'ξι οτυρΓοΙπΙειι εεἰτειιε ν1ε!ετ Μπ11οΙιοπι Αιικοτἱτ8τεπ 5ο1 @Η 18 , . -' '

81 1 1 ω110Ρ080 ετ Κ ιι Η Β! 1 Η | 1 Έ '11 Ε 1 - . - ·άε':1.81::ι5·3Νει·νεπ- ι;ικ1 Ρτ·:·ιο:!ι%:π,Έεεειι;οον:1εο54:ΓΚΐ·;:Ι15έ112ΐ51. ο Κε2"ΒΜΠ 8ορ9ιθΕ1:αξΒΒ1°Β80° οση)' ΤΠΕοιπ' που

+· Μι Π' Μ ' ·ΙΙ Α Μ Κ . 51 25-25.Η 'ο Π] ©ι.ΞΠ μ” 8 Η + ( ) Ε'ι·ιιιι Λάο11ιοΜ νοιι Ε'οπωι, ΙΩΝ”

1 ω. άοτ νε1ειη:ειπει-Βει1ιιι) ΓἱΠΘΠΜΠΗΙ Μ' ο· θα

586 Μ. 11. Μ..111ποτιι1- ιιπά ειΠο πιοι1ω·ποιι ΒΜοι·- ιιι:ικ1 Κυι·Βο1ιο1ίο. μπα Φω.8ωμ ο"Μ"=Επ 21'ΒΒ°6°

θι·ειιιι1 116τοΙ «Με Βιι1ιιε, οι·ετΚΙιιεεἱς, 200 ΖΗ11πποτ από 8Μοι1ε, πιίτ ΜΜΜ ΕΜΠ Μϋπω Β·1%ω'. 8811- ΡΤΜΗω- Ο'1'Β·

Κοπι€οι·τ. 5ι:11ΜΙ.Μετ Β·ι·οεεω· Ρω·Κ. ννϋτΖἱεο, ειιιιιΜ'το1ο Μάι. ΚιιτπιιιεὶΙ-:. ΡΗ! Παω Γ0Φω1ω 11110011” ΙΙ- Η 16

ΑΠο 8οιπιπιστεροτιε. 8οπ1τιππωω οι·ιιτιιι· άιιτοΙιεο1ιπΜ.11οΙι 18-22". Η· 28. Υ 0Β0·ΒΜΠΕΚΠΕ8 Πο0'Ι'Β

©- Βεάε-ΒΜεοπ 20. 1 Μ Με 15. ΟΚτο5ω·. Θ κω'10"1ΠΕΙ"ΩΓ-00.Π'088 ΜΗ»- Πειτ

Ρι·οεροΜε άιη·ο1ι Με ΒωΙε-ΠἱτοΚιἰοπ ΒοποοΒιιο 111 8ΙΜΠτοΙ. "1-10"0"0'011 Η. π. 4. πι. Π.

Π” Ε. Δ. Βοεοε10νν8188]α, Εττο1εΒ

ΡοτουΙο1ι Η 15, Ωιι. Θ.

~ΕΑΠ1ΤϋΓΒΠἙ Β1ΥθΡἙ

καποιοι πρι ΛΙΜΝΗ, ΡΑΧΝΤΕ, ΒΑ- 0οκορωωικο κο ρωηρωσιασπ. Δ

ιιεκοιιι, κειπ>ικοτειιικ ιι π" 808808· ΜΜο πυ"Μεσπι 4 Χσυ<Μ

ποιοικωτι οοπτωικωα ωπι6οοτιι οι "="-Β"πω ' Π"=""."' η”

και σ6ρεοπω ιι ιιιπορετγργ ιιιιεπιππιπ γιιρ$π:ιπισιπετο π τοκιωηηπο- τ ω!”.", σ."""","ο ...Γ κ η

Βοωδἔοω

  

 

 

  

1111110 11891111”, 15111111" 110.801” ω. Προσωιτι,0πε.,5.ΒοκιοιιιοκκωιΠ.

Ποκορπ1:ΗΠ1Ω προσππι τη10ππουωπ ΜΗΑΤΟ1”ΞΗΒ ΒλΥΘΡΙ› ιο κ86ύμε1ο οιι1ιιιιοπ1ε οι επο6ροι"ωποεπει ιιομ·1ιιιιιιι.
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$ειΠ20 ειιιε 0ιιιοιιιοιοι (ΠιιΙοιιιι:Ι οοΙΙοιόιιΙε)

ιιι ιιιιΒιιγριιι!ΙΙΙοοιιοιι $οιιιιιιει·1ιι.ιι·οιι (Με...

απ). ΜΜΜ Μι·βειιό. ι·ιιτ:Ιιτ ΒεεοΙιιτιιιι2ειιά.  

  

 

Ο

Ι.ειοΙιτ ειιιι·οιΕιιπιι· ιιι6οΙιετειιε 15 Μἱιιιι- ἐξ; ό ή·

ιειι). Ειιι2εΙόοειε θ ε. Ξ ω ='δ

Ιιι ει·ει!ιιιοττειι 8οΙιιεΙιετσΙιι·ειι :ιι 80 ιιιιά 80 8. νοτοι·ιιιιιιιιΒ ιιι ΕΜ.» ΪἶΞ ει: Ξ

ρεο!ιιιιιι€ειι ννεΒετι ΒιιΒιιΙιτϋ.τ άετ 5ειΙΙιε :ιι νοτιιιοιόειι. 'έ' -=

=.... Μ:

Βοιιιοοικιω Αιιιιιισιισι·ι·ιιο!!ιιιιιι ιιιιτει· ιιοιι 8 ἔ

$!!!ιοι·ιιτΜΔΠωιι. Ποϋοι·Ιε8ειιε Κειτιιι6 τ: =

. ιψ-.7έλ . . “πιιπ ννιτΙιιιιιι€. β .Ξ

,, ιι Ζακ ιιοετω Πιο! Με! αυτοι· Βοιιοι·ι·ιι6ιι". Ειπερτίι2ιιιιΒοιι ό... 0,2 Με 0ΞζώΒι ἔ ' ό”

0,5 Με 1°/ιιι€ετι Ι.6ειιιι€. Ιιι μια ίι·ιει:Ιιειι ΓειΙΙειι ΑΒοττἱνΒοΙιιιιιἀΙιιιιΒ πι68- Σ" αΐ Φ έ α:

. . . . :εξω-ι .Μ

ω». 15°_|οιεε Ι.6ειιιιε (0,5 απ.) :ιι ΙιιειιΙΙιιτιοιιειι. _: @φ Η ἑι¦

Ι.6ειιιιε ΜΗ Βοι·ειιειι; :ΜΗ Μι· ΒΜοοιιοριιιι.ιιι' ειιι 40' ΩΝιτέ!τωΙ ννετάειι. ·έ2

Μ .

! Ρι·οΙιοιι ιιιιιΙ Ι.Ιωι·ιιιιι· σ1ιιι·οΙι ε] Σ Ξ
π . . - ._η Π.)

ι ΟΙιοιιι1εοΙιο Ρο.Βτ1Κ νοιι Ηογι1οτι. Μ.άοΒοιιΙ-ΒτωΙοπ. :εε έ Ξ 57 >.

Μ" ιιιετοιι νωιωω. Ξἔ ό ο “Θ” ἐ

έ' ή η έ
Π. Οτοττοτ, 8τ. Ροτει·8Βιιι·8, π. Ο., Βι·ει!ιιγ Ρι·οερ. Ε. ΞΞο .έ Φ

° ι: ἔ'ῆ Σ οι
(ι ρ Ξ κ:: Ν Β

` -- η 6 8 83ο ο

έΒ 8. α:

Φ

Μ. Ειιιιιιιιι·ιοιι'ε. Ηει!ειιιεΜΗ

; Μι· Νοι·νοιι-, Μοι·ριιιι.ιιιι-, ΛΗιοιιοι- Μο. Κτειιιω

..Ο πιο Β_- Β868" Ο·Ηίσιάσι πιο

-Π|οσω ?ονι- Α" -01';δΒιι.ι-ΕΙΗΜΟ-ιΔ-' οδο· Άννιιι. ιιιιιι 0ιιι!ουι

ω!" ιο!ιιιαιρσι- ι-μιΟι ό” $ριιι.ισ Η ι-03 Ψοεπισιι.

Γτοω”Μυ Βιιιιισιι!υμ ιθιοιΜποαι·ιιι·.ο ΜΜ.ΩΜ:[ΠοΔ."πι.]

ι 'σα. ιι. Με· .και Μ· λι·1Βιιιι· Μο'ΟΡ. 2 λοι·ι!ο.

Πιο ΒιιοιιΙιεικιάΙιιιι€ νοιι Κ. Ε. ΒΙοΚ01° δι. Ρετετ8Βιιι·ε, ΝεννεΙ‹γ Ρτ. 14,

ιιιιιιιιιτ ειιτ8εΒειι

ι ΑΒοιιιιοπιοιιτε.

ι ειιι εε°ιιιιτΙἰοΙιε ἰτι- ιιυά ειιιεΙΑιιόιεο!ιο ΖεἰτεοΙιτἱίτειι ιιιιτ Οειι·ιιιιι:ιε Μι· τεο!ιτ

ΖειιιΒε ΖιιετεΙΙιιιιε υπό νει·ειπιόετ ειιι( ννιιιιει:Ι1 ειιι· Ατιειο!ιτ Με Βιειιι€

Κειτοιι άετ ιι1εάι2ιιιιεοΙιετι ι.ιτετειτιιτ ιιι τιιεειει:Ιιετ, άειιτεο!ιει·, ίτ.ειιι26ει

 

  

ε.·ιιιιτοφιι

  

|/

      

  ι υ·ιιιι·ωιΤΜιιι ι
 
 . __.ι

  

 

ε.οΙιειι οιπ! ειι€ΙιεοΙιετ ΒρτειοΙιε. (118) 2-1.-η 77” έ έ -ω - -7 Δ

Η ρ ε Η Τ Η 8 8 ι Ν ιε......... τω... Ν οιιτ.ιι;ιωιι.ποι: ιιεαειι:

_ἶ__ζ_ζ._.___.. εε.οοΙιειτατ. ΤεεεεΙιιιει·. σ” να:οθα .ω Μασα:ιοπ

με. .<;οιιοΙι. ΒιιιϊιιΙιτ νοιι ιιοι· πι". Βειι6τάο ςοετιιτιοι. ΠΡΟΠεε·ι·οπ ..ο πω.,

ι Πι1εοΜάΠοΙιοε, εἰοΙιοτ ινιι·Ιωιιάοε ΜιιτοΙ εεεπ: ΑΠΤ.θκωΈ Η ΑΠΤθ[ΒΡΟΒ_ Μ81-ΜΗΠΒΧΈ

Η ΚοιιοΜιιιετοτι, ΚθΪΙΠΚΟΡΪ- ιιυά ΒτοτιοΜεικεται·ι·Ιι. "Μ... .........,:

' Βιτει·ο.τ.ιιι· ιιι Ιιετνοι·ι·8.ις. ΒΙει.ττει·ιι Ποιιτ.εοΜε.ιιάε ιι. Οοετοι·τοιοΙι-Πιιςιιιιιιι. ο_-ηΕΤΕΡι;γΡτμ Γοροχο:Μι, α;

Αει·ιτ!ιοιιε (Ξιιτει:ιιιοιι: Τ ·Ρι·ο!. Ιδια Βι·ιιετ ΠεοΙιοτ (88ι·ωεϋιιη;).· 0ΡΓοΒ

σκι.Πιο ννιι·ιιιιιιι; άοε ..Ροι·ιιιιιειιι·· πω· οιιιο ι1Ιιοι·ι·ε.εοΙιοιιάε; ινοιιιι€ΙοιοΙι Μι Η

ιιιοΙιτ “Μάο ιιιικοιι Βιιιιιι, Μ” άοτ ΚοιιοΜιιιετοιι ειοΙι ιιι οιιιιικοιι 'Μεση ιιι οιιιειι

οιιιίιιοΙιοιι ΚΜ.ε.ι·ι·Ιι νοι·ννο.ιιάεΙω, 80 ινιιι·άοιι Μο ΑιιΕ8.ΙΙο εο ιιιιΜο, άετ 8οΙιΙειιιι πο ΤΕΡΙ.Ι.ΙΟΗΒ .ΠΥΡΙ·:Η - ι1Βιιιιτ:κιι.

Ιοοιιοι·, Μ." Με Βι·εο!ιι·οοΙιειιάο Με ΚοιιοιιΙιιιετοιιιι, ι1ιιεΒΙειιιινοτι1οιι ιιυά Με άτο

ΙιοιιιΙο Βι·ιιτιοΙιιιιιε, νοΙΙιιτ.2.ιιιάιε ινω.:ΙιεΙειι.

Βι·. ΜΜΜ, Ιη.ςΙ. Βειιι·Ιιειιι·π ει.. Π. (Ψει.ιιιεπϋπι·ω.·

Νιιοιι άεπι θειιτειιιο!ι άοε Ροι·Βιιεειιι ιππι· εε πιιι· ΜΜΜ Βι·ινει.οΙιειι ρΙϋτ:ΙιοΙι,

Λε ιιι.Ιιιιιοτο ἱοὶι Με πω.» Ιιοι·ι·Ιιο!ιο Βιιι'ι: ειιι οιιιειιι ΑΙροιι-θιριοΙ. Πισω Ι.οιοΙικ

ιιιιιιιιια!ιοιι ΒοΙ πιιι· ιιεοοιιιΙοι·ι: ειιά, άοτ Μι ιιιι'οΙΒ·ο Ιε.ιιωϋ.Ιιτιεοτ ΒτοιιοιιιιιΙΙιιικε.τι·Ιιε

ειιι ιιιοι·ιιΙιοιιοιιι Βιιι ιιγιιειιι Μάο.

Πιτ

 

[Μαι Πριιιιι-ιοιιπιιοκ. νι (:·Βιι.-Βειιιιιιιιι. Ηρωι

Βι·. Μίκα! ι ΗΠοι· (Νειι)ιαπι1οπ):

Μοιιι Πι·τιιοιΙ πειπ ε!ιιιιιιι, Μ." Με Ροι·ιιιιιεΙιι ειιι ΜΜΜ ἰιιτ, Με ιιι ΗΠ

κοιιτοτ Ζω άεπι Πω Βοοιιι πο εοΐϋι·οιιτοτειι ΚοιιοΙιιιι1ετειιιιι οιιιοιι ιιιι εΠ.ιΙιι·ΙιοΙιειι

ιιυά πι." ιιιιιιιοι·ιώιιτειι Βι·οιιοΜιι1Ιωτε.τι·Ιι ΠΙιοτειιΐϋΙιτειι νετιιιιι.,ς. Ιιι Ιιειιιιο ειιι·

Ζω Ιιιοιιι ειιιιοι·οε ΜΜΜ. ινοΙοΙιεε ω.» Με εΙειοΙιειι νοι·ειιιςοε τιιιιιιιοιι οικω.

Βι·. Βι·Ιοιι Ε. νοιι Πιιτιιιοι· (Βίι·7:/εΙά, ι5*Μεαπι.).·

Πιο άι·ι=ιι Πω Ροι·ιιιιιειιι ΙιοιιιιιιτΙοιτοιι·Βι·οιιοΙιἱι:ὶ‹Ιοιι. ιιιινοιι πιει ωικιωωι.

“Μισο ιιι άοπ εοιιινοι·ετοιι Ε'οιιιιοιι πιιπ! _ῆε‹Ιοιιιιιε.Ι οι·ινιοε ειοΙι ΙΙιι·Ρι·8.ρειται Με νοιι

ιιιεςο2οιοιιιιοτοι· ινιτιιιιιιε; ιιοι· ετο.ι·Βο Πιιετοιιι·οιε ιιιι.ιιιιι ιιι ι.νοιιιικοιι ΒιιιιιιΙειι Βοιοιτι 017 :ΕΝ-σ ο 111·

¦ Π

ι

ι

ι!

Μ: Κιμ ΒἰΘ β00Ρ020ιι Βοέιιιιιιλ @Ιιι Ιί(ιιΙά 2ο νοτι(ΐιιεΐτιΡ Με 'έ'ειιΒιοι·ιιτιιι· ΜΙ Μ.

οι· ιιιι ιιιιι· πιο κι μοι ο ω, εοιινιο πιο οΙι:οιι ο ιι€ι·οει-Βειι6τε: · · ·
Η. Βωϊ8ΜΜΜ'ΘΙ, ΑροΠιοΒοι·, Ή'ιιι·οοιιπιι, Μιι.τε2ιιΙΚοινειιιι 188. Μ!. Μει·οιιι- νθΓ_Ι8·ΠἔθΠ 510 11ωεττ10"θ

ω” ιι, ΑροΗιοΒοτ, κι". ΡειιΙ εω.ιωιω, ΑροΗιο!ιοι·, πω., ΚειΠιειτ. εε. Ρτε15Κουτειι1€5 @Με ιιυά

Β_ $ωιιιεΙιοΙε!η, Ροιοι·εΙιιιι·ε, (3ιιι·Ι Ι·"ει·ι·οιιι, ΠοειΒιιιιι. Ι· 1(

Ηοι·εοετοΙΙΒ ιιι ω» Κοιιιιιιιιιι6ιιιιιοιι-ΔροΗιοΒο Β. 'Ι'ιιοεοΙιιιοι·,Βοι·ΙΙιι θ, 19. Γ8°Π Ο·

ΜαγδιΠΗΓ8.888 16. (99) 10-7,

-~--
_
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ΝΑΤικΒΒιοΗΒ Β10 3111611011 @Πιο

ι·οιι οι· Ι·'ι·κιικϋκι

ΜΙΠΒΒΑικΣΒΒΕΒ κο1ιοιι ΒοεΙοι·ιιιη;.

  

  

Νιοι·οιι-, Ηκι·ιι1ι1οκοιι-, Μαροκ

1ζι·ιι.ιι1:1ιοΠοιι.

Ιιο1ιοι·- ιιιιι1 Ηκ11οιιρΙκοοιι

Κι·ιιιι1ε1ιο11;οιι.
  

1ίι·κ.ιικ1ιο1τοιι Μι· Υοι·κιιιικιικε

θι·Βιιιιιο, κοκ Μπρουκ ιιιι‹1 σ1οι·

1Μι·ιιιο. (68) 18-12.Ύ10ΗΥ.κοκιικι

1906.

κικκιοκκκΗΠ εκκι>κκκι

ΣΣΕ ..ΠΡΑκικκκοκΑπ ΜΒΠ.ΠΙ.1ΠΗΑ“. ΧΧΠ

Βι1906 κ. κι κιγρκοκΒ ,,Προκικ·ιοοκκκ Μοιικιικκο.“ 6γιικιι κοκικιοκιι σκι

11ιιοιιιικ οοκκκοκικ: 1. 11ρωρ. Α. 13ϋτ1οι·1οιιι κ πρωι. Β. Κι·6ιιιΕ. ,,0ιιορκι·κιικεκ ι·κκο

  

 

 

κωιοτ1κ“ Οι 182 ρκογκκο.κκ (κκοιι.ιο ιιιιιικιικκ) κ 1 ιο.6κκιιοιο. 812 ο·ιρ 2. πρι. 1

.Τοεκιιοι· ,,Δορικειτοκοι·κκοοκ1κ κοκοι·ροοικ .ιιπ ιιριικι·κκοκι“. 900 οιρ. 11-ρι Μκιιι·ιοο

6.ο 1·11οκι·γ. "Ργκοιιο.ιο·ικο κι κογκοκ1ιο 6οκιοκοκ κορκκοκ οκοιοικικ". Οι 188 κορκιιιικ .

κ κοιικιικκ ριιογκκκιικ. 99Β ο·ι·ρ. 4. Προιρ. 111. Οροι·1ϋ.ιιο:1οι· κ κροΦ. Δ. Κο11ι:ιιοι:ιρ.

,,ΧροκκκοοκΜ ιιοροκοκ ιιιγικοκοτο ικοκοκοιιγοκκιοκικοτο κκκωικ κ απο οοκοκικοκ1κ°°. Οι

185 ρκο;.·κκοκκ κ 8 ·ικ.6ιικκοκκ. Βι 3 κειο·ικιιι. 600 ο”. 5. πω. Κ. κωκια. ,,Ποκκοκ

κ1κ κι κκργρικκοοκοιιγ οικικικτοκιο·ικγ κ ιιικκοκκοκ1ο απο κι ιιροοιιικι οηκκκκι". Βι

2 κκιστκΧι (Β88-1-229 πρ.), οι 25 ρκο. Θ. 11-ρι Μ. Βιιιιιιιιο. ,,Τοροιιιιι κκιιιοκκι.ικι 6ο

κιοκοκ°°. 7. πρι. Κ. Ψιττ1ιειιιοι. «Ργκοιιοκοιιιο κι ιικ6ρκιιιοκκοιη μπορει", οι ώρο

ιιιοκ1οιιιι οοο6οκκκιο ιικκιιιοκικ κκ ι·κκοκοιιοτ1ιο“. Οι 18 ρκο. 111 ο”. 8. ,ΙΙ-ιιι νο.1τ1οπικι·

Βιιι. ,.Πρκιιιικοκιο κοιτα κι ικοκκιι.κκι.". Οι θ? ρκο. ?Ο ο·ι·ρ. Θ. _11-ρι Ο. Ριι·ριιο1: κ .

Β. 8ο1ιιο1:. ,,0ιικορο·ιοκκιικ 6οκιοκκ°'. 10. ,,11ιικκκιιοοκ1κ ιιοκι.ιικ ιιο ρκοκιιικι οι·ρκωικικι

ιιριικικκοοκοκ ικοκκιικκι.ι ιιοο6ιιιο κ ι·οροιιικ κι κιιοικοοικ, κει ορκικκωιικιικ. πιιι κ κορο

κο.κκιικ.

 

 

ΒΡΑΊΒΒΗΑΠ ΓΑΒΕΤΑ. Χ"¦

Προι·ροικιικ κοκκκι.κ οιιικγιοιιικκ:

Ι. 1. Ορκι·κκσ.κικιικ κ κοροκοκκικκ ο·ιο·ι·ικ. κ.κ.ιιοοιρκροικοκκιιικ, ιιρκ κο.ιιο6κοο·ικ,

ρκογκκκκκ. 27 Φοιιιο·ι·οκικ ιιο κοιιροοο.κι Βριικο6κο.το 6ιι·το κ κο και” κοκροοκιιι,

κι”. κ” κκο.κο κικιιοιιικιιι οικοκιοκιο κι κρο.κγ κιικ κι κριικο6κοκγ οοο.ιιοκιιο. 8)

Ροώορκιι.ι συκωτι ορκι·κκοκικιικι ο·ιιι.·ι·ο11, κκκοκκικκκκκι κι ο6ιιι;κκι κ οκοκκι.ιιικιικι

ργοοιικκι κοιικιικκοκκιιι κιγρκκ.κκιιι. 4) ΡεεΦορο.·ι·ικ κει κκοοιρο.κκοκ ιιοκο.·ικ. ό)

Οικο·ι·ι.π ο οο.ιιικικιιι ιικοοοριε.ιιικ. 6)Οικο·ικι ο οκοιιικκικει ο·ιοιικκκιιικ·ι κ κροκκκκιοκι

πιιι κοκκιικκοιικκι οόκιοοικι. Τ) Ροιιοκοὶιι. Ε!) Βζο ροοκοκκοκκικ. Πκοι.κκ. οι ιιγρορ

·ι·οκι. 91 1Ιιτοιικοι ο6ιιιοοικοκκοκ ικοκκιικκι.ι. 18) Χροκιιιικ κ ιιο.ιικικ κοκ1ιο·ιικ. 11)

Ποι:ροποτκ. 12) Ο6ικκκοκικ.

1. Τορκκοκτκκοοι:Ικ οικ·14.ιιι ,,Βρκκ. 1'κοοιιι": ορκΓ. οικιικ. ροΦορεντιι, ο6κοριι

κοκ. κοκ. οροιοικι: οοο·ι·κκι κοκ. κοκ. οροιιο·ι·ιοι, ροκοκκικ ροιιοιιιιι.

ΠΙ. 0ι·κι:ι·ι. ο6ικοοικοκκοκ Οκκιι·ι·κρ1κ ιι Γκι~1οκιι: ορκι. ο·ιο·ι·ικ κ ο6οορι.ι. Βρο

κο6κο-οκκκικρκοο οκ.κοκοιιο.ιιοκτοκιο κι Ροοοικ κ οο.ι·ρκκκκοκ. Ρωρορο.·ι·ιι κογκκ. καρκι

κοκοκικ. οι ο6ρο.ικοκ. οο0δ. ιικκκοκικ κο. κοκροοιι. 6ιικοκο κιι.οο.ιοικ. οοκροκοκ. Μπιο

οικοκκο.το οιιρκοοοιιρκκοκικ. Ροιιοκοικ. Βκ6κιοι·ρκΦικ.

Π. Οιιρο.ιιοιικι.ικ οικι.ιιι: οιρερκιι. κ κοοερτρκιικικικ. οι:·Ιιιι. ο κρο.κκιιι ριιοικοκο

κἰκ κ οικι·ικι κι ·τοκι ιικοιι·1ι. κ κο ιιοιιροοκιιι ιορκιικκοοιικι·ο κκρκκΦορο., ικικιικικ.

Μιο·ι·κ. 6κ6.ιιιοτρκΦκκοοκικ γκκοκιο.ιιι, ιικοοορικκικ. ιιιικοκκιιικκι κι Ροοοικ κ Μιρκ

κκιιο11. 1(κκι·κ, κιιικοκκιιιικ κι Ροοοικ, Γορκκκικ. Φρκ.κιιικ κ Ακι·.ιιικ.

Εκκι·κ, ιιοο·ι·γιικκιιιικ κι ροιικιιιιιιο.

Υ. Μικκκκοοκικ ιιοκιιἱκ.

.Ποκιιικ κροιιοι·οκκκιοτι οκικοοιοκιοκι.κοο κοιικκιο κ.ιικ ιιοκιικοιιιιιιικκοκ κκ Μ”

·ιοκικο ,,Βρκκο6κγιο Γιιοοι_γ“, Με”. κηρκοκκ.

Ροιικιποριι ικγρκο.ιιο. ,,Προ.κ·ικκοοκοκ Μοιικιικκιι“ κ ,Βρκιιο6κ‹ικ Γεικο·ιιι".

ιι-ρκ: Δ. Α. .?Ιο.ιιικοκόι2 κ Ο. Δ.. .|ΙΖι|και.

Π8118.Το.πι Β. Ο. .9ιπιππκιορι.

Π!" κηρκκ.ιικ «Πρκκικκοοιικκ Μοιικιικιιο» κιικ1ιοτι οι ,,Βροκο6κοκ Γιικο·το$1" 10 ρ.

οι ιιοροο. κ ;ιοο·ι·ιικιιοκ Βκι·ριικιιιιι. Η μ.

0·ι·.ιικιικιικ ιιο.ιιικοκκ κκ .Προκικκοοκγιο Μο,ικιικκγ" 6οοι «Βριικο6κοκ Π1301°ιι» κο ιιρκ

κκιικοτοκ.

,Εκει κτοκο.ιοιιικιιι κοιιγοκκο·ιοκ ρκ.οοροκκει κοιικκοκοκ ιι:ιο.·ικι: πρι: ιιοπκκοινΕ-`

2 ρ. 50 κ., 1 Ακρι.ιικ, 1 1ιοκκ ιι 1 Οιστ.ι16ρκ-κο 2 ρ. 150 κ.

κι” «Βρο.κοϋποκ Γκ.οοπ.ι» 6οκι «Προ.ιι·ι·κκοοκοκ Μοιικιικκι.ι», πιο οι 1Ξ.κκκκ

κοοιικιικ .ιιοικιιικιικ: πο. το.ιιι 6 ρ., πιο ποπι-κοπο. 2 ρ. 60 κ. κο.3 πιο. 1 ρ. 26 κ.

Προ6ιωιο κο.κορκι πι.κεκιω ιι ιιο.ικαύ ιιοόρούπωϊ καιιια.ιοπ πω). ονομρκ. "Πρακπιιικοσκακ Με

θκιωικα" κωεω.καοοικοκ 6ο.9τικαπσκο.

Ποιικκοκκ κρκκκιικοιοκ κι Ο.-Ποιορογρτι, γιικιιιι Μγιιοκοκκι·ο, 18, κι ιιοκιορ·Ιι κηρ

κκ.ιικ «Πρκιι·ι·κιιοοιικκ 111οιικιικκο.» κ ιιο ποιπ. ιιοκιο·ι·κιικι κκκκοκιικι κκι·κκκκιιιιι.

 

‹

δασΣκοπ.πασοκ1.8ηι$οιιψοι·Μο1..Πωιο.

Ρτοερο1«ιτοάιιι·ο1ιι1ιοΚιιικ1ιτοΚ$1οτι.(10918-3.
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Μεικιττιι11ειτιοννεκγΡοτου1οκ,ΙΙ.'

ι·οι·1ο11ι1ιω:1ΒιιιρΓο1ι1κιι€οικωΑι·κτοοΜο:οικω1ιΙ11.811οι1οοκοκνοιοιιιο

κ.1Ιοειιι·Κι·ιικ1ιοκρι1οςοιιοπικοιιάΠεοιι13ο

ιιιο.τι·ιπκοιι,'1'ι·κ.οι1ικ.Μοιι,Κι·1Μιοκ,ννκιικοιι,Βικ1ιοιιιοΙ.1ι·ι·ιοκιοι·οαπο.
ΜιιιΜ.Βοι·Μ;Η.81ιο1ικ.10Με6Πιιι(ε.ιιΒοκιιτυ.Βοιιν.12Με2)Βοδ11”ιιοι.

Πιονοι·ννο1τοι1ιιΜ.1)ιοκοτκ.κο:πιοΕΝΠ

ιιορι·οο1ιοιι.
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1ιιι Ποκτοοιιοιι Α1οκοκάοι·-Η οοριτκΙ Μιιι

Ναο1ιννοικ οι·ιοιΙτ Πρ” ειιι· Ζοιτ Μουρτ

ι'ι·οιο Ρ11οροι· Μιά ΡΠοροι·1ιιιιοιι ?κτ-Μο

ρι·ινο.το Κι·κιικοιιρΠοςο (ιςοςοιι Ζμ1ι1τικε

νοιι 50 Κορ.) · κ - 1

 

Ηοι·κιικι:οροι· Πι·. Β κ ά οΙ Ι Σνακ ο οκ. · Βι1ο1ιάτκο1ιοι·οι ν.ο.ννιοκοοκο Κο.τ1ικι·ικοκ1ιοΐοιΡι·. .Η 18.



. ιιειιειιιιι ιιειιιιιν,

[Μα ΟΡ πιειι.

ΓΕΒ 2 29.4;

ΧΧΧ. .ιιιιιιιιιιιιιι. ΒΤ. Νοιιο !Το!εο ω. πιω.

!!!!!!!!!!!!!!ΗΒ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!
ποιοι· ι!ει· Κεάει!ιτιοπ νοιι

Ρι·ιι!. Πι·. Και! !!ιι!ι!ιι. Πι·. !ιι!ιιιιιιιοε !!ι·ειιιιι!ιει!ε.

Ποι·ριιι. Κιμ.

Πι·. Βιιι!ιι!!' !!!!ειιιιι:!ι.

δι. Ρετετε!αιιη;.

 

!)ἰο,,$τ. Ρειετε!)ιιτ8ετ Μεὸἱοἱιιἱεοπεννοοπειιεο!ιιπι" ετει:!ιειπήεόειι ί* Α'Μιιιιοιπωι!η -Αιιί!ιιι5.Βο “γιο @Η Μπους” "

5οπιιιι!ι επ ε!.-Πε:ι· Α"!ιοιιιιοπιηιιωμψ ἰει ιιι Βιι"1ειι:ιι!.8 Μι!. Πιτ άεε παω πιειι ιιιιεεο!ι!!εεε!ιο!ι :ιιι πιο: Βιιο!ι!ιειπό!ιιιι€ νοιι Κ. Σ. ΕΜ;"

]ιι!ιτ, 4 ΗΜ. πιτ (Με !ιιι!!›ι: _|ε!ιτ ιιιι:!.Ροετιιιετε!!ιιπε;ιπ άειι Μόρφω ἰιι δ!. Ρειει·ειιιιτέ, Νεννε!ιν-Ριοερο!ιι Μ Η. Ζιι ι·ιο!ιτειι. Η [Μια.

Έιδιιθ.ιπιι2θ Μειτ!ι ιιι!ιτ!ιο!1, ΙΟ ΜΜΕ !ιει!!ή!!!ιτ!ιο!ι. Πι:ι·1ιι”Μοιι πο!. οι·1ι·ι!ιο εοννιε ιι!!εειιι!όιε Πει1ιι!αιοπ !κιι18!ιο!ιεπ Μιιτε!!ιιιιμ:πΒιι

ΜΜΜ: Βιιιει!εοεριι!ιεπε Ζει!ειι ιιιΡοιιτιει2!)Κορ.οάετ4ΒΡΓεπ.- οιι πετ πιειι επ πειι ετε!!νοι·ιτεισπάεπ ει:ει:!ι!! ΠειΓ!1 !ιι·ι:ιιι!ε π Κεάει!ι

Αιιιοι·επ ννει·άεπ 25 5εριιτειιΔΒ:0Βει!ιτει· Οι! ιιιιι!ιιιιι!ιο!:ιιεεεεπι:!ι. τω” Οι. Σ. Β1ο"18 ιιι Ξ!. Ριει!π.,ν!7. Ο..4 Ι.ιιιιιε, 5 :ιι ι·ιο!ιιεπ. 5ρτεο!ι

- !ζο!”οτειιι: ινι.ει·πειι ιιιιο!ι πω Βιιιιιο νοπ Ιθ Κἔ!. ρω ΒοΒοιι !ιοιιοτιι·ι. ειιιιιι!επ Με!. ειιιεειει· Μιιτννοι:!ι ιι. 5οπιιιο.8 ν.44 Π.Το!ερ!ιοπ 20557

Μ Η !!οιιιιι!ιιιι·8.Δι!οιι Μ. Ποιοιιι!ιει· (θ. 7.!ιιιιιιιιτ).

Ιιι!ιε!τ: Πι·. πιειι!. Η. Μισο: Ρτ!ιιι!ρ!ειι που Ι)!ιι.!ιειοεΒο!ιιι.ιιά!ιιιις. - Βο!ει·ιι.!.ε: 8. Ε. Ηοπω!ιοιι: Πο!ιοι· Με !!!ιοεο!ι!!οε

πω: νοπι Μουτ! ιιιι!ι!: άειι· ΗνΒ!ειιο ιιπά Με Αι·πιοιι. -- Βϋο!ιοι·ωι:ειι.ιοιι ιιπά Βοορι·οο!ιιιιι€ειι: Ρι·οΐ. Επι” Ζιες!ει·:

Ιιο!ιι·!ιιιι·!ι π” ε! ιχειιιειιιειι Ριιι!ιο!ιιις!ο ιιπτ! άσι· ριι!.!ιο!οε!εο!ιοιι Αιιιιιοιιι!ι>. - Α. Βο!ιιιιιι: ?Με πω! Βιι!ιιι!ι. - Πιο ΚτιιιιΙι!ιε!ιοιι

Μι· Νιιιιε απ!! Με Νιι88!!Γ80!18ιιε ιπι: !ιειοιιι!οτει· Βει!ια!ιε!ο!ιτη.ιιιιιιι· πω· ι·!ι!ιιο!ιιι;!εοΙιοιι Ρι·ορ!ιτΙοιιι.!!ι. νοιι Πι·. Οιιι·! Ζιιι·ιι!!ιο.

- νν. Νιη;ο!: θνιιπε!ιο!ο;!ο Πιι· Αει·πιε ιιπά Βιιιι!!ει·ειιι!ε. - Αι·ιιιιι!ι: Πο Ι.ιιιιιςειιιιο!ιινιιιι!ειιο!ιι. - Ρι·οιο!ιοΙΙο ο" νοι·

ω” 8ι. Ρειοι·ι:!ιιιι·ι:ει· Αειιι.ε. -· Μ!ιιο!!ιιιιςειι ειπε άειι· ιιοιιο!!εο!ιιιίι ριιι!ιι!ιιο!ιοι· Αστειο :ιι Μπα. - Αιιιιιιιι;

 

 

 

ει" πειι Ρτοιο!ιο!!ειι ό” πιοά!2!πιεο!ιοιι θεεε!!ιιο!ιιι!ι ιιι Ποι·ριιι. - Αιιειιη; ιιυε άοιι Ρι·οιο!ιο!!ειι ω” θε

ιιο!!ει:!ι:ι!'!: ρι·ει!ιι!ιιιι!ιει Αοι·2το Ζιι !.!!ιιιιι. β 'Ι'πιπεειιιιο!ιτιο!ιιοιι. - Απποιιιμιιι. .

ΔΒοι111011161πε-Δι1Ποτάσταπε. Ηιιιιινε!εο απ! ά!ε Κιιιιι!ι!ιοιτ. Βει· οι·ετε, πω· σοπ Ζιιο!«=ι·

ΜΒ Βι_ Ρωθτ8ι)υΓΒΒΓ ιπι Ηιιι·ιι ω· Π!ιι!›ει!!ιοι ειι!.ι!οο!‹ιε, π” πω· Βιιιι!!ιιιιιοι·

'Ι'!ιοιιιιιε !!!!!!!!ε ιπι 17. .Ιιι!ιι·!ιιιιι‹!οι·ι. !775 ετο!!ιο Με

Μοι!!2!ιι!εο!ιο "00!!Β!!8θ!'!!'!ΐΪ ΜΜΜ που Ει18!ϋ!!ι!81° Μ. Ι)ο!ιεοιι ι!ιιιι Ζιιο!ιοτ Με πειπ

από ιιιιο!ι ιπι .!ιι!ιι·ε 1906 ιιιιιοι· πω· _ιοτειι;επ Βεάιι!ιι!οιι ιιιιι! ΗΒΗ! (ΗΠ- ΝΜΜιθΓ “Με” 8Μ! ν!θω ι)8!”[ΜΠπθ ΑΘΗ!!!

ιιιιο!ι ι!επι !ι!ιι!ιοι!ιι·ειι Ρτοει·ιιιπιπ οι·εο!ιο!ιιιιιι. διο !ι!ε!!ιι ι!ιι·οι ιιιιι Με Βο8ο!ιτο!!3ι1ιιε άειι Κι8.ι1Μιε!ι ν0ι°ι!!επ! 88ιιιιι0!ιι,

Αιι!Βιι!ιο ειιιτειι, ο!ιι Οιιιιιιιι ΗΜ· ρι·ιι!ιι!ειι!ιε Αο·· το 2 ιιι ιιπά · ι· · · ·· · _!οτιτοιο ι!ιιι·ο!ι θτ!ε!ιιιι!ιιι!ιοΠοιι εοινο!ι! Με έιτι:!ιυ Ιΐζιίοι·ιιιιι 000" Φο ἄΗ8Ξθ"80`Ιζ|8ἔιΙΙ0ῇῇ ΨΈθΓ80ιε=Π.Π86 ιιι?θτ @ω ΗΡ

"Μ ΒωρΓθω."Μ,8Π Μ" (Η.80Μθ|Η.Πε1. ινθΙ.Μ ω” Μ” Ε1.88ι)_ ι ειιο!ιειι ιιιι ειε ι.88Ι! οι "κι Μ επ ο..,ιιιιι!: οτει.ιιι

ιι!ιιειιιι 2οιι€οιιϋεε!ω!ιιιι· ιιιοι!!ιιιι!εο!ιει· Ε'οι·ιιο!ιιιιις !ιεΙαιιιιιιιιι ει·- σα' ΜΜΒ 688 Μ· 18!!!!!!!!ωθΓΐ8ι ΜΒ β Ι 8 Η ά θ Β θ Γ Η 8 !' Ε!

!ιιι!ιειι. - Με Βἱε!ιετ νιιιι·ι1 ιΙ!οει:!!ιε Με Οτ!;ει.ιι ιιιιο!ιιιιο!ιοιιι!οι εε!ιι `ιιοτιι!ιιιιιοει Εκροτιιιιειιι ιιιιιο!ιιιι Με ιιιιτει πειπ Νια

Υετε!ιιο ιιπά (ιιιιιιιι!!εο!ιιι!'τειι !'οι·ι!'ει!ιι·ειι ιιπτ ι!ει· !'ει·6!Τοπι.!ιο!ιιιιιι;. . πω!! (χω. Ζιιο!ωι·ει!ο!ιοε (Ρ!ιιιιι·ο) ποπ! ]οι!οιπ ΑΜ! !ιο!ιιιιιιι!.

τ! Γ! .. ' 9. . . . ..ιἰἴωῖῖ..'”'”ὲἔἰιιἶ'“ῖ·ιἔἑῖ.ἰἱ"ἱ..`ἔι.”ἱῖἔἱ2ΐἐὶἱ!ἴἔἶ ι`.ΐ'ἔΓειἔιῖΐ ; ιιι σ. ιιι παω Ζω ιπι επι ιιι ιιι ιιιιιιιι_ Μ·

ιιο!ιιιιι ιιι·ιιιιι.ιωιω- “Πω Η κι”, π” ”κηΗΜΗΠ80]ιθ" (ΜΜΜ- ' ινιο!ιε!ιιιιε ι!οτ !!ιιι!ιο!.εε!ο!ιτε - εοινο!ι! ιιι !!ιοοιοιιεο!ιει·

ιιι:!ιιι!! ιιι Βοηιιι!, πω· !ι!ωι·!!ειο!ιιι!'ι Μν!!!ιιι!!εο!ιοι· ΜΜΜ, πω· 8.!8 ΡΓ8.Μ!80!ι8Γ Ηιι18!ι3Μ διοεεο νειι!!ειι$!.8 8τννοι!ιειι:

:.:·ιιι·:.·.ιι::ι .ιι::.ιι·..ιει::·· ιιι Η ι ΜιιιιιιΔ ¦ .. ΐ Η ἔ .Δ η Ϊ ' δ: Π ι . · ·

-=- Βοεοιιι!ετε ΑιιΓιιιοι!ιιιιιιιι!ιο!!. Μιά πιο !.νοο!ιοιιιιο!ιι·ἱϊι ιιιιο!ι · Ε θ ο ο Γ ο ΙΙ ό ι ω" Μ θ Η Γ ι Η Β ι Μ ! Η ι( ο Ψ $ Ι( δ', Ν ιι ιι -

!'ετιιιιτ!ι!ιι ιἰει· τιιεεἰιιιι!ιοιι ιιιοι!!ι!ιι!εο!ιοιι Ι.!!οι·ιιιιιι· νν!ι1ιιιωι πω! Π Υ Π ι 8 θ 118- !!! Κ” ι ν” Ν ο ο Π] 011

! Ειπε τ!ο!ι!!Βιτ Πε!ιιι!!!οιι ι!οεειιιι, ππε ιιιιιιι ιιιιιοι· που
ιιι ε!ειο!ιοι· ινειεε·, Με ιπι νοι!ι;ειι .!ει!ιτο, ιιιιι:!ι ινε!ιει·Ιι!ιι ιΙιιτο!ι

ΐοι·ιΙιιιιΐεπάο Βείοι·ειτο !!!ιιιι· ιι!!ιι ινιο!ι!!;;οι·ιιιι ιιι ιιι”. ιιιιιι!!ι!ιι. ] _ _ _ _ _ _

1οιιι·ιιιι!ιιιι οι·ιιιι!ιο!ιιιιιιι!ι·ιι .ιι·!ι‹ι!!οιι άειι ιιι!ι πω· ιιιιιε!εο!ιειι ΚΠ!!!ω!θ!!ι ω!! Μ! Μ'8"Μ!Π Β"Π)0'08 ΜΜΜ” Πθ!ΙΜΠι

Βιιιιιι:!ιο ιιιι:!ιι ι·οι·τι·ιιιιτειι Γιιο!ιεειιοοειειι πιο Βιιιε!ο!ιτ ιιι ν0Γ5!!ε!!!ι, Ζιι Βιι!ιοι!, ἱ8!. 88!ιι° 80!ιιν01°, άειι!! Μι Νιι!!!0

πισω πως επ Βει!οιιιιιιιι: ποινιιιιιοπάε Ι.ιιει·ιιιιιι· ετιιιιις!ι- ιΜΒΒιθε πωιιιωδ Ποια Η θιεθ"ι!ιο!ι ω” οι” 8Ϊωριοω

ι:!ιοπ.-Π·ΑΒ ι !'ι.'!.Ζι.Π ' _ . -- ι -

ΜΝΗΜΗ' 8 ;ΐω. ίϋ3":1'::'3Έ1ΐΚ[2 'ἱωΕ Πἱ=ΡῖΜ ΙΠΒζε'; ΗΕΗ _ .πιε ι!οιιι Κιιιιι!ι!ιοιτε!ιι!ι!ο Ι!θΓθ.Π8 πω! ιιιιιιιιι! Κοιιιιι Β!!ο!ι.

άοιι ιιιιιιοι·οιι ΙΛ!.ιιι!οι·ιι 20 Και! Πιι· 68.8 .!ιι!ιι·, 10 Παιδι απ· επι “π” Μ( (Μ) []Γ58·ω!θΠ Πω ό” ΨΩΜΙ! “Η εεωΙε· 1)!!

ΜΜΜ: .Ιιι!ιι. Λ!ιοπιιοιιιοιιιε-ΑιιΝι·Μο ιιιιωι ιιιιιιιι επι Με Βιιι:!ι· πιτ ιιιιιι ιι!τιοι !ιο!πι Πιιι!ιοιιιε πιο!!!!ιιε ιιι πω· εο!ιιι·ιει!Βοιι

!!8.ΙΝΗ!!ΠΒ' Υ0ΙΙ Ο. Μα” ΙΙΙ δ!. ΡΘΙ8Ι'8ΒΙΙΙ'Βι Νοννε!ιν ΡΓ0ΒΡΟΜ 11886) "Πε ΜιίΉια8Π, (Με ~νθ88Π (ωτ Κτωικ[ωπ καιω! ε;"

ΝΓ° Μ' Ζ" ήω"0"° ιι!ε!ι! ιιι !ιοιιιιοιι, ειο !ιει!ιοιι πιτ οιιτεο!ι!οι!οπ ο!πετινο!!ιιιι

Μ- . Μ.. .ή ιιοι:!ι Με Βοτεο!ιτ!Βιιιι€, πιο Κιο.ιι!ι!ιε!! ιιιιο!ι ι!οπι Μι· ιιιιε

ιι!ι:!ι!!Βε!επ Ξνιιιριοπι Ζιι !ιεπειιιιοπ. Ρτο!. ν. Νοοιι!ειι

 

Ρτ!!ι2Μση πω· |)!;Μξω!ιο!ιπη!!!ιι!η. εο!ι!!!Βι !ιι!Βοιιι!ει Βο!!ιι!ι!οιι νοι·: ,,!Ιιι!.ει Ι)!ει!ιιιιοπ ιπιι!!ἱτιιε

ίνοι·ιτη:,πε!ιε!τειι ω! Μπι Χν11. !.!ν!. Λει·2ιετιι€ο Ζιι Αι·οιιιι- !θιω! ω” (ΗΡ Κ"ΠΙΝ"Μ! Μ” ω" (ΜΒ ΤΜ'ειωπ σ”

Μπε Μ.) Η ΑΠΒ.Μ 1905) Οι8ειιιιειιιιιει - 1ιιιιι!ιοιιπιιο!ιοι· ιιι νοι!ιιιιιιιιοιι, !ιι·ιιιι!ι!ιιι!ι

ν” !ιοιυ.!ιεεεοιπ !ει°°, ιιιιι! ιιιϋεεειι πιτ ιιιι!ιοι!!ιιει πιιΒιι!ιοιι,

_ ι!ιιε.ει απ· πι!τ ι!!οειιτ ΒοΒιιιι!οπ πειπ ι!!!οειιιι :Ιιιι Κιιιιιι!ι

Μ· !!!θό· Β· ΜΜΜ π· Μ8-!!θΒΒ!!!Β· πειι πω! !!ιι·οιι ειιιιιι!!ο!ιοιι Βτεο!ιε!ιιιιιιΞειι ιιοο!ι επι

--- ιιιιο!ιειοιι !ιιοιιιιιιοιι. Ι)οι:!ι !ετ ειε ινιο!ιτιιι !ι!ιι2ιιπιι!ϋποιι,

Ποτ Ι)!ιι!ιο!.οε Μ. οιιιο Κιιιιι!ι!ιο!!, Με εο!ιοιι εε!ιτ !ιιιι€ε (ΜΒ (Μ ΜΒΒ8ωΙ'Βίιθ νοη)ΓοΠΠΠΠει Γθ8Ρ° ΑΠ8Π"ΜΠΠε 088

!ιο!ιιιιιιιι Μ. Βο!ιοιι ιιι άειι 8ο!ιι!!ιοιι Μια !ιιι!!εο!ιοι· ..-.ά-.

ΑθΓΖωι ΙΜΗΟ" Π! τω!! ννθΗ(8Π "Η οθι_8 "Β "Πα Α Μ] Ο ν. Νοοιι!ειι: Πιο Ζιιο!ιοι!ιι·ιιιι!ι!ιο!ι ιιπτ! !!ιι·ο Βο!ιιιιιι!!ιιιι8·

του ε ιπι οι·ειοιι .!ιι!ιι!ιιιιιιιοτι ιιιιιι!ι Ο!ιι·ιε!ο, Βιιι!ειι πιτ Μπι" πρι. "η" Μ" ΑΝΝ" Ηιιιοιιω(ι.



'Ι'τοιιΒοποποιτοτε ιιι ποπι Οτεοπιειιιιιε οιπο ιππ8οτΜποτππο

εοιπ πιιιεε, ποππ ιιιτ οιιιο ειιπιοιιιιιτο θιγιτοεπτιο, πιο ειπ

πιιποιιοιι ιιιιοιι ιιΒοτιιιπεει.οοιιι (ιιοιιιιεε νοιι ΖιιοΙτοτ, Βοι Οτο

Βιτπνοτιοαππεοτι ιιιιπ νοτοιίιππο,τοπ νοτιτοιιιπιι, ριιεει ποτ

Νειποι,,ΒιειΒοι.οε πιοιιιιπε“ πιοΒιι 2).

ΠοΒοτ πιο ΡιιτΙιοιοΒιο, ρπιιιοιοοιεοιιο Οιιοιπιο πππ Αο

τιοΙοειο ποε ΒιοΒοιοε ιει: εοιιτ νιοι ΒοεοιιτιοΒοπ πππ οο

τοποι ποτποιι; πιο ιιοττοττοιοοππει.οπ Αοτειο οιποτ Ι.ππποτ

ιιοΒοπ ειππ οτιποιοποπιιιοΒει: πιιτ πιοεοπ Ρτοιοοιι πιιτειι

Εκροτιτιιοτιιο, ΙτΙιπιεοΒο ΒοοΒοοΒιιιποοιι πππ ιΒοοτοτιεοιιο

Ετοτιοτιιποοπ Βοεοιιπιτ.ιΒιι - ιιιιπ ποοιι Βο.Βοπ πιο (Με

ΒοπιιιΒιιπποπ Βιε πω. Με ποτ Ετιτοππι:πιε πΒοτ Πτ3εοοιιο

πππ ιΝοεοπ ποτ Κτοπιιιιοιιι ποπι εο!ιτ νιοΙ πιιιιοτ Βο

Βτεοιιτ. - Βιοεο ΠπτοτειιοΒιιποοπ ιιοιΒοπ ιιΒοτ νιοιο ιππο

τοεεοπτο ιιππ πιοΒιιΒο Τοτειιοιιοπ ιιι Τομ: εοιπτποτι:, πιο

ιιππιοτΙιιιι οιιιοπ ποεοπτιιοΙιοπ Ροτιεοιιτιιτ ιπ ποτ Ι.οιιτο

νοιπ ΠιοΒοιοε Βοποιιιοιι.

Ιοιι πιποιιτο ΜΒοι ειιοπιοι1 Βιιιποιεοτι οιιι Μο Ειτροτι

πιοτιτο, νοπ ν. Μοιιτιπο πππ Μιπιτοποιη επ ΗΜ

ποπ επει.τοιιιιιτι, Βοι ποποιι ειο ππτειι ιτοΙΙειπππιπο Ειιτειιτ

ροτιοπ Με Ροπιττοιιε οιποπ εοΙιποτοπ Ι)ιο.Βοιοε ιιοτνοτ

τιοι`οπ, ποτ πιο 'Ποτε Με ποπιο ννοοιιοιι ιΜοιο δ. Βοεε

Με Ριιιιιττοεε Βοιιπ ΠιιιΒοιοε οιπο εοιιτ πιοιιιιπο Βοιιο

εριοΙι, ιετ ποπι οιιοιιΒο.τ, ποοιι ειππ πιο Βοοιοιιιιποοιι, πιο

επιεοιιοπ ποπι Ρο.ιιιττοοιε πιιπ πειπ ΖιιοιτοτιιοπεΒειτ Με

Οτοπιιιεπιιιε Βοειοιιοιι, πιιτοιιοιιε ποπι επ πιο Ε'ππιτιιοιι

ποε Ριι.πιττοπε εοΒιιπποπ, ποπιπεποπε Βοιπι Ηιιππο πιοιιι,

ποππ πιιτοιι ΑΒιοιτιιιιπ ποε 8οιτοε ποοΒ ειιιεεοπ σποτ πιιτοιι

ΑΒεροττπιιο ποεεοΙΒοιι νοιπ Ι)οτιπ οπιειοιιτ Ι‹οιπ ΠιειΒοτοε.

Ι)ιοεο πιιπ ποοιι ε.πποτο Υοτειιοιιο, πιο ππι Βιοτ Μοτ

ΒοΙιο, Με εοπιεε εοΒτ ιιιιοτοεεειιι, ποοιι ειππ πιο Βοειιι

πιτο ποππ επ εοιιτ νιοΙποιιιι€ πππ πιτ. πιποτορτοοιιοππ.

Ειπε Γοετο '1'Βοοτιο Ιπιτιιι πιοτι πο.τοπί Μπι Βοποπ, οΒ

Βιειοιι οε νιοιιοοιι νοτειιοΒι ποτποπ πι, Βοεοιιποτε νοπ

ιτοπεσειεειιοπ Αιιιοτοπ.

π” πιο ροι.ιιοΙοειεοιιο Οιιοιιιιο ιιππ ποπ 51οπποοιιεοι

ιιπ ΠιιιΒοτοε ΒοιτιιΈτ, εο 8οΒο ιπι πιιτιιΒοτ Βιιιποο, Μ Με

πιοιιτ ιπι Βειιπιοπ πιοιτιοε Τιιοιιιοε ποπι πππ νοτποιεο πιο

Ιπτοτοεεοπτοπ οιιι πιο Ψοτιτο, πιο ιπ Ιοτειοτ Ζοιτ πετυ

Βοτ ΒοεοιιτιοΒοπ ειππ, π. Β. νοπ Μοιιτιιιο, Ηιτει:Β

ι"οιπτ...., νοτ ε.ΙΙοπι αυτ” Με ιτιο.εειεοιιο τιποτε νοπ Ρωτ.

νοπ Νοοτποπ, ιπ Μεεοπ Ζποιι.οτ Αιιπιιπο Βοεοπποτο

Βιιοιτειοιιι επί πιο Αποιοπιπιτροτ (ΟιηΒπιτοτειιιιτο, Αποτ

οεειοεπιιτο πιιπ Αοοιιοπ) Βοποπιπιοιι πιιπ, πιο, Μπιοπιιιοιι

ιπ ποπ Ειιιτοιποπ ιιιτοε Αιιιττοιιοπε ιιιτ πιο Ρτοοιιοεο ποτ

οιπποΙτιοπ πιιπ νοιι ετοεεοτ Βοποιιιιιπο ειππ. - νοπ ποπ

ιιιοιιπιΒιοιιιοοπ Κοτπιιιιιτειιιοποπ Με ΠιοΒοτοε ειππ νοτ

οιιιοπ Βιιιιςοιι πιο Ετιττεπιτιιπποπ Με νοτποιιπποεττπιαιιε

επ ποπτιοιι, ποιοπο πιτ πιο Ρτοοιιοεο εοιιτ πιοιιιιο ειππ,

πο. ποτ ΒιοΒοτιποτ ιιπΒοπιπετ οιποπ ειο.τιτοπ Μοιοοιι πιιπ

Βοτιπ Βτειιιοιιι, ππι πιο Αοπποτππο ιπ ποτ πιει Μιιοτππ

οιιι οτιτο.ιτοπ οτι ιτϋπποπ. Νοοιι ιποιιτ νοτεοιιιιπιπιοτπ πιο

Ρτοπποεο Ετιτι·ο.πΙτιιπποπ ποτ Ι.ιιππο πππ πιεεοπ πιτ ποπι

οπο, Μεε οιπ ι;τοεεοτ Τοπ ποτ Ι)ιο.Βοιιιτοτ επ εοΒποιι

νοτιοιιιοπποι· Ι.ιιποοιιιιιΒοτΙτιιΙοεο ππετιιππο μια. - νοιι

ποιτοτοπ ΚοιιιρΙιιτοιιοποπ πιο πιει νοπ οιιιοπ Απιοτοτι

ιτιιιιοοιι.ιε οιπιτοι;οππο Ατιοτιοειτιοτοεο ιιοτνοτ8οιιοΒοπ ιιιιπ

ποιο ΙιιοτΒοι πιο ειιοτει νοπ ΡΙοιποτ ο.ιιε8οερτοοιιοπο

ΑπειοΒι, Μεε πιιποιιοπ πιο Ατιοτιοειτιοτοεο, επιπο.Ι ππι'

εγριιιιιιιεοΒοτ (ιτιιππιιι8ο, Με ρτιιπϋ.το Ι.οιποιι πι, ποιοιιοε

οτει ετιιιιοτ πιιτοιι Ετππιιτιιιιοεειστιιπποπ ιπι Ρεπιττοειε

οποτ ιιπ Νοτιοιιεγει;οιπ ου ΒιοΒοτοε ΜΒΜ, τοοιιι νιοι ιιιτ

εισΙι, ποππ 8οτε.πο πιο Βοιιιι 1)ιοΒοιοε Ιιο.ιιιιοοτοπ Ετιττοπ

Ιιππποπ ποε Ρππιττοο.ε, πιο Νοιττοεο, οΒτοπιεοΒ-ιπτοτειιιιοιιο

Επι.πιιππιιποοπ, Αιτοριιιο Με., ι-τόπποπ ιοιοιιτ Με ΒιιΜτ

ι.οτιιιιε Βοτνοτοοιιοπ.

Π) ν. Η ο ο τ π ο π : Πιο ΖπιτοτΙττππιτιιοιτ.

'ιν. ΜοΙιι·ιιιι;: ΗπιιπΒιιοιι ποτ εποε. Ροτ.ιιοιοιτιο πιιπ

'Ι'ιιοι·ιι πιο.

 

Εξι ..

νοπ ινιοιιι.ιοιτοιι: ειππ Βοιπι ΒιοΒοιοε ειιοιι πιο ιπιιππι.<;

Γποιιοπ νοτειπποτιιπποπ ειπ ΑΠ88, νοπ Μποπ -- Βοι πιιτ

Βοιοιι.οιοτ 'Ι'ιιοτοριο -- τπιτ ΑΒπο.Βιπο ποτ Ζιιοιτοτο.ιιε

εοΒοιπιιιιο οιπ οτοεεοτ Τοπ ποππ ποΒοεεοτι, τοετι. οοιιοιιι

ποτποπ ποππ.

Βιο Κοιπριιιτο.ιιοποπ νοπ εοιιοπ Με Νοτνοπεγειοτπε

ειππ οΒοπίπιιε εοπτ ιπιι.ππιππιιτιο. Μο.π ΒοοΒιι.οιιιοι εοποιιι

ρεγοιιιεοιιο 5ιϋτπιιοοπ, Με ειιοΒ επποτο εοιιποτο Νοτνοπ

Ιοιποπ. 2οπιτοΙο εοποιιΙ πιο ροτιριιοτο. - Ειιπ οτοεεοτ

Τει! ποτ ΒιεΒοιιιτοτ ιει ποπτεειΒοπιεοΒ. Πιο Ι4`ιιτοιιτ νοτ

ποτ Κτο.ιιιτιιοιι; πππ ιιιτοιι ΡοΙΒοπ, νοτ ιτιιιι2οιιιΒοτ Ετ

ποτΒεππίπιιιΒιτοιτ ιιππ νοτ ποπι Τιιπο, πιο δοπποτετοΙΙιιπε ιιι

Βεεοιι πππ 'Ι'τιιιιτοπ, Μο Ε'ιιτοιιτ νοτ πιπιοι:ιεοΒοτι Ε'οιιιοτπ

πππ ποτοπ ΡοΙΒοπ, εοπιο ιιπ ιιιΙοοιποιιιοπ ποτ εοοιιεοΒο

πππ ιπιτροτιιοΒο Κοπιιιιτι επιει:Βοπ ποτ Ι.οιειπποείεΒιειτοιτ

πιιπ ποπ Απερτιιοιιοπ Με βοΒοπε ποΒοιι ποπι πιο Βουρτ

πτειιοΒο πιιτ Νοπτοει;Βοπιο Μ. - Ε)ιπο ΒοεοπΜτο ΑΝ; ποτ

εοιιποτοπ ποτνπεοπ Βιοτιιποοιι, ποιοπο Μπι ΠιεΒοιοε

εροπιοΙΙ οιοοιι ει, ιει Με Οοιιιε. πιοΒοι;ιοιιιπ, ποιοιιοε

_ιοιετ. ιιιΙΙοοιποιτι επί οιπο Ιπιοιτιιαιιιοπ ποε ΖοπττοΙποτνοιι

εγειοπιε οπτιιοιτοοιιιιιτι πιτπ. Ψο.ε Μο Βιιιετοιιιιπο ποε

Κοιπειε οιπΒοιτιιιτ, εο οιιιει;ιοτοπ Μ.τπΒοτ Με ιοιπτ ππτ

Ι·Ιτροιιιοεοιι, νοιι ποΙοΒοπ πιοιοπιπο, πιο Με Κοιπο πιιτ

8πιιτονοτοιι`ιιιιιε (Λοιπ·ιεο) Βοτιιιιοππ ιιππιιπιπτ, ποιιι επι

ιιιοιειοπ ιιιτ Με επ ιιιι.Βοπ εοιιοιιιι. Νιιιιοτ Μτειιί ειπω

ττοιιοπ, νοτΒιοιοι πιιτ πιο Ζοιτ. --- Πιο ε.ιιποτοτι Κοτπριι-_

ιπιιιιοποπ Με Ι)ιειΒοιοε ιιΒοτοοιιο πο, πο. ειο πιοιιτ ππτ.οτ

Βοοτπποιοτ Νειιιιτ ειππ.

Βονοτ ππι αυτ” πιο ειιοοπιοιπο ΤΒοτοριο Με Ι)ιοΒοιοε

ιιΒοτεοιιο, ιιιϋοΙιτο ιοΒ οιπο.ε Βοι ποτ Ι)ιο.ειιοεο πιιπ Ρτο

οτιοεο νοτποιΙοιι.

Μ. Η. Πιο Ι3ιεΒιιοεο ποε Ι)ιοΒοιιοε πι; οιπο ποτ ιοιοιιτο

ειοπ ιπ ποτ ΜΜΜ Μοπιπιπ; ειο νοτιοποι οιπο οιπιο.οΒο

οιιοπιιεοΒο ΑποΙγεο Με Ηιιτπε πππ ειιοιιτ ποππ ΒοτπΒοπ

ειοιιοτ Μ. Πππ ποππ ιιιιιεεοπ πιτ επποΒοιι - πιο Βιο

πποεο πππ Ιοιποτ Μπιτ εοΙτοπ πιοΒι ΒοετοιΙτ Με ποπι

οιπΓεοιιοπ θιτιιππο, ποπ πιο Απιιιγεο ππιιοτΙοεεοπ πιιτπο.

Νοε οι εοιιτ ττοιιτι8, ιιΒοτ ποππ. Ποτ: πιιπ ΑΒιιπΙΐο ει:

εοΙιεποτι, ιιιτ Νοι.

8οιοΒο ΡπΙΙο, πιο ειο ποιοπο τιειεειοτοπ, Μεε Βοι οιποτ

ποππ ππιπ.ιιιποπ ΑπειΙγεο ειππ Ζποοιτ ποτ Ι.οΒοτιειτοτειο!ιο

τοπος σποτ πω· Αιιίπε.ιιπιο ιπε Μιιιτιιτ Ζιιοιτοτ οπτποσιτι

πιτπ, ππτιτοπ οιοοπτ.1ιοΙι πιοιιι πιοιιτ νοτιτοιπιποπ, οποτ

ποοιι πιιτ επ ποπ ειΙοτεοιιοπετοπ οοιιϋτοπ. θειιπ οιιι”Βϋτοιι

ποτποιι ειο πειιιτιιοιι ποπι, Μ πιτ ιιι πιοιπο.πποπ επιπ

ποπ ιπιπποπ, εισΙι οιιι ποπ .Μπι επ ποπποπ, ποππ οτ ειππ

νοτιιιιιι:πιεεπιπ.εειο ποπι Μπιτ... ΑΙΙοιπ ιπ ποπ Ηιιπεοτιι,

ιπ ποποτι οιπ Ηε.πειιτει. οιιιειιοτι, Βοι Ρειιοπιοπ, πιο ειππ

ιιιιι πππ πιοποτ επ οιποπ Ατπι ποπποπ, - ιιιοτ ιπιιεεοιι

πιτ εοποιιι Κοιτιπιοιι, ποιεε ποιο ΡΜ! νοπ1διο.Βοι:οειπιι€οτο

Ζοιτ ιιιππιιτοιι ιιιιοπιποοιτι ΒιοιΒι, πιο Με ιοι.πτ ποππ εο

ιιοιιιιε ποεοιιιοιιτ. Εε ιει παπι οποεοιιιοποπ Βοεεοτ,50 σποτ

Βοτ 100 ποπτετιιτο Αποιγεοπ επ πιεοΒοιι, Με οιπο τιοειιινο

ειιεπιιιο.εεοιι. - Ι)οτ ι1ιο.Βοτοε, Βοεοπποτε ποτ ιπ πιιΙποτ

Ε'οτιπ, Βιοιοτ οιιι Βιππο Ζοιιι ιιιππιιτοιι τω ποτ Ιοοιπο

ποπιιιοΒοπ 8γιπριοιπο, εοΒοτ ποτ νοτιποιιτιο Βιιτετ πππ πιο

Ροιγιιτιο ιεπιιιιοιι ιοΒΙοιι, - Με ττοιοπ ιιιιιιιιο ο.ιιποτο

οιιτοπιεοΙιο Ετεοιιοιπιιιι8οπ επι, πιο πιτ οιιι Αποιττιοποπ

ποε Νοτνοπεγειοιπε, Με νοτποπιιππειτο.Βιιιε ω. Μι Βο

πιοΙιοπ ριιοποπ ιιππ ειιοιι ποιπποπιιιιοε Βοιιο.ιιποΙιι. Ιπ οιιιοπ

πιοεοπ Ριιιιοπ εοΙιτοπ πιτ πιο πιο ΑπιιΙγεο Με Ηιι.τπε

ιιιιτοτΙεεεοπ. Ψοππ πιτ Με ΒοιοΙ8οπ, επ ποτποπ πιτ οτ

Ιτοιιτιοπ, Μεε εε ποππ ιποΒτ ΒιιιΒοιιιτοτ πιοΒι, πιο πιτ Βιε

Βοτ ποΜοιιιι πππ πιιτοΙι πιο ιτι1Ιιποετοιιιο Πιο.οποεο πιτπ

οε Με πιπεΙιοιι εοιπ, Με 1.οΒοπ ιΜποιιοε Μοπεοιιοπ ππι

.ιο.Βτο οποτ .ΙοΙιτποΒπιο Βοι νοΙΙιτοιπιποποτ οποτ ποιιοεπ

νοΙΙΙ:οιπιποποτ ΑτΒοιιε- πππ ΒτποτΒειπιιιειτοιι πιι οτιιιιιτοπ,

ποτ εοπετ ιπ Ιτιιτποτ Ζοιι; επ ποτ ΚτιιιπιτΒοιτ εοΙΒετ οποτ

ιιιτοπ Κοιπριιιτειιοποπ επετιιππο Βοοιιπποπ πειτε. Μι

Κοπιιο εοιΒετ Ριιιιο, Βοι ποποπ πιο Βιοπποεο - ποιο Βο



εετ

ειιπιιιιι εσιιεπι Ιειι€άε.ιιετπιάετ Κτπιιιιιιιειτ -- ετετ ιπιι Κοιιιε,

Ειπε τετ άεπι Τεάι= πεετειιτ πιπτάε. - Π" άιε Ζιισιτετ

επειγεειι εειτιιιτ, εε ειιιιι Με εειτε.ιιιιτεετειι άιε Ττεπι

ππετ'εσιιε, άιε Ρειιιιπιε'εσιιε ιιπά άιε ιιι?ιεππιιτιι

ειστε ιιιιτ άεππι Νγιειιάετ'εσιιεπι Κεεπεπιε. Αιιε άτει

πειιεπι ιπι ειι€εππιειπιεπι ειιιε Β.εειιιτετε, άεσιι ιεεεεπι Με

ιιειάεπι ετειεπι ιιει ειιιεππ ΖιισΙτετπειιειτ νοπ πεπιι€ετ ειε

0,2 ρΟι. ιιιιιιιιε ιπι $τισιι. Με! εεπειιετ ιετ άιε ιιι7ιεε

ιιιιιτιιρτειιε, άιε εειιιετ Βριιτειι νειι Ζιισιτετ πιεσε επι

εειετ. Ηιετιιει ππιιεε πιιπ ει›ετ ετπιιιιιιτ πετάεπι, άεεε ππιτ

ιιιιτετ ιιπ Ηετιι Βιιιιετειιεειι νεπιτειπιπειι, πεισιιε ει›ειιεε

πιε άετ Ζιισιτετ ειπε Βεάιιιιιιεπι ιιετεειιιιιιτεπι, πιε ε. Β.

άιε Βιιιιιιγάτειετιιριιειι (επ), άε.ιιιι 8τειι”ε, πεισιιε Με

πιιτιιπιτετ πεσιι θιεετειισιι ειιιιιιιετ Ατειιειπιιττει ιππ Ηε.τιι

ιιιιάειι. Νεσιι τεισιιιισιιειπ Βρετεειθειιιιεε Με ειιειιιιιιιε

ειιπειιεπ ειπε Βεάιπιιτιειι ειιι. Πειιετ ιετ εε πιιιτιιιιιετ πιστ

πεπάιε - εεεεπιάετε πεπιπι πιιειι πιεσε 8ριιτεπι ιιεισιιπει

εειι πιιι - άιε Ριιειιγιιιγάτεσιπρτειιε επιπιιεσιιιιεεεειι,

πεισιιε ιπι ιεάεπι Ρ'ε.ιιε μπε ειιιπειιάιτειε Βεειιιτετε ειειιτ.

Ζιιτ ειιεπιτιτετινεπι Ζιισιτετιιεετιπιπιιιιιιε ετειιειι τιιιε νιειε

ινεεε ιιπά Αρρετε.ιε ειιτ νετιιιΒιιιι€. Απι εσιιιιειΙετεπι

Βεττ ιιπά και ειιιΠισιιετεπ κι άιε Βεετιπππιιιιι8 πιιι άεπι

Ροιετιεειιεπιεερρετει. Ποστ ιειάετ Μεεε Μετιιοάε Πιτ άεπι

ρτειιτιεειιειι Μπι: ιιειιριετισιιιισιι επι άεπι Πειιειετεπιάε,

άεεε άιε Αρρε.τετε εεττ τειιετ Με. Επι ειιτετ πειτ

εειιεττειιερρε.τετ ιτεετετ ιιιιετ 400 Μετιι. Νειιετάιπεε πετ

άειι νοπ άετ Ριτππε Σεπτ ιιι ιλ'ετειετ Ρειετιππετετ ιιι άειι

Ηειιάει εεετεσιιτ, πεισιιε άιε ιι'ετιιι νειι Μιιττοειιερειι

Μεεε, Με Με Βειειπειιτιιιιε ιετ άιεεειι›ε πιε ιιειπι

Μιιιτεειιερ, άε.ιιετ εειιτ ειπιΠισιι ειπ ιιεπιάιιειιεπι. Πιεεε

Αρρετετε ειιιά νιει ειιιιτ,ιετ, ειε ιιεετειι ετπε 100 ειε

110 Μετιι, άεσιι ιιιιιεε άετ Ππτετειισιιετ, πεισιιετ άιεεε

Αρρετετε εειιιιττειι "πι, ειιι εειιτ ι`ειπιεε Ε'ετεεπιιιιιτετ

εειιειάυιιΒενετππιεεειι Μεεε, ιιπιι Ιτττιιπιετ επι νετππειάειι,

πεισιιε 2ιιπειΙεπι ειπιθε Ζειιπιτει Ρτοσεπι ιιεττε8επ ιιεε

ιιεπι. Απε άιεεειιι θιτιιπιάε ειπιά άιε Αρριιτειε ει8επιιιισιι

πισιιτ επ εππριειιΙειι. - ιιπ ιιιι€επιιειπιειι πιτά άετ επειτ

τιεσιιε Ατ2τ ειιι άιε Οιιιιτιιπιεερτει›ε ειιι€επιεεεπι εειιι,

π·εισιιε ετπεε Ζειτ ιιι Απερτιισιι πιιπιπιι, άεσιι εειιτ Βιιτε

ιιπά εισιιετε Βεειιιιεισ Βιειιτ. Πιε ιιειιιιιιιιιεετειι ιιπά εε

ι›τιιιισιιιισιιετειι $εσσιιετεππειετ Με άιε νοπ Βιιιιιετιι

ιιπά νοπ ι.ειιιιετειιι. Ετετεπ·ετ ι‹επιιι τει ειιιεπι Μειωτ

πειιειτ νοπ πειιι€ετ Με 'μ τω. ιιιιιιπιι ιιειιιιτ2τ πετάεπ,

Μι άιε Πεειιιιιι.τε άειιιι ιιι ιιιι€επε.ιι ειιιά. 8ειιτ ιιτειισιιιιετ

ιετ άετ Ι.ειιιιετειιι, τιιιτ πεισιιεπιι ππεπι πιεσε πειιιΒετ

ειε 'Με ρΟτ. εειιε.ιι ιιεετιππιπιεπι ιτεπιπ.

Με! ιιεπιιιτετ νειι νιεΙεπι Αετετειι ιετ άιε Μετιιεάε πιιι

άετ ΒεετιππιππιιιιιΒ άεε ερεειΙιεσιιειι θεπισιιτεε νετ ιιπιά πιεσε

άετ ΥετΒιιιιτιιιιΒ άεε Ζιισιιετε, άεσιι πιιιεε πι” άεΠιτ εετ

Βεπι, ιιεεειιάετε τει εετιππιεππ Ζιισιιετεειιειτ, άε.εε ιτειιιε

νετάιιιιετιιιιε άετ Ψεεεεττειιε άεε Πτιιιε ειπιτιττ, πιάτι

Βεπιιειιε άιε Πεειιιτετε πιισιιτ ειπ εεετειισιιεπι ειιιά.

Ζιιπι Νεσιιπειε άετ Ασετειιιπετρετ πιειιιιετ Πιτ άεπι

ρτειιτιεσιιειι Ατετ Με Θετιιετάτ°εειιε Βεει:τιειι πιιι: Βι

εειισιιιετιά, άιε άιε Αππεεειιιιειτ νειι Ασετεεειεεειιιτε ειι

2ειετ. Ρειιτ άιεεε πιεεετιν ιιεε, εε ιιε.πιπι εε ειιιε ιιισιιτ ιιιπ

ετιιειιιισιιε, τεερ. εεάεπιιιιισιιε Μειιιιεπι νειι Ασετοπι ιιεε

άειιι. Πιε Εππριιιιάιισιιιτειτ άετ Πεεικτιεπι ιιειιπ άιιτσιι Απε

εσιιιιττειιιπιε πιιι Αετιιετ ποστ πεεειιτιισιι ετιιιιιιτ πετάειι.

Πεειι πι σε πισιιτιε επι πιεεεπι, άπιεε ειιιε Πειιιε νετεσιιιε

άειιετ 5τειιε, πεισιιε ιπι άειι Ηειτπι ιιιιετΒειιειι, εεειιΠιιιε

άιε Πιτιιιιιιε πιιι: Ειεειισιιιετιά Βιειιτ, εε ιιεεεπάετε εειι

στΙειιιιτε, Απτιιητιιι, Αεριτιιι ετσ.

Πεπιειιετ Με Με Η ε τ ιι ε. τά τ,εσιιε Μετιιεάε ιετ άιε Β.εειι

τιειι νειι ΒιεΒιετ ιπιτ .Τεάειιιιτειάειιιιε ιιπά Οιιιετοιετπι,

(16 εειιι. Ηετιι, 2 εειιι. .Ιεάειιιιτε16ειιιιε (10 ρΟτ.) 2-8 εειιι.

Οιιιοτειετππι), πεΙσιι ιει2ιετε ιιιιτειισιι νειι Ι.ιιιάειπιε.πιι

ιπι Μιιπισιιεπι πιεσε ιιισάιιιειεττ τεερ. νετι›εεεετι πετάειι ιετ,

άετ άειι Ηετιι πιιτ Εεει8ειιιιτε επιειιιιεττ ιιιιά πιιιτ Ι.ιιεει

εσιιετ Μεση; ιιπά άπιπιιι πιιιτ Οιιιοτειετιιι επεεσιιιιττειτ. Βει

θεεεπιπεττ νειι Αεετεεει8ειιιιτε πιτά άετ Οιιιοτειετππειιε

πιιπ ιιισιιτ Βειετιιτ, πιιιιιτειιά ετ εεπιετ άιιτσιι ιτειεε Ισά

τετ πιτά (10 σσιπ. Ηετιι, 5 ειτε νετάιιιιιιτε Εεειεεε.ιπτε

(30 ρΟτ.), 6 ειτε Ι.ιιεεΙεσιιε Μειιιιε, 2 εειιι. Οιιιετοιοτππ).

Με άιε Ρτεεπεεε άεε Πιιιιιετεε ιιειιιιιι, εε Μεεε εισιι

ιιπιεετε Αιιεσιιειιιιιι€ειι ιπι άεπι ιετττειι Πεσειιιιιειι εειιτ

πεεειιτιισιι εεειιάεττ. ινεεε πιτ ιιι ε.ιτετειι Ηειιάσιισιιετπ,

πιε π. Β. ιπι ετεεεειι πεπ νοπ Κιιπιτε, ιεεειι: Πετ

Πιεεετεε ει ειιιε Κτειιιιιιειτ, πεισιιε Πιετ ειιειιειιππιεισε ιπι

1-8 .ιειιτεπι ειιιε εισιιετειι Τοάε Πιιιττ, εε πιεεειι πιτ

ιετ2τ, άεεε άεε Βειι2 ιιπά εετ πιισιιτ ετιπιππτ. Πειιει άιιτιεπι

πιτ ε.ιιετ ιιισιιτ τετεεεεειι, άεεε Με άιεεε Απιεσιιιιιιιιιιιέειι

νετ ειιεπι ειιι άιε ΒεειιιισιιτιπιιΒεπι ιπ ετεεεεπι ιίτειιιτειι

ιιιιιιεετιι πιιτ Ρετιειιτειι, άιε Γεετ ειιειιιιιιππιειεε ιιεε άεπι

ΡτοΙετετιιιτ ετεπππιιτειι, ιιεειειιειι, - ιιπά Πιτ Μεεε ρεεε!

άιε εσιιιιπιπιε Ρτο<,;ιιεεε ε. Τ. πιεσε ειιεεπειισιιιισιι. Πει·

Πιειιετεε ιετ εειιι ειιιε Κτιιιιισιιειτ, άιε νετιιεττεσιιειιά άιε

ιιεεεετ ειιιιιεττειι θεεειιεσιιείτεπτειεε ιιεττιιιτ, Με Πιτ ιιιτε

θεειιιιάιιειτ νιεΙ πιειιτ τιιιι ιτϋπιπιειι ειε άιε Ρτειειετιετ

ιιιιά ιιει άιεεεπ ιετ άιε Ρτεε,ιιιεεε εσιιειι εεε άιεεεπι θπτιιιιάε

ειιιε Με! Βιιιιετιπετε, άειιιι πεεειιτιισιι νειι άετ Τιιετεριε

ιιιιιιετ άιε ΡτεΒιισεε πιιι ιιπά Μεεε ιετ ιπιι ειι€εππειιιεπι

ιτεετεριειιε ιιπά εειττειιιιεπιά. ΙΒιιι ετιιιετ Μεεε ι‹ειιιι εισιι

άειι Ι.ιιιιιιε ειιιεε Πιειιετεε ειΒεπιτιισιι ιιιτιιτ ει·ιε.ιιι›ειι, -

άετ ιιιειιιτ νοτιιειιειτειι Πιτ Με πειιιιιειιεπάεπ Ιπειιτε.

Νειιεπι νετεσιιιεάειιεπι επάετειι ιετ Πιτ άιε ιιτεΒιιεεε

πω” ειιεεσιιιεεεειιεπιά άιε Ρετπι άετ 0ιγι‹οειιτιε ιιπά

άεε Αιι.ετ άεε Ρετιεπιτειι. Πε ιετ ειιιε εειω.ιιπτε 'Γειεεσιιε,

άεεε Κιιιάετ ιιπά ιιιεειιάιιειιε Ρετεειιεπι νιει πιειιτ ΘεΠιιιτ

άετ ειιιά ειε ειιτετε Ι.ειιτε. Πει εσιιπετε Πιει›ετεε άετ

Κιιιάετ Ιιεπιιιτ ιιειπειι Ρετάεπι.

Ισιπ ιιεπιπιιε ιετ2τ πετ Βειιειιάιιιιιε άεε Πιεεειεε. ιιι/εειι

άετ Οπτιιιιάεε.τε ι”εετ ιιεετειιτ, άεεε άετ Ατετ ιιιεπιε.ιε Κτιιιιι‹

ιιειτειι, εειιάετιι ιιτειιιτε Μειιεσιιεπ ειπ ιιειιειιάειιι πετ, εε

ειιι άεε Βεπιε εεεειιάετε Πιτ άιε Πιε.εετεειιιετε.ριε. Κειιε

εειι, Με νιει Πιειιετιιιετ ιιειιε.ιιάειτ Μεεε, εετειιεπι ιππππετ

πιεάετ ειιιε πειιε ιιιιά πιιι Βεσιιτ, άεεε ιτειιπι ειιι εειιι

άεπι ειιάετειι επιτερτισιιτ. - Πετ Ατττ, άετ πιεσε εεειειι

τετ Πιεππιεεε άεπι Ρετιειιτεπειιιε νετιιεττεσιιειιάε Ε'ιειεσιι

πετιάιιιι πιιι Βεεσιιτιιιιιιιιιιε, τεερ. νετιιιειάιιιι€ άετ ιιεε

ιεπιιιγάτετε νετετάπιετ ιιπά άειι Κτειιιτειι πιιτ Μεεετ νετ

οτάιιιιιι€ Με Ηειιεε επιτιε.εετ, ειππ άεπι ιετ2τετεπι ιπιι ειι

Βεπιειιιεπι τιοτι εειιτ νιει, ιιι, ει“τ εσιιεάετ ετ ιιιπι άιτειιτ.

θετ πιιε.πισιιετ πιτά Πειιισιι άειάιιτσιι εεεεεεεττ ιιπά εειιι

Ι.ειιεπι νετιεπιπεττ, άεσιι ιτειιιπιτ ιιιιτ ειι ιιειιιιε ιτειπιε

Βεεεετεπιπ, ιπειιι νι7ειιιεειιιιάεπ Μιάιιτσιι 2;ιετεπιάε. Αιιι

ιιιιτπε Ζω νετπιιιιάεττ εισιι νιειιεισιιτ Με Ζιισιτετειιεεσιιει

άστε, επι άε.πιπι πιεάετ ειιιιιιιειιππειι ιιπά ειππ εισιιετειι

ιιειάιΒεπι 'Ι'εάε ειι Πιιιτεπ. - Πιε Βειιειιάιιιπιε πιιιεε

άιιτσιπειιε ειιιε άειπετιιάε εειπ, άετ Πιετετιιιετ πιιιεε ετετιε

ιιπιτετ Αιιιεισιιτ άεε ιιειιιιιιάειιιάεπι Ατετεε εισιι εειιιιάειι,

πεισιιετ άιε Ρ'ετπι άετ Κτειιιιιπειτ πεπιειι ετιιάιετεπι πιιιεε,

ιιπι άιε τισιιτι8ε 'Ι'ιιετεριε ειιιειιιειτειι, πεισιιε ιπιπιετ ειιιε

άιιτσιιειιε ιιιάινιάιιειιε εειιι ιιπά ιιιειιιειι ιιιιιεε. πει νιει

εεεεετ ιετ ιιι ιεάειπ Με ειιι ΑιιΓεπιιιιειτ νειι πιιιπάεετειιε

ειιιιεειι ιΝεσιιειι ιιι ειιιετ ίεετειι Αιιετειτ, πε Με ιι'ετπι

άετ Κτειιιιιιειτ, εεπιε σε Τειετειιε άεε Ρετιεπτειι εεεειι

άιε νετεσιιιεάειιεπ Νειιτιιιιπιεπιιιττει ι”εετεεετειιτ πετάειι, -

άεσιι ιτεπιπιε ισιι ιιεισιιιιετ πιεσε πεπιε.ιιετ άετεπι ειιτιισιτ.

Βει Βεερτεσιιιιπιε άετ ειιιιεππειιιειι Πιειιετεετιιετε.ριε πιπε

εειι πιτ ιιεε ειιπιιισιιετ ι“τε.8επι: ιιιιιιιιειι πιτ ιιει Πιειιετιιιετιι

ιιεετιιε.ιιρτ ειιιε εετιειοειεσιιε Τιιετεριε ειιιιειτειι? Κεπ

ιιειι πιτ Με Πτεπισιιε άετ Κτε.πιιιιειτ ιιπά πιιι ιιιτ Με

Κτειιιιιιειτ εειιιει ιιεεειτιπειι? ι.ειάετ πιιιεεεπι πιτ Μεεε

Ρ'τεεεπι νετιιειιιειι. Αιιεεεειιεπ νειι άειι πειιιε,ιειι Ρειιιεπι,

πε άετ Πιειιετεε ειε Πτειισιιε ειιιε εσιιπεπε Νεετε.ετιιειιιε

εάετ ειιιε ετεειιιεσιιε Νετνεπιιττειιιιιιειτ τω, πιιι άετεπι

ινεετιιιιππιιιιΒ ετ ειισιι εειιιει. ιιεεειι.ιετ πετάειι ιτειιπιτε,

ειιιά πιτ άιιτσιιειιε πιιι· Με ειιιε εγπερτειιιετιεσιιε 'Πιετεριε

ειι€επιεεεπι. Ειπε Αιιειιειιιπε ππεσιιειι ιτειιισιι πεσιι ειιιιπε

πεπιιΒε Γειιε νοπ Πιεεετεε ειιι εγριιιιιτιεσιιετ ΟτιιιιάΙε.8ε,

εεπειιι σετειιτειε Ετιιτειιιτιιιιιιεπ ειε Με εγριιιιιτιεσιιε
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ΡουΙττοοεοτΙττττυΙτιιιι_ττοιι. ΙΙιοτ ΜττΙ νου τυουτοτου Αυτοτου

νου νοΙΙοττΙ.υτΙΙΒοτ ΗοΙΙιιυ8 τΙτιτοΙι 0ιιοοΙτοΙΙΙιοτ υπο .Ιου υο

τΙουτοτ. ΑυτΙοτο Αιιτοτου ιοτΙοου υοεττοιτου ΜοτΙοτ τυο

ευυοτυ.του νΙ71τΙττιυΒοιι ττυτΙ υτοοιοΙιου οΙο υυτ τυο 8Ιοιου

εοΙιιυο οοΙιτ ουοτυΙοοΙιο τΙιτττοτΙοουο Β6Ιιο.υτΙΙιιυ8. ΙΙΙΙιοτΙοτ

ουτΙοτο ινο.τυου τΙΙτοΙττ νοτ ΩτιοοΙτοιΙυοτυουτουοΙι, ο». οΙου

ΙιτιιιυΒ το.ττιΙο ΚουιρΙιΙτιιτιοιιου τιυοουΙιοοοοιι οοΙΙου. .ΙοτΙου

ΙτιΙΙο Ιοτ τυοεο @που ?τουτο υοου ΒοτυΙουτ εοΙτΙυττ.

Με τυο ΟτττουοτυοττιρΙο Ιιοι νοτοουΙοτιουου Κτο.υΙτυοιτου

ετοτΙτ Ιιοτνοτττο.τ, ΙΙυΒ τυου ου τΙου Ι)ιιιυοτοο του ΡοιυΙττο

υερτυροτοτου του ΙιουουτΙοΙιι. ιυ τΙοτ Αυυο.Ιιτυο, ουυο Δου

ΡουΙττοιιο νοττυοΒο εοιυοτ 8οΙττοτιοιι οιτιου πιτ υοττυοΙου

Ζυτ:ΙτοτνοτυτουυυυΒ υοτινουτΙΙΒου 8τοΙΙ ΙΙοΙοτο. Ι)ιο ΒοοιιΙ

τοτο εΙυτΙ ουοτ ννουΙε οτττοιιΙΙου, ΜτΙτΙιοΙιο ΗοιΙοτίοΙΒο

ΜιττΙου υιο οτυιοΙτ, οιυιΒο Αυτοτου τιιοΙτΙου νου νοττυιοτ

ΒουουτΙου ΒοοοοτιιυΒου. νου Ν οοττΙου υυτ ου τοΙιυ

ΚτιιυΙτου Ιιοι 8ΙοιουυΙοΙΙιουτΙοτ Κοετ του ΡουΙττουευτορυτιι

του ντιτουουο ειυΒοετοΙΙτ, ουυο τΙου Βοτιυττοτου ιο11υετΙΒου

ΕιυΙΙτιοο υυτ τυο θιΙνΙτοοιιτιο τιι ΙιοοΙιτιοΙιτου. ΜοΙιτοτο

Μο.Ιο τττι.του τΙιι.ΙιοΙ οτυοΙιΙΙουο νοττΙο.ιιιιυεοοτϋτιιυεου :του

Μου υυτ ιοτττ τυοοο ΤΙιοττιριο Με υιιτ2Ιοτι ουΓΒοοουου,

ουουοο τυο ΒουιιυτΙΙιιυΒ τυιτ τιυτΙοτου ΟτευυοιτττοΙττου ιιυτΙ

Ε'οττυουτου Μο ΤυντοοιτΙΙυτουΙοττου, ΝουουυἱοτουοιτττυΙτ

του, Ι.ουοτ- ιιυτΙ ΜυοΙτοΙοιτττοΙττου τι. ε. τν,

Πυτοι· τΙου νιοΙου ΜοτΙΙΙτοτυουτου, ινοΙουο εοττου τΙου

Μουοτοο ο;ουτουουτ ιντιττΙου, τιτουτ Με Οριιιτυ ιυιτ οοΙυου

Ι)οττνιιτου οΙιουου. Νοιιιινυ ιιιιτΙ νου ΝοοττΙου

οτυρίοΙιΙου ου υοεουτΙοτο Πιτ τυο Ε'τιΙΙο, τυο τιιιτοΙι Ευτ

2ἱοΙιιιυε τΙοτ ΚουΙοιτΙιντΙττττο τΙοτ Ητιτιι υιουτ μου ουτ:Ιτοτ

ΓτοΙ ΒοτνοττΙου, υυτ Βοοοιτυ;τιυττ τΙοτ Ιοτ2του Ζτιτ:Ιτοτοριιτου.

ΒοιτΙο Αυτοτου ἐοΙιου οιΙιοτ 2ο, ουυο τΙοε Ορὶιιττι οΙτ νοΙΙ

οτουτΙιο νοτοιιυτο ιιυτι Μιτυου τυτοΙ‹τ νοτ ΙυυΒοτοτυ (Στο

υτοιιου, υοοουτΙοτο τΙο :υευ ιυΙτ ΙτΙοιιιου Ι)οοου (0,2-0,4

ρτο τυο) ιιιοΙιτο Βτοτιουυτι.τοο οττοτουο ιιυτΙ τυΙτ υτοεοου

τΙοτυ θοεο.τυτοτυοιιιοτυιιο οτΙιουυου ετ:ΙιιιτΙο. -- ΑουυυοΙι

τΙοιυ ΟρΙιιιυ ΜτΙττ τυτετ $νηΒΙιιιυ .ΙουιυιιΙουιιυι νου

Ε. Μο του ιιι Βοττυετο.τ1τ; οο τετ οιυ ιιυοοΙιτττΙΙΙουοο ΜΙττοΙ

ιιυτΙ υοου Ιουοο Ζοιτ ΙιιυτΙιιτοΙι Βουοιυτυου ινοττΙου. Ειυου

ννοεουτΙΙοΙιου ΙυυΙΙιιοο υυτ οο τιτιοτ οπου Μουτ, οΙιουοο Μο

τυο 8οιΙΙονΙετιιιτο, Αφου, $ουΙιτυο.Ι:, .ΙοτΙεττΙυο, ΟΙιιυΙυ,

Ειοου, Ατοου ιιυτι οουΙιοοοΙΙου σου 88Π20 Ποοτ νου θο

ΙιοιτυιυιττοΙυ, ιυΙτ ινοΙουου τΙου Ροτιουτου ουε (ΜτΙ Με

τΙοτ ΤοιοοΙιο ΙιοτοιιοΒοΙοοΙττ ΜττΙ. 8Ιο ινοττΙου οΙΙο του Ετυ

ΙιοΙτιιυιο οιυοτ τςοΜοοοιι υυτ οτυρΙοΙιΙου ιιυτΙ τΙο. ιοτ ου

τουτου τυο Ποτ, ινοΙοΙιο ΜτΙττ. ·- Ειιιο υτοοεο ιιυτΙ Μου

τιεο ΒοΙΙο ιιι τΙοτ Ι)ΙουοτοετΙιοττιρΙο υιυιιυτ τυο ΒοΙιυιιτΙ

Ιτιυ8 ιυιτ ΜΙυοτοΙινοτοοοτυ οιυ.

υοοουτΙοτε 1) οιυΙτττ:Ιιο ιιΙΙττιΙΙοοΙιο ΙΙΙ'υεοοτ, Μο ΝοιιουοΙιτ.

νΙουν, $τιΙ2υτιιυυ, 2) ιιΙΙτοΙιεοΙι οιιΙΓτι.τιοουο νντιτττοτ. νοτ

υΙΙοιυ ΚιιτΙουυτΙ, τΙουιι υοου ΜιιτΙουυοτΙ, 'Ειττο.ομ, 8) Κοου

ειιΙ2τιιιοΙΙου Μο Ητιυιυιιτε. ΚιεοΙυεου ιιιιτΙ ο.ιιτΙοτο. μΤιιτ

εο.οΙιο Ιοτ, Μο Ιο.οτ υΙΙο Αιιτοτου Ιιουουυου, ουυο υοτ ντο

Ιου Ι)ΙουοττΙτοτυ τυπου τυο τεουουυτου 'Ι'τἰυΙτΙτιιτου, νοτ

υιιυτΙου τυιτ ροεοουτΙοτ ιιππ, 8οοΙέυοτοτ ΙττΙτροτΙΙουοτ Βο

ινου·ιιυο, Ευττοτυιιυε νοιι Ιιο.ιιοΙιτ:υου 8οτ;;ου τι. ο. τιν. τυο

'Ι'οΙοτου2 τιιτ ΙζουΙουυντΙτιιτο ΙιοτΙοιιτουτΙ ετοΙτττ. Ι)ιοεοΙΙιου

ΜιυοτιιΙΜΙοοοτ, τιι Ητιιιιοο ττοττουΙτου, ΜτΙτου υοου οιυι

τ;ου Αιιτοτοιι, Μο 8ουτιτοτ, νοιι ΜουτΙυε, Βιιτυιουτ

υυτ τυο (ΙΙνΙτοουι·Ιο οιυ, υοου Ι(τιΙο ιιυτΙ νου ΝοοττΙου

Ιιτιυου τΙΙοοοΙΙιου. ΙιοεουτΙοτο ινουυ οΙο ινοττυ ΒοττυυΙτοιι

ινοττΙου, τΙοτ:Ιι υιΙτιιυτοτ οιυοτι ετιιιετΙοου ΒιυτΙοεο.

ΝοιοΙι νου ΧοοττΙου οΙουτ τυου τυο Ιιοετου ΙΣτίοΙδο

τΙιιτου ΤτΙυΙτΙτιιτου Ιιοι Ροτιουτου υυτ εοΙιτ Ιοιουτοτ (Ην

ΙτοειιτΙο ιυ τυιττΙοτου ιιιιτΙ ΙιτΙΙιοτου Ι.ουουο_ιτιυτου ιυιτ

υΙοτου2οιτιυοτ ΝουτιιυΒ το θιιοΙιτ, Νιοτουετοιυου, ΡοττΙοι

υιτ;Ιτοιτ οτΙοτ τυιτ ΙοΙοΙιτου Ζιι·ΙτιιΙυτιουοετοτιιυεου, - τΙοου

τυιιοε τΙοτ Ι5τυουτιιυττοοιιετουτΙ οΙυ Βιιτοτ εοτυ. Ροτιουτου

ιιπ Οιτοιοου-, ΚιυτΙοτ- ιιυτΙ .ΙΙΙυυΙΙυ8εο.Ιτοτ υυτ Κιιτ ιο τυοοο

Οττο το οουιοΙτοιι, ΙιοΙτ οτ Πιτ ΒοτυτΙο2ιι ττοΙττΙιτΙΙου. ΑΙΙιιιτυΙ

υιιτΙο, εοΜο ΚοτυρΙιΙωτιουοιι τυΙτ υιιοΒοορτοτ:Ιιουου Ποτο

οουιιτυουοοιιοτυιιτΙου, οτυοτοτο υοιιτοοτυουΙοουο ΖιιοτττιιτΙο

Ιυ Βοττειουτ Ιτουιτυου τΙο Έ

ΚοτΙουυτΙ τιιιτΙ λΙτιτιουΙιεττΙ τΙτιττ:Ιιοτιο. -

·ΙΙΙουτουτΙ τΙοε τΞιουττιιιοΙιοο τΙοτ ΙΙΙΙυοτιιΙτιι·οοοοτ τυιτΙου

ΜτΙτΙἰοΙιο οττουΒο ΒιεττΙτιιτου υιοΙιτ τΙτ1τ°οΙι8οΙΙΙΙιτ°τ ινοττΙου,

ΜτΙτιεουΙοΙΙο τυο μου Κιιτ ουοτ εοτυ 8οΙιοτΙου Με. εοτυ

Νιιτυου τΙοο Ροτιουτου τι.ιιουΙΙΙτ. Ι)τιε τετ οΙτι θιτιιυτΙουτ2,

τΙοτ Ετιοτ υοΙ ιιΙΙου Αοτυτου, ινοΙουο ετου ορουΙοΙΙ τυἱτ τ.Ιοτ

ΒοΙιουτΙΙιιυΒ νου ΒιιτυοτἱΙτοτυ Ι›οΓτιοεου, τοοτετοΙιτ. Ιου

υτττο τυΙου τυιΙιοΙ υιουτ ιυιοουιινοτοτουου, - οτυο ττοΜοοο

Βου ιυιιοο υο.ττ1τΙιου οιυ8ουτιΙτου ινοττΙου, ιοτΙοτ:Ιι νοτυτοο

του οΙου νου οοΙΙιοτ τυο οοΙιτ εττουΒου ΒιοτΙτιιτου, Μο

οτυο. εοΙοΙιο υυτ ΡοοτετοΙΙιιυε τΙοτ 'ΓοΙοττιιιυ ιιυτΙ υυτ τοτ

τ:ιοττου ΒυτΙοτυιιυτ; τΙοτ Ιοτττου ΖτιοΙτοτοριιτου ΙιτοΙ οοΙιτ

υοττυττοΙτιιτου Ε'τιΙΙου.

(8οΙιΙτιοο τοΙοττ.)

ΙτουττυιτιτΙΙ2ιοτοιι

ΙΙοτοτοτο.

δ. Β. ΗουεοΙιου: Πουοτ τυο ΕΙιοοουΙιοοοιιυτ.τ-νοτυ

$τουτΙρτιυΙττ τΙοτ Εἱν8ἱουο ιιιιτΙ τΙου Ατ2τοο (οουινο

τυοου). ΗνΒΙου 1904, Θ. 1067.

νοτ!. Βουτι υτΙ.Ιιοτ αυτ' τυο ?τουτου τυο: ΙΙΙΙΙο ΜτΙττ τυο ΕΙυτο

υυτ ΚτουΙτυοιτου ιιυτΙ ιιιυττοΙτοΙιττ, ννοΙοΙιο θτοτυΙιι·ου ΙιοτΙιυΒ·τ.

τυο ΚτουΙτυοΙτ τιπ τυο ΡυτυΙΙιο, οοινοΙιΙ Ιττ$τροτΙΙου Με 6Ιτουο

υιΙοου. Ετ οουΙο.οττ υουυοοουοΙι ίοΙαουτΙο Μυοοιιουιυου νοτ. ΙΙ

ΒΙυτ”τΙΙιτυυο; οιυοτι ουΙΙο·υτοι·ιοοΙιου ΠυτοττΙουτ ιυ τΙου 8ουυΙοτι

ἰΙΙιοι· .τυο θοοουΙοοΙιτουιυυτιουου οοΜο ΙΙΙιοτ τυο Μουτυ;οτου

νουοτΙοοΙιου Κι·ο.υΚΙιοΙτου υυά τυο τυπου τΙιοοοΙΙιου ΙιοτΙιυτττου

θτοΓιιΙιτου. 2) Μο ΒΙυΓυΙιτιιυς οΙυοο ουΙυτυτοττοουου αυτ”

Μουτ τιτιτι.ΙΙΗΜοττοιι Αττοοτοτ-ι τυιοτ οΙτιο ιιτυττι.τουουτο

ΙΙι·υτΙΙουο Πυτοτουουιιιις τυο ΒοτΙΙυτςιιυς τΙοτ ΠυοοουΙΙοοιιιιυπ υυά

έ” Πιο ΒΙυυιΙιττιυε ττοοΙουοτοτ 8τττιτυοοτΙιυτυιιυιτου τυι· οοΙουο

Ροι·ιιοιιου, τυο Μοοουτυου οτυο τιυτΙοτο τΙτιτου ΚοΙτιιο τΙοι· θο

τ'ο.Ιιτ οΙυοτ νοιιοτιοοΙιου Κτο.υΙιτυοιτ οτιοοοτυου οάοτ 8·ιιτ πιο

ουοτοοΙττου.

Β τι τ: Ιι.

ΒΙΙουοτυυ2οΙτιου τιτιτΙ Βοορτοουτιυτιου.

ΡτοΓ.ΙΣτιιετ ΖΙοοΙοτ: Ι.ουτΙιιιου τΙοτ οιΙΙΒοτυοιυοιι Ρυ

τυοΙουιο ιιιιτΙ τΙοτ ροτΙιοΙοτυοουου Αυο.τουιιο. Ι ΒιιυτΙ.

ΑΙΙΒοτυοιιιο ΡοτυοΙοετο. .Ιουτι, ΡΙοοΙιοτ 1906.

Πιο οτιοΙιου οτοοΙιΙουοιιο Π. ΑτιΙΙτιεο Με Ι. ΒυυτΙοτι τυουοο

ιι.ΙΙΙιοΙττιυυτοιι Νοι·Ιτοο Ιοτ τΙιιι·οΙιιτοΙιουτΙ υου υοιιι·Ι›οἱτοτ ινοττΙοιι

υυτ! ορἱορ;οΙτ τυο οτ:ΙιιιοΙΙο ΕΙυτΜοΙτοΙιιυε τΙοι· ΡιιτυοΙοεΙο ννΙοτΙοτ.

νοτ,τ.;ΙοιοΙιτ ιυιιτι τΙου οι·οτοιι Βτι.ιιτΙ τΙοι· ΙΙΙ. Αιιυυτ;ο τυπου

νντοτΙτου υυτ οοιιιου 882 8οἱτου υυά Ι2θ ΗοΙ2οουυιττοιι του. τΙοιιι

νοι·ΙΙοεουτΙου, 810 ΕΙου.ου υυά 604 ΑυΙιΙΙτΙτιυΒου ουτυο.ΙτοιιτΙτοιι,

οο τΙοττ' ιιιου νοιιι νοττ>;ι·τ5οοοι·του Πτυττιιιε τυι·οΙττ υυτ' τυο ττηιΙτΙο

Ιΐοι·τουτιι·ιοΙτοΙτιιιι.τ τΙοι· ΡιιτΙιοΙτη;Ιο Ιιι άου Ιοτ2Ι:ου 20 .Ιιι.Ιιι·οτι

ΒυοΙτεουΙἰΙοοο ττΙουου. θιιυ2ο ετοοεο Κιι.ρττοΙ ιιιυτΙ τΙυετι.ττοΙτουι

ιυου, οιυο Μου.τ.το υοιιοι· Βο,τττΙΙ'το υυά Αυοουιιιιιιιικου υοιιουι

οτττυτΙου. νιοΙο θουιοτο ουοτυι υιιοι;τουτιιιτ ιιυτι οι·ινοἱτοι·τ Που

Βοοιτιοι·υ τΙοι· τιΙτου ΑιιΙΙοΒου τυοοοο Βιιουοο τετ τυο ΑυτιοΙιο.τ

ίου;; τΙοτ υοιιοιι ΑτιΙΙοττο τιιιοτΙϋ.τουΙΙου, ννοΙΙοτι τυο ιιυτΙοι·τι υυτ

τΙουι τςτιιυτΙΙοοουτΙου θουτοτ τΙοτ ττΙΙΒτουιοιυου Ρο.τυοΙου;ιο ιιιοΙιτ

ΖυτυοΙτυΙτοΙΙιου. Πιυ ιιοιΙιοι·οο Ι9Ιυτ;οΙιου υυτ' τΙου ΙυυυΙτ άου

ΒιιοΙιοο νοτυιοτοτ ετου νου τιοΙΙιιιτ. τΙοτΙοτ· Ατιτ, νττοΙουο 8ροιἱτι

που οι· υοου ρΙΙοεου υιτιεο, ιυιιοο τ·ιοΙΙιοτ τιιιτιυΙοοου ιιυτΙ ΜΜΜ

ι·ου. Ποτνοι·ι;οΙιουου εοτυ ιιιτΙτ.του υυτ· τυο Ροι·οοΙιιιυττοοτκου

ιιΙοτιο ΙΙΙιοτ τυο ρυτ.Ιιοττουου ΜΙΙττοοτττοιτιιοιυοιι - (ΒριτοουτΙ.τοιι.

ΜυΙοι·Ιοροι·υοΙτου. Τι·γρτιιιοτιουιου. ΑειτΙυτἱιιΙιιο, Ρτϋ.οιριττυο, (Ιν

τοΙνοΙυο. ΙΙΙΙ.ιτιοΙνοΙυο. ΒΙΙτυιιιο· νου τι.υτΙτοιτΙοοΙιου υυτ! ΙιυΙττοι·ι

οΙτΙου θοε,·ουςιττουΙ - Μο υοου ΙΙΙιοτ τυο ΑοτιοΙοι;ιο, Θουοοο

υυά τΙου Βου άοτ 0οοουντ·υΙτιτο. ΖιιυΙι·οιοΙιο Ιυτοτυτιιι·ιιυιζουοιι

οτιυϋττΙιοΙιου τΙουι ΙΙοοοι· οιυ υοου οιυιτοΙιουτΙοτοο ΕΙιτιτυτιτυ ιοτΙοι·

ΙΙ"τουτο. >

Ι.ΙΙο ΑτιοετοττιιυΒ τΙοο Βιιτ:Ιιοτι τετ τυτΙοΙΙοιι.

ΙΝ. ΒοοΙτυιουυ.



Ν)

ΑιιιιιιιιπΙππ8 Πιτ

διππΒιιτι.

Α. Βοιιο.ιιο: Ρποο πππ 5οΙιπιι. ιΣιπο

Αοτοτο, $πιιπΙιωοοιιοτ πππ ΡποοΙοιποππο.

ΙΒιιΙιο. 1906.

Πιο Ι‹Ιοιπο Βτοοιιιιι·ο νοι·ποιιΙα ιΙιτο ΒιιιοτοΙιππο οιποπι νω

τι·ιιιτ, ποπ 8. ποτ Πτοοποποι· 8οΙιπΙιιπποΙιοιιιιπιιω; ιτοΙιο.Ιιοπ πω.

Νιι.οιι οιποτ Βοορι·οπιιιιπιτ ποτ Β'οτποτππ,1.τοπ, πιο ιιπ οιπ μια

8οιιπιιινοτι: ,ο·οοι.οΙΙι. π·οτποπ ωιιοοοιι. ΙιοΙιππποΙ1. νοτι. οιωτοΙιοππ

πιο Βοοοιιννοτποπ. ινοΙοιιο οοΙιΙοοΙιτ οιιποππο πιιπ πππι1νοοΙιωιιο·

οιπο ΒιιοϊοΙ Ιιοι·νοι·τπιοιι, ο Ιιοοοπποτο ΡΙοτ.τιποοποοοπνιιοτποπ.

Ιω θοι:οποπιπ οπ ποι·_ιοι.πτ πιοΙιΙ ιποιοι. νοι·Ιιτοιι.οι.οπ ΑιιοιοΙιτ

πω· πιο Βιιτοιοιιπιιε πο:: ΠοΙιπιι νο.Ιοπο ππτοΙι οπΒ°ο οιπποι

ο ιι2οπ, πωπω. 8.. πο" πιοιιοο Ιιοιποπ πω· ιπ ποπ οοΙιοποιοπ

ιιΙΙοπ πω' πιο ΒιιοΐοΙ ππτιιοΙτιπιιιΙιι·οπ οιιι. Ι)οπι οπιιιπτουΙιοππ

ιιπ οτ ποτ Αποιοιιι, πο" «πισω. πιο ποοιι·οο1αοπ. ιιοπποτπ πιο

ΙοιοΙιιιτοΙιτιιωιπτοπ, οιιι,1τοοο1ιΙοποποπ ΖοΙιοπ πιο ιιοι·ωπΙ ι;οιοι·ω

τοπ οιππ». Βοι ΡΙοττιποοποεοπννοτποιι ιπποε ποτ ΒιιοιοΙ «Μιτ

οιιιοπ, οιπο ιοοιο Κο. πο Ιιιιιιοπ πππ οιποπ Αποπτπ>. Ιω Νοτ

ΓιιΙΙ ωπιιιι οιπο ιππινι ποΙΙ Β·οιοι·ωιο ΒιπΙοπο ιπ ποπ ΒιιοιοΙ πο·

Ιοοι ικοτποπ.

Βο »ατο επ ινιιπποΙιοπ, ποοο πισω: πω· ππε Ρπ1ιΙιΙιπω. εισπ

ποι·π ποτ ιι.ΙΙοπι πιο Αοι·πι.ο πιο ΙΙππινοοΙιωιει.οοιΒιιοιτ ποτ ωοποτ

ποπ ΒιιοΐοΙ οιπιιοΙιοπ Ιοτποπ. νοπ ποπ ΒοΙιποιοτπ Ιιπππ πιο.π

ποιπ ποπ Αποποπο τι" Βοϊοτω οτινοι·τοπ. Η

Βιο ΚτοπΙπιοιιοπ πω· Νοεο πππ ποε Νοεοπτοοιιοπο ιπιι

Ι›οοοπποτοτ ΒοτιιοΙτοιοΙιιιοππε ποτ τΙιιιιοΙοπιοοιιοπ

ΡτοριιποπιιΙτ. νοπ Οι. Οιι.τΙ Ζο.τπιιτο ιπ Ηο.ω

Ιωας. Ζινοιιο νοΙΙΙιοωωοπ ποπιιοπτΙιοιτοιο Απιιιιπο.

Π. πιιιπο. ΒοτΙιτι 1905. νοτΙο.8 νοπ δ. Κοτποτ.

Ρτοιο Μ. 11.20.

Βοιπι ΒτεοΙιοιποπ τι" Ι. Ηιιιι'ιο πιοοοε ΒποΙιοο πω” τω· ιιο

τοιτο θοΙοςοπΙιοΙτ ο;οΙιιιιιι: πωιοτο Βθ88Ι· ιιπι πιο νοι·πιιπο ποοειοΙ

1ιοπ π.πιωοι·Ιιοπω επ πιποΙιοπ. Ποτ νοι·Ιιο;τοππο 2. 'Ι'οιΙ ποπ Βπ

οιιοο οπτιιπΙτ πιο προ2ιοΙΙο ΡοιΙιοΙοειο πππ 'Γιιοτπριο. νοι·ι'ποποτ

πππ πιοοοΙΙιο ιπ Ι. Βιι·Ιιι·ειπΙ1πιιιιοπ ποτ Νποο πππ ποε Νποοπ

τιιοιιοπο πππ Σ. ο ποτ Νοποπιι6ιιιοιι. Ιω οι·οιοπ Αιιιιο1ιπιι.ιο

.πιω νοτι. οιπο νοΙΙοιιιππιπο πππ ιι1ιοτειπο ΙιΙ:ιι·ο Ππι·οιοΙΙππιι·

ποτ ΠιοοιιιΙπππο;οπ, ΓοτωιοπΙοτ πππ ιι.ιιοοοτΙιοΙιοιι Τι·ππιποπ ποτ

Νο.οο, ποτ Ειι·Ιιτοπιιιιπποπ ποε Νιι.οοποιπ1.το.π.·τοο, ποι· οιιπτοπ,

αΙιτοπιποΙιοπ πππ ποτ πιιι: Αιι·οριιιο οιπΙιοι·ποΙιοπποπ ΙΣπιιιιιιπππ

.τοπ ποτ ΝοεοποοΙιΙοιωΙιππι, π" ιιιιοΙιτιποοπ Θι·ιι.ππΙοωο ('Ι'πΙιοτ

ΙιπΙοοο, θγριιιιιιι, Βοτι, Ι.σΒΡΙ”8, 8Ι‹Ιοτοιπ1, οιπιποτ οιτοπωοΙιτιρ

τοπ Επιππππππποπ, ποε ΝποοιιΙιΙπτοπο. ΓτοιππΙπιτροι· ιιππ Νο

οοποι:οιπο. ΝοπιιιΙπππι.τοπ ποτ ΒτΙιτοπΙιπωτοπ τι" Β.ποιιοπωππποΙ

πππ ποι· Νοπτοιιοπ. Ιω πυνοικοπ Δ1ιοοΙιπιτιο πιοι·ποπ πιο Επι

ιιιπππωςοπ πππ ΝοπιιιΙπππποπ ποτ ΝοποπΙιϋΙιΙοπ ιιοορι·οο1ιοπ.

πιο πιο Ι. Ηιιιτιο ποιοΙιποτ οιοΙι πποΙι πιο Π. ΕΙιιΙιιο ποε Νοτ

Ιιοο πιιτοΙι οοιπο νοιπιιο·ΙιοΙιο πππ πτιι.οποπτο ΠοτοιοΙΙππ8·οιποιοο

οπο. ΖειΙιΙτοιο1ιο, ννοΙιΙΒοΙππεοπο Α1ι1ιιιπιιποιοπ νοπ Ρτιιροτοτοπ

πππ Ιποι;τπωοπ1οπ ιΙΙποι.τιοι·οπ ποπ Τακ πππ ι:ι·οποπ ιιοΙιτ νιοΙ

πππι ιιοοεοτοπ νοι·επιπππιοο ποεοοΙΙιοιι ω. ΠοΙιοι·ιιΙΙ κι πιιοΙι

πιο πωιιιππτοιοΙιο Ιιιτοι·πι.πι· ποτ-ποιωιοπιππ. Ζ οι τ πι ιι ο ' ο

1νοι·Ιι πιτ. οιπο ννοοοπτΙιοΙιο ΒοτοιοΙιοι·ιιιιο ποτ ι·ΙιιποΙοπιοοΙιοπ

Ειτοτειι.πτ πππ Ιαπππ _ιοποπι Αι·ειο πππ Ητιιποπτοπ ππτ Ιιοετοπο

οωριοΙιΙοπ ννοτποπ. Βοιπο ννοι·ποπ ιιι ιΙιω οιποπ ιιιιοτο.πο νοτ

Ιιι.οοΙιοιιοπ ινοπννοιεοι· ιιπποπ.

Α. 5 ο ο ιι ο τ.

να ΝειποΙ: Θιπο.οιεπΙοειο Πιτ Αοτπιο πππ Βιππιοτοππο.

ΒοτΙιπ 1904. νοτΙππ νοπ πωπω.

ΝπιτοΙ Ιοετ ιιι οοιιιοω ΙνοτΙ‹. ποιο ιπ πιινοιι.οι· ΑιιιΙο;το οτ

οπΙιιοποπ ιπι πππ ιπ οτοτοι· Μπι» ποπι Βοπιιτιπιο ποε ιπ πιο ο.ΙΙ

1.τοπιοιπο Ι·'το.ιιιο οιπτιοιοπποπ Αοτπιοο “Μπι επ ινοτποιι εποΙιι,

οοιπο ΗπιιωΙιοιοππππ πω' ποπ οποιοιπιοοΙιοιι 'ΓοιΙ πιιπ πιο Πιο.

εποοιιΙι. Βτοιοι·οι· ντιτπ οιπΙοιιοππ ιπ _ιοποιιι ΚοιριιοΙ ο.ιιοι'ιιΙιτΙιοΙι

ποοοΙιτιοΙιοπ πππ ππτοΙι οιπο ΒοιΙιο ννοιιΙ ;τοιιιπ,ο,οποι ΑιιΙιιΙπππ

ποπ ιΙΙποιτιοι·ι. Απ! πιο οροι·ιιιινο Βοιιπππιπππ πιο ιι·οπι,1τοτ

ποποπ οιπποποπποπ. πιιι· ιπ Κιιτπο ινοτποπ πιο εππο;Ιιοι·οιοπ

Οροτοι.ιοπονοτιπΙιτοπ Ιιοοοιιι·ιοποπ πππ ππτοΙι οιπο ΒοιΙιο νοτειιο

ΙιοΙιοτ πππ π.ποοΙιππΙιοΙιοι· Τοι'οΙπ νοτοιιιππΙιοιι 8οιπποΙιι.. Ι)οτ

Μπι Μ: Μπι· πππ ιιιιοι·οιοιιιΙιοΙι ο.πο·οοτπποι πππ πιω πω: Βω:ιι

_ιοποπι ΡτοΙιιιΙιοι· ΒοΙοιιτππιτ πππ Απι·οι.ιππε νοτοοιιπΙΐοπ.

Ιπιπποπ.

ΑτιιοιΙι: Πιο Ι.ππποποοιιπιπποποπτ - ιιπι θτιιππΙει.Βο

ΙπιπιοοΙιοτ πππ οιτροτιωοπιοΙΙοτ ιιιιωο.ιοΙοειοοιιοτ Ιιπ

τοτοιιοΙιππποπ. Ι.οιροι8. 1905. ι. Α. Βιιττιι. Ρτοιο Μ. 4.

Α. Ιιοι.οπτ ποπ. 3οΙιτοπ ιπ οιποτ Βοιιιο νοπ Αι·ιιοικοιι, ποποπ

ποιπ οιπιτοιιοππο πππ ποιττοιιΙ:ιοππο ΠπιοτειιοΙιππποπ 2π,<.ττπππο

Ιιοιτοπ, πιο Βοποπιιιπ8· ποτ ΚοτπωοτρΙιοΙοΕιο ποτ ποπιι·οριιιΙοπ

Ιποπιιοπγιοπ. Ετ τοιΙτ πιοειο ΖοΙΙοπ πεππ ποτ ΖοΙιΙ ιΙιτοτ Κοτπ

Γτο.ι;ωοπτο ιιι 5 ΚΙοοεοπ, πιιοἔοιιοππ νοπ ποιπ Β:ιτπο, πο.οο ππε

Οω

ΑΙιοτ ποτ ΙιοπΙιοπγιοπ ιιιπ ποτ ΑιιποΙιΙ ποτ Ιιοι·ιιο-τοοπ. ποτ

Ιζοι·πεοΙιΙιππ·οιι επιιιιππιι πππ πιο πειππι·οΙι ΙοιοτππποιοΙιιςοτ. ιπι

Κπωριο ιπιι. ποπ ποπ Οτι.τοπιοιππο οοιιιΙιι·ποπποπ 8οΙιππΙιοΙιιιοιτοπ

ινοτποπ. ΕΜ· πω. πππ ιιοι οιποτ ΑπιιιιιιΙ 'Ι'πιιοτιιπΙοοοτ πιοοο

ΙΙοτπνοι·1ιο.Ιιπιποο οπιπιοτι., οροπιοΙΙ ιιποΙτ ππιοτ ποιπ Ιπιπιιποο

ποτ ΈπιιοτιιπΙιπιπιοιιιιοποπ πππ-πωσ Ηιππππιο1ιππιτ νοπ Κτι

πιποΙιοποιτροτιιποπτοπ, πιο ιΙιπι οιπο Βοοιιιτιετιιπο; ποτ ιιιπ Βιοπ

ικΙιοπ ποι'ιιιιποποπ ΒοοπΙτπιο επιιοιι. Στ Ιιοπιιιιι; ιιι οιποτ Ιππι

πιοΙιΙιιπ8 ποτ ΒοτοιΙιοτο.πιο πππ πιτ. ποτ ΑποιοΙι1. πο.οο οοιιιο

ΒΙπιππι.οτπποΙιιιιιςοπ $οιιΙιιοοο πω” Ρτοο·ποοο πππ Απιιο.Ιιορππιιιο

πιτ πιο Δω. ποτ ΒοΙιπππΙιιπιτ :π ΙιοΓοτπ ιωιιττιππο οιππ.

Πιο ΑποΓιιΙιτππποπ ποε νοιι. οιππ ιπ νιοΙοπ Ριιιιιιιοπ ποιπ·

ιπιοτοοοοπτ πππ ννιιι·οπ .νοπ ο·ι·οοοοτ Βοποπιππ2. 11111111 1011811

οιπ ει·οοιιοο, οιπινο.ππι'ι·οιοει Πιι.ι.οι·ιιιΙ επει·πππο Ιπιτο. Βοι .ποτ

ππε;οΙιοποτ ποιτ.τοπΙιοπποπ Πιιτοι·πποΙιππο;οπ1·π πι ιιπ ππιι .Ιοιποτ

ποιπ οιπποΙποιι πισω. ιιπ: ωιιιτΙιοΙι. οιπο ινιι·ιτΙιοΙι Ιιοντοιοοππο

ΖοΙιΙοπτοιιιο πποπιιιωοπ :π ιιτιπ,ο;οπ,πιοποπποτε πιτ ποε «Ροοι.

πππ Ρτορτοτ» Ιιοι ποτο.τι:ιο·οπ Βιιιτ.νοι·ιι.πποτππποπ ΙιττιπΙιοτ Ιπ

πινιπποπ πιο μπω; ιιοΙιννοι· :ι.ποοιπππποτ επ ιιο.Ιιοπ πω.

.ΤοποπιοΙΙο ιπι: πιο Ρϋτποι·πωτ πποοι·οτ Ιιιι.πιο.ιοΙοειοοΙιοπ

Κοπω.πιοοο πιιπΙιοπειινοτι πππ πιιι·π ωο.ιι πιο Αι·1ιοικοπ ποπ νοπ.

ιω Απιτο ΙιοΙιοΙιοπ ιπιιοποπ. Ο. Μ ση"

Ρι·οτο1το1Ιο ποε νοτοιπει οι.. Ροτοτοϋπτοοτ Δοτπτο .

Βιι.πππι.τ νοω 10. Μπι Επι.

17οι·οιτποπποτ: Β 1 ο ο ο ι ε. - Βοπτοτιιτ: ν ο ο ο

1. Ηοπιιιπιτ ωο.οΙιπ οιπιο·ο οτειιπποππο ΜιττοιΙππτ.ιοπ οπ

ιιοιποω ιπ ποτ Ιοιπτοπ Βιιππω; ιτοιιο.Ιτοποπ νοτι.το.8. ΙΙο1ιοι

Ιιτιοι;οοιιιτπι·ςιοοΙιο ΒοοιιοοΙιιππιτοπ.

Ι) ι ο π π ο ο ι ο π :

ΓιοΙτ: πιο νοτΙιπΙτ οπ οιοΙι ιπιτ ποτ Ποιιιτωιοτπιιπ ποτ πιο

οο1ιοοεο?

ιπι Ιιιιιιο ποπΙιοΙι οιπ ΙιΙοιπ-Ιιο.ΙιΙιτιιι;οο Ρτο_ιοΙιτι1 οπττοΙιιοτι.

ποεοοπ Βριτιο πιπεοιιοποπ πιιι·, οο Ιιιι.ιτο ποε ππιοτο Ιπππο ποι·

πιω ο·οι.τοποπ. Πιο Ιιιππο,εοντοπι,πο ΚοροοΙ πω ποε θοοοιιοεο

πω: ιιπι: ττιιΙιοοτόο-ποοΙτιποτ ΡΙΙιοοιἔΙιοιι ;.τοι'ιιΙΙι, πιο ιιπ τυποι·

ΙιπΙιιοοιι Ειιοτ οτιπποτιο.

Ρ ο τ ο τ ο ο π : Ζπτ Ζω ποπ τιιιιο.-τιιτΙιιοοιιοιι Κι·ιορτοο οοιιιιτ-

ιοπ ΟποτοοιιοπιιοΙοπιιιιοοο ιπιτ. Ιι”ι·οΙιτιιτ επ ποπ οοιιπ·οι·οιοιι νοτ

Ιοτ.2πω.τοπ, πιο ποιπ· Ιιιιπιιρι απ ο.ΙΙ,ςοωοιποιιι·ιΒοπ ΙΒι·Ιιι·ιι.πιιππ

ποπ ιιιΙιτιοπ.

τι” ιιπι ππιοτ 6 0ι1ιπιοι·οπ 4 ιιπι ΥοτΙοτππω;οιι ποτ ροι·ι

ρΙιοτοπ Νοτνοπ ο·οοοΙιοπ, πιο 2π Ιιπτι.ιιιιοΙτιποπ Νοιιι·ιτιποπ πππ

Νοιιι·ειΙΒιοπ ιιιιιι·τοπ, οοΙιοπ επ ΙιιιΙιωππο·οπ.

ΒΙοοοιμ ίτπ.ιςι, οΙι πιο 2 ΙΙιιΙΙο πορροΙοοιιιιτοτ ΙΒτιιΙιιιππως

ππτοΙι πιιοι·ο ΟτιιιωΙ· σποτ 8πιιιιποΙοοΙιιιοοο ιπιτ 1ιειοπΙοπ Ριοοπι·οπ

Ιιοτνοτοιοι·πιοπ ινπι·οπ?

Μ" Ιιο.ιιπ ιπι ιιΙΙι.τοιιιοιποπ πιο Βι·ιοιιι·ιιιιεοιι ποπ νοτιτι1

ιςοπποπ ππτ Ιιοεπι.1;ιοοιι. Αποιι ιΙππ κι πιο ι·οΙοτινο ΒοιοιιιιεΙιοιι,

ιπιτ ποτ πιο οοιιιτοτοιοιι νοτΙοιπιιπιτοπ ιιιιοι·ννπιιποιι ννοτποπ.

οιοτο ειπιοοιιιΙΙοπ. 8ο ιπι ιΙιπι οιιι Β`πΙΙ νοι·ποιιοιπωοπ. ντο οιπ

_ιοροπιειοΙιοε θοινοΙιτρι·οιοΙ:ι.ιΙ ποιπ Ιιορτοπποπ ΒοΙππτοιι ιιι πιο

1ιπΙ‹ο ?πεππ επρτειοΙονιοπιπτιο οιιιο·οπτπωτοπ κατ, (πιο Βι·ιιιπ.

πππ Βο.ποιιΙιιιιιΙο ππτοΙιειοΙιιποοιι Ιιοικο πππ οΙιοτιιιι.ΙΙι ποτ τ. ιιιπ.

Ροιιριιι·ιιι ποπ Κιιτροτνοι·Ιοοοοιι ιιιιιτο. Μπι 8 ννοοΙιοπ ννοι·οπ

Ιιοιποι·Ιοι οΙιιοΙιιινο επιτππποπ πποιιινοιεππι·. ποπΙι ΙιΙοετο ποι·

Ροκ. ιιιιοτ πινοι·οο $οΙιιποι·ποπ.

Πο π κι π ο· (2π ΒΙο ιιπι ε): Πο ννοτοπ ΒοΙιιιποΙνοτΙοι2πιι,=τοπ

ιπ ποτ (ιοεοππ ποτ Ρτοο. ογι.τοιππιιοι, ειιι€οποοιιοιπΙιοΙι ιωιπο

ΕποιοΙιτιιοΙιο, πο ποποτ ννοΙιΙ ο.ποΙι ειπποτο Νοι·ι·οπ ρο.ι·ιιειριοτι

πιιοπ.

(επ πιο π): Ι)οιοι·ωιοτιιπποπ Ι4οιπωοπ πννοιιοΙΙοο νοτ, ποοΙι

ΙιιιπποΙτ. οο ιιιοΙι πο.ππ ιποιποο ΙΒτιιοΙιτοπο πιιι ΑπιεοΙιΙ5.ο:οι·-τιιιο

οοιιοιτοΙαπεοΙπ. ννω »νοιι οιοΙι πιο ΙίπιτοΙ ιω Κιιτροτ πιο” νοτ

Ειπποττ, Ιιιιππ ιοπ ποιπ οοιποπ.

(επ Ρο τοτε ιιπι: Ιπ ιποιποιπ ΙΙοοριιιιι ποιο οο οιπο @πιο

ΒοιΙιο νοπ ΒοπιιοιιιτοΜ.πτοπ ποε ΟιιοτοοιιοπιιοΙο. ππιοτ ιπποπ

ιιποιι πιοΙιτοι·ο Βριιποτιι·πιιι.πτοπ. Πιο ωοιοιοιι νοπ ιΙιποπ ιιοιΙιοπ

_ιοποοιι πεππ ιπ ποι· ΙΙΙ/οιπο ποτ οπιιΙιππιποπ Ε'ι·ο.Ιτιπτοπ. ΙΒιιοτππ

οπ εειιι οο ντοπιπ. Ιπ οιπποΙποπ Πιι.ΙΙοπ πιοοοι· Αι·τ ιιπι Κοιιοι.το

το πιτ οι (Νιι€οΙιιΙ1-ΠοοπτιοΙιι οιπο Βιιοιιιιοπ ποτ πιιπποπ

ΐι·πΙτιπι·ιοττοπ Κποοιιοπροι·ιιο νοτΒοποπιωοπ, πππ "νετ πιο οι:

εοΙιοιπ1, ωιι πωπω ΙΒι·ι”οιεο.
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2. Ο Μοτιι:: Βιπ 8ριτοεπε.ειεππειιιππ πει

εοπννετετΑππιπιεππππο.τειποπιειοεει·πνπιριι

επε;ιιιε (Με νοτιιιππιτε Μιιιειιιιπιτ ει·εειιιεπεπ ιπ Ντ. 20,

πετ «δι. Ρει. ιπεπ. ινοοιιειιεοπτιιι».)

Ι)ιειιιιεειοπ:

ΨεειρππΙεπ: Πετ νοι·". ιει ιπ εειπετ Πεπιππε εεπτ

νοι·ειειιιιιτ, ιοιι ιππεπιε νεττππιεπ, πεεε εε ειειι ιιπι ειπε Κοπ

ικιιτι·επι €επ·ιεεει· Πτεπεπεπ πειιιιππειι. Βιπ πιτει:ιετ Ζπειιιππιεπ

πω;; πεε (πιιτπιποπιπι.) Μεε;εππιοπε ιπιι πει· ιιππε·επειι”επιιοιι

ιει εεπτ ιιιϋι.ςΙιειι. επεπεο ιιοππιεπ Μετιιειπεεπ ιιπ ι€ποοιιεπιππ.τπ

νοτιιιιππεπ ε:εινεεεπ εειιι. Βεπεπεπ πειτε ειπε ιπιεειιππιε Ιπ

ι“ειιιιοπ ππι·οπ Βριτοεπε.ειεπ επεππεππιειι, ινοτπιιι πποπ σε

Ιιεπετνει·ειππετππεεπ πιππεπιεπ πόπιιεπ.

ΨΙππιιπιτοιι: Με Πι·. Μοτιιπ πιιτ :πω ετειειι Μπιε

εειπε Βριι·οοπε.ειεπ πειποιιειτἰετιε. ι.επιππιε ετ ι!ιποπ πειπε πε

εοππετε Βεπειιιππι.τ πειιιιεεεεπ επ πιιτιεπ πππ ννιιι· ι.τειιει.πι ειε

ππι· ειε ειπεπ επιπΙΙιιτεπ Βει'πππ επ πειι·πειιιειι, πετ ιπιι πειπ

ιιπτιι;επ ννιττειι Κι·πππιιειιεπιιπε ιπ ι‹ειπειπ ιτε.ιιεπιειι Ζπειιπι

ιπεππεπεε ειεπι. θεεεπινπ.ι·ιιε ιιπ ιιιοιιιε πετ πεπεπ Επιπεειιππ

πεπ δ ο ιι ει π π ι π π ' ε ει·εειιειπεπ πιεεε 8ριι·οοιιιιειειι ποοπ

τεεπι πεπειιιπποενοιι πιιπ πιιι.π ιει νει·εποπι, ιπ ιππεπ πεπ

8ειιΙϋεεεΙ ιιπ ιιπε επ πειπ Ριιιιεπιεπ πεοπιιοπιειεπ Βι·εοΙιειιιιιπ

μπι επ ειιοπειι.

Β ο π π π π ι π π πει εε πιεπτ ειε ννεπτεοιιειπιιειι ιτειππειιι. πεεε

σε Βιιιτοεπιιειεπ πιεπτ ειπε ιγριεεπε Ψπειιειοι·πι πετειεΙιεπ.

εοππετπ ππτ ειιιε πετ Ππιινε.ππιιιππει'οι·πιεπ ιτενιιιεεετ Ρτοιοιοεπ

ειππ. Νειιπιεπ ννιτ πιιπ επ, πεεε ιπ πεπι ?ειιιε νοπ πιοι·ιιπ

ειπε Ρτοιο:οεπιπιεπιιοπ νοτιιιιτ, εο νι·πι·πεπ πιε νετπππει·ππιτεπ

ιιπ Βιπιε (ινειεπε ιιι πιεπι επι Ριιι·ιιειιεπ ιιπιετειιοιιι ννοτπεπ

ιει) ειοπ ωνππιτιοε ετπιπι·επ. Πιο Ηει·πε ιπ πετ Ιιεπετ ινιιι·ιιεπ

επεπιειιε πειπιι ιιπ Βιππιππε;ε ειεπεπ. πεππ, πιο ειε ιιι πιειπειπ ι

Μι.ποτε.ιοτιππι νοπ Ν ε ο ο τ ο ε π π ν ιιπεπειιιπι·ιεπ Ππτετεποπ

ππ,9,·επ πε2ειει πεπεπ, ποπιτπι εε ειιιειι πει 'Ι'τγρπιιοεοπιεπιπιεπ

ιιοπεπ

ι.τεπππιτ ριιιιιοιοςιεοπε Κετνοιιιπεεε πιιινι·ειει. Ι)ιε ΑΙιει·πιιοπειι

πεε Πει·πιιτειιιιιε ιιππ πεε Κποοιιεπιππι·πεε ειειιεπ εειιτ ιπιιι·

εεπειτιιιεπ ππι πεπ 8μιτοειιε.ειεπ ιπ πιι.ιιεπιειπ Ζπεππιπιειιπεπε,

πεππ εςετεπε ει" ππι _ιιι Ντ. Η οτι ιπ πιε Βριτοεπε.ειειι πιιοπ

ιτεινιεεεπ. Ποπ πεε πιε Νειιπιιπιιπαεπ ιπ πετ Βιιπε·ε εππειι·ιιϊι,

επ πω” εε ππτ επ πιι.πε. ΓεΙιε εε ειοπ ετννειεεπ εειιιε, πεεε πιο

Β ο π ει. π π ι π π ' εοπεπ Βριι·οοππειεπ »ειιιειι πιε Πι·ειιοιιε ιιιειι

εοπει· ΝεππιΙπππεεπ ειππ, πποπ πεπ Μ ο τι ιι ' εειιεπ Βριι·οοπεε

ιεπ ειπε ππιιιοι.τε πεοριπειιεειιε Βεπειιιιιπε· πειειιιιιεεεεπ. Μοτ

ριιοιοι.τιεοιι ιιιιιει·εεπειπεπ ειοπ ειε 8ριι·οοιιε.ειεπ πιεεεε ΓπιΙεε

ννεεειιιΙιοιι νοπ πεπεπ, ιτειειιε ιπ πετ Ατπειι νοπ 8 ο π ει π π ι π π

πππ Η ο Π'πι ιι π π επεεπιιπει ειππ Με ινειοιιε ιεπ πιεεετ Ί'επε

πει Πι·. Ζ επ οιοιπν ιτεεειιειι πεπε. Απειεεεπεπ νοπ ιπι·ετ

οιΤεππιιι· ι.ττπεεει·επ Απιπιιπι 2π Β`πτπειοιΤεπ. ειππ ειε ιιιιτιει·

πππ πιοι:ετ, πεπεπ ιτειπε ι'ειπ ε.ιιεε·,εποπεπεπ Ιπππεπ πππ ιππ.οιιεπ

πεπ ιΒιππτπειι, πιε οπ ιπτ ιιειπ πιοπι ννπ.ιιεπιπτιππι·, εοππει·π

ππππετιιι; ε;επε.ιιι πππ ιιι ειπετ εεπτ ι·επεΙπιπεει8·επ Βριι·πΙε ο

,ςεννιιππεπ ιει.

ι Α πιοτει”ετιιι).

Μιιιειιιιππεπ

ιιπε πω· Θεεει1εοπείτ ρτεΙειιεοπετ Λετειε

πο. Βιμ.

ΜΙΒ. Βιι2ππι:; νοπι 20. Αρτιι πιεε.

νετ πει· 'Ι'πιτεεοι·πιιιιπε· πειποπειι·ιετι :

1) Πι·. Ρεπι κι επιπι ειιι Ρτερειτπι; εε ιιιιππεΙιε ειοπ πιο

οιπ Οπτειποπιιι Με πππ ποεπ ειπεε, ειννειε οπει·πιιιπ ιιπ πετ

Ριειιπι· πειεςεπ; πει· ππιει·ε Κιιππ »νετ πετε.πε ποιπ ιπιιι πειπ

Γιπιτει· ιπειπε.τ. Με ριιτιιεΠει· πιπιιει·ιιπππ πεε Κτειιεπειιιε

ννιιτπε πεε Ρετιιοπιι.ιιιιι πιιι·επιτειιιιι. πετ

ει·ϋππει Με πιε ετιιτε.ππιε Ριιτιιε ι·εεεειετι; 8 πιο.

Γεππ ιιιοπ ειπ πειιει· 'Γιιπιοτ, πετ ειειοπιε.ιιε επιιει·πι ννπι·πε;

πετ Ι)πτιπ ποππιε πιε επιπ Αιιει· πει·ιιιιεπε2οπεπ ννετπεπ,

νι·πτπε πιει· ιιειεειιπι; πε πει· Βιιπιπειει· ετιιειιεπ Μ”, εο πε

πιεΙι πει· Ρπιιεπι ειπεπ εοπιιιεεπιππ.τεπ Αιιετ.

2) Πι·. ν. Μ ιιπ Ιε π πετιιοπειτιει·ι πεοπιτπιτιιειι ειιπι νοι·

ιτε;; πεε Πι·. νεε ε νοπ πετ νοτιεεπ Βιι2ππετ ειπε πιεπει·

Οπι·νε, ννεΙοιιε πιε δεπννιετιεπειιειι εει πετ Πιιιε;ποεε πετ

8ιππειπι·οιπποεε ιειαεπ πο!! πππ ειιιειι Με πιο Βιιιιιειιιι·οιπ- ι

ποεε εροιιιιιπ ιιπεπειιειι Ιτιιππ. Βει πει· Αιιιιιιι.πιιιε ιπε Ηοεριιιιι

πιει· πιε 'Ι'επιρει·πιπτ 40,5 θι·επ; εε πεειε.ππ ειιι ινριεειι-ρι·ϋ.ιπι

ει·ιιεε Γιεπει·, πιο Βιιιιππιετεποπππε (νοπ Ι)ι·. Ο. Κιεπιπι

ιπ ω· πεπει· επ ιιτπεοπτιεπεπεπ Νειιτοεειι. πει·επ Ππι- .

ι)ιιτπι νοπ ιιιιιιεπ ·

οπετιιιιιπ .

 

πιιεε,·ει“πιιι·ι) ετεππ «ειιι πετ Αεπτριε.ιιε τειοπιιοπε πιειπε, ιτο·

ρι”επιπτιπιι.τε ννειεεε Κοιοιιιεπ, ειε ειιι' θΙγιετιπε.επτειτιοπ τπει.:π

:ιιι ειπεπι ερεειιιε;επ Κε.εεπ ππεννπειιεεπ, ιπ Βοπιιιοπ ππιετ

πιιιιιεετ Γπι·πππε· πετεειπεπ τπεοπ ινπειιεειι Με ειει.ε θιτππι -

πει;πιινε ιιιειπε Κοπιιειι πιι.τειειιιεπ, ειε ιπ Βοπιιιοιι τπειει

επ πιιιιειεπ π·ειιι.πετι νι·ιι.ι·επ, οιιπε Κερεει; εεΙιεπ ιπ 'Ι'ειτε.πεπ

Γοτιπ, ποεπ εειιεπει· ιιι Κειιοιιεπ επ νιετεπ. Πιο πεπετε βε

ειιπιπιππε ππτειι πεπ Τιει·νετεποπ ιππεειε ιιπε πππετεπ (ιιτππ

πεπ ιιπιετπΙειπεπ, πεεπ 2 Τε,ςεπ πει πιο Τειπρει·πιιιτ, πιε πε

εειιιειιιεπ Ριιιιιειι πιιεπεπ ετει·ιι; πετ Ρε.ιιεπι νιιιιτπε οπτιο

Ορετιιιιοπ ρ.·εεπππ. Με Κτεπιιιιειι πειτε Με ειπει· Οιιιιε

ιπεπιε ειπιτεεειιι, πει· ππεεετε θεπϋτι>;επε.· »νετ ππι Βοτειι.ιιτε

ριιινετ νοιιιιοιπιπεπ νετειοριι ινοτπειι. Πιο εροπιιιπε Ηειιππ8·

εει ειπ Ππιππιπ.

Πι·. νοεε πεειτειιει, πιιεε ιιιετ πιιι Βιεπει·πειι πετ Βεινειε

ει·πτποπι ννοι·πειι, πιιεε εε ειεπ πιιι ειιιε Βιππειιιι·οιπποεε πε

ιιιι.ππειι πεπε; πιιιπ πεεειεππει πιεεε ΙΓιιιιε ιιι ε.ποπ ιιι πετ

Ιιιιετπιιιι· πιε @Με επ οιιιιπε. Πετ Κοιιιιεππειπππ πει-πετ

Βιιιιιιπιει·επειιππιτ πεππ πιιοιι επι' ειπε ειπιποπε Ιπιει:ιιοπε

ιιτπιιιιιιειι πιιτιιοπρειιιπι·ι ινετπεπ; οιιπε Ορει·πιιοπ πππ θειιιιοπ

ιπιιε(ι;ε πιε Πειιιπιιιτ πιεεεε Ρειιεε ππεπιεεπιεπεπ πε!πεεεπ

ννει· επ.

Πι·. ν. Μιιιιιε π πειοπι. πιιεε πιε ιιπι·ιι;επ Οτπεπε π.ιιε με·

επππ ννιιτεπ, πιεε Πι·. Ρ ει. π τ π εοπ πεει.ιιιιι,τι

Πι·. ν οε ε: Απειι σε Ρπεπιποιιιε πιιιοπι εοιοπε Κιιτνεπ, νιτιε

ιιι ειπεπι Ρειιε, ινε ει·ει πεοιι 3 ινοοΙιεπ πιε Ρπεπιπεπιε ειιι”

πεπεοπι πετάει.

ι)τ. Η ιιπε 8ο π ννιιτιπ ιιππει σε πειποπειι·ιετιε Κιιτνε

εεπτ ιιιιπιιοιι πεπ Κπι·νεπ νοπ πειιετιπειιπτεππεπ πει πει· πιεε

ι _ιππι·ιεεπ Επιπειιιιε, ι.:ει·ππε ννο εοπει ιιι πεπ πππετεπ Οτε;ιιιπεπ

πιεπιε νοτει·ειεςεπ πειι. Μειειεπε Με 3-14 '1'ιιπεπ πιιι·ιε πεε

π'ιεπετ ππι. Πετετιιρ,·ε ειιιε ππι ετ ινιιιιτεππ πετ ιπριπειπιε εεπτ·

οιι ε;εεεπεπ. Ζπετει πει ει· επ ιιιειπε Απεπεεεε ιπ πετ Νιετε

πεπεειιι, ποοπ ερειετ πει ει· πιεεεε Β'ιεπει· Με πει εππει·επ

$οπετιποππτεππεπ ι.ιεεεπεπ. ινε πειπε πιιει·ειιετπτειππππ2 νω'·

πω, ιιειπε 0ιιιιε πππ πειπε Ρπεππιοπιε. Ειπε Βιπιππιετεπ·

επππι.τ ππι ει· πιοπι ιτειππειιι.

Πι·. Με πιεπ πειι. ειπε Βιπιππιει·επεπππιτ ιπ πεπ εειπεπ

πππιιειιεπ Πιιιεπ πιτ ππτειιε.ιιε πιιιιε; Κιιτπετ πιι.πε εε·

"πω, πιιεε ππτεπ πιο Κοιιιιειι ιιιειπε Τιιτοιπποεεπ ιπ πεπ ρετιο

ΐιζιιιιεπ νεπεπ επιειειιειι ιι6ππεπ, ννειεπε πποπ επεπειιεπ

πππεπ.

Πι·. Ρ. Κιεπιπι ππι οιι Νε.ειιιιι·ιιππιιειιεπ .νοπ 5εππ.τιποπ.

Βιι·εριοπινποεεπ ι.ι·εεεπειι; επνι·ειιειι ννιτπ πιι.πει επι Περοι εε

` πιιπει, ππννειιεπ ππειι πιεπτ; πετε.ι·ιιεε ?ιιπε ειππ ειε ειπε εε

ιιιιππε.ι·ε ιπι'επιιοπ ππι 8ι.τεριοποπιτεπ ιι.πειιεεπεπ. ιπ πει·

Οοι·ιιοπιιε πετ Κποεπεπ, πεεοππει·ε ιπ πετ Νππε πετ θειεππε,

ειππιιετεπ επι οιι ιι1ειπε Ι·Ιετπε. ννεΙειιε επ. ππι· ειεειιπεπει

εττοεε ειππ. πιεεε ιιϋπιιεπ ειπεπειιεπ.· Ιπ πιεεεπ Γε.ιιεπ ιει πιο

Περοιπιιπππρ; επ ιπιιι, επ πιι.εε ειε πετ Πιπιτποεε επιπεπι.

Ειπε πετει·ιιρ;ε Βι·πιπτιιπε πειι ει· πι» πετιιεπειεπιι€πππεπιετι

ιπ πειι·ειΐ πει· ιι ιι π ι ε π'εοπεπ ι?ιεπετππτνε.

ι)τ. ν. Η ιι Με π πειοπι ποειιιπειε, (πιεε ιπ εειπεπι ?ιιπ πετ

ποιπ 5ειι:ιτιπεπ ι·οτεεΙει.τεπ ιιιι.ι, πιε Κι·επιιιιειι ιει πιτειιι πποπ

εἱπετ Οπτεπετπτε.πιιιιππ επι€ειι·ειεπ.

ι)τ. Η π. π ε 8 ο π νν πι· ι π: Βιιε εειιιι.πι'ιε Απιιτειεπ πετιιτιιιι·ετ·

. Ριεπετιιπι·νεπ πεπε ει· ππι· εει πετ πιεε_ιεπτιἔεπ Γιεπετεπιπετιιιε

πεοππεπιει, ιπ ιτι1πετεπ ιιιιπτεπ πιεπι.

Ι)τ. Ρ. ΚΙε πι πι ιιππει, πεεε εε πειπι 'Ι'νεπιιε πω” επεπεο

εει; ιπ ιππιιειιεπ Εριιιεπιιεπ ινπτπεπ ιιειπε εεπιιππιιι·επ Ιπιειι

ιιοπεπ πεοππεπιει, ιπ πιιπετεπ πεεει.τεπ εεπτ ειιιειι; πιεε εει
Με νοπ ειιι ι·π τιιι ,εε τ πεοπποιιιει νιτοτπεπ.

ειιιειι Ι)τ. ν. Πειπρει π πεινειει ειπε ποιιε Τειππει·πιπτ

ποοιι ιιιειιι πιε 8ειιννει·ε πεε ιι`ιεπει·ε; εε ε;ιεπι ειιιειι ειπεπ ιιι

πιιιιει·επ 'Γγρπε πεε Ρ'ιεπετε; πιο Βιιςεπετιιε·ιτειι πεε Ιππινι

πιιιιιπε πεειιιιιτπι οιι ειε Κπι·νε πεε Ριεπετε. Ζ. Β. πιε Τππετ

ππΙοεε νετιι6.πιι Β·εννϋιιπΙιοιι ππιετ πει· Β'οτπι ειπετ Οοπιιιιππ,

· πιιιιετ ειπε νετννεειιεειιιπιτ ιπιι Τγριιιιε ειιι πιπιτιιειι; ππννειιεπ

ιεποειι ειιιειι ιπιετιπιιιιετεππ, Με πει πετ ιιιιιΙιιι·ιιι; ιιπε ειπετ

·.εοιειιεπ Ριεπει·πιιτνε ιιοΙει πιεε "Με πιε Β‹:πινετε πετ ΒΚ”

ιιι·ιιπιιιιπε πππ πιε Β"οι·ιιι πετ Βτιιτεπιιππε;. Ηειπρειπ πει

πει 'Γγρπιιε οιι πεεεπεπ, πιιεε πεπννιεεπεπ ιπ .ιιι.πι·επ ιιιειπε

Κιιοοιιεπει·ιιι·ππιιιιπ.εεπ νοτποιπιπεπ, πιιππ π·ι.ι ει· ινιεπετ εππει·ε

Ειριπειιιιειι ιπιιι πειιιιιιι'ιεπ Κπιιοιιεπει·πτεππιιπειεπ εεεειιεπ; ιπ

ειπει· Πιιπιιιε ετιιι·ιιππιεπ π. Η. 4 Κιπποι· πιιι Κποεπεπει·ιιτππ

ιιππιτειι; εε ννιτιιειι πει ει,ε·,ειιει·ιιι;ςε Μοιπεπιε ππι, πιο ιππινι

; πιιειιε Κοιιειιιιιιιοιι. Με πιι.ιιετ εει πιο Επι” σε ιππινιππειιε

Βειιπιιοπ.

(Βιιπιρειιι πιω πιιππ πιιοπ πιε νει·εεπιεπεπε ννιτιιππιτ

ειπ:ιεΙπει· Ατιπειιιιιιιει επι πιε ειππεΙπεπ ιππινιππεπ πιι.πει·ιιιιε.ι

1)ι·. ν. ΜιιπΙεπ πειοπι ιιι εειιιειπ θεπιπεεινοτι ποειι ειπ

πιιιι. π:ιεε εε ειπε @Με ιΖειπε νοπ Βι·πι·ιιππππςεπ ιπιι επιπ

Ιιοπετ Ριεπει·ιιιιτνε ε;επεπ ιιπιιπε; ινεππ ιεποεπ, Με ιπ εειπειιι

ΗΜ. πιε Κτππιιπειι ππι ειιιετ ειιι·ιεεπ Βι·πι·ιιπππιιις πεε Οπι·εε



33) . .

υοοουυου Ικα, Ι.νουυ οουυ Μο ΙυΙουυο Πυιοτειιουυυο @πιο

υοςοΙΙν οιιε,οοΙοιΙΙου, ευ ννΙυ‹Ι ΙιοΙιιο υιπΙοι·ο Ι)Ιοουοεο ιιι6ο,ΙΙι:Ιι

Μο ?Νικο ειοΙΙου, ου ιυου οροτΙοτου εοΙΙ; Μου υπ Με ΓΙουου

ο Το” ΒιοτΙοιιοττ, υιιυ Μιτου οΙυου ΖιιΙο.ΙΙ ννυτΙΙο Μουτ ορο

υΙουτ, Μου Μο Βρουτο.υυοΙΙιιυο· υπ υΙουι του οι·ννοτιου.

Ρυι. Ι άοτ ΤοηεοεουτΙυιιυο: Βυ. Μου $ουου

ΜΙ ο Ι. ετοΙΙτ εοΙυου “ΙΙΙ νου «Β ΙΙΙουοιΙουιυΙο» νου, υοΙ

Μοτο υοεουοοτε εουϋυ Μο ΒυΙοι·οου.οογΙΙο εοινουΙου ιΙου ΗουιΙου

οΙυ ου οΙου ΡΙΙεεου ο.ιιεοουι·ϋ.οτ Μ; οετουτΙο·ο ΡΙΙΙΙο οΙυο Με

εοΙτου Μου Ιυ οου Μουοο;υυρυΙου νοιι Ο ο ε ε Ι το υ ιιυά

Η ο Ι Ι ο τ ουοοεουου. '

ουΙ' ΒυυυιΙΙοοο άοτ υοιιοεΙ.ου Ειτουοι.ιιι· οΙυο Ι‹ΙΙυΙεουο 8οΙΙΙΙοο

τους (Ιου ΒΙΙΙουοιΙουυΙΙο:

ΒοΙ τΙου 5υΙουοοοτιυἰο υειτ Μο ΑΙΙΙουιΙου νουιυι.εοννοΙεο Ιυυου

ΒΙιο Ιυ άοτ Ηουι. οε ΙΙυιΙοι. οΙυο ΙυΙΙΙιυοιΙοιι οοι·εοΙυου που;

Μο νουουάουιιυοου Ι.υοΙ.ου ουιννοιΙου ΙΙοοΙεννοΙεο Μου εΙ.υΙου

ννοΙεο ουΙ, Μου ο.υου Μο νοι·ο.υάουουο άοτ Ηουτ; Ισιυυ οΙυο:

εοΙυ. Ι)ουυο.ου υϋυυιο Μου Μοεοιι Γο.ΙΙ Με οΙυο Με Ι οτο

άουιυΙο. τΙΙΙ'ΙΙιιευ ουτΙοΙΙε υοοοΙουιιου; Μο Ι·Ιυυάο

ΙΙΙυΙου εΙου απο ννΙο Ιο Ηου‹Ιο οΙυου Ι.οΙουο ου, Μου Μο

ΒουιΙο :πιο Ι·Ιουτ οοεουυΙιοι. - Βου ΒΙτο οου Κυο.υΙουοΙτ. Ιου Ιυι

ευυΙιιιτουου ΖοΙΙεοννουο; Μο Ιοτ.οιου Πυιοι·ειιουυυοου υουου

οι·8ουου, Μ" ουου Μο Ιυυοτου Ουου.υο, Ιο0ΌθΙ', ΝΙου0. Ηουο

ιιυά ΝΙουουενει.οιυ ου «Ιου νουυυοοι·ιιυο τοΙΙυοΙιιυοιι ΙΙουιιου:

οε Μ”. εΙου 'οΙΙοου εουου οΙυιιιο.Ι άοτ Νοιυο οΙιιοουΙΙυοοτι. Μου

Ιαιυυ εΙου υουΙουοΙΙουυο2οεε υοΙ ΙΙου 8ΙΙΙουοάοι·ιυΙο Ιυ 4 Ρο

υΙοτΙου τοΙΙου: οι :Με υουνοεο νουετοιΙΙυιυ, υΙου ποιου Μο Ρο

ι·οευυοεΙου οιΙΙ', ντΙο υοΙ οΙΙου οουο-νο.εουιοτ.οι·Ιεουου Νουτοεου;

υ) Με $ιοΜιιυι οοιΙουιοιοευιιι, 8.ΙΙΙ8.υςο Ιυ ΙΙΙοΙυου Ηοτοου, ιΙουιι

ΙΙΙ οι·δεεουου Ρο.τι.Ιου; ο) Με 8ι.οιΙΙυιιι άοτ ουΙουοεΙοι·ιιυο, Μο

υοτυου”ουιΙοιι Ρει·οΙου ννουάου _Ιοτιι υι·οι.τυοι·ι; Μ Μιε ΒιοΜιιιυ

άοτ ΑττορυΙο. ΒοΙ άοπι νοτο;οοτοΙΙιου Ροτ.Ιουτου ΙΙιιιΙου εΙου

υιιου υιι·ουΙΙΙεουο ννοΙΙουΙ`ϋι·υιΙοο ΗουιετοΙΙου, Μο :ισημε

ευυοοΙιουετοιι νοτουοΙουυυοοιι ΙΙυιΙου εΙου _ΙοιΙοοΙι, ννΙο οοεοετ,

ου άου ΕκιυοιυΙΙ.Μουουοοιι; οιιοΙι Μοεου Κυουυο ουΙτυο.υΙιτο

οιιουετ του ιΙου νοεοιιιοιου. 5ιουιιυι.;οιι. νου αυτι 2.Ιουι·ου,

Ιοτοτ. Ιετ οι· Ιἴι .Ιουτο οΙυ.

Ιυ τΙου ορυτουου ΒιιιΜου οτυουυΙοι·τ ουου Μι.ε Κυοουουοοινουο,

ννΙο Μιε Μιτου Μο ΙΙ.ϋυιΒουιιυτοι·ουοΙ:υυο υοντΙοεου ννοι·οου ΙΜ

(Αυι·οιυΙΙΙι·Ιο εουουυΙ).

Ι)Ιο Πουτ Ιετ. υοΙιιι Ρυ.ιΙουτου οΙουοετουυ, Μου ΚτουΙιο Ιετ

Μουτ ιυουυ ΙουΙε Μο Ε'ουετ. ευ ιιιοουου, Ιιουυ εΙου υΙουι ου

υΙοΙιΙοιι; (Ιου ΙΙ'υεε Μουτ Ιοει Ιυι υοουτ.ου ννΙυΙιοΙ ευυι Ποιοτ

οουουΙιοΙ. Ι)Ιο νοη;οεουτΙΙ.ιουου ΚτουΙΙΙιοΙτεενιυρι.ουΙο Ιυ

Μοεοιυ ΓοΙΙο Ιοεεου οΙυου ΖινοΙίοΙ ου ιΙου Ι)Ιοουοοο υΙουι.

ο.ιιΙΙΙιοιυιυου.

ΠΙο Ρο.Ι.υοοουοεο άοτ 5ΙΙΙοι·οοουυιΙο Ιιυ. ρου: οιιυΙιοΙ; οε οΙυο

υιουουο Ηνυοι.υοοου ο.υτ'οοετοΙΙι ννουτΙου, ι.Β.: Ι)Μο τουΙεουο,

ννοΙΙ υιου νΙοΙΙοου ΚοιυυΙιιο.ιΙουοιι νου 8ΙιΙουοοοτυιΙο

ιυΙτ Μοτο. Βο.εοάοννΙΙ, οιΙου $ΙυΙουο‹Ι. ιυΙτ Αυτο

υιορτοΙΙο εοΙ'ιιυ‹Ιου Μι; ιυου ιοΙΙΙο Μι.υυ άοτ 'Ι'υνυοοΙ‹Ιου

σόου ΗνρορυνοΙε Μο ΒοΙΙο ο.Ιε ΚτουΙΙΙιοΙιεοι·υοΒοι· ου, 2) Με:

ΙυίοΙιτΙοεο ΑοιΙοΙοοΙο, Μι υιιιυ ου οΙυουι Ουτε ειιυ·οΙΙου

ιυουυουο ΓΙΙ.ΙΙο υοουοουιοτ υο.τ; ννοΙΙ Ιιι ‹Ιου Αυοιυυοεο ιυουοΙιοι·

ΡοιΙουτου υοΙιΙοο θοΙουΙυεοΙιιιιουοοιι ιιυςοςουου ννυι·‹Ιου. ΙΙοοΙι

Ι:ΙΙυυου Μοεο αοοΙουΙιυυουυιοιΙεοΙιουο 8οΙιυιοι·οου οουου Μο

ουειου Μο.υΙΙοετοΙ.Ιουου άοτ ΚυουΙΙΙιοΙτ Ιυ τΙου Β'ΙΙΙΙοιι εοΙυ,

»νο ΜοεοΙυο εΙου ροτΙουτΙΙιιιΙΙΙ.υ ουτννΙοΙιοΙι. δ) υοΙ. ιυου οοιι

Ι.νιυρυοΙΙΙιυε. Μο νοεουιοιοι·. Ζουιυου Με δυο άευ ΒυΙιτουΙευυε

υυοουοιυιυου, 4) ουΜΙοΙι υοι ιυου Μο ΒΙΙΙουοιΙουυιΙο Με ΑυοΙο

τ.ι·ορυουουι·οοο υοιοΙουυου, υυιΙ Μοεο ΑυεοΙΙουυυε υο.ο ννοΙιΙ

υουιο Μο ιυοΙεΙου Αυυο.υι;ου. Ι)Ιο νουουουννοΙεο ΒοιοΙΙΙουυο·

Μου Βυοο;ΙΙοιΙου, νΙοΙο θγυιριουιο, ννοΙουο Μου υοΙ άοτ $μ·Ιυ

ΒουινοΙΙο νοτυοιυιιιου. οΙΙοε Μοε ορυΙουυ του”, Μαιο Μο Κυουυ·

υοΙΙ. ΙιοΙυο Ηοιιιοι·ΙιτουΙουιιο, οουιΙουυ Μο Βι·Ιιτοιιυυιιο· άοε θο

εοιυιοι·οουΙειυυε Ιει..

Ι)Ιο Ρυοο·ιιοεο Ιετ υοιΙΙυΙΙου εουυ Ι.ι·ουτΙΙ.ς, οε ουτννΙουοΙυ εΙου

Οο.ουοιΙΙο, ΑυυνΙοοου, άοτ ΤΙιοι·οκ Ιιουυ Βου: ΠυυοννοἔΙἱου

ννοτοοιι, ιιυά απο <Ιουυ ΙοΙουι ιΙου Τα! Μιτου Ιυτοτυυυι·ουτο

ΚυουΙιυοΙιου οΙυ.

1)υι·ου οΙυου ΖιιίοΙΙ υο.τ οι· νοι· Ιιιιι·οοιυ οΙυο 27-_ΙουτΙοο ?του

ο·οεοΙιου, ννοΙουο ουουεο εουννου ννΙο άοτ νουςοειοΙΙΙ.ο ΕοιΙοιιτ

ουΙευουυι Ιιπ, νουουεεινοιεο Ιυ ιΙου 4 ΕΙιετ.τοιυΙιοιουοιιάου.

Ι)υ. Η Ιυεο υυοι·ο υου Ιυ οΙυοιυ Ε`οΙΙ νου ΒοΙουοιΙουυιΙο

ιυΙΚι·οευουΙεουο Ρτοροτοτο τςουιοουι; υοΙ ΙΙΙΙ.ι·υυυς ιυΙτ. ΜοιΙιν

ΙουυΙου ι-ιου οπου, οο.εε Μο οΙοειΙεουου Ιΐοεοτυ υυοοΙυουοου

Βοοι·ουετ ννο.υου, Μο Ηου.υυο.Ιοο Μιτου νουεουννιιυοου; εε Ιοο·

οΙυο ΙιιΙΙΙτυοΙΙου τΙου Πυυτ νου; υιο.υ Ιει ;.ςουοΙΙ.:τ. ου Ι)οι;ουο

υοιΙουεουειουιΙο ιΙου ΗουΙ, Μο υοΙυυ Πν:ιοοιΙουι ου ιΙουΙιοιι;

άουου ΙΙουυιο ουοτ οΙυο ΑυτοΙυιοιΙΙΙΙοτΙου σου Βι·Ιουυ.υυυυο :ο

θτυυιΙο ΙΙοεου. Ζυιυυυοο-Ροεουο ιο.υΙτ Μο ΒΙιΙουοοουιυΙο 2υτ

ΙΙουυο. Νοιου εοΙυου (ΗΙυεουυους'ε) ΑυεΙοΙιτ. ννΙΙι·ιΙο Με

ιιιοΙεΙο Π” οΙυο ΙυΙ'οΙΙιΙου Μου ΙΙΙυ οΙυο ΒτοΙΤννοουεοΙουΙιι·ου

Ιου” ερυοουου. Βοε ΖυευυιιιιουιυοΠου ιυΙτ ουςΙουουτοτ.Ιεουου

Ι:;τεουοΙυυυεου ΙΙουυτο ιυο.υ οπου ειυάοι·ε ουΙ4ΙΙΙ.υου, Με Ι)ι·.

8ου6υίοΙοι; Μο Οοϊο.εεο εΙυ‹Ι Μιτου Με οοΙΙοεουο θο

Ιυ Ι'οΙο;ουοοιυ Μουτ. 8 ο υ ο υ τ' ο Ι τ! ο .

 

ννουο ο.τυουυΙοι·Ι, Μι.άιιυοΙι καπου Μιυυ Μο υοΙιουυτου ΙΕυεοΙιοΙ

υυυοου ‹Ιου ΚονιιοικΙοουου Κτο.υΙΙΙιοΙτ ΜΙΓ.

εοΙυ, Με Μο 8ΙυυοΙΙιτουιυοεο. Ιυ άευ ΡυοιΙΙε υιΙΙοοο “Ιου εΙου Ι

ΙΙυ. Μ. ΒουουίοΙοτ ιυοΙυτ, Μιεε Με ΑΜιυοιου ιΙου

· ΗΙΙΙουοιΙ. ουιερυοουουτΙ οου οΙυοοΙυου ΒΙΙουουυιουυεεοοιυουΙου

ι ΙΙΙυ Μο υοτνϋεο ΑοΙΙοΙο8Ιο ερυοουο; Μο θοΙυεεουΙουυ.ιιυιιυ,ο· Ιου

1 νΙοΙΙοΙοΙιτ. Μι οΙυο ροτΙρΙιουο εοΙουυάΙΙ.υο, ΙυτΙοιυ εΙου υοιΙΙι·ΙΙου

οΙυο ΡουΙουιουΙΙΙΙε οπο. Ιιυ ννοΙιοι·ου νουΙουί οιιεουΙΙοεεου Ιιουυ;

ο.υάουουεοΙιε οΙυο ρι·Ιιυο.ι· εΙΙΙουοεΙουουάο νοι2ουιΙουιιυεςου ου άου

ΙΙοίο.εεου οοεουτΙουου ννοτοου. ντο υοου Ιιοιυο νουο.υιΙουιιυοου

οου Ηο.υο νοι·υο.υοου "που, ννο ο.Ιεο ΙιοΙυο ΠυυοΙιουεοΙιοΙ

υυυοου νοι·Ιο.εου.

Πι·. Α. Βουτ ΐο.εετ. εοΙυιἐ ΜοΙυἑιιιο; ΙΙυου Μο ΒΙΙΒουοάοτιυΙο

ΜιυΙυ ΖΙΙ88.ΠΙΠΙ8ΙΙ Με” Μο `Ι‹Ιουο ουιυΙο υιιτ οΙυο ουυι Με

ΑυετΙτυουε εοΙ, ιΙο.εε ουΙου Μοοοιυ Νο.τυου εΙου νΙοΙο ΙΒυΙιυου

ΙευυΒου νουυοτ,οου; ου ουΙυυουτ. ο. Β. ου Μου Ζυεο.υιυιουυο.ιιο;

ιυΙο Μουυυε ΒιιεοιΙου·ΙΙ; Ιυ εοΙουου Β'ΙΙ.ΙΙου τ.τιτ.τ. ποιοι άοτ

ΒοεοιΙονν ο.υΓ, ου.υιι εροι.ου Μο ΙΙΙΙΙουοοοτιυΙο ου οου Πυι.ου

οιιτυοιυΙιο1ιου, «Μου υοου οΙυουι ουιΙοτου '1'γρυε οτκι·π.υΙιου ιΙο.ε

θοεΙουι ιιυά Μο ΟυουοιιτυουΙΙΙ.Μ.ου; οΙυο 8. Β.οΙυο νου υ"ο.ΙΙου

εοι Μι· 8ουουίοΙάου'εοΙΕ,άνοι·εοΙιΙοοουο Μοιιιοιιτ.ο Ιιοιιυι.ου

οΙυο ουου νοι·οοΙιΙο ουο ΙΙ οτ νοι·ιιι·εειοΙιου. Βουυ ιυοΙυι,

ιΙοεε Μο ΑοτΙουιΒο,·Ιο οΙυο νοι·εουΙο‹Ιουο εοΙ; Ι(Ιυ οΙυοέτι Β'οΙΙ

ινοττΙο ο. Β. οΙυ οΙυου Ιιυ ΑυιυρΙουυε ουΙ",οοιΙοο τ. Ι)Ιο ΙιΙοτου.

ειοΙΙιο οιΙεο ΙιοΙυο Κι·υυΙΙυοΙιεοΙυυοΙι άοτ, οε Ιω υυυ οΙυ Νιιιιιο

Ιου Βι·ΙιυουΙουυοου εμΙυο.Ιου Νοιιιυ.

Ι)υ. Μ. ΗΙΙ·εουυοτο ννΙυΙ'ι. Ου. 5ο υΙ5 ιιΙοΙ‹Ιτ Βοοου

ΙΙυοι· οΙυ, Μ:.εε ιυου υοΙ οΙΙου ΙυίοΙΙιΙουεΙουο.υΙιυοΙτ.ου οΙυου εοι;

ιυουιουου 'Ι'γρυε (Ιου ΕΙΙΙΙουοευουυου υοοοοουιου Ιιουυο, ο. Β.

υοΙ ιΙουι εγρυΙΙΙιΙεουου ΒΧ8.υΙ.υοιυ, Μιεε οΙυο ιΙουο.υτΙοο Αυου‹Ι

υυυο υ.Ι80 Βου υΙουι ΙΙΙτ ΙΙου υοτνοοου ΟΙιουοΙαου «Ιου ΚτυυΙ‹

υοΙΙ. ερυοουο.

Πι·. Μ. 8ο υ ο υ Ι`οΙ‹Ι ο ννΙοάουΙιοΙΙ. Ιυ εοΙυοιυ θουΙυεεννοι·ι.

Μι.εε οι· υΙουι εοΙυο ειιυ_ΙουιΙνο ΜοΙυιιυο· Μου Μο 8ΙιΙοι·οοουυιΙο

ουοοοερυοουοιι υο.υο, εουιΙουυ Μου ΗιουτΙ άοτ ΙΙουτΙΙ.του τω·

τοκοι· ι·οΙ”ουΙοι·Ι: υουο. Ι)υ. Βουυ ΒοΒουΙΙυου υοτ.ουτ ου, Με"

οΙυ Ε'ο.ΙΙ υιΙο εΙιΙουοιΙουιιιΙεουου 8νιυριοιυου

υοου ΙιοΙυ ΓοΙΙ νου ΒΙΙΙουοιΙουιυΙο οοΙ; Ιυ ιΙουι ουεο

υοοουου Β'οΙΙ εΙυιΙ Μιτου οΙυου ουυουΙεουου ΚοΙοουοοουσΙ Βυτ

· 2ΙΙυιΙουςοιι ΙΙου ΗουΙ: υοτνοηςουι·οοΙιτ. ινοι·οου, Μου Ιιπ Με

υοου ΙιοΙιιο 8ΙΙΙουοιΙουυιΙο. Ι)υ.

υιΙΙουιο οι· ΙοεοετοΙΙοιι, Μιεε Μο υιοΙετοιι Αιιιοι·ου εΙου απο»

ουτεουΙοιΙου υουου, Μο ρυΙυιουο Πι·ευοΙιο Ιιυ Ο.-Ν.-8τειουι ου

ευουου.

Οοο ΚυουυυοΙΙ.ευΙΙο Ιου _ΙοιΙουυιΙΙε οΙυο υοεοΙοεΙεουο ΙΒΙυυοΙτ.

ΗΙτεουυοτε εοοουΙΙοου

σ. Ζ. 8οΙει·οιοι·: [Μ. 'Ι'υοοιΙου Βουννο.υτ2.

Αιιο2οο ειιιε σου ΡυοΙοΙιοΙΙου

εΙου ιυοΙΙΙ:ΙυΙοουου θοοοΙΙοουοΙτ :ο ΙΙουυοΙ.

ΒΙτουυοζνοιυ 28. Γουι·υο.υ 1905.

νου τΙου Το.ιυοεουουιιυο άουιουεΙυΙουτ Ου. ΟεοΙΙυ οΙυου

ΡοΙΙ νου υΙοειΙεουοι· ΟρουοιΙου οΙυοε Ι..υΙννΙυυοΙΙΙουυΙυοιυο υιΙτ.

ΒουΙοΙιιιυειυιτυουερΙο.υιΜΙου.

Ι)υ. Κουιυεου ΜΗ: οοΙιιου ουςοΙιΙΙυτΙΙοτ.ου νουτ.υος ΙΙυοτ

ΒρΙιΙουυιΙοΙιΙε ΙΙυοουΙο υιΙουο.υε.

ΠΙοεο εοΙτουο ΠουτΚτουΚΙιοΙτ Ιετ Ιιι Ι)ουρυΙ: νοιιι νουτι·ο

εουοου ου οΙυοιυ εουννοοΙΙΙΙοΙΙου ΚΙυιΙο, Ι.οΙΜι Κ. 2 ο. υ., νοιυ

Εουυυιιυ Με πιο Αυ,οιιει 1908 υοουυουιοι ινουιΙου. Αυ

Ιουο .Ιουιιου εοΙΙου Μο ουετου ΖοΙοΙιου ‹Ιου ΒυΙευυυΙιιιυες -οΙυ

τοκοι· εοεουΙουο·οΙιοι· 8ουΙου --- υοιυουΙιτ ινοττΙου εοΙυ. Που 8ι.υοΙΙου

@Με ννοΙιου ο.ιιΙ' Με ΑυιΙουιου ΙΙυου ιιυά ουιουετο .ΤυοΙιου.

ιιι Μο Μοτο άοε Ρουι·υου που τοΙΒουιΙοο ΚυουυυοΙΙευΙΙο ου

Ι‹ουεΙυιΙουοιι: νοιι άοτ υοοΙιιοιι ΗΙιιιυοΙοοοοιι‹Ι Με 2ιΙΙ11 ΕΙΜ

οοεττΙυυι ννου οΙυ ουΙουςε υΙοεεοοΙυοι·, ΙοΙουτ. ουεουιτρρουτΙου,

οΙΙιυοΙΙΙΙου ΜΙυΙυοΙυι·ουιι ννουοουοου, Με πι· Ι'ι·Ιεου ουιειο.υ

άουου ΙΙΙιιεειου ΒιοΙΙο ΙΙΙυ του οιιοεοΙιουσΙου, υυο;οΐουυ Ι ΙΙΙΙΙΙΙ

ιυοιου υυοΙΙοι· Βιι·οΙΙου του υοιυουΙαου, ννΙο ννουυ Μο ΒρΙτΙοτιυΙε

ιυΙι. οΙυου ορΙΙΖοΙΙ ΝοοοΙ οουυοι.:ι. ννΙΙυο. Που ι·οιο 8Ι:τοΙΙ'ου που

ΙοΙουΙ: οι·υουοιι ιιυά νουΙΙοΙ υοΙτΙ οοι·οάΙΙυΙ,ο, υουΙ εουΙοΙΙου

Γοι·υιΙο, ου ιιυά .οι οΙυου ΚυουοΙ νου 8οΙΙΙΙυεοιι, ,οΙοΙουεοιιι

οΙυ Νοετ Μου οΙυου Ιου-ο υΙΙοουά. ΝΙυοουάιι ννιιτου ΑυιυνοΙ

“που ου Ι‹ουετοΙΙουου. Μο ΒοεουυοΙτ, ιιιΙτ ννοΙουου άοτ

8ιυοΙΙου ννιιουε, υοιυυε ου ιιιο.υουου 'Ι'οο·ου Με 10 οΙυ. Μου

ἔυοὅυ 5ιΙΙΙειουτΙο νου ου. 1 Το” Ιιυ εοκουουυΙου Νοετ οιΙοτ

ου .

ΒουτουΙοΙο8Ιεουο ΙιυρΙ'ιιυ,ο,ου επί υΙΙυετΙΙουου ΝΙΙΙιι·υϋ‹Ιου ιιυά

οΙυο ΗοιιιοιιοΙεΙου (1οΙτΙοι· Μουτ. οιιε ‹Ιουι ΙΙΙυρ,·ετου ΤοΙΙ άοε
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8τι·οιι'οιιπ). πιο ιιι 8οι·ιοπποιιιιιττοπ ιιπτοι·πιιο1ιτ ποιπο. οι·επ.1ιοπ

πιιι· Απιπο1ιΙπππ οπου πιο 1.οιιο.Ιιπιιτιοιι ποπ 8ι.τοιι'οιιπ ιπ ποι·

Βιιιποι·ιπιπ, ιιιο1ιτ οιποι· πιο» πιο Πιποο1ιο.

Ποπι νοι·ιι·οποπποπ ειιι; οπ ο1ιοππο Με ιπο1ιι·οι·οιι ιιπποι·οπ

Βοοιιιιοιιτοι·ιι. πιο οποιοι. ποπ Κτοπιπιοιιπτιιιπ επ 8οπιο1ιτ ιιο

ι‹ιιιιιοπ, οιιπο ποπι· πιο οιπποιιιτιςιο·ο Βιτοτιι.τπι· πιιπ 11ιιιο·ποπο

οιιοπτιοι·τ ιιπ ποιπ. 1)ο.π πιιο1ο.<,ςιπο1ιο Μοπιοπι: ιπι ινο1ι1 ιιι οιποι·

1.ιιτνο επ ππο1ιοπ, ποιοιι Ηιππο1ιπιιο1ιοιι πει.ο1ι ποπ 1ιιπ1ιοι·ιΒ·οπ

ιι·ιποιπριοο1ιοπποπ Αππιι1ιοπ ιιππ ποι· Ι.ιτοι·ιιιιιι· ποοιι πιοιιτ

1ιοππιπιιοτι ννοι·ποπ ιπτ. Πιο 1.πι·νο ιπτ ιπ ποπι Ηιο.ιι.ποππο ποπ

ι·οιοπ Βιι·οιιοππ επ πιιο1ιοπ. Πιο Κι·ο.πιι1ιοιτ πιπιπιτ ι1ιι·οπ Απ

τ'ιι.ιιο; ντιπ ποπ ιιιιιιοποο1ττοπ Κ6ι·ροι·πτο1ιοπ πππ 1ιοιππ πιοιι ιΠιοι·

ποπ ;-;ππιοπ Κϋι·ιιοι· νοι·1ιτοιτοιι. Βιο 1ιοιιι11τ ποινο1ι11Σι·ννοοιι

ποιιο, π1π ιιπο1ι ιιιπποι·. ιιιο πιοιπτοπ 1Βι·1ιι·οπ1ιπιιποπ πιο ιπι

8οιπιποι· 1ιοοιιιιο1ιτοτ ννοι·ποπ. Βοι· νοτιιοπ·οππο ΓιιΙΙ, ποννιο οιπ

νοπ $οιιπιιπ ιπ Οι” 1ιο1τοππτ ι;οπιιιο1ιτοιι, τιι1ιοπ ιπ πιο Νιπ

τοι·πιοποτο.

Ιι1ιτποιιι νοι·ιιοποπποπ Ε'ιι11

Κι·ιι.πιιποιτ.πιπ11ο 1ιο1‹ιιππτ. ποινοι·ποπ.

νοπ Μο πιο ‹0ι·οοριπι.ς οι·πιιτιοπ» νοι·τιποπτ1ιοιιτ ινοι·ποπ.

Νιιοιι1ιοι πιο νοι·οποπτ1ιο1ιπποοπ οιποι· νοιποιιιοποποιι Ντιπιοπ

οιποιιιοποιι.

1 Ο ι· ο 11 ο τ: 0ι·οοριπε πιποοπο, 11οιι·νιι πιιει·ο.ππ.

Ν ο π πι ο π π : Νοπο Ηππτοιπο1ιτιοπ.

8ο.πιποπ -1·1ιιππιο1πτ_ιοι·π ο.: Η:ιπτιιιοπ1ινπι·ι'.

Κ ιι :π τι ο ι· πι: Βοι·πιιι.τοιπγοοπιπ 1ιποιιι·ιπ ιπιο·ι·ιιππ οοπιι·οπέι.

8 ο π ο 1 ο π· : 11ο1ιοι· οιπ Ψιιι·πιο1ιοπ.

Κιιιιοπι πο1ι1τιετ πι» πιοπο πο1τοπο Ηοπι1:ι·οπ1ι1ιοιι. πιο Βο

ποιοτιπππο Ηγροποπιοποπιπο - (1ιηιοποιποπ = 11ιποποιοπ8)νοι·.

Α11ο πιοπο Βοποππππποπ 1ιιιιιοπ ποιπο νο11πιιι.ππιπο Βοι·οοιι

ιιι.ιππε, πο πιο πιο1ι ινοποι· ιιιιτ πιο Μοι·ιι1ιο1οπιο πππ ριιτ1ιο1ο

πιπο1ιο Αιιοτοπιιο (1Νιοποι· 8ο1ιπ1ο), ποοιι :ιπι πιο Αοτιο1ο;.ι·ιο

πππ Ροι1ιοι.ςοποπο πτιιτποπ 1τοπποπ. Ποι· νοιπ νοι·τι·ο.Βοπποπ πιιι·

1)ιοοποπτι1ι πιοποι· ποιτοποπ Ηππιπι·ο.π1πιοιτ νοι·ιςοπο1ι1οποπο

Νοιιιο: «Βιιιποι·πιιπιιιπ 1ιποοι·ιπ ιπιπιο.ππ». οπι.πιιι·ιοιιτ ποπ Απ·

ίοι·ποι·πιιι;οπ ποι· Ψιοποι· 8ο1ιπ1ο ιιππ 1ιο.τ. ποιιιὶι. πιο πιοιπτο

Βοι·οο1ιτιεπποι ππτ' οιπ1ιοικ1ιο1ιο Βοποπιιιιπιπ ιπ ποι· πιο πο.1ιιπ

πο ποτπιιιιττοι·τοπ Νοπιοπιιιιιι.ι.πι·.

1το11π οιππιο.1 πιο Αοτιο1οιι·ιο ποι· Κι·ππ1ι1ιοιτ πιιι. 8ιο1ιοι·ιιοιτ

1ιοπτιιιιιπτ ινοι·ποπ ιπτ. πο 1τϋππιο ππο1ι πιιπ ονοπτπο11ο Βριτ1ιοτοπ

ιιιιιοπεοιιιοι ινοι·ποπ, ιιπι ποπ Αππιιι·ιιο1ιοπ - ποι· 8.ιιο1οπιποΙιοπ

πππ ιιιι.τ1ιοεοποτιπο1ιοπ 1ιτιο1ιιππποπ 8οι·οοιιτ επ ινοι·ποιι.

· '1'1ιοι·προιιιιπο1ι ιιιοτ οιπο Βοποιοιππο11ιο ιιιιτ1τποπι. Πιο 1πιπι

πο1ιοπ Βτπο1ιοιπππεοιι 1ιοποτιι·οι1ιοπ πονοο1ιΙ πιο οππιπ.ππιπο1ιοπ.

πιο πιο ι·πππιπο1ιοπ Βοοτιπο1ιιοι· ιπ 8·ιοιο1ιοτ ννοιπο. Ρπτ1ιο1ο

ιιιι‹Ιππινο ειππ 1ιιπ ιοιοι 16
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ειπο1ι-οποτοπιιπο1ι νοι·Ιοποπ πιιπποι· ποπι Βοτ”οι·οιιιοπ ποοιι Κο.- ·

ποπι, Κιιπι1ιοι·ι.ι;, 8ο1‹οιονν πιιπ Κι·ειπιιιιοιτπ1ιιΙπ ιιι πιο ώ

Βριποι·ιιιιπ.

11πτοι· «Βιιιποι·πιιπιτιπ 1ιιιοπι·ιπ ιπιπι·ιιππ». νι·πι·ο

ποπιιτ οιιιο ΗοπτιιτοιιιιΙιοιτ πιι νοι·πτο1ιοπ, πιο ιπ ω Βριποι·ιπιπ

οιποπ 1ιποοιι·οπ πο.. 1 πιιπ. οι·οιιοπ. 1οιοΙιτ οι·1ιπ1ιοποπ, ππι·οιι;ο1

πιιιππιπ ννοιιοι·ποιιι·οιτοιιποπ, ποπ1οιιοπιιι1ποπποπ 5ιι·οιιοπ οπτ

ιινιο1ιο1τ, ποι· _ιο πιιοιι ποι· Ζοιτ ποι· Επιπιο1ιππο· 1ι1οππεο11ι.

1οιο1ιτ ο.1ιποΙιπιιιιοππ, πιο 1ιΙπτι·οτ, Ιοιοιιτ οι·1ιιι1ιοπ ιπι, ποιπο Ατι

οινοιπππο;οπ πιειοιιι, ππιιιο1ττιν πιο1ι ππτοπ .1ιιο1τοιι ιιοπιιποιο1ιποι.

ιιππ ππτοπ Πιπο.ο1ιο οιπο ιπ Ζπιτππιτ ιιοοιι πιιιιοι· πο 1ιοποιοιι

ποππο Επι” πι.

1.ιιτοι·π.τιιι·:

Βοο: 'Πιο 11ο.ιιοοτ 1874 ιιππ 1884.

Ο ι· ο π ο ι· Β. ιι π οι ι πιο: ‹<Ι.πι·νο. ιιιιΒιιο.ιιπ», Ι.ιιποοποπ οι πιο

π1ιιπ. 9. πιοιιοπ.

Βοι·ιοιιι. ιιιιοι· ποπ 2. ιιιιοι·ποτιοππ1. ποι·ιπιιιοΙυἔ. Κοποιοοπ ι Μήδω

ννιοπ 1892. δ. 114.

Κτηιοπι: νοι·πιο11ππο; οιποπ Ρο.11οπ ντιπ οι·οοριπο· πιιιοππο.

ινιοποι· πιιπ. Ψνοο1ιοππο1ιι·. 1898.

1ιτι11ο: Πιπ1ιιιππιοπ ιιιιοι Μο Ποιποππτι·πτιοπ Κιιροπιπ.

ποι· πιιπ. νι7οοιιοππο1ιι·. 1898.

ινιο

0π ο πω. Πιπ1ιπππιοπ οτο. Υ'νιοποι πιιπ. 11'οο1ιοπποιιι·. 1898. '

Ν ο π ιπ ο. π π: νοι·1ιοππΙππποπ ποπ 5. Κοπει·οπποπ ποι· ποπι

πο1ιοπ ποι·ιππτο1ορ;. θοοο11πο1ιπ.Π. 1895 πιιπ 1898.

8 ο ΜΒΜ: 1ΜΜΒ1[119899 998 νω'θ199 (Μ' ΑΘϊΖω π! ιι17οοιιο νοι·οιιιιι.ιτ, πιιιιπ ννιιι·ποπ πιο επι' ποι· 1·1οιι1ποππο πιιι·οιι

θτοιοιιιιΜ1τ 1900- Ν1'- 8- . ι.ι·οππι. Πιο Ηοι1ιιπρ; "πιιπ μοι: ιιιιιπππι. Ποι· Βι·ιο1ις Ν;"

@ιι ι·πι ιιπ ιι: ινιοποι· Μιιι. 1Νοο1ιοιιποιιι·. 1898, πρ. 859. 1‹οπιποτιπ‹πι ιιππ ιππ1οτιοππΙΙ 1ιοιι·ιοπιο;οππ. έ Νιιοιι ππποι'ετ1ιι·

ει.. ιπ π ο π- Η ι πι πι πιο ι ι οι· ιι ει: Ψι·πιποιι 1895. Βπ. 18. Μο"."ιθΠ οιι1Μπ.1Π (ω. 68881111 @Β 11198118" 0"θ""111“

1897. πωπω. οιπ οιπ βοειπιν. 1ιοτπποιιι ποιιπτ 1ιοιποι·1οι Αιιποιο1ιοπ ιπι·

8 Β 10 . Ν1.8180ΙΙ 1895 ι Ιπποπ ιιι ιιπποπ ινπι·οπ, ινιιι·πο ιπι"οιι.ιο οιποι·-Βοι·οτιιππ ιπιτ ποπι
ο ο 11° ι · ι Κοι1οποπ Ζ ο ο ιιΕιοι οιπο πποι·πιποιιο ππτι1ποτιπο1ιο ΚΜ· οιπ

Κ πιπ1ιοι·ε: ο1ιπο, 1898. ι.ιο1οιιοτ. Βιοπο11ιο πω. ποπ. ποιπο. ποπι: πιο Θοποιιινιιι·ο ιιι

01ιοποιη7: οιιππ, 1897. Νι·. 7. ι ἔξπι·οοι·οἱίἔοιιἑ 1ιο€πι.οπ.Β - [βιο πιιπ[ι·οπιιορἔο1ιο π1ιιτοι·πιιοπιιι)ι€

. ·: Μ ο· “ Κ. Ο1ι ' 189ι°, Επι ι _ ι· οκ ο οπ οινο ποπι· ιοπ ποιπ ο οιπ ι·οπιι ο ιοππεοινο ο.
Ιέ Ε' η: ΠάθΙ:10 Ψ 8.1 ΞἶΙΠ€`.ΓΒΙΒἐἶΗΤἔΪ6 ) 5 1 οιιπο Τποοι·1το1._ΒιοποποοΙΙοπ πππ 1ιο.πιποπ Ζοι·πι1ι. 19ιο 1ιΙοιπ

ο· ο · ' ι Ρ· · - πτοπ θιοιοιππο ιιιποποπ οιπο πτπι·1το νοι·ιπο1ιι·ιιππ ι1ιιοι· πιιι πππ

.Μιιι ποπι Ηπιιτ1ει·οιιι:1ιοιτοπ. 1λιοιι. 19ίΟ. Ι Βπποτ1ιο1ιι·πο1ιοι·ππποπ πω. - Ποι· Β"π11 ιιππ ιο ποι· Ζοιτποιιι·.

(Αιιτοι·οΐοι·οτ). Ι τ. Αποιοπ1ιοι11ι. εοπιιιιοι· ι·οιοποπτιιοιιτ ινοτποπ.

_- __.:->__πο ἑ π. ._.:..

 

θι·ιιπ1ιποι· ιιοι·ιο1ιτοτ ιι1ιοι· ποπ Ρ'πΙΙ νοπ Β1πποποιετοιιιο.

ποπ οι· πιιι' ποτ 8ιτπιιπι.πνοπι 8. 8ορτοιπ1ιοι· 1904 ποιποπετι·ιοι·τ

1ιπτ.Ριιτ. ιιιοτ νιιο.<.ιοπ οιποπ Νοτο1ιι·ιιοιιοπ ιπ πιο Πο11ιπποιιο

Αππτιιιτ ππι',ποποιππιοπ ιιππ πο11το πιιοιι ποι· 0ιιοι·πιιοπ "πιο"

νοι·ο·οπιο1Ιτ ινοι·ποιι. 11οιιι.οι·οπ 1τοππτο 1οιποι· πιοιιτ ποοο1ιο1ιοιι.

ιι·οιι Ριι.τ. πιο Αππτο1τ ιιιιιιο1ιο1ι νοι·1ιοππ

ννιιιιι·οππ ποπ Απιοπιιιιι.1τοπ ποπι 31. Αππ;.-1. Νον. 1904.,

ιινιιι·ποιι οιπ πω· Ροτιοπιιπ ι'ο1,ποππο Βοο1ιοοιιτιιπποπ ρι·οιππωιτ:

Πιτ. ιπι ιοτπτ 17 πω. πι, πιο1ιτ ποπι· νιιο1ιιο;οπ81ιι·τ πππ

πιω ειππ. Οοινιο1ιτ 58.9 Κιμ. = 143Μ πι. ι·πππιποιι.

Ριι.ι. οιιτΙοοι·τ 8-4 ιιιιι.1 ιιιι:1ιο1ι ιι·ιιιιοπ, πιιι. νιο1 8ο1ι1οιιπ

πιιιοι·πιιποιιτοπ Πι·ιπ. ιιιοιπτ πιππ οινιιιιπ πιιππιιι·ο Β'οοοοπ 1ιοιἔο

ιπιππ1ιτ. ΙΒιππιιιι1 τετιπ1ιο1ι ινοτποπ πιιππιο·ο σποτ Μπι;; εο1ιππ

ποπο Β'οιοποπ πιιι ιποιιι· οποι· "πιο" 8ο1ι1οιιιι πππ οτινοι.π 11τιπ

οπτ1οοι·τ. Απ ποι· Αιιο.1ϋι1°πιιιιο, ιιοποιιποι·π ι·οιπο ιιππ ποιτ1ιο1ι

νοο ποτποΙ1ιοπ. πιππ πιο Κιιιππιο ποι· Αιιιιιιο.1τοιι Ιοιοιιτ εο

πο1ιινο11τ,8·οι·οιοτ ιιππ ποιοι·πιοι·οπ οτινο.π. Νο.οιιτπ ινπιπο νοιπ

81. Απο. πιο ποιπ 10. 8οιιτ. ιποιπτ ποπ Βοιτ π_·οπιιππτ. Νπι· ποιτοπ

οι·ιιι·ιι.οιιτο Ρετ. ππτοπ ποπ Πι·οπο; ποπι Πι·ιπιοι·οιι. Το;" ποιοι·

πιο: Ριιτ. Μοτο 1‹οιιιιιιοιιτ. Νιιο1ι ιιιαΙιο1ιοπ 8ιιιιΙππ.ςοπ ποπ

1)π.ι·ιποπ πιιι Οιιοπιι11οπ-Ιιιι'ππ πιιιιιιι πιο 8οιι1οιιπιποιιι.ιο ιπι Πι·ιπ

πιο ιπ ποπ Ρο.οποπ π.11ιππιιιιοιι πο, πππ ποιπ Βοττπιιπποπ νοι·ποιιιιιιπππ

ποιτ ποιπ 10. 8οιιτοιπ1ιοι· νοιιπιπ.ιιπιις, πο ποπι-ι Ρπτ. Μιιιι·οππ ποι·

πιιιικοιι· ννοιτοι·οπ Βοο1ιοοπτιιιιπποοιτ πιο ποπι 1. Νονοιπ1ιοι· 1904

ιιοιιιιποπτ πι”. Πιοπο Κοιιιιποπο ινπι·πο οι.ιιοιι πιο1ιτρ;οπτϋι·ι,

πιο ποιτιι·οι1ιο ποι· Βιιι·ιπιιοτο.ι·ι1ι πιοιι νοι·πτπι·1ετο πππ ιιιο1ιι·

ιποΙπ τιι.ις1ιο1ι ποπι· ιιτιο1ι·ιοοιιοππο πιιππικο 8τπ1ιιιιππο,ιο οιπιι·ιι.ιοιι.

ιιποιι πιο1ιι. ννιιιιι·οππ οιποπ Αιιτ'ο11π ντιπ Ιιι11ποποπ. ινο πιο

Τοιπροι·πιιιι· 4 Τιι..<ι·ο πως οιινιποιιοπ 89.0 πιιπ 89,7 Αιιοπππ

ππ1ιννππιτιο. Κοπτιποπτ 1ι1ιο1ι Ριι.τ. ιιπο1ι ιιππιιττο11ιπι· ποιπο ποι·

Οροι·πιιοπ ποπ Νοτο1·.··ζ πιο. Πιο ννιιππο ινιιι·πο ππτοπ οιπιπο

οποιο πππ 2 ποι· " Μ· πιο ιιιι.ι·ει11οΙ νοι·1οιιιτοππο Νο.1ιιο ιπο

ποιιΙοπποπ.

Βει ποι· 111πτ1ιι.ποππι.π ινοι·πο ννιοποι· ινιο τ'ι·ιι1ιοι· 8-4 τπιιι

ττιπ1ιο1ι ιιιοτ 1‹1οι·οι· 11ι·ιπ πιιι. ποπι· ιιιοπιε 8σιιιοιπι1ιοιιποπεππο

πππ οιιιιιιο.1 πι.ε1ιο1ι Βοοιιιιποπο Β'ιιοοοπ οπτΙοοιι:. Πιο απο"

εοπο1ινιο11τοπ Απο.11πιτοπ ππ1ιοπ ινιοποι· ποι·ιιιιιι πιιπ.

(Απτοι·οίοι·οι_ι.

Γ. π. Ρι·ιι.ποπ: Βι·. 'Γιο ποπι.

8οιιι·οι.π.ι·: 1)ι·. 117. Η οι ι πι τι π π.

Μπος οπο. ποπ Ρι·οτοκοιιοιι

ποι· Βοοοιιοοιιιιιτ ιιι·τιιττιποιιοι· Αοι·ιτο :π ι.ιιιππ.

$ιτπιιιις νοπι 97. .1οπιιιιι· 1905.

1.1πο1ιι·ογι. ποιιιοππτι·ιοι·τ οιιιοιι Επι! νοπ ιι1ι.πο1ππΐοποι

'Βιι·πιτιπ ιιιοτιοπ πιιι: Ι.ιπι·πππ.ποπο1ιινιιι·οπ. Πιο Β7-ιιιιιι·ιο;ο Ρο

ιιοιιιιπ πω· ινοποπ ττοο1ιοιιιοτϋποι· Ιπι·οοιιοιπιιπποπ ιιι Βοιιιιππ

Ιππο ιιππ πο. ποι· 'Ι'ιιι·πιιπ ποπ Ιιπ1ιοπ ο1ιοι·οπ Αιιι.ι;οιι1ιποπ ιι.ιιπποι·

οι·ποπτ1ιο1ι νοι·πιο1ττ πω; ποιπο πιο 1Βιιοιπιοιι ποποο11ιοπ οποια

πιο". πιο Ηοιιιιππ· νοι·1ιοι' ιιοι·ιιιτι1. Νειο1ι ιιππιοιπ.1ιτ οιποπι

1ποπο.τ ιι·ειτοιι ιι.ιιι Ι.ιπι·ιιππο ιιιιιιι.ιοποπιιι·ο Θοποιιννὶιι·ο πω”, πιο

1ιο1π οιποπ ι.ει·οπποιι Τοι1 ποππο11ιοπ 2οι·πτϋι·ιοιι. Πιο 1ιιπιοιι·ι

πιποιιο Ππιοιππο1ιιιππ 1:1οιποι· Ηιιιιτπτιιοικο1ιοπ οι·,=.ςιιτι πιο1ιιπ

Ο11818ΜΘϊ18118011%. Τπ1ιοι·1ιο11ιππι11οπ 1ιοποιοπ ειππ ιιιτ:1ιτιιΜ.:1ι

Επι· Ι.ποπ τ'ιιπποιι πιο1ι ινοποι· π.ποιιιιιοπιιποπο “Μιιι

πι1ι_ιοιιιιι·ο Απιιπ1ιπιιππιπτο. Πει οιπο Ιο1το1ο Βο1ιπππιιιιιι; ιιιιτ ποπι

(ιιο.ινπιπο1τιι.πτοι· πιιπ πιιτ 1ι1ιιο1ιππ.πι·οιιτοιιπο;οιι ιοι·τιινιιιιι·οππο

Βοοιπινο πι‹·1ιτ ι·ι-ι·ιιιιτοιο, ιιι·πι·ποποι· 1‹ι·οπ1‹ο Ι.ιπιοι1 οροι·ο.ι.ιν

οιιιιοι·ιιτ. Ζπι· Ποοιιπππ ποπ Ποιοιιιπ νι·ιιι·πο ποπ πιιτοι·ο 1.ιπ

ιιι οιπ νοι·‹1οι·οπ πππ ιιιιιτοι·οπ ΒΙοττ εοπιιο1τοπ πππ 1οτ.ΖτοΡοπ

πιο πο! ποπ Βιι11ιιιπ1οπρι·ιιππι·ιοι·τ ιιππ ιιππ πιιι. ποιπ νιίπιιπ

ι·πππο ποπ ο1ιοι·οπ 1ζ.ιποπ νοι·οιπιι;ι. 1)ιο 1νπππι1ποπο ποιπο

ιιιιτ οιποπι οι·ιιο1ποπιιιτιπιποπ Ηοπιιοιιιιοπ ιιππ ποι· Οοποππ ποπ

ο1ιοι·οπ Οττιιτπ11ιοι.ποππ 1ιο1ιΙοιποτ. βιο ίπποι· 1ι1ιο1ιοπ οιιιο
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. Ιιι άοι· Β1ε1ιιιεο1οιι 1ιο1ιτ Ζοορ Πο1 άιο ρι·οιιηιιο νν1ι·1ιιιιιις

άοι· Βο1ιιιι1οι·1ιιιι· 1ιοινοι·. Βι·ιιιιιι οι·ιν15.1ιιιι, άεεε ιι·οο1ιοιιι

10ιιι1ιο1ιο νοι·11ιιάοι·ιιιιιιοιι Με Αιιεάι·ιιο1ι ·ο1ιιοι· 1ιιοιιεο1ιοιι_Ει·

Ει·ιιιι1ιιιιιο· ιιιο1ιι·ίοι·1ι 1ιοεο1ιι·1ο1ιοιι ινοι·άοιι ε1ιιά ιιυά Γι·ιιιςι, πιο

ιι1ο1ιι ιιι άιοεοιιι Β'ο11ο άιο Γο1111ιο1 1ιιοι1εο1ιοι· Νε.ιιιι· εο1ιι

Κάποιο". 1εο1ιι·οντ οι·ινιάοι·1: άιιι·ε.ιιί, άιιεε άιο 0ι·οιιιι1οεο

:ιιι 1ιοιάοιι Αιιο·οιι ιιι 11ιιάοιι ινοι·.ιιιιά ιιιο1ιτ. άιιτο1ι ά1ο ειιο21

11εο1ιο Βο1ιειιά1οιιι; εο1ιοεεοι·ι. ινιιι·άο; ειιεεοι·άοιιι Γιιιιά ε1ο1ι ο1ιι

ιάνιι1εο1ιοι· Ριιιιιιιιιι. Βο1άοε ερι·ιο1ιι άεί11ι, άιιιιε ά1ο 1ιιιοε ιιι1τ

. ι·ιιιο1ιοιιι 1ιοιιι1ιιιι1οι·ι. ι;οννοεοιι ω.

Δ 2. 81ο1ι οιι. ειο11τ οιιιο" 111111 νοιι Τοι.ο.ιιιιε 1ινάτομ1ιο1ι1οιιε

νοι·, άοι· 11ιιιι νοιιι Κο11οιι;οιι ν. Β.ειιι.οιι 1'ο1 ά 111ιοι·ινιοεοιι

ννοι·άοιι Πιο.

. .1ε1ιο1ι 8ο1ιιιι1άι., 52 Ι. Με, Με Βιιά1ιιι1ιι·οιι, οι·11ιι. :ιπι 9. Ρο

1ιι·ιιιιι· ά. .1. ο1ιιο 1'οι·1οιιιιιικ άοε 11ιι1ιοιι ο1ιοι·οιι Αιιςοιι11άοε.

Νιιο1ι οιιι1ο;οιι '1'ειςοιι οιιι.ινιι:1ιο11.ο εἰο1ιο1ιιο Βο1ιννοο1ιο άοι· 11ιι1ιοιι

θοε1οΜ.εΜ.1ίιο Με πι· νο111ιοιιιιιιοιιοιι 1111.1ιιιιιιιι8· (δ. ΤΗ),

1ιι·11.ιιιιι1'ο άοι· Κιιιιιιιιιε1:ιι1ιιτ.ιιι· ιιπά Κι·1ιιιιιι1'ο ιιι άοι· 1°οο1ι1οιι

Οοε1οιιιειιιιιε1ιιι1ιιιιιι·, άιιτειιι' Κι·16.ιιιρίο άοι· δο1ι1ιιιιάιιιιιε1ιο1ιι,

άοι· 11ιιεεο1ιι άοε Νεοκοιιε, Β11ο1ιοιιε ιιιιά άοι· Βιιι·οιιι1ο11ιοιι.

Πιο Αιιιιιιιις ινιιι·άο οι·εο1ιινοι·ι. πιο άεειε άοι· Κι·ε.ιι1ιο οπο

Μ.. Εο1ιιιιιιι· 1905 ιιιιο1ι 1.11ιιι.ιι 1ιο1ϋτάοι·ι ινιιι·άο. Βι· πειι· Μω

ετοι.ε ιςοειιιιά ,τ.ιοιι·οεοιι. - επεπ. 'π. νοιιι θ. Μάτι 1005: οιιι

ιιιιιιιε άοι· ειιιικοιι 1ιιι1ιοιι Θοειο1ιτε1ιΜίιο, ιι.ιιο1ι άοιι Διιςοε.

Μο ο1ο1σ.ι·ιιιο1ιο 1Βι·ι·οιώιιι·1ιο1τ απ· άοιι ίει·ε.ά. Βιι·οιιι οι·1ιο1τοιι.

Απ! άοιιι 11ιι1:οιι ο1ιοιοιι Αιιεοιι1ιά οιιιο 1ι1οιιιο, οι.ινοε ιιι111τι1οτιο

Νει·1ιο ιιιιι Βοι·1:οιι1ι11άιιιιο. '1'ι1ειιιιιε, ά1ο Ζ111ιιιο 1ιοιιιιοιι ννοιι1ις

ροϋιΤιιοτ ινοι·άοιι. Κι·ιιιιιιιίοι·οικο Κοιιιι·ιι.1ιτιιτ άοε ι·οο1ιτ.οιι

Ν. Γιιο1ιι11ο, ροτιοά1ε‹:1ι ειο1ι ειοικοι·ιιά.. Βο1ι1ιιιιά1ιι:οιιιριο, ινοΙο1ιο

ειο1ι 1ιοιιιι ι:οι·1ιιι.ςειοιι νοι·ειιο1ι ιιι οο1ι1ιιο1‹οιι ειο1Βοι·ιι. Ροι·ιιοι·

ιοιι1εο1ιο Κι·11.ιιιρί'ο ιιι άοι· Νιιο1ο ·ιιιε1ιιι1ιιιιιι·, ιιι άοιι Μ.

οιοτιιοο1οιάοιιιοει., άοιι Μπι. άοε 111.- -··ιιιιά άοι· 111κιι·οιιι106.τοιι.

01ο Ριιρ111οιι τοε.ε;1οι·ιοιι ιιιι1'111ο1ιι. ιιπά Ασ.ιοοιιιοάιιτιοιι. Ριι1ε

ινοο1ιοο1τ 2ιν1εο1ιοιι 60-120.-- Διιι θ. Μοτο 1905 Ιιιιο1ιο1οιι νοιι

18 οοιιι. Αιικ1ιοιιιιι. Ποιοι· 11οι·μ1ιιιιιιι- ιιιιά 01ι1οιιι11ιο1ιειιά1:ιιη;

1ιοεεοι·ιι ε1ο1ι ιι11ο Βιιεο1ιο1ιιιιιιιιο1ιι. .

Πεε 1ι1ιιι1ει·1ιο Β11ά άοιι Ψιιιιάετοι·ι·1ιι·ειιιριοε1ετ. ιιι οτεο1ι6

ρϊοιιάοι~ 1Νο1εο νοιι Κοεο 8οεο1ι11άοιτ ινοι·άοιι. Ιιι εοιιιοι· Μο

ιιοι;τερ1ι1ο ερτ1ο1ιι οι· νοιι ο1ιιοι· ο1ε.οιιτ.11ιιι11ο1ιοιι Β'οι·ιιι άοε Το·

1.οιιιιε Πι Γο1οο νοιι νοι·Ιο1.2ιιιιεοιι Πιι θο1ι1οτο άοι· Πἱτιιιιοι·νοτι.

1)1οεοι· 80Βο1ι.κορ1“το1.8ιιι1ε 2οἱ‹·1ιιιοι._ οιοο άειάιιι·ο1ι οπο, άιιεε

άοι· Ν. Γιισιε1. άιι1ιο1 8ο111.1ι1Μ. Μ, 1'οιιιοι· ςοεο11οιι ειο1ι 11111211

8ο1ι1ιιιιά1ιι·οιιιρ1'ο, ννιο 1ιοι άοι· Ηνάτορ1ιο1ι1ο, @Με ο.ιιο1ι Τετο

ιιιιε 1ινάτου1ιο1ι1οιιε (Βοεο) εοιιιιιιιιι. 1)ιοεοι· νοιι Βοεο εο1.οιι

1ιοεο1ιι·1ο1ιοιιο 'Ι'οιο.ιιιιε Μ; 1οάοιι1°ο11ε 1ιο1ιιο εο1ιι·.1ιοιι08·ο ΒΓ

1ιι·οιι1ιιιιις. Βιε οιιιο .Το1ιιο 1885 νι·ιιτοιι πω· 15 Γ13.11ο 1ιο1ιοιιιιτ

(θιιοι.οι·1ιοσ1:1. Ν 1οο1ιιιοι Μι. άιιτο1ι Ιιιιρ1°νοιειιο1ιο ιιιιο1ι

κοιν1οεοιι, άεεε άοι· ΚυρΝο1οιιιιε ο1ιοιι1'ιι.11ε άιιιο1ι άοιι '1'οιο.ιιιιιι

1ιο2111ιιε 1ιοινοι·οοι·ιι1'οιι ιν1ι·ά.

Βι· οιιιειο1ιι 1ιιι'ο1ικο νοιι 17οι:1οιιιιιη;οιι ιιυά 1νιιιιάοιι άοε

θοειο1ιτοε ιιιιά 1ιοεοιιάοι·ε άοε 0ι·1ιιι.ο1τοιιάοε, ιν1ο οιιο1ι Ιιι οιι

“πειπ Ρε11ο. 1ιιιιοι·1ιε11ι 8-10 'Γεω ιιοο1ι άοι· νοι·1οιιιιιιις (ιιι

ιιιιεοι·οιιι Β`ει11ο 1ι·111ιοι·1 οιιι.νν1ο1ιο1ιι ειο1ι 11111ιιιιιιιιιιοιι άοε

Ν. Μαιο!. ιιιιϊ άοι· νοι·1οιικοοιι 8οιτο, ινο1ο1ιο άοιι ειι.ιιιοιι 8ιε.ιιιιιι

1ιοτ.ι·οΒ'οιι, '1'ι·1ειιιιιε ιιιιά Βο1ι1ιιιιάιιιιιε14ο11ει·ο.ιιιρϊο. 1ιιι”ο1Βο

ά1οεοι· Κι·21ιιιρϊο, ννο1ο1ιο ι·ο11ο1αοιι1εο1ι νοιιι Βοο1ιοιι ιιιιερ;ο16ε1.

ννοι·άοιι, ἰει ά1ο Νο1ιι·ιιιιεεοιιϊιιε1ιιιιο 1ιοάοιιτοιιά οοετοι·τ, εο1ι11οεε

11ο1ι ιν1ιά άεε Ηο1ι1ιιο1ιοιι2ιιι· 0ιιιιι6ο11ο1ι1ιο1τ. 111ο Βι·οο1ιο1

11ιιιιςο11 άοεΤο1οιιιιιε ‹1ο1ιιιοιι 8101ι1πι11181° πιο1ιτ'ιιιιά ιιιο1ιι· ο.ιιι'ά1ο

ΙΙιιο1ιιι1οιιιτ άοε Νο.οΙιοιιο, άοι· 11Ηι·οο1εοιπ1ο τιιιά Βιιττοιιι1Μιοιι

οιιιο 11ιιά άοι '1'οά οι·1'ο18·ι ιιιιιοι· άοιιεο11ιοιι 11ι·οο1ιο1ιιιι·ιι,οοιι ινιο

1ιο1άοι· ;.=;οννϋ1ιιι11ο1ιοιι 1θ'οιιιι άεε Τοιοτιιιε. Πιο 'Ι'οιιιροι·ο.ιιιι·

1ιιιιιιι ιιοι·ιιιιι1, οιι1ιΓο1ιι·11 οάοι· οιιο1ι ερο.ιοι· άιο 1ιο1ιιι Τουιιιιιε

εοιιετ 1ιου1πιο1ιτοιοιι Βιεο1ιοιιιιιιι€οιι ιιιι1'ινο1εοιι.°

Ζιιννο11οιι 1ο: ιιο1ιοιι άοι· 1ι111ιιιιιιιις άοε 1111. οιιο1ι οιιιο Κοπ

1ι·ιι1ιτιιι· άοι·,εοειιιιάοιι, 1ο εοιιιει· άοι· ιςο1111ιιιιιοιι Βο1το 1ιοο1ιοο1ιτο1:.

Ιιι εοΠοι1οιι 1·'ει.11οιι ινοι·άοιι ιιιιο1ι Α11εο11ιιιι1ε!ιο11ιοτνο11 1ιοΐο11οιι,

Οοιι1οιιιοι. ιιιιά Α1ιάιιοοιιε (Βο1ιιιιτι1οτ, 1ιἰε1ιοι· 'κ' Ρ1111ο

Βοο1ιοο1ιιο1). Ι.ιι.ιιιιοιε εε.1ι ιιι οιιιοιιι Ρε11ο Ριιρι11οιιετε.ι·ι·ο.

Βο1ιιιι1:21οι· ιιιοιιιτ, άοι· θιιιτι·οιιεροι·ι. Μάο :ιοί άοιιι 11%”

άοι Νοι·νοιιεο1ιοιάο οάο1° Ακοιι:ν1ιιιάοι· ποπ. Βο1ιτΜι;οι·

1ιοο1ιοο1ιιοτο οιιο1ι ο1ιιο Ηνρο,ς1οεειιεροι·ιι1νεο Βι· ιιιο1ιιτ, άιο

Ε'οοιιι1ιεροι·ο1νεο 1ιϋιιιιο ινο1ι1 άιιι·ο1ι οιιιο Νοιιι·1τιε οεοοιιά. οι·

1ι111ι·ι ννοι·άοιι, ιι1ο1ιτ @οι άιο Ηνροι.τ1οεειιερο.το1νεο. Β ο 1ιιι1 Μ1οι·

ειο11τάιι1ιοτ οιιιο Ηνροτ1ιοοο οιι! :ιιι 11τΕ111.τιιιιο· άοι· 1ι11.1ι

ιιιιιιιιςεοι·οο1ιοιιιιιιιεοιι 1ιο1 '1'οτιιιιιιε: «01ίιο, ννοΙο1ιο Πιι νοι·

ά11ιιιιιοιι Ζιιοικιιάο "Μου, 1111ιιιιοιι ιιι ετ11τ1ιοτοι· Ποεἱε». Ναι·

1ιιι (ιο1ι1ο1ο_1οιιοτ Νοινοιι 11ιιάοιι ειο1ι 1ιοιιιι '1'οτειιιιιε Κι·1ιιιιοΓο,

ινοΙο1ιο οιιιο 1οιιρ_·ο Βιι·οο1ιο ιιιιιι Ζο11131°810τοιιιι πιιι·11ο1-ιιιι1οι:οιι

1ιιι1ιοιι; ιιι ά1οεοιι 18112011 Νοι·νοιι άοτ Βιιιι·οιιι1τ.11.1.οιι 1ει. άεε

Θεα ννοιι11:ο1° 1ιοιι2οιιιι·1οι·ι., ο.1ε 1ιι άοιι Κάποιου 111ι·ιιιιοι·νοιι,

άο.1ιοι· 1ιιι 0ο1ι1οιο άοι· οι·ειοι·οιι Βο1ιο. ιιι άοιιι άοι· 1ο1.2ιοτοιι

1.15.1ιιιιιιιιι.τεοι·εο1ιοιιιιιυοου. Νοι·1ιο1ι 1'ο.ιιά ιιιιο1ι νοι·11.ιιι1οτιιιι,ε.:οιι

1ιι άοιι Νοι·νοιιΚυι·ιιοιι (νοοιιο1οιι1ι11άιιιι€). - Αιιο1ι ιιι άοι· Ηο

εο11εο1ιο.ΐο Πιι Ρενο1ι1οιι·1ο ιιπά Νιοτοιι1ιι·ο.ιι1ι1ιο11.οιιιιι Βοι11ιι 1902

Ιιο.ιιι άιοεοε '11ιοιιιιι :ιιι νοι·1ιοιιά1ιιιη.ς, άοο1ι 1ιιιιιι πιειι οιιο1ι

άοιι; οιι 1ιοιιιοιιι $ο1ι1ιιεε (άο11ν-Βοιιιο1ι1, ο1ι ιιιι Κει·ιι

οάοι· άοι· Ροι·ιρ1ιοι·1ο άοι· 81ιι άοι· Α11οΕ1.1οιι εο1; οιι 1ιοιιάο1τειο1ι

ιιιο1ιτ. ιιιιι οιιιο οιιτ.211ιιά11ο1ιο, εοιιάοι·ιι πιο οιιιο ωκ1εο1ιο, :ιιπ

τοιιι1εο1ι ποσο ιιιο1ιτ ιιιιο11ινοιε1ιοτο Α11°ο1ι11οιι. ·· :ι
- ο ο 1Αιιιοι·οίοιιιι). Υ

· ι

Τοε·οοιιοο1ιτιο1ιτοιι. -:

Η

Ροτεοιιει11ει. ·°

- Αιιι. 20. 1)οιιοιιι1ιοι· 1ιοςιιιεοιι άιο Ρι·οιοεεοι·οιι άοι· ιιι1111.14ι

ιιιοά121ιιιεο1ιοιι Α1αιάοιιιιο Πι·. 111.18 ε ι το τ.1ιι1 ιι , 1)1ι·ο1ιιιιι· άοι·

Ηοεριιο11ι11ιιι1ι Πιι· ιιιιιοτο Κι·ε.ιι141ιο1τ.οιι, ιιιιά Βι·. Π. .Ι ο ιιο ιν -

ε Μ, 1)1ι·ο1ιτοι· άοι· ρι·ορο.άοιιι1εο1ιοιι Κ1ιιι11ι. άεε 25-_116.ιι ι·ιςο

.1ιι1ι11οιιιιι 11ιι·οι· 11ι·ιι.11ο1ιοιι ιιιιά ινιεεοιιεο1ιιιίτ.
11ο1ιοιι '1"11τ.11.ς·1ιο1ι. Δ

- Βιι.ε 1ιοι·οιοιιάο 1111τ.811οά άοε ιιι11ιι.11ι·-ιιιοάιο1ιι1εο1ιοιι ιςο1ο1ιι·

:οιι Κο111Ποοε, Ι.οι1ιιιιοάι1:ιιε Βι·. Ρ ο ρ ο ιν, Μ. 1ιτοι:ι1ι1ιοιιε1ιο.11ιοι·

νοιιι 1)1οιιει 1ιιι Μ111τ11ι·-Μοάιιιιιε1ι·οοεοτι οιιι

1ι ο ο ο ιι ινοι·άοιι, ιιιιιοι· ε1οιο1ιιο1ιιο·οι· Β ο Ε ο ι· ά ο ι· ιι ιι ο 2 ο ιιι

ινιι·1ι11ο1ιοιι 01ο1ιο1ιιιι·οτ..

- Πει· ιιιιεεοι·οι.οτιιιο.εε1Βο 0ι·άιιιο.τοι· άοι· Μοε1ιιιιιοι· 8τειάτ

1ιοεριι12Ιοι· 11ι·.111ιιι·οιονν 1ετ οιιιο Π1το1:1:οι· άοι· ΗΜΙ

ιιιιετο.1ι τω· 01οιει.οε1ει·ειιι1ιο άοι·'Γοιιι1ιοινεο1ιοιι

Ηοιινοι·ιιοιιιοι.ε-Ιιε.ιιάεο1ιεΗ. οι·ιιο.ιιιιι. ννοι·άοιι.

-1ιι άοι· 1ιο1άοι· 11οε1ιειιοι· Πιι1νοι·ε1Μι 1ιο

ε1.ο1ιοιιάοιι ο1ιιιι·ι.ε1ι111111ο1ι-,·.ενιι18.1το1ο8·1εο1ιοιι

01οοο11εο1ιο π. ειιιά Μ· «Με .1ιι1ιι· 1906ή19001ιι άοιι νοι·

ετο.ιιά κοιν111ι1τ ννοι·άοιι: Ζιιιιι Ρι·11εοε Μ Πο!. Πι·. Α. Μοεο

ἰο ιν, οιιιο 171ιορι·11εοε - άοι· Ρι·ιι·οι.άοιοιιι Πι·. 11. ννο.ι·ιιοο1ι

(1ι1ε1ιοι·ιεοι· Ρι·11.εοε1, ιιι Βο1ιι·οο11ι·οιι - άιο 111)ι·. Ρ. Πιι τ. ι1οιν

ιιπά 8. $εε.εοιιοιν ιιπά :πιο Κοεε1οι·οι· --1)ι·. 5. Οι·ειιοι·

ιιιιι.ιιιι. -

- 1)οι· Ρι1νιιτάοοοιιτ άοι· ιιιι11ιοι·-ιιιοά121π1εο1ιοιι Α1ιο.άοιιιιο Βι·.

Ζο1άΙοι· 1ετ :πιο θο1ι111ΐοιι άοε θ1ιοι·ε.ι·ιτιοεϊϋι·

01ι11°111°818011θ Κι·ειιι1ι1ιο11:οιιιιιιι 1ιιοειοοιιΟ1ιιι

ο1ιοινιιοεριιιι1οι·ιιο.ιιιιτ.ννοι·άοιι. -

- 1)οι· οιιεεοι· Βιιιιι ;;οεοι.2τ.ο ι'ι·111ιοι·ο 15.Ιοοι·ο 1Ιοά121ιιιι11ιοιιιιιιο

Βοὶ άοιιι ειιί,ςο1ιο1ιοιιοιι 1ι1οάΜιιο.1-1)οροι·τοιιιοιι1:, Πι·. Ν 1 ε 1ι ο:

8οι·οάιοιν, 1ει.ο.ιιΕ εο1ιι Θοειιο1ι νοι·ο.1ιεο1ιιοά οι ννοι·άοιι.

- Ποτ 1ε.ιι€1111ιτ1ςο Κοιιειι1τοιιτ άοι· 1ι1οε18οιι ΗΒΧ1Π11ΠΠΠ-Η81ι.·

οιιετο.1ι. Πι·. Ο ο. ι· Η ιι Ια ο1 Μ. οιι1° οιιο·οιιοε Βι·ειιο1ιοιι ν ο ι· ε. ο·

εο1ι1οάοτ. ννοι·άοιι.

- Ζιιιιι .1ο11εεεινοτρο1εο1ιοιι θοιινοι·ιιοιιιοιιι.εο.ι·π Μ. άοι· 1ιἱε<

1ιοι·1ι.:ο θο1ι1111'ο Πι·. '1'οι·- Ο Νεο τ] ο ιιο οιιιο.ιιιιτ ινοι·άοιι.

- ΟτάοιιενοτΙο11ιιιιιςοιι:1)οιι 8ι. 8τοιι1εΙο.ιιε

οι·άοιι Ι. Κ1ειεε ο - άοιιι 1ιοι·ετοιιάοιι Π1τε;11οάο άοιι ινο11.

ιιιοά. ,=.ςο1ο1ιι·ι.οιι Κοιιι1ιοε, 1ιο11ιοι1ειοι· Ρτοί. Πι·. Β ο 1 ιιι ο ιι ο ιν ε ο 1;

άοιιι Ρι·οϊοεεοτ άοι· ιιι11.-ιιιοά. ΑΚοάοιιι1ο Πι·. Α 11ι12 κι ιιπά άοιι

01ιοι11ι·ιτοιι: Πι·. Α. 11 ι ιιι ιι νοιιι 8ο. Ροκ. Νικο1οι-Π111Μι·1ιοερι

κά, ιιπά Πι·. 1111. 'Ι' ο ο 1ι ο ιιι ο ιι ο ιν νοιιι Κ11ιι1εο1ιοιι 1ά111τάι·<

1ιοεριιο1.

- Πει· 1ιο1οιιιιιιο Π·ιιι12ϋε1εο1ιο 01ιιι·ιιι·ε Πι·. Β ο νοιι 1ιοτ νοι·

1ιιιι·ιοιιι ο1ιιο Αρροιιά1οΜε-Οροι·ειιοιι ε:1ϋο111ιο1ι 111ιοιει.ο.ιιάοιι.

Νο1ιι·ο1οεο:

-1)νοι·ετοι·1ιοιι ειιιά: 1) Αιιι 16.1)ο2οιιι1ιοι· άοι· 111ι.οι·ο

Απο άοι· 18. Ρ'1οιτοιιοοιιιροεο Βι·. Α 1οιιε ιι άο ι· Β ο ιι ο2ο-1;

1ιιι Α1τοι· νοιι 40 .1111ιι·οιι. Ποτ 1·11ιιρ,·οεο1ι1οάοιιο, ννο1ο1ιοτ εο1ι

1891 Με Μοι·ιιιοιιι·ει ?οιι παο, ινο.ι· Ει·111ιοι· Απο άοι· ει1ιιι·1εο1ιοιι

Β'Ιοετοιιοοιι1ιιιιιιο ιιι ν171ο. ιινοει.ο1ι, άιιιιιι άοι· 18. ΡΙοι.τοιιοοιι1ρε.ι.ιο

1ιι Ι111ιοιι. Σ) Αιιι 14. Ποιοιιι1ιοι· 1ιι άοι· 1ι1οειρ;οιι ο1σιάοιιι1εο1ιοιι

Κ11ιι11ι τω· Ηο1εοοε- ιιπά Νοτνοιι1ει·ιιιι1ιο, Βι·. Βοιιιιιιιιιιι

'Γεω ι·1ιιονν, Πο1ρι·ειπ121οι·οιιάοι· Αι·2ι. ιιι Μοε1ιειι, Ιιιι 1:18. 1ιο1ιοιιε

μι”. Πιο νοιιιιι ρι·ιιοιιοο.ιιάι 1ιειτο άοι· νοι·ε1:οι·οοιιο 1ιιι .1. 1900

οι°1οιιετ. 81 Ιιι Βιι.εο1 άοι· ειιεεοι·οι·άοιιι1ιο1ιο Ρι·οϊοεεοι· άοι· Αιι

κοιι1ιο111ιιιιιάο οιι άοι· άοι·τ18οιι Πιιινοι·οΜ.ι Οι. ?Η οά ι·1ο1ι

Η οεο1ι ιπι Α1τοι· νοιι ΒΕ! .1ιι1ιι·οιι. 4) Ιιι θιι1“οι·ά άοι· ο1ιοιιιιι11Βο

Ρτο1οεεοι· άοι· 6ι·ι.11ο1ιοιι Πιι1νοι·ε1ι1Μι Πι·. .Ι ο1ι ιι Β ιι ι·άοιι.

Βιιιιάοι·ε ο ιι, 1ιο1οιιιιιιι άιιι·ο1ι εο1ιιο Αι·1ιο11.οιι 111ιοι· Ρ1ινε1ο1οι

81ο. 1ιιι 'Π. 1ιο1ιοι1ε_ιε1ιι·ο. ,

νοιι ΠιιΞνοι·ο11€1τοτι ιιπά πιω. 1ι·ιετ1τιποιι.

- Ποτ υι·άοιιτ1ιο1ιο Ρι·ο1'οεοοι· οιιιοι·. άοι· Αιιε.€οιιι1ο Πι·. Π'

Ροιιονν 1ιι 01ιει1ιονν Μ; 1ιι άοιι Βιι1ιοετο.ιιά εοοι·οι:οιι
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- Πει· άεε εεεεε εειτ °Ιεεε·ετετ Ζει νετινειεεεε Νε ιιιε ε.#

αεΙεεΙιεε 1ιειιτει. ε ιιι άετ ιεεετεε 111εάιειε ιιι

εεε Μ.: εεε Με ιει.ετ 1ιειε 1.ιεειιε.εει· ε·ει'ειιάειι. ΜΙε Μετ

εειιεε ΚιιειΙιετ, Με άεεεε ειειιει· νει·ιιεεάΙειιι.τεε ννεεεε Πειιετ

ιιε1ιειε άιεεεε 1.ειιτειειιιεε εε;ει‹ειιρΓι. ινει·εεε ειεά - Κ”. ε ε

(Βετιιε), Κ τ οιιι (8ιτεεεειιι·ι.ς), Ρ τ. ιιι ιι Ι Ι ε ι· (1ι1ιιεεεεει,

θ τ τ ιι ει ρ ε11(Βτεειιιε) εεά ιε Ιετεπετ Ζειε 0 ε ι ε ε ιι ε ιΚιεΙ) -

1ιε1ιεε εεεεΙειιει..

- Με εεε Ε`τειεετε· ι. Βτ._εειιιειάει ινιτά, ιει ιιιτ άεε άετειι

Ζιε8 ι οτε 'Ι'εά ετ1εάιι.ιεεε Ιιειιτειε1ι1 άετ Ρετιιοιεςιε εεά ρε

ιιιοιει.τιεεεεε Αεειεειιε εε άετ άετιιεειι 0ιιινετειιιιτ άετ Ρω

εειιιει· ειιι 8τεάτιιτεε1ιεειιειιεε ιε Πι·εεάεε ΡΜ. Ο 1ιτιιι ι.ιε.ε

Β ο ε ει ε τι ιε Αεεειειιι. ε:εεεειιεεε. θ ε ιι ιε ε τ 1ινε.ι· εει·ειτε ιε

ι'τιιιιετεε .1ειιτεε Με ε1τεάειειεεεει· Ιιειιιει· ιε 1ιειρειε ι.ιιιι8.

- Δε άει· ειι1ιτει·-ιεεάιειειεεΙιεε Αιτιιάεειιε Με εισΙι πιιτ (ιιε

εεεειιι.τειιε άετ Κεεϊει·εεε άετ Ζει· ινειι.ετεε ΑεεειΙάεεε άειε

1ειιειεεΙιειι Πιιιιιι.τ1ιεεριι.ε.Ι ειιιιοειιειιιιάιεττ.ε Απ: Πι·. Αιο

εεεάετ1εεειεινε1τιεΙε Ρι·ινε.ιάεεεετ ιιιτ εΙΙ-·

εετεειεε'Γεετεριε εεά 1)ιεεεεειιιι ειιιιιιιιιωι.

- [Με Ρτε_ιεΙιτ ειεει· θεεεεετΙιεΙιεεε ιιιτ άιε

Πεινετειιιιτεει·ειεεεει·εε Με. ννιε άιε 'Γειςεεειεττετ

εει·ιειιτεε, άεει Εειειιει·ει. ιιειετιιτειτ.ει: ννει·‹ιεε. Πιο θερτε εεΙΙ

ετιιιιιιι. ενει·άεε: άεε ετάεει.1ιειιεε Ρτείεεεετεε νεε 3000 ε.εί

0000 εεε; άεε εεεεετετάεει.ιιε1ιεε·νεε 1500 εει” 8000 Με. 1)ιε

Β.ειιι.ετεε εεά Πε1τεεε ννει·άεε εεεεετάειε Βερριεειεετεειτιιεε

Με εε 8000 Με. Ιιεειειιεε.

 

διεετιεεεεεειεεεειιειιεε.

- Βιειεεε ιιιεειΒ·εε Λετειεε ιει. νοει ι·ενεΙειιεεετεε «ειεάι

ειειεεεεε νετεε.εάε» εεεεετειιεεάε Αιιεει·‹ιετεει.ς εεεεεεεεεε, ί

άιε Πιτει· Πτειετ.ιςιτειι ινεεεε ννοει νετάιεει ιιιετ ι'εετεεεεεειτ 1

εε ινετάεε:

'1'εεερειεε,

06ειεε 0ε6μιεειε Ο.-Πετειι6νετεεετε Ο·τεεεεειε Μεεεεεεεκετε _

Οειοεει Ξι-τε ι:ετε 11εεεερε εεετεεεεεεο: ιτε εενεειι εεεει-ιεεειε

ε6ιεειι εεεετεεεεκεε ειι6εετεεεε εε Πει·ερ6γρι·Β ερειικεντε ιτε

·ι:ιεειιειι ειτε” 6εεκει·ε. πειτε ε γερεειεεειιι. ερε·τεεεειιΠε·τεγ

ιεειειι·ε οοεο6ιιιετειιεεεεν εεεεεεειιε, ε. ·τε.ιιειε ενι·ειι·ε εεεεεε

εε ειι6ε.ετεεεεεειιι Φεεε·ε εεεε6ε·τεε εε. ερειιε εεεεετεεκε. ι

0ιιεριι·ε τοτε θεερειιιε εεε·τεεεεεεε ερεεει·ε τεεεεεεισιι. εε

σι·εεει;ειι·ε εε. εενει6·Β ιτε εεεεεειιι·ιι. εεεεεεεε εεε εεεεεεε

εεεε·ε ε·1ιεεεε·τεειι·ε. ε·τεεεε·τεε στι, εεεειι·ε εενιεεεεειιι·ε εεε

εεεεοε·ι·ειι ει. ειιγεε.·1ε εειο·ι·νε.εεειε εεε·ι·ειι. εμε εο·τερει:·ε εεε

εεε·τεε·ι··ε, εε εορτών σε τρε.ιιιεεεεεε.

0·τεεε Βε.σε Με ετσι” ιτε εεεεετεεε·τε ερεεεεε εεεεεεεειε

εεεπερ·τεεεεειε ιι εεεειε εε·ειι·ιιειε εεεεεεεει·ε κι πειτε”

Πετειι6γρτεεειτο Βτερε Μεεεεεεεεετε 0ειεεε.

Ο -11ε·ι·ερ6νει·ε, 1

Τ 11εεεερε 1005 τεεε.

Ζε άεετεειι :

«ΚεΙΙεε·ε ϊ

1)ιε εΙ18·ειεειεε νει·εε.ειιειιιες άετ θε Ρετετεεετεει· θεικτιεε

άεε Μεάιειειεεεεε νετεεεάεε Με επι ε. Ι3εεεειεετ ιιεεεειεεεεε:

ιει Ρε.11ε άετ ΒτιιΙετιιιιε ειιιεε ε1Ιετειεειεεε ρε1ιτ.ιεεεεε διτειικε

ιε Ρειει·εεετι.τ εισΙι άιεεειε εεειιεειιιιεεεειι άετειι Βογιτει.Βιετεεε·

άετ_ιεειεεε Ρετεεεεε εεά 1εειιιιιιιιιεεε, άιε άει· ιτειιιειι.ιιειιεε

Βενι·εειιιιι: εει€εεειιει·ιιειιεε, εεννιε άετειι Βειετεεετ άεε ειιςε·

εεε Βτννετεεε τει· άιε Ζειτ άεε 8ιτειι‹ε :ιιιε 8ττειΙτιεεάε.

Αεεεειάειε ειπ άιε νετειιιεειΙειιε; εεεειιΙοεεεε άιε ιε1)ιεεειεε

άεε ιιιιιιτε.τ-Μετιεε- εάετ Ρειιεειτεεεει·τε ειειιεεάεε ΚεΙ1εεεε

εε ετεεεεεε, άιε ΕιτιιιΙΙιιεε· ει" ιιιεεειΙιε1ιεε Ριιιειιτεε ει:

νετννειΕετιι, ι:ι.Ηε άιε '1'ι·ερρεειειΙε, εε άεεεε ειε εεεϋτεε,ειιιε

Κεειει'ε @εεε άιε Βιιτι·ι·ετ εεετιιειιεε.

Ιεάειε ιιιτ Με νοε άειιι νει·ετειιεεάεε ιε Κεεετειεε εετεεε,

ειτι:εε ννιι· θειάεειιι·εεε εεά _ιεις1ιειιε Μιι.ι:ειΙεεεεε εε άιε

 

·θ1ιεάετ άεε Ρει.ει·εεει·ιτει· Βει·εεεε εεε Μεάι2ιειεεεεε νει·1ιειε

άεε εε τιε1ιτει:ι».

Ρει.ει·εεετρ.·,

7. Βεεειεεετ 1005.

- Ψεεεε ΒειειΙιεεεε· εε άεε ρεΙιτιεε1ιεε Πιετι·ιεεεε ειεά,

άετ Τεε;εερτεεεε ειιίεΙετε, ε.εε1ι 2ε.ιιιι·ειειιε Αετει:ε ιε νετεε1ιιε

άεεεε 0ιεεεεάεε εεε Β.ειεΙιεε νετιιει”τει ννετάεε. 8ο ννετάεε εε:ετ

ε.εάει·ειι ιιιει· ιιετ Ρι·ινεπάεεεετάει· ιειΙιτει·-ειεάιειειεο1ιεε ΑΙιεάεειιε

Βι·. 01ει ειι‹ε νν, ιε Κεροτ_ιε (ιιε 8ειιΙιιεεειεεητετ Κι·ειεε) σε

Ιιεεάεεεε.ιιειιτειιε Οτι, ιε 'Γεεεειιεει. άει· Βιεεεεεεεετει

'1'εεεει·εεεετεάειν, ιε Ι.ιιιιιιιι 1)τ. Β. 1. Βεάε1τι,ιε

ΜετιειειιεΙ Με”. ΞεντεΙΙιι) Πι·. Κ. ιν. θι·ιεεννιτεειι

ετι·ει.ιει·τ. 1)ετ Ιει.Ζητεεεεει.ε ιιιτ εεϊ νετΙ”ιιε·ειιιτ άεε θεεννε.Ι

Κιεεεεε θεενετεεετε ε·Ιειειι ειι.ειι ει-εεετ Βιιειιιτειιτ νεει

Πεε1τε.ιιετ Κεεετεεεε άει· ετιιάτιεειιεε εεά Ιεεάεε1ιειτ1ιεεεε

Βερετιεττεε ιεε ΡεΙιεννεεειιε θεενετεεειεετ νετεειεει ννετάεε.

(δε: η

ε."

-:- Ιε Μεειιιεε 1ιε.1ιεε άιε 1ιεεάιτισειετεεάεε Ριιετιεεεεετεε ιε

άετ ενσειι.εε Ι)εεειεεετινεεεε, εεεεεεννιε ιιι Ρειετεεει·ι.τ, ειεεε

8ιτειιι νετεεετε.Ιιετ, εε άειιε άιε ιιιειειεε Αρετιιε!ιεε εε

εειιιεεεεε ννει·άεε ιεεεετεε. Με Ε'ετάει·ειιιτειι άει· ΑιιεεειεΙ1ιεε

εεετεεάεε ιιε ννεεεειΙιειιεε ιε Γεει:ει.ειΙεεε νεε Μιιιιιεε1ι.ι·ες·εε

νεε 46·εει. με Μειιει; εε Ιιε1ιτιιιιιτε εεά-Β ιιιε. ιιιτ Ρτενι~

εετεεεειιιιι”εε; Βιιιτιειιιιιεε ειιιετ Πεερειεειιιεει ιεεετιιειε εεε

13-5ιεεάεεωςε. ΔεΠιειιιιιιι; άετ Νεειιιάιήειιτ εεά 1Βιειιιιιι·εες

ειεεε εεεεεάει·εε Βιιιιε τετ Νεεετάειεει·εετεε. εννειινεειιιεειε

Πτιεεε _ιεάεε .1ε.1ιι· ιειτ Βειεεεε1τειιαάετ(·ιεςε; ιει ΚτεεΜιειτε

ι'ειΠε 0ιΐειιιιε1ιιιει; άετ ΒιεΠε εε 8 Μεεετε. υνειιει ιιιε άεε 1.

Μεεει σε θε ε μια, Πιτ άιε εειάεε ιιεε1ιετεε Μεεε.τε άιε

1ιειεε Πειτε εεε εεειι1ι ινσε·άεε εε!! απο. Πει· νετεε.ιιά άει· Αρε

τ.Ιιε1ιεεεεειτιει· 1°εεά. άεεε άιε Γει·άετιιερειι ιει εΙιεειεειεεε εε

εοοε εεεειιτειιετ εειεε, 1ιεεειιιεεε ειιετ πετ νετιεειάεεε· νοε

Κειιιιιιιιεε ιεεε;Ιιειιετ ινειι.ε·ειιεεάε Κεεεεεειεεεε εε ιεεειιεω

Ν" άιε θεεεει'ει·ιιει·εειτ εεεωιε·ι,. εε ιει. εεε ε;ειετάετω

Μιιιιειειε ΐειαιεειι εει·ειι.ε ιιι εεε ιεειεεεε ΑρειιιεΙιεε ειεε·ε

ειιιι-ι, εεεεεε άιε 7-8ιεεεεεεειιιεεε άετ Ατεειι. Αεετ ειιιε ιιιε

τε1ιεειιε θετεειιε Με άιειεειιτειι ΑρειΙιεΙιειιεεειιιει·, άετεε εε

τιεεετ Πειεε.ιε 1τειιιειΙιτεειιιιεε άεε θεεεειιειιιοε ει·ιεειιε,

Εεεε άετ νετιιεεά άετ Βεειιεετ ειιειιι. ιιιιετεειιειεε. Βιεειιτ εε

εεεε1ιειιιετ ετεειιιεε·- άιε Β'ενάετεεε άεε νετεεεάεε άει· Αεεεε

ειοΙΙι.εε, άεεε ειεε Βι·ρ;ε.ιιειιεε άεε Βιετε εετ ιειι ιιιτετ Βιε

ινιιιιε·εεε νετεεεειειεεε ννει·άεε άιιτΓε. Ι)ιεεετ Ριιειιι. εει εε

ννειιΙ άειε θεεεω εεά άετ-ιεετε!ιεεΙιεε 0τεεάΙε.ι.τε άετ Βειετεε.ε

άετ Αεοι1ιε1ιεε, ιιιε εεειι εεεειιιιιιιιωι εεειιιςΙιειι άετιεειι;εε

= ΑεεεετεΙΙιεε εεινιιιει·Ιε.είεεά, άετεε θτιιεάειιιεε ιιιεεε ειειιτ

ε·εειειιεε. ΜιιεΙιεάετ άεε νει·εεεάεε άετ ΑεεεειεΙΙι.εε εε εειε.

νοτιι Κτιεεεεεειιέιιεειιεεει.

- Πιτ Α ε εε·ειιιιιιι πεις· ιε ιιε ιι Κε ιιι ρεεε φοραει

ά ιε.1ερεεετ Μ: άει·δι. νν1εάιιειτετάεε 1Π.Κιεεεε

ν ε τ ι ι ε ιι ε ε ινετάεε: άειε Με: ιιε εεεεεάετειι Αει"τι·ιιεεε

Ψ.ΚΙεεεε εειιε 0ιιετΓειάιειΙιτε.τειεάι2ιεεΙιεεεεκτει· Πι·. Ο ιι ει· ε ε ιι ι.

άετε ειιειεειιεεε Οεει·ΐειάειιιτετεεε ιιειει 0εετιιειεειεεάιετεε

άεε, _ιειειςεει Βεειειεε ειι- Ιιεεεεάετε Αειιτιιεε Με άετ θεοι·

ιειιιιετιεεειειεεΙνετινειιεεε; Πι·. Ε. ο ε ε τ τ ιν τ ε ά ε ε , άεει

Οεει·ε.ι·ει; άει· Ηε.εριιεΙάενε1κετιεεε1τειιιειιεειεε Ι)τ. Θ. ε ε ε -

εειιι ε ε ιι ι ε ε ιι ι εεά άειε Αττικ ιιιτ Με. Αιιι'ι:τεεε εεε Οιιει'ε εεε

ΓεΙάεειιιιιιιεννεεειιε Πτ. Ν ε ά 1 ε τ.

- 0ετ 01ιει·ειιιτει·ιτ άει· Π. Πειιάεεεετιεεεεε Ατιεεε εεά

Κεεειιιτεει. άεε Μ. Ρειετεεετεετ ΠιιιεΙει-Μιιιιιι.τ1ιεεριιε1ε Πι·.

8 1τιιΓεεεεννει:ι Με νεε άετε ετεεεεεεεειεε Αιετε εετεεε

εεε ννει·άεε.

- Ρετ εεε ΠνεεεεΙιεειιε Ρ'ειάΙε.πει·ετι ειει·1,ιιεειι

άειε Βετιεει. εεε Κειειεεεε, άετειι ι'τειιειιιιεε Βειιι·ιιιτε τεεά

870.000 Με. ιε Με· ειεςει1εεεεε εεά Μει.ει·ιεΙιεε ιει Ψει·ε νοε

ιειεάεετεεε 180.000 Με. ε·εερεεάετ ινετάεε. εε άεεε ιιεει· ειεε

ιιειιιε ειιιιωι ιε εεε 22 Μεεειειι ιιιτ άιεεεε εάιε ιδιετικ Μιαο

ετεεΜ-ινετάειι πι. Ζει· ετει.ειεεεεειεεεεε Πειει·ειιιι.εεεε νοιι

Κτιεεεινειεεε ει εεειιι ειπε ιιιιιιιιειιε 8ειεειε ιιει·ιεε·εειιεεεε.

Μ ΕΕεεει. εεεειεεεεεά ιιιτ άεε τεεε. Βετε Κι·εεε ει. ίεΙ8·εεάε

1άιι.ι.ειιιιεε άεε Πετρεεετ 8τ.εάι.ειετε, Ιε άεεεεε Κεεεε τε ι· Βε -

ιιιιεάΙεεε· νετννεεάεεετ εεά ιιτεειιετ Κι·ιεςετ

ιε εεε Πεινετειι.ει.εΜιειιιεε εοοε 1047 ΕΜ. 81 Κεε. νετ1ιεε·

άεε ειεά, ειιεε άεεε ιιιε εειτ άεει Βειςιεε άεε Νενειεεετ Πιτ

άιεεεε Ζινεε1τ ιε Αεερι·εειι ιτεεειειεεε ινετεε. - ιιε :τετ ε

ιεειιτι'ε.ειιετ 1ιιιιιει1εες, άεεε άιε εεεει.ιειιεεετε

8ειειεε εεει εεεε8·ι-εεεεε Ζννεει: εετ νετιιιι.;εεε ετειιε, νεε

εειιεε άεε Βοτεε Κτεεεεε ιι ε ι ε ε Κ τε. ε ιτε ιι Ζει· νει·ρι1εεεεε;

ιε ιιιε ετιΙιειιεε Κιιειιιεε ε; ε ε ε ε ά τ πετάω ενετεε, επι. ειειι εεε

Βιεάτ.Ιιεερι. ειιττεΙει $ειιτειιιεεε νε ει 22. Ο ιι ι ε εετ εε άιε

1.ιινΙεεάιεεεε νετννεΙιεεε άετ τεεειεειιεε θεεει1εειιει'τ εεε

Β ε τ. ε ε Κ τε ε ε ε ε πει. άετ Δειτε” Βεννεεάτ, ιιιιε ιειτ.εεεει

Με, εε εεε-ειιυε Κτεειιε ιιι ετινετιεε εειεε. άιε ιε άειι ΚΠ

ειιτεε νετει1εει ενετάεε εοΠεε. ΑεάετεεϊεΙΙε εεεεειειιτιετε ετ,

ειι:ιι εε άιε Βρεειιει· τει: άειε Δεεεειιεε εε ννεεάεε. άεε νοε

ιιιεεε άετεεετεειιτειι 8ειειεεε ειιιε εεάετε νετννεεάεες εε

"εεε, ιιιε ε. Β. εεει Πει;ετιιεΙιε άετ Βεεει·νιεεεε- Ρι·εεεε εεά

Κιεάετ εε νετινεεάειι.-Δει' άιεεε Αει`τειτε ιιιτ εεεε

ι'εΙΙε ειειιει· εοοε 1ιειεε Αει.ινει·τ ετιεΙΒ·τ.

 

νει·εειιιεάεεε Μιττειιεεεεε.

- 1ε άει.ε Ηετεεεεεεετεε1Ιεειεει άει· @Με ε ε ιι τι τι τι τ

'1'εεετικεΙεεε εεά Πειιειετιεεινεεεε». εεε εεειι

άειε εεειιιι-ιιι νοε Ρτει'. Πεε11ετ. εεε άετι Ρι·εΓεεεετεε

Ε. ν. 1ιενάεε εεά Βετειι. Γτε.ειιεΙ ιιεετειιά, ιιιε Με.

Ψ. ν. 11 ε ε ε ε (ννιιτεειιι·ε·) ειεε;επτετεε. Πιο Βρεειειτεάειιιιεεε

εεεειιι6.1'τε ινιι·ά Πει'. Ηι·. Α. Κ ε τ τε ει· (Βει·Ιιε) εεεετεεε.

.ὲε`:Φε.~



-
__-

πιο

···1-48·ιπ·οΙοοιι·1εσποι· νιοι·ιιτιοπεειοπΙ ποι· Βο

Μ1_πιρΓοπε: 8οι· 8οο1ιι·οοπ1ιοικ. Πο1ιοι· ο1πο ποπο πογ

ο11ιπ11εο1ιο Βοπππο1οπο·εοιο11ιοοο πω· 8οοΙαοπ1ι1ιο11. 1ιοι·1ο1ιτοτ 1π

61ο· «Π.·118ι!..Ψοπεοπτ.» οιπο νοι·Ιοοϋπο 111ττο11οπε νοπ Πι·.

Βι·πει -Ροτοτε, 8οο111”εοπτ οιιι· Ηοιποοτε-Απιοι·1Κο-Β1π1ο.

Πε 1πιποο11 ε1‹·1ι πιο ο1ποπ ο1οκοι·ιεοποπ Ήοι·οι1οπεειιιο1. 8οο1ιε

Βιοπι οιπο ο1ποε πο1ο1ιοπ ε1πι1 ποιοι· .οιποιπ νοπ Πι·. Ρο ω"

οπο π. 111 ο. Ο ο τ ο ο οο ο οιπ Βοι·‹1 οἱποε Πππιρϊοι·ε πιο ,πιο

«Πο Βγιπριοπιο οει· 8οο1κτο.ο1ι.1ιο11 2ο οο11οιιιρΓοπ. Ποτ τοπΙ

»πιο οιπ1οο1ι Μι. 8τοο111ιοπτο1τι. πο :Πο 8181ΗΠΒο1ιο 1ποπι1ο1ιιιιι8·

ιιπ Βοι·τ1 οοςο801ι1οοοοπ. Βιιιο Βοοεοι·ιιπε άοε εοο1ο1ιτ1νοπ Βο

11οτ1οπε Μ11ιι·οπο «Με Βο1ιοπά1ιιιης ννοι·οο 1ο π1Ιοπ Ε”ΜΙοπ οι·

ι·οιο1ιτ οπο οπο· ἱπ οιιιπποπ 81ιοι·ι·πει:1ιοπι1 οπο;; Α11οι·οιπο;ε

1ι1οΙτ ε1ο ιποιετ ποι· πιο άιο 11ο.οοι· ω· ν11ιι·οιΙοιιποο1ιοπά1οιιο

πο. 1Βε οπο! πο! οιποπ 1ιοιππιοπ, οπο ποιο εοοοι·οπ1‹ο Ρο.1.1οιι·

τοπ Π1ι· νιοΙο Βιιιποοο, εο11ιετ 'Ι'οο;ο ειπ! Μπι ν11ιι·πτ1οπεειο1ι1

ΗΜ: ποποιοπ οπο, οει· οπεοποιοοπο οιπο 1ιοτο1ι1ο·οποο ινο

1ειιποι οοειο111ιοπ νοι·ιιιοκ οπο ιοοἱετ οἱπο οο11”οΙΙοπι1ο 1:1οι·οο

εοτποοε απο· ϋΙιοι· 81ο Νοτιο εοετ1οο;οποπ Ρο1ε1“ι·οοοοιιο πο·

ο·ιι·1ιιο. ΙΜ· 8ιο1ι1 εο1ιο1πτ. οπο οοι·οοε Ιοειειο1ιο, οἰπο ινιι1ι118.·

Νεο Ψ1ι·1ιοπο πω' 81ο Ποτιο.1κι1οπ οπο Με ποι·νϋεο Βι·ι·οο·οποπ

ποει11ποο, Μο ε1ο ιιπ Βοι·‹1 οπο: ποο1ιοοι· Α1:ίο1ιι·ι ο1ο2ιι1το1οπ

ρ11ο,εοπ, 1π 1ιο1ιοπι Μεεεο :ο Ποιο. 1)οοπτ κοπο εο1ιοπ νἰο1 οπο·

ινοπποπ. Πο Μοι1ι‹ιοο ά11τ1'το κοο18·οοι εοιπ. πιο' τποάοι·οοπ

Ρο.εεοε1οι·οπιππΓοι·π οεπ Κοιπϊοττ. Με Βο1εοπάοιι 2ο νοι·πιο1ιι·οο

οπο 11ιποο εο11ιετ 1ιο1 εο1ιΙοο1ιτοπι ν11οιιοι· οεπ Αοΐοο11ιει.11. ιιπ

Βοο1ι Ιπ 11οΒοοοοι· σποτ ο1ιποποοι· 8ιοΙΙοπε :ο οι·πιόε1ιο1ιοπ.

- 01ο Ύνο.ι·τοοτεοιπάτ. Β1εοποο1ι από πο οιπο

οι.οπ 8οπιιποι· 1π 81ο Βο1πο άοε ει·οοεοπ Κιιι·1ιο.άοι· οιιιτι·οιοιι.

Ποιοι· άει· Γιι·ιππ «Κ οι·1ιπά Βιεοπο.ο1ιι> πιο; πω. ο1πο θο

εο11εο1ιοΐτ. εο111Ιοοι, ιιπ 8οτ ε1οπ 81ο Βτοι1η.εοπιο1πάο Β1εοποο1ι

ειοτ1‹ πιο Κορ1ιοΙ 1ιοιο11ο.ειο. Ππτοι· ο... οπο.. «Κιιι·1ιο.ο Πεο

._ποτ1ι», οι ποπιιιοπι· 81ο 8οεο11εο1ιοΓτ ὶπε ΗποάοΙει·ος1ετοι· απο·

εο1.το,ςοο ννοτοοπ. Με ΚοτοΙ1ποο οο11οο 1ο ν1ΗΙ1ιοΙιοεοι·οππ οι

Κι·οοε1ιοι·,<ς οπινοπ Βἱεοιιποπ πο· , ω.. ποποπ οιο1ιι·Γο.οπ Βοτιο1ι

ιοι, @πιο 1881111112 Με Ιοεπι.οι·οο δω". ποεοΓο1ιπ ννοι·οοπ, οιπ

@το Με '1'ι·1πΕ- οπο Βοάοννοεεοι· νοι·οποποοπχ πο 11ποοπ. Νποπ

οεπι $ποποιοοπ1εο1ιοπ απο ποτνοποςοποοι· Αοι·Ζω πω! Βιο

ποο1ο1.τοπ οπτ1'ιιιοπ ποιπ νἱοΙ νοπ Με ΗοΞΙΜτοππε άει· @οιποπ

νοι·ερι·οο1ιοπ, 1ιοεοιιοοιε Γιο· οπο, Ζπο1ποι·1ιι·οπ111ιο1τ, Γοιι:Ιοιπος

ω» οπο εοννιεεο Β'ι·οποποτοπ11ιο1τοπ. ν17οππ οιπο Β1εοποο1ιε

1επι1εο1ιο1ιΠοποπ Βο1πο 1ο Βοπ.ι·οο1ιτ. :1ο1ιτ. οπο άοεεοπ εο ι:11π

ε€ἱε.;ο Ιιο8ο 1π1ιοποι: ιιπ! 1ιοοιιοπιο οπο ι·οοο1ιο Βπ1ιπνοι·Μπι1οπ

8·οπ, όο.ππ Μ πο! οπιοποπιιιοπ, Μ" Β1εοποο1ι Με Κοτοι·ι εο1ιπ

ΜΗ 1ο Αοϊπο.1ιιιιο ςο1οιη;οπ Μιά. 18ε πο» ννο1 ινοπἰεο ει·οοεο

Κοι·οτιο 1ο 1)οοπεο1ι1οπό. 81ο πιο 1οποεο1ιοΜ1ο1ιοπ Βο12οπ ε1ο1ι

πο. Μο επ 1ο1ο1ιτ πο οι·ι·ο1οιιοποοπ οπο :ο εοπ1οεεοπτ1οπ 8ο1ιϋπ

Ιοιποπ Ε1εοποο1ιο πιοεπιοπ οϋππιοπ.

Β!.

- 01ο ο1οεπιπιποοιοοι· Κι·ο.ιι1ιοπ 1ο σοπ 01ν11

1ιοεο11Μοι·π 81.. Ροτ.οι·εοοι·ςε πιο" ππι 8. Βοπ.

ο. .1.1108011?4ιπο1ιι· πΙεὶπ ο. νουν.), όπ.τοπτ.οι· 974 Τγρ1ιπε -

(85 πιο1ιι·). 9985_γρ1ι111ε-ώ9 τπο1ιι·), 411 8ο1ιο.ι·Ιοοο - Π ιπο1ιι·)

194 Πιρπι1ιοι·Ιο - 185 ποο1ιι·1, 84 Μοεοι·π - 112 πωπω οπο 24

Ροο1ιοπΚι·οο1ιο - ι8 πιο!" Με ιο οιπ νοι·ιν.).

Αιιι 10. Ποπ. ο. 1. Μοτο;; ἀἰο Ζπ1ι1 άειι· Κι·ππ1ιοπ 11088 (88 ιπο1ιι·

πιο οι Με νοτννοο1ιο.), Φιι·οπτοι· 981 'Γγρπιιε - (18 πω.), 1011

θγπ1ι1Πε -(18 ιπο1ιι·), 418θοπο.τ1οο1ι - 18 ιιιο1ιι·), 181 Προ·

τ.1ιοι·1ο -188 πιο1ιι·), 104 Μο.εοι·π -120 πιοπι·) οπο 29 Ροο1κοιιΜ·οο1ιο

(8 ιπο1ιι· Με 1ο τω· νοι·νν.) ·

 

- 01ο θοποιοτιο1ι1 άοε $τοι·1ιοΗιΙΙο 1ο 81. Ροο

τοπεπο το· »απο 1ο οιπ· 17νοο1ιο νοπι 27. Νον. Με 8. Ι)οι.

ο. 1. ιπι ποποπ· 789 (410 Π., 829 Ν.), οιιτοπτ.οι· ιιπ 1'ο1Βοποοπ

Κι·οπΕ1ιο1τοο: -

'1'γ π. οικοο1.1ι.1, 'Ρ π1ι.οοι1ι·28. 11ο1ιι·1ετοοοει·οπε2,Ί'γρ1ιοε

ο1ιπο ετ1ιππιιιπςοοι· οι·πι0,Ροο1ιοπ 1.11οεοι·π 14.8ο1ιοι·1ποπ 28,

111π1ιτ1ιοι·1ο 18, 0ι·οπο 0, Κοποπ1ιοετ.οπ 10. (Στοπ 8εο 1ιοπεοπ

οπτ.ποποοπο 28. Πι·γεΙοο1ο.ε 8, Ηι·1προ 11.Κοτοι·ι· π11εο1ιο Ι..οπ·

εοποοιποοοοπο 78, Βοπτ 4. Βρ18οιπ1εο1ιο 11οπιπι;Με 0, Αποι:οπ

θο1οπ1κι·ποοιποΜειιιοε 0. Ρπι·οιι1.ιο οπ18οπι1οπ Ο, Βοτπ1κι·ππ1:1ιο1τ Ο,

Απτ.1ιτοκ Ο, Η ι1ι·ορ1ιο1ι1ο 0, Ροοι·ποι·π111ο1ιοι· 0, Ρ Βιο1ο οπο.

8ορποοοιπ1ο 9. ο1ιοι·Βο1οεο Με 1ιοπ οπ 80,'Ι'ο1ιοι· οΙοεο ππ

ι1οι·οι· Οηςποο 21, Α11ιο1ιο11ειπιιε οπο ο11ι·1οπι 1ι·οπιοπε 10. Βο

1ιοπεοο1ινοο1ιο ιιπά Ατι·οοΜπ 1πίππτοπι 45, 111οι·πεπιπε εοπί11ε24,ε

Κι·οποποιτοπ Με νοτοοοππο;ε1ιοπιι1ε '78, '1'οιρεο1ιοι·οπο 81. ,

- 01ο Θοοποιτιο.1ι1 π1οτ 8τοι·1ιοΗ11Ιο ἰπ 81. Ρο-ε

τοι·ε1ιοι·8· 1ιοττιη; 1ο οει· Ψοο1ιο νοιπ 4. Με ποιπ 10. 081.,

ο. .11. Μι @οποπ 759 (421 Η., 888 1.111.), ι1οι·οπι.οι· ιιπ ίοΙο·οπόοπι

ΚτοπΗιο1τοπ: °
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Ηο1οο1ιτ1ιοπιππτ1ειιιιιε 0. Ρο.ι·οτ.11:1ε ορ1οοπι1οε Ο. Βο121ει·οπ1ι1ιο1ι 0

Απτ1ιι·οπ 1, Ηγοι·ορ1ιο1ιιο Ο, Ροοι·ροι·π1Βο1ιοι· 0, Ργοπιιο οπ‹1
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8οοι·οο Ηογοι· & 0ο., Ηοιιπ1ιοι·ο4.
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?Με 0ιιτ1:ιιιι·1ιιο Π1611616011, Γατα".
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Ντιπ Πιιι·1ο Κτι11οτιπ. (Π. ΒΜΙ11ιοΠιττ.
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Βορ1Πε Πε111πι1. Βε.ο. οο·1·ρ.Τγπκοιπ πρ.

- 7 Τ. Με. 5.
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ποτε ειε ειεετ Πιτ άιε' εττπετειι Ροτιιιετι εεε Μετετεε

άιε ιάεειε εεεεεετ πετάειι Μπιτ, ιττε με! τεετιιιιιιιτεε

θιτεεεεε, άιε ειεττ ιιτετεεττιττεε πετάειι άετΓεε. “

ιτε τετ ειετ ειιιιιιιετ τετεεεεεετειιτ, άεεε τει ιεεεάεεετε

άετεττεεεετ Ριε·ιεετ-,τ'εττ- ιιεά θειειιεειτοετ εειιε ετιιε Κοτ-_

ιεειιγάτετε οάετ πετ τετ εεττ εεειεεεε Μειι€ετι άετεεΙτεε

εεεεετειάετι ιιεά ιιτεττεερτ .εε ιειειιτειι τ'οττεεε άετ

Κτειιττειτ ιειάετι, σε Αεετοιιτετρετ ιπι Οτεεειετιιεε τε·

τιετιιιειι, πεε ειοτ άετετ Πιτ Αειττετεε ιτε Πειτε άεετιιειι

εεετπειεεε ιεεετ. Μιτ Ζειιετιεε άιεεετ $τοτ'ε τι ετετ

ιπιτεετ ειεε τεάεετιιετε-Αττετιιιε άετ Κετρετιττειιε νετ

τετιάειι. Ειτε εετιεεε· νεττεεττεεε ιιτετ άειι εοτιεειετι

θιετεΙτ τετ ιπι εΠεετιιειεεε ειεττ νιει εει ειετ, - ιειιε

ετετ ετοεεε Μεεεεε νεε Αεετοε ειετ άεεετιιά τιιάεε εεε

εεεεεεετιεάεε πετάεε, εε τετ άιεεετ Πειετεεά εεττ ετοεεε

Βεάεετεεε. Με Ρτοετιοεε νετεετιιειιεεττ ειετ πεεεετιιετ,

άιε θειεττ εεε Κοτεεε πιτά τεάεετεεά εετετ εετεειιτ.

τει ιτεεεεε ειιε άϋττ'ειι άετετ άιε ΚοτΙεετγάτετε ειιε

άετ Μετ εεε Βιετετιιτετε άεεετιιά ειεττ εττειετεε, τεεοτι

άετε πειιιι πιτ άιε ··Ρετιεετεε ειεττ εετετ τεετεεάιεετ

Κοιιττοιιε τετεε ειιε ιιιεττ τει _ιεάετ Αεεάετειιε ιτε Βειὶεάεε

ειειετ ειιι€τειι“ετι τάεεεε. Ηεεάειτ εε ειετ ειιι Ιειεττετε

εειιε, τει άεεεε άιε Ζεετετεεεεετειάιιεε ειεε εετιεεε

τι εεά εετπιεάετ άετ Ζιιετετ τει Βεεεττεετεεε άετ

Κοτιεετγάτετε ειιι ετπε 100 Θιτειειε ετε άιε νοιιετεεάιε,

εε τετεε πιτ ειεττ νιεΙ τε Πιτεττεε εεε τϋεεεε εεε

Ρετιεετεε άεεετιιά τει άιεεετ Ωεεετιτετ Ιεεεεε. Ιετ ετετ

άιε 'Ι'οιετειιτ ειεεπεεεετιιετ Ι‹Ιειεετε, τι ι“ετΙτ ειε ιιτετ

τεερτ, ά. τ. πετάεε ιεετ ειιε Αιτιγιεεεε ειε 'Ι'τε.ετεε

εεετετ πιεάετ εεεεεεετιεάειι ιιεά ιτειιιι άετ Ηεττι τετ

τει άεεετεάετ νοΙΙετεεάιτ,ιετ νετιιιειάειιε άετ Κοτιετιτγ

άτετε εεετετιτει οάετ ε.εεττετιιά εεειτετιτει πετάω, εε

τειιε άιε Βεετιπιτειιεε άετ Μετ Πιτ άειι Ατττ οιτ ειιιε

τεεεετετ εετπιετιεε πετάεε. Βετειι Οεπεττειιε,· νοιι Κοτ

Ιεεττάτετετι πιτά άιε Ζιιεττετεεεεετειάεεε νεττεετττ,

άετετ νοΙιτοιειεεεε Βεττιετεεε άετεειτεε ττετεε ενετι

τεεΙΙ εεάετε Θειεττεε εει, άιε εεττ τεάεετιιετετ ειιιε.

Ιε άιεεεε τ"εΙιεε τετ ειετ εεε επι τεετειι Γοιεεεάεε νετ

ιε.ττειι τεπετττ: Μετι εεετεττετ άεει Ρετιεετετι τεειιειι

ειιιε Βεπιεεε ΜετιΒε νοιι Κοτιεετγάτετεε, τει άετεε θε

εεεε ετ ετπεε Ζεειτετ εεεεετειάετ, εετιεττ ετετ πϋετετιτ

Ιιετ οάετ τε·ειπεετεετιιετ ειει,εε Τετςε ειιτ εττεεεετ Μετ

οτεε Κοιιιεετγάτετε ειιι. Βετετ άιεεε Μεεεεετιιιεε ετ

τειεττ ειιιε ιεειετ, πιε νιεΠεετε νετειιοτε ιε Αιιετειτειι

εειΘετι, άεεε άιε Ζεετετπιεεεε ιπι Ηετε ειεττ, οάετ τετ

εεπεεειιτΙιειι τεειειειτ, εεά επειτειιε, άεεε άετ Οτεεειε

πιεε ιε εειεεε εεετεττετεετεεεάεε Κτειἶτεε ει‹:τ άεεπι

εετεε εττοιεε ειιι! ετεττετι τειιε, πεεε ετ - πιε άεε

τεειετ εεεετιεττ - άετετ άιε εττεεεε Με: πεειε;ετεεε

νοτττετεετεεε εεετετΓτει πιτά. -- Με Μεεεε άετ Κετ

ιεετγάτετε, ειε άιε Μετετιτετ νετττεεειι τεεεεε, οτεε
ΧΖεετετ εεεεεεετειάεε, νετιιττ εεττ. Με ΤοΙετεεεετ6εεε

εττειοιιτ τει άεπι ειιιειι 200 ιιεά τεεττ Οιτειιιιτι τεΒιιετ,

τει ειιιειιι ειιτιετεε τεεει 'το νοιι άειιι,°_ιε ειε ιτειιε εειιε

τετΙεε..- Νεε τετ πιεε ιιι άετ Βιετετιτετεεετε!τεε εεε

εεττ ιιι άετ Ρτινετρτεκιε άιε ειέτειιτειειιοτε ιιεά τετ άιε
τ'ι'ιιετεριε τοΙοεεει πιετιιεε ΙΣιιτάεετεεε εεειεεττ, άεεε άιε

Κετιεετγάτετε ιε εεττ νιειεε ?ειιιειι _ιε εεττ άειι Ρτε

ρετετεε ιιεά Ροττεειι, ιιι άεεεε ειε ειετ τειιιιάεε ιιεά εε

εοεεεε πετάειι, εειιε νετεετιεάεεε ιΝιτττεεε εειετεε.

Μειι Γειιά ε. Β. Ρετιεετεε, άιε εεετ άεει θεεεεε νοιι

ετπε 50 θτειιιτε Βτοά εειιοε 10 Με 2.0 θτειιιιτι Ζεετετ

εεεεττιεάεε, άιεεεΙτετι εετιεάειι ετετ εεττ θεεεεε νοιι
ετπε Λειτιεπι Πιει'Γεετεε Ωεεπιτειε εε ΚοιιΙεεττάτετεε ιτε

τω" εετ ειιιε Κιειειει-:ειτ εε Ζεετετ εεε, ετπε 2--1

Πτετετε. Νεετ ΟθΙΙΙΙ88 πειι ειειεεε θετετεερτερετετεε

πετ ά`ιεΖεετετεεεεετειάεεε πιεάετ ειιιε εεάετε. · ' ,

Ν Με Βετάεετειιε τετ τετ άιε Βιετετεεττετεριε ειτε εεττ

ετεεεεΒεάεετεεε ιιεά ειιτιιειτ άιεεπιεεεεάε τ'οτάετεεε.

Πιτ άειι Ατετ, άετ τ ειεετ ·ιιιττει:ιιιετ τειιεεάειτ,, εεεειιε
τΡτιιιεεεεε ειεετ άιεεετ Ήιεττειιε ιειτ ειιιειιι Ρετιειιτειι

νοτεεεετειειι. Ιιετ ετεεετε. 'ΙΪειτάετ Κοτιειιττάτετε, άιε

νοπι Ρετιεετειι ιιοετ νετττεεεε πετάεε, ετιιε άεεε ΖιιεΚετ

ιπι Ηετε ετεετειετ, τεεεε ειιι11Ιιειι εεετ πιττΙιι·ιι ττειιοιτι

πιεε πετάτε, πειιιι ειιιε τϋεε Κοειριιτετιτιιιειι νεττεειάετι

πιτ, άετετ τετ εε·..νοε εεττ ετοεεεει- πετ» τε πιεεεε,

τι πειετετ Αεεπετι πιεε ετε ειειετειι άετειι Ηετετι ιςιιιιε,

τει νιειειιΒιετετιτετε, εεετ πεετι άιεεειτετι πεειε Ζεετετ ° ιε πειειιετ Ροτιιι άιεεειτειι ειιι τεετειι νοιιι Οτεεειετιιιιε

εεεεεεετετ πετάειι ιτϋειιειι. Βιιιε τεεοιι1ετε ειωιιιτε εειιε

εριειτ τει άετ Ετιιειιτεεε άεε Βιετετιττετε άετετ Κοιιιειι

1ιγάτετε άετ ιΙειετ. ΙΞ.τ πετάε ειιΓειιεε ιε ειιιι€ετι Μετε

τιιτετεεετειτεε ιειτ Ε.τΓοιε τετ Βεεειτιετεεε ετϋεεετετ,

εεοτιιιειετ τιετιεεε νεε Αεετεε τεεετετ ιιεά επετ Μεεε

ετ ε. Β. ιε άετ Αεετειτ νεε Ρτιιι8880τ ν. Νοοτά ε τι

ειε ειεειΒε Νεττειιε ειιι 'Γεεε ετϋεετεετειιε ειε άιοιτετ

Ηει“ετεετιειιιι ιειτ Βεττετ τετ Αεπεεάεεε. Βει άιεεεε

νετεεετεε εετάετττε πιεε ειιε άιε ιιτετεεε ε,ττεετιεε Λεε

τιιιττειιε εεε Ηει”ετε ιτε Οττεειετεεε νιειετ Μετετιιτετ,

άιε άιειεειΒε εεε Βτοάεε εεττ πεεειιτιιετ ιιτετττει. Βει

πειτετεε νετεεετεε ειιτ Ηείει·ρτερετετεε ειεεττε ν.

Νοοτάετι εοετειεε πεττνοιΙετε Εετάεειτεεε. Ετ -Γετιά

ιειτεετετ, άεεε Μετετιτετ, τει άειιεε άετ ΖεεΙτετ άιιτετ

άιε εττεεεετε Με τιιεττ εεεετπεεάεε πετ, ειιτ ειιιε

Βεπιεεετ Μετιεετι νεε τω" τετ εττεεεειι· Μετ οάετ

άετετ Ηειεττοετ ειιειε άειι Ζιιεττετ ιεετ νετΙοτειι. Μεεε

Βτεοτειεεεε ιετ άοετ εεττ εετ'ειιεεά. Ιε άετ Αεετειτ

Με Ρτοιεεεοτ ν. Νοετάεε ιε τ”τεετιεττ ε. Μ. πετ

άεε άιε νετεεετε ειιτ άεε ΗεΓετρτερε.τετεε εειτ ειειΒετ

Ζειτ Ζε ετεεεετετε Μεεεετετε εεεεειετττ ιιεά - πιε ιετ

;.ςΙειιτε _ τεεεεε πιτ ιιι εεετετετΖειτ ειεε νετεΠεετ

ιιετιιεε νεε τετείετιετ $ειτε άετιιτετ ετπεττεε, άιε εεεετ

ειιετ Ιετετεεεε ιε τϋετετετιι τιιι.εεε εττεεειι άττιτε. -

Πεεε Ηειετρτερετετε νοιι νιειεε Μετετιι:ετε ιτε ειιιειι
ιεειεεε τεεεετ νετττεεεε #πετάετι ειειεεάετε ιιοτιειιττ

άτετε, πετ νιειεε Λετττειι εεε εεετ Ι.ειετι εετοιι ίτιιτετ

τετεεετ. Πετ ετετε, άετ άεττττετ ιιι άετ Μτετετετ τε

τιεττετ, τι Ρτοι”. ν. Νεοτά εε ιιεά επετ ιιιιάεε πιτ

εειεε Βετιιεττεεεεε άετιιτετ ιιι άειι Ρτοτοιτειιεε άετ Νε

τετιετεειιεττετεειιιιεΙΜΙΒ ιε ΚετΙετειά νοπι ,Ιεττε 1902.

Ι)εεεειτετι Αεειεττειιεεε νεε άειεεεΙτετι Αετοτ τεεεεεεε

πιτ εειιε ερετετ 1908 ιιι άετ Βετιιεετ τω. Ψεετεε

εεττιιτ Ντ. 86. - Με τιετ εεεεεερτοετεεεε Αεειεττεε

τει ιεάοετ Ρτοι. νοιι Ν ουτάειι άετετ ερετετ εεειεεττε

Ετιεττεεεεε ε. 'Γ. πεεεετιιετ εεεεάεττ. Μπιτ πεττειιά

ετ άεειειε εεττ ιιιειετε, άεεε ιε άετ·.Βεεει τετ ειε 'Με

άετ τεεοεάετε εειιπετειι Βιετετεειειιε άιιτετ ι·ιειεττετεε

εετεεεεττ πετάεε τεεε, άεεεεεε Ιειεττε εειιε οτιιε

Μεεετετιε ττιειετ άετετ άιεεειτε ΒετεεάΙειιε νετεετιιτετεεττ

πιιτάειι, εε τετ ειετ ιεεπιεετεε ιε εειιιετ Κιιειιτ ιιετειιε

εεετειιτ, άεεε εεε άετετεεε ειεττ ιιιιειετ άετ τιιιι ει,

εε ιε εεττ νιειεε τ'ειιεε ειεετ τει εειιε Ιειειιτετι τ'ετιιιεε

άετ Κτεετιιειτ άιε ιιεΓετιτετεε ειεετ Βιιτετι Βιετιεεε εει

άιε Ρετιειιτετι ιιεττεε, η άιε θιγιτοειιτιε τοεετε οτ'τ τε

εειτιετ οάετ ετετιτ τετετεεεετττ, ιιεά άιε Έοιετεεε Πιτ

Κοτιειιτγάτετε εετοτεε πετάεε. Αιε Βειεριει ιεύεττε ιτε

Ιτεεε ειιε επει Κτεετεεεεεετιεττειι .ειε τετεεεΒείετετ

εετεε: Ρεετοτ Ρ. ττετ ιιι άιε Ρτινειιτιιειτ νοιι Ρτοι. ν.

Νοετάειι Αιιιεεε Με” ε. ε. "τι 4*/ε ρΟτ. Ζετιτετ ιπι

Ηετε, νετιιιετττειιι Αεετοεεετειτ ειιε ετοεεετ Ξετπτειιε.

Βετετ εττειιτ;ε Ριειεετ-Ρεττάιετ ειτε άετ Ζεετετεετειτ

τετειιτετ εει 1'/ερθτ. ιΒιεε νετεετετιτε εττειιεε Με.,

ποτεετετ `ιε άετ κιιιιιι‹ ειιιε Κεετ, τεετετεεά εετ εεε

ετιιεεει, τοτιεετγάτετιτειεε θιετεεεε ειιτ .ετπεε Βρετιε

ειιε ειιιιεεε ειεετ νετετειιάεε πιει, ττεεττε άετ Ζεειτετ

εετειτ ειιι 1 ΡΩτ.; άετει τιιετ εε ειιε. Επι; εεετάεπι
Ρετιειιτ τετ ε νετεετετττεε Μετ__ 100 -θτεπιει Ηετετ

(ε 20 έτει. 5 Χ τεΒιιετ) εττειτετι τεττε, εετπετιά άετ

ΖεεΙτετ Με εει Βρετεε. Ι)εε Κετμετεεπιεττ ετιεε ιε άετ
Ζειτ ετιιειεττετε Κιιεετειιιιε. Μ

Με επειτετ ιειεττετετ Γιά!. Χ. ττετ ιε άιε τιιιειιτ ειιτ

ειεεει ΖεετετεετεΙτ νεε 0,8 ιιΟτΪ' Ι)ετετ εττεεεε ιιεά νετ

εετετιτε εττεεεε Μετ ειτε άετ Ζεετετ τιε εει τιειιιε

Βεετε ειιτιιετ. Με Ιετττειι Βρετειι πειιτειι ε.τετ ειιι ιτειιιε
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Ψοιεο εοππιπποπ. Βιει. πο.οπποιπ μπαι Τομ ππι Ηπιοι

ποποοοοπ ποι· πππ ποιοπι ειιοππο Βιιιι 8οπο!ι.οπ ππιπο,

ππιπο ποι Ηπιιι ποππ 2πο!ιοιιιοι. Αοππ!ιοπ νοι!ιοιοπ

νιο!ο ππποιο Ριι!ιο. - πιο οι!οποπ ποι ποι 'Ι'ποιοριο ποε

Πιπποιοε ποπ: ιποιιιννι!ιπιπο Βο.οποπ, πιο ππποιιοπ πιο

ιιιιειπππο ειππ, ο.!!ο ππεοιο πιεποτιεοπ Ριιππιριοπ πποι

ποπ Ηο.πιοπ επ ποιίοπ. - Ιπ νιο!οπ ο.πποιοπ Ειι!!οπ

νοιεπι.ιιοπ πιοποι πιο Ηπιοιριιιροιπιο νυ!!επι.ππιπ, ποε

πιοιειο ππιπο πΙε Ζποποι πιοποι οπεποεοπιοποπ. - Απο

πιοεο 'Έπιεποποπ Βοποπ πιοποιπιπ οιποπ ποποπ Βοποιε 2π

ποπ νιοΙοπ ππποιοπποιπι οιπ, ποεε πιο Βοποππιπππ ποι

Βιοποπιιοι ιιπιιιοι οιπο ππιοπο.πε ιππινιππο!!ο εοιπ ιππεε,

ιοποι Γε!! ιππεε ιπ εοιποπ Ειεοπιιιιπιιοπιιοιτοπ Βοποπ ππ

τοιεποπι πππ ειππιοιι. ποιποπ, ποππ οιποιπ Βοποιπο. πεπι

ιπο.π ππιοι ιιοιποπ Πιπειιιπποιι νοιποποπ. Ειινοπποπ πι!!

ιοπ πιοιποι ποοπ, ποεε οιπιπο Αοιπιο - πππ ποι "πι

Ειιο!ι; - ιπιι Κπι1οιιο!ππιοπ Βοποπ πιο 0!νποεπιιο νοι

ποΒιιπποπ ειππ, πποπ πιοι ππιποιι πιιιπιιιοι εοπι οι!πειιπο

Βοεπ!ιπιο οι·πιο!ι. Με ιει απο πποπ ι·οοπτ ιποιιιπιιιπιο.

Απο, ιπ. Η., πιο Βοοποπιιπ ποοπ οιππε ποιπρ!ι2ιοι

τοι. πε εοπιιοι ποππ ιιπιποι πιοπι, πιιεε πιι ππι πιο νοι

εοπιοποποπ Ιζοπ!οππνπιοιο ιπ ιπιοι Ψιιιιππε :ιπι ποπ

οιππο!ποπ Βιο.ποιιιιοτ ριιιιοπ, πιι ιπιιεεοπ πιοεο!ποπ ο.ποπ

ιπ νοιπιππππε ιπιτ νοιεοπιοποποπ Βιποιεεειοποπ ππιπ πιο

ποποιο.ππο πποοιοι Ππιοιεποπππποπ ιποοιιοπ, ποππ οποπ

πιει οιποποπ ειοπ ιπιτππιοι πιοεοο Αιιποιοπππποπ νοπ οιπ

ο.πποι. Ειπ Ρο.ιιοπι π. Β. εοποιποι ποι ιοιοπ!ιοποι Ρ!οιεοπ

Ι‹υετ ιπιι οιποι ποπιεεοπ Μοπεο νοπ Κοπιοππνπιο.ιοπ ιποπι

Ζποποι ιιπε π!ε ποππ θιοπποε νοπ Βιεοπ ιπιτ ποι ποπιπ

Ρ!οιεοπ πππ ποιεο!ποπ Μοπεο ΑιπνΙοοοοπ,.ποι οιποιπ οπ

ποιοπ Κιοπιιοπ νοιπιι!ι οε ειππ πιιι8οιιο!ιιι.

Ψιο!ιιιπ· ιει οε οποι πποπ ου πιεεοπ, ποεε ειππ πιο

οποποοεοπιιποιτοπ νοιιιπ!ιπιεεο ιπιι ποι Ζοιτ ιιπποιπ ιιππ

ποπ.- πιο ποιπ 0ιπο.πιειπιιε !οποο Ζοιι επι τω, νοιιιοιι

ιπιιππι.οι πιο εππει.ιπο ννιιιιππ8. πιο ιι·οιοπ νοιεοιιΙιιπιπο

ιππποπ πω” πππ ιπιι πιοεοπ ποπο Απιοιποιππποπ ιιπ πιο

Τποιοριο πππ !ιππποπ πιι πιοεοπ ππι ποιοοπι; ποιποπ

οπο! οιποπτο Ί'ο!οιο.ποριπΓιιπποιι ιιππ Βοοποοπιππποπ ποπ

οιππο!ποπ Ροιιιοπτοπ. Εε οιπριιοιι!ι ειππ ποποι, ποεοπποιε

πο πιο νοι!ιιιιιπιεεοοε οι!οιπποπ, οιποι ιπ ιοποιπ .ιππι

οιπ πιο! πιο οποπποποππιοπ Ριιιιππεοπ πο πιοποιπο!οπ.

Νποπ ποππ Βοεπ!ιπτ πιοεοι Ριπιππποπ ιιοπτοι ειππ ποππ

πιοποι πιο ποιτοιο 'Γποιοριο. ·

Βονοι ιοπ ιππ ποι Βιιιιοιιιι ποι Ι)ιπποιιποι εοπΙιοεεο,

ιιιιιοπι.ο πι! ιπιι ποο!ι οι!ππποπ, οιπιποε ιιποι ποπ ΑΠιοπο!

ιπ ποι Βοποππ!ππε πο επποπ. Πε ιποπι Αοιοτο, πο!οπο

ποπ Α!ιιοπο! ιιπε ποι· πιιπ ποε Ι)ιπποιι!ιοιε ππιοποπε

ι·οιπο.ιιιιοπ ινο!!οπ, ποοπ ποππ πιοεοι 5πιππρπιιιιι πιοπι

ποπι!!ιπτ ποιποπ πππ πιιπ οε ποππ πιοπι νοπ ποπ ιποι

ειππ ΑΠΕ0Γθ!!; νοπ Νοοιποπ πιιπ ιππ :οι πιο ιποιε!;οπ

Ι)ιπποιοεΓιι!!ο ιιπ ππιοπππε ππτιπ πππ·ιπ ιιππΙιοποι ινοιεο

ειιιοοποπ ειππ ν. !.ογποπ, Νππιινιι, ν. Μοπιιποι

ΜΙΒ. Βιειππε πιιπ πιο Αιι!ποπιπο ππεο!ιπ!ιοποι Μοππιοπ

νοπ ιππι ππι·οπ ΒΙοιοπποιι.ιποπ Α!Ιιοπο!8οππεε ποεοπτ!ιοπ

οι!οιοπιοιι. Ζποιιοιιε πππ ποι Α!ιω!ιοι ποιπ Κιιιροι πο
ποπιοππο Μοποοπ νοπ Βιοππιποιοιιο! ιπι πππ ερπιι πιο

νοιπιοππππι.; ππποιοι Βππειππποπ, ιπεποεοπποιο νοπ Ροτ.ι.

Βιιιτοιιε ιιοπιιπιτ ειππ ποι ΑΙΙιοποΙ πιο ππιοε Νοινιππιπ

πππ πιοπιιποε 'Ι'οπιιιπιπ ιπι ποε Ηοιπ, ποππ ποεοπποιε

ποππ ιπ ποπ Ροι!οπ, πο ποι Κϋιροι εοιι ιο.ποοιπ ιιπ πω!

ιιοππεε 8οινοππι ποι. Γιοι!ιοπ ποι! ιιιεπ νοπ πιοεοιπ

Μιιιο! πιοπι ππποεοπιππ!ιι θοπιπποπ ιπποποπ. Ι)οι νοι

πιποιιπο Βιπιιιιεε ποε Α!ι‹οπο!ε πω” ποε Ζο!!οπριοι.ορ!οειπο

ποι! πιοπι ειππιππποπ.

Αποπ πιοι ποει.ο!ιι πιο Ιιοιποιπιιπ, π! ιοποιπ οιπποιποπ

Ρπ!!ο οπ ιιιπινιππο.!ιειοι·οπ; ποι οπο ποοπ οιποιπ Βοποιπο

ποππιιπο!π πι!!, ποππ ποππ πιοι πιτ ιποπι εοποποπ π!ε

πιιιποπ. Βοεοπποιε οιπριοπιοπ ποιποπ Βιοποιιιιοιπ !οιοπιο

Μπεο!-, Απι-, Βποιπ- πππ Βοιποππιιποιπο πππ ποππ Πιο

ππεε εοπι απο” Βοοιιοπ οιπ ιι!οιποο θ!ιιεοποπ Οο8πο.ο,

Βππιπ, νι7πιε!ιν, οιποι Κοιπ πππ ποιοι.Ειπιιπιιοπ ιπποπιο

ιοπ ποι πιοεοτ ΟοΙοεοπιιοιι., πιιεε ποι Ζπο!ιοιΒοπο!ι ποι

-Ι.οιειπποειιιπιπποιτ πππορο.εειοπ ΜπεΙιοΙο.ιποιι.

νοιεοπιοποποπ νι'οιπο εοπι νο.ιιιιι. Βο. πε πππ οπτεοπιοποπ

νοπ νοιι.οι! Μ, οιποπ ιλίοιπ οπ πιιπ!οπ, ποι ποπιποι

Ζποποι οπιπιι!ι (ιιοιιππο Μοπιιοπ ππποπ οπο), εο!ιοπ ιιπε

ποιπ Θιπππο. οιπ !ιοποι πιοεο Μοπεοπ νοπ Κοπ!οππχπιο

τοπ ιπιι: ποι Νο.πιππ8 πο ειππ ποπιποπ επ Ιιππποπ, επ.

ποιποπ ιπ πιει οι!οπ Απετο!ιοπ ειιιιιι!ιοπο ποιο ιιπ οπο

ιπιεοποπ Ι.οποιο.τοιιπιπ επί ιπιοπ Ζποποιοοπο!ι ποριπΓι

πππ ποι εοιοπο Ιιοιππιοπ πω” ποπ Τιεοπ, πο!οπο ποπ πιο

πιιιιειοπ Βοπο!ι οπιποιεοπ. Πιπ Ιπποπ οιπιπο Ζοπ!οπ επ

ποπποπ, οιπιιππο ιοπ Γο!εοπποε: οιιεεο Πππο.ιποιιιο, πιο

π. Β. Β,πειοι Απεπιποπ, οπιππ!ιοπ ιιποι 20 πω. Ζποιιοι,

!οιοπιο Μοεο!ποιπο Μπομπ ππι 0,05 πιο 0,1- !ιποιιειοπε

0.2 ρθι. . .

Βπεειεοπο ννοιπο οιπποπ ειππ ιιπ ο!Ιεοιποιποπ ιποπι

ιπι Βιο.ποιι!ιοι, ποππ ο.ποπ πιο π!ιοι!οιοπιοειοπ ννοιεε

ποιπο πππ Βοιποιπο !ιοποπ ιπιπποειοπε οιποπ Ζποιοοιπο
ιπι νοπ Ι πω., 8οπϋιιιι!ιοπ οποι ιποπι. ι

Απι πιο οιππο!ποπ Ροιιιιοπ ποε Βιιιποιοε, πιο ιοιοπιο,

ιπιιιοΙεοπποιο πππ εοπποιο, πιο ειο ιοιοι νοπ νιο!οπ
ππι;οιεοπιοποπ ποιποπ. πππ ποιοπ ι εροπιοι!ο Βοποππ!πιιε

ιπϋοπιο ιπι πιοπι ποποι οιπποποπ, οε ππιπο επ νιο! Ζοιι

ιπ Απεριποπ ποπιποπ. ιοπ πιΙΙ ποι ποο!ι !ιπιε πιο ο!!πο

ιποιποπ πνοιοπιεοποπ Μοεεπο.πιποπ ειτοιιοπ πππποππ επι

πιο Απειο!ιεποππιιπ!ππ8 εροπιοι! οι.ποε ποποι οιπιςοποπ.

Απεεοι νοπ οιποι ποειιιπιιιι.οπ πππ ποι ποι Βιοποι.ι!ιοι

ποπ ο!!οιπιιιεει,οπ νωιοιι νοπ οιποι, εοιποι ιππινιππο!ιοπ

οι ποι!

ίιοιΙιοπ πιοπι ιιποιοποιοειιοποι ποιποπ. Πιο Μπειιο!πιποιι

πιοτοι ποπ ποετοπ 5οππιπ @ποπ ιιπιροι!ιοιιο Κιιιιι!οειο

ποπ πππ ποιετιεο ΒποιειοιοειΒιιοιι. Κιι!2. ν. Μοπιιπο,

Ειπιι!οι, ν. Νοοιποπ ποποπ πιιο!ιτ πο.οπο;οινιοεοπ,

ποεε ιπ νιο!οπ Ε'ιι!!οπ πιο ΟΙν!ιοεπιιο ππιοπ Μπεπο!ο.ιποιο

νοτιπιπποιτ πιιπ. Βοοπ οποπ ιιιοι ιιιπινιππο!ιοιοι·ο ιπππ

πππ ποπιπο νοι π!!οιπ Βιιοιιειοπι ποι ποε Ηοι2.

ινοε πιο Απ ποι Β!πειιο!ο.ιποιι ππποιιιιιι, επ ποιποπ

πππριειιοπ!ιοπ 8ροιιοιΒιιιιπο, Βοτ8ετοιοοιι, Κοιτοπ πππ

οιπιπο εροιι!ιοπο Ποπππποπ, πιο Βπποιπ,Βοπιπ!ιιοπ, Έπι

ποπ, 8ριοΙοπ ιιπ Ριοιοπ οιιιρίοπ!οπ. Βιο ννιιππππΝ!οι

Μοεεππο πιιπ πιιπιιπ ιιποιεο!ιπιοι, ποππ ποππ οποπ πιοεο

!ιοιοιι;;οποποπ ποιποπ. Βοπι επ οιπριο!ι!οπ ιο: Πιπ.ποτι

ποιπ ποε ιοιιι!ιοπο 'Επιποπ π! οιποιπ Ζοπποιιπειιι.πτ, πο-.

εοπποιε ιιπ ννιιιιομ ιπι $οπιπιοι πιο πιοπ οοπϋπιι!ιοιι

εοποπ Βοππο ππποιο Μπιιοπ. ΜΗ ποπ νοιεοπιοποποιι

Ζππποιπρι›οιπιοπ ιει οε πιϋπ!ιο!ι, πιει; ειιιπι!ιο!ιο Μπειιο!π

ποε Κοιροιε ποι Αιιτιοπ πο πιιπποπ, ειο οπ πποπ πππ

επ ειιιιιιοιι πππ ποιεε πιοεοε ιπι ποπ εππποιι βιοπινοοιιεο!

οιι!πετιποι εοιπ ιππεε Με ιιΒοπποιπο ιποπι οιποοιιιιιο Βο

ιι·οππιιο πεπι ποπ! επι ποι ιππι. Ιπ Κπι!επο.π »πιο πο.

ποι ποε ππεποποιοπποι οιποοιιοπι.οιο πιιπ ιοιοπιιιι!ιιπο

Ζππποιιπειιτπι εοπι νιο! νοπ Πιπποι.ι!ιοιπ ποεποπι πππ

πωπω, πππ ιππι ποεοπι!ιο!ι επι Ππιοιειπτοπιιπ ποι

'!'ι·ιιι!ι!‹πι ποι.

Αιιεεοι ποι Μπε!ιο!πιποιι εριοιι πιο ΙΙοπτρποπο οιπο

πιοεεο Πο!!ο. νοιεο!ιιοποπο Βιιποι πππ ποιπιιποι ινοοπεο!

ποι ποιοπο ειππ ππιο!ιοπε ο.πιπιπιοπ. νοιειορίπιιπ ιππεε

ποπιιιπρι`ι ννοιποπ. Ιιπ π!!8οιποιποπ εοιπο ποιο.ιιι εοπιππ

ποπ ποιποπ, πειεε ποι Πιπποι.ιΙιοι, εο!πππο οε ποππ εοιπο

πιοποππιο πππ ρπιοπιποιππεεο Βοεοιιιι.ιι.ιοππε ίοιτεοιοι,

ποππ ιετ οε οιπριοιι!οπεποιτ. 1 πιο 2 πιο! ιιπ .Τοπιο οιπο·

!οιπποιο Ρππεο ιπ ποι ποππ επ ιπποποπ πππ πιιπτοππ

πιοεοι Ζοιι οπτινοποι οιπο πιιιιοτιεοπο Κπι πι· οιποπτοπ

Ριπιππο ποι Τιι!οιοπι, οιπο 'Ι'ιιπιι!ιπι, οποι οιπο Βιπο

!πποειοιεο πο ππιοιποπιποπ.

Ζπιπ $οπ!πεε πιποπτο πι· ποππ ι›οεοπποιε ιιπ! ποπ ιιο

!οεεπ!οπ Υπιιοι! οπίιποιι€επιπ ιπποποπ,ποι ιπι ποπ Πιπ

»οιιιο ιπ ποι ποιιινοι!ιποπ Βοποππ!ππΒ ιπ οιποι εμπει

!οπ Απειπ!ι ποδι, ποππ οι ποποιπποπ (ιοπιππ πο.νππ

ιιοποπ πι!!. Μιτ οιποι Απειο!ιεποποιιπ!ππΒ εο!!ιο οιεοπι.

!ιοπ ιοπο Βοποππ!ππο οιποε Ζπο!ιοιπιππποπ ποοιπποπ. Ιδοι

Βιοποιιιι‹·ι εοι! ιιππ ποππ ππο!ι ππι ιπ ποι Αποι;πιι. !οι

ποπ, πιο οι !οποπ, πιο πππ ποε οι οεεοπ πππ ιιιπιιοπ

ιππεε, πππ !οιειπππείππιε_ επ π!οιι›οπ.. Σε ιιπ ποπρτειιοπιιοπ

- Ρι..π..με. ·



άειε ειοεεε νει·άιειιει νοιι Κιιι2, άειι ε;ι·οεεειι ννει·ι: άει·

Βεοεεειιιιιιιες ιιιιά Βειειιι·ιιιιε άεε ΒιιιιιειιΚει·ε Μ Βεεειιιοε

εειιει· Αιιειιιιτ ιιι·ειιιιεειι ειΜεεειι επ ιιειιειι. Βει· νοι·τειι,

άειι ει· πειιι, εεεειιιιιιιιιτ ειοε ιιιειιι ειιι άειι ιιιιι·εειι Με

ειιιιιιιιι ιιι άει· άιιιιετιεεΙιειι Αιιετειι, εοιιάει·ιι ει· Μι·ά

Μιιι ειιειι ειιι· Πιειιιεειιιιιιι· ιιιιά ειι ειιιειιι (ιιεΜιιιι Μι· άε.ε

εειιΖε Ι.ει›ειι. 8τι·ειι€ε Βιετιιιιι·ειι ειι Ηειιεε άιιι·οιιειιΠιιι

ιειι ιει εειιι εειιυνει·, ιιι ιιιειει ιιιιιιι6Βιιοιι. Ι)ιε ΚοιιΙειι

ιιγάτε.ιε, άιε ιιοειι νει·ινετιιιιιε ιιπ άειι θι·8ειιιειιιιιε

ιιιιάειι, ιιιιιεεειι ειιιιι ει·εεειειι Τει! Με ιιιιιιιεειι Βειιιιεεειι

ινει·άειι, ειιι Ιιειιιειι 8ειιεάειι ειιι.ειειιειι ευ ιεεεειι ιιιιά άιε

Μεεειιιιε άιεεει· θι·0εεειι, εοΜε άιε Βεειιιιιιιιιιιιε άει·

Αιιεινε.ιιι άει· ιίοιι!ειιιιγάι·ειε ιι0ιιιιειι ειι Ηειιεε εε Βιιι

Με ιιιιιιιϋΒιιειι, - Μ εΜει· Βιιι; 8ειειιειειι Αιιειειι. εριε

Ιειιά Ιειειιι ειι€εειειιι ιι·ει·άειι. Αιιειι άιε ιιειιειιτειι ιιιιά

ειι€ειιιεΜ εεει·ειιειιιιειιειι Τιιιιιιιιιιι·ειι ιιι Κει·Ιειιεά εειιΙιεε

εειι ειοε ειιι ιιεειειι ειιι εΜε ΑιιειειιεεειιειιάΙιιιι8 άιι·ειι_ι

ειιι. ε:ε ιει άοειι νοιι ιιιιεειιειιι·ειιι ιΝει·ιε Μι· ιεάειι Βιε

ιιειιΙιει·, άεεε ει· ινειεε, Με ει· νει·τιιι€ι. ιιιιά Με εειιιε

Με Βεεειιειιιειι εειιι ιιιιιεε, ειιε ει· ειιιειι Τι·ιιιιιΚιιι·οι·ι

ειιιειιοΙιτ. ννειεε ει· ειιει· άε.ε,εο Μιά άιε Και· Μιιι ειιιειι

ιιιιεΙειειι ιιιο! ιιειιει·ειι Νιιιεειι ιιιιιιειειι ειε εοιιει:.

Μ. Η. Βει· Ιίειιριεινει·ιι ιιιειιιεε νοι·τιει.8εε νει· ιοι€ειι

άει·: Ει·ειειιε ινο1ιι.ε ιειι άιε Κο!ιεεειι, άιε Με πιιι άιεεει·

Ε'ι:ιεε ινειιι€ει· ιιεεειιιιιιιει ιιειιειι, άει.ι·ε.ιιι ειιιιιιει·Ιιεειιι

ιιιει:Ιιειι, άεεε άει· Βιειεετεε άοειι ιιειιιι€ει· νοι·ιιοιιιιιιι, ειε

Μι· εε ιιιειιει· ειιιιιιιειιιιιειι εεννοιιιιι ειιιά ιιιιά ειε ειιιιοι·

άειιι, εποε άιε ΖιιεΙιει·ιιιιεΙγεειι ευ ιιιειεΙιειι, Με ιιοειι

ειιιειιι.ιιειι ι:ειιιε άειιιιιειιειι $γιιιιιτοιιιε, άιε ειιι άειι Βιε

ιιετεε ιιΜνειεειι, νοιιιιιιιάειι ειιιά. 8ο ιιιειιεΙιει·, ιιιειιει·

νειειει:Με ΡΜ, Μιά άιιιιει ειιιάεοΙα πετάω ιιιιά άειε

Ι.ειιειι ειιιεε Μι· άειε Ι.ει›ειι ιιειι€ειι Μειιεειιειι νειιιιιι€ετι

ενει·άειι ιώιιιιειι. - Ζιιιιι ειιάειειι ινοΙΙιε ιειι ειιι άιε

ιει·οεεε Ψει·εειιιεάειιιιειι άει· ειιιΖειιιειι Πιεεετεει5.ΙΙε ιιιιι

ινειεειι, άιε ιιιειιιειε ιιεειι ειιιειιι $ειιειιιε ι›ειιιιιιάειι πει·

άειι ιιϋιιιιειι ιιιιά άιιι·ιειι. Με ΜάινιάιιεΙιε 'Ι'ιιει·εριε ιιιιιεε

ιιιιιιιει· Μεάει·, ειιι! ιιιιιιιι ιιιειιιιιειιιιιι ιιειοιιι ινειάειι. Με.

ειιει· άιε ΒειιειιάιιιιιΒ ιιιιεάειιι Ρ'ειΙε εΜε άιιιοιιιιιιε Μάι

νιάιιεΙιε εειιι ιιιιιεε, εε Μιιι άειε.ιιε ιιιιιιιιιιεΜε.ι·, άε.εε

άιεεεΙι›ε - ειιιιιιιεΙιειι ειιιεειιιεάειι - ειιι ειιει·ιιεειειι Μ

ειοετ Βιιι ει·ιοιιοτειι άιιιιετιεειιειι ΑιιειειΙτ νει· ειοε με”

Ιιειιιι, ιιιο άιιι·ειι ετιειι€ε ιιιιά Βειιιιιιε Βεοιιεειιτιιιιιζ Με

άιιι·ειι ειιρετιιιιειιτεΙιε Ριιιιιιιιι; άιε ιιεετε ιιιιά ρεεεειιάειε

Με ιιιιά Ι.ει›ειιεινειεε Πιτ ιεάειι εΜεεΙιιειι Ρειιειιτειι

ιυειδεειεΙιτ ινει·άειι Ιιειιιι. Μι ρει·εϋιιιιειι ιιεΙιε άιε Αιι

ειειιειιειιειιάιιιιιι.;, ιιειιιειιιιιειι ειιι Αιιιιιιιε άει· Βι·ιιιειι

ιιιιιι8, Μι· άιε ειιιειε ειιεΜ ιιειιι.ιι;ε.

Βιιοιιει·ειι:ειεειι Με Βεερι·εειιιιιιςειι.

Α. ΡοιιιιιευιιεΙι: Με ιιιει·εμειιιιεειιειι Ι.ειειιιιιι;ειι άεε

.Ιε.ιιι·εε 19ιι4_ΧνΙ. .Ιιιιιι·ειιιι8. ινιεεεεάειι 1905, νει·

ιιι.ε νοιι .Ι. Βει·ειιιε.ιιιι, ει. 8", 350 8ειιειι.

. Βει· Με Βι·ιιιιιιειιιιικι Μ ΙΩιι·ιεεεά Ιιειιιιιιιιιε νει·ιεεεει· ιιε

ιιιιι.ετ εειι άειιι άιιιιι·ε ΠΜ! άιε ιιιιιι Με ΑΜΙ. ιιι ειιιειιι Κιιι·οι·ι.ε

εει.τειιιιιε ινιιιτει·ιιιιιεεε, ιιιιι ειιιιιιιι·ιιειι ειυε ιιι1ει·ειειιι.ιιειιε

Ζιιεειιιιιιειιειειιιιιιχ άει· Μι Ι.ιι.ιιιε ειιιεε άειιιι·εε ει·εειιιειιειιειι

ινιειιιιι;·;ει·ειι ειιει·ερειιιιεεΙιειι Αι·ι›ειτειι ειι ιε·ειιειι. Με ειιι άιεεε

ιΧειεε ειιειιιιιάε ςειιοιιιιιιειιειι ιιιει·ερειιιιεειιειι .Νιιιι·ιιιιειιει· ει·

ιι·ειιςιι εισιι εειιοιι εειε ιειιιΒ·ει· Ζειε άει· θιιιιιει. _ιεάεε Ρι·ει.ιιι:ιιιει·ε,

άιι ειε ιιιιι Βει άει· Αιιινειιάιιιιες άει· ειιιριιιιιιειιειι ιιειιειι ιιιοι·ε

ιιειιιιεειιειι Μεεειιιιιιιιιειι άεε Μειιι.ι·ει: ΒιιεΙιειιε ιιιιά Νε.ειιει:ιιιε.

ιι·ειιε ιιι άειι νει·εειιιεάειιειι Ζειιεειιι·ιιι.ειι ειιιιιειιειι.

Πει· ι·οι·Ιιεε·ειιάε Χν1. 1ειιι·εειιιι; ιιι·ιιιΒι ινιειιει·ιιιιι ιιιιηςιιι:ΙιεΕ

;ιειιιιιι ειιεειιιιιιιειιιιιεεειιά Με ι.ιιει·ε.ρειιιιεοιι Υνιεεειιεινει·ιε Με

άει· Ι.ιεει·ειιιιι· άεε Ιει.ει.ειι άιιιιιι·εε ιιιιά ειιι.ερι·ιειιι. εοιιιιι άειι Βε

άιιι·ιιιιεεειι άεε Ρι·ειιιιιιει·ε νοιιιιοιιιιιιειι. ΑΜ ε.ιιειιιιιι·ιιειιειειι

ιιιιιά άιε Ριιιιι·ιιιειιιοιοςιε, άιε 'Γιιει·ιιριε άει· ιιιιιει·ειι Κι·ιιιιιιιιει

Με, άιε θειιιιι·ιειιιιιιε, Πει·ιιιιιτοτάιετιιριε ιιιιά άιε ιειειιει·ε ορε

ι·ιιιινε Οιιιι·ιιι·ι.ι·ιε εεω·ιιειιει κ·οι·άειι. Μιιιι·ειιά άιε θγιιιιιιοΙοι;·ιε,

άιε Κι·ιιιιΜιειιειι άει· Αιιι:;ειι. 0ιιι·ειι. άει· Νεεε. άεε Κειιιιιορι'ε

ιιιιά άει· Ζειιιιε ιιιιι· εεινειε ιιει·ιιειιειειιιιμ ειιιά. εε Με Μι· άιε

ειιι.ιειιιειιιε Ρι·ιιιιιε ει·ιει·άει·Ιιειι ιει. Αιιι Ηειιιιιεε _ιεάεε ειριιιιιιε·

ιιεειι ιιιιειι άι·ιι Κι·ιιιιιιιιειιειιιιιιιειι ειιςευι·άιιειειι Κεριιειε ιιε

..Δω

Με νει·2ειειιιιιε άιι· ειιιεειιιι€ειςειι Βιιει·ιιι.ιιιιι· Με ιιιιε·ειιιιιιειιειι

.Ιει.ιιι·εε ιιιιιειι€ειιιεςι. Βιιι 8ε.ειι- ιιιιά Αιιιυι·ειιι·εςιειει· ει·ιειειιιει·ι.

ειιεεει·άειιι Με ΑιιΠιιιάει1 άεε θειιιιιιιεειιιειι.

Ι)ι·ιιειι ιιιιά Αιιεετειιιιιιει ειιιά ειιι.. Β ε ι· ιι ιι ο ι ί.

 

Βει·ιειιιιηιιιιιι

ειιιεε Επρεπε ειιιειιιι: ιιι Νι·. 47'. θ. 487 ιιιιιεε εε ιιι άει·

ό. ΖειΙε άεε Αι·τιιιεΙε: Βιιι Γε!! νοιι «ιιιιρειιιςο ιιει·ρει.ιι'οι·ιπιευ

ειιε.ττ ΑΙιιει·ι.ε Ι.ιειιι·ιιιιειι - ιι ο ε ε ρ ιι ε ι. ε ιι ι ε ιι ε ιι ιιειεεειι.

Ρι·οιοιιοιιε άεε ΠΙΝ. Αιει·ιιειεεεε

άει· θιθεεΙΝεοΠείΒ Ι.ιινιειιάιεειιει· Αει·ει:ο

Μι Αι·ειιευιιι·8· νοιιιι 10.-12.- Απ. 1905.

Η. 8ιιιιιιιο,

Πιειιιιεειιιιι ιιιιει· άειι νει·ι.ι·αι; άεε Ηει·ι·ιι Πι·. Β. Κε. ιι ε: Πιο

Ριιιιειριειι άει· Πιε.εετεεεεΙιειιάιιιιιιι.

Βι·. Α. Κειιιιιειιιι ει·ιιιιιεε ειειι νοιιι νοι·ι.ι·ει.=ιειιάειι

ΑιιιιιΜ.ι·ιιιιι; άει·ιιιιει·, σε Ι)ιει:ετεε ιιιιει·ιιειιρι. ιιειΙΙιει· ιει, εάει·

σε Με ειιι· εΜε Βεεεει·ιιιιι.ι άει· Κι·ιιιιιιιιειτ ει·ειειειι 1888Εν άεε

ννειιει·ειι οι: άει· εειιιεειιι.ε ΗειιιιιιΒενει·Ιειιι' "Με ερει·ει.

ειναι Βιιιςι·ιιιΐειι ειι άιεεειιεειιειι ιι'ιιιιιιειι ιιι άει· ΗΒιιε άει·

ΖιιεΙιει·ειιεεειιειάιιιις ιιι Βεειειιιιιιι; πειιι, ά. ιι. οι: ει·ινει·ιει.

ενει·άειι «ω, άεεε νει·ιιιιιιάει·ιιιιε; άει· Ζιιειιει·ειιεεειιειάιιιη;·.

άιε άιιι·ειι άιε.ιειιεειιε Πεεειιιιιιιιιειι ενειιιιιεΙΙ ει·ι·ειειιι: ννει·άειι

ιιειιιι, άιε Ρι·οι,ιιιιοεε εεεεει·ι. Πε ιει Ιιειιειιιιτ. άιιεε Μι ειιι"

ιιιειιιειι Πιειιει.εε, ειιι.τεεειιειι νοιι νιιιιιει· Ιιιάιιιιι.ιιοιι, ειιι· Αε

ιειιιιιιιιιι· άει· Ορει·ιιιιοιι νει·ιιιιιεεειιιιε Με. Μειει "κι άει· 'Ι'οά

"Με Με εειιιιεΙΙει· ΒιιιΜει:ειιιιιε·. ειιιεε ιιοιιιει.ϋεειι Ζιιει.ειιάεε

ειιι. Με Βι·ιιιε.ι·ιιιικ πι» άιεεε Ε'οιε·ειι ειιιει· Ορει·ειιοιι Μιιι;

ννοιιΙ ιιοειι. Ι)ιεεε άιε Ψιάει·ετειιάειε.ιιιι;ιιειε άει· Ριιιιειιτειι

@με ιζετιιιαειε θιι·εάε νοιι ιιιιιεΙιτισιι εε ιιιιιιιιιι Μ., άεπι ειε

άει·εεΙΙιειι ει·Ιιει:ειι, Με νιεΙιειειιι ιιοειι άιε ριιιιιειεεΙειε ΕΠ·

ιιιιι.ι·ιιιιιιι. Ιιιι ιιιιι·ι€ειι ιιοιιιιιιειι ειιειι Ε'εΠε νοι·, άιε πω:

Βιειιετεε ειιιειι ιιιιιι·εειει·τειι ΗειιιιιιΒενει·Ιειιι ιιεειι άει· Ορε

ι·ιιιιιοιι άει·ιιιεεειι. Βει'ι·ιεάιςειιάε Κιε.ι·ιιιιε οιιιεει· Ε'ι·ιικειι ιιιιιεε

ερει·ιει·ειιάειι Αει·πειι ειιι· ρι·ειιι.ιεειιειι ΙιιάιΙιειιοιιεειειιιιιις

εειιι· ει·Μιιιεειιι εειιι.

Πι·. Β. Β.ειιε: Ιιι άει· Ιιιιει·ε.ιιιι· Μι·ά ιιι·ιιι·ιεειι νοιι άειιιιι

πινει· Ηει1ιιιη.ις Ιιει·ιειιι.ει; άοειι ιιϋιιιιειι Μι· ιιιειιι:ειε ειπε ειιιιιει·ε

Ρι·ο,ε·ιιοεε εεειιειι ιιιιά Με" πιο ινιεεειι, οι: ειιι Ηι.ειειιι., άεπι

ειπε Ορει·ει.ιοιι εενοι·ειειιι, Με Μιι·ιειι εοι! οάει· ιιιι·ιιι. ιιε

πειι ω” Με νει·ιειιιιιιε·ειιιιιιά Ορει·ειιοιιεννιιιιάειι ιιει Βιε

Βει.ιι:ειιι ιιιειει. εειινιιει· ιιειιει1 ιιιιά Ιιιιειιιιοιιειι ειιεςεεει.ιε ειιιά.

εε ιει ειιιιιειιιεάειι ιιιιιιιι·ειειι. ειιιε Ορει·ε.ι.ιοιι ειιιιιιειιει ειιι"ειι

εειιιειιειι, Με εε ιιιιει·ιιιιιιρι. ιιιϋα·ιιοιι Μι, ιιιιά άιιι·ειι ειιιιάιε

ιιειιεεΙιε Βειιε.ιιάΙιιιι,ς ειιιε Σ*ει·ιιιιιιιιειιιιιε>·_ άει· Ηιγιιοειιι·ιε ειιι

ειιειι·ειιειι, ννειε ιιιειει. Βειιιιι;ι. ιιιιά εκει. άειιιι άιε Ορει·Μ.ιειι

νοι·ειιιιειιιιιειι, ιιιιι ειπε ιιεεεει·ε ιιιιά εειιιιεΗει·ε Ηειιιιιι€ ιιι

ει·ειειειι. Κνοι·ειι εε Ιιειεςι, άεεε 'ν'νιιιιάειι Βει Πιιι.ιιετιιιει·ιι ιιιειιι·

Ιιιι”εΚι.ιοιιειι ε.ιιεςεεεεει. ειιιά Με ω θεειιιιάειι, ω ιιιιιιεΚειιιιε

Μ6ε;Ιιειιει· ινειεε ιιιιάειειιι ιιιεκει·ιιιιιι.ιςεε Μιιι ειιιειι ιιεεεει·ειι

Νιιιιι·ιιο:ιειι σε· ιιιιιιτει·ιειι Με ειιειιει·ι'ι·ειοε.

Με Η. Αρριιιε· ιιιιε;τ, σε Ηει·ι·ιι Πι·. Β.:ι.ιιε ειυε» άιε

νοιι άειι ΙΤιειικοεειι εε εειιι· ειιιρϊοιιιειιε Βειιειιάιιιιιι; ιιιιι Βιιι"

ΜΜΜ ειπε Βεειιιιιιιε ιιεΙιε.ιιιιι. εειειι.

Πι·. Β. Εεε. ιι ε: Βιιεε Βειιωιιιιι ειε ΗειΙιιιιιι.εΙ Βει Ι)ιειιειεε

ειιςειι·ιιιιάτ Μι·ά, ιεε πιιι· "Με ιιειιειιιιι. Ιειι ι:ιιιιιιιε ει.Ιιει·

ειοετ ειιι εειιιε Ψιι·ι:ειι.ιιιισειι:, άιι ιειι πιιι· άιε ινιι·ιιιιιιε·εινειεε

ιιιειιι νοι·ει.εΙιειι Ιιειιιι. Βιε _ιειει Με ειειι Μιιι ειιιειριεε ιι1εάι

Ιιειιιειιι. ιιεινιιιιι·ι; άειε Μιά Μιιι ειιι:Ιι ιιιιι άειιι 8ιιιιιοιιιιι άει·

Μι εειιι.

Πι·. Ο. Κο ρρε ιιιεειιι ιιι Ηι·ε·ιιιιειιιιι.; άει· νειιι νοτι.ι·ιι.;ειι

άειι ειιιι·ειιιιιι·ιειι άιε:ιειιεειιειι ιιιιά Βειιι·ειςιιιιςε-Κιιι·ειι άει·ιιιιι

ειιιιιιει·ιιεε.ιιι, άιιεε ννιιιιει·ιιιιε ιιιιειι νοιι ιιγάι·οι.ιιει·ιι.ρειι

τιει:Ιιει· Βειιειιάιιιιιι;· ειπε Βι·ι'ο1,ειε ι;εεεΙιειι Ιιει, ιιιιά πιει· νοιι

ΚιιιιΜιεεει·μι·οεεάιιι·ειι. ννεΙειιε πιιι· ειιιε νει·ιιιειιι·ιε (Η), Απε

εειιειάιιιιι; ιιει·νοι·ι·ιιι'ειι, πεσει· ιιιειιιειε Αοετοιιιιιιι·ρει· ιιιι Πι·ιιι

ιιιιι“ιι·ει.ειι Ιειεεειι.

Πι·. Β. Εεεε: Πιε ιιγάι·οιιιει·ειριε Μιά νιειιεειι ειιι·

Πιιιει·ειιιιειιιιις άει· ιιιιιιειιεειιειι Κω· ιιει·ειιι;εεοι;ειι, ιιιιά πινει·

ειε πιιι. ινεεειιιιιειιειιι Βι·ιοιι.:ε. 1)ιιοιι ιιιιι:ιι ιιιει· ειιι άει·θι·ιιιιά

ειπε, άιιεε ιιιιιινιάιιειιειει·ι ΨΒΙ'όειι ιιιιιεε; Μι· άειι ειιιειι ρε.εει

άιε Κιιιιε ιιεεεει·. Μι· άειι ε.ιιάει·ιι άιε ινιιι·ιιιε. νει· ιιιιειιι

ιωιιιιιιι. εε Μιιι! άειιιιιιι ειιι, άειι ΒιοΠΜιεειιεει ΙΙιΜΗΜ20ιι πιιι!

ειι ΙιεΙιειι; εοιεΙιεε ι:ιιιιιι ιιιιιιι άιιι·ειι νιειε Μειιιιιιιειι άει· Ηγ

άι·ειιιει·εριε ει·ιειειιειι.

Πι·. Θ. Κ ιι ιιι·ι·ε ιιιεει. _ιειεειιιιιι. ιιενει·

ενειιιιιεΙΙ ειιΓεειιιεΜιει·ειι Ορει·ειιιοιι εειιι·ειεει. άιε Πιιιιιει.εε

ιιι·ιιιιΚειι ειιιε Πιιι.ι.ιιιιι· ιιι·ειιιεΙιειι. Αιιε άεπι Βι·ιοιι:ε άιεεει·

Ι)ιιιιΚιιι·. εεε άει· 8ι.ιιιιιιιιιιι άεε ιιει·ειιιχεεεικιειι Ζιιειωι·εε

ΙιεΙιεε Με ω” άιιιιιι πιιι ιζι·εεεει· διειιει·ιιειε άιε Ρι·ιι;ςιιυεε

Εοι·ιιιιιιιει·ειι, σε ιιιιά Με άιε Ρειιιιειιιειι άειι ομει·ιιιινειι Βιιι

με; νει·ι.ι·ειςειι νι·ει·άειι. Βιειιι ιιιιιιι άειι Ζιιειιειαειιιιιι ιιιειι

πειιι;; ιιεεεει·ιι, ειειιι. Με" ιιιιι ι·ε.εειι Βει ριει·ιιι€ειι Μει

ιειιΙει·ιι ινιεάει· ειιι· ι”ι·ιιιιει·ειι Ηειιε ειιειειρειι. άε.ιιιι ειειιι ιιι:ιιι

Ιιειιει· μια νοιι άει· Ορει·ειιοιι ω, εε εει άειιιι, άιιεε ειιιε

ει· ειι ειιιει·

-_) -= ε .μ.....___.* -.-_3
ε-- (ΜΗ-ι- Μ



Ιιιά!εει!ο ν!ι.ιι!!ιι νοι·!!ει<ι·ε, νεο ιιι. ά!ε Ορει·ε.ι!οιι ει! ιιιιά σε ε!ε!ι

νει·8·ειιοιιιιιιειι νσει·άειι ιιιιιεε, ο!ιπε Β.!!ε!ιε!ε!ιι επι' άεε Β.ειιιι!ιε.ι

άεε Π!ιιει·!ΡΕεε.

Πι·. Κ. ιιιιιε!ι1ε ιιι! ιιε!ιιει· ειιιειι!ιιιοι·!εε!ιειι Κ!!ειιιε! ά!εεε!!ιε

Βι·Πι!ιιιιιι.2. ιι·ε!ε!ιε εε!ιοιι νοιι Πι·. Πε ιι ε !ιειοιιι ννιιι·άε, άεεε

ε!ιιε ιιιιιιιε Πε!!ιε νοιι !Τι!.!!ειι άεε Π!ε!ιειεε νοιι !ιιιει·ιι!ε!.ειι

!!!ιει·εε!ιειι νν!ι·ά, ινε ειεε ά!ε ει·ειειι $γιιιριοιιιε άεε Πιε!ιειεε

ιιιι άειι Θειι!ιιι!οι·ειιιιειι ε!ε Ρι·ιιι!ιιιε νιι!νεε ειε. ιιιιεεει·ιι.

Πιιιει· άειι Ε”!!.!!ειι νοιι Ρι·ιιι·ιιιιε, ι.ιιε!ε!ιε άειι (!γιιιι.!ιο!οε·ειι

!ιι άει· 8ρι·εε!ιε!.ιιιιάε ιιιιιειιε!ιειι, ιιιιάει. ιι!ε!ι !ιιιιιιει· ειπε "Με

Αιι2ε!ι!. !ιι άειιειι άει· Ρι·ιιι·!ιιιε ιι!ε!ιι ά!ε !!'ο!ςε ε!ιιει· !ο!ιει!ειι

Ηειιιιιι!ει!ιι·ειι!ιιιιιι.ι, εοιιάει·ιι άειι Π!ε!ιειεε !ει..

Πι·. Α. Κε!!ιιιιιιιιι ι.ι!ιιιι!ιι εεε!! εε!ιιει· Βι·ι'ε!ιι·ιιιιιι·

ε!ιιειι εο !ιιιι!;ειι Ζιιειιιιιιιιειι!ιε.ιιε· 2ιν!εε!ιειι Ρι·ιιι!τιιε νιι!νεε

ιιπά Ι)!ε!ιειεε, Με !!ιιι ά!ε Ι.ε!ιι·!ιἱ!ε!ιει· ει·νιιιιι·τειι !εεεειι,

!ειιιιιιειι ιιι ά!!ι·!'ειι. Ρι·ιιι·!ιιιε νιι!νεε !ει εε! ιινε!τειιι !ιιιιι!!.ιιει·

Β'ο!ιιε νοιι Πιιάοιιιειι·!ι!ε, ννι!!ιι·ειιά ειιάει·ει·εε!ι.ε εε! [)!ιι!30!88

Ριιιι!ιιιε οιι πω. Βι· ιιι" εε! Βιιάοιιιειι·!ι.!ε ε!ιιε ι·εάε!ει.ο

ι·!ε‹:!ιε Νειιι·οεε (8 ε !ι ιι Ι τ. ε ε) οάει· ά!ι·ε!ιιε Ρ'ο!ιςε άεε !!!ιιοι·ιι εε!ιι.

ΡιοΕ. Πι·. Κ. Πε!ι!ο ιιι!!ε!ιιε ειιιι!ιι·ειι, σε !ιι Πειιιεε!ι

!ιιιιά, ερει!ε!! !ιι άει· Αιιειιι!τ. νοιι Νοοι·άειι, !ι!!ιι!εε!ι ά!ε Γοι·ιιιειι

άεε εοι;ειιε.ιιιιιειι Νε!ιειιιι!ει·ειιά!ε!ιειεε(Βι·οιιεεά!ε!ιειεε! νοιι άειι

εενν!!!ιιι!!ο!ιειι Γοι·ιιιειι (ριιιι!ιι·ειιιοεειιει· Πιιι!ιειεε)ιιιιιει·εε!ι!εάειι

ενει·άειι, ιιιιά σε ε·ειιιιιιιε ά!εεει· Πιιι:ει·εε!ιε!άιιιιε ά!ε Βεειι!τειε

άει· ά!ειει!εε!ιειι Κιιι· νει·εε!ι!εάειι ειιε!!ε!!ειι.

Πι·. Β. Πε ιι ε: Β!ιιε άει·ιιι·ι!ι.ιε Πιιιει·εε!ιε!άιιιις ιιι!ι·ά,

"ειε ερε2!ε!! ά!ε 'Ι'!ιει·ιιρ!ε !ιειι!!!!. !ιι άει· Νεοι·άειιεε!ιειι Κ!!ιι!!ι

ιι!ε!ιι ιιειιιιι.ε!ιι. Με!. ν. Νοοι·άειι ερι·!ε!ιι. ε!ε!ι !ιι εε!ιιειιι

!Ν*ει·!ιε !!!ιει· ά!ε Ζιιε!ιει·!ιι·ειι!ι!ιε!ι ιι!ε!ιι εεει!ιιιιιιι ει» ε!ιιε

ιερει!ε!!ε Τ!ιεοι·!ε !!!ιει· ά!ε Βιιτει.ε!ιιιιιιι· άεε Π!ε!ιειεε Με. Π!ε

!4'ι·ιιιιιοιιειι άει;ειςειι ει!ι!ϋ.ιειι, άιι88 !ιιιιιιει· ε!ιιε Βι·!‹ι·ιιιι!ιιιιιιι·

άεε Ριιιι!-ιι·ειιιι εε! Π!ιι!›ει.εε νοι·!!ει.ιε, ειιιννεάει· ε!ιιε οη.ιειι!εε!ιε

οάει ε!ιιε ιιιιι!ιι.!οιιε!!ε. .

ΡΜ. Πι·. Κ. Πε!ι ι ο Πεμ. εε ά!ε ιιιιιιε!!ειιάε Π!!!'ει·ειι:

ιιι άει· Ζιιε!ιει·ειιεεε!ιε!άιιιιιι _!ε ιιιιε!ιάειιι, οιι νοιιι Πιιι!ιει!!ιει·

!νε!ειι!ιι·οι οάει· Ηειειρι·ιιιιιιι·ιιιε ιζειιοεεειι ι.νει·άειι, ν!ε!Ιε!ο!ιι

άεάιιι·ε!ι ιιι ει·Ιι!ιιι·ειι !ει. άε.εε ά!ε Ηειει·ρι·εριιι·ειε !ιιι Πιιι·ιιι

ινειιι€ει· ιιιιεεειιιιτει ιι·ει·άειι ει!ε !νε!εε!ιι·οι.

Πι·. Β. Βει ιιε: Α!ε Βεννε!ε άιιι”!!ι·, άιι.εε νοιι ν!ε!ειι

Πιε!ιει!!ιει·ιι ά!ε Κο!ι!ειι!ιγάι·ιιιε ιπι Ηει!'ει· νοιιι Οι·ιι·ειι!ειιιιιε

!ιεεεει· ειιει:ειι!!ιπ ννει·άειι ά!ε ά!ε_!ειι!ε·ειι !ιιι Βι·οι, !ιιιιιιι ά!ε

'Ι'ιιιειιε!ιε ά!ειιειι, άιιεε Γεω ε.!!ε !·ιιι!ειιιειι. ά. !ι. εε!ε!ιε, ά!ε

ιι!ε!ι !!!ιει!ιιιιιρι ϊ!!ι· !!ιιι'ει·!ιιιι·ειι €!;:!!ει1, άιιι·ε!ι Ηείει·άϋ!.ι εε!ιιιε!!

:ιιι Κϋι·ρει·€ειν!ε!ιι. ιιιιιε!ιιιιειι, !ιι άει· Βειςε! ευειιι· ιιιιι ε!ιοιι.

1 Η. ιιιιι!!ε!ι. Π!εε !ιε.ιιιι άοε!ι ιιιιι· άε.ιιιι ειιιιι!!ιιάειι, ινειιιι άει·

Ηιιι“ει· και ιιιιεςειιιιικι νι·!ιά.

Ρι·οι. Πι·. Κ. Πε!ι!ο !‹ειιιιι ε!ιιειι Γε!! νοιι ιιι!ι.ι.ε!·

εε!ιννει·ειιι Π!ιι!ιειεε !ιε! ειιιειιι ειι.ιιιι 60:!ε.!ιι·ιιιειι Αι·πιε, άει·

ιι!ε!ι εε!!ιει. εε!ιι· 8ειιιιιι !ιεοΙιεε!ιτει. !ιιιι ιιιιά άει ε!ε!ι επι ννο!ι!

ειειι ι!!!ι!ι, ινειιιι ει· εε!ιιε Νε!ιιιιιιε_· εε ε!ιιι·!ε!ιιει., άεεε ει· σε.

1-1!ι, ρΟι. Ζιιε!ιει· !ιιι Ηε.ι·ιι ειιεεο!ιε!άει. Π!εεει· Αι·πτ. Μ". ιιιι

ειεε ά!ε Βεοεεε!ιιιιιιε ιι·ειιιεο!ιι. άιιεε Με! ιιιινει·ιι.ιιάει·ι.ει· Νε!!

ι·ιιιιςεινειεε άει· Ζιιε!ιει· ιιιι Ηιιι·ιι επι !ιι-!ιι ρΟι. ε!ιι!ιι. εο

!οιι!ά ει· Ριιιι!ιι·ειιι!ιι ει·ιιιιε!ιι.

Πι·. Β. Εεεε: Ιιι άει· ν. Νοοι·άειι'εε!ιειι Κ!!ιιἰ!ι ε!ιιά

ίι!!!ιει· εε!ιι· νιε!ε Υειειιε!ιε ιιι!ι (!ι·ρι·ιιιιειιιι·ε.!ιιειι, ειιει!ε!!

Ρειι!ιι·εεερι·ερει·ειειι. 8·ειιιιιε!ιτ ιι·οι·άειι. Πε. πιειι ιι!ιει· ιιιιι· ιιε

Βιιι!νε Βι·ίο!ι.ιε !ιεο!σεο!ι!.ει. Μι., !ει. _!ειιτ ά!εεε !!ε!ιε.ιιά!ιιιιε·

ιιιιιιι·ειιε!ιειι ινοι·άειι. θεια ιιιιεε;εεε!ι!οεεειι !ει. άιι.Ιιε! ιι!ιει· ιιοι:!ι

!ιιιιιιει· ιι!ε!ιτ, άιιεε ιιι!ιιιιιι.ει· ε!ε!ι ε!ιι Γε!! !!ιιάει, εε! άειιι πιειι

άιιι·ο!ι ά!εεε Βε!ιιιιιά!ιιιιιιι· ειιιειι ι;!!ιιει!ις·ειι Πι·ίο!ες ει·!ε!ιι.

Πι·. Ο. 'Ε!ι!!ο ιιιιιε!ιι. άει·ε.ιιι ιιιιιιιιει!ιειιιιι, άιιεε !ιειιι

ιιιιιιιι;ε εγειειιιιιι!εο!ιε Βειι·εςιιιιςε!ιιιι·ειι ιι!ε!ιτ !ι!οε ιιι!ι Ζειιάει·

ιιρριιι·ιιιειι, ι-ιοιιάει·ιι ιιιιε!ι ιιι!τ. ε.ιιάει·ειι Αρριιι·ειιειι εε! Πετε

!ιι·ιιιι!ιειι ιιπά άει·ι;!. ει·ίο!ι.ιι·ε!ε!ι άιιι·ε!ιε·ει!!!ιι·ι ννει·άειι. Πιι. ειιιά

ε. Β. ά!ε Αρρει·ιιτε νοιι Ηειε !ιι !ν!ειι ιιιιά ά!ε Αρριιι·ειε

νοιι '1'!ι!! ε, ά!ε νοιι Πει: ινε.ι·ιιι ειιιιιιο!ι!ειι ννοι·άειι. Πιεεε

Αρριιι·ει.ε ειιιά Με!! εο!ιοιι !ιι ε!ιι!;ειι Αιιει.ε!ιειι ιιε!ιι·ιιιιε!ι!!ε!ι.

ε. Β. Με! Πι·. ν!ει! ιιι;!ιο! !ιι Ρει·ιιιι.ιι ιιιιά εε! !νε!εε ιιιιά

Η !ι·εο!ι !ιι Βενιι!. Α!εο !ιι ά!εεειι Βιι!άιειι !ώιιιιειι _!ειιι ειιο!ι

Πιιιεετεε!ιι·ιι.ιι!ιε ιιι!ι Βεινει.ιιιιιΒε!ειιι·ειι !ιε!ιιιιιάε!ι ινει·άειι.

Πι·. Π. Πιι ε!ι!ιο!ι.π ιιιιιε!ιι άιι.ι·ιιιιι ιιιιϊιιιει·!ιειιιιι, άιιεε

ε!ιιε ι·ειο!ι!!ε!ιε Ε!ε!εο!ι- πιειι. Β!ινε!εεει·ιι!!!ιι·ιιιιε· !ιε!ιιι Π!ε.!ιε·

ι!!‹ει· !ιεάειι!ι!!ε!ι !ει. Π!ε !!!ινε!εε!ώι·ρει· ι.ιε!ιειι εε! άει· Πιηάιι

ι!οιι ε!ιιε ειι.ιιι·ε Αεε!ιε, ινε!! 8ε!ιινεϊε! ιιιιά Ρ!ιοερ!ιοι· Ζιι Βε!ινι·ε

Μ· ι·εερ. Ρ!ιοερ!ιοι·ειιιιι·ε οιιγά!ει·ι. ινι·ι·άειι. Πἰε Ράιιιι2ειι!ι!!ιρει·

άιιεεεειι ιιιι!ιειι ε.!!ιιι!!ει:!ιε Αεο!ιειι. Πε! νοι·νι!ερ;ειι‹Ιει· Ι!!ε!ει:!ι·

Γεειι. !ι)!ινε!εεειιιιι!ιι·ιιιιιι ιιιιιεε άιι!ιει· ά!ε !!!ιιιιι!!ιιι!εεεειιι !ιει·ε!ι

εεεειιι, Μ! Ρ!!ειιιειιιιιι!ιι·ιιιιι.ι ςεειε!.ςει·ι ιιιει·άειι. !!ε!ιιι Μεεε

ιεε !ιε!ιειι Μι· ιιιιιιιειιι!!ε!ι ά!ε Βιιιιι·ε!ιιιοιι!!ιει!οιι Ζιι !!!!ι·ε!ιιειι

ιιιιά !ιιεει ε!ε!ι άιι!ιει· ε!ιι εεά!ιιιιιιιιιιε!οεεε θεειιιιιειι άει·

Ρ'!ε!εε!ι- ι·εερ. Β!ιι·ε!εεει·ιι!ι!ιι·ιιιιιι ιι·!εεειιεο!ι.ιϊι!!ι:!ι ιι!ε!ιι ι·εε!ιι

Γει·ι!ιιειι. ινε ιιι!!εεειι άιιι·ιιιι Γεει!ιιι!ιειι. άειεε άει· !!!ε!›ει!!‹ει· !ιι

ειπετ !.!ιι!ε Γετιεεεει· εε!!! ιιιιιεε; Ε!νι·ε!εε!(ϋι·ρει· ιιιιιι!”!!!ιι·ειι

Μ. ιιιιι· !ιι ευ πω: ι·ιιι!οιιε!!, Με εε ιιοινι·ειιά!ε !ει. ε!ιι 5ι!ε!ι

ειοΗιιΙε!ε!ιι;ειι·!ε!ιι ιιι ει·ιιε!ειι. Πει Βιιιιι·ε!ιιιοιι!!αιι!οιι κι! νει·

!ι!!ιειι, !ει. ι·ε!ε!ι!!ε!ιε Ζιιιιι!ιι· ιιιιιιιειιι!!ε!ι νοιι Β!ιιι.!.;;ειιι!·!εειι

ιιειιιιειιά!;;, ά!ε ε!ε!ι ειιάειιι τω· ά!ε 8!.ε!ι;ΘΠΙΠε άεε Β'ειιιιε!ιιι.!

ιεε Με !'ε!ι!!‹ε! εε!ιι· ειιι;ιιειι. Με Π!ι!ι !ειιιι.ει ιι!εο: Β`ειι, Βιω

ιιειιι!!εε ιιιιά Εινιιε!εε, !ει2ιει·εε ε!ιει· ιιιιι· ιιο ν!ε!. Με ιιιι!ιεά!ιη;ι

ιιοιιιιειιά!Β· ω, ιιιιι άειι Ε!!»νε!εεεεειιιιιι! άεε Οι·ιιειι!ειιιιιε 2!!

! ."π!;άθ"Β. !:!ιιιιε νει·ννιι!ιι·ι ε!ε!ι άιιεεεειι, ει· !ιιιιι.ε !ιε!ιιιιιιι

τει, άεεε ε!ιιε ι·ε!ε!ι!!ε!ιε Β!ινε!εεει·ιιιι.!ιι·ιιιιις Πιι· ιι!!ε Πιιι!ιειι

!ιει· ειιι Ρ!ε.ιπε εε!. Πι· !ιιιι επ εεεε!ιειι, άιιεε ιιι άει· Ν-οει···

άειι'εε!ιειι Κ!!ιι!!ι άιε ΒΜειεειιιιιιιιι.!ιιιιε Πιι· ιιιιιιιε!ιε"Πιε!ιειι

!ιει· εε!ιι· ννεεειιι!!ε!ι !ιεεε!ιι·ιιιι!ιι ινιιι·ι!ε. Πεεεεειι !!!90!!!·θ_ ω'

εἰε!ι ιι!ιει· άιιι·ε!ιιιιιε ιιιειιάειι. άεεε πιειι ιιιι·- ιι!!ε Πιιι!ῖι8!!!€8ι°

εἱιιε ε!ιι!ιε!ι!!ε!ιε Π!ιιι. ιιιιΓει.ε!!ε, άειιιι άιι.ιιιιι ι.νει·άε.άει· Εο:

άειι άει· ιιιά!ιιιάιιε!!ειι Τ!ιει·ιιριε νει·Ιε.εεειι. νιε!ε!ιε εειιιέιι·ωιι

ε!ε!ιι: εεε!! ειιι Ηειιριρι·ιιιειρ άει· Βε!ιιιιιά!ιιιιε· ιει ιιιι ει·

!›ειι ιιιιιεε.

. Τειεεειιεειιι·ιεΙιτειι.

 

Ρει·εοιιε!!ε.

- ω" ()!ιεΐ άει· νει.ει!ιιει··νει:ινεΠΠΠ8 Με

Π!ιι!ειει·!ιιιιιε άεε Ιιιιιει·ιι ιετ. Με Πιιε!ιεά άεε νεω

ι·!ιιιιι·!ιοιιι!ιεεε ιιιιά Ιιιερε!ιιοι· άει· Ηιιιιρινει·ινιι!ιιιιιε . Για Μπιά

ιιν!ι·ιεε!ιείι, νειει·!ιιι!ι·ει·ει Πι·. ιιιεά. Ν ε. ε ο ι· ε !ι ι. ει·ιιιιιιιιι

πετάω. _ .

- Πει· Ι.ε!!ιιιιεά!!ιιιε Πι·. Π ε ο Β ε ι· τ. ε ιι ε ο ιι ω!. ειιιιι Η ι ι

ιι·Ι!εάε άεε Μεά!ειιιε.!!ιοιιεε!!ε !ιειιιι Ηειιάε!ε

ιιι! ιι !ε τε ι· ! ιι ιιι ει·ιιε.ιιιιι. ινοι·άειι. Ο _ _

_ νοι· !ιιιι·ιειιι ως!" άει· ι“ι·ιι!ιει·ε ρι·ειιεειεε!ιε Βιιιε.τειιιιιιι·

ειει· Πι·. Β`ι·ε!!ιει·ι· Βο εε ι· ι. ι. ιι ε! ιι ε ν. Βε! Ι !ιε άεε ιι εε!

ιιειι 70. Ο ε ε ιι ι· τ. ε ι ε ει. Πει· .! ιι!ι!!ε.ι· νιει· ιιι·ειι!'!!!!€]ι9ϋ Απ!!

ιιιιά ιιιι!ιιιι Με εο!ο!ιει· 1859 ιι.ιι άει ειιιιιιιεε!ιειι !!3ιιρεάιιιοιι ιιιιε!ι

Με.ι·ο!ι!ιο ιε!!. ιιιιι άειιιι !ιιι !'ο!ιι;ειιάειι ξιιι!ι1°Θ Η!!! ι!" !πθ988!·

εε!ιειι Βιιρεά!ι!ιιιι ιιιιιει· άειιι θι·ε.ι'ειι Β ιι !ειι ιι ιι τ; Με Με·

ε ε. ιι ά ε ε !ι ει. ι ι ιι ε. ι·2 τ. ιιιιι:!ι Οιιι.εειειι :ιι ,=ιε!ιειι. .νοιι άοιι.

!ιε!ιιι€ε!ιε!ιι·ι., ιιν!άιιιειε ει· ε!ε!ι άει· νει·ννε!ι.ιιιιε εειιιει· θιιτει·

ιιιιά !'ιιιιε!ει·ιε νοιι Αιι Επι; 1888 - Βιιάε Ι89θ Με ρι·ειιεει

εε!ιει· Ιιειιάνιιιι·ιεε!ιειιειιι!ιι!ειει·. . ι . '

- Πει· Αετε!!ιιιι.ι.ιεε!ιε!! άει· Οιιει·-Πι!ιιιιι·-άΙεάιιιιιιι!νει·νιιε!ι.ιιιιις

Πι·. 8 εεε ιι ειο νι Μ: !ιι·ειι!ι!ιε!ι.ε!ιε!!ιει· ιιιιι Πιι!ιοι·ιιι ιιιιά Ρειι

ε!οιινει·εεεε!ι!εάειινοι·άειι. _

- Πει· Βειιιιιτ.ε ί”!!ι· εεεοιιάει·ε Αιιί!.ι·ι1εε νι. Κ!εεεε άιε! άει·

θεοι-Ι!!!!ι.ιιι·-Μεά!ε!ιιε!νει·ινε!ιιιιιις Πι·. ιι ιιι ε ιι ε Κ ι Μ ΝΠ!

ει.ε!!ν. Ιιε!ι.ει· άεε Βε!ιοι·ειοι·ιιιιιιε άει· Γε.!ιι!!ι

ειιι· Διι!'ει·ι!ειιιι;.ι νοιι Μεά!ειιιε!ρι·ιιρει·Μ30Π

Ε!! ι· ε Μ ιι ι Μ.: ει·ιιειιιιι ννοι·άειι,

- Πει· Αιιεεε!ε!ιιιιιιιε !ιι άειι Κε.-ιιιρ!'ειι ε·ει·ιθΠ

ά!ε .Ι εριιιιει· !ι ε! Ροι·ι.-Αι·ι!ι ιι ι· ειιιά ιιιιε!ιει.ε!ιειιάε

Πι·άειινει·Ι!ε!ιειιννοιάειι: .

Πει· δι.. !ν!εά!ιιιὶι·οι·άειι Π!. Κ!ιιεεε ιπι!. δο!ιιιιει·

ιει·ιι -- άειιι θε!ι!!!ι`ειι άεε ΟΙιει·ει·ει.εε άεε εενι·ε.ει.ορο!ει· Πετι

ιιε!ιοερ!ι.ε!ε, Πι·. Ο !ι ε ε! ει. ιι ο ιιι. _

Πει· Μ. νν!ιιά!ιιι!ι·οι·άειι ιν. ΚΙιιεεε ιιιιι. Βε!ιινει·

ι.ει·ιι - άειι _!!!ιι€ει·ειι Αει·ειειι Πι·. 8ιε.ι·ιι!›ει·ιι ιιυά Πι·.

Κε ι'ε!!, νοιι άει· 18. ι·εερ. 87. Ρ!οιιειιεειιιρεεε. ν'

Πει· Μ. 8!.ιιιι!ε!ιιιιεοι·άειι Π. Κ!ιι8.8Θ ιιιιι εε!ιινει·ι.ει·ιι

- άειιι ε!ιει·ειι Αι·ει άει· Η. Ριοιτειιεειιιρεετε. Π!!;:·Ϊ!!!'2θ!!!·!0 Η

ιιιιά άειιι _!!!ιιεει·ειι Αι·:ι. ά!εεει· Βιιιι!ρειε. Πι·. Βειιιινε!ά

Με Πει· ιζεεειιννει·ι!ς νει·ιι!ιεε!ι!εάειε ε!ιειιιε!ιεεΝ Αι·ει άεε

Βει·ις!ιιει!ιιιιε άει· Ιἰιιἰεει·!ιι Κιιι!ιιιι·!ιιιι Π. Πι·. Ε· ο ιιι! ιι ιιι!.

ειιιιι νν!ι·!ι!!ε!ιειι 8ι.ιιιιιει·ει !ιεϊάι·άει·ι. ινοι·άειι.

--- Με Ρει·!εει· Λ!ιιι.άειιι!ε άει° Ν! !Β86!!89ΙΜΠο!!

Μ.: !ιι !!ιι·ει· !εΙ.2!;ειι .!ε!ιι·εεε!ιιιιιι.ιι Με! άει· νει·ιει!0ΠΕ (Μ'

Ζε!ι!ι·ε!ε!ιειι Ρι·ε!εε !ιι άει· ιιιεά!ιιιι ιεε!ι ε ιι Α ε τει·

! ιι ιι ι; άειι Μ ο ιι ι γ ο ιι- Ρ ι· ε ι ε άειιι εειιιει·2-ιι άιιι·ι:!ι )εειιιε

ειιει·ε!ι!ει.!εο!ιειι Νε!ε·ιιιιεειι !ιε!ιειιιιι. Βεινει·άειιειι 'Δια. Ι ιι ιι!

!ι!εο!ιι ε επ εε!ιιε Βε!ιι·ιΓι !!εει· άειι ιιεει,ιι·ιιει.ειι, (16!11'8.Πο!ι νεο

Κο!ιιι!ιι !ιι άει· Ο!ι!ι·ιιιε!ε νει·Ι!ε!ιειι. Πειι Η ι· ε ιι ιι ι- Ρ ι· ε ι ε

ει·Ιι!ε!!; Πι·. Ε” ι· ε ά ε ι· ι ο Β ο ι· ε! Πιι· ιιε!ιιε Αι·!ιει!.ειι ιι!ιει·.Ο!ιο

!ει·ει ιιιιά Ρεει. ιιι Βει!ε!ιιιιις Ζιι άειι ιιιιι!ιειιιεάειιιεε!ιειι_Ρι!πει·

!”ιι!ιι·ιειι.

- Π!ε Βεά:ι!ιτ!οιι άεε .!ιιιιιιε, άει· νοιι ξ'ε!ρει·ε ΒΘΕ!'ϋΡώπω!

!ιιιει·ιιει!οιιιι!ειι Ζε!ι.εε!ιι·!!'ι Πιι· Πεεε!ιιε!ιι.ε

άει· Μεά!ιιιι ιιιιά ιιιεά!ιιιι!εε!ιε ί:!ευΒ·ι·ερ!ιιε,

!ιιι!ιειι Με Νεε!ιι'ο!εει· άεε _!!!ιιι.ιει νει·ει.ιιι·!ιειιειι Ρι·ειεεεοι·ε

νιιιι άει· Βιιι·ε;. ΡΜ. Πι·. Ν!ειι ινειι!ιιιιε ιιιιά Ρι·οι°. Πι·.

νιιιι Πεει·ειιιιι (!ιε!άε !ιι Ιιεγάειι! !!!ιει·ιιοιιιιιιειι. Πιειε·

ι·ει· νι·ιι·ά άειι ιιιεά!2!ιι!εο!ι ιι·εοιι;ιιιιι!ι!εε!ιειι, !ειπιει·ει· άειι ιιιεάι

π!ιι!εε!ι-ιεεεε!ιιε!ιι!!ε!ιειι Τε!! άεε άιιιιιιε !ε!!:ειι.

Ν ε !ι ι· ο ! ο ε ε :

- ν ει·ειοι·εειι ε!ιιά: Ι) Αιιι 25. Πειειιι!ιει· !ι!ει·εε!!ιει

άει· Π!ι·ε!ιιοι· άει· !ι!εε!κειι Αιιιιειι!ιε!!ιιιιειιι!ι. ΡΜ. Πι·. .!ει·ο!!ε!

Ν. Κοε ιειι !!.ιιι: !ι !ιιι Α!ιει· νοιι ό! .!ε!ιι·ειι. Πει· Ηιιιεεεε!ιιε

ι!θ!!θ. ινε!ε!ιει· εεἰι 1888 ιιι·ιι!!ε!ι ι!!.ιιε ινιιι·, ιιιιιι;!ει·ιε ιιιιο!ι Με

Ρι·οιεεεοι· άει· Αιι€ειι!ιε!!!ιιιιιάε επι Κ!!ιι!εε!ιειι Ιιιει!ι.ιιι άει·

θι·οεε!!!ι·ει!ιι Η ε! ε ιι ε Ρε νι! ο ιν ιι ει ιιιιά Με !ι!!ιι!εο!ιει· Ριο

ιεεεοι· επι Ν!!ιο!ιι!·Μ!!!ι.ιιι·!ιεει›!ιιι!. !Ω!ιιειι ειιει!!!ιι!!ε!ιει·ειι Νε

!ιι·ε!οε !ιιἱιιΒ·ειι νν!ι· !ιι άει· ιιιιε!ιειειι Νιιιιιιιιει·. 2) Ιιι Μοε!ιιιιι

άει· Ρι·!νειάο2ειιι ι!!ι· μιιι.!ιο!ει.ς!εο!ιε Αιιιιιοιιι!ε Πι·. ν ι !ι ι. ο ι·

ιν ο ι·ο !ι!ενν !ιιι 42. Ιιε!ιει!ε_!ιι!ιι·ε. Πι· ννιιι·άε Μι!ιι·ειιά άεε

!ειιιειι Αιι!”ειε.ιιάειι !ιι εε!ιιει· !νιι!ιιιιιιη;. ενο ει· ε!ιιε Ζιι!!ιιε!ιι

ιιιιά νει·!ιιιιιάει.ιιιιοιι Πιι· νει·νι·ιιιιάει.ε άει· ι·ενο!ιιι!οιιιι.ι·ειι



Με

Κειηριεεηοεεεηεεηηιτ ειιιε·ει·ιειιτει. ηηιιε, ηει ειηει Ηειιεειι

ειιιιηε·- άιιιο1ιε Μιιιηιι· ει·εοηοεεειι. Νηι:η Δηεοινιειιιιιεεειιιει·

ιηεάιειηιεεηεη Βιιιάιεη ηη άει· Νοε1ιεηει· Πηινει·ειιητ ι ά. 1888,

1ιεεε Ψ.'ειιιη Με ι'ι·ειρι·ηηιιειει·εηάει· Απε ιη 1:Ιοεηε.ιι ηιεάει·,

ηηά 1ιιιηι1ιι.ιειιτε ειι:η εριιτει· Με Ρι·ινετάοεεηε ηη· ρηιηοιοε;ιεε1ιε

Αηετοιιιιε :ιη άει· άοι·τι;;ειι Πηινει·ειι.Μ. Ιιπ νοι·ιεεη .1ηηι·ε η·ηι·άε

ει· :ιιιε νιεερι·ηεεε άει· Μοε1ιηηει· ιιιει·ηρεηι.ιεοηειι θεεε11ει·ηειτ.

εεη·11η1τ.

νοιι Πηινει·ειτέιιεη, ιιιε-ιι. 1ηειιιηιεη η. Κοηετεεεεη.

- ΑΜ' άεη ηειιει·ι·ιεηιειειι 1ιεηιετιιιι1 άει· Ηγε;ιεηε

ειιι άειη Κιιηιεοηεη Ιηετ.ιιηιάει·θι·οεει'ητειιη

Ηε1ειιε Ρεννιοι.νηη ιετ ΡΜ. Θ. 1ν.Οιι1οριη11ι·ιιιιει·

Ρι·οιεεεοι· άει· Ηγειεηε ιη 1)οιρε.τ, άειιιη ιιι Οάεεεε1ηει·ηιεη

ινοι·άεη.

-Ζιιιιι Βε1ιτοι· άει· Ηε1ειηι;ιοι·εει· Πηινει·ει

ιιιτ Μ. ηη 5ιε11ε άεε Ζωη Βεηε.τοι· ηειιιι·άετιειι Ρι·οιεεεει·ε

ην τεά ε , άετ ιι·ιι1ιει·ε 1ηηε_ιει.1ιι·ιιςε Ιιιηηηει· άιεεεε Αιηεεε, Ριο-'

ι'εεεοι· 1)ι·.Εάν. Ηιε1τ ει·ιιηηηι; ηιοι·άεη. .

- Αη άει· Πηινει·ει1ε.ι Η η η ο η ε η ιει άει· Ρι·ινε.τάοηεητ Πι·.

ΗεηεΝειιιηηγει· εηηι ηηεεει·ητάεητιιοηεη Ρεο

Γεεεοι· κι» Η:ιιε- ηηά Νεεειιητε.ηη1ιειτεη ηηά Με

εοιηηει εηιη ΝειοιιιοιΒιει· άεε νειει. Ρι·οιεεεηι·ε 8η ηεση , άεε- ι

εεη Αεειειεητ ει· νων, ηηά 11ειιει· άεε Αιηηιιηιιοι·ιιιιηε ηη· 1

Κειιιηοριηιεηηε ει·ηε.ηητ ννοι·άεη.

- Πειη Αητειιιιηηενοι·ειειιει· επι ρηγειο1ο;ιεοηειι 1ηετιιητ άει·

Βει·1ιιιει· Πηινει·ειτηι ηηά Ρι·ινηεάοηεηιειι Πι·. Η ε η ε ά η 13η ι ε -

Ηεγιιιηιιά ηηά άετη θηειιιι·ει άει· εηιι·ιιι·ε1εο1ιεη Πιιινει·ει

ι1ι.ιειιιιηιη ηηά Ρι·ινειάοεεηιεη ιη Κ6ηιεεηει·ς Πι·. Βιοιιε.ι·ά

Βηηε;ε ιετ άει· Ρι·οιεεεοι·πιτε1 νει·ιιεηεη ινοι·άειι.

- Βοη·οη1άει·Κοιι€ιεεε Βηεειει:1ιει· Οηιι·ιιι·ειεη,

η·ειεΙιετ ιη άει· Ιετειεη Πεεειηηει·ινοοιιε ά. 1.. ιιιε ηηι:η άει·

Κοηει·εεε Βηεειεεηει· Αει·ετε εηιιι Αηάεηηεη

ηη Ριι·οςοιν, ινε1ε1ιοι· ιη άει· ετετεη .1ηηηει·ινοο1ιε 1908 ιη

Μοε1ιιιιι ετε.ειιιηάειι εο11ιε, ειηά ινειιιεη άεε Κι·ιε,εεειιειεηάεε ιιι

Μοεηειιι ε. η Μ.: ε ε ε η ο η ε η ινοι·άειι.

-- Βιηε· Βοηάει·ηηεετε11ιιη η ιιιτ «θεεειιιεητε

άετ Μεάιειη ιη Κη ηεε ηηά Κηηειιιηηάινει·1ι»

ηηά ειιηι.εεΙιεη άει· Βι·ιιη”ιιηης άεε Κηιεει·ιη Ριιεάι·ιο1ι-Ηηηεεε

ιη Βει·1ιιι νοη Βιιάε Γεηι·ιιιιι· Με Βάιειε Αρτι1άεεε1ηετ νει·ιιη

ειεΙιει ννειάεη. Με ΑιιεετεΙιιιιιε Μιά ι'‹ι1εεηάε ιιι·ιιρρεη ηιιι

ιε.εεεηι 1. 11ι·ιςιιιιιΙεειιιη1άε 1ηειηε Βερι·οάηηιιυιιειι, Ιιειιιε Ριιοιο

ρ·ι·ηριιιειι1: Οει-, Αηηειο11-Ζειο1ιιιηηι.ιεη η. ε. ω.. ηιιτ.1ιιειοι·ιεε1ιεηι

Βεεηε.° ειιι' άιε Μεάιειιι. Π. ηιι·ηριιιεε1ιε Κιιηειε: 1. ιηιωηιειηη·

ηηά ΒιηηηιΜει· ηη: Βειιι·ιι“ιεηιε. 15--18. .1ηιιι·ιιιιηάειι. Σ. Κιιηι”ει·

ειιε1ιε. Μιάιετηιι;;ειι. Ηειιεηηιιηειηιιιιι.ει· η. ε. νν. Με ηιεάιει

ηιεειι-ιιιιει:εεεειιι.ειιι 1ιιιιε1ι ιιιε Ζην Νειι2ειι:. έ!. Κιιηετιειιεε1ιε

Ρ1η.ηειε ιιιτ Νειιιιι·ι“οι·εε1ιει- νει·εηιιιιιιιιιιιεεη. Αιιεετε11ιιη;:ςεη

η. ε. η. 4. Η:: ιιηι·ιε ηιηοη νοιι 1εηεηάειι Αει·ειεη). ΙΙΙ. Κεκι

ηιιιιεη ηηά Ριειειιηειι: 1. ι?ι·ιιιιεηεοιηι1εη. 2. Κιιιιετιει·ιεειιε Αρο

ιιιεηει·8ει1ι.εεε. Αάει·ιεεε- ηιιά Βετηιει·εειιε1ειι. 8. ΡΙηετιιιεη ηηά

Βιετιιειι.εη νοη Μεάιειηει·ιι. 4. Ριεηετιειι, 11ιιιιιεη ηηά Με

άει1ιεη. 117. Μεάιιιηιεεηε Βιεειιιιιιιεεε άεε Κιιιιετιι:ιιιάινειηε,

ιιηιιιειιι1ιε1ι άει· Βεηε.ιεειιηεεεειι Με ειιιη 18. .1ηηιιιιιηάει·ι: 1η

ειι·ηιηειικε, Βειιιεηεη ηηά Αρρητε.ιε άεε ι:εειιιιιιειι ε1ιεη Ηει1

ρει·εοηε1ε (Βηάει. Οηιι·ιιη;ειι η. ε. να). ν. Α1ιε ιΙΙηειι·ιει·ι.ε

Ρι·εοιιιηιιι·ιιει·: 1.11ιιιετι·ιει·ιε Ηηηάεειιι·ιιιειι ηηά Ρι·ιιε1ιτηηεεη

ηεη άει· Κιε.εε1ηει·. Σ. ΙΙΙιιει.ι·ιει·ιε δνει·|ιε πι· θεεεηιι:ιιτε άει·

ηηηιοιιιιει:ηεη Αηηι1άιιιης. 3. 111ηειι·ιει·ιε Νιε.ιιάεεειιιοιιιηειι ηηά

ιιηη1ιοηεε. νι. Βιιιιιιεειιε η. ε. ιν. 1ιιειιιιιηειιιε, ιη Πειιι.εειιηιιιά

κειηηάειι. Με 1ιειτιιιιι; άει· Αηεετε11ηιι€ Μ.: Πι·. Η 01115. η ά ε ι·

1ιει·1ιιι. Κιειειειι·. 3 ιιηει·ιιοιηιηειι. ηη ηιειο1ιειι :Με Ζηεειιι·ιι1ειι

ηειιειιειιιι άιε Αηεε1ε1ιιιιι.ε; ειι ι·ιο1ιι.εη ειιιά.

8ιεηάεεεηδειεεεηηειιεη.

-- 1νιε άιε 'Ι'ει.=;εεηιιιιιει· ιιιειάειι. εο11 ιη άι-ιη ηειι·ε11'εηάειι

Ηει.ειει·ιιιιεεηι·ειεειι άιε Β`ι·εΒ·ε άει· Βι·ι·ιο1ιτιιιιις ει η εε

(ιιιιιιιειει·ιιιιιιε άει· νοιηεεεεηηάηειτ ηει·8.ιειι ννει·

εη.

- Βιη εοιιάει·ηει·εε Πι·τειι. Α1ε ετε.ιιάεειιη

ννιιι·ιιιρ; ηη· ειηεη άεηιεε1ιειι Απε ηετ εε. ννιε άιε «Ρι·ειε

Πειιιεοηε Ριεεεε» ιιιιιτει1ι, άει· ιιι·ειιιε1ιε Βιιι·ειιεει·ιειιιειιοι ιη

Βει·ιιιι ε.ηι.ιεεε1ιεη, ινειιιι ειη Λεει. άει· ιη ει·ειει· Ι.ηηε ειιιειι

ιι·ειειι, :Με ηεεοηάει·ει· νει·ηηιινοι·ιιιιφ· νει·ηιιιιάειιειι, ειπ' άεη

Ηι·ηιιηηιεειι υνιεεειιεε1ιηι11ιο1ιει· Βιιάιιιι,ι.ι ι·ιιηειιάεη Βει·ηι' ηηειιητ,

εειηε Ρι·ηειε ςεςειι Βιι1,ι.ιειε ηηι ηιιάει·ε ιιηει·τι·ι1εμ. Πει· Αιι,ι;ε

εειιιιιάιι.με. ννειι:1ιει· ειιιε 1ιι·ει.1ιειιε Αηεω.1ι ηεεεεε, ηει.ιε εειιιε

Ρι·ιι.ιιιε τη· άεη Ρι·ειε νοη ιιιιιιάεεεεηε 14,01!) Πει·1ι νετηηιιιι.

Με εηειιειωη πει νει·εε1ιιεάειιε Μι1άει·ιιιιι.ιε,ε·τιιηι1ε ννιιι·άε ιη

άει· Βει·ιιιιιηιε ηηι· επι ειηε ννηι·ιιιιη;; ει·ηεηηι.. ινιιιιι·εηά Με

τηηηι ει·ειει· Ιηει:ιηε ειπ' νει·ινειε ηιιά 150 Μηι·η 1ιοιάειι·ηιε

εε1ηηι.ει ηειτ.ε.

Εριάετηιοιο;ιεεηεε.

- Πε1ιει· άιε Ο1ιο1ειε η ηά Ρεει. ΜΒΜ ι'ο1ις·ειιάε οιιι

ηιε1Ιε Νηηιιιιεητεη Με άειη Βειοη νει:

' .οιωιω ε. 1ιη Κι·ειεε Ι.οιιιε1ιε. 1ιιιιιιεη νοιη 15. Με εηιη

17. 1)εεειιιηει· ηειιειιάιηε_ε 2 θηο1ε.ιεει·ιιι·ιιηηιιη,εεη νει. 1Βιιιεηι

Τε1ε8·ι·ειιιηι άεε θοιινει·ηεηι·ε νοη 8ιεάΙοε 2ηΓοιε;ε, ννιιι·άειι ιη

άει· 8ι.ιιάι 1'νεη ,ε·ι·οιν ((1οιιν. 8ιεά1εε) νοιη 10. Νονεηιηει·

Με :ιιιε 18. Ι)εεειιιηει· 22 ΟηοΙει·εει1ιτεηηηηεεη ηοηετειιει·ι,

. νοη άεηεη ΙΟ πιιπ άειιι '1'οάε ειιάιειεη. Γει·ηει· ινηι·άε ιη 8ιιο1ιο

Ιου ειη ειιο1ει·ενει·άεεητικει Ε'ε11 ηεοηε.εητει., 2η άεεεεη Κηπ

ειεΙ1ηηε; ειηε ηεηιει·ιο1ο,ειιεο1ιε Πητει·εηοηηης ειηε;ε1ει:ετ ιετ.

' Ρ εε ι. 1ιη Ν ει· γ η ε ηη ε η Τει! ηηά ιπι ηιιι·ά1ιε1ιεη Βειγοη

άεε θ. Ρι·ιηιοι·ε1ιι-Βεειι1ιε άει· Κιι·ειεεηετεηρε

νει·ειει·ηειι νοιη 10. Με εηιη 12. Ι)ειειιιηει· νοη άεη εστω ηη

άετ Ρεει Βι·1ιι·ηηηι.εη 2 ηηά νει·η1ιεηεη Ε! Κι·ιιιι1ιε. 1)ιε ι1ηι·ιςειι

Τει1ε άει· Κιι·ι:ιεε η ε περρε ειηά ρεετιι·ει. Βηεηεο ιετ άεε

Τι·εηεηει1ιε.18εηιετ ηη ρεετιι·ει ει1ι111ι·ι ννοι·άεη.

 

Υει·εοηιεάεηε Μιιτει1ηηεεη.

1 - νοη άειη Ρι·ιιειάεηι.ειι άει· Βειιιιηάιει:1ιεη Αητειιηη_ε; άει·

1ι.ιιεε. θεεε11εα1ιε.ιτ. άεε Με" Κι·ειιεεε Α. Βει·οη Β η ιι η ο ενη -

ά ε η ννιι·η ιιεεηετε1ιεηάε Κ η η ά η ε η η η ε; νει·διΐειιι1ιεηι, άιε

ννιι· ηιει· νει·ηιιι·ει ννιεάετεεηεη:

Νοεη ειηά ηεηιιι άιε $ειιτεοηεη άεε Κιιεςεε ι·ει·η1ιιη;.ς·εη, ηηά

πιιτ. ιηηειι άιε Τει.ιεηειτ. άεε «Ε1ηι.εη Κτειιεεε» ιιιε1ιι· ιη άεη

Ηιητει·ι.ι;ι·ηηά ε·ειι·ετεη - εε ειηά ω, άηιεη άιε εηι.εεεεΙιεηειι

ιιιειιειιιιι.εη ιιηά Ζηειιιηάε άει· εηεεεηι·οοηεηειι Βενοιηιιηη ιιι

. άει·.ειεεηεη Ηειηηιι ι.ιεεννηηεεη, άιε Β`η1ιηε άεε <<Βοι.ειι Κι·εηιεε»

ιιηιε ιιεηε :η εη1ιε1ιειι, άειιηι1. ιιηιει· ιηι·ειη Βοηιιτ.2ε ειιεη ετ.ννη.

ηει άεη Ζηεεηιιιιεηειεεεεη άεε ηιιηει-ε πιιτ. άεη Βενοιητιηηει·ειι

νει·ννιιιιάει:εη - εειειι εε ηηη Νειιιιιάιε.ε οάει· Πηεοηιι1άιςε -

εηειιωηε 1ηητε ηηά Ρ11εε·ε εηι.ει1 ηιει·άε.. Πε ιει ηει·ειιε ειη

Βειιιι11τ.εεηη ηηιει 1.ειειιιιις νοε Πι·. Τοηιεεειι, ηεει.εηειιά ειηε

άι·ει δεηηιεει:ει·ιι άεε <‹Κυιεη Κι·εηεεει> ηηά εηειιεονιει ιι·ειννι111

εεη 8ειιιιηι·εη ιιιιε άεη εεηι1άει.εη Κι·ειεεη 1°ει·ι.ιε; εεεεε11ι. ηιη

ιεάεη ΑηΒεηηΙιεη ηει·ειτ. :η εειη άεηι Βιιι'ε ηεεη 11ηι€ε :η

ηη εη.

1.ξη _ιεάοεη ιιι6ε1ιοηει· 1νειεε άιεεε 2.ηιιηιηιι $εηιιι;εη Μιά,

εε ειηά :ιιιε άει· Ηεηρινει·ενε1ιηηε άεε «Βοτ.εη Κι·ειιεεε» ίι·ειιιιά

1ιοηετ Βεηιηι.ι·ε εηι· Πιεροειτιοιι ε·εεπε11ι η·οι·άεη; εε ει5ηηιε εηει·

οιιι 1ι1ειι,ι.:ει ηη Βοηηιεειειη ειηι.ι·ειεη, άειιει· ινει·άεη ά1ε_ιεηιιτειι

Πειιιεη, άιε ειοη άιεεειη δηιηηι·ιτει·άιεηειε νιιάηιεη ννοΙιεη, ε.ιιι“εε

ηηεει. ειι:η ηει άει· ?Με Υιεερι·ι1ειάειιιιη άεε 1ηιηιεη-Κριηι

* ι.εεε - ά. νοπ Ηιεεεηηειη ριι. ιιη εη;ειιεη Ηεηεε ιιι άει·

Μηιιει·ειι·ηεεε. 2η ιιιε1άεη, ννοεε1ηει ειε _ιεάει· Ζω άιε ηιιιιι.:ειι

ΔιιεηιιιιΠε ει·1ιηιτειι ηιιηηεη.

- Νε.ειιάειιι άιε Βερειει·ιιιιε; εε.ιιιι·ειειιε, άετ Η·ιιι·άε ειι

;.ςειιϋι·ιεε 'Ι'ι·ηρρειι πι· Βεηηιιιρ1”ιιιις άεε Αηιειιιιιάεε ιη

άιε Ο ε τ ε ε ε ρ ι·ο νι η ε ε η εεεε.ηάτ. Μι. ιεε εηεη άιε ιιιηηη·

νει·ινηιεηη,ε ηειηιιηι, ε.1ιε νοι·ηεηι·ιιηςειι ηη άεη Γειάειιε ιη

ιι·ε11εη. 8ο ηη άει· ε ι· ε τ ε 8 η η ι ι η ι ε η η η , ηεει.ειιεηά ειιιε

Πι Ρη11ιιιιιιιινεεειι τη» άιε Αιιιιιιιιιιηε νοιι Κι;ιιη·

· 1τειι η η ά ν ει· ιν η η ά ε τ ε η ,· :ηη 15.1)εεειιιηει· ιη `νη11ι ειη

πειι·ηιι”ειι. 1η άιεεειιι 8ειιιιιιτεειικε ηειιιιιάεη ειση άιε 1)ηειε.ι·ειε

' 8 ο η ι 1 ο η· ηηά Ν' ε ι ι εε κ: η η ο. ιηεηι·ει·ε Αει·ειι·, Ριὶεςε<

 

ει" εο11εη ιιηι:ιι ι”οηεεη.

Βειι:1ιεε πω· 1900 ειηά 1ΤΗ Αι·ηηειηιιιι.ει ιιη Ρι·ειεε ει·1ιιιιιι.

ηιιά 219 ιιη 1'ι·ειεε ει·ιιιιιεειιςι 1Νιι1°άειι. ιιιε Βι·ηϋιιηιη; ιει ειηι;ε

ιι·ε1εη ηει άειι Βι·οιιιεηιεειι, Μιιι·ριιιη. 1'ει·ηιιηι. 1ρεοηειηιιι1ιε,

άιε Ηει·ηηεεεειιηε ηει Αι1ω1ι‹›1, Δε. ειιιοι·ητε., ηνιειιιιιιρι·ερει·η

τω, θηιηιη, Οοσηιιι, 1Σειι`ειη, Οι·εοεοτ, Νηι.ι·ιιιιιι 11.11.11., οι.

_ιεεοι·ιε εεειιι, Ρερειιι, Ργι·ε.ιιιιάοη. Βη1ΐοηε1, 1.1ιιεε1ιει1ηει·εκι

εεη η. η.. Νειι ε.ιιιι;εηοηιηιειι ειηά 1ιειηε ηιωει-.

ιιι. 1

 

ο Νεοηετε 8ιτειιιιε άεε νει·ειιιε Μ. Ρετει·ε

ηιιτΒει· Αει·ιιι:ε: Βιετιετε.ε, ό. 10. δεη. 1908.

Τη,εεεοι·άιιηηΒ·:Β1εεειις:Ριιιιειάιιι1νοι·ιι·ες.

ηω·ηηιε άει· θεητειει·ε ηηά άεε 1ίηεει

ι·ει·ε. .

Βεεειι1ηεειε.εεηιιι.ς ιιηει· Δηιι·11ηε ηει.ι·ειι“εηά:

11άιε Βετει1ι,ειιη,ε; άεε νει·ειηε ηη άει·

Ηι1ιε1ειειιιιιε ιη άειι Ηηηεει·Βεεεηάειι.

2) Με ι. δ. 19011 ηενοι·ειεηεηάε ω-ιειε

τη” .1ηηιηιηιιι άεε νει·ειηε.

Σνεηιεη.

 

σ Νεο1ιετε8ιτειιη8 άεε 1)ειιτεο1ιεη ει·ετ1ιοηειι

νει·ειιιε: 1ΥΙοητες, ε. 18. Μπι. 1808.

 

εοιιυνεεεει·ιι, :η 8ηιιιιιιιτε.ετε.. 111ινι'10 θηκε ειιηεεε Μειι;.ιε νοιι

νει·ηε.ηάειο1ϊ ηηά ηιειιιιιιιιεεηεη Πιειιει1ιειι. `νειεει·ε Βειιιι.ιιι.ε-_

ι *1ηάει· ιιειιεη Αροι1ιεηει·ιηκε άεε άεηι.εειιειι.

_.μ-_. 1-1_____η_____ι
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ΑΝΝΟΝΟΒΝ δΒΒΕΒ. ΑΒ'Ι' ινοτάοιι Μ ιΙοτ Β11οΙ1Ι18.τιάΙ11Ι18 νοιι Κ. Ε. ΒΙΟΚΕΒΜΈ

ρ8τ. Ροτετ8Βιιτε;, ΝονεΚγ-Ρτ. 14,εοννὶο Πι ΜΙωιἰιι- πω! επε!Η.ιιΔ. Αιιιιοιιοοιι-θοιτιρτοὶτοπ απΒοι1οιιιιιιωι.

  

ωωτοι.ιπυινι ΡυεαἐἔἔΞγιΞΒ «ιιπΒειειοΗἔ

,,ΡἴοἱΙι·ἰι1ἔ°°.

  

νοτιππηΙι; ΒΜεπιἰευΜε !!!!ετ!ξε Λ!ιΙ€επμοεο!!ει:!ιεΙΙ
0Ιιιιι·Ιοττο1ιΙμἶι·,τ;.

 

8ΛΗΜ'ΙΙΙ'ΕΒ'Ι» Με”

πικαπ”. π” ΛΗΞΗ", ΡΑΧΗΤΒ, ΝΑ

ΧΕΠΕΠΠ, ΗΕΒΡΛΩΤΕΗΙΗ ιι πρι· ασκοπ

ποιοικωα σοστοπΜπκι οπε6οστκ οι

ιε·ωοτιπ γπρ$πππιοιιιετο ιι τοκιωκργιο

αφτο κορωογισ οκιποηγ ορομ:τωι. ο ο

  

Βοικηπωοκκο και ρεε,ημεκαεσπ. ι

0κοτκο πριικκιωστοπ. ο Χοροωο

γοεεκιπιστοπ. ιι Γοοπο.πωπι ιερει

κιιιιι ο6ρεειω ιι ›ικτορττγργ εω

σωπευτι 6οεππιπκο Μπιτ. Η. Π.

Μειωσα”,0πε.,5Βοκιοωοκκεπ29.

ΠοκομΛΩπιο προοπιιι τητοπιιουιιεπ 0ΑκΑΤοτειω ΕΑΥΘΡΒ ιο κε6€ειε.Με οιὡωεπὶε απ. πεπο6ροκιποστΜππωιπ σου'Επκε:π.

ν' 7 _·> _ .- Δ ` Δ η :...κ.. Α: .ν ι ;: ._ .

- > " Φ Α . . -_ _ · ε ο

- . .. κ,

-ττ.7 ¦ . ¦ .- _ . Υ

·κν νν ννννννννννννν999ννννν

ττζ τῷ Ι €83.©%0%88.98888%88888988884·

Μ"”Μ""Β ν . γ '””ἐ""'ΐ°" 8θέ"Ρ $επεΙιιτΠιιππ "Με Ρτϋπιάνετε
. 0 ΓθΠ (Η' Γ8ΠΖ δ¦· ·

'ΜΙΝΒΒΛΙΑγλ88Επ · ιπ:Ιιωι Κε;ἰοτιιιι8.

 

· Ρι·οερεΙειο Με ΒευΜΜετιιιε Πι·.ΒοοιιΕ;;οι·.

3 οΙδο;.Σ;ρ33?θοδΙσΧθ.οϊοβοδ|ί;οΐο" · με

Ι ”!”' π .

Μι ΠοπτεοΙιοπ ΑΙοιππάοτ-ΗοωριτΜ ν” ο

Ε Νσοὶιννοὶε ΜΜΜ ἱΠποτ πι· ΖοΞι άΙουιπ·

Ν ΐτοἱο Ρποεοτ ιιπά Ρΐω80ΓΠΜΗΙ ΠΠ· Με

ρτὶνιιτο ΚτιιπΚοιητΠοεο “απο” ΖΑΜυπε

νοπ 60 Κορ.)

Οετσοπο Β1ν1ει·ει, ΙτειΙἰετι.

Μπα Ιιἰὶω εἱοΙι νο: Ν80ΙΙΒιΙΙΠΠΙΙ€θΠ υπό Βο2οἱοΙιπο 8·ωιιιιι Μο @ιιο!Ιο.

  

 

Νἱοτοιι-, Ηπι·ιιΙ›Ι:ιεοπ-, Μηπω

ΚτπιιΜτώΜπ.

  

Υ!0ΗΥοΕιεετικε

ν!0ΗΥΜοεοπιιιε

  

  

Ι.οΙ›ω·- πω! ίὶπΙΙωιΜειεοπ

Κι·ιιιιΜιοΠοιι.  

Μτοεεοιι νου ΚταιιΙτοιιρΒοεοτὶυ πω:  

Κι·απΚΙιοΙτοπ Μι· Υω·«Μιιιιιι;;ε

  

ν' ο Η ο θΡ8:ιιι0, Με Μει;οιιε ιιπά Ποτ- ρΓΒ'ΠοΐϋΈΒέΒ,"··ο·»17 ΜΒΜ, ΗΒΠΒΜ 16

· ΙΜΠ"θ· (Μ) ]8-Μ 3ορΒΙε 1ΐο.έΕΙιε1.Βιιο. οο·ι·ρ. 'Ι'γπι2οιπ Πεμ.

ώ . Με. .

__ἐ'.`7 Γιαπ Δ(ωιιωω νοιι Εοι·οοιι, ΜΜΜ

τὶιιοιιΒιιιιιιΙ 81, Ω. 20

Β'ι·ιιιι Τιιι·εω1. Οπιιοοκω1.2Ι. κΒ.6.

_ Ε'τιιιι 1ΥΙΙπωιι Βὶεεει·, ώ. Ρι·ιιιι1κε.Οπο.

; με! Ποπ τοΦοΜ προοπ.. μ. Ν! 18.

_ πο. 28, γ οι:ο-Βωπκπιπι ποπ.

Π8.0Π Πι·. ΙΙι·οπνν, ΠιιιιιΒιιτε. (Ητοτειιιι·: άειιτεοΜ ΜοόΜπ. ΜΜ'19ΨΠαιω'ν?'·οο."°." ΜΡ· ι' "Η

ννοοιωωωι»-.ιακ,Μ ?Πι19Οὁ.`ΝδΙ8).νοτ2ϋ;ςΙὶοΙιεεΒ!ἱιτοΙ ··Μ··0ΜΜ ν· =- ·#- "·- Μ- Β

88.88" Αω·ω, Ρωι10ΠΠΠ8. ΡΠΠ1ΠΚΠΙοεο, ?τοπ 1121νωο 1πο1κεπι,Βιιο. οο·κρ., 6 Με.

οΙιτο11.ΒΚεεωο. ω· Π· 96·

Χα ΙιεΙυεπ Μ ειΠοτι Αρ‹›τΙιεΙ‹ωι. Μυετοτ Βτετἱε. ΕΠ" ΒΙΒΗ' “Π.Γ0Β"Μ 68'π' Μ'

π _ Μ" Πε:Πο Χ11Β81·ιμ (Η. 80.ιιΙΙΒοίεττ.

Βοοημο Ηογοι· & θα.) ΗειππΒιιημ 4. Π". 0.ΙΝΜι!ωΙιοιι Κ!ι·οΥιο θ-8,Ω. Ιθ.

Π. Κι·οΙππ, Βοπωιι. Ποιιιεπεοκεε 28,πω. 8.



 

0τεοεο1εΙ ..Ηεγι1επ·· κι άεε εεω5Ιπι·τεειο

Απτη:ΜΜεΙΚυυπ: πιἰτ Όποτε! :ιἰιεττιἱετεπά

ὸειτ2υτεἰοΙιειι. θεια Ιιετνοττει€επό
ε “ · ε · ε Με Μπει·ΗΜιοε ΑΜΙεκι·οίεΙοεεω. Ιπ ΙιοΙιειι

Ποεοπ (1Ο-1ό ε. Με!" Με Κἱιιὸετ Ι-6 Β., 1η 4 ΤοἱΙειι) εἱπ Νάπα πιιά χ

εοΜεΙΙ ννΜιεπόεε ΜΜΜ 66 Μαι Λεω: Ει·Κι·επΚυπρεπ ω· Ι.ιιΠπινεμε νοιι ὶ

(Με εΕπίεοΙιεπεπ ΕτΜΗιιιιι€είοττπεπ Με 2ιιτ Κοπη:!!:!ετΙεεΙεπ Ρπειπποπ!ε. - |

Βτεοεο!ε| ,.Ηεγάεπ·· ΒεεἰτΖι εΠε τεἱτισ: ΙΙεἰΙννἱτΚυπἔ άεε Κι·οοεοτε Με! νοπ

όεεεεπ 2εττ11ττεπάεπ Μ2επόεπι ΝεϋεηωὶτΙ-ιιιηἔειι.

ε · ε Βεἰ εερΝεο!ιεπ ΕτΚτωιΚυηΒεπ, Μεση

ςΙετε 8ση:ΗΜπιΠε υπό Ρυεη:ετε!ρτοιεεεεπ .

πιεσε ρτορ!ιγΙε!α!εο!ι εε€επ Ριππ·ρετε!- Ν
ε Μεεε), Βεἱ ΑρρευιΜΜΠε ετα Πι Ι.ϋειπιΒ <

Ζω Ιπ1ι·ενεπϋεω. ωκωιω Με! Ιππιοι·ΠοΙιεη Απννετιὸυηἔ. Με ,,0ιιευεκπιιιπ .

Μ» Ζωη Εἱτιτεἰϋετι. ΑΜΒ :στ Ήυπο!ΒοΗεπά!υπε επιρίοΜειι. -- 00·'8Ρῇ0¦·

ωεωιιω :ιι 0.05 ιιπε! 0,25 8.

ε ~ξ -:Θσεω ρἶ......._μ&

(Π8)2-2.

  

  

ΞεΙἱονΙεἔιιιτεΚτεοεοΙεειετ. ννἰτΚεειπιε1εε

ΜἰττεΪ ειπ Ευεεετ!δο!ιεπ ΒοΜεσόΙιιτη; νοιι

ηπιρκει·ΠεεπεσωνεΙ1υπεεπ ΑΜ 8ΙαοΓυΙοεε

παώ Μεεεττι,δοΙ1ετΙεοϋ, ΙτιΙΙιιετι2ει' στα):

Γεώ” πιιά Ηίω·Μιιι· ιΙιιι·οΙι

ΟΙ1επι1εοΙιε ΡεῖοτὶΚ ν. Ηοδκ1ετι. ΡωιάθΒου1-Βτοεάοτε

οάετ (Ιοτειι νεπτετετ:

Η. ΟτοΗε1, 81. Ρετε:·εευπ·ε, Ή. Ο., 8τωτιγ Ρι·οερ. 8.

  

ΑΒοπ1τιοωθετε

ειιιίε€1π1τΙἱοἱιεἰτι-απόειιιεΙ8τιὸἱεοΙιεΖεἱτεοΙιτἰίτε:ητπἰτΟειτιιπτἱεΗΜ·ατάκ ΖειτιἔεΖυετοΙΙιιιι€υπόνετεετιόετειιιίννιιτιε‹:ΗΖω·ΑτιεἰοΙπΜεΝευἱε

 

ΒίγρίοΙ (κωιι) ΑιπΙπτειεο! (ιωωι)
Π€ετἰποε ΗιιοιποεαΜειιω. Β ΕπϋΝΜ" Τα"

νετεἱτιἰεΙ Βεεοπάετε ῇιιοΚετἰΙΙεπ‹1 ιιππ!

εΠε ΒΙιι€εΗΙΙεπάε ΨἰτΚυπε άεε ΚετετορΙεεϋεοΗ. · Απινεπάιιπε

θοὶεπιἱτιε ιπι‹:Ι άετ ΡΙιτεΙε5ιιτε. Με Βεν«τόΗΠΙ10ΠΘΓ ΤθΘΓ·

ΜεΒιιοΜπιπόΙιπι€νοιιΚ.Ε.ΈΗΟΚ01°δτ.ΡετετεΒυτ8·,Νεκ:νε!εγΡτ.14,

ιιὶππτιτετιτ8ε;;επ

Κάτω(Ιστιιεὸἰ2ἱι1ἱεοἱ1επΠτετειτι1τἰτιτυεεΞεο!τετ,άειιτεο!ιετ.ίτεπιΖὁεἱ

εοΙπετυπόετιἔΙἰεοΒετ$ρτειοΙιε.

 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
Ι.Μετεωτ απο! Ρτο!κπ ΙαοεϊεπΙοε! ο

 

 

  

Ρ Ε Η Τ Η 8 ' Ν ΕΧττειοτ., ΤΙ1)πιιι

εειοο!πιτετ. ΓεοεοΗπετ.

εεε. μπε. ΕἰιιΙ'ι1Ιιτ νοιι άοτ τιιεε. Βε!ιότι!ο ,ςεειειιει.

ΠιιεεΙιΜΙΙοΙιεε, εΜιω· Μι·ΙιουτΙοε ΜΜΜ ρ,·ω.;ειι:

ΚοιιοΜιιιετοπ, ΚΒΙ1ΙΚορί- πιω ΒτοποΜε1κετει·Μ.

Επει·ιιιιιι· Πι Ιιετνοι·το.ρ;. ΒΙΜωπι ΠειιτεοΜειιάε ιι. Οοετου·ε!οΙι-Πεε;ει·πε.

ΛετπτΙΞεκε ΟυεεοΜεπ:

ΡΜ. Βια Ει·ιιετ Ι·'ΙεοΙιοι· (8ωα.«ωΙ»πω:

Με παω” άεε ..ΡΘΝΠ8ΒΪ!Ι“ και· εἱ116 ϋϋεττειεοΙιευ‹Ιε; νεπιη;ΙεΙοΕι Με

“Με ';ει·ε.άο εε8·επι Καπο, ι!ιιεε άοτ ΚειιοΜιιιετει1 εἱοΙι Πι οἱπἱεειι 'Μεεε Μ εΙυειι

εἱτιΐεοΙιεπ ιωωε νετν«ωπάεΙτε, εο πετάει: άΠε ΑπΐΜΙε απο πιΠάο. άετ ΒοΙιΙεΙιιι 80

ΙοοΚοι·. Μ" Με ΒτεοΙιτεοΙωπάο ιὶεε ΚεεοΜιιιετεπε. Με ΒΙειιπνει·ήεπ επτά Με άτο

Ιιοπ‹Ιε ΒτετἰοΙιυιης. νοΙΙετ8.υιΗΕ ννε,εθοΙειι.

Πι·. ΜΜΜ, Κ Ι. ΒειΕτΙ;ειιτπ ει. Ε). (Ψο€εεεπωφ).·

Νεω!ι ιἰεπι θε πιεσε άεε Ροι·τιιεεΙιι »νετ εε Με· Βεἱιιι Ει·ννε.οΙιετι ρΙϋτ2ΙὶοΙι,

Με ειι!ιτιιετο ω» ἀὶε ΐτεὶε Ιιοι·ι·ΙΜιε Ι.Πα :ιιπ εΕπωπι ΑΙροπ·(ὶὶρἱεΙ. Μεεε Ι.εὶοΜ

ειΙιιιιἰ,ς!‹εἱτ ΒεΙ πω· Μεεοιιάει·ε ω, άετ Μ] ὶπΓοΙΒ·ο Ιεπ8_ΜΙιτϊεω· ΜοιιοΜεΙΙωπει·τΙ:ε

επι ιιιοτΚΙὶοΙιοω Βπι !η·εοπι Μάο.

ΒΕ. ΜΠ·εά ΜΗΝ· (Νειιλατι.εεπ).·

Ηεἰπ ΙΙι·τΙιοἱΙ “Με ε!ε.Μτι, Μ" Με Ροι·ειιεεϊπ Με ΜΜΜ Μ, άεε Πι Μι·

ιεετετ ΖεΠ. άειι Με ΚεοΜ εο ρ;εΐϋτοΙιτετεπ ΚοτιοΙι!ιι1ετεπ Πι εἰηειι ιιπ εΜΜΙἰοΙιεη

πιιά Με!. ιιπιπετΜπιι·ειι Βι·οπο!ιίυ.ΙΒΜε.ττΙι ἱἱϋετ:ι1ί'ἱὶΙιτειι νετππε;:. Π: ΜΜΜ ειπ·

Ζεὶτ. Κεἱιι επάετεε ΜΜεΙ, κνεΙοΙιοε εἱοΙι Με εΙεἱοΙιεπ νοτπιη,ς·εε τΗΙιιηειι άϋτί'το.

ΙΜ. Βι·ΙοΠι Κ. νοιι ΠεΜποι· (Βίο·Ιη"εΙά, 82είοποπ.).· '
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ΜεΚτειπΚεπιιΙοιιεᾶ!ἱειι!ειηιπ

«πω.8τ.Ρεϊετε!ιιιη;οι·8εππιειτἱτοτ-Υετεἰπε.

ΜεικἱωὶΙἰεηοννεΚγΡετευΙοΙ‹,Π.

νω·ΙοΠΜΜεΒωρίεΙιΙυπη.>;εὶιιεεΑι·πποεοάο1·εὶιιοεβἱἰιςΙἰοἀεεΜενοι·οὶιιε

εεεαπόΕ'ι·ο!τερ;ενοπ2-3ΠΙΝ·ιΠε8ΙΒ

Πἱε ω” Με Ροι·Ε.ιιεεΙιι ΒοΗεπάεΙτεε Βι·οιιοΙιΜάεπ. ἀενοιι "Μ ΒεΞΚἱπόει·π

ΜΙιΙιειι :ιι άειι εοΙιννετετειι Γοττεοπ ΠΜ 3εάεεωιιΙ ετννἱεε εἱοΙι ΙΙιτΡτερατετ Με νου

ειιεςοκεἱοΙιιιοπει· δνἱτΒυπε; Με ετε.1·Κο Ηι1εωιιτεΜ πε.Ιιπι Πι ννοπἰςεπδτιιιιόειι Βετοὶτι

Μ: πω! Με 8εοτοΙ.Ιου Με απο Με ΜΗ! πι νω·ι·ὶιπρ,·ει·ιι, ὰἱε 'Ι'επιυετετιιτ ΜΙ Μ.

ΨετΙωτιί πω· άιιτοΙα ἱο ΑροιΙιεΙιεπ, εοΜε άιιτοΙι ΐ'οΙε;ωιόε Επηςτοε-Περ6τε:

Η. ΒΙει·εΙ.ΠπιρίεΙ, ΑροΠιοΒοι·, Ν'ετεοΙιευ, Μει·ειεΙΙ‹ο»νεΙιε 188. Δε. Μετωπι

ωιΙΚ, Αροϊ.ΙιεΙιει·, Ποπ. ?ΜΗ ΒοοΒο4Ιο, ΑρσΠιοΙτοι·. πω, Κε11‹ει;·. 26_

'η_ 8οΙι:ιεΚο!ε!η, Ι'οΙοι·εΙ›τιτε, (ΜτΙ Ρει·τεὶπ, ΠοεΙαιπ. ' Δ(1Γθ888Π ν” ΚΜΠΒΒΠΡΒΘΒΘΤὶΒΠΘΠ_

Μεπι·Κν:ιπΒευρΠεεειιοωνεπόπςειιθεεευε1ΜτΙοΜε:ΒοΙΙειΗΜε.Ψεεεω

πιαιτε.πωι.Ττε;.ςΜΙιτευ,Κι·ἱΙεΙ‹ειι,τνω"›ωΒἱεΒειιτεΙ.Ιπωιιοτεετα.
ΒιεΣερ:ΜΜεΙΜιν.10Με5ΠΙω·(ειιΒοπωτεεειιν.12Με2)8οϋΕπει.

ΜενοτινιιΙΜΠπΜ.Πὶεηετ

ει:ιηπωΙιωι. -
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Α.

ΧΧΧΧΧΧΧΧ 38-8
!

ΙΙει·πεειεΙΝ. Πι Μι· ΚοιιιιιιιιιιΜπΜιιι-ΑροΗιοΒο Ε. Τειοεα·Ιιπετ,Βοι·ΙΙιι θ. 10,

εογόεΙεκπιεεε 16. (99) ΙΟ-8. Σ Βιι6.ωΠΙε Κενε11ιεννϋπ. Εκιπερπεπε

ζ~ῖ_τΚ (ΜΒ ΜΙΗΜΙ'Β. 1Ι- θα ΧΒ- 28·

τ

- ΗπαΙιάτιιοΚστεΕ ν.Α.ΨΕεεεοΚε ΚΜΙι:ιι·ἰπεεΙιοΐει· Ρι·. .Η ΙΞ

  

ΠετεπηωΜει· Μ. Η ι: ά Μ? Η'επε ρ ΙΕ



!!ιινιιιι πιτ Βιοεπι:!ιοπΜο!!ι!π!εοποπ Ζο!!ει:!ιτ!!Ιππ
 

το!.

 

ΒοἰΙοἔο 2ιιτ ,,δτ. Ροτοτεπιιτἔοτ ΜοπὶΖ!πἱεοποπ νΨ‹›οποπεο!ιτἰ!τ“. 1905.

 

ΒΠ88ΙΒΟΗΒ πιοι:1πιπ1ποπο ΖΒΙ'Ι'ΒΟΒΒΙΕ"Ι'Ε!1)Τ.

Οπ!τιιτει!ο (Ο!ι!τιιτειο).

1)ο!.ο!ιο._!π. Μοπ!2!πο (Κ!πποι·!ιο!!!ιιιππο).

Μοπ!ι!πο!‹οῇο οποοτοπ_!ο (Μοπ!ι!π!οο1ιο Βιιπποοποπ).

Μοπ!ι!πο!ιι_!ο ρτ!ποιν1οπ!_!ει Η ιιιοτο!επιπιι οποτπ!!ιιι(π1οπ!ι!π!οοπο

Βο!!ο.8·οπ πππ! Μπτ!πο-Ατο!ι!ν).

ΟποπιοΙοεπτοο!ιοο!το_!ο οποοτοπἱο (Οποπτο1οπ;!ιιοπο Βιιιιποοπο.π).

Οποοτοπ)ο ρο!ο!ιιοττ!!, πονντοΙοο!!! οιιροι·ἱπιοπιο!ποἱ ρο!ο!ιο1ο

Ε!! (Βιιπποο!ιοτι ί!!ι· Ρηοπ!οττ!ο, Νοιιτο1ο,ο;!ο π. οτποτ!ιτιοπΙοΙ!ο

Ρεγο1ιοΙοο!ο).

Ρππτιπποοικτ (Ρππι·πιποοπτ).

Ρι·ο!ει!τοοποο!ι! νντειτοο!ι (Ρι·ο1ιι:!εο!ιοτ Ατ2Ι.).

Β.ιιοο!ι! πωπω!. (Βποο!οο!ιοι· Απο). ·

Βποο1ι! οπ!τπτἔ!ιεο1ιοο!‹! οτοπ!νν (Βιιοοιοο!ιοτ Ατο!ι!ν ππ- Οπι

Βιιοο!ι! ο!ιιιτιιο.! !κοοπιιγοπ !νοποτ!τοοποο!‹!ο!ι πο!οοπο! (Η.ιιοο.

ῖ .1οιιι·πο! ππ- Ηπιιτ- πππ νοποι·!οο!ιο Κτπ.π!ιπο!τοιι).

Βιιοο1ιο_!ο οπ!ι·ιιι·ἔ!!.οο!ιοο!‹ο_!ο οποοι·οπ_!ο (Β.ιιοο!ποπο οπ!τιιτε!

οοπο Βιιπποο!ιου).

8ονντοιποππο._!π '1'!ιοτο.ρ!_!ο. (!!ποποτπο '1"ποι·ορ!ο).

8ονττοιποιιιιο.!ο Ηοπ!ι!πο (Μοποτπο Μοπι:!π).

8!ιιιτπο! ο!αποο!ιοτοτυνο. ! ο!ιοπε!ι!ο!ι (πο!οοιιο! (ποπτπο! πιτ· θο

πιιττ.ο!ι!!!'ο πππ Ε'το.ποιι!ιτπιι!ιποποπ). . -

Ρππι·πο! οποτ:Μοοποοτυνο τιιοο!ι!ο!ι νττοτοο!ιο! π· ροιπ_ιο.1: 1)ιτοκοινο.

(.1οιιτπιιΙ ι·ποο!εο1ιοτ Αοτειο ειιιπ Απποπ1ιοπ ιιπ Ριτοεονν).

81ιιιτπο! ι·ιιοο!τοννο οποο!ιιοοποοτ!νο. οοπτοποιι!!π πιιτοππιι.ννο οπτο

Μ!!! (.1οπ1·πο!ποι·θοο.ειιτ Βτπο1ιππεποτ νο11ιοννο!ι!ΐοπτπ).

Ψτοποοποπππ!ο. μπειτε. (Αοτιιο-βο!ιππἔ). .

ν!7οοιπ!1-ι οΓιοΙιπο!οο!ι (Ζοποοπτιτ'ι τω· Ορ1ιτ!ιο!ιπο!ο;;ιο).

 

  

τπτειο). . 1Μ·ο.τοοποπιιγ ννοοιπ!!ι (Ζο!!.οοπτ!!!: πο· Αοι·πτο). .

Β.ιιοο1τ! ιποπ!:!πο!ι! Ψοοτπ!!‹ (Βιιοεἰοο!ιο πιοπ!ο!π!εο!ιο Ζο!τ- Ψοοιπ!!ι πποο!ιοννπγοπ ποΙοοποι (Δοιιοοπτ·ιτι Πιτ Θοιοτοο!ατοπ1ι

εοπτ!!ι). - 1ιοιτοπ).

!ποΙποι·π1οπ). Π!ο Μοπι·ππ! ποτ 1.ο!οκοπποτπ!οπ ν.·ιιτπο ποο!!
Ππ!τιιη)!!ο Μ!. Χ)|, Ντ. 90-92.

Α. Βτοτ!ιο κ. «Μο οι.τΙοτ!ο!!ο Β!ιιινοτοοι·ο:ιιπρ; ποε Βο!πιιπιο».

(Αιιοτοτπ!οο!ιο Ππτοτοιιοπιιπες). (Ντ. 90).

Ψ. ΜΜΜ. «Ττοππιπι!οοπο Ρ”πο!π!!εροτο.!τοο, κοπο!!! οπο.

Νοτνοππποτρποπεππο;». (Ντ. 90). .

Βἱπ ΒΟ-_!!1!ιτ!ιςοτ Ροτ!οπο Μοτο πποπ ο!ποτ Μο.οτο!ποιιοττο

ροπο.!ιοπ ο!ιιο !!π!‹οοο!τ!εο Ροο!ο1Ιο1οπιπιιπο· ποποτππιοπ. Μ.

οιιο!ιιο ποπ ποπ οτοτποο1ο!ποτποετο!ποπο νοτοοτοοπποπ Ζννο!,<τ ποε

Νοτνπο ποοοοοοτιιιο οι!! ιιππ νοτπ!!!ιτο !ι!π ω!! ποιπ Ρπο!ο!ιο

ετοιπιπ. ποπ οτ πο!ιπ Βἱπτι·!ιτ !π π!ο Ρ.ιι·ω!ο Γτο!!οο·,ιο. $οποπ

πιιο!ι οπο! Μοποιοπ !ιοππτο Ρο.τ. ποε Ι!π!‹ο Απο οο!ι!!οο8οι1.

Απο!! !ιπ !!πτ!ιτοιι Ρπο!π1!ο,οοπ!οπ οτο!!ποπ πω. Βουνο,ιςιιιι.<τοπ

ο!π, πιιι· !ο!ο!ιιο Ροτοοο ο!ποο!ποι· Μιιοπο!π πππ Ηοι·οποοτιππο·

«Η οΙοΚτι·!οοποπ Ε!·ι·οςππι·!‹ο!τ π!!οπ ιιιτ!!ο!ι.

Ν. Μ!ο!ιο!!ο ντι «Βοοπο.οπιιιπο·οπ ειπ Βτ!!ο!ιοπ». (Ντ. 90).

Πιο Απο!! πι·!ιιει ο!πο Βο!!ιο !πτοτοοεο.ιιτοι· 1!”!!1Ιο πι!!! ποτ

Ηοτπ!ο1ο;;!ο, ιιπεοννϋπιι1!οπο π'οτιποπ τοπ Βι·!!ο!ιοπ πππ Ηοτιι!οπ,

π!ο πιο.).ςποο!!οοπο θοππ·!οι·!ε1:ο!τοπ ππτπο!;οπ. Μ” πω Βοποππ

πιο;; ποτ ο!ιι;το!·Ε!οιπτπτοπ Βι·ἱ!ο1ιο οπποπτ!!!'ο, πο ετο!ιι να!. πο(

ποιπ 8τοππριιπ1ιτ (τοπΒι·1!ιιϋοοπ 1)ειτιιι, π·οππ οο ποτ Ζιιο!:πιππ ποε

ΡΜ.. !τι.τοππ οτΙοιιπτ, ρτ!πιπτ οτι τοοοοιοτοπ. Βο! ποτ Βοπ!!‹ο!

οποτο.τ!οπ Μ!. Μ., ιιπι ΒΙιιιιιιιι.τοπ οπο ποιπ Ε'ππ!οπ1ιιο οιι νοτ

ιπο!ποπ, ΜΙ. ποπ Βι·ποποοο!ι πιιι· οιπ Ηο.!οο !οο!!οτΙ: πππ ιιιιιοτ

πππποπ,ποιι Βοοι π...» !π οπο ποΙοοοοπ.

Α. 0τ1ο ιν ο Η 1: «Ποποτ π!ο Βππ!!ιο!οροτοι!οπ ποτ Ηοι·ιι!οπ».

(Ντ. πω.

Νοο!ι (Το Μο!πιιπ,=; ο!πι! τνοποι· ι!!ο Βοοο!π!'οοπο ποο!! πἰο

Κ ο ο !ι ο τω... Οροι·οτ!οιιοιιιοωοπο !πι θτ.ο.ππο πι!! Βιοποτπο!κ Βο

οιπ!νο οι! νοτπϋτοπ; πο! τι" οτιποιι Μοτποπο π1ο!πτ. ο!π οο!ιννοοποτ

Μπι!!! ιιπι Βτιιοποο.ο1τοιιιιπρϊεπτ!!οπ, νν!!.!ιτοππ πο! ποτ πινο!ιοπ

ποτ 1ιο!ο(οπ!ιο.πο! πιο!ιτ εοπϋεοιιπ (πι. ντ!οποτποτεοοτο11τ. ΜΝ!.

θ. 1ιοπιπιπ!οττ ππποτ πο!πο Μοτ!ιοποπ, οι· νοτ1ο.(ι;οττ ω. Βτιιοπ

οιιο!ι!ιο.!ο ποο!ι Κοο ποτ πππ οο!ι!!οοοτ ποπ 1ιο!οτοπ1οιππ! πω!!

Βετο ο ! ιι !. Νεο!! π!οεοτ !‹ι›ιππ!ιι!οτιοπ Μοιποπο ειππ οιπο ,ο·οππο

Βοι!ιο νοιι Ε!!.Ι1οπ ιιιπ οϋιιοι!ο;οιπ Βοοπ1τ.οι οροι·!οττ ντοτποπ.

157 !ιπτοο Κτππ!ιοιιο;οοοπ1οπιοιι ποοο!!!!οοοοπ πιο Αι·πο!ι.

ε. Ηοοτε!_!οντοπι: «Ποποι· π!ο τω.. ποι· Β1ποο;ο!'8.οπο».

(Ντ. 91).

Κι·Μεοπο Βοορτοοπιιπ(.τ ιιπ ποτ Ηειππ ποτ

1ι!ιοτο.τιιτ.

Π. Κιιοποι21Π:

νοτ!ιοπποποπ

«1)!ο Βοοιι1ιο.Ιο ποι· ομοι·ο.τ.!νοπ Βοποππ·

πω;; ποι· Ιπθ!πτθ!1· πππ Βοποπ1ιοΙπτ!!οπο ιιπ 1ιππποοπο.1το- '

ποορ1το1 :ιι Ν!οο!ιπο-Τος!Ιο1ι.» (Μπιτ. Ροτιιι). (Ντ. 91).

Ποτ Βοι·!ο!ιτ ιιπι(ποει πιο πω.. 1899-1908, 1π ννοΙοποτ Ζο!τ

25θ Ηοτπ!οτοιπ!οπ εοιπο.ο!ιτ ννιιι·ποπ (242 1.ο!οτοπ-. 17 Βοποπ- (

. ο!π 'Ι'ιιπιοι· ρο.!ρεποΙ.

13ο ω.. να οποτιοι·ι, (192), ποο!! τοπ! Κ. νομο ποτ τοΙο.ι!ν Μο!!

εοπ Βοο!π!νο (8,9 ποτ.) πο! οοπινοτ π.τπο!τοπποπ οτντποποοποπ

Μο.πποτπ Ποποι· πω: Βιιο ο!π ἱ 'οο!ιο νοττ“π!ιι·οπ ο!πειιοοπ1οοοπ.

5. Βοτ_!ιιοπ!πο!ι!.

πο! ο!ποτ Ριου». (Ντ. θ!).

Π. οπτ!'οι·πτο πο! ο!ποτ 24-_!!!!ιτπ.τοπ ΡΜ.!οιι1:!π πιιτο!ι π!ο Βοοο!ο

οπο. ο!ποπ !‹1ο!πορ!'ο!ετοοοοπ !!πτϋοοπ Ρο!γροπ, ποτ πι·οἱιποοιε

( ποτ οο!τΙ!οποπ ΒΙο.οοπτνο.ιιπ !π ποτ Ν!!!ιο ποτ !!π!‹οπ Πτο:οτιπ!!π

πππ;; ιιιι!”οπεο. Ποτ πο. π!1ποτι·ιιπο!ει·οοοο ΠοΡο!α !π τω· Β!ο.

ποποοπ1οιιππο.πτ. !ιοιιπτο πω. Ν!!!ιτο οοοο!ι!οεοοπ ννοι·ποπ.

Ηο!!ππο.

'1'!ι. '1"ιι!”ί!οι·:

(Ντ. 01).

1ιι π!οοοτ ππο!ι ποιπ Πιιπποπτ!ρτ !ποΒιιοο!οοπο !!ποι·οοτοτ.οπ

Ατπο!τ οπττν!ο!ιο!ι 'Γ. οο!ποιι Βιιιππρππ!α !ιι ποτ Βοπο.ππ!ιιπο

ποτ Πιοτιιο!!πι·οπιο. 191· ρΙοπ1οττ Γ!!τ ο!π !‹οποοτνοτ!νοο τω

(π!ιτοπ πππ πι!!! π!ο Ητοιοτοοιοπι!ο !π ιπϋα!!ο!ιοι πποε;οπο!ιπ

του! Μο.οοο πιιτο!ι π!ο Ε1πιιοΙοο!.!οπ ποτ Β"!πτοιπο οι·οο!.π Μπακ!.

Ι)!ο νοπ 'Γ. εο!!πτο Τοοππι!‹, Πι·τι!πο,ςο πππ Νοοπποποππ!ιιπε

.πω οιιο!!!!ιι·11οπ Βοοοπι1ποι·ι.

Π. Β! ιι ιιι ποτε: «Μο $το1!ιιπρ; ποτ Αιι.<τοπ πππ π!ο Ριιρ!!

!οιιτοο!ιι!οπ νν!!πτοιιπ ποτ Νοτποοο». (Ντ. 92).

.νν. ννοποπε!;!:

(Ντ. 921.

Ποτ 15-_!5επτ!Βο Ροτ!οιιι: οτ1ιτππ1ιτο ρ16ιο!!οπ πι". πο!ιοπι Πο

ποτ πππ $ο!ιπιοι·ιοιι !ιπ τοο!ιιοπ Οποτοτιπ!ιποοποπ πο!ποπ

τω.. πππ !ιπ Μο!58.1οτειιο 17 ποε !!ι11€οπ Ριιοεοο. Βο!ιννοι·

οοιπ!οο!ιοι· Ζιιοιπιιπ. Οροτο.τ!οιι οιιι 12. 'Μοτο. '1'τοποπιιτιοιι ποτ

οτ!ιτιιιι1‹ι.οπ 1οπεοπ Βϋπτοπ1ιποοποπ πππ Ειτοτ!τρο.!!οπ ποπ

Μοτοιοι·οιιο ν. Νο.οπ Ιο.ιιο·οιιι ιιιιπ οοπννοι·οιπ Κτοιι!αοπ!οΒοτ

οττο1,ο,·ιο οοπ1ιοοο1ιοπ Ηο!Ιιιπο.

Α. Ο π ο 1 ο π 1! ο ιν ο !ι !: «Ζιιοο.ιπιποπτ'ο11οπ νοπ Βο!ιππιπο·οι·

οο!ιοΐι ιπ!τ. ο!ποτ !)οτιπο!πογοι.ο ποπ Ονοτ1ιιιπο πππ 1!οπο».

(Ντ. θ2).

!Β!πο 22-!ϋ.πτ!Β·ο !ιπ 5. ΜΜΜ πο!ιντιι.ιιεοτο Β`ι·ο.ιι οτ1ιτειπ!ι!ιο

«Βιιοι!τρο.ιιοπ ο!ποτ ΒΙο.οοπετοοο!ιννιι1οτ

«Ποποτ π!ο Βππο!οοι.!οπ ποτ Πιοι·ιιο!!πτοπιο».

«πιο ΡΜ! νοπ πιιι1τ!π!οτ Οοτοοιπγο1!ιιο».

' πειο!ι ο!ιιοπι Ρο!! οι! Οποτ!ρει!!οπ πππ Βτπι·οο!ιοιι, π!ο οἱο!ι

Ιο.πο·οοπι οποτ οτοι!ο νοτοοπ!!ιπιποτ!οπ. 14 Τπςο ππο!ι` ποιπ

Ππϊο.1! Αιι!πιιππιο Με Ηοειρ!!.π!. 8οπυνοτοτ Α1!οοιιιοιιιιποιοππ.

Μοτ.οοτιοιπιιο. Κο!πτοο!ιοπ. 1ιιι Απποιποπ ποποπ πουυ Πτοι·ιιο

1ιπροτοτοπιι!ο. 3οπτ πο!ιννιοτ1;το Οι·!οπ

!!οι·ιιιιις, ιπ!ι!το!ο!ιο νοτννο.οποππο·οπ ενν!οο!ιοιι ποπ εοπ!2!πτοπ

1)ο.τιποοπ1!ποοπ, ΠΙ.οι·ιιο πππ Τιιπιοτ. 1τττ!!ιιι!!ο!ι ντιιι·πο οπ

Βιιι(το ποτ Πιοτπο ΠΠ· ποπ '1'ππιστ ιιπο·οοοποπ πππ ριιπ!α!οττ.

 

ώ Οοο οπ!!!οοοοππο !!τιιοπωνποοοι· ποο!αο ποπ ννοιιτοπ 8:ι.οπνοι·

. 1ιο.!κ αυτ'. Μο Βιιο!ιντπππο !πι Πτ.οι·πο πω.. νοτιι!!.!ι: πππ ποτ

Τπιποτ, ο!π 1)οτιπο!π ποπ Ονοι·!ιιιιιο. οιιο(:!ι·ρ!οττ.. ποιοι !ιοΙ!ιι



2

11οτ1ο άοι· 11ο111111ιιο 11111111 1111ά εε 1.11111.1ο11 1ν111άο 1111. Υετ

111111111111: άοτ Β11111:1ι11·1111άο. Ηε11111ι1τ. 11111111 5 1111ο1ι111ο11 11οι·11ι111ο

θο11111·1. ε11ιοε 1111ε8ο11·11εο1ιο1ι Κ11ιάοε.

Ε. 1111111111 11 11: «Ζ11τ Κ11.ε111ε1111 άοι· 116ε11τ111.1ο11 θοεο111ν111ε1ο

11111 Νο11ςο11οι·ο11ο11». (Ντ. 92).

Πε 11111ιάο11 ε1ο1ι 11111 11111 σε. 1οι1ε1:1τι·οεεοε, ο111111ιο1·1ο11οε

Α11111οε11τοοι1ι 1111 άοι· 1·οο111ο11 11111111 ο111οε 2 1110011811 11111111 11111

άοε ι11111111111:1ιο1ι θοεο111οο1ι1.οε. -

111. 1111: 11.

1111εε111 8110111111 11οο111ιγ1:11 1 ννο11οτ11εο11οο1111:1ι

11111οε1ιο1. 1004. 111111 8, θ, 10.

8 1111111 ο 111: «Ζ11τ Ρ1111101021θ άο1·1ι·ο1ο11 Τ111εάτ11εο11»111)Ο11ο1

1111ε ο1111111111. οι Κοτ11.1οε1ε 11111111. 11) Αάο111111ι111.οε1ε 11)°1101°·

1το1111. 1:γειο111οε 11111101. 11111ι11τ. ν111ν11ο.

8. 111111 ά1ο @Με Ε”11.τ11ο άοτ 11·ο1ο11 Τ1111τάι11εο1ι 1'11τ 11οά11ιετ

ά11το11 Ρ1=11ιο111, Με εε ε1ο11 11ο11ιι Χ1111111ο111.ε11ι11 1111άο1. 11ο1

άοπι ε1111.11)11ο11ο1ο1ι1ιο1.ο11 11"ε111ο 1180119111: εε 1111111 11111 ο11ιο11

28-11111τ1εο1ι 11111111. άοτ εο11 4 .11111το1ι 1111 Τ1·οο11ο1111ο11 άοτ 1.111·

111111 11111 111·11.111ι11‹11ιοτ νοι·1'11.1·1111111τ άοτ Ι111111άιν11111ο1 11111 ε111.τ11οτ

Βο11111111111ια 1111. 1111111111 1το1ο11 Τ1111τάτ11εο1ι 1111ιάο11 ε1ο1ι 1111 111111

1111111811 11ο111111:11ο Ζο1ο11ο11 ο11ιοτ Κοτ111οε1ε 1‹1111ε111ει·1ε. Ποτ

2. 11'1111 11ο11·111” 1111111 1.1ιο11ε11. 11111 το1ο1ι11ο11ο1ι 11·ο1ο1ι '1'1118ά1·11εο11

1111 111111 111111ιιο11 1111111ο1ι 1111ά ο111ο11 ογε1οιι11.111111ο1ιο11 111ο11ιο11

Έ11111ο1·, άοτ ε1ο1ι 1:1111·1:11 ά1ο ι1ι1111·οε11ορ1εο11ο 111ι1οτε11ο1111118 11111

1111ε άειι 'Γ111ἔά1·11εο1ι 11οτνοι·.1το11·111ι11;οιι οτιν1οε. Α11ε άο11 εο11τ

1111οτοεε1111ιο1ι Π1ι1:οτει1ο1111111.το11, 11111 άο11ο11 8. ν1ο1111.1:11 11.111ά1ο

11011 Ί'1ι 1111 111 11.11 Βο111νο1εεάτ11εο11 ε;ο11111άο1ιο11 Βοε1111111ο νοτ

111ο1ε1, οτςο11ο11 1111111 ο11111ζο Βο11111εεο, ά1ο 11111 11.11,1το111ο11ι 1111111111

Ιοἔ1εο1ιο Βοάο1111111111 Α11ερτ11ο11 11111.111ιο11 1161ι11ο11: νο1111ο1ιι111ο11ο

Α1111.1ο1.11ο νο11 121ι1.νν1ο1111111ρ,· 111111 1111111111; 1111111.1ρ1ο1· ΚΧε1.11άο

11ο111ε άοτ 11το1ο11 1111ά 11111111 11·ο1ο11 'Ι'1111τάτ11εο1ι 11.111άοτ @γειω

1111ά11111τ άοτ Βο111νο1εεάτ11εο11. 2) 1ει άοι· Νειο1111·ο1ε οι·11τ111:111.

ά11εε ά1ο 1το1ο1ι '1'1111τά1·11εο11 11.111' άο11 111ο111ο11 1111011111 ε11:1ι ο111111εο

Με 1111 1111άοτο11 Οττε11 111111 ορ111ιο11111ο11 Ροττε1112ο1ι 1111άο11 116111ιο11.

Β) 1111111°1:1° Ζ11εο11ι111ο1111111111; άοτ 1111111111; άοι· ογειο 111111 11ιτοτ

111111.11άο 11111. άοτ Π11111ιο11111εο111ο1ι1. 4) .411111ο1111ο άοτ νει·1111άο

τ11111το1ι 1111 1το1ο11 ι111ά 111ε111: 1το1ο11 Τ111εά1·11εο11. ό) Ν11ο1111·ο1ε

άει· ο11111.11ο11 :11τ111:1111τ άοτ 111ο111ο11 1111011111 - 11111 1111ιο11 1111άο11

ε11111 Η11.11.το 111111 Τ111;τάτ11εο11. 01 14111' 111111 111ο111οι1 1111011111 11111111

1111111 11111111 11οτι1111111.1ε οκ1°ο111111ν11 1111ά Ηγροτ11·ορ111ο. 1111111.

Α1.τορ111ο άοτ 111ο1111,ς1ι1'εο11ο11 8111111111: 11ο1111εο11ιο11.

Ποτ 1111111111 ε11ιά ο111ο 111ο11ιο 1111ο1·οεε11111οι· Α111111ά11111.ςο1ι 11ο1

1.1;οΒο11ο11.

Β11.1111.1ο111111: «Ηγάτ111111εο11οτ Π1111.111.1ο1· 2111· Π111ε;1ιοε1.111

1111ά 'Ι'1ιο1·11ρ1ο άοτ 511·1οιι1το11. Ι111ιοτ111:1ιο Μοεεεἔο άοτ

Ρτοε1111.11 1111ά Π1·ο1.11ι·11.. 111111.111.11ο11 άοτ Πτο1.οτο11».

1111111. 11:11. 11111ο11 Αρρ11το.1 1ω11ε1ι·111οι·1. άοτ 11111111 1111· 111111

(1οεορ111111111ε, 'Ι'111111. 1Ξ111ε1:1ο1111, 1311111111 111οτ1οω. νοτ1νο11ά11111.1

1111άο11 εο11. 101· 11οε1ο11τ. ειιιε ο11ιο11ι Ο111111111εο111111111:11, 111 άο11

πω" ε11ιεορ11111ρ1 11111111.

Π1111εο1ι11ο1ν: «Ζ11τ Κ111ε111ε1.111

51:1111.1111οτ».

111 ο111ο111 Β`1111ο ε11εε άοε θτοεο11ι1ν11τ 11111' 11οιιι Β'11εετ11ο11ο11, 111

ο111ο111 1111άοτο11 11.11 άο11 ννο11:111:ο11ο11 άοτ 1211άρ1ι11111111 ο111οε

11'11111οι·ε, 111 11ιο1ιτο1·ο1ι Γ1111οιι 11111 11ο111 1101111111 άοε 1111111118.

1ὲ11ΐ άοι· Βο11.ο111111ο11ο άοε Β1111ιρ111ε, ε111 άοπι Β1111ο11 111ιά 1111 άοτ

οπο.

ο111τορ;οι111.11.1ο1· 11νο1ο1ιοτ

Β111·εο11 111ο1ν: «Ε111ι 111111 νοιι Α11ε2οεε άοε Ηοάο11ε».

1111 Αι1εο11111εε 1111 1;ο1ιοι·τ1ιο1εο1ιο Βρ1ά1άγ11ι111ε ο111ε11111άο11.

111'1ο1ιοττ.

1111οε1111 1111111ε1:11. 1004. Ντ. 211-111.

θ. 11οεε11ον11: «Π1ο Βοάο11111111: άοτ Β1·11νο11οτ1111ς άοε

Α11111.111.τε1ο11οε άοε 1)111:1111ε 111οτ11.1:11:11ε 1111· ά1ο 1ῖ`οτ111ο11·1-1

;τι1118· άοτ 11γι11ρ11ο». (Ντ. 29).

νοτ1'11εεοτ 1111άοτι, 1118801111 11111 εο11ιε11 νο1·ἔ1ο11:1ιο1ιά 11.1111το1111

εο11ο11 $1.11111ο11, 11111111 άοτ 101·ν1·ο11οτ1111111 άοε Α1ι1”:1.1ιἔε1.ο11οε άοε

Π111:1;11ε 1.1ιοτειο1ο11ε ά111·111ι1111ε ο111ο 111111111ο1ιο11ο Βοάο111111ι1τ 211

1111111111ο. 8ο111ο 11111111 1111 άοτ 11το112ο εν111εο1ιο11 Β1·11ε1- 111111 Β11.11ο11

11611111 1111ά ά1ο νο1·1111ιά11111.1 ά1οεοι· εοςο11111ι1ο1ι Ζ1ειο1·11ο 11111. άο11

1111111οτο11 Βο1ιο1111ο111 άοε Π111ρ1ιτ111.1111οε 11εά111111ο11 ο111ε1111.ο11ε1νο

Βοο1111111εε1111ε άοε 111111111ιεε211ε111.11άοε άοτ Ζ1ε1οτ11ο ά11το11 ά1ο

Α1111111ιε1. Βο1 άοτ 111ερ11·111.1ο11 τ1ο1111ο11 ε1ο11 ά1ο Π111.111ιτε11111111

1 1111111οτ11, 1ν11·ά ά1ο 11τι111111ο 11111111 ο11ο1ι_1'οτ111εννοε1.

ε1:1ιο1ι11ο1 11.111 - εε οι·1ο11.11. Α11ει1ο1111111.>; άοτ Ζ1ε1ο1·11ο. Βε1 άοτ

1111111ρ1ι·11.11ο11 οτ1`111ετ Α111οςο11 άοτ $1·11ο1111ο1 1111 ά1ο ν1'11·11ο1ε11111ο

111111 ά11ά11το11 ε111τ11οτ Πτ11ο1‹ 11111άο1ι 11οι1111εε1.ο11 'Γο11 άοε Π111:

11111 11ιο1·1ιο1ο1111. Πε. 1111111ρο11 ο111 Δ11ε111ο11:1ιο11 11111111 111ι1ο11 νετ·

1111το11 ά1ο

Αερ1τ11.11οι1ενν11·11111111· άοι· 11111ιεο11 1111111111 ά1ο 11'οτ111ο111ο1.11111ε

11111111 1111111 11111οτει111.11111ιε.

Μ. 1111 11 ε ε 1ο 111· ε 111: «Π1ο 1471111111; άοε Α1111ε1ι·ερ11111ο1111ο11

εοι·1111ιε 111 2 Ε11111ο11 νο11 Αρρο1ιά1ο111ε». (Ντ. 291.

Μ. 11οεο111·ο1111 2 Γ11.11ο νοιι 111 1011.οι·1111,=.1 1111οι·11;ο11ο1ιάοτ Αρρο11

ά1ο111ε, 11111 1111111111 11111 14. τεερ. 11. Τ11.1το 11111111 Βιο,11111111 άοτ 101·

11τ1111111111,1.1 1111 11ννο1 11111ο11ιο.1111οτ 1`ο1ε·ο11άο1ι '1'11.1.1·ο111ο 20 1111111.

Α1111ειι·ορτο11ο111ω11εοτ11111 1111τ11ιο1·οο11 ο11111οερτ11π 11111·άο. [1111.οτ

1γι1εο1ιο111 1111111111 άοε 1·`1ο11ο1·ε οι·1”ο181 1111111111 1·11ε1:11εε Ζ11τ11ο11

1το11οτι άοε 11ο1111.1ρ1·ο2οεεοε 1111ά (1811ε81111β.

Α. Β 11 ά ε 111: «Ζ1ιι· ?τεμ άοι·

11οτ111οο άοε 1Σ1ιάο11ιο11·11111ιε».

11. 111111 10 11'1111ο νο11 Β11άο111οιι·11.1ε 1το1ιοι·τ11ο1ο11 11111 Βορ111εο

81111ο1·11ο1111.ιιά111111: 11ο1θο

1 111111: άο1·οι·11τ11ιι11το11 Βο111ο11111111111: 11111 Ρ1·ο111.1·11ο1111ε111ιε 5 1101.-

15 1101.) = 14 11'11.11ο 111ιά 11111.1ο11ιετ11111ι(0,2 ρ(11.-8 11111.) :ό 115.111»

11ο1ι111ιάο11. 111 4 Γ1111ο11 1ν11τάο ά1ο 11ϋε1111ε 111ε ε1ινιι111 111.1.1τ1

ο111ςοορι·1121, 111· 4 Γ(111ο1ι 11111 νο1·1ιοι·11.1ο11ο11ά Π1111111.11111ι άοε

Πο1·111οο11111.1ι1ι1ε 11ο11111ο11ά18. 11111 1111ο111.1ο11 1111.: νοιι θ 1110011811

Με 211 10 Μο11111ο11 :111·11ο11. Π1ο Π1111111οεο 1111111111 ά11το11ε

011111οε11ορ Β·οε11:11οτ1. Α1ε εεε111111 Η1111.ο11 ά1ο Ρ111.1ο111ο11 οτει

11111111 1ιο1:11 11ιο11τ111.ο11 11ε8111111ο11 111ιτο1·ε11ο1111111τε11ο11111άο11. Α1ιεο

1ν1111ά1 ιν111‹1ο ά1ο Τ11οτ11111ο 11ο1 1.ο111111ε1οι11111: άοε Ρ1οεοεεοε

111111 ά1ο 11οτν111 11.11ο111 οάετ 11111 Ε1·1.ττ111'ο11εε111 άοε 1.11οε11.1111111ο11

1211άο111ο1τ11111ι'ε. Κο111ρ111ω1.1ο11ο11 νοιι $ο11ο1ι άοτ Αά11ο11ο ε1·11.ε11

111ε Κο111.τ1111ιά1111111ο11ο11. 1'111ι 19 1ίτ111111ο11 11ο1ι1ιιο11 11111· Τ Με

ροε1111ά ο1ι1111εεοιι ντοτάο11. Βο1 ε1το1ο11 11111εειο ά1ο Βο1ιο.1ιά11111ε

111οΒο11 Ε11111·111 νο1ι 8111ι111οτ2ο11 ε11111ο11τοο11ο11 1νοτάο11, 111 άτο1

Ε'1111οιι εο11111εε ε11:11 11.11 ά1ο Βο1ιει1ά1111ιρ; ο111ο Θο1ιοτι·1ιοο11 1111

οο11άο1ιε 1111. Βο1 άο11 Πο11τ1Βο11 1111111 11111 ο111ο Βοεεοτ111ις ο111εο

1111111111 ά. 1ι. 111112 ε1111_11-1111νο11 1νο11111ο1111άο11ε 11111το11 ά1ο 0111

1ιο11ο11111ο1ι 11101111 νοτεο1ιν111111άο11.

111 11ε εο: «Ποτ 1ιο1111εο 81.11.1111 άοτ Βο111111ά11111,ς άοε Α1111111ο11ε·

11ι11ε 111ιά εο11ιοτ Κο11ιρ111‹11.11ο1ιο11›.

Νο11ο11 άοτ Α11-1ο1ιο11ιο11ι·111ε 1111111 εε νοτ11ο11ιιι111:1ι ά1ο Α1ι11.1ο

811111 ιν1·1εο11ο11 1111111ορε1ο 1111ά ροτ1οά1εο11ο111 Α111ο11ο11ε11111ε 11.ο11111ε,

ά1ο 11. 11ο11ο11ιο11 1ν1εεο11 11ι111:111ο. Η1οι· 111111 111111. 1111 ά1οεο111ο11

Ρτοάτο11ιο - 111111111τοε Α11111ο1ο11 του ορ11ορ11εο11ο11 Κτ11111111“ε11

11111 ροτ1οά1εο11ο1ι 8110111111 11111. 1ι. εο1111οεετ ε11:11 Ρ1·111. Κ το. ο

ρο111ι 11.11. άετ 111 άο11 ροτ111ά1εο11ο11 511111οτ1ι 11111 ο111ο 1111111011

άοτο Ροτ111 άοτ 1Βρ11ορ1111οτ ε1ο111. Ι)11ε Πο11ι·111111 1τοιιιο1ιε 11111111

νοι·1”.111ε Α111ο11ι1.ο111111111ο11 1111 ῇ 111 11111811 Π11ι·1ι1οάο1·11οέο11 άοε

$1ο111νοο11εο1ε. 1)1οεο Α11εε11:111: ετ111εο άοτ 1111ε£οπο1ο111ιο1ο Πτ

Ιο1ἔνο11 Κοο11ε11.12111111ε1ο11ο11. Α1.1·ορ11ι111_1ο1111ο1ιο11 (Ο,0(108-0.001)

1ι11.11ο11 11111111 Ετ1'ο11τε. 11111 Η111111ο11111.11ο11ο1ι 1111τ1.ε11 11111. εε 11111.

1·11111,9;ο1· 80111111 11111.

Βο1 ο11το111εο11ε1ι 511111`οτ11 οι1ι1111ο1111 νετ111εεετ ά1ο $11ς1:οε11ο11

111 Ηγρ11οεο. 111 00 νοιι 100 Π1.11ο1ι 111111τάο ε1ο 11111. 10110111· 1111

1.ςο1τ11.11ά1. 11111111 1:1111ε1.11.1ο Βοο1111111εει111ε; άοτ 1ιο1·ν11εο11 111111

Μ111το11-Πετ111ει·εο11ο11111118ο11 ε1111 νο1·111εεετ ά11το1ι Β1.τγο1111111.

 

11οο1ι 11ο11ιο 1111το1·ά1·111:11111ις άοε 1111111111 211111 'Ι'τ111111ο. 111 11111111

11"1111ο1ι, 1101101111 Ηγρ1ιοεο 11111111 211111 21111 1111111., 11111 Α11ε111.11ε

11ο111111ά1111ιο; 111 1111·ο Βο1:111.ο. Ποτ Ρτο111ιγ11111ο 1101111111 1111 Κ11111ρΐο

8ο.<το11 άο11 1111101101 ά1ο οτε1ο 81ο11ο 211, 111111 ά1ο 1111101Βο άοτ

Μ11.εε1811ο11ε11οε11·ο111111εο11 111 111111 Β11111ιά111111·1εο11ο11 111111άοτ11

11οννο1εο11.

1. Βο1άον111.εο11: «Πο11οτ ά1ο νοτ1ο12111ιεο1ι 11111611 ά1ο

_111ρε.1ι1εο1ιο11 11ο11οτνν11Πο11». (Ντ. 80).

Π1ο Α111ο11 ο181ιε1. ε1ο11 111ο111. 211111 Βο1οτ11τ, ά11 άοε Η11.11111111

1οτοεεο 1111111 11111 ά1ο Κτ1ι1ι11ο11111οε111ι1ο1ιτο11 1ιο112ο111τ1οι·1. - 11111·

εο 111111 εο1 ο111·11.1ι1ιτ. ά11εε 1111ε άο11εο1111=11 11ο1·νοτεο111, 111111 το111

1111 1ο11·11τ ά1ο νο1·1ν111ιά11118ο11 111 8οι1άοτ11ο11. ά11το11 ά1ο 1111111111

εο1ιο 11'11111οιι1111εο1 ε111ά 1111ά 11111ο 11111 ρο1ιο1τ1οτο11άο11 13111111- 111111

Β1111ο1ιεε1ι11εεο11 1101110111 Με ε1111:11 Κ11οο11ο111ν1111άο11 ά1ο 11ο11εοτ

1111111·ο Βο1ι1ι1ιά111111; ά1ο άο11111111τ Β1111ε1.18ετο11 Βοειι11.11.1ο 81ο111..

111'. Β 1 ε ο 111 11 111: «Ζ111· ?τοιχο άοτ Βο1·ο1.11οτ11.111ο 11111 Ο:111111ε».

(Ντ. ΠΠ).

δ. 11ο11111ι11ο11ο 2 01111111 111111 0211151111. 11111. Α1111ά11111111οτ1οεοτ11111.

Ποτ ο111ο Ρ1111, άοι· 1111οεο11111ο1ιο Βεεεοτ11111.τ 2ο1ε1.ο, ο111εοε

ε1ε1ι 1ο111οτ άοτ Βο111111ά1111111. Ποι· 2111111111 11111τάο 11111 2111 111111

11οιι θο11οε111ιε 11οο1111ο111ο1. Νοο11 11111111 2111 1111111111 οτ1το1111 1111111

1·11.11ο111111 νϋ1111.τοτ θοε111ιά1ιο11. Ν111:11 νοτεε11111:1ιοτ 1.ο1111111ο111111ά

111111; 111111 Ε1111ο111111ε ο111οτ 81:1111ι1ετ1111τ άι·ο111111.11εο 11ι”ο1111ο11

νοιι 1000. 8000 111111 4000 Ε1111ιο11ο11. 1111 νοτ111111' νοιι 1122 1·'οο1ιο11

ν11111εοε ννο11111ο111ιάο11

111ο Τ1ιοοτ1ο άοτ 1111111111 11111 11111111ι.τ. ά11 1111111 1111οτ άειι 101·

1·ε;τοτ άοτ 0211111111 11οο11 νϋ111ε 1111 11111το11111εεο11 εο11ννο111. Βο1

1111ι1:1 1111ά άο1111. νοάονο1 211ο11τοτο11 ο111ο11 ά111111.11οτ1ο111111

111:11οτι Βο211111ε. άοτ ε11:11 11ο1 11111: Βετ1111·1 νοτ11ο11:111άο11ο11 Τ1οτο11

 



ε1ε νν!τ!τιιιιετε!οε ει·ι.ν!εε. !)!ε ετε!ειι νετειιε!ιε ειιι Μειιεο!ιειι

8ε!ιειι εε!ι1!ιιε Βεειι!ιετε. Βε!ει!ειιι ειιιε ιιιι 110 ΗΜ νετϋ!1ειιι.

!!ε!ιτ ινοτι1ειι.

ειιι.ννεκ1ετ τ.τε!ιε!!τ 128 ΜΗ.) οι!ετ ννεεειιτ!!ε!ι ρ;ε!ιεεεετε ινοι·ι!ειι.

Α. 5ιιιι ! τι: «Ι)!ε Βιιι.Γει·ιιιιιι,ε άετ !ειιι:ειι Βϋ!ιτειι!ιιιοο!ιειι

Με! ιι!ιιιιετ Οετεοιιινε!!ι!ε>>- (Ντ. 80!.

νετ. !ιεεε!ιι·ε!!ιτ Β ?Με 1ιε! ι!ειιειι, τιιιε!ιε!ειιι !ιτε!τε Βρει!τιιιιιτ

!ιε!ιιε Βεεεετιιιιι: !ιετ!ιε!εε!!!!ιτι., 'Γει!ε ‹!ετ '1'!!ι!ιι νοιι 15 τεερ.

Ε!! ειιι. @Εεεε Με ἀετ Κιιοο!ιειι!ιιιιιι ιιιιεε·ε!ϋει στι!! ειιι.!”ετιιτ.

ννιιτι!ειι. 1ιι 1ιε!ι!ειι 1:!ι!!ειι !!ειιεειιιιε Με Βεει!ιιιιιυιι ω.

Κιιοε!ιειιε.

Η. Βιι Με ονν: «4 !·`!!!!ε νοιι 'Ι'ο!!ννιιι !ιε! !!!!ειιεε!ιειι ιιιιο!ι

Βε!ιε.ιιι!!ιιιιιτ ιιι!ι. Ρεεεειιι·εο!ιειιι Βετιιιιι».

Ε. ε!ε!ιΙ. ἀιε ΚτειιΚειιεεεο!ιιε!ιτετι νοιι 4 Βε!!ειι νοιι 'Ι'ο!!ινιιτ .

πι!! Νιι!ι!!ε!ιειιι Αιιει;ειιις. Α!!ε Κτειι!ιειι !τειιιειι τεε!ιι.εε!ι.ἱε !ιι

Βε!ιειιιι!!ιιιιε·. Βιιι Γε!! ειιι.τ1ι !ιιι 1ιιειιιιιι. ειιι 18 Ί'ε.8ε. Πτε!

νετ!!εεεειι ιιι ;τιιιειιι Ζιιετειιτ!ε Με !ιιει!ιιιι. !ιι Ποε!ιιι.ιι, ιιιτι ει! '

1:1$ι(ιιεε 5 ννοε!ιειι, 18 Τε” ιιεε!ι 5ε!ι!ιιεε ι!ει· Βε!ιειιι!1ιιιιιε :ιι

ει· ι·ιιιι!ιειι.

Β. νετ!! ι!!ε 1ι`τεειε ε.ιιΓ: ετιιε τειε!ι άεε ειιεενντιιιι!!ε $ετιιιιι

ι!ειι εεειε!!ιειι Αιιίοι·ι!ει·ιιιι επ? ξνειιιι _!ε, !ει. ειε 1!ε!ιιιιι‹!!ιιιιε

ννιτ!ι!!ο!ι !ιιι Βιιιιιι!ε Με Βι· τ:ιιι!τιιιιι; ειι !ιοιιρ!ετειι? ν!ε!ε άετ

άεπι !ιιετιιιιιε Βιιιεε!!εΐετιετι ε!ιιι! ειπ ιι!ε!ιι. νοιι το!!ειι '1`ἰετειι

ε;ε1ι!εεειι ιινοτι1ειι ειιι! !ιει νιε!ειι άετ Θε!ιιεεειιειι 1ι!ιε!ι ειε Βτ

ΚτειιΒιιιιι: ειιιο!ι ο!ιιιε Βε!ιε.ιιι!!ιιιιε εεε. Με Βιιιιετιιτειι !ιιε!ιετι

εοιι Βιιιι!ει!!τειι !ιει!ϋτ!”ιειι ε!ιιετ Βεν!ε!οιι.

Κ. Β!ε ιν ε!ι ιι ιιΖιιτ Βι·ιι€ε άετ ΗοΙιιιεενει·!ετειιιιεειι άεε Πε

ιτειιε ειιι! άετ Βειιο!ιεπρε!ε!ιε!τ!τϋεε -- ιιε!ιετ Βεεε!ιτε!!ιιιιις

ε!ιιεε ειιιεε!ι!!!8!ιεειι 1ιε11εε ιιι!ι. Διιεεειιε ιιι θειιεειιιιε·».

!Ντ. 81).

1)!ε ΐει·!ειειιιιιτειι άετ Βειιε!ιε ε!ε!ιε!ι!ι!!εε

Μ! Ια ιι 11ο ε εειιιιιιιε!ιε !ιιι θειιΖειι 21 `!!!!ε. Η!ει·νοτι ετιι!!ε!ειι τω!

8ε!ιιιεενει·!ειειιιιεειι 12. ειι!_ Βι!ο!ινετ!ειειιιιεειι θ. νοιι Με 12

ννιιιτ!ετι 5 ‹.ρετ!εττ 3 ιεειινιεειι. Με 7 Ν!ε!ι!ορει·!εττειι Μετ

ειιιτ! εε!ιειι.

!ιετι Με Πιιι.ειιοεε !ει εο!ιννετ ειπα ει! επε!!ειι; ειιιε άετ Β!ε!ι- .

ιιιιι8 άεε ε‹·!ιιιεε!.ειιιι!ε !1!εει ε!ε1ι ε!ιιε νετ!ει.ειιιιε;

ιιιεεεειι. νει!. !ιεεε!ιτε!!π 88ΠιαΙι Γει!!, 1ιε! ‹!ειιι εοινο!ι! ‹!ετ

Πεεειι Με ειιιε!! Με Ρειι!ιι·εεει!τϋεε!ιι άετ !!ι1Με!!!ιι!ε - 10 ιππι.

νοτιι Βο!ιιιι·ειιιειιι!ε - ‹!ιιιι:!ι :Πε Κιι.<,τε! ρει·!οι·!εττ ννετ. Με

Βθ!ιθΠ(Η!2Πε 1ιεειειιι! !ιι Ι.ει›ετοιοιιιιε. νει·ιιε!!ιιιιι€ άετ Κειμε

νει!ειειιιιεειι ειιι! 'Τειιιροιιει!ε ‹!ετ Ριιιιοι·εεενετ!ειιιιιιετ. Β!ε

θειιεειιιιε; νετ ι!ιιτε!ι ειιιε Ρειι!ιτεεε!!ειεΙ νετπϋτςετι, ι!!ε ε!ε!ι

ιει!οε!ι ε!!ιιι!!!ι!!ε!ι εε!ι!οεε. Ρετ!ειιι!ιι ινιιι·ι!ε εεειιιιι! ειιτ1εεεειι.

11111' ΠΠΠ.·

Β. θ ιι ε ο !ι Ε! ιι ει: «Αειει.!!ο!ιετ Βετ!ε1ιτ !!!ιετ ά!ο Τει!ει!ιε!τ

ι!ετ ειΜι!εο!ιειι θεεει.τε.εν!ε νοιι 1902-1908».

1)!ε Ατ!ιε!ι, Με ιιιιτ άεε Ζε!ι!ειιιιιετ.ει·!ιι! ε1ε!. - ε!ιειιετ. ε!ο!ι

ιι!ο!ιι. ειιιιι Βε!”ει·τιι..

Μ. '1'οτεεο!ιει: «Ζιιι· Βι·εεε άετ Ιιινετε!ο ιιτετ! ιιε!ιει. Βε

εο!ιι·ε!!ιιιιιε ε!ιιεε Βιι!!εε ι.οιιι!ει· 1ιινετε!οιι ειι!ι ριιττιι».

(Ντ. 81).

Βει ε!ιιετ 18-!ιι1ιτ. εε1ιιν!ιο!ι!!ε!ιετ Βι·ετε;ε!ιε!τειιι!ετ ετ!ο!ετε ιιεε!ι

Αιιικειιι!ιιιιι.τ άετ Οτει!ε'εε!ιειι Βερι·εεε!οιι άετ Ρ!ε.ιειιυι ι!ιιι·ε1ι

(Πε Βι1ιειιιιιιε 'Ζε Βιιιιιι!ε εεε!. ριιτιιιτιι ειιιε ιοιιι!ε !ιινειε!ο

πιει! Πι!! ιιεε!ιιο!ρειιι!ετ Β!ιιτιιιιις. Νιιο!ι ιιιιι!ιε·νο!!ετ Βεροε!

πιο», ι!!ε ι·ε·ε1ιιε εε!ι.!!ε!ι ειιι Οετνικ ειι!ειιηεειιι! ε!!ιιιιι!ι!!ε!ι ειιιε

ίιιιιι!ιιε νοιεε!ιι·ιιτ - ειιι! ιιειο!ιτο!ρειιι!ετ Τιιιιιροιιε‹!ε ειιιιιε! ι!!ε

!ε!ιειιειεε!ϊι!ιι·!ιι 1ιε Β!ιι!ιιιιι;. Πιιε Ζιιειειιι!ε!ιοιιιιιιειι ι!ετ 1ιινετ·

ειιιε ει·!ι!!!ιι νετ!εεεει·, ά!ο Μιετιιιιιι· !ιετειιι!ε!ιειιι!, ιι!ε ιι!ο!ι!ι

ιι!1ειιι άστε!! Κιιιιειίε!ι!ει· 1ιει άετ 1Νεε!ιεε!ιιιτιε!ιε!ιειιι!!ιιιιε. εοιι

τ!ετιι ει.ννε !ιι άετ 1:!!ε!!!τε άετ Ρ!!1Ιε ε!ε ι!ιιι·ε!ι ιι!!ειι!”εετεε Πεϊ

τειι ι!ετ Ρ!εεειιιε Με! Αιοιι!ε άεε Πι.ει·ιιε 1ιει!!ιιι;!;.

Ψ. Βιι!ι!ιοι!ιι:

(Ντ. 81).

νει!. οοιιι!ι!ιι!ει·ι ειιιε 1θ·ρθι. Ιε1ιινο!εε!!ιε ειιι ει·ιιιιει· Βιι!!ιε

ω, ι!ειιε ειε Ιιε!ιι!!ειιε διε!!ε ιιι!! ει·ειει·ει· 1ιεειτιο!ιειι νν!ι·ι!, ι!!ε

Πιιιει-!ιιιιιε ειιι !ειιιετει·. Πεε ειιιιιε ει·!ιιι!ι ειιιειι Υ!ίειιενετ

1ιειιτ!. 1ιιιιετ!!‹·!ι εννε!ει!!ιιι!!!ε!ι Βε!!εν!, ειιι· Νιι‹:!ιι θιιι!εϊιι.

()'ο!!εϊιι Με! Ηει·εεε!ιννεε!ιε. Βε! Βε!ο!8ειι ά!εεετ Ητιιιιτ1ε!!ιεε

ε!!! νετ!. εο!ιιιε!!ε θειιεειιιιε ο1ιιιε Β!ιι!τ!!ι. νοιι Οοιιιιι!!ειιτιο·

εοιι εεεε!ιειι !ιιι!ιειι.

«Ζιιι· ?τεμ άετ Βι·νε!ρε!!ιε!ιιιιιι!!ιιιις».

1ιιιε!ιε!ιιι.τετ.

Νοειιιιο-Μει!!ειιιε!ι!! 8!ιιιτιιε!.

1ιιιι!-8ερ!ειιι!ιετ. 1904.

δ. Κ τ! ε τι! ε ι τι: «Πιιιει·ειιε!ιιιιιι;ειι !!!!ει· ‹!!ε ιιϋιε!!ε!ιε Ατ1ιε!τ

νει·εε!ιιει!ειιετ Βνειειιιε άετ Βϋιιει!!‹·!ιειι νειιι!!ει!οιι άετ

ννιι!ιετειιιιιε ειιι! !ιτιι!εο!ιε Βε!ειιε!ιιιιιιε ‹!εεεε!1›ειι».

Πιτ Αιιειιε!ιιιιε ‹!ι·ε!ετ Βε!!ε ειιιε Με Κτειι!τειι ι

 
Β. Β ι ερε: «Β!ιι Ρε!! νοιι Βει·!ιοιιι άεε Ο1ιει·εε!ιειι!‹ε!ε, !ωιιιιι!!·

Δε” ι!ιιι·ε!ι εει!ι!τε!ο!ιε Μετιιειιιεειι Πι άετ Βειιε!ι!ιϋ!ι!ε».

ιν. 'Ι' ι ο !ι ο πι ! τ ο ιν : «Πε!ιετ ιτ!!ε Βε!ιειιι!!ιιιις άετ Ρει·!ινρ!ι!!τἱε»_

Αιιε ε!ιιει· !τιιτ2ειι Πε!ιει·ε!ε!ιι άετ εειτε!'Γειιι!ειι Ε!ιετε.!:ιιτ

!ειιιιιιιιτ νετ!. ειιιιι 8ο!ι!ιιεεε, ‹!ιιεε ε!ιι ε!ιιτιιτι:!εο!ιεε Β!ιιι:ττε!!ειι

εε! Αιιρειιά!ε!τ!ε ειιι· !ιι ε!ιιετ εετ!ιιιιτειι Αιιεει!ι! άετ Β!1!!ε

ιιοι.ινειιτ!!; Μ. Απι Κι·ιιιι!ιειι!ιει.ιε ειιιεε Ριιι!ειιιετι "ιιι Ρετ!

ινρ1ι!!τ!ε ιιι!!εεειι ι!εε!ικ!!ι νοιιι ετετειι 11οιιιει.ιε άετ Βτ!ιτε.ιι

Βιιιιε· ε!ιι Έ!ιει·ιιρειιι. ειιι! Ο!ι!τιιτιέ· ιιιεειιιιιιειι εε!ιι.

Β. Μ? εεε! Η ε κ: «Ιιι νετειι1εεειιιις ιιοι· 11ε!'οτιιιε ι!ετ Αρο

ι!ιε!ιειι ιπι Μ!!!ιει·>›.

.1. Ί`ννει·_!ειι οινιτεε!ι: «Β!ιι Ρε!! νοιι ρειιεττ!ετειιι!ετ

Βιι.ιιε!ιννιιιιι:!ε ειιι νει!ετιιιιια άεε [Πιιιιιι!ειιιιε».

Α. Π ε ιι ι ! ε ιν ε !ι 1: α11ε!ιει· Με τ.τοο!τειιε Ε!!!ε!ι- Πι·ιετ!-!!!!!!τ -

νοιι 1ι· ν ε τι».

Νεε!ι ι!ειι εοτει!!!!!ιτειι Πιιιετειιο!ιιιιιρετι ι!εε νει·!'εεεει·ε !‹ειιιι

Με Ιι·νειι'εε!ιε Ριερειετ Με Κοιιεει·νε άετ ιιοτιιιει!ειι Βο1ι·

τιι!!ε!ι ιι!ε!ιτ ιιιιει·!ιειιιιι ννει·ι!ειι, !‹ετιιι ά!ε !ετε!ετε !τι !τε!ιιειιι

Βει!!ε ετεει2ειι ειιι! ιιιιιεε Με ειιιεε Βιινε!εερτ!!ρει·ετ 1ιειτιιο!ιιετ

ινει·ι!ειι. ιιι ι!ειιι ά!ο !ιε!!ι8.!ιεετιι!1ιιιτε Μ!!ε!ι Με !Ζο!!ε ε!ιιετ Βε

ιιιιειιιειι ιιιι‹! ε;ιιιειι Κοιιετιιιιειιπ ερ!ε!τ.

Ν. Οειρο ενε1τ!: «Β!ιι Ρε!! ει!ιιιτει· Πιιάιιτε!ιε!!ιις!ς!τε!τ. άετ

Πε!τιιιε ειιι Αιιει:ειιε· !ιιΗε!!ιιιιε·».

Βε!ιιιιιι!!ιιιιε ιιιιτ Αττοιι!ιι ειιι! Βιαι·ε.1ιι.ιιιιι Βε!!εάοιιιιιιε.

Α. Β ετά!εενν: «Β!ιι Αριιιιτιιτ :ειιι νΨεεε!ιειι ι!ετ Η1!ιιόε Με!

ε!ι!τιιι·ειεε!ιειι Ορει·ιιιιοιιειι».

Ε. Ο !ι ιι τ ι τ ο ιι ο ν:: «Β!ιιε ιιειιε Μεε!ιοάε ειιι· ΑιιΠιεινε1ιτιιιιει

νοιι θιιιιιιιι!εεεειιειειιτ!ειιι.

.Με 1ιεει.ε Μει.!ιοι!ε ειιιρΒε!ι!τ νεα. Με θιιιιιιιι!εεεετιει!!.ιιι1ε

ιιι ε!ιι!ειο!ιετ ννει.ιε ιζει.ι·ιε!ιε!ι. !ιι Ηο!ε!ι!!ειειι ειι!ειι!ιενντι!ιτειι.

1)!ε ν!*ειιε ιιιιιεε εεεπ ε!ιιε ε!ιιΐει·!ιε ειιι! ιι!ε!ιτ !ινετοε!τοριεε!ιε

εε!ιι. Με !ειειει·ε Ρειιο!ιι!ε!τε!ι νοιι ι!ειι θιιιιιιιι!εεεειιετϋ.ιιτ1ειι

ειιτε!ε!ιειι !τε.ιιιι.

Μ. Κο! ρ ε! ο νν: «Πε!ιετ ι!ειι Α1!το!ιο!!ειιιιιε !!!ιετ!ιειιιιι ειιι!

ιηιεε!ε!1 !!!ιετ ε!ειι Α!!‹ο!ιο!!ειιιιιε ιιιι ι!ι1ιιετ». '

Ψ. Α ε! ε ε !ι ι :

Α!!ιο1ιο!».

Βε! ιιιε1ιτετειι Μ!τε!!ει!ει·ιι ειιιετ Βειιι!!!ε !Μιιττετ πω! ότε!

'Ι'ϋε!ιιετ)!ι·ει εε!1ιετ ιιεε!ι ι:ετ!ιιι:ετετι Ποεειι εε!ινν!!τ!ιειετ Α1

Χ0!ι0!80ιιΜΒΒ 8!!εειιιειιιε δο!ιινε.ε!ιε ιπι!! Βοεεο!εεεειιι!ιειιι !ιιι

θεε!ε!ιιε ευ!. ·

«Β!ιι Βιι11 !ιετεὰ!ιετετ 1ι!!οενιι!ττεε!ε ι.τει.ι·ειι

θ. Β ο !ι ε τ: «Β!ιι ιιιιετεεεειιωτ ε!ι!εε!ιοριεο!ιετ Βε!!».

Ε". θεάε!ει!τι: «Β!ε Α1ιτε!!ιιιιε τι!» Θε!ειεε!‹ι·ιιιι!‹ε ειιι Β!

εεει· Μι!!ιετ!ιοερ!ικ! τετ Με ει·ειειι θ .Τει!ιι·ε !!ιτετ

Βιι!ετειιε».

Ν. Κ ! τ!!ο ιν: «Βετ!-!ιει·! ιιι Με” ειιι! ειιι! θεε!ιε!!ιι».

Αιιει”!!!ιτ!!ε!ιε Βεεε!ιτε!!ιιιιιε άετ Κτειι!;!ιε!ι, !!ιτετ νιιτ!ειΜειι

ειιά Βε!ιειιά!ιιιητ.

Β. Κ ο ιι ε! ι· ιι ι ι ε »ν : «1'ε!ιετ Πε!”οτιιιιιι!οιι άετ Ζε!ιειι».

Ιιι άετ Βιιιι!ι Οειτο!ειι!ιε. !ιεο!ιετ!ιιειε νετ!. ιιιι1ετ ι!ειι Βε

!ιτιιιειι ιιιε!ιι· ιι!ε 10 ?Με 0τ!ε!Ιιε!!ετ Βε!οτιιιει!ω. Με ι!ιιτ!ιι

1ιεειειιτ!, ι!›ιεε Με :πειτε ειπ! Με!! Ζε!ιε άεε !!τι!ιειι Ρ`ιιεεω

ιιι ιιιει!ιιιιι!ετ Β!ειι!οιι Μι! άετ Βιιεεεο!ι!ε ειι!εε·ειι, ινο1ιι>! :ήτ

ι:ειιι!ε Νει·1ιειι οτ1ετ (!ετε!ε!ε!ιειι :τι Βιιόειι ι.νει·ειι.- Με Βε!”οτ·

πιει!οιι πιιι· είπε !‹!!ιιει!!ο!ιε ειιά ινιιτι!ε ι!ιιτε!ι 1ι`ιιτειἱοιι άετ

Ζε1ιειι ιιι ι!ει 1ιειτε!!ειιι!ετι Βιε1!ιιιη: ιιι!ι1ε!ει Ηε!!ρ!!Ηε!ετε!τε!·

!ειι !ιει·εεετε!1ι.

Β. Πειτε ι! Κ! τι: «Βιτι Ριι!! νο!!!‹οιιιιιιειι εε!ιε!!ιετ ε!‹ιι!ετ

Βι·!ιτειι!‹ιιιιε άεε Βϋε1ιετιιιιετ!ιε».

Β. Βντεοενν: Πει· ι!ιοιιιτειι!!ετ!ιε ν!*εττ άεε Αιι!!ειτοριο

!ιο!ι!‹ειιε‹=τιιιιιε Μ! Βττε!τιε! ειιά Ρτ!ιετ!ιιε!ιε.

Απ! θτιιιι‹! νοιι 10 ε!εσιιειι Ήεο!·ιιτ!ιιιιιιρειι !ιοτιιιιιι. νετ!.

επι !`ο!εειιι!ειι δο!ι!!!εεειι:

1) Πιιε Βετιιιιι νετιι!τ!ιιει ι1!ε 5ιτετιιο!ιο!‹!‹ειι!τι!'ε!‹τ!οιι, Μ!

Βτνιι!τιε! ιι1ιετ 1ιει!ειι!ειιι1 ειιει·ιτ!ετ1ιετ, ιι!ε Με! Βε!ιιιτ!σιε!ι.

2! Βε εειει Με Βε1ιει!ιεΐΙε 'Ι'ειιιρετιιιιιτ επε!ι.

δ) νετ1ιεεεετι άεε Α!!εειιιε!ιιειιε!ειιι!.

4! Βοτ!ι!!τιι ά!ο Βιιιιει· άετ Κτειι!κ!ιο!!.

5) Βε νει·!ι!ιιι!ει·ι Μ” ετ!ιν·!!‹·!.ι ννειι!ρειειιε ιι!ι Με ιτεννϋ!ιιι

!!τ!ιειι Κοιιιρ!!!ιει!οιιειι ι!!εεετ Κτειι!ι!ιε!ιειι. ιποπι εε ιιιϋετ11ε!ιεε

!”τἱ!!ι επιτενι·ειιι!ι ντετι!ειι ιιιιιεε.

θ) Βε τα!! 1ιε!ιιε ιιιιιιιιεειιε!ιιιιειι Νε!ιειιει·ευ!ιε!ιιιιιιρετι !ιετ

νετ ειιεεετ άεε $ε1ιιιιετεεε ειιι ι!ετ1ιι!ε!ιι!οιιεε!ε1!ε, άετ 2 Με!

ι 'Γιιτςε ι!ιιιιεττ.



1, 8ς;|10ηά;!!ιοννε!ι!:«Π!Π Γ'ει!!ννει!!.ιοί'εα!ιει· Κι·ιιιι!ι·

!ιε!ι. ει!!! Με Β!ιιιειι!!ειιτΙε ν!!ιτ!ιιιιιε ω! 8ιγρι!ο!ιιε Βει!

ι!ετεε!Βειι».

Δ. !!ι' ο ι· ε !ι ιι ιι ά ο νν: «Ριιειιιιιοι!ιοι·ιιιι ειιι! Βιιιργειιιιι ι:ι1!.!ε».

να!. Βεεοιιι·ειΒι ε!ιιοιι Ρε!! νοιι βει·οριιειιιιιοι!ιοι·ιικ ιιι!ι

Βιιηι!ιγεοιιι άει· Μιιι!. άιε Με!! ιιιιο!ι οιποι· δι.ιο!ινιιιιιιι!ε !ιι άει·

Θ080ιιι! εεε ι·ει:Βιειι Μιιιι!ιει·Β!ειι.εε ειιιινιο!ιε!ι. !ιει!16ι1.

Δ. Βειιι!ωνε!ιι: Β1°ςιΣι.ιΖιιι18' ειιιιι Αι·ι!!ιε1: «ΠεΒει· άιε

τ.τοο!ιειιε !!!ι!ι:!ι !)ι·ιει!-!!!!!!ι -- νοιι Ιι·νειι».

Κοιιι.ιο!ωιω!γεειι εεε νοτιιιεεει·ε !18Βειι οι·8·οΒοιι. Μ" ι!!ε

Ι τ ν ε ιι'ει:!ιε Βιιεθ.-!!ι!!!!ι !ιειιιε ε!ιιτε.ο!ιε Βειι·οο!ιιιειε, ε.Βρει·ε!ιιιι ιο

!!!ε!! ι!ει·ειο!!ι, εοιιι!ειιι ειπε Μιεο!ιιιιιι; νοιι Μι!ο!ι ιιι!! ε!ιιει·

ιι!οιιι. εικιο!εε!18!Βη;Θιι ΒιιΒειιιιιι, !!!ε Βειιιι Β'ε.!!ειι ιιι!ι. Βιιιιι·ειι

Η.!!ειι!ιε.εοιιι ν01°Ε8.ιιε0!1011 !ωιιιι.

!!!!. Ζει Μιιι: «Βιιι Π!!! !ιιετ.1εο!ιει· Νερ!ιι!ι.!ε».

δ. '1'ορε!ο ει: «Διιι· Κ.ιειιιει.!!ι άει· Βϋ.ιει·ιι€ειι 3γρ!ι!!!ε».

Ι)ιιε ιιιιιιιιω1°0τ00!ιει1ε Αιιιιι·ειειι !ιιιιιιει· ιιι:ειιει· Κι·ε.ιι!ι!ιε!ιε

ει·εε!ιειιιιιιιεειι ειιι! Βεαειιτειιάει· Κι·Μωνει·ι'ε.!! Βι·εο!ιιειι Με

Ριιι. ιιι ειιιιμειι Μοιιιιωιι εο ννε!ι !ιειιιιιτει·, ει!" οι ε!οιι κε.ιιιιι

Βεινεεειι κοιιιιι.ε.

Α. »ιν ο ι· ο ιι ο Ψ : «ΠεΒει· Με Βε!ιιιιιά!ιιιιε άει· Ρενιιε εερ!!!!ι!!».

νοιι ε!!ειι ε.ιιι;εινειιΔι.ειι Μιτ.ιε!ιι 2ε!Βιε άιε !!!!!!ι!ιιεο ιι '

εο!ιε 6ιι!Βε άιε 0οε!.0 !νιι·!ιιιιιε.

Η. Η ιιι·ε! ιι: «!!.εειι!ι.ε.ιο Με θοιιιρ!ει!ει·ιιιιε άει· ΒΠ888ι°!Μ.!!3

Με Κιιιι!ιιιειιε νοι·ι.ει!ιειι Τι·ιιρρειι ι!ιιι·ειι ΒιιιεεΒοι·οιιε Με

Κιιωιε'εο!ιειι 6οιινει·ιιειιιοιιι.ε.

Ν. 'Ι'ει·εειεο!ιε ιι!ιοι <<ΠεΒει· Ρει!ωει!ιοι.οιιι!ε !ιι άει· Ηοε

ριιε!ρι·ε.ε!ε».

ναι'. Βεει:!ιι·ειΒι ε!ιιειι νοιι έ!ιιιι ορετιει·ι.ειι Για!! εκειιι!ε!.!νει·

Ρει·!ι:ε.ι·ι!!πιε, άει· θ Ραμ! ιιιιοιι άει· Ορει·ιιτιοιι πιω! ειιι!ειε.

Δ. 0ο ! ιιι ε :ο π: «Β!!π Ρε!! ε!ιιει· Ι.ιιιι€ειι!ιει·ιι!ε».

Ε". ΜΜΜ: Μιιι· Κεειι!ει.!!ι άει· Η!ι·ιιεΒειεεεε».

νοιι. Βεει:ιιι·ε!Βι 2 Ε'ι!!!!ε. Βει· ειπε €ειι6ιιι.ε ειιι· Κετε;οι!ε

άει· ε”. εροιιι.ειιειι 15ειι!ι·ιιεΒεεεεεε, άει· ε.ιιι!ει·ε πω· οι!τιεο!ιειι

Πιερι·ιιιι€ε.

Π. 0ο! γιιοι: «Αιιιιι.ε !άιορει.!ι!εο!ιο. ρει·ιι!ο!ϋεε Βιιι!οοε.ι·

ι!ιιιε».

.!. 8 ιι ε ε ιι ρ ο. ι· ο 1: «Ζει Βο!ιειιά!ιιιιε άει· Θε!!οιιειειιιο».

Ε. Βε ι· :ο ιι ε ο ιι: «Ζιιι· Β'ι·ιι.ἔο άει· Βεει.ιιιιιιιιιιη; άει· Ζινεο!ι -

ιιιιι.εειΒ!ιε!τ άει· Βειιιι.ιιι!!ιιιι8· Με Πιιιει·ιιιι!ιτ.ε.τε !ιι Μ!!!τ.51ι··

Βιιιιιιιιι.εεωι!οιιοιι».

Δε! 6ι·ιιιιι1 νει·εο!ι!ει1ειιει·, εο!ιτ νν!ε!ιι!ι;ει· Βι·ννεειιιηςειι Βο

!!!ι·ινοι·πει νει·ι'. ιιιο!ιι. ειιι· Με ννειιοτε !Βιιιεεειιε άει· !!!!!!ι.ε.ι

ε!ειι!Ι.ιιιεειει!οιιειι, εοιιι1ει·ιι εεε!ι άιε !Βι·ινοιιοιπιιιέ ειιι! νει·

νθ!!!ί0ι!ΜΠιι!!!1ἔ ‹1ει·εε!Βειι. ΝεΒειι «πιο Βιι!ιιεοιιιετε.ρειιι.ιεοΒειι

ότιιτ.ιυιιειι ιιιιιεεειι Ζ!ιι° ?επι-Μαη Με Μι!!ιΔι·τεεεοτιε πω!!

.5ε.ιι!ιε.τ.εεωιιοιιειι ειιιιιειι, Με ιιιιι:!ι άεπι 'Ι.'γριιε άει· εεε. !ειιίτ.·'

!ιιιι·οι·ι.ε 0!ι1ἔ0ι·!£:!;ι!.οΕ Με. [Με 8.ιιι!ιε.ιεειιιι!οιιειι εο!!ειι Με!!

Με Αεγ!ε τω· 8ο!άει!:ειι ι!ιειιειι, .ιιο άει· ιει·ιιο!ιιιιΒ πιιι! Β.ε!ιοιι

νιι!εεωειιπ ιιιιι.ει· ,εςιιιειι ιηΈ!ειι!8ι:!18ιι νει·ιιΔιιιιιεεειι Βεἀιιι·ι`ιιἔ

ειιιι1.

Ρ. Β ι·ο ει: ιι ε! ο »ν ειιι : 4‹Βε!ιε.ιιἀ!ιιι1Β° άει· ε!ιιιτειι Οι!ι!ι!οιι !ιι

άει· Κ!ιιι!!ι νοιι Ρι·οί. Ρο!ιτ.ιει· !ιι ν!Πειι».

Ν. !ι!ειιιειι ι°οιινΔτ Μιιι· ΜΒΜ: νοιι άει· Αυ!ιεε!ο. Β!ιι Ρε!!

ι.ι·ει1εοοι·ι!ωι.!ει· ιιιοτοι·ἰεο!ιετ Αιι!ιεε!ε».

δ. Κ Ι ο !ιε ο ιι ο το ει: «Νε.ρ!ιι.ιι!ιιιι Μ! Βε!ιιιιιι!!ιιιι€ άειε Βπειιιε».

νει!. νετννειιι!ει Με Νιι.ρ!ιτε.!ε.ιι !ιι !ΐοι·ιιι ιοΙεειιι!ει· Ρε.ε το:

Βρ. Νιι.ρ!ιτε!ε.ιιι 20,0, Αιιιγ!! ιι·!Β!ι:! ιιιιι·ι, Ζ!ιιο! οιιγι!ει! Με!

Μ. 10.0. Ε!. τ”. ρε.ει.ε ιιιο!!!ε. Με !!!εειι!ι.ε.τε ννιιι·ειι ειειε 8·ιι ιο

πιιι! ι·ε.ει:!ιε.

ΤΗΜ!ι!. Ρο !ι ι· ο νν ε Μ: «νει·εοι·ι.ιιιιιι; Με Μ!!!ιιιιε πι!!

ννεεεει· !ιι! Ρε!ι!ειιε;ε».

Ρι·οι'. 1. Κοετοιι! τεο!ι: Μιιι· Ρι·ιι€ε άει· Αιιεερ!!!ιιιι8· άει·

νοΜει·ειι ΑΠΕΘΙ1!Μ.!ΙΙΙΙ10Γ ιιιιο!ι Κε.ιε.ι·ιι!ιι.εκιι·ε!ιι!οιι».

Με Αιιεερ!!!ιιιις ινιιι·τ!ε ιιι!! ρ!ιγειο!ο,ς!εο!ιει· Κοο!ιεε!ε!ϋειιιιε

ιιι!τω!ει. ε!Βειιε άειε !ιοιιειι·ιι!ει·πειι Δρρει·ε.ιεε ιιιιεεο!!!!ιι·ι. Ιιι

'70 Ρε!!ειι ιιιιεεννε.ιιαι, ε;ιιΒ ι!!εεε Μει.!ιοάε εο!ιτ @το Βεειι!τετε.

!!!ε ειο!ειιι.; Με!. !ιιιιιιετ !!!ε νοι·ι!ει·ε Αιι,ε·ειι!ιιιιιιιιιει· νοιι Βεει.ειι

άει· Ι.ιιιεο νο!!!ιοιιιιιιειι ει! ι·ε!ιιιι;ειι, ι.νεε!ιε!Β απο!! άει· ροπ

ο ει·ιιι!νε νετ!ο.ιιϊ ειιι Βεεεει·ει πετ, Με Βει! Με ι.ιεινι!!ιιι!!ο!ιοιι

Βιιιιι!!ιιιιεεειει!ιοάειι.

 

Μ. Θι·οιιι γ!ιο: «Με Γε!! νοιι Τοιιιεοιι'εο!ιοι· Κι·ιιιι!ι!ιειτ Με:

Μγοιοιι!ε».

!!!!. θ ο !ι ο ιι ι! ι· ! !ι ο Ή' ε !ι !: «ΠεΒει· Με Μεεεει·εε;ε!ιι ειιι· νει·

!ι!!ιιιιη; άει· Ε!εεε!ι!ερριιιιρ; πιιι! Χ'ει·Βι·ε!τιιιιε: άει· Ρεει ειιι!

άει· 0!ιο!ει·ε !ιι! Κινειιιιιιι-θωΒ!ετε».

Ρ, Ι. ! ιι Β ο ιιι ιι ι! ι· ο ε· : «ΠεΒει· !!!ε Κοιιεει·νοιι άει· ε!ιιςεά!ε!ιωιι

Β!!!ο!ι».

τω!. Βεεο!ιι·ε!Βι Με Ηει·ειο!!ιιιιε: ι!!εεει· Κοιιεει·νειι ειιι! άει·

ΡεΒι·!!ι Με θεεε!!εο!ιε!”ι Ρ” ο ι·ι·ε ! ιι, !ιι Μοε!ιιιιι πιιι! άιε !!Ιει.!ιο

«Με ει!! Κοιιιι·ο!!ε !Βιει· Τειιι.ς!!ο!ι!ιε!ι !!!: Με Βει!!1ι·ιιι!εεε

εεε Κι·Ιεε;εε.

Ρ το έ'. Ι. 8 ε Β Ι ιι ι! ο ιν ε !ι !: «Ζει ?τυρι άει· Ρι·ορ!ιγ!ειι!ε ειιι!

'ΓΒει·ιιρ!ε :Με 8ο!ιι·ε!ΒΙιι·ειιιριεε ειιι! Με Κιιιιιιριεε άει·

Μιιε!!ιοι·».

Δ. .Τιιε ιι!ε!ι! : «Βιιι Ρε!! ρ;ε!ιε!Ιτ.ειι ε!ιιιωιι 'Ι'ι·ιιο!ιριιιε πω!

ουρι·ιιιιι εοει!οιιιιι Με! ΒοΒειιά!ιιιιε ι!!εεει· Κι·ε.ιι!ι!ιειι.».

Α. Βιι.ο!ιει·.

Πεε!ιι!!ι 0!!ε!ιιιο!ος!!. ΝονειιιΒει·-ΠειειιιΒει· 1904.

Ο. Β ! Γε ο !ι ! ι ε: «Β!!π πεσει· ΟρΒιιι!ιιιοιοιιοιιιεΒει·ν. ι

Βε !ε!: ο!πο ΑΒιιιιι!ει·ιιιη; Με ΡΜ: !ι'εο!ιοιι Ιιιετι·ιιιιιειιωε.

Κοιιειι·ιι!ιτειιι· ι!!εεεε 1ιιεκι·ιιιιιειιιεε !ε!; επι Βιιιι!ειιτ άει· ιιιετ!ιε

ιιιει.!εο!ιειι Ρε!ιιι!ι!!!: ει! άει· !!!Ιοε!ιειιει· Πιι!νει·ειιΜ:.

Β. Ο ιι Με! τ ε ο Β. «Με !ι!!ιι!εο!ιε Αιιυνειιάιιιιε εεε Τοιιοιιιε!ιετε

Ρ!α!ι-Ε!!εο!ι!τε».

Β0!τ!ε !!!!ιιε!!ιιιιςειι νιει·ι!ειι Βει·ε!ιε !ιι άει· ειιεειιε.ι·ει!!ο!ιειι

$ε!ιιιοιι ι!εε ΙΧ. Ρ! ι· ο ε; ο ιν 'ει:!10ιι Κοιι.ει·εεεεε ειι8ι. Ρειει·εΒιιτι;

!ιι! .!ιιιιιιιιι· 1904 ;ξε!ιδι·τ, ειιι! ε!ιιι! ι·είεε!ει·τ νιοι·ι!ειι. [Με Ιιι

ειιι=ιιιιιειιι Μιιι! ειιιρΓοΒ!ειι. Ζιι Β62!0!ιειι Μ! θ ο ιι νι· ιι Ι Β ε ιιι Μιιι:

!αιιι, Ρι·ε!ε Ι5 ΒιιΒε!. 4

Ι. $ε!ειι!ιοινε!ι!: «ΠεΒει· !!!ε 'Ι'οιι!ιιι!ιοοι!ε ειιι! 8.000”

ΤΒεοι·!ειι άει· εγιιιρει!ι!εο!ιοιι Ορ!ιι!ιιι!ιιι!ε ειιι' θι·ιιιιι1!ε.εε

πεσει· Αι·Βειιειι».

Ζει· ΡΜ!ιοΒοιιεεε άει· εγιιιρει!ι!εο!ιειι Ορ!ιι!ιιι!ιιιἱε Βει νω

!'ε.εεει· Βετε!τε !ιιι .Τιι!πο 1900 !ιι ά!εεει· Ζε!ιεο!ιτ!!!ι.. ειιι! !ιι

άειιιεε!ιει· Βρι·εο!ιε !!Βει· Με €!ε!ε!ιε Τ!ιειιιιι ιπι Αι·ι:!ι!ν !!!ι· Απ

Βειι!ιε!!!ιιιιιι!ο. Βιιιιά 44, Βει! 1 εεεο!ιιι!εΒειι, ° πιιπ! !ε!. τε!'ει!ετι

ννοι·ι!ειι. Ι)!ε ι!ειιιιι!!;;ειι Βεειι!ωτο άει· Αι·Βε!ιειι Βε!ειι!ιο!νε!!!ε

ε!ιιι! ιιιιωτάεεεειι !ιοι1ττο!!!ει·ειιά Μεάω·Ιιο!τ ιιιοι·ι!ειι νοιι Μιάο

τειι Αιιτοι·ειι. Με: πειιι: Αι·Βε!τειι εο!ι!!εεεειι ε!ιι!ι οι·ννε!ωτιιι!

Με Αι·Βε!ιειι 8'ε Μ. Με νοι!!ε,ςειιι!ε Μ!ττε!!ιιιιε ΜΜΜ Βιιι·

ε!ιι Πε!“ετετ ε.!!ει· ε!ιιεοΒ!28!μιι ιιοιιειι Ροτεο!ιιιΠεει1 !ιι ι!!εεει·

Ρι·ερε ειιι! ι!!ε Β.εειι!τε.το ννοι·ι!ειι ιιι!! Με Βι·ι:;εΒιι!εεειι άει·

!ι·!!Βει·ειι Αι·Βειτ Β ο ! ε ιι !ι ο ιν ε !‹ ! ε νει·ιε;!!ο!ιειι. !νετ ε!οΒ @Με

ερει!ε!! !ιιτειεεε!ει·τ, ιιιιιεε ι!!ε Δι·Βε!!:ειι ιιοιννειιά!ιεει· νιωιω

!ιι! 0ι!Βιιιε.! !εεειι. 8 ο1ε ιι !ι ο ν!! ε ιι ! !ιοιιιιιιτ Μιιι: 8ο!ι!ιιεεε: ε.ΙΙε

ιιειιει·ειι Αι·Βε!!.ειι !ιεΒειι ινει!ει· ι.!ιεοιοι:!εο!ι Με!! ειιρετ!ιιιειιτε!!

Με Βιι!ιτει!ο·-Τοει!ιι-ΤΒεοι!ε ιιι ιν!ι!ει·!0Βοι1 νει·ιιιοο!ιι; Με Βε

ειι!ιΒιε εε!ιιει· Αι·Βε!ωιι ε!ιιι·! ιιι!ι!ι!ιι εΒειιεο!νειι!ς ιιιιιεεειοεεειι

νεοι· ιπι.

Ψ. !.ενντοννι «ΠεΒει· ι!!ε νει·Βι·ειιιιιιι; άει· Ηειιιετε!ορ!ε

ιιιιιει· ι!ειι Β.ιιεεειι. Τιι.ι.ειειι, Μοι·ι!νν!ιιειι ιιπιά 'Ι'εεΒιιινιι

εο!ιειι».

Πὶε Μοι·ι!ιν!ιιειι ει·!ιι·ειιι!ιειι εε!ιι· ω! Βειι!!εειι (44,θ ρθω.

Αιι Ηειιιει·ιι!ι›ριε ει!ιι·ειι!ιοιι ιιι! ε!ΙΒ·ειιιε!ιιειι Μ!!ιιιιει· 80 μα.

Ε'ι·ειιειι Ώ ρ0ι. Ι)ιι.ε ει·Βο!τεΐε!ι!εε ΑΙΜ· Ι!ε!'ει·ι Με ιιιε!ετ.ειι

ΡιιΕ!0ΙΙΙοι1. Μιιι: ειιι! Αρι!! ε!ιιι! άιε εο!ι!εοΒι.εετειι !!Ιοιιεινε.

0ιιΒειι!!!;ειιιΙε Βι·ιι!!!ιι·ιιιιε !!!ε !ιιιιιρτε!ιο!ι!!οΒετε νει·ιιιι!ε.εειιιι,ε;.

Κ. Ε! ιι ο ιι ο να. «Βει·!ο!ιι !!Βει· Με 'Ητ!ιςΚε!ι άει· ΑιιςειιιιΒ

ιε!!ιιιιε· !ιι Β ο Β ι ο Β ε ε ε ιι» θοιιν. Κε.ειιιι.

νοιιι Ε!. Με! Με ό. .ΜΗ ΝΟ!. Κι·κιι!ιο: 8038, άε.ι·ιιιιιοι· 8Βευ!ι1Β

Β!!ιιι!ε 287. νοιι ε!ιιιιιιιιΙ!ειιειι Ριιι!ειιτειι ινε.ι·ειι 80,2 ροκ.

Τι·εο!ιοιιι!ιι·ιιιι!ω. Με 'ΓεοΒιιυνε.εο!ιειι ετε!!ι.ειι 95 ρω. ω· !ίι·ειι

Με. Ζει· Αιι!ιιε.!ιιιιε ορει!ει·τει· Ρ'ε!.!!ε επιιιιι!ειι Π” Βεττειι ειιι·

νει·ι'ΗΒιιιι,ς. Ορει·ε.ιἰοιιειι 887, ι!ενοιι 828 ΙΛι!ορει·ιιιιοιιειι !ιι

!!'ο!.ε,·ε νοιι Τι·ιιο!ιοιιι. Ε!!ιιε ετε.ιιι!!;.;ο Διιεειι!ιε!!ιιιιειε!τ !ει !ι!ει·

ι!τ!ιιε;ειιι! ιιοτννειιἀ!ἔ. -

θ ε ι· ιιι ε ιι ιι.

  

πο”. ιιειιε. 0ιι6., 20 ειδαμε 1005 τ.*Ρ!ει·ε.ιιεςοΒοι· Πι·. Βιιι!οΙι' Ψειιιιο!ι. ΒιιοΒάι·ι1ο!ιει·ε!εΤΑ. !!!!ειιεο!ιε, !ίετ!ιει·!ιιειι!ι. ΡΡ Μ Π!.
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Μ· ιιι !ιε=>ιιιιιι!ιΜι!ειιιι Ζιει!ιιιιιιι

Βει!ει€ε επι ,,Ξτ. Ρετει·εϋπι·8ει· Μεό!2!πιεο!ιειι ννοε!ιειιεε!ιτιίτ".

χο

 

Β`Π8ΒΙΒΟΗΕ! ΜΒΒΙΖ!1ΊΙΒΟΗΕ 21ιι1Φεστ1ιε11·ΦΒ19.

·Ο!ι!ι·πι·ε!)ε. (Ο!ιιι·πι·ε!ε).

Πετε!εε_!ε. Μει!!2!πε (Κ!ιιτ!ει!ιε!!!ιιιπάε).

Μεά!ι!ιιε!ιε!ε ο!ιοετειι)ε (Μει!!ι!π!εε!ιε Β.πιπ!εε!ιεπ).

!!ει!!2!πε!ιι)ιι ρι·ι!ιενν!ειιϋε !ι ιιιοι·ε!ιοιππ ε!ιοι·πι!ιπ (Μει!Μπιεε!ιε ·

Βε!ιεεεπ ειππ ΜΜ°1ιιε·Αι°£:!ι!ν).

Οτ!οπιο1υε·ιτεε!ιεε!ιε!ε ο!ιοει·ειι!ε !ΟποπιοΙοε·ιεε!ιε Βπιιι!εε!ιιιιι).

·0!ιοει·ειι)ε ρειε!ι!ιιιι·!!, πεννι·ο!ο;!!! ειρεν!πιεπτε!ποι ρε!ε!ιο!ο

ει!! (Βπιιτ!εε!ιππ ιιι!- Ρενε!ι!ετι·!ε, Νεπι·ο!οι;!ε π. ειιρει·ιπιεπτε!!ε ·

Ρενε!ιο!οιε!ε).

Ρ!ιετιιιεεενντ ςΡ!νιι·πιειεπτ).

Ρι·ε!ιτ!τεο!ιεε!ι! Ψι·ετεε!ι (Ρι·ε!ιτ!εε!ιει· Μπιτ).

Βιιεε!ι! ννι·ε.τεο!ι (Βιιεειεε!ιει· Αι·ιιτ).

Βιιεε!ιι ε!ι!ι·πι·ε!ιεεΙιεε!ι! ει·ε!ι!νν !Βπεε!εε!ιεε Δτε!ι!ν ει!- (Πιι

ι·ιιι·ες!ε).

Βιιεε!ι! ιιιει!!ε!ιιε!ι! Ψεετιι!!ι !!Ξπεε!εε!ιε

εε!ιτ!τ'τ).

ιπεά!ε!π!εε!ιε Ζωι- !

ι Βπεε!π ε!ιπι·πε! !ωε!ιιινε!ι !νεπει·ιιεε!ιεε!ιιιι!ι !ιο!εεπε! !Η.πεε.

.Ιοιινιιε! ιπι· !!κπτ- πω! νεπει·ιεε!ιε Κι·πιιΜιε!ιειι!. _ .

1 Βιιεε!αήε ε!ι!ι·ιιι·ε;!τεεπεε!ιο)ε ο!ιοει·ειι_ιε (Βπεε!εε!ιε ε!ιιι·πι·8·ι

ι εε!ιε Εππι!εε!ιε.ιι). __

8!ιπι·ιιε! ε!ιπεε!ιει·ετννε ! ε!ιειιε!ι!ε!ι `πο!εεπε! (Ιοιιι·πε! ι'ιιι·θε

ι !ιπι·τε!ι!!ίε πω! !!'ι·ιι.πειι!ει·ιιιι!ι!ιε!τεπ). · - .

! 9!ιπι·πε! ο!ιεε!ιτεε!ιεειννε ι·πεε!ιιε!ι ννι·πιεε!ιει »ν ρε.ιπιπτ Ριι020ΨΗ

(.Ιοπιπε! ι·πεε!εεπει· Αει·ειε επιιι Αππειι!ιεπ επ Ρ!ι°0ε;ονν).

8!ιπι·πιι! ι·ιιεε!ιιιινο ιι!ιεε!ιτεε!ιεετννε οε!ιι·ππειι!)ε πιιι·οι!ιιεννω ει!ι·ιι

νν!!ε (.!οπι·πιι!‹!ει· (Με. Με νο!!ιε- π.·θεεππι!!ιειιερΠεεε).

, δεοννιειπεπιιε)ει Μει!!ε!ιιιι (Μοι!ει·πε Μει!ι:ιπ)-_

ι 8εοιντεπιεπιιε_!ε Τ!ιει·ε.ρ!)π !!!άο!!ει·ιιε Τ!ιει·ε.ι›ιε!. ν _

! )!νεετιι!!ι ππεε!ιεννπνε!ι !ιο!εεπε! !Ζε!ιεε!ιι·ι!ι τω· ί:ειετεε!ει·ειι!ι

!ιε!ιειι).

! ννεετπ!!ι 0ϊτε.!ιιιο!ο;!! (Ζεἱτεε!ιι·ἰίτ σε θρ!ιτ!ιιι!ιιι0!ορ;!ε).

1 ννο!επιιο-πιει!!πιπε!ει Β!ιπι·πε!.

Ψι·πτεε!ιε!ιιιιι)ε ις·ιιεειε (Αετ2τε-Ζειτπιιιι·).

! ννι·πτεε!ιε!ιιιγ ννεετιι!!‹ !Ζε!τεε!ιι·!!τ τω· Αει·ετε).

 
  

Βπεε!ιι Β!ι!ι·πι·πιτει:!ιεε!ι! λι·ο!ι!ν Με, και ε -

πιει !·!ε!τ 2.

Π. Βιετει·ιε!ι ε: «Βι·ννΜ;ππειεπ !!!ιει· ά!ε Πι·επε!ιειι άει·

ι!πι·ε!ι επεε;επε!ιιιτε νει!ιι·επιιιιιι€επ !ιει·νοι·εει·πίεπεπ 8γιιι

ριοιιιε πω! πω!! Τ!ιετπρ!ε». (Ηείτ 5).

Νπε!ι !ιι·ιι!εε!ιει· Βε!επε!ιιιιιιρ_· ε" ικ!ι!ι·ε!ε!ιεπ Ί'!ιεοι·ιεπ !!!ιει·

«Με Πι·ειιε!ιεπ πει· ι!ε!ειτιι·ειι !ν!ι·!‹ιιπι: ειιεεει!ε!ιιιτει· νει·Ιιτειιιιιιπ- 2

ι;επ εριἱε!ιτ ειεε Π. Μ· πιο τοπιεε!ιε Τ!ιοοιιε ειπε πω! !ιετ0ιιτ

πιο ΧΝιε!ιιιιε!ιειτ πει· ι!ιιι·ε!ι πεπ ειιιτ!ιεπ Ζε!!εεττ`ε!! Με! ννει·ι!επ

πεπ Οντοιοιι!πε. Μπι-ι Ετε!!ιε νοπ Τιει·εηιετ!πιειιτεπ ω!!! Η.

επι· Πιιιει·ετπτειιπι; εε!πει· Απε!ε!ιτ πω”. Με !οι.ε!εε!ιε Βε!ι!ιιεε

ι“υ!ριει·ππιι; ει·ι;!ε!ιτ ε!ειι πιο Ί'!ιει·ειι!ε: Κοε!ιεπ!2!πϊπε!οπ, Απε

!ερτ!ειι, νει·!ιιιιι!ει·πιιε «Με ΨΒι·πιενει·!πειεε ειε.

Ψ. νν ο ε !ι ι· ε ε ε ε π ε !ι ι: «Πε!ιει· πιο Μετοι!επ πει· Βι·6!ϊιιππε

άεε Απτιιιιιι Η!ι;!ιπιοι·!». (Πειτε ό).

Νεε!ι !·!!ιιινε!ε ιιπτ πιο Ππεπ!ϋ.ιιε·!!ε!ι!‹ε!τ πω· !ιἱε!ιει·ι,ι;επ Με·

τ!ιοὰεπ. ειιιρί!ε!ι!τ ιν. οιι! νει·ίε.!ιι·ειι, «Με ε!πεπ ειι:!ιει·π πω!

επεε!ε!ι!ι:ειι Λ!1!!πεε πω· Βε!ιι·ετε επιι·επτ!ει·ι. πι. εεετ νοιιι

Λ!νεο!ει·τ'οι·τεπιε ε!π πω! !εετ ειπε Β-4 επι. !ιιιη;;ε ππά πεπιε

ετεπε Ι απ. !ιτε!ιε Οε!"!”ιιιιπι: !π ω! Βοπεπ πει· Ηιι;!ιιποι·ε!ιό!ι!ε.

Βιι.!ιει ιιιιιεεειι πειιιι·!!ε!ι ιιιε!ιτει·ε Ζει!ιιιε πεορ!ει·τ π·ει·ι!ειι.

Ψ. Ορμε!; «Πε!ιει· πειι

(!:!είτ δ).

τπ!ιετ!ιπ!ϋεειι !!εοεοεεε!τππιοι·».

Ιιι πειπ ει·ειεπ Τε!! τι." Αι·!ιε!ι. ε" Με !ιεειι!ει!εε!ιε Πετει·ιε! ι

επτ!ιε!τ, !ιοιιιιιιτ Ο. επ !9.!ιιι!!ε!ιειι Ηε!ι!πεεεπ, Με εε!ιοιι ΐτ!!!ιενε

Απτοι·ειι, πειιι!!ε!ι ι!πεε πιε !!ευεόεε!τπ!ιετ!ιιιΙοεε ειιι εε!ιππά!ιτεε

Ι.ε!πειι !ετ, ππε ε!ε!ι πεπιεπτ!!ε!ι πο! Ιππ!ν!ι!ιιεπ ιιπτ ιιι!!

ι!ει·επ Ε'οι·ιιιειι πει· Ιειιιιε·επιι!ιτ!ι!εε επτινιε!ιεΙτ. Βἱιι!εει·ιιιεεεειι

ιι!ιννε!ε!ιειιι! !ετ πιο Αιιε!ε!ιι, ι:!ιεεε ιιι !!!ιει·ετεπάεπειι Αιτπιιπεπ

νοιι Αρρεπτ!!ε!τιε ε!π ρι·ϋ.άιεροιι!ετεπάεε Ποπιεπτ απ· πιο Απ·

ε!επε!πιη; πει· 'Ι.'π!ιετ!ιιι!πεε εεεε!ιεπ ννιι·ι!. Ιιιι εννε!τειι, μετεο

Β8τ!ιο!οε!εο!ι-8.πιιτοπι!επ!ιεπ Λ!ιεε!ιπιιτ νν!ι·ι! Με νοι·ινιεεεπι!ε

ειιι.!!επτνει·πειι άει· $ιι!›ιιιπεοεει πω! 8π!ιεει·οειι. !ιετοιιτ, Μπι

ι·ειιι! πω! πει· ι!ι·ιττε Ατεο!ιιιιττ άει· Δι·Ιιε!ι. ιιπτ τω! !)!π,ςιιοεε

πω! άει· Κιιι!!ι πει· νει·εε!ι!επεπεπ ιιι ΑΜΠ8Πάπι18 !!ιοιπιπεπάεπ

Ορει·ιιτ!οπεπ !ιεεε!ι!ιττ!ετ.

8. Ρ ε τ ι· ιι Ι! ε ε: «!!!!π!ιζε !!Ιοι!!!!!ιπ!!οπεπ πει· Βπι!!!ιε!ορει·ετ!επ

άεε Ιιε!ετειι!ιτπε!ιε». (Ηε!τ ό!.

Α. Ορεντιτιοιι ο!ιπε νειεειι!ιιε Ντι!ιτε. Ζω· νει·ιπε!ι!ππιε άει·

Ιειιαι!πιιει·ιιπεπ ΜΒ·ειπι·ε!ιει·ιιιιςειι !ιιιιιιιε!ιι Ρι·ο!. Εεε π πιο νι· ·

Με! πειιει·ι!ιιιεε πε! Βεά!!ιε!ορει·ετ!οπειι πει· Ι.ε!ετεπ!ιτπε!ιε

πεε!ι ιιιιεεειι ι;ε!ε!τειε 8ι!πει·πι·ε!ιτ!“Μειι, πιε ιιι ι.;εε!Βιιε!ει·

ννε!εε εεεε!ι!ιιιιΒειι, Αι!ιι.ρτιοπ π” ε!πιε!πειι Θε!ι!ε!ιτειι ω»

Βεπε!ιννε.πε ει·πιδ !!ε!ιειι. Ι)!ε ιςεπιι.πε Βεεε!ιι·ει!ιιιπ,ε, πει· Ιε!ε!ιι.

ππ!εειιπις - εε ξεπάειτ ειεε πει !!!ετι·ιι.τ2ειιιι!ι!ιτε - Θ!ι:ΗΜ

ε!ε!ι πἱε!ιτ ιιι!- ε!π Β.ειει·ιιι. !)!ε Νττ!ιτε νει·ννειιτ!ετ !εεεπ Μεινε !ιι

πο! άειι νει·εε!ι!εάειιετεπ Μετ!ιο‹!επ άει· Βει!!!ιε!ερει·ει!οπ.

Β. πω” πει ννπιιι!ε πω! Βε!εεειιιιι; εεε Βι·ιιε!ιεεε!ιεε ιιι

ε!τπ. Π!εεε Μπείτε Μοι!!!!!ιετ!οπ Βεειιιποννε!ι!'ε Ιιεεννεε!ιτ, άεε

Τι·επιιιιι άει· Ορει·πι!οπ ιπϋες!!ε!ιετ ε·ει·ιιιις επ ε·εειπ!τειι. Βει·

Βι·ιιε!ιει«·!‹ νν!ι·ι! πω· επ εειιιεπι Πε!εε !εο!!ει·τ πω! πιιτεν!ιπιι·

πειι. Πει· μει·ιρ!ιει·ε Τε!! !)!ε!!ιτ ιπι Ζπεειιιιπειι!ιαπι; ιιπτ ι!ειιι

· Ε`ππ!ειι!ιιε !!ει;ειι. Με Βεειι!τετε επι!! ι.ιιιιιιειι.·.·:, πειιιεπτ!!ε!ι

ννιιιι!επ ιιπτ ε;ει·ιπαε πω! νοι·ϋπειε;ε!ιεπάε ε'!ϋεεης!ιειτεππειιιιιιιι·

!πιιεεπ ιπι ππι·πε!ιεε!πεεεπεπ Βι·πε!ιεισ.ε!ι !ιεοπε.ε!ιτετ.

5. 8 ε επι ο ε η ειε τι ι: «Ηει·π.πεεε!ειιειε Βτε,ε·εππ!!.!ιτε Μ! πω·

Βεά!!!ιε!ορει·ειιιοπ πει· Βι·ι!ε!ιε». (Ηε!'τ δ).

5. !πεπε!ιτ ννεπει· νετεει1!ιτε Νι!!ιτε ποο!ι βιε;ε.τιιτειι Με! άειι

νει·εε!ι!εάειιεπ Βεά!!ιε!ορετπτ!οπειι άει· Βτ!!ε!ιε. !)!ε ι;ι·ϋεεει·επ

θετεεεε ννει·ι!ειι τοιπιιιι·ι, πιο Νιι!ιτ εεε Ιπειετειι!επιιε!ε !ιι Με

ιζεπ ιι.ιτ ςε!ιι·επιιτειι πω! τω! ιιπεεεπ εε!ε!τετειι Β'Μειι πε

τνει·πετε!!ιετ. Νιι.!ιιιπετει·ιπ!: 8ε!‹!ε.

8. Β' ε ε! ο ι· ο νν: «Πε!ιει· ά!ε ορει·ετ!νε Βε!ιε.πι!!ιιιις πει· Β!εεεπ,

ιχεεε!ιννπ!ετε». (Ποτε ό).

Γ. !ιει·ιε!ιτετ πω» 86 Ε'ε.!!ε νοιι Β!εεεπεεεε!ιννϋ!ετεπ. νοιι

πεπειι 26 ε!πει· ορει·πτ!νεπ Βε!ιειιι!!πιιΒ· ιιπιειεοε,επ πιπι·ι!επ.

Ι)!ε !ι!ε!ιι·εε.!ι! πει· Ρει!!ε ννιιι·πε νοιι Ρ'. εε!!ιετ ορει·ιει·τ. Ιιι Γ!

Γε!!ειι ννιιι·ι!ε πιο Βεετ!ο Μπι ε;επιιιο!ιτ (Ε!!π φοπεετ'ε!!). νοιι

· 12 ννει;ειι Κιιι·ε!ποιιι Ορει!ει·ιεπ !ε!ιεπ ο!ιπε Βεειι!!ν (1-8 .!ε!ιι·ε)

4. πιο Αι·πειτ Με!! Μεεε επετ'ιι!ιι!!ε!ιε Κι·ππ!ιεπεεεε!ι!ε!ιτεπ

ι!!πετι·!ει·ι. '

- θ. Κ εΙο ε ε ο νν: «Πε!ιει· Με Νεπε!!πιιιιςεπ (!ιιε!ιεευιιπει·ε πειι

Κι·ε!ιε) πω· Β!εεε». @ΜΗ δ).

Βει· Αι!ιε!τ, πιε πω! ιιπτ πει· ρπτ!ιο!οε;!εε!ιεπ Απετοιιι!ε πω·

Β!εεεπεεεε!ιννπ!ειε !ιεεε!ιεττ!ετ, Πεμ οιι! Μετει·ιε! νοιι 8 πι!

!ιι·οε!ιοριεε!ι πιιτει·επε!ιτεπ !!!>ι!!επ επ θι·ππε!ε. νοιι ά!εεειι

ννει·ειι 5 Τιιιιιοι·επ ρι·ιιπε.ι· !ιι άει· Β!εεε επτειιιιιι!ειι, ιν!!!ιι·επά

εε επεπ !π πειι πει·ιιεεπ Πι!!επ πιει εε!ιππι!!!τε 'Ι"πιποι·ειι πειι

τ!ε!τε. Πιιτει· πεπ ει·ειει·ειι νει·ι!!επτ ειπ Για!! !ιεεοπσ.!ει·εε Ιιιτε

ι Μεεε, πο! εε ε!ε!ι επι πιο εε!τεπε Βι·εε!ιε!πππεείοι·ιπ άεε Κει·ε!ποπιε

! !ιι ω! Β!εεε, πει επι εο!!ιττι εε !ιι·ε!ιε!εεε θιεεε!ιιν!!ι·. !ιεπάε!τ.

Β. Κ ει! ν· ε· το ε ο κ: «Με Βιιι!οι!ιε!ιοιιιε άεε Βιει·ετοε!ιε ιιι

ριι;τ!ιο!οΒιεε!ι-πιιπτοιιι!εε!ιει· πω! !ι!ιιιιεε!ιει· Βει!ε!ιπιι;».

( ε!τ ό).

Απετιι!ιι·Ι!ε!ιε ΔΜιιιιιι!!πιη.: πω» Με !πτετεεεπιιτειι ειιι!οτ!ιε!ιε!ειι

θνειἐιε!ἶπιποι·επ ιιπτ Ζπει·πιιπε!ε8·ιιιιε εννειει· εε!!ιετ !ιεο!ιεε!ιτε

τει· τι! ε.

 



Ν. Βει·τ!ι: «ΕΜ Ρε!! νοε εεεεει!!ι·εεεει· Νεει!!!ε εε.ε!ι ε!εει·

()ιιειεε!ινιιιει!ε; Νει·νεει!ε!ιεεες». (Ηειι. θ).

Β. 1ιε!ιεεεε!τε ειιιεε 28_)Ε!ιι·),ι.ιεε ΗοΙι1Μεε, άει· ειο!ι εε! ει

ιιε: Πεεειι): ε!εε Ωιιειεεενιιιιιόε !ει ο!ιει·εε Αεεο!ιε!ιτε εεε

!!ιι!ιειι Πιιιειεεεεε!ιε!ιι ειιεεεοεειι !ιε.ιτε. Π!ε )!!!ιιει!ε ει!ι1ει·

ΜΒΜ) ε!!εε Ηει!!ιεειι·εειιεεεε. Πε ειε!!!:εε ε1ε!ι ε!!ιεεε!!ε!ι

Βε!ιιεει·πεε ιιε Πειει·εε!ιειι!‹ε! εεε! άει· !εεει·ε !)`!ιι.ε!ιε εεε θεω

εο!ιεε!ιι-!ε ειε. Νε.ε!ι !ιιι!ε)ε!ιι·!εει· νει·εεε!ιε!ιει· Βε!ιεετ!!εες

ινιιιι!ε ε!εε ε!ιιι!εε Πε!ιεεεε εεε Ν. ιεε!ι!ει!ιεεε ειιεεε!ε!ιιι..

Ηε!!εεε.

Ν. 8 ε ιι ε !ι ε ε ε !ι ι: «Ζει Κεεειει.ι!ι άει· οιοεεεεε Ργειειε».

(Ηε!”τ θ).

Νιιι·!ι εεε!ἱ!!ι1·!ἰε!ιιτ Βεερι·εε1ιεεε· όει· Ρει!ιο!ος1ε εεά Τ!ιε

ιερε- ω· οιοπειιειι Ργε.ειιεε ει·ιεμ.ιι θ. ι!!ε Κι·εε!ιεεεεεο!ι!ε!ιτεε

νοιι 11 ε!εειιι>ε Πι!!ειι, νοε τ!εεεε θ Ρ)!!ει!ε εεε θ Βιιιεει.!ιι·οιε

!ιοει·ιι 1ιειιεθ'ι-ε. νοε άει· ει·ει.ειι Ηι·εερε !ιιιιεεε παει ?ΜΙε

εε.ε!ι Ειθ!Τιιιιιιι.ε ε.ειεετει!εε!ιει· Ηει·ι1ε πει· Ηε!!εεε, νοε σει·

ινσε!ιεε εεεεε ειε Ριιτ!ειιι.

Β. 1( ο ε ! ο ε· ε κι : «Ζνι·ι>! Ρει!!ε νοε εει!ιι·γοεε!εε θεεε!ιννϋ!ειεε

εεε Νιι!ιε!ε». (Ηείι θ).

Βι-ι· ει·ειε Γε!! !)ι>!.ι·εί ε!εεε Β4-_)9.!1ι1ε·ειι Ρει!εετειι, άει· νει·

15 .)ε.1ιι·ειι ε!εε !ιει·2 εε.εει·εάε Βιτει·ιιιιε· εεε εεει Νώε! ε:ε

!ιε!ιι !ιετιε, ερειει· ε!ε·1· ετει.ε 628811!!!) εεννεεεε πει. Βε!ι Ν.

Ποειι.ι. !ιιιιι.ε Ρετ. !ιει'ιιεε Βε!ιιιιει·εεε 2ε·ιει·Ιιεε θγιερ!ιγεε

ιιιε! Νε1ιε!, εεε ενε!εεειιι ε·ιει!ει· Ε!!ει· εει!εει·ι ινιιιι1ε. Βε!ι1ει·

θεει·ει1οιι ε·ιιι·ι1ε ειε ιιιιι!ιεεε!ει·οεεει· Αεεεεεε ει·ϋ11εει. Με

ιειτ εεε!ε11'εεί!ι·εειι!ει!οεειι εεεει-ε!ε!ι!ει Με. Βε !ιε.εάε!ιε

ε!ε!ι ιιιε εἰεε νετε!ιεττε Πι·:ιε!ιιιε2γετε.

Πει· εννειιε Ρει;!εει, ειε 55-)ε!ιι·ιε·ει· Μειιε. !ει.ι.ιε εεε 5 σε!

ι·εε ε!εε !ιθε!ιει·!ε·ε Ηεεε!ιννιι!ετ ιε εεε Βεεε!ι‹!εε!ιεε. Πιεεε!!ιε

εεεε !ε άει· Μιιιε!!!ειε 2ινιεε!ιεε Νεεε! εεε 8γιεε!ιγεε εεά

νει·ιιι·εει·ειε ειει·!ιε Βε!ιιεει·2εε. Βε! άει· Ορειειιοε ειιιεετε ειε

Τε!! άει· Βεε!τεεεε!ιε!ι1ε ιιιε εειίει·ετ ινει·ι!εε. Πε !ιειιι!ε!τε ε!ε!ι

ειε ειε Γ!!›ι·οε‹1εεοιιι. εεεεεεεεεεε νοε εεε Βεειεε εεε Βιιειιιε

οεη)!ιε!ο-εετει·ιειιε. Μ!!‹ι·οε!‹οριεε!ι Κοεειε εεε1ιιιιεει1ε ιεε!!ρ;εε

).)ιεινεεε!εεις !ιοεετει!ει·ι ννει·ι1εε.

Α. Α ι· ιι ε ο ει: «Πε!)ει· θεοει!γΙΠ!ε ιγρ!ιοεε.». (Πε!”τ θ).

Βει·1ε!ιι. !Γιιει· "νει ?Με ι!ιεεει· ιι!ε!ιι; εΠεε !ιειιεεεε Κοιερ!!

!ιε.Ποεεε εεε Τγρ!ιεε. !!ειάε Κι·ειι!ιεε εεεεεειι.

Β. Η ε ε !‹ ι ε ,ε :

Κι·εεε!ιειεε».

<<Πε!ιει· ει·!ιεει·ε :Πειτε Οετεοειγε!ἱτἱε εεε

(Ηείτ. δ).

Πει· νοε Η. !ιεοεεε!ιτετε Γε!! 1ιετι·ε.Γ ε!ιιεε 14-)!!.!ιι!).:ειι ΚΜ

!ιεε, άει· ειιε!ι Τι·εεειε. ι1εε Εεε!ιεεε ιιιε: Βε!ιει.ιε!!ι·οετ ΜΗΝ

θεεει!ιε.1"ι ει!ιτειι!‹ιε. Με.ι·1ιε θεειεει·ε!ιειι.ιε!ιε!ι εεεΚι·ειιε

εειεεει.πεει1. Αει18εετΙἰο!ι !κε!εε θεεε·ε!!ιιεε· άει· ννε!ε!ιι-ε!!ε,

εεε ΒεΜιιει εἰεε ι!ει·1ιε ε!εειἰεε!ιε θεεε!ιειε!ει. ειε άει· νοι·ι1ει·

ΜΜΜ εεε Κτειιιεειεε ρε!ρε!ιε!. Π. ει·θεεετε- ειιιεε ε;ιοεεεε

λεεεεεε ι1ει·ε!ι εεε Γοιειιιεε 1εο!ι1ει!ιεειε ιεε_)ιιε. 1)ιιε Κωπ

1ιειε Με· ειε ειεει· ε!ι·εεειεει·!ριειι θιε!!ε νοε Ρει·ιοετ εει!ι!θετ.

[ει ινε!ιει·εε )'ει·!ειι!“ε ινειι1εε ειεει·ει·ε !‹!ειιιε θεεεεειει εεε

!εει·ι.. Πε!!εε;; 8 )!νοε!ιειι εε.ε!ι όει· Ορει·ει!ειι.

Ν. Β εε ι·ε ειε; «Ζει Αιιιρειει!ε ιιιιει·εεεεε!ο-τ.!ιοι·πειεε εε!

. 1ιθεειιιεειι θεεεεννι!!ετεε εεε θε!ιιι!ιει!ι!ει.ιεε». (Με θ).

Μι!!.ει1εεε; ειεεε νοε Ρι·οι'. 1)ίε!_)ε.ιείεοε ει·ιο!8·ι·ε!ε!ι ορει·ιει·

ιεε Ε'ε!!εε νοε 8ει·Κοιε εεε θε!ιε!ιει·!ι!ειιεε.

Κ. Ν ε ι) ε ε! ε !‹ ι ι «Πε!ιει· ι1!ε)Αιεριιτει;!ο ιειει·εεερε1ο τ!ιοι·εε!εε;

Ήἀιεεἑιοεεε, ΜεΙ!10ι1ειι άει· Αεει1!!ιιιιειε εεά Βεεε!τετε».

' ( ειε ).

Κ1ι.ιιιεεεε διιιι!!ε ιιιιτ εεεΐε!ιιΙιε!ιει· Βεειιτεεεει άει· Ι.1τει·ειτιιι·

εεά 111ι.ιει1εεε ειεεε εε!!›ει!ιεο!›εε!ιιει.εε ε!εεε!ι!εει,<ι·εε 1θ`ε!!εε.

Ρ. Τ! ε !ι ο ιν: «Πεεει Νεειοε!)ι·οιεε.τοε!ε». 0904 Βείτ 1).

Έ ειπ 1894 ε!ιιειι ε!εε‹·!ιΙε,<;!εεε Ρε!! ειι!ι!ιειει·ιε (ε!ιιι·ετε!

τεε!ιεε!‹ε)ιι Ιε1:ορ!εε 1894. Ντ. ε) εεά Με Κεειι!ει!!; άει· .)ε.!ιι·ε

1882-1898 εεεειιιιιιειιεεετε!!ι.. Ιε άει· ι·οι·1ιει.;ειιι1ειι Αι·1ιειε

Με! Με Κεειι!ει!!‹ Με ειπε .ΜΒΜ 1903 ει·εει.εει εεε ειε ιιιε!

ιει·ει· Γε!! ε11!.);εΙ!ιε!!Ε. Ι1ετεε!!›ε !ιει.ι·ει ειπε ΒΟ-)ε!ιιιι;ε εεε

εεειιιιι!ει· Γειιι!!!ε ειεειειεε‹1ε Γι·εε, άιε ε!ιει· εεε 28112011

Κθηιει· νειεκι·εει ε1εε Πεειι!ι! 'Γιιιεοι·εε νετεε!ι1ετ!εεειει· Ηι·23εεε

ειιϊε·!εε. Πει· ει·ϋεετε 'Ι'ειεοι· εει.εε_ ει·εεεεεε.: ιιι 0181' θεεειι‹1

εεε !ιε!‹εε Βιρρειι!ιοεεεε ι.ιεί εεά Με;; εεεεϊϋιει!ε Με ειιε

Κεἱε ειπε!). Ι)ειεε!!)ε ννειι!ε ορει·ιιιιν εειΓει·ει.

 

Ν. Β ε ι· ε ε ε ε ε; ο ιιι ε !‹ 1: «Πε!ιει· $ρε!ε!ιε!θετε!ε ιι·ιιιιιιιιιι1εε!ιεε

Πι·ερι·εεεε». (Πεκ Ι).

52-_)!!!ιι·!εε Ρει!εει!ιι. Βενο!νει·εε!ιεεε 2 ειε. εειει· εειε ιεε!ι

ιεε .Ιεε!ιε‹ιεεε Με ειε. νει· θειε εεεεει·εε θε!ιϋι·εειιει. θρεπ

1ιοε: Βιιι.ι·ε!ιτιοε ε!εεε Κεοε!ιεεεεΙΜ.ει·ε νοιε Ρι·οε. εει·οεοΜεεε

ειεκι!!ιιε ει. εεε άει· Κεεε!. ειε ιε άει· θεεεεά εεε Ρι·οε.

ετει·18·ο1θεεε εεεε. Ηε!!ιιεε· άει· )!νεει1ε Με ω· ειιιε !ιΙε!εε

Ειπε!. εεε νιιε!ε!ιετ Βρε!ε!ιεΙ ί!!εεει. Με Βεεε!ιεςιιιιι: άει·

Πειτε! ειεε!ιι.ε εεεινιει·ις!ιειιεε, εε. σει· Πιιειεε 8ιεεοιι!εεεε.

εεει!ι.ι.ε1εει· ω! εειεειε Αεει.ι·1ι.ι. εεε ι·!ει· Ρει·οι.ιε νει!ει:ει πει.

Πε ιιιεεεω ιιιε !)ι·εεε εεει_;!εΜε ιεοει!!ε!ει!. ενει·ι1εε. ιιιε ειε εε

άιε Πεεάεε!ι!ε!ει!ιειιι !ιειεει!ε!ιεε ιιε !‹ϋιιεεε. νοε ε!εειε

ΜΜΜ εεε, άει· νοιε Μιιει!ιν!ε!ιε! Με ιιι Με θεε_εει!

Με Θε!ιει·ε·εει.=ιεε ι·ε!ε!ιιε, ιιιιιι·ι1ε ιι!!εε Νει!ιεεεειιιε!ιε

ειιτι'ει·ει, ειε Μειιι1εε!ι!ε!ει!ιιιιιι ι.ι!ε!ιτει·ι'6ι·ιειε; νει· εποι.ξεε.

εεά ειε εεε Δεει'ιι!ιι·ειι€εςεει; ιιε Με !)ι!!εε θιιιει·ι. ει!ιιιιις..

Ν. 'Ι' ε τε ε ε !ι ε ε !ι ο ει: «Με!ιι!ιεειειει·ιε·ε ειε! Αι1εεω!ιγειοιεε

ι1ει· εεεεεεοι·ιεε!ιεε Βε!ι1!Μι·εεεε». (Ηεϊτ. 1.). 9

'Γ. Μωβ. άιε Κι·ε.ε!ιεεεεεε!ιει!ιιε ε!εεε 5ΐ-_ει.!ιι·18·εε εεε!!

τειι. €)ε1° εε!ι. 11-12 .1ε!ιι·εε εε ε!εει· θεεε!ιινιι!ει εε άει· Πε

!ιεε Βε!ιε εεε Ηε.!εεε Με. !)ιεεε!!ιε Πειτε ι!!ε!ιι. !!!ιει· ω! Πε

!ιεε 8ε!ι!εεεε!εειε Βε,ε,οεεειι. Με· ιιε!'εει.ςε !εεεεειε, πειτε:

ε!ιει· ι·εεε!ι ,εει.νεο!ιεειι εεε νει·ιιι·εεε!ιιε !ιι !ειπει· Ζε!! Αιεει

ιιιε.. Βε!ι!εο!ιεεεε!ιννει·άεε εεε Ρετεει!ιεε!εε ιιε !ἱε!‹εε Αι:ιεε,

εοινιε ΡιιΙε!ιεεεε!ειιε!).;εεε. Με: 4 .1ε!ιι·εε εεειε!ιι ε!εε εεε

!ιε!ιε θεεε!ιιιυε!ει ιε εεε Βιιιιο!ιεεε!ιειι. Βει άει· Ορει·ει!οε

!κοιιειε ειιι· Με Βιιιιε!ιάεεεεεεεεε!ιινε!ει. ιιι απο. Με θεεεεννε!ετ

ειε Ηε!εε ειε· μει·ι.ιε!! ειιιί'ει·ει. ννει·ι1εε. Βε Με· ινεειεε εε:

Βιιο!!!Βειι Βεεεεεε'ειι!ιε!ι εεε 'Γιιιιιοι·ε ειε Ζγειεε!ιι·ερί ιι.εΒ·ε-·

εειιιιιιειι ινοι·‹1εε, άοε!ι ειπε!) Με ει!!‹ι·οε!‹ορ!εε!ιε Πιιτει·εεεεεεε

εεεννε!!'ε!!ιεϊι. ι1εεε εε ε!ε!ι ιιιε ε!εε ιιιε!ιι·κειειει·ιε;ε Κ1ειεεε

"Με ιειι. ειιι!1ι.ειιει· Πιιιννεεά!εεε; !ιειιι1ε!τε. Με· 'Γιιιιιοι· !ε Με

Βιιεε!ιεεε!ιεε ννει· εεε» Μει.εει.εεε. Λε άετ Ηεει1 ι1ιεεεε εε!τε

εεε Β`ε!Ιεε εεερι·1ε!ιτ 'Γ. ειε $ε!ιΜει·ιε!ιειτειι άει· ιιι!!ει·εειει!

ά!ε8·εοεε ενιι1εε!ιεε ειεει!ιεειειει·ιεεε Κιεειεε2γειεε εεά Τε

ιιιοι·εε άει· εεεεεεοι·1εε!ιεε θεε!!σει·ϋεειι. Ε.ιιιε ι·ε!ε!ι!ιεΙτ.!ςε

Κεεε!ειὶ!‹ εεε άει· Μιει·ειιιι· Με άει· Αι·1ιε!ι. εε!εεεε!ιειι.

εεε!. Β. Αι·1ιιιεοιν: «Πε!ιει· Με ιιιεει·!ιεΙϋεεε νει·εεεει·εε

εεε εεε Μιιιεειιι·ιεε». (Ηεϊτ 2).

Π!εεε ρι·ε!εςε!‹ι·ϋειε Λι·1ιε!ι !ιε!ιε.εάε!τ ιιι ει·εε!ιδεΓεεάει·

ννεεε Με !ειει·εεεε.ετ.ε Κεμιτε! νοε εεε τ.ιιεει·1ιιι!θεειι Ι)!!εε

ειιι·ιεειι·ι!ειει·ειι. Ιιε Αιιεε!ι!εεε εε ειιιεε νοε Ρι·ει. !νε!_ιε

ει!εοΠ ι!ει·ε!ι Βεεεειιιιιι <,ςε!ιε!!ιεε Ρε!! ,εεε Ψ. ειε Μ

εε!ιεε!ιε!ιεε εεε εεε 8γιεριοιιιεε!ιοιιιε!εεεε, εε!ιειιι1ε!τ ε.ιιε!“ϋ!ιι·

!ιο!ι άιε Ρε.ι!ιοεεεεεε εεε εεερι1ε!ιι Με Ζει· Υει·ι!!ειιιιε ετε

!ιεει!εε ορειει!νεε 1'ει·ιε!ιι·ειι. Με ΙΛ!.ετειιιι· !ει ειεε!ιθμιεει!

!ιει·ειι€εεοςεε ι.νοι·ι!ειι -- 129 !·`ε!!ε εεε! ιιι !.ιιιι·εεε Ζ!!).χεε εε

εε!ιι!ι1ει·τ. - Με Αι·1ιειτ νει·ι1!εει ιιιε εε ιιιε!ιι· Βεεειιιιιιις. Με

ιε άει· ι·ιιεε!εε!ιεε Πτει·ειιιι· !εε)1ει· επι· εε!ιι· ερει!!ε!ιε Με

τε!!ειιε;εε ε!ιει· ιΠεεεε Κερ!τε! ν‹›ι·!εεεε.

Ψ. Βοεο!_) εεε ει: «Ι!εεει· Αεεε!οιεοεεεε!!άειιε ιιε ι1ειι

8ειιιεεινερ,ιεε». (Ηείτ 1).

Β. Με εεἰεε εει·ειι.ε ειι!ι!!ε!ει·τεε Βιφει·ιιεεει.ε (Βεεε. ε!ιιι·ει·8·.

Αι·ε!ιιν 1902. ΗΜ: θ) ειε ε!εε ει;ε.ιτ!!ε!ιε Αιικ.ιε! νει·ιιιε!ιι·τ εεά

ει·ιεε·ι !ε άει· νοι!!εεεεεεε Αι·!ιε!ι άιε Βι·ειι!τει.ε εειιιει· Μειω

ι·εε 82 Τιει·νει·ειιο!ιε. Μ) ει·,ςιεθι ειε!ι, εεεε εε !ε ν!ε!εε Ρε!

!εε τ!ιειεεε!ι!!ε!ι ε:ε!!ιιε·τ ιιεε!ι τοιε!ει· οι1ει·ρειι!ε1Ιει· Βεεε!ιτ!ειι

άει· !:1ρ!ά!ι!γιειε ε!εε !”ιιιι!‹τἱοε!ει·ειι‹ἰε Κοιιιιειιε!!ιε.ιιοε εννιεε!ιειι

ν” ι1εϊετεεε εεά εεει Βεειε εεε Νεεειι!ιιιι!ειιε ι·εερ. ι!ειε Ηο

ι!εε 1ιετεεετε!!εε. Αιε εινεε!αιεεεειι.:ειεε ει·εε!ιειιιι εεε!) Β. Με

εριειάγειο-νεεοετοιειε, άιε Ιιιιρ!ειιτε.ι1οε εεε νε.ε εει'ει·ειιε ω

εεε Κερί ι·εεε. ι·Πε Κόι·)›ει· εεε Νεεεε!ιοι!ειιε πιεσε Βεεε!α!οιε

άει· ειιεθιι. Ι)ιε Βεθειιιειι); ‹!!εεει· Βιιρει·ιιεειιτε Με άιε ΚΙιε!!-ε

Πεμ ειπ' άει· Ηεει!.

Ο. Η ε!1ιεε!ι: «Βιε Ρε!! νοε 8ε!ιεειιι1εει·ρΠεεεεεε εε!

Ι.!ιτΙε'εεεει· Κιεε!(!ιειι». @Με 1).

Η. ‹ιρει·ἱει·τ.ε ε!εεε τγε!εε!ιειι Γε!!, άει·ειεεε18-)€ιει·ιεεε

Πεειι »Με ειε. εειειιι Βιιο!ειε. Βε ε·ιιι·ι1εε εεεεε!ιετ Με

Αι·Μιιετοι·εε εεε !)εει·εο!ιεε!ιεΙε ειι!ιε !!ιτειε Αεεε.ι2 εε ε”

Βεε!ιεε ιεεοτοει!ει·ι, εεεεεο !εεερε, εεειΠειιι!!εοεεε ιιιε! ειπει

ιιιειεειεεεεεε Με» άει· Κε!ε!ιε!ι!ε. Ι)ιιεε ί'ο!ε·ιε άιε νει·

Ιειιιξει·ιιιιε άει· Αε!ι!!!εεεεεεεε ιιεε!ι Βεγει· εεά εεά!1ε!ι

Ζει· Βεεε!τικειιε εεε Ρεε ε!ιιειιε εειι1ειιε ειιιε Βε!!ιε νοιι

8ε!ιεεεεεειρΠεεειιεεεε. Βιε Βε!ιεεε εεε Βιιι.εεεοι· !ιει!ιιο!ε

!0ιηεεε ιιιε! ειε 'Γει! άει· *οεεε εεε Βιιιειιεοι· οοειιειιειε

ειιιι·ι!εε εε ειε 8ε!ιεε Με 'Πε!ει!!ε ε.ιιι!ειιε ειιι.ςειιε!ι!, ινε;!ιι·ειιι1

Με ρει!ε!ιειε Βει1ε εεε Βιιειιεοι·!ιε!ιιειε Ιοεἔ. ιιιε. ι!ειε

ι·εει!ει·εει!ειι Τε!! άει· $ε!ιιιε εεε ΒΧιεεεει· ά!ε!ιοι·εει εσει

ιιιεεἱε νει·ε!ειΒι. ννιιικ1ε. Με Νιιε!ι!›ε!ιειιι1!ιιιιε'!ιεειεει1



θ ι ιι 81110 : «Γο!!ιοιι!!!ιο (Αοιιο) οκιι!οοιιιιιιι εοι·ρ!ρ;!τιοεο παει».

ιιι Β!!.άοτιι, Πιιοοιιι.>:ο ιιιιά θγιιιιιιι.οιι!ι, ιιιιο!ιάοιιι ιιιιο!ι 4)

!!!7οο!ιοιι άιο Πειιοιιάοιι θγριινοι·1ιιιιιάο οιιι.ΐοτιιι ιιιοι·άοιι ιιιιιι·οιι.

1ι.!ιιιο “πιοεο Βιο·ιά!ι!ι.ι άειι Μπε!ι!!!ι1!!Η ιιπά Βοοιο!εοι·ιο Βο

11οιο !ι!!ο!ιοιι ιιιι!!ο!ι, άσο!! !ιοιιιι!ο Ροκ. ο!ιιιο !!!!Γο οιιιοε ι

81οι·1:ο8 νοι·2!!ι;!!ο!ι εο!ιοιι. Μπι !!ιιιι νοι· άοι·Οροι·ιπιοιι ιιιιιιιϋε- τ

!!ο!ι ιιιει·. Μο 8ι.ο!!ιιιιΒ· !ιοιάοι· ?άπο ννιιι·άο νο!!ει!!ιιάιΒ·,

ιιοι·ιιιιι.Ι: 1

11'. Β ο ο ιι ιιι ο ιν ο !ι 1: «Πο!ιοι· άιο Ειιάιοοιι!ιοιο άει· Οροιο.τιο

ιιοιι οιι Νοι·νοιι ινοι;οιι ΝοΩϊιι|Β°!οι1>›. (Ποιο 2).

ΨΡ:›ι·ιι·υ.);·, εο!ιιι!ι.οιι οιιι' άοιιι 4. ιιιοε!εο!ιοιι Ο1ι!ι·ιιι·οοιι!ιοιι8ι·οοει.

190 . °

Ν. 170' ο 1 Β ο ιν ἰ ι ο ο !ι: «Πο!ιοι· ά!ο οιιοι·ιιι!νο Βο!ι.ιιιά!ιιιις άοι·

'Ι'ιι!ιοι·!‹ιι!οεο άοι· ςτοο8οιι θο!οιι!ιο». ς!·1ο!'ι 2).

1ίοι·ι.ιιη.ι. ο·ο!ιο!ιοιι_ο.ιιι' άοπι 4. το". Ο!ιἰι·ιιι·);οιι!ιοιι,<;ι·οιιε 1908. ι

Ν. Β ο ι ιι ι ιι ιι ο !ι 1 ιι: «$!ι!πο άοε ! ιιιιι!ιο.ιιοο!ιοιι Αρροι·ιι!.οιι Ϊ

άοο Μεσοι: ιιι Βοι·ι!ο!ιιιιις ειιι· οι·!ιι·ο!!;ιιιιΒ· άοε Κατοι

ιιοιιιο». (Ηο!'ι. 2). '

8ο. !ιοιιιιιιι οιιι' θι·!1ι1ά οο!ιιοι· Πιιτοι·οιιο!ιιιιιςοιι ιιι άοιιιιο!!ιοιι

Βοιιιι!ιιιι.οιι, ινιο ιιο!ιοιι νοι· !!ιιιι οιιάοι·ο Αιιι.οτοιι. Ετ 1ιο!.0ιιΒ ι

ο!ιοιι!”ιι!!ε ά!ο ννιο!ιτ!ε!ιο!τ άοι· Βιιιίοι·ιιιιιις άοι· Πι!!ιιοιι ειιι άει· 1

1ι!οιιιοιι Κιιι·νιιιιιι. !ιι 11'ο!ρ,·ο άοιιιιοιι ω! άιο Κ οο!ιοι·'εο!ιο ·

Μοι!ιοάο άει· 1!ιι);οιιι·οοο!ιτιοιι ιιιο!ιι ιιιιοο!ιέιιι.ερι·οο!ιοιιά ιιπά

οο!!ο ά!ο ιιιιο!ιο Β!!!ι·ο ι.'οο!ιο !!άοι.!ιοάο !ιονοι·ιιιρ;ι ινοι·άοιι.

Ν. Ροιι·ονν: «Ε!ιιιο;ο 516ι·ιιιιοοιι άοι· Β!ιιιι!ι·!ιιι!οτ!οιι ιιπά

Ετιι)!!ιι·ιιιιο· ιιι !!ιι·οι· Βο2!ο!ιιιιικ πιιι· Βο!ιο!!ιιιι.!!ιιιι ά01' 'Ι'ιι- .

!ιοι!ιιι!οεο !ι1 Κιιοο!ιοιι ιιιιά θο!οιι!ιοιι». (ΕΜΗ 2).

Ρ. οιο!!ιο ο!ιιο .Βο!!ιο νοιι '1'!ι!οι·νοι·οιιο!ιοιι Απ, ιιιιι άιο Ε'ι·ιιςο .

ιιι οιιιιιο!ιο!άοιι. ο!ι Βιοτιιιιι;οιι άοι· Ζ!ι·!ιιι!οτ!οιι οιιιοπ ι

Βιιιι!ιιοει οιιι' άιο Ι.ο!ιο!!εοι1οιι άοι· Τιι!ιοι·)ιιι!οεο Μιτου.)

Ζιι άοιιι Ζινοτ:!ι ι·οοοπιοι·ιο οι· 'Γο!!ο άοε 8γιιιριιι!ι!!ιιιο ἱιιι τ

Εοιιάοιιιι!ιεο!ιιιιι.ι. οάοι· άοιι Νοι·νιιιι !οο!ιἰοά!οιιιι οάοι· ιιιιτοι·- _

!;ιιιιιά άιο οι·οοιιο 8ο!ιοιι!ιο!νοιιο. Α!εάιιιιιι νιιιιι·άοιι άιο 'Ι'ιοι·ο ι

απο !ιοο!ινιι·ιι!οιιιοιι Τιι!ιοι!ιο!!ειι!ιιιι·οιι ιιι!!ε!οι·ι;. Πιο 'Ποιο Βιιι- ι

οιι οι! ιιιι!ιιιι·οι· Τιι!ιοι·1ιιι!οειο ιιι Ηι·ιιιιάο. ο!ιτιο άιι.ιιε ιιιο!ι ιπιξοι· ιιι !!ιι·οι· Ζιι!ιιι!ιιι!οιι Βοοο!ιιιά!μοι:ι Βιιι.ι·οιιιΜΜ: τιι!ιοι·Κιι1ϋεο ι

Ποι·άο οιιιινιο!ιο!ι. !ι!1ι.τοιι. ι

ι

Ν_ Ροῇτιιψ: «Πιο Η!εο!ι!ιιΐο!‹ι!οιι Μ! ο!ι!ι·ιιι·ι;!εο!ιοι· 'Γιι!ιοι·

!ιιι!οεο». (!·1οΓι 2). °

Ρ. !ιοιιιιιιι οιιι' Θι·ιιιιά εο!ιιοι· ΠΙ1!.0ι·ει1ο!ιιιιιεοιι ιιι ΐο!ε;οιιάοιι .

Βο!ι!!!ειιοιι: Ψ!!!ιι·οιιά !ιοἰ Βοεο!ι!οιιοοιιοιι ιιιΒοι·!ιιι!ϋοοιι Ηοι·άοιι

ιιι άοιι Κιιοο!ιοιι, θο!οιι!ιοιι ιιπά Βγιιιρ!ιάι·1!εοιι ιιιιο!ι ποιο νοτ

!ιοιιάοιιοι· !Βιιοι·ιιιιο; ιιιιιιιιοι· άοιι οροι!!!εο!ιοιι Βι·ι·οο·οι·ιι Μ1άο1°8

Μι!ιτοοι·αιιιι!οιιιοιι ιιι άειι· νι·ο!το.ιιο ει·ϋοετοιι !!!ο!ιι·2ιι!ι! άοι·

Ε'8ι!!ο νοι·ιιι!ειιι ινοι·άοιι, !!ιιάοιι ειο!ι ιιι άειι πι!! άσοι· Αιιοοοιι

ννοΙτ. οοιιιιιιιιιιιι!ι·οιιάοιι τιιϋοι·!ιιι!ϋοοιι Ποι·άοιι απο νοι·οο!ι!ο- °

άοιιοΑι·τοιι νοιι ιιιιάοι·οιι Βιι!ιιοι·ιι-ιι ιιιιά Κο!ι!ιοιι. οιιι !ιιιιιί!οετοιι

άιο κοινο!ιιι!ιο!ιοιι Β!ιοι·οι·ι·ορ,·οι·. Ι)!οεο!!ιοιι νοι·οο!ι!!ιιιιιιοι·ιι κινοι- 1

ίο!!οιι άοιι ιιι!ιοι!ιιι!ϋοοιι Ρι·οοοεο ιιιιά !ιο,ι.:ϋιιοι!Βοιι άιο νω-οωι

τιιιιε άοεοο!!ιοιι ιιι ιιιιάοι·ο Οι·;;ο.ιιο άοε Κόι·ροι·ο.

Β. Ρ ι· ο ο !ι ο κι· ιι Ι ο !ι 1: «Πο!ιοι· άιο Ριιι.!ιοεοιιοοο ιιιιά ΒοΙιιιιιά

!ιιιιο; !ιιιι·ιιιΜΜ);οι· εο!ιιιιοι·ο!ιιιι`ιοτ 1!1ιιο!ιο!!ιοιιιι·ει!ιιιιι·οιι,

ιιοιιι·οοοιιοιι Πι·ορι·ιιιι€ε. ΗΒΟ!! 'Ι'ι·ιιιιιιιο άετ θο!οιι!ιο». ι

(Ηοίι. 2). )

Ψο!ά. Ε'ιο!ι.Δ

Βιιεο!‹! 8!ιιιιιιιι! !ιοο!ιιιγο!ι ι ννοιιοι·)1εο!ιοο!ιιο!ι

!ιο!οοιιοι. ΗΜ. ΗΜ Ν, 12.

να!. !ιοο!ιιιο!ιιοτο άοιι Ρο!! 1208 οιιι' άοι· 1ζ!!ιι!!ι νοιι Ρι·ο!'. |

Ε! ιι εει·. Πιο Ι1ο!άοιι !ιοοιιιιιά ω!! ν, διι!ιι·, ειιιι·1ιοο .1ιιο!ιοιι λ

ιιπά 15ο!ιιιιοι·2!ιο!!!ε!ιοιτ. θοεο!ινιι!!ι·ο!ι!!άιιιη; ιιι άοι· ΠιιιΒιο!ιιιιι)ιά

- !ιιιιιά!ιιιιιι·.

!ιο!!!οι· Νοεοιι!ϋο!ιοι·. ιπι άοι· θι·οιι2ο άοε θοέο!!ιν!!ι·ει·ιιιιάοιι Ρομά

Μο!. Ηοι!ιιιις οιποι· 0ιιιο!ιγ!οιιειι!!ιο οιιι! ορ!!ιοι·οι· Διιινοιιάιιιι8

νοιι Αι·Β·. ιιιιι·. Βοειά!ν ιιιιο!ι 4 Μοιι.

.`

Η ι ι ο ιι σΙο !ι 12 <ςΖιιι· Κιιοιιιιιτι!ι άοι· Οιι.νοι·ιιΜε ειιιιιιιιοοιιυ. '

88-_)!!.!ιι·ι);οι· Ριιιιοιιτ. 8γρ!ι!!!ε νοι· 12 .1ιι!ιι·οιι, ιιιιι.ιοιιϋΒοιιι!

!ιο!ιοιιάο!ι.·Αιι άοι· θ!ιιιιο οιιι ει·οιιοοιι 2οι·!°8.!!οιιάο8 θιιιιιιιιο, ιιι

άειι Οοι·ρ. ων. νοι·ά!ο!ιιιιικοιι. Ποιοι· οιιοι·);!εο!ιοι· !ιοιιι!ι!ιι!οι·ι.οι·

Βο!ιΜιά!!111ς πιιι νοτ!ιο!!ιιιη.; άοε θιιιιιιιιο.Βοοο!ιιιι!!ι·ε ιιπά ννο!#
ο!ιοι·ινοι·άοιι άει· Ιιιί!!ιι·ιιι.ο οιιι. “ ο

11.20 ι ιιιο.ιι ιι: «Μο !ιγάι·οοιιιιιιιιιοο!ιο !!!οι!ιοάο !ιι άοι· Πτοςο·

ιι!ιο!τ!ιοι·οριο».

Μιτιο!!ιιιιο,· άι·ο!οι· Κι·ιιιι!ιοιιςοεο!ιιο!ιιοιι, άιο άεπι νοι·2ιι€ άοι·

Ιιτ!Βιι.ιιοιιειιιοι.!ιοάο Με ι·ο!2!οοοιι Βιιιο·ι!!Γ!ιοννοιιιοιι.

ζ ν!ίοι·οο!ι ι ιι ιιι: α!!!ιι Ρο!! νοιι Πι·ι!οιιι·ιο. ροι·οιιι.ιιιι πιιι: 1118·

ιιιοιιιιιι.ιοιι ιιπά Α!οροο!ιι οι·οοιιι».

Π" Μιάου !ιοοιιιιιά εειι. 8 .1ιι!ιι·οιι. πο! ιιιι Ρι·ϋ!ι)ο.!ιι· !ιιιιιιοι·

οιιι ιιιιά νοι·ι.ήιιΐιιιιιι ιιπά» ννιοάοι· - οιε !ι!!άοιοιι ειο!ι απ!

άοιιι !ιο!ιιιιιι·ιοιι ο!! άοε Κορί'οο ιπι θο!ι!οι άοε 1. 'Γι·ἱεοιιιἰιιιιε

αυτοι: νοι·ιιο!ι!οάοιι ει·οοοο (!-8 Οιιιι. ιπι Πιιι·ο!ιιιιοεοοι·) ΗΒο!ιοι·,

ο!ιιιο·ο νοιι !!ιιιοιι ιιι!! !ιιιι·τοιι, ,ποποπ Βο!ιιιρρο!ιοιι οποιοι. ά!ο

Βριάοι·ιιιιο !!!ιοι· ι!ιιιοιι ιιιο!ιι νοι·8.ιιάοι·κ. Νιιο!ι οροιιιιιιιοιιι Α!ι

. !ιο!!οιι !ιἰιιιοι·!!οιιεοιι ειοριςιιιοιιι.!ει·ιο 8το!!οιι. Αιιοοοι·άοιιι ιγρ!

εο!ιο Α!οροοιο οικιακά.

Ύοι·νιιο!ειιιιι; ιι.ιι!"άοιι Για!! ω" Βι·. Θο1)ιι.ο!ιοινε!ι! (Βιω

ο!‹ἰ $!ι. !ι. ! ινοιιοι·!ιεο!ι. Μ!. 1908 Ποίο Π!).

Δ Ροριεοιν: «Πιιι.!ιοιοε ιιιιι!ρ!άιιιι απ! οι·ιι!ι!!!ιιιιο!ιοι· θι·ιιιιά-°

!ιιεο».

νειι· 14 .Τιι!ιι·οιι 1ιιι”ο!ιιιοιι. Νοι·ν!ιιιι ινιιτοιι ο!ιιιο !Βιιι!!ιιοιμ

ά8.ο·οεο!ι ριιι·ιοι·το άοε ΙΛθἱὰθΠ ρι·οιιιιιι οιιι' οιιιο ιιρο2!Βοο!ιο Βο·

1νίο!ιο!'Ε.

.:.!!ι

8!ιιιι·ιιο! ακυοο!ιοι·οιννο ι ε!ιοιιεκιο!ι !ιο!οοιιοι. Οσοι·

ιιιι!!!!ι·θο!ιιιι·ιο!ι!!!ιο ιιπά θγιιιιο!ιο!ιιι)!ο) Μ· Ν! ιι. Π.

'1"!ι.8 ο! ο α) ονν: «Πο!ιοι· άιο Ροι!ιοεοιιοεο ιιιιά άοιι Βου άοτ

!)οιιιιο!ά2γετοιι άοε Ονοι·!ιιιιιε». (Νι·. 10).

νοιι'. !ιοοο!ιτο!!ιι οιιιοιι ροι· οο!ροτοιιιιιιιιι οιιιιιιι·ριοι·τοιι .Λιπο

οι);ι·οοοοιι Ονοι·ιο!τιιιιιοι·. άοι· ιιιιοεοι· ο!ιιοτ ιιιι!ο!ι!ροιι Ε”!!!οιι!ι;!ιο!ι

Με Βορι·οοοοιιτιιιιιι άοοΒο!οάοι·ιιι8 Νο1°νοιι;;οικο!ιο, !!ριάοι·ιιι!ε.

Ηιι.ιιι·ο, Ηιιιιιάι!!εοιι ('Ι'ιι!ι;- ιιιιά $ο!ιινοιειιάι!ιοοιι). τ'οι·ιιοι·ιιιιοι·

ποιετι·ο!!το Μιιο!ιιι!ιιτιιι·, Ηο!!).οοο, Βιιιάοο·ονιιο!ιο, Κιιοο!ιοιι ιιιιά

Κιιοιρο! (νοιιι Μοοοάοι·ιιι οιιιιιιιιιοιιά), ειιά!ιο!ι νοιιι 1Βιιιοάοι·πι

ειιιιιιιιιοιιά άι·ϋιι1εο Ηο!ι!!άι-, ννο!ο!ιο ιι!εΕπιιιιι νοιάοιιιιιιο;ει!ιιι.ιιο!

εε!ιϋι·ι,<; ειιι€οιιο!ιοιι ινοι·άοιι ιιιι!!οοοιι ιιιιά ιιιιάοι·ο. άιο ω!! οιιι

άιο Βοεριιιιι!οιιειινοςο !ιοι!ο!ιοιι. -

Η Περοιιο!ι!: «Οηςιιιιοι!ιοι·ειριο πιιι. Ονοι·ιιι!ειι!ιιιτιιιιι».

(Ντ. 10).

_ πιο”. !ιοερτιο!ιτ άιο ιι·ϋ.1ιι·οιιά άοι· Βιιιιιι!ο!‹ο!ιιιιι;ερ!ιειεο ιιιιά

ιιιι Κ!ἱιιιιι.!‹ιοι·ἱιιιιι νειι ω! εο!ιοιιι1οιι νοι!).ιιάοι·ιιιιεοιι ἱιιι νιιο!!ι

!!ι:!ιοιι Οτειι.ιι!ειιιιιο, άιιιιιι ά!ι-_ιοιι!Βοιι. ννοΙο!ιο ιιιιο!ι 8Π!!!β'θ1!8.1ι·

τοι· Κο.ειιιιι.ιιοιι οπο” οιιιιι·οιοιι. Πο!ιοι· άιο Πο!ιοι·ρ!!ιιιιιιιιιροιι

νοιι Ονιιι·ιοιι πιιι! ά!ο Βοιτιο!ιιιιιι;οιι ιινιεο!ιοιι άεπι 0ιιηιιιε Ιιι

ιοιιιιι πω! ιιοιιτοττορ!ιικ!ιοιι_Βιιι!!ϋειοοιι νιοι·άοιι οι·νι·ιι!ιιιι.. Βιο

!ι!!ιιιεο!ιοιι Βι·ΐιι!ιι·ιιιιροιι 8!ιάΘΙ°ο!° Αιιιοι·οιι !ιιι.!ιοιι πω”, άοοιι

άιο Οι·);ιιιιοι!ιοι·ιι.ρ!ο ιιιϋι;!!ι:!ιοι. οιιι! ς:1ο!ο!ι ιιιιο!ι άυτ Οροτιιι!οιι

ιιιιειιιι·οιιάοιι ω. νει-ι. Μι 2 Ρ5.ι!!ο ιιο.ο!ι οροι·ο.ιινοι· !Ξ)ιιι!'οι·

_ιιιιιιιι· άοι· Ονιιι·ιοιι ιινομοιι Αιιειο!!ειοι·οο!ιο!ιιιιιικοιι !ιο!ιιιιιάο!ι

πι! οιι!)!ιιιιοιιοιι 1ιι)οΚι1οιιοιι νοιι Ονοι·ιο!οιιιιιι!ιτ ιο.ε!!ι:1ι 2

Πισω., ορΜοι·νι·ιιι·άο οιιι Η!γοοι·ιιι-Ονοι·ιιι!οκιι·οκι 5-8 Τι·ορ!'οιι

2 ιιιιι.! ΜΒ·Ι!ο!ι νοτοι·άιιου Πιο ιιιιάοι·ο.Ροι. οι!ι!οΙΙ 15 Τι·ορ!οιι

Β ιιιιι! Ιϋι2!!‹·!ι. Αιιοεοιόάοι·ιι Μ; άιο ΟιΕιιιιοι!ιοιιιριο ιιιιπιινι·οιιάοιι

2) 8οςοιιΒιδι·ιιιι8·οιι, 1ο άιιι·ο!ι σο) ρ!ιγειο!οο·ιεο!ιο Μοιιορι11ιεε
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νετιιτεπε!ιτ ε!ιιά, !ι!ετ Μ. πω· άιιιιιι !!!1!!'ε επ ετινε.ττειι, ιι·ειιπ

ά!ε Ονει·ιεπ πιο!ιτ. ρειι!ιο!οε;!εε!ι νετι1πάει·τ ε!ιιά. νετ!. Μι !ι!ετ

Π!ει·πε- ιιιιά Οι·ιιι·!ιι!ειτιτιι!‹ι νει·οτάιιετ, νοιι ετε!ετειιι 15-20

'1'τορ!ειι 2'8 πιε! τ.ει;!!ε!ι πιιά Βεειι!ι.ιιι.ε ,=.τεεε!ιειι. 8) Απιιιιε

ποττ1ιοειι, 1)γεπιεπποττ!ιοεπ Μ! ιιιι€επϋι.τειιά ειιτννιο!ιε!ιεπ Θε

π!τιι!υι·ι,ι·ειιεπ, ιιιιο!ι !ι!ετ πω: νετ!. Οντιτ!ε!ειτιτε.!α πιιπ. Βτ!”υ1ε·

επιτεινεπάι. 4) Ο!ι!οι·οεε πιιά Αιιιι.ειιιιιι, ννε!ε!ιε ιιιιε!ι $ε!1ει·

πιιά Βτειιι· !π !ιιιιιι.τειετ Βει!ε!ιιιιιε· ιιπ ε!πετ ιιιι€επϋιτειιά

νοιι Βιιι.ιιεπ ςε1ιειιάεπ !ιιιιει·επ Οτειι·!ει!εε!ττει.!οπ ετε!ιειι; !ι!ει·

ινεπάει πω. ε!ιιε Κοιιι!ι!πιι!!οπ νοιι Ονιιτ!ιι1ειιι.τε!‹ι πιιά Κυο

επειιπιιιι·!τειιιτει!ιι τω. νοιι !ιε!ι!επ _ιε 15 Ττο8!επ 2-3 πω! τεκτ

11ο!ι. Αιιάετε Βεο!ιπε!ιτει· !ιε!ιετι Ζιιιιτι!ιιιιε ετ ι·οτειι Β!πι!ιδτ

ρετε!ιεπ πιιά άειι νετεο!ιιν!πάεπ τιιιιιειιι!εε!ιετ Βεεο!ιινετάειι

εεεε!ιειι. 5 Μοι·1πιε Βιιεεάοιν!!. Νεε!ι Π.'ε Αιιε!ε!ι!. !ιεετε!ιτ. ει

ε!ιετ ειπ πεειιιιιιειι!ιειιε· 2.ισιεε!ιειι άειι Γιιιι!τ!!οιιειι άετ Βο!ι!!ά

«πι... πιιά άεε 0νιιτ!ιιιιιε, άε!ιετ νει·οτάπειε πω. 3 ιιπ 11οτ!ιιιε

Βιιεεάονν!! !.ε!άεπάεπ !ιοπι1ι!πιεττε Βε!ι!!άάτ!ιεειι- ιιπά Ονει·ιε!

εκτ.τε!ειε 15 '1'το!ειι Ε! πιιι1 ι!ιε.τ!!ε!ι. θ! Νει·νεπ!ιι·ιι.ιι!τ!ιειτ.επ (Ρεγ

ε!ιοεεπ πιιά Βρ!!ερε!ε). 7) 0ετεοπιιι!εο!ε. 8! Ηπειιιορ!ι!!!ε.

Με Ηετετε!!ιιπε· άεε Ονιιτ!ε!ειττι·ε!τωε πετάω ττ!εε!ιε επι

!ι1ιιτειε Ονιιτ!ειι !ε!π ιετι·!ε!ιειι ιιιιι.ετ Ζιιειιιτ νοιι Κοε!ιειι.!2 πιιά

Κα!! σ·ιιι!10!ι. Νεο!ι 6-ειϋιι‹ι!ι;ειιι 8ιε!ιειι απ! Επι, .πιο ά!ε

Πιιιιεε !!!ιτ!ετι πιιά άππιι άιιτε!ι άειι Βει·!‹ ετε!ά'εε!ιεπ Γ!!

ι.ετ ί!!ιτ!ει·ι. Βιει·ι!!εε.τ.!οπεπιετ!ιοάεπ ειιιά ιι!ε!ι!: ιι.πιιιινειιάειι,

ινε!Ι εοιιετ. ά!ε ε!ιειπ!εε!ιε Ζπειιιππιεπεε!επιιε νετειιιάετι ιν!ι·ά.

θ

1). 6ε!ιι.εε!ιετ!ι!ιι: «Βιιιιι·ειςιιιιπε απ! άεπ νοτι.τειΒ Α.

Με! π ε!ι!'ε: «Βε!ιιιιιά!ιιιιε; !ιιτε!ει.!ϋπει· ρπετρει·ιι!επ Ρι·ο

πεεεε ιιι άετ ί:!ε!ι!!τιιιιι!.ιει·1ιά!ι!ε». (Ντ. 10).

Ξε!ι. πτειιάετ ππι· Ιτι·1ι.ζι1!!0ιι άετ (!ε!ι!£ι·πιιιι.τει·!ιϋ1ι!ε ππι: νοτ

1!ε!ιε 5ιι!ι!!ιιιπτ.!ϋειιιι-τ 1:4!00 εάετ 120000 ιιπ, ει!.ιτ!τετε

!.6επιιςεπ Με 1:1000, Με Θ. Με ιι.πινεπάει, νετινιτίι κα.

10!ιειιεο ετ!τειιιι!: ει· άειι Νιιι2επ άετ Βετ!εεε1ιιιιιτ άετ (ΜΒΜ

ιιιιιι.ιετ!ι6!ιιε ππι: 90 ρθι.. 5ρ!ι·!ιιιε ιι!ε!ιτ επι.

Α. 812!" επι: «Αιι!ινοτι τω! άειι νοτει.ε!ιεπάειι

Βο!ιτεε!ιετ.!τιιι'ε». (Ντ. 10ι.

Απί'ειιτ.2

Β!πε Ρο!ειπ!!τ, ά!ε ιι!ε!ιιε Βιιο!ι!!ε!ιεε !ιι·ἱιιςι.

Πτι·ο!ι!ιι: «Με ει·ειειι 1000 Οε!ιιιτιεπ

Βιιτιιριι! (ιδζ!ει!.!τιι.) απ!" άειι

(Ντ. 10).

!πι Θε!ι!!τ!ιιι.πεε γοπ

Νιιπιετι Κ π ι·!ιετ.ο!!».

Αιιιτε.!ιε άετ νει·εο!ι!εάεπειι Ορετειιιοιιειι ειε. Επι ιιοι·ιιιε!εε

1Νοε!ιειι!ιειι πιιι.ε!ιειι 81,5 ρθι., πε!ιει·Ιιιι!'εεε 15,8 (Με. άιιτε!ι,

ειεττιεπ 0,8 ρ0τ..

Ε!. Ε' ε 1 ά πι τι τι ιι : «Σπιτια ιετ!πεε!ιινεπιφετεε!ιείτ νετ1ιιιιιάειι

πι!! ε!ε!ε!ιτε!!;!ιτετ !πιττιπιετ!ιιεπ Θτπν!ά!τε.ι». (Ντ. 10).

Νιιε!ι ε!ιιεπι θ-ινϋε!ιειιι!ιο!ιεπ Δ1ιοτι, άετ €1τττ!!ε!ιετεε!ιε ειιιε

Β·ε!ετιιτιτ. ννιιι·άε, !ιϋττε ά!ε Β!ιιτ.ιιπς !ιιππε "πιπ απ!. άιιιιιι

πιεπειτιιιει·ιε Ρετ. ιπι !.πιι!'ε ε!πεε Μοιιε.ιεε "νει Με! ετ

!τι·ιιιι!τιε πιπ. Β'ιε!ιετ. Ε”. ά!τιπποει!πιει·τε Ηπειππτοοε!ε, !ππιά!ετι.ε

ιπι !ιιιιιει·επ Ηε!ιε!άεπεεινά!!ιε. πισω! ει· πιπ άετ Κιιι·ιιιιιιιςε

ε!πειι άειιι!ιο!ι ετ!τειιιι!ιπτειι !'οετ.ιι!επ Κορ!” πιιά Ηειιιά επιτε

!ι!ετι.ε. !)ετ Ρι·ιιε!ιιεεε!τ εει-ιιι !πιι·ει!!Βιι.πιετιιϋ.τ.

Ν. Κ π π ιι ε ε ι ε ε ε ε τ: «Πε!ιει· ά!ε Βιιιιν!ε!ιε!ιιιιε άεε Ε'τιιε!ιι

εεε!ιεε !πι Ονετ!ιιπι». (Ντ. 11).

Βε! ε!ιιει· Ρπτ., !ιε! άετ ειε!ι ά!ε Εεεε! ππι Ε!. 'Γεω νει·ιηι!!

τετε, τ'ιιιιά ε!ε!ι !ι!ιιιετ άει· Θε1ι!ιτιιιιιι.τετ ειιιε Βιιιετ.ετοεεε

θεει·!ιννιι!ει. Με πω. !ειιι.ετε νει·τ.ττϋεεεττε, ινιιτάε ειπ· Οσε

!!οιιιιιιιε εεε0!ιτ!ΕΙειι. 1)ιι!ιει ετιι·!εε εε 8100, άε.εε ά!ε θεεο!ιινιι!ει:

τινιεε!ιεπ άεπ Β!!!τιει·ιι άεε Με. !ιιιιιπι Με. άετ ο!ιετε Τε!!

:ιν!πε!ιειι Με. ονιιτ!ειιιιι πιιά Γ!ιιι!ιι·!ειι, ά!ε 'Ι'ιι!ιε αυτ· ιιιινει·

εε!ιι·ι. !1πά ννπι·άε ιι!ε!ιτ επει!ι·ρ!ετι, άεε·ει.τειι ννιιτάε άει· ,ετόεειε

Τε!! ά.ε 0νιιτ!ιιτιιε, νοιι άεπι άετ 'Ι'ιιιιιοτ ιιιιετε;!ιιε, επείετιιτ.

1)!ε ιιιι!‹ττιε!‹ορ!εε!ιε Πιιιει·επε!ιιιιιε; τε!εςτε, άεπ ά!ε Κοτι!εε.!

ΜΜΜ!! !ιι!!ιιτιει·ι, ά!ε Γο!1!!τε! !ιι ποτπιε.!ει· Ζτι!ι! νοτ1ιιι.ιιάειι

ννετεπ, ε!ιειιεο ε!ιι 0ιιτρπε !ιιιεπιπ πιιά !.ιιτε!ιιτε!!επ. Διιπετ

άεπι Β!Β!ι! ιιι8.ιι !ιε.ιιι;!ιιιπ ιι 'εε!ιε Ζε!!επ ιιπά Ζοτι:ειι. Ιιι

άετ Μει·!‹ειι!›ειειι: 1ιει.τει.ι·πει: ιιππ ιιε!ιεπ Ιπ!!!ιτιιι!οιι ιιιιε!ι

1.ιιιις!ιππε'εο!ιε Ζε!!ειι, !ιγει!!πε Πεε:επεττιτ!οιι άειι (Μικε

1ιεε, Ζοι!:ειι πιιά Β!πιειττ.τιινεειιιε. Ε!ε Με· ιι!εο ειιιε Ιιιιρ!τι.πω

ι!οιι άεε Βιο!ιειιε !ιι άεπι Βιετειοε!τ νοτ. Ρετ.. (ε;ειιιιε.

 

11. !!!!το τι ο πι: «Βε!ιειιά!ιιπε άετ ετι!εϋιιά!!ε!ιειι Ετ!ττειιΕπιι-

εεά άετ Αάπειτε. πιιά άεε Βεο!τεπρετιιοιιεππιει. (Ντ. 11!.

Νοε!ι νοτ άετ νει·ϋ!Τεπτ!!ε!ιιιπε νοιι Θι·επιπιιιτ!!‹ιιΜ

ιιιιιε!ιιε Ψειι!'. πιει·ιιιε !πιε!ιι!οπειι πιιπ. .Ι4ιάΩ!!ι!έ!.Π!'ι 83 ιιΟτ. Πετ

!ιο!ε!ιιιτε εεε. ο !ι πε νοτ!ι‹·ι·ιι.ιε Βτινε!ιετιιπιτ άειι 1!ιιτ.ι.ει·πιιιιι

άειι. 8ι-!!.τετ νι·ιιι·άειι ά!ε 1ιι_ιε!ει!οπειι ιι.ιιε!ι ιιιιεεινεπάτ, άοε!ι

ι:εννϋ!ιιι!!ε!ι Με! επάοιπειτιι!εο!ιεπ Βτεο!ιε!ιιιιιιεεπ ά!ε Δ!ιτεε!ο

νοτ!ιει· ,ε·ειιιιιε!ιι, άιι.πιι ιιιιτιιιιιει·ιπ .Ιοάιιιι!.ιιιτ πιιά Κατ!ιο!εεμιτε. .

Ν!ε!ιι _ιεάε 1ζι·τιπ!τε νει·ιι·!£ετ άἰε Ιιιιε!ιιιοπειι. Βιιιιιι ινει·άειι

Μπεειι,ι.τε πιιά Β!!άει· ιιιιι.τειντι.πάι. !ε!2ιετε τιιιε!ι νν!!.!ιι·ειιά άετ

Βεπε!. Ππτετ άεπ ορετιιι!νεπ !$!πε·τ!Πε:ι ινει·άεπ ιιιιιτει!!!ιττ ά!.ε

θο!ροωιιι!υ. πω!. εννεο!τε !άπτ!εει·ιιιιρ; ειπ” Ργοετι!ρ1ιιιι οάει·

Βιιιτετπιιιιιτ άετ Αάιιετιι, ά!ε 15πτ!"ετιιιιιιε; άειι Πι:ει·πε.

Η. 'Τ!ιο Πι εε π: «Πε!ιετ Τιι!ιει·πιι!οιιε άετ Θειι!ω!οτειιιιε».

(Ντ. 11).

νετί`. !ιιιτ 5 Β"!!!!ε !ιεο!ιιιε!ιιει πιιά ορει·ιετι. 1πι ετετ.επ Ρε!!

!ιιιιιάε!τε εε ε!ε!ι ππι ειιιε ς51ιιεεε!ι.ι·ι·οεεε 2γει!ι!ιιε!ιε θεεο!ινσπ!ε!.

πι!! ά!ει‹!ἰε!ιεπι 1ιι!ιιι!ι. ιιι άεπι ιι!ε!ι '1'ιι!ιει·πε!!ι.ιι!!!ειι πιιε!ιινει

εειι !ιεεεειι. Με !ιιιιιάε!ιε ε!ε!ι ππι ε!ιιεπ Ηγι!ι·οε.ι!ρ!ιιιτ πι!ι. !ιε

ε!ιιιιειιάετ Τπ!ιετ!τιι!οεε. Ιπι ιτννε!ιειι Γε!! !ιιιιιάε!τε εε ιι!ε!ι πω·

'Ι'ιι!ιει·ΚιιΙοεε !ιε!άετ 'Ι'ιι!οεπ πιιά άειι Βειιε!ιτε!!ε. ά!ε 'Γιι!.ιειι

ινιιτάεπ πει· !τι.ρετοιοπιιεπι ειιΙτετιιι, Ριιι. ιτειιιιε. Ιπι άι·Μεπ

Ρε!! ιεπωε ρετ!ιιριιι·οιοπι!ιιπι ειπε τειιει.ε;ι·οεεε 'Ι'π1ιε επιι'ετιιι,

ά!ε ιπι Βοιιι.:!ειε ειιεε πιιά ππι. άειι! Ηεειιιιιι !τοπιπιιιιιιι!ετιε, εει

1ι!!άειε ε!ε!ι ε!ιιε Κοτάιιιε!, ά!ε !τιιιεε άιιιιετιε, άιι.!ιε! Γιε!ιει·,.

Ρε.ι ινιιτι!ε ειιι!εεεεπ. Με Γετιιει·ε εει.πι.ι...ι ιιπ!ιε!τιιιιιιι. 1ιιι

ν1ει·ιειι Ρε!! ινιιι·άε ιιει· εο!ροιοιιι!ιιιιι ειπ !$8.ιιΒΜζ!'08881° 'Ἐπ

πιοι· ετά11“ιιετ. ερ5.1.ιει· ε!ιειιεο ειπ πινε!ιετ Ί'ιιπιοτ. θεπε

πιιπ. Ιιι ιι!!ειι Πει· Ρι!.!!ειι ινειι·ειι ά!ε !!!ιτιιτειι θι·ειιιιε

ιι!ο!ιτ τ.ιιιι.ε!ει·ι. Πει· 1'ϋιι!'τ.ε Ρε!! ενια· εε!ιι· !τοπιιι!!2!ετ1 πιιά

!'!!!ιι·τε θ Με! τιι ορετε!.!νειι ΕΣ!ιιε;ι·ἱΒ`ειι: Επει!ι·ρειιιοπ εεεο!ιιιιο!

!επετ Αε!ιεε!άτι!εεπ, 8 πω! ινιιτάε νπειιιτι! (ηιετ!εττ πιιά Βιετ

ε!!ε!τε ειιι!εετι, άειπιι 1ιν!”'(Ιθ !ιιρπτοιοπι!ει·ι, ππι ά!ε Ονιιτ!επ ιιι

ειιι!ει·πειι, εο!ι!!εεε!!ε!ι ά!ε Νερ!ιι·εετοιπ!επ νιτε.ε;ειι 'Ι'π!ιετ!τιι!οεε

άετ Ν!ετε ε·ειιιιιε!ιτ. Νε! ε!ιιετ άετ Κο!ιιοιοτπ!ειι και· ε!ιιε πτε

τετο-νες!ιιιι.!ε Γιετε! ειιιει.τιπάειι. Ρετ. πειτε ιιε!ιεπ1ιε! !..ιιιιΒ·ειι

ιιιὶιει·!τιι!οεε πιιά πω» !ιιι!ά π:ιε!ι άεπι !ειτιεπ Ε!ιιετ!!!.

Η. Έ!ι οπιεοιι: «Ρτ!πιπι·ει· Τιι!ιειι!τι·ε!ιε». (Ντ. Π).

Β!ιιε 20-_!!ι.!ιι·ιεε Ρετ. ινιιι·άε ινεττειι ε!πετ !τ!ιιάε!τορ!'ςτοεεεπ

θεεε!ιννιι!ει, ά!ε ε!ο!ι Με Ηγάι·οετι!ρ!ιιιτ ει·ννιεε. ορει·ἰετι. πιιά

ά!ε ννιιιιάιιιιε άετ 0!εεε!ιννιι!ει ιιι άὶε Βιι.πε!ιάεε!τειι ε!ιιι.;ειι!!!ιι.

πω!! ά!ε ι·6!!!ετε Βἶπτ!”ετιιιιπ,ε·_ άεε Τιιιιιοιει πιο!ιι. ιπ($ιτ!!ε!ι τπτ.

8 .1ε!ιι·ε "ιιπει· -ινιιι·άε Ρετ. ινε;τειι ε!ιιεε Βτιιε!ιε πιιά ε!ιιει·

ε!ε!ι ιν!εάει· !ι!!άεπάειι θεεε!ιινιι!ει ορετ!ει·!. Με θεεο!ιννι1!ει. -

επι Ηγάι·ο-Ηπεπιειοετι!ριππ -- Ιτοιιπιε π!‹·!ιι ιπ πιω εκε!:ιτρ!ει·ι.

νιιει·άειι. Ιιπ το!ςεπάεπ .!ιι!ιι· ετε!!ι;ε ε!ε!ι Ρετ. πιπ ε!πετ θε

εε!ιινιι!ει ιπι Πιιιετ!ει!ι ιιει·, ω! άετ Ορει·ιιι!οιι !‹οιιειει!εττ.ε ιιιε.π

ειπε ιιιι1ιεει!ιιιιιιι.ε Βεεἰετεπ2, Ρετ. ετε.τ!ι !ιιι!ά άιι.ι·επι'. Βε! άετ

Βε!ιι!οιι Μιά πιιιιι ά!ε Βεπε!ι!:ϋ!ι!ε Με :πιπ Νιι!ιε! ιι.πιτε!1ι!!τ

πιπ. 2ετίε!!επεπ Μεεεειι: Κιιι·ι!ιιοπι άετ 'Ι'π!ιε. ιι.πει;τεςππεεπ νοιι

άειι ε!ε!ι πω” ε.!ιπεερ!ε!τειι ειιιε!!πά!!ε!ιειι 1Βτεο!ιε!πιιππεπ.

Ι.. Β Με τ.!ενν επι: «Ζιιι· Κιι.ειι!ει.!!τ άειι Ροι·τοιι. (Ντ. 1!).

!!)!ιιε 25-_18.!ιι·π.τε! ριι.ι·ιι. ππι επεειιι Βεεπειι ει·!ιτιιιι!τι.ε ιιπ

1Σ!τ!ειιιιιε!ε. Ρετίοι·ιιιιοπ τ”ι!!ιι·ι ιι!ε!ιτ Μπι Ζἰε!. 8εει!ο εεεειιτειι

πι!! Μιπε·ιιεε!ιιι!ιι. Ατπριιτει!οπ άεε Πιετιιε, Β'1ε!ιετ, άὶε Βε.πε!ι

ινιιπάε !ιε!!τ.ε πω· εεειιπάιιιιι. (!ειιεειιΠε.

Ο. Β ε ε π! !ι ο πι: «1εε!ι!ορε.ειιιι». (Ντ. 11).

Β!π !!'οειπε τιπ επ! άεπι ιιιιάετιι. άετ ειιιε Μ: ε!ιιε ιττοεεε

Ηγάι·οεπεερ!ιιιΙοεε!ε πιιά ε!ιι Ρεε εάιι!ιιιιε άετ, πω· ιπι Πε!ιτ!

ιτειι ιιοτιιιο.! ειιιιν!ε!τε!ι, άετ επάει·ε ιιππ επι Απεπεερ!ιιι!ιιε.

Ι.ιπ.<τειι.

)!;ιπιιι. πειτε. 0ιι6., 11 Πιηι·τιι1005 11ετιι.ιιεςε!ιει·11τ. 11ιιάο!!' !!!;ιεε!ι. Βιιε!ιάτπο!τετε!1( !ν!επεε!τε.1ίτι!.!ιετ!πειι!ι.Ρτ.-Ν0·18,..

  



ΒιινιιιιιιιιΒιιεειει:ιιιιιι Μιιιιιιιιιιει:ιιιιιι Ζιιιιει:ιιιιιιιιιι.
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εισεε1εοιπι ΜΒΒΙΖΙ1Π80ΒΒ ιεπτεοπιιπ·ι·ει1ι.

ΟΙιιι·ιιι·ρι)ιι (Οιιιτιιι·ειο).

Πει:ειΙιιι_ιιι Μοιιι2ιιιιιι (ΚιιιιΙοι·ιιοιΙΙιιιιιάει).

Μεάιιιιιειιο_ιο οιιοετοιι_ιο (ΗοᾶἱιἱιιἱεοΙιο Βιιιιάει:ιιιιιι).

ΜοιΙιειιιιιιιι_ιιι ρι·ιΜνι1οιιϋιι ιι ιιιοι·ιιιιοιιιιι ειιοι·ιιιιιιι (Μειιι:ιιιιιιαΙιο

Βοιιο.Βοιι Ζιιιιι Μιι.ι·ιιιο-Ατοιιιν).

ΟιιοιιιοΙοι;ιτεοΙιοειιο_ιο οΒοει·οιιιο (ΟάοιιιοΙοωω!ιο Βιιιιάεοιιιι.ιι).

ΟΒοειοιι_ιο ρειοΙιιιιιι·ιι, ιιεννι·οΙοειιι αριπιιιιειιιιι.Ιιιοι ρειοΙιοΙο

,ιιι (Βιιιιάιιοιιιιιι Πιτ Ριηιιιιιε.ιτιο, ΝοιιτοΙοι;ιο ιι. ιπροι·ιιιιειιιοΙΙο

ΡεγοιιοιοΒιιο).

ΡΙιιιιι·ιιι:ι:ειι·ι (Ριιιιι·πιε.Ζοι1τ).

Ρτιι.Ιιιιτει:ΙιεεΙιι Ψι·ιιιειοιι (Ρι·ιιΙιτιεοιιοτ Αιπ).

ΒιιεεΙ‹ι ννι·ιιιι-ιοΙι (ΒιιιιιιιεοΙιει· Αιπ). -

Βιιεειιι οιιιι·ιιι·ειιεο!ιοεΗ ιιι·οιιινι (Βιιεειεοιιοε Αι·οιιιν ιιπ Οιιι

ι·ιιηςιοι

ΒιιεεΙ‹ἱ ιιιειιι:ιιιε!ιι

εοΙιι·ιΐι).

ννοετιιιΙι (Βιιεειει:Ιιε ιιιειΙιειιιιεο)ιε 26%·

 
ΒιιιιιιΜ ειιιιιι·ιιιιι Ιιοιιιιιιγοιι ινοιιοι·ιτεοιιοειιιοιι ΙιοΙοειιιιι (Ειπε.

δοιιι·ιι8.Ι ιιπ Ηιιιιι:- ιιοά νοιιοι·ιει:Ιιο Κι·ιιιιιιΙιειιοιι).

Βιιε8Βο_ιε οιιιι·ιιτι;ιτεοιιοιιΕοιε οΒοετειι]ο (Βιιεειιιο!ιο οιιιι·ιιτει

ιιοΙιε Βιιιιιιεοιιιι.ιι)

Βιιιιι·ιιιι.Ι ιιιιι1εοΙιοι·ει:ιιιιι. ι εΙιοιιειιιοΙι ΙιοΙοειιοι (.Τοιιι·ιιιιΙ τω· θο

Βι1ι·τειιιΙΐο ιιιπ! Ε'τιιιιειιιιι·ιιιιιιΙιοιι.οιι).

Βιιιιι·ιιιιιΙ οιιιιοιιιιΜιεειινιι. τιιιιειιιοιι ινιιιιιεο!ιοι ιν ΜΜΜ Ριιο,ςοινιι.

(.Τοιιι·ιιιιΙ ι·ιιιιειιιιιιιοι· Αει·2ιο ειιιιι Αιιιιοιιιιοιι ιπι Ριι·οι;οιιι).

Βιιιιι·ιιιιΙ ι·ιιεεΙιε.ννο οιιεαιιιεο!ιοειινιι. οιιιιι·ιιιιοιιιικ ιιιιι·οιιιιιιινω Μπι

)λ(η8 (.ΙοιιτιιιιιιΙει· θεια. πι» νοΙΙιε- ιι..θοειιιιάΙιοιιερΠοςε).

Βιιοννιοιιιειιιιιιψι Ποιιιιιιιιι (Μοάοι·ιιο ΜοιΙιιιιι)..

Βιιοιντοιιιοιιιιιι_ικ Τιιοι·ιιριιιι (ΠοιΙοιιιιιε 'Ι'Ιιετερω).

)λ(οιιιιιιιιι ιιιιεοιιονιιιιγοιι ιιοΙειιιιοι (Δειιειιιιι·ιι'ι πι» ΘεισιοεΙιτοιιιι

Ιιοιιιιιι .

ΨοιιιιιιΕ οζ'ιο.ιιιιοΙσΒιι (ΖειιικΙιι·Π“ι. Π” Οριιιιιιι.ΙιιιοΙοειο).

)Νοιειιιιο-ιιιοιΙΜιιειιι 8ιιιιι·ιιιι1.

Ψι·ιι.ιεοιιοΒιιιιιιι μπω. (Λειτειο-ζειι.ιιιι8).

ννιιιι.ιιοΙιοΒιιγ ινοειιιιιι (Ζοιι.ιιοΙιι·ιιι Γιιι· Αστειο).

  

0ιιοει·οιιιο ιιειι:ιιιιιιι·ιι, ιιιινι·οΙοιιιι ι ιιΚεροι·ιιιιοιιιιιιιιοι

ρειι:ιιιιιο(ιιι 1904. Η. ιιι-ιι

Ποάσιν: «νει·ει1οιι ω” ιιιιιάΜιιιειιιιι-εια.τιετιεο!ιοιι Πιιτει·

ιἶιὁοΙὶιὶι1ς νοιι 900 !.('ιιΙΙοιι μι·οΒιοεεινοι· Ριιι·ιιιγιιο». (Νι·. 8,

ι )

Βιιε Βοειιιιι6 άοε νοιι'. ιιιιιιοι:

Ι) Βου Ριοεοιιιιιιιιι.: άοι· Αιι(ιιιιιιιιιοιι νοιι ΡιιιιιΙγιιΙιετιι ιιπ ιιι

Βιιι·ιιει:ιιοινο Βιιιιιιιιιοιιιι ιι6Ιιοι· Με ιιι ιιιιιιετοιι Αιιιιιιιιι.οιι ιιιπ!

ιιιιιιιιιτ ιιιιιιιι άειιι νοτιιιιιιιιειιοιι Βιιιιἰειιιιιοιι άιε άι·ιιι.ο 8ι.ιιΙΙο ιιι

ιΙει· ΡτοιοιιιιιιιιειΙε άετ Αιιιιιυ.ιιιιιοιι άιοεοι· ΚιιιιιΙιειι ειιι.

2) Πιο Ετιιι·ιιιιιιιιιιι; ιιιι ριοκι·οπινοι· Ριπιιιγεο ιιιιιιιιιι ιιο

ειιιιιιιιε ιιιιιΙ ιιιιιιιιίιιιι.ιιιιιι.ιιι ιιι. ιιιπ! πινει· Με ω» Μιι.ιιιιοι·ιι, ω

ΜΜΕ Μι ΨοιΒειιι

8) ΝεοΙι ιιιιεοιοιι Πιιιοιι ιςοετο.Ιωι ιιιοΙι Με 8·εαοιιεοιιι€ιι νειι·

ΙιΜιιιιεε ιιιπ ΘοιιοιιΙοοιιιοτ Μι άοι· Βιιιι·ιιιιιιιιιιις ιιιι ρι·ο,ςιωιιινοι·

Ριιι·ιιΙ"ο πιο 2: Ι.

4) Με ΑιιιιιιιΙ άοι· ιιι άοι· ειιιιιοιι ενιιιιι:ις_ιιιιιι·ιςειι Ροτιοιιο

οιιι€οιι·οιοιιειι ι.τοιιιωεΕι·πιιιιοιι ΙιΙϋ.ιιιιει· Μ; ειιιοιιιιιιΙ Βιιϋποι· Με

άιε ΑιιιιιιιΙ άοι· νιωιωι, ινιΠ1τοιιιΙ όιο ΑιιιιιιιΙ ιιιπ ιιι ιὶιιι·ειεΙΙιιιιι

Ζειι ειιιι;οιτοιοιιοιι ιιιιιιιιιιιι:ιιοιι ΡιιτιιΙγιιιιει· νιοι·ιιιιιΙ ει·ϋεεει·

ω, Με Με Διιιιιιιιι άοι· ννοι(›ΙιοΙιειι Ριι.ι·ιιιγιιιιοι.

5) Βονι·οιιι Μ)! άειιι ΜΒιιιιοτιι. Με ω ιιειι ννειΙιει·ιι ΜΗΝ. Με(

ει·ϋειιι.ιι Ρτοιοιιιιιιιιι άοι· Βιιιι·ιιιιιιιιιιι.: ιιπ ρτοιςι·εεειι·ετ Ραπ·

ιγοειιιιιϊ όιο Διιοιεει·ιιρρε νοιι Β8-40 Μιιτειι, ιιπι Αιωι· Με ιιι

20 .Ιιιιιι·οιι ιιπι· Ιιειιι οιιιιιιιοι· ΕΜΗ νοιι ρτοει·οιιιινω Ρειι·ιιιγοε.

θ) Πιιε Ηιι.ιιρι!ιοιιιιιιι.ιειιι άοι· ΡιιιιιΙγιιιιοι· ιιι ιιιιει-ι·ει· ΑιιειιιΙι.

ΜΜΜ Με Βιιιιοι·ιι - ΑοιιοιΙιιιιιοι· ιιιιι1 κιωιιυιιι€ω-, ποιοι

αυτοι· άεπι Βιιιιοι·ιι Με ννιιιΙιει· ιΙειι ι;ιόεειειι ΡΙ028ΠιΣΒΒί2 ειι

Ιιειι. Μ" άειιι ΚΜιιιιιιιΕοι·ιι 08882011 όιο ΗΒιιιιοι·. Μαι” [Μια

ιινιεεειι άοι· Βιιιιοτιι Μωβ. 2ιιιοΠεΙΙοε ιιιι.νοιι Μ. σ”. Με

Βιιιιριιιιιιιιεο άοι· Κι·ιιιιιιοιι Μι ιιιπ οιιοιι Βιιιιιιιιι ειπά; πω πι.

Μπι· άιε Βεοιιιι.οιιιιιιιις ειιιε ιιιπ Ιοικτοιι Ζω ιπι Αιιιζο 2ιι Επι·

Ι1ιι!ιοιι, Μ." Με ριοΒι·εεεινο Ριιι·ιι.ιχεο ειιι€τοιοιι νοι·ιιοιιι·ειιοι

ιιιιιἱ Με ιιιπ· Βιι-ιιιι. Ιωι·οιιε ιιι Με ειιιιορ,ιοιιειοιι )νιιιιιοΙ ιιιιιιοτειι

νιιιοι·Ιιιιιιιοε νοτεοὲιιιιιι.=;ειι ω, ειιιε ΠιιοΙιο Ιιιιιιιι, ιιιο ιιιιιιι

Μιιιοι ιιιιιιιιιι νοιι Πιτ ιι6ι·ι.ε; ι'ιιι·ιιετ ιιιιιιιιιι άιε Κι·ιι.ιιιιΙιειι. ιι.ιιοιι

ιιι ιιιπ· 8ι.ιιιΙι. (πω: ιιικιιιιιιΙιε ιΙοιι ιιιοιΙοι·οιι Μπι) -- Με ΚΙειιι

ιιπι». ο

7) Πει· ιζι·6εειιι Ρι·ο2ειιιιιιιιε άοι· ιιιοιιιΙιοιιοιι Ριιι·ιιιγιιιιοι· (ΜΗ

ιιιιϊ Με ιιιιρι·ινιΙοι;ιειιιιιι Ποτινιειιιοι·; απ. )Υειιιοι· ω» Ιιειιιιι.ιεΙ

ιιιπ ΧΙιιιιωιι ετιιιιιιιιιοιι ιιιιιιιιω·ει ιιοΙι.οιι ιιιι ρι·οει·οιιιιινει·

Ριπιιιγιιε.

8) Βου ΓιιιιιιΙιοιιετιιιιιι ΜοΠιι ιιιι:ιιι οιιιιο ΒιιιΒιιιιε ειιι άιε

Βτιιι·ιιιιιιιιιις ιιιι ρι·οετοιιεινοι· Ριι.το.Ιγιιο; και” Μιιιιιιοι· ιιιπ!

ννοιιιιιι· ειιιιτιι.ιιιιοιι Μιιιιιιιτοιιιι εοιι.οιιοι·, ιιιιι€οΙιοιιτι: νοι·ιιοιιιιι

ιεω ΜΒιιιιοι· ιιιιι1 )νοιιιοι· ΜιιΒιςοι·.

θ) ΜΒ ρι·οι;ι·ιεεεινο Ριιι·ιιΙγειι κι ειιιε Κι·υ.ιιιιΙιειι άοε .Ιιι.ιιι·- ι

ἱιιιΠιἰΘΝιιι οιιι ΒοιιιιΙιιιι ιιιπ ιιιιοιιιιιι.εειμιι Αιιειι·ειιι.>;ιιιιι; πω).

 

~_·~

Ηἰι·ιιἰιιιιιι·ιιιἰἱἀιιιιἔ Επι Κιιιιιριει ιιιιιε Πιιιιιιιιι; ΒγριιιΙιε, ΑΙΙιοΙιοΙἰε

πι”. νοι·οι·Βιιιις. Τι·ιι.ιιιιιιι. ιι. ιι. ειπά πιιι· ρι·ιιοιιιεροιιιιποιιι·Ιο

Μοιιιιιιιι:ο. ·

10) .ϊοιΙοε ιΠοεοτ Μοιιιοιιιο Μι· ω» ιιΙ!οιιι οιιι.ννιοιιοΙτ ι·οΙιι.τιν

ιιοΙιοιι ιιοιιιοιι ΒιιιΒιιειι; νιιιΙ Μαη” ειπά ειε νοι·ιιιοι·ιιι ιιι

νοι·εοΜοόειιιιτιιεειι Κοπιιιιιιιιιιοιιειι ιιιιιιιι· ειιιιιιιιιοι· ιιιιιὶ ιιιπ

ιιιιιιοι·οιι εοΙιιιιιιιιιι·οιι ιιι·ιπιοιιιιι:Ιιειι Μοιιιοιιτειι.

Π) Με ΙιιιιιιιΙει·εοΙιοιιιιιιιμιι άοι· ρι·οικι·οι:εινοιι Ριιι·ειΙγεο ειπά

ι·οοιιι νοτει:Μοάοιιιιι·ι.ιι.=ι, Με: Με Με Ιιιεεοιι ειιοιι ιιιιιϋι:Ιι(ϋιιι·οιι

και” οιπο ιιιιιιιΙιοΙι (ι·ιιιι2οιιιι: ιιι Βτεο!ιοιιιιιιι€ ιι·οιοιιιιο ΑΙ:

εσιιιν8.οιιιιιιε ω· Βιιιειιιι;οιι Φιιιιδιωιι ιιιπ! ειιι ειιιε ι·ει2Βιιι·ε

Βιιιιιι·ιι.οΙιε ιιεεΝιπνοιιεγειοιιιε. νοιι ιιιοτοι·ιει.ιιιιιιι Ει·ει:ιιοιιιιιιι

που ιι·ιι·ιΙ (πει ιιοειιιιιιιιι; ΠιιιςΙοιιιιιΙιειι ιιιιιι τω” Βοιιιιιιωι άοι·

Ριιριιιιιιι Βοοϋιι.οιιιοι.. ιιιιιιιιιιο ιιιοιιστιεπιιο 8γιιιριοιιιο ι“οιιιοιι ιιιπ

@και Ζω ιιοοιι :ιιπι Βιιϋεετειι ΤειΙο.

12) ΙΜ· νοι·Ιιιιιί ιιιπ ρι·οετοιιιιινοιι Ριι.ι·ιιιγιιο ιιιπ ειαιι ιιι άοι·

Ιοιιιοιι Ζω ΒοιΙοιιιιιιιιΙ 8·οιι.ιιιιιιι·ι; Με Κιιιιιιιιιοἱι. νει·Ιιιιιι'ι _)ειιιι.

Ιιιιι.<,ι;εο.ιιιετ, ιι·ιιι.>;ο. πι. ειιιει·ισειιε νοιι ΜιιΒι.;ει·οιι ριιτιιιγιιιισιιοιι

ΑιιιΒΙΙοιι Βιιι.:Ιοιιοι. ιιιπ! ιιιιιι6Βοι·οιι Βοιιιιικιιοιιοιι ιιιιιιοτοι·οοιιε;

άοι· Μιιεειει:ιιοιι Γοι·ιιι άοι· ρι·ο,ετοιιεινοιι Ριιι·ιι!γω ιιοεειςιιοι

ιιιιιιι ειιΙιειι, Με ιιιπ άοι· ιΙοιιιοιιιοιι Β'οτιιι άειιι ΡΙιι.τι Βιετιιι1ιιιι.

Αυ( Μεεε νιιι·ιι.ιιιΙοι·ιιιιι; άοε Κι·ιιιιΜιοιιεοιιιιι·ιιΜετε Μι. ινιι.ιιι·

εοΙιειιιιιοιι Με ειοοιιοιι ει·νιιιιιιιιο 8·ι·οεεε Η8ιιΒΒΙιοιι: άετ Βοιιιιιι

ειοιιοιι ιιιιιὶ άοι· ριιι·ο.Ιιιιιεο!ιοτι Αιιι'11ΙΙο ΒιιιΒιιιιιι, ινοΙοιιο ιιι ιπι

ειιτοι· ΑιιιιιιιΙτ ΒιιοΜοΙιιιιι ιιιιιτι1ειι.

18) Πει· 2°Γδ88ίθ δωτιιορτο:ιοιιτειιιι άοι· Ριιι·ιι.Ιγιιιιοι· (ιιιπ ειιι'

Με. ΑΙιετηςι·ιιρρο νοιι 4Ι-45 ιΪιιΙιτειι.

14) Πιο δι.ειιιιιΕιιινο άοι· Ριιι·ιιΙγιιιιοτ Μι ιιιπ ειθι›ι ιιπι @ειιιε

σ” .Τιιιιι·εε πινει Βι·Ιιειιιιιι€οιι -- ιπι Γοιιι·ιιιιι· ιιιιιι ΝονοιιιΒει·,

ιιιιιἱ ειιιε 8οιιιιιιιιε - ιιπ ΜΗ.

«Πε(›οι· ειιιε ιιοι·νϋεε Βι·Ιιι·ιιιιιιιιιικείοι·ιιι ιιιπ

(Ντ. 10).

ΑιιιιΓιιιιι·ΙιιΔιο Κι·ειιιιιιιιιιςοιιι:Μοιιιο οιιιοε Ρειι.ιειιωιι, Μι ινοΙοιιοιιι

ιιιιιιιεε.οιιι.οι άοι· 8.ιιιποι·οιι ΑιιιιιιΙιοιιιιοιι άετ 8γιιιριοιτιο ιιιπ άο

ιιοιι άοι· Μγοιοιιιε ιιιιιιιο οιήειιιινοιι ιιπ ΙοΕΜοτο Κι·ιι.ιιιιιιοιι:

οιιιιιιιιιιοι·ιει.ιωΙιε Κοιιιιιιιιοιιοιι ιιοοιιιιοιιιοι ινιιι·ιΙοιι; ειιι (οιιΙω

Με ιιιγοιοιιιει:Ιιο Βιιιιιιιιοιι ιιιιιΙ Μο ννιιιει.ι'6ι·ιιιιι.=ιο Μιιε!ιοιιιοιι

ιι·ιιιιι.ιοιι Εκει ιιιειιιιιιιιιεοιιοιι Βιιιιιιιικοιι, Με 8ι6τιιιι,<: άοι· »πιι

Κιιι·Ιιι:ιιιιιι Βοιιιιοιιιιιιι;οιι Μπι· ει·ινοι·ιιοιι, άιε 8οιινιιιιιι·ιεΚοιι άοι·

ΜιιειιεΙΒοιιιιΜιιι0ιι ιιιιιιιιι ιιιοιιι. ει) ιιιιι. Ηιι·οι· Βιι.οι·οιι ννιοι!ετ

ιιοΙιιιιε; Με ινοιιοι·οε 8γιιιρτοιιι "κι ειιιε ρΙ6ιιιιοιιο Βρι·αιιιιε(ϋ

ι·ιιιιρ; ειιι. νω. ιει. άειιι” ι;οιιειςι ειιιε ι·ειιι ιιιοι·νϋιιο 8ιϋτιιιις

ιιιικιιιιοΙιιιιειι, νιιεΙι:Ιιε ιιι ειιιει· ΑΠειιιιοιι απ· )νιΙΙειιειιιιιοι·νιιτιοιι

ιιεειιιιιιιιιι.οι· ΠιιειιεΙι;τιιρροιι ινιιιιιιιι. Πι· Με ιιιιιιεΙιεςειιιιο

Ι)ιι.ιειιοεε ειιι Ηγει.ει·ιο Ιιοι'οι·ι:ει άιε εειιιιιιοιιιε Πιιτοι·ειιοιιιιιι€

άεε Ρο.ιιοιιιοιι Μια άπειρο Ζοιοιιοιι.

Βοοιιτει·οιιι: .

Μπι ι6.ιιειιετοιι Οιιιιι·ειΙαοτ άοι· Μγοι.οιιιω.

'Ι'εοιι ι ε (ιιι : «Βριι·ιτιοιιιιιιι ιιιιιΙ Θοιειεειιι·ιιιιΜιοιι.». (Νι·. 10).

Αιε ΒιιιΙιιιι.ιιιιΒ οιπο Βοερτειιιιιιιιρ,ι νοιι ιιιοι θιιιρροιι νοιι

Βριτιι.ιιιι.οιι, ιιιιοΙοιιιι άειιι Ποιιοι·Βιιιιι€ νοιιι Νοτιιιιιιιιιι 2ιιιιι Ριιι.ιιο·
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1οιτιεε1ιεπ πι1πεπ εο11επ. 1)τιππ Με”. πιε Κτεπ1τεπεεεεπιεπτε

ειπετ Πεπιε, ντεΙο1ιε εννειπιπ1 ιπ ιπτειπ 1ιεπεπ ιπτ'οιι.τε -ιπιεπει

νετ ιΐ(ππ1επεπεπετππετ εριτιιιετἱεειιεπ 8ετιπεεπ ρεν·ε1ιιεεπ ετ

τεπ ω.

π” Ετ εοπ: «Με Γιιτεοτε·ε τπτ θειειεε1ιτεπ11ε ιπι Κε.πιτεεπε».

(Ντ. 10).

Απειπ1ιτ1ιεπε Πετ1εΕπιιε; τι." 8τοεεεπ Ηιεεετεππε ιπ πιεεετ

Βεπιε1ιππιτ πππ νοτεεπ1ιιεε :τι πετεπ Βεεεετιιπ.ε;.

Βεεπ ι.ετενν: Πεπετ ειε Βεπεπτππ πετ Απι'πιετ1τεπιπιτειτ ιπ

Βεπιεπιιπε ειιτ Επιτπ1ιεειιοπ πππ πτ.ντιεπε1ιιπτ.τ 1ιπΙΙπειπε.·

ιοτιεε1ιει· Βὶ1πετ». (Ντ. 11).

νοτιττις ιιπετ πεπ Οττ.εινεε1ιεε1 πει· θεπϋι·επε.11ιιειπειιοπεπ

πει νει·εειιιεπεπεπ Κτειπ1:επ. Α11ε Τετ.επε1ιειι επτεε1ιεπ πε.(11τ,

πεεε απ. Απτιπετιιεπιπ1τειτ. ειπ πιε Μ. ννε1επετ ιπτιετε ΒιΙπετ

ποτε εττε,ι;επ 1τε.ππ. »νο ειε ιπ ινιτειιειιτειι πιεπτ. νοτ1ιεππεπ

ειππ. Ιει: ειε Απτιπετιιεειππειτ ιπ ειπετ ε·επ·ιεεεπ Βιεπτιιπε

επεετειτι, επ ετιιπ.Ιτ. ιπε.π Με ινιτ1:1ιοπε Ι11πειοπεπ. Ιπ ρετ1ιο1ο

8·ιεε1ιειι Γπ.11επ 1τεπιι (ιτε ππννιι11τιιτ1ιεπε ΑιιΓιπετΚεεπιπειτ ειπεπ

εττει.τεππεπ Ειπππεε επι' πεε Βι·εεπειπεπ πε1Ιιιειπετοτιεεπει·

Βι1πετ 1ιεπεπ.

Νιιιιτιπ: «Βειι.τε.Β· τπτ Ε'ι·τιε;ε ιιπετ σε 8ιτει1ι1επ νοπ

ΒιοππΙοτ πππ ()ππτρεπειει·». (Ντ. 11).

Βτρει·ιιπεπτε1Ιε Ππτετεπεπππε·επ ππετ πεπ Βιπππεε πω. Οτ

πεπιειππε επϊ ει.. Ρπυερποτεεεεπ2, πετεπ Βεεπιπε 1ιιιιτει:

1) Με πποιοςτερ1ιιεειιε Πει.1ιοπε ςεετε.ιι.ετ πιεπτ ιι·€εππινεΙε1ιε

οπιε1ιιιτε νει·τιππετππεεπ επ ρποετιποτεεειετεππεπ 8επιτιπεπ

πει Αιιππ1ιει·ππιτ πιεεετ επετ _ιεπετ 'Ι'ει1ε ε” Οι·εειιιετπιιε ιιι

επιπεεπεπ. 2) Με πππιιιιεΙππτε Βεοπεε1ιιιιιι.ε· ιπιι πειπ Αιι€ε

Με επτει”π1τιπει·Αιιεεεπε1ιτιπετ νοιι ΝεπειιπεπιπΒιιππεπ(ννιιτιπε,

8π,<.ηεεειιοπ π. τι. πι.), ννε1επε πιτ πεπ Βεοππεπιει· π... Ωπει·τι1ει.ετ

πετ Ρ1ιοερποι·εεεεπε νει·τιππει·π 1ιπιιπτεπ, ννειετ. επεπτ'ε11ε πιεπτ

πεε1ι πιε Γε1ιι€πειτ πεε Οτττεπιειππε, ερειιε11 πετ Μιιε1τε1π.

Νετνεπ πππ Νει·νεπεεπτ.ι·επ. νετειιι.τ1τεππ ειιι' πιε Πεειεπτε

επιριιπππιι€ ειπππννιι·1τεπ. ινε1ε1ιε νοπ ρ1ιοερ1ιοτεεειετεππειι

θπετ11ε.ε1ιεπ ετππ1τεπ ννιτπ.

Βειιιιιει.: 1π Απ1πεε πεε Αττι1τε1ε νοπ Πι·. Ν. Θ. Κο τι1τ

«Οεπε.ιιπεπ1εεεπ πππ Ν-ει.τεπ1επ». (Ντ. 11).

ν·εττ. πετ ειπειπ '1"ει1ε πετ νοπ Κ ειιε πεεοπτιεπεπεπ νετ

επεπε (ειε1ιε Ντ. 8 π. θ) πειιτεινοππι. Με ιει. πει· Απειειιτ, πεεε.

πενοι· νοπ Θεππππεπ1εεεπ Με Μιτννιτ1τιιπετ νοπ Ν-ει.ι·ειιΙειι

εεεπτοειιεπ ννετπεπ ιιππιιε, ετει. πιε ιπιιι νιει πιι.πετ 1ιεςεππε

ΕτΜπι·ιιιιε ε.1ιεειιιε; πιιτετεπειιτ ι.νει·πεπ ιπἰιεεε. Βει ι.νε.τ ιπιιι

πε.ιπ1ιε1ι ε.ιιιςειπ11επ, :πιεε _ιε ινειιετ πεε πωπω. νοπι νωτ

ειε1ι πεϊειιπ. ππι ευ πιπ,εεειιιιει· σε Βεε1τιιοτι ετΐο1.<.τι.ε (πει

πιτε1τιεπι ΚοπιιιΜ ιπ 15-2θ 8ε1ιπππεπ, ππι' Βιιτίετιιιιιις νοπ

ε 8επτιιι.ειι ιπ 40- 45 Βε1τιιππεπ. επ! Επιιετπππιτ νοπ 10 Βεπτιι

ιεπ ιπ ιιιειιι· ιε1ε 1 π1ιπιιτε). νετιειεεετ @πιεπτ πειιετ πεε εππ2ε

Ρ1ιπποιπεπ πετεπι' επιιιοπιιι1ιτειι επ ιτειιπεπ. πεεε πετ νειετ

πειπι ιπιεπεινεπ Πειι1ιεπ ππννιΙ11τπι·Ιιε1ιε π1ιιε1τε1πεννεπιιιιρειι

επειιι1ιττ., ιν‹·1ε1ιε πειιπ Ηρτεεπεπ ιπ Βετ.τεεπι ποιιιπιεπ ννιιτπεπ,

πππ πιεεε νοπ πετ Τοπ1ιιετ «Με πετ υεπιιπε; Με ειπετ πεεοπ

πετεπ θεπϋι·εεπιιτιε ειε θεπϋτεειππι·πεπε επιπετ'εεει. ινει·πεπ.

'Ι' ε ε π π π ιι ο ιν ε 1ι ι: «Ζω Μεεε ιιπετ πιο Ιιειτππι;επεππεπ

πετ ΗπετεπιρπιιπΙιε1ιπειτ.». (Ντ. 11).

νοι1πιιππε Μιττειιππε. Βεεπιπε: 1) Με Ηπετειπριιππππε;επ

ινετπεπ Γοτιςειειιετ ιπ πεπ θειιεπεττππιτεπ πεε Β.πεπεππιπτιτε,

πππ ννιε εε εε1ιειπι πεπριεπε1ιΙιεπ ιπ πεπ θτιιππππππε1ιι ε...

επτετο1π.ιει·ε.1επ Βιιπ1ε, νιε11ειε1ιι ειιιειι ιιι Γεεετπ «Η πεπεε1ι

πιιι·τειι Βιιππε1. 2) Ι)ιε ΠιιΤειετιπιετππε· πει· 1ιειιππεεπτιππειι

ιπι· ι.εειι1ε 1πιπρπππππεειι ιιπππ ιπππ, Με εε εεπειιιτ, ειιππεεεπ

ειε ειπε εεννιεεε ειρετιπιεπτεΙΙε Βιιιτπε πιτ- ει.. νοπ πετ δε.

Ρεπετεπιιτπτει· 8επιιΙε επι πιιιιιεε1ιεπι ν)7εεε ιεειβεει:ε11ιε Μει

Μπιτ. πεεε πιε Ηεπι·εεπειπιιιΙΜ ειπε Βιιιρπππιιπε επι πεπετιε

τετ πππ επετ ιιι πεπ Αιι€ειπειπε;ει”πιιιεπ Βε2ἱεπιιπε· 1ιε.ι;. δ) Με

ιιπ.επει.εε Οεπτ.τππι ιπι· πιε Ηπει·τεπειτε ειιι Οιιτε πετ Κε.ιπεπ

ετεεπειπτ πεε οπετε ΗεΙεεεπε·1ιοπ πεε ενπιρειιιιεε1ιεπ Νει·νεπ

ενειειιιε. 4) 1π πετ Ηεπιιερπετεπι·ιππε πετ Ηπππε πεπππειι ειειι

ει.. Ωεπιι·ειι Πιτ πιε Ηεε.ι·εειιειπι1ιτε.τ., ννιε εε εεπειιιτ, εοιτο1ι1

ιπ πετ πιοτοι·ιεε1ιειι Β.εειοιι Με ειιιειι ειιι' πετ θι·επιε πετεε1πεπ

ιιιτ ΡετιειεΙπε.<.τειιπ. π) 1π πετιι Ηε.1ειει1 πεε ενιιιρετιιιεε1ιειι

Νετνειι πετ Κειιτεπ νετ1επίεπ Γεεετπ, ινεΙεπε πιε Ηπε.τεεπει·

πι1ιιιιι νοπι 01ιτε 1ειιεπ. ειιτννεπει· ιπ εεπτ πιιπεπεπτεππετ Μεπεε

επετ πετ πιεπτ,

Βερροροι·τ: .<<Πεπετ Μετ1ιν1εππ1επ πππ εειπε Δπννεππππιτ

ιπ πει· μενε1ιιειι·ιεε1ιεπ Ρτειιιε». (Ντ. 11 π. 12).

νετειιε1ιε ιπ 85 Κι·ππ1τ1ιειιείπ11ειι. 8ε1ι1ιιεεΐο1εετππεεπ: 1) Με

ι1ιν1εππΙππ 1ιειιπ ιιιειιι. 1ετ8·π. ιπε.πιι ιπ ρενεπιει.τιεε1ιεπ Απτει

1ιιπε:επ επεεννεππτ ννετπεπ ειιε ποιπ ειππιο1ιεπ θτπππε, ννει1

πεε Ρτπρει·πι Ιιιρρεπ, Ζπιιπε, Ιιππιτε. Βρειεπε1. ποιπ Με Πτιπ

ιπιεπειν πιεε ειεετ Με πει πεπ Θειειεεπι·επ1ιεπ πεπ νει·πεεπτ

 

ππι' νετςιι'ι.ππε· ιπιτ πειπ «π1επεπ θιΕτε» ννπεπτπίτ.. θ) Νεπεπετ

εεπειπππιτεπ πει ιπιετπετ Απννεπππιιιτ Με Απεεεεεε πει εσπ

1ιππεπετ Βιπίππι·ππ).τ. 3) Πππεειπππι πειι εειπει· Ψιτπππιτ Απ:

Πγρποιιιτιιτιι. 4) Με θεπει:ινπιπ ετ ειιε εε επεοΙιιι: πιεπτ πιε

Βτννεττ.ππεεπ.

π) Ι)εε (πιε 8ε1πει.);ει'ιιπ1 πετ Βρι1ερι.ιιτετ ιππεε 1ιετνετιε·επο

πεπ ννετπεπ, εοινοπ1 ππιπιι.ι.ε1πετ πε.ε1ι πεπι Απιπ11ε, ννιε ειιιειι

ννιι.1ιτειιπ τι." Ζειηιετιοπεπ 2ινιεε1ιεπ πεπ Αππι1ιειι. ειε ΒΜιπε·

1ιειτ πππ Ιπτεπειτε.τ πετ Απίπ1ιε εεπεντιεπτ. εε πε.ε_ε,ε;επ πιεπτ-επ

(ππι Απεπεππιε ειπεε ?ε11εε ιιπτετ 181.- $επ1ιεεε1ιοπ ειιιε

Ηνροι.πεεε πεε νεττεεεετε: 1)πε 1η·πτορποπιεεπε ειτε 1εε·ετε

ειειι πεπεππτει·ιππεεεεπ πεπρ1επε1ι1ιεπ ιιπ Οεπιττιιιιετνεπεγει.επι

Με νοτππεεννειεε ιπι νετ1ππετει·τεπ πίπ.τ1τ απ: επε·εειεΙιτε πει·

εννειι”ε11εεεπ πε.1τι.ετιοιπεπ Ειε·επεεπε.ι'τ. πεε Πει.1ιν1εππ1ειτι

πππ εειπει· Βεπιεπππι.τεπ :ππι Νετνεπε;εινεπε πιπεειε εειπε

Ψιτπειιιππειι: πει Ηνπτοιι1ιοπιε ππτετειιε1ιτ ινει·πεπ. Βει πειειιειετ

Οε1εεεπιιειτ ννι11 νετΓε.εεετ πιεε ιππ.

Ο π πι ε 1 ε νν ε τ ι: «Πιε 8επιππιτππεπεππ1ππε· πετ ε.π1τν1οειετεπ

πεπ Απ'ε1αιοπ πετ Ψιι·πε1επ.πιε πππ πετ ιττοεεεπ θε1επιτε>>.

( τ. 12).

Απει'ιιιιτ1ιεπε Ι)ετ1ε.ε·τιπε; τι." επτεπ Βεεπ1ιεπε, ννε1επειπ

πεπ Οπεεεεεειιεπ 1ιιιπεπεπ εει πιεεεπ Κτεπππειι:επ ετιιε1τ.

ννετπεπ.

Β ε επ ι ε τ ε ιν : «Ρεεπποιπε1ιε ιιιιτεεειπετιεπ ε!ε 8τιπ ι.οπι οιποτ

Ηιτππι1'ε1ιτιοπ ιιπ Θεπιειε πεε π. 1επτιεπ1ετιεο. ( τ. 12).

Βει ειπειπ Ρεπιεπι.επ ππι !ιππεεειι.ιπετ Ηειπι Ιεπιε πεεπεππ ιιι

πετ ιπιιι): Β·ε18.πιπι.επ οπετεπ 1Στττειπιτειτ σε εϊπιι1ειπ.πεεπτιπρ

πετ ΒεινεΕππε πετεε1πεπ. 1π πετ εεπειπ1επ Βρ1ιπ.τε πεεττιππ

πετ ειιιε Απεεετιιεειε πεε ιππε1τε1εεΓιιπ1ε. νεττε.εεετ ιπειιιτ,

πεειιποπιε1ιε πετε.εεεπειιεε. 1ιπππε ειεπ επεεετπ εοινοπ1 πει σε

τεπτε.1επ, Με πει επιπειεπ, Με πει πει·ιρ1ιετεπ Απ'επτιοτιεπ.

ινοπει. ννεπιιτει.επε πιι.επ πιεεειπ Ε'πι1ε ιιι πττει1επ, π1εεεε

ενιιιμωπι ειε1ι ιπ επιτειετ Βεπιε1ιππ,<τ επ ειπετ Απ'επιιοπ πει·

Βειιππεεπεππεπ πεε Μπε1ιε1-θε1επιτεει'ιιπ1ε πειιππεπ πιπεε. επι'

πεεεεπ Βεειε πιε Βπιπππιιπιτεπ ιιπετ π.. Ιιεετε πετ νετεεπιεπε

πεπ 1έπι·πετιει1ε πππ πετ Ετττεπιιι.π.ιεπ Βεπι1πει. ννετπεπ.

Βεπιπ: «Πεπετ πεπ ΜΜΜ. πεἱ πετ Ρπι·ιιποιε». (Ντ. 12).

1)επ Ιπ1ιπιτ εειπετ Ατπειτ (ειεετ πετ Απιοτ ιιι τ'ο1ιτεππε

'Ι'1ιεεεπ:

1) Με Γεει.επε11ιιπιτ πετ Ριπετιιπτ νοπ Απε1ττ επετ νοπ

Ψειιπιπεεπ πει πετ Ρει·πποιε εεπεει επι' πιε 1τΙιπιεε1ιε Πππιπ'ε

τεπειετπετιτειτ πετ Βιιιοτιοπεερ1ιπτε νοπ πει· 1πιε11εετερ1ιπτε.

2) Με Απιιπππι€1τειι: 2ινιεεπεπ Ιπιποι.ιοπε- Με Ιπι.ι11εειε πτετε

πει πετ Ρετε.ποιε 1ιπππ ππει.τεπτπειτι; ννετπεπ ππι·επ ι1ιτε εειι

εε1πεπιεπππε; ιιπ πειπ ιππεπ πειιιειπεε.πιεπ Βε;τιπε - πεπι πει

ιποιοςιεε1ιεπ Προεεπττιεπιπε.

3) Βει· ρει1ιοΙοειεε1ιε Βεοεεπτι·ιεπιπε ω. Ρει·εποι1τετε ιιι

πετ επιοτιοπεΠεπ Βρππ.τε πτἱιεπτ ειεπ ιπι ε.ει.>;τεεειν-πεΓεπεινετι

Αιι”επιε ειπε, ιπι ιπιει1ε1α.ιιεΙΙεπ θεπιει.ε ππτεπ πεπ Βε2ιεπππις·ε-,

Θτϋεεεπ- Με νεττο1εππεεινε1ιπ.

4) Πετ Αι1επτ πεε Μιεειι·ε.ιιεπε, Με ειπ ρετιιε11ετ ππτει1πε.τετ

Αιιεπι·πε1τ πεε ε11Βειπειπεπ Βετττιπ'εε νοπι ε.ει·εεειν-πείεπεινεπ

Απεπιε, ννιτπ νοπ 8ειπππει·ε·, Μετιεπ1ιεε, 8ρεοπ τι,

Ιιοετ τ ι τι ε τιειιιι€ει· ννειεε επί πεπ πετεποιεεπεπ Ψπ1ιπ

2πτιιεκπειιι1ιτι..

Γι) Πει· π1ιεειτειπεπεε.πειττ Με πετ Βεπιειιιιπ,ςενντιππ εριεΙεπ

πι.. Β.ο11ε ειπει· ε1ττινεπ Πτεεεπε πει πετ Βπτειεπιιπε· πετ οπτο

ιιιετ:Ιιειι Ρει·ειιοιε, πππ ττει.επ ιπ πεπ Ηιπι.ει·ιττπππ πει ε.1επτειιι

νει·1ε.πί πει· Ρπτεποιε. Πιτ πιε 1ειιι.ετε ?οι·ιπ ειππ ε1ιπτε1τπε

τιετ.ιεεπ: τι" ε.<ττεεεινε Απεια πεε Ζοτπεε πππ .ιω- (ιιτπεεεπ

ννει1ιπ ειπετεειτε. πετ πεπεπεινε Απ'επι πετ Γπτεπι πππ πετ

νετιπ18ππεεννε1ιπ τιππει·ετεειι.ε.

θ) [Με Πεπετννιεε·επ ω. ειπειι επετ ετιπετεπ Απε1:ιεε νοπ

πεπ ε);·οεεπι.ι·ιεε1ιεπ ρει·εποιεεπεπ Απε1τιιοπεπ ιπι Κι·ππ1τ1ιειπεπι1πε

ιει ππιπιτιεΙππτ πεπιπετ πιιτε1ι πιε ρτπιενιι.1ιει·εππε Βπι:ννιε1ιε1ππε

πιεεετ επετ _ιεπετ Οπετεπτειιιιεε πεε Κτεπιτεπ ιπ πετ Ρετιοπε

νοι· Απεπτπεπ πετ Κτεπ1τιιειτ..

'7)1)ετ πεει·εεεινε "τα πετ'επεινε Απε1τπ. ε1ειεΙινι·ιε πετ ειε

πεε1ειτεππε ννε.1ιπ, ει.. Βιιππ.τε τι" 8ειιιπετετεεπτ.ιοπεπ πππ πετ

ρπγειο1οε;ιεεπεπ Βε.εΙειι.ετεεπειπππεεπ πετ Βιποιιοπεπ 1ιε.πεπ

πιε Βεπεπιππιτ ειπεε πιπ'ετεπτιπ1 -πιπεποει.ιεειιειι Ηετ1τιπειε πει

πετ Ι)ιεΒιιοεε πει· επιιιειι Ρειτεποιε. .εεεεπιιπει· πετ ε1ιπιεπ νετ

ννιτι·ιπειτ, πετ πειιιετιιιπ ρετε.ποιπεε κ τ ε ε ρ ι Η π'ε Με πει· ιπι

πιπι·ε επιοιιοπε11επ Γιιτιιιεπ πετ θειει.εεει.ϋτππς.

8) 1)ετ- πετει·εεειν-πεΓεπεινε Απε1‹ι ιπ εειπετ πετετΙιεπετι.επ

Γοτπι ι.νιτπ εποπ πει πετ επτοπιεεπεπ Ρπ.τεποιε πεοπεεπτετ,

ενο ετ ειπε νοι·1ιετι·εεπεππε Βεπειιιππε ιιπ 1ι1ιπιεεπεπ Κτε.π1τ

πειιεπιΙπε εττειεπεπ 1ττιππ.

Μιε1ιε1εοπ.



!!!τε!εε!ιε!!!ιε!ε !.!εεε!ε. 190!. Ντ. 2!--27.

Ι!. Α τ ε ε ι! ε ιν ε !!!: «0ε!ιε!· !!!ε $ε!!ετ!εε!!ερ!!!ει!!!ε !!! 0!!ετε!!!!

ἔιἔ! Βετο 1902 ει!!! !!ετε!! Ε!!ε·ε!!!.!!!!!!!ε!!!ιε!!ει!». (ΝΝτ. 2!.

Θε!! Π! .!ε!!τε!! !!εο!!εε!!τε!. νετ!. 8ε!!ε!·!εε!!ερ!!!ει!!!εει!. Μ!!

Αι!ει!ε!!ι!ιο !!ετ !ε!ειει! Μοτο!! !!!εεο!!›ει! !!ο!ι!ε Βεεει!!!ετ!!ε!!ει!.

!)!ε_!ει!!Βε νει! 1902 !!εεεεε!! !!!!! !!!τει! Βει!ε ε!ε;ει!ει! 0!!ετε!!!ετ:

!!!ε!. !!ε!!!ε Νοι!!!τ!!!!!ει!, !!ε!!!ε ε!!τ!8ε Λ!!ει!!!!ε, ιιι!! εε!!ει! (ε!!!

!!!!!!) Γι!!! ιι!!! !ει.ε!ειι! Αιιεςε!!ει !ι!ι!ετ!!ε!!! 12 Β!ι!!!!!οι!, !!!!.!!ο !!!ιι!ε

Αι!!;!ι!ε εεε. Ζει!! Θε!!!ι!εε α!!! νετ!. ννε!·!!! Η!! νετΙ!εεεετιιι!ε

!!ετ νει!!ϋ.!!!!!εεε ει!! Πι!!.ε!·ετ!!!ει!!!!; !ι!!ε!!!!!!ε !(τε!!!!ει· ε!!!.

Ρτ!!!'. Ι. Πε!! ετων: «Ζ!!τ !!'τε!;ο !!!!ετ !!!ε !!!!!ετε!!ι!ι!!,; !!ετ

0νειει! !!εε !·Ιγι!!ει!ε». (Ντ. 22. 28).

!!ε!!ετ !!!ε !!!!!ετο!!!!ι!ε; !!ετ Ονειει! Με! πιει! πω!! !!ε!ι!ε ε!ι!

!!ει!.!!!:!!ε Αι!!!”εεεει!!;ς. !Βε !!!ε!!! ν!ε!ε Τ!!εοτ!ει!; ει!! νοτ!ιτε!!ε!:

!!!ε!! !ει !!!ε !!οτ ερ!ι!!ε!!ε!ει! !!νι!ε!ιετι!ι!ρ_!.

νετ!. ω!!! !!!ε 0νε!ει! ε!ι! !!! ο!!ε!·!!εε!!!!ε!!ε ει!!! !!ε!!!εεει!!!ε,

!ιεεε!!τε!!!!. !!!ε 8ι!!!·ι!ι!ιτει! ει!!! ρε!:!!ο!. ν!!τε!!!!ετιιι!!ζει!. !!!ε

ε!!!!!!!ε Ονετει! !!ετνοττ!!!ει!.

«Ζει !!!·ε!!·ε !!!ιετ !!!ε νν!τ!!ι!ι!ε· !!ετ Βε!!·!ε.

(Ντ. 28).

Ν. Β ε! ι!! ε. Ι! ο ιν :

!!!!!ε!ι!ε!!ε εε! $ε!!ννε!εεει!».

Β. νιο!!!! !!ετει!! !!!ιι, !!εεε Βε!ν!ε ο!!! ε!!!!ε!ιιει!ι!!εε Μπι!!! εε

!τει! 8!:!!ινε!εε !ετ, Με!. οι! εε!!!ε! ιιι!! ειπε!!! Βτ!ο!!τ !!!!! 20

!!!·ει!!!ει! (!!ετι!ι!ιετ 17 Τι!!ιετ!!ι!!ϋεε) εο!!τει!!:!!!. !!!ε !ι!!ιιε. !!!!!ο!·.

8,0 ει!! 200,0 4 πι!!! τεμ!!! ε!!! Βεε!ϋ!!`ε! ο!!ετ !!!ε '1°!!!!ιιιιτ

20-80 'Ι'ι·οι!!ει! 8-4 !!!ε!.

Ν. Κ εεε!! εεε: «Τ!!εοε!ι! ε!!! Π!!ιτει.!!!ι!!!!». (Ντ. 28).

Βιι!!!!!ο!!!!: 'Γ!!ε!!ε!ι! !!! Θε!ιε!! νοιι 0.2-0,8 εε. 8-4 !!!ε! !!!!!!

!!ε!!. !!!!! ε!!ει! Κ!ειιρει!!ε!!!ε!·ι!, !!!!! !!νοι!ε,εει!οτει!ει! ει!!! !ιε!

Δ!τετενετει!!!ετι!ι!εει! !!ετ θο!`εεεο !ιεεε!!!!ετε, ννοι!ι! !!!ε Ποτε

ιει!!!!ιε!! εεε!! ε·ει!!!ε·ειι!! !!!!. !!ετ Ριι!!! !!!ε!!! !!εεοι!!!ετε !!!!

ε!!!!!ει!ι!!,=.!! ο!!ετ εε!!!ι·εε!! Μ.. Ι)!ε !!!ι!τε!!εε!!ο νν!!·!!!!!!ε κι!!!

πιει!!! ε!!! ο!! ε!:!!οι! πεε!! ν! 8!ι!ι!!!ει!.

Ν. νν ι! Μ!!! ν!! «Βιιι Γι!!! νει! !!νιιιιι!!εεετ!!!!ιι! !;ε!!ο!!! !!!!τε!!

!ε!!!!!νο!». (Ντ. 28).

νετ!εεεετ !!!!! ε!ι!ει!! Κτειι!!ει!, !!ετ ει! ε!ι!ετ τη!!! ινε!!!!εοι!

!!ει! Νει!!!!!!!!!ι!ε (ει!εε!!Ι. !η!!ιρ!!οεετ!ιοι!!) !!!!. Ιε!!ι!!ν!!! ει!

ε!ε!ε!!οιι Τε!!ε!! !!!!! !Νεεεετ ει!!!!!!!ι.ει! !ι!!!ε!ετι; ει!!! !!ε!!ι!!·ε!!

!!!ε Νει!!!!!!!ι!ιιε ειιι!! 8ε!!νν!ι!!!ει! !!ε!!τε!!!!!.

νι!. ε!!!!!!!ε!!!! ει!! θ!·ι!ι!!! !!!εεετ !!τ!ε!!τιιι!ε ννε!!ετε ε!ι!ε!!ε νει·

ει!ε!!ε ει! !!!ερετε!ιε!ι! 'Ι'ι!ι!!οτει! ει! ιι!εε!!ε!!.

Α. 'Ι' ε ο !! ο τ !! ε !! ο ει: «Με Γι!!! νοιι Αι!!;!!!ε !!ι!!!!!ν!!:! ε·ε!!ε!!!

!!ι!τ!:!! Δ!!!ε!!ο!!!οι!!ρτεεεει!». (Ντ. 28).

'Γ. ει!!ρ!!ε!!!! ει!! θ!·ι!ι!!! ε!ειει!ετ Ετ!!!!!τιιιιεει! 8ρ!!·!!.!!ε!!οιι!ρτεε

εε!! !!!ε εε!!!!!οτεε!!!!ει!!!εε !!!!!!;ε! !!οεο!!!!ετε !!!!! ει!!ε!!ι!!!!!ε!ιοι!

Ρτοεεεεει!. Βε!ε!!ε Κοιπρτεεεει! !!!ε!! μι· !!!ε!!! ει! ει·εει:εει! !!!

!!ο!· !!ει!!!ρτε!!!ε. !)!!τε!! ε!ε!ε!!εο!!!!.τε Δι!ννοι!!!!!!!ε νει! 'Ι'Ι!νο!ι!ι!!

Ι!!!ι!!!!!!ι!ι νν!τ!! !!!ε νν!τ!!!!!!ε ι!!!!:!! νετε!τε.τ!!τ.

νι!. !!!ε!! !!!ε: «Τει!ι!!εε!! εε! Β!εττ!!!ιεοι! άετ Ε!!!!!ε!·».

(Ντ. 28).

θεε!.!!!ε!: ει!! ε!!.πε!!ε Ε!τ!ε!!τι!!!εει! ε!!!ρ!!ε!!!! νετ!. Τει!!!!!τειι

!!! Θε!ιοι! νοιι 0,5-1,0 !!ε! ειι!!ει!ετι!ι!ε!! Π!εττ!!!!εει!, ειιι!!! !!!!!

'Γνρ!!!!ε ε!ι!!οι!!.

δ!. 8 ! !!! ι! ! τε !! !: 'Γιι!!ετ!!ι!!!!εο Βτ!!τει!!!ι!!!ε !!εε !!ετειι!!!ε!!ε!ε».

(Ντ. 24, 25. 26).

'Ι'ι!!ιετ!!ι!!ϋεο !!τ!!τει!!!ι!ι!ειει! !!εε Ηει·ε!!!ι!ε!!ε!ε εο!!ϋτειι ει!

!!ει! 8ε!!ει!!!ε!τοι!. ν!τε!!ονν !!ει: εε ει· !!ε!!ει!ρτε!, !!εεε ετ!!εεετε

Τι!!ιετ!!ο! !!!ιετ!!ειιιιι !!!ε !!!! Ηετε !!!ε!!! ν!!!!!ει!!ε!!. Πε!!ετ ετ

εε!!ειι!! εε ιιι!ε!!!.ιε _!ε!!ε!! εο!ε!!ει! Γε!! ει! νει·ε!!ει!!!!ε!!ει!, ει!ι!ιε!

!!!ε !Βτ!ιτε!!!!ι!ι!; !!!ε Πτεε!:!!ε ε!!εει!!ε!!!ετ !!!!!!ετοτ Τι!!!ετ!ιι!!οεο

νει! Βε!!ει!!.ιιι!ε ιε! ει!!! ειιεεετ!!ει!! ει!! !!!!!!εε ρε!!ιο!ος!εε!!

ει!ει.οι!!!εε!!εε !!!!ε!·εεεε !ιεειιει!τι!ε!!!.. νετ!. Με!!! ε!ι!ε 'Ι'ι!!ιο!!ε

ει!! !!ιε!!ετ νετε!!ει!!.!!ε!!!.οι! ΡΜ!!! ει!! ει!!! !!εεο!!τε!!!! !!ετει!!

ειιιε!! Μ!!! ε!!.!ει!ει· Βοο!!εε!!!.ι!ι!ε ιιι!!! !!τε! ΕΜ!!! εεε !!ει!!

Κτει!!!ει!!!ει!εε ει!! Πτ!!ει! (Βοτ!ιι!). Αι!ε!!!!!!·Ιιε!!ο !!!!ι!!εε!!ε

!.)!!ιε!.ε!!!!!!Β ει!!! μπει!!! Βε!!!.!οι!ερτοω!ιο!!ε.

Ι!

Ν. 'Ι'!ε!!!! ι!!! τ!! ν!!! «!!!ε Ρε!! νε!! !ε'ε!:!!ετ Βε!!ιε!ει!!!!ε!τε !!!

!!ο!!;ο νοιι !)!!!!ερε!ε». (Ντ. 24).

Ε!!! !!!ε!!!.!εετ Βο!!!ε!. Με!!! Με!! εε!!!ει ει!, ε!!! Με!!ε!!ει! !!!ε

!!!τε! ει! !!ε!!ει!. Βτ Μ!!! !!!ιι!!εε!! !!ε!!!ιε!!!!!ει ει!!! οτινε!ε!

ε!!!!!, !!εεε ετ Βρ!!ερ!!!!ετ !!!!. Ι)!ε Λι!!!!.!!ε !.ι·ε!ει! !!!!! !!!!!! !!!

Ρετ!!! νο!! εε!!! !ε!!!!ε!!ει! Πε!!ι!ε!ι!ε!.!οι!ει! ει!!

Ι. 8ε!ε!!ε!·)!·: «!)τε! ΡΜ!!! νει! Ρ!·ε!!!ι!τ !!οε 8ε!!ε!!ε!ε».

(Ντ. 24).

Θ. εε!!!!!!ε!·!. !!!ε! Ρε!!ε,νοι! !!ει!οι! !!ετ ε!!!ε !!!ε!!! οι!ετ!εττε !ε

τε! νετ!!ε!,!!!ε εννε!ει!!!ετε!! εεε!! Ορει·ε!!οι! Βει!εεει! ει!!! ε!ι!ετ!!!

ει! !!ει! Θε!!!!!εεει!, !!εεε !!!ε!! !!!!! ρετ!οι·!ετει!!!ει! Βε!!!!.!!ε!νετ

!ε!ει!ιι ει! _)ε!!ει!!ε!!ε οι!ετ!ετε!! ιι!!!εεε. (!)ε!ιτ!!!ει!!ει!ι !!!!ετ ινειιι!

ι!!!!!ε τερει!ε!.!οιι !!!!!! !!εεε !!!ε!! ει!εεετ!!ει!! !!ε!ιο! !!!ε ννι!ι!!!ε

!!!ε!! !τε!!εεε!! ειο!!

Α. Ι! τι!! ε ο!! ! ιι: «Πε!!ετ !!!ε !!εεε !!ετ !!ι!!!Β·ει!ε!!!!νν!ι!!!ε!!ε!!!!

εε!! !!! !!!!!! ε!εει.!ε!:!!ε!! Κτει!!!ει!!!!!ι!εετ!!». (Ντ. 25).

Π!!! !!!ο!ε!ει! Αιι!.ε!·ει! ε!ι!!! ε!!!!! ο!!!!!!! !!!ιτ!ι!, !!εεε Τι!!!ε!·Ι!!!

!!!ε!! ει!! ει·νοε!!!!!εεε!εετε!ι !!! δε.ι!ε!!ιτ!ει! ιιι!!ετεε!!τε!!!!! ιιιετ!!ο!!

ιι!!!εε!ει!. Πει! Ιι!εε!, ινε!!!!!εε ει!!.εεε!.τε!!!. !νει·!!ειι ε!!!!!ει ινε!!!

!!!ε Βττ!ε!!!!!ι!!! ε!ι!ετ Βε!!!ε νοιι νοΙ!ιεεε!!ε.!οτ!ει! πι!! εοιπο!!

!το!ετ νετρ!!ε,ει!!ιε·, !!!ε !!!ιοτ !!εε “Με Εεε!!! νετ!ιτε!!ει. εε!!!

!!!!!εε!.ει!. Πι!!ετ!!εεεει! ει!!! ε!!ετ !!!ε!!! ει!εεετ Λε!!! ε·ε!εεεει!

ννε!·!!ειι, !!εεε !!!ε Τι!!!οτ!!ι!!!!εοι! !!!ε, - νν!ε !!!ε Με” ε!!ει!

ποε!! !!εεε!!, - Με!! !!! !!!ε Πεειι!!!!.!ε!· ε!ι!!τε!ειι, !!! !!ειι!εε!!ιοι!

!;!!ι!ει!εετο Βο!!!ι!!ει!ι!,ιτει! !!ι!!!ει!. !!!ε !!!οε !!!ε!!ετ άετ Ρε!! Μ!. -

Με!! ε. Β. !!!ε Ιεο!!ει·ι!ιιι.ς !!ε!· 8ε!!νν!ι!!!ε!!ε!!!!εει!, - !!!!!! Πι!

ιετ!ι!·!!!ἔ!!ι!ἔ`!!ι, !!!τ ε!ε εεε!ει!ειε, Βειι!!!ε ε!.ε !!!ε.

νι!. Κ ε. ε ε !! Ι! ε ι! ε ιι ο νι: «Πε!!ετ Βε!·!!ιοτ!» (Κε.!ι!!ο). (Ντ. 25).

Κ.!.;!ε!!! ε!ι!ε Πε!!ετε!!!!! !!!!ετ!!!εεε !τορ!ε!!!!ε Κτει!!!!!ε!!!. !!!!

!ετε!!!!ε!!!ετ 8 !!"!!!·ι!!ε!ι: 1) ε!ιιε ι!ετν6ε-ρει·ερ!εε!εε!!ε, 2) εἰι!ε

!!!ε!!!ειεεε, 8) ε!ι!ε !ιοι!!!!!ι!!ετ!.ε. !)!ε Αει!ο!!!!!!ε !!!! ι!!!!!!! ι!ι!!!ε

!!ει!ι!!. Νεο!! Μ ει!εο!! Μ!!! εεε Η!!! νει! ε!!!ε!!! !!!! Βο!!οι!

!ιο!!ι!!!!!ε!!ει! 0τεει!!ειιι!!ε ιιτ!ι!!ι!ε!εττ. Ζει· Ε!ι!!νν!!!!!!ιιι!!!; !ιε!!ετ!

οι! ε!ι!εε ννε!·!!!ει! ει!!! !ει!!:!!τει! Κ!!ι!!εε. - Ρε!!ε!!! ετιι!!

ει!!! νν ! ι! !! ! ει· !!ει!!!ε!!. εε ε!ε!! ει!! ε!ιιε !!εεοι!!!ετε Βε!!!ετ!ε!!

ετ!. !!ει!!!!:!ι!! νντι.!!!! τ !!ε!!ει!ριοι. !!!ε Ε!!ι!Βιιι!,εερ!οτ!.ε, εε!

!!!ε Βε!!!ο!!!!!!ει!ι !!εε 0ιι!!εει!ι!ι!!. ν!ε!ε !!ε!!ει!!!!ει! εε !!ει!!!!ε

ε!ε!! !!!!! ι!ι!εεε!;!!ειε Βτι!!!.!!τι!ι!ε;, ε. Β. τι!!! εε!!!εο!!!ε!! Βο!ε

ε!ιτιει!.

Με!. Ε!. !!εινεε!!!-!!: «Πε!!ει· !!!ε νετ!ε!ε!ι!!ε·ει! άστε!! ιιιε

!!ει·ι!ε !!!ε!!!!!ε!!!ιετ!Βο Μει!!ο!εεεε!ιοεεε». (Ντ. 25 ι!. 26).

νε!·!εεεετ !!εειιτ!!:!!ι !!!ε θιεεει.εε, Με!! !!ει!οι! !!!ε θοε!!!ιοεεε

!!!!·ε νν!τ!!ιιιις ει!ε!!!!ει! ει!!! !!εεε!!το!!!! !!!ε νο!·ε!:!!!ο!!οι!ει! Απο!!

!!ετ Ρτ!!!ε!!!!!ε ει!! !!!τει! !ιεεε!!!!ετε!! !!ν!τ!!ι!!ι!!ει!. Ρ!!ο!!!ετ.

Αι!!ι!ε.!!!!!ει! ει!! ε.!!εεετε!! !!ε!!!ει!!ρ!!ι!!!!!ει!ε!! Ρ!ε!!ει! ε!ι!!! Βε

ιι!εο!!! ινστ!!ει!, ε. Β. ο!!! Πτε!!!!ιι!!!ε!·!!ει!εε!!!!ε!ε! ε!ι!ετ Βε!ιι!ι!!!ε

υ/8ι!!ι!ιειι) ει!!! Με!!! !!ετ !)ι!τε!!!!·!!!. ε!ι!ετ ε!!εεεε!!!ιεεει!οι! Κι!!!!ε!

ειιιε!! ε!ι!ε θ!εερ!ει.εε !!! εεε!!ε ει!!ε!ι!ει!!!ετ!ο!εει!!!οι! Ρ!ε!ι.ε!!

ει!!εει!ειι!ι!!ει!.

Ρτ!!!. νι!. Π ε ι! ! Ι ο νι ε !! 1: «Βε!ι!!εε!!!.ιιι!Βε!! !!!!ετ !!!ε ει!!!_!ε!!!!νε

ορι.!εε!!ε !!!ι!!ρ!!!!!!ιιιιε !!!! ννεε!!εε!!!!!ει! Με!!ι!ε!!ε!!!ε». (Ντ. 26).

Β.!·ι!!!ι!ι!!!. ειιι!! Β.εει!!!.ετ. εεε!! !!!ε ει!!!!ε!!!!νε ορ!!εε!!ε !Βιιη!!!ι!

!!ιιιιε; !ε!!!!ε!:!! !!ε!!!ι!!!ι νι!τ!! !!ι!τε!! !!!ε !ιι!!ιι!!!!νε νν!τ!!ιιιι!!; !!!!

ννοε!!εε!ι!!!οι! Πεει!ο!!ε!!!ο.

.!. θει!!ετ: «Ζι!!· Ντερ!! Με! !!εε νοτεοιι!!!!ει! νει! Κι!οτρε!

εεννε!!ε !!! !!ει! 'Γ!!ι!ε!!!ει!». (Ντ. 27).

θ. Με! !!!!! 4 ε!ι!ετ 45 'Γοι!ε!!!ε!! Κι!ετρε!ειεινε!ιε εε!ιιι!!!ει!. Με

Πι!!ετει!ε!!!ιιι€ει! !!εε!ε!!ει! ε!ε!! ει!! 'Ι'οι!ε!!!εε ρε!ει!!ιεε. Νεο!!

Αι!ε·ι!!ιε !!ετ !!!!ετε!ετ ιιι!!! !!ε!· !!! !!ετεε!!ιει! ι!!ε!!ετΒε!εε!.ει!

Δ!!ε!ε!!!ει! !!!!!! !!!ε Ηετ!ιι!ι!!!. !!εε Κι!!!τιιε! (νε!·ειιτειιΒ·ιε Κε!ιι!ε,

Εεε!!! νει! οι!!!!νοιιε!ει! Κ!οι!!ει!!ι!!Βει! οτε.) !!εεε!!τε!!ιι. νοτ!εεεετ

εε!ι!ε Γε!!ε. -- νοιιι ρει.!!ο!.-ει!ε!οι!!. 8ι.ει!!!ρειι!!!. ε!ι!!! !!!εεε

!!!ο!!!!!!ε Ε!!!!:!!!!ι!!!τοι!!ε. νετ!εεεετ ιτ!!.ι: Η!! !!!ε Αι!ε!ε!!! εοι·

ι!ιο!ερ!εε!!εε!!ειι !Βιιι.ιιν!!:!!!!ι!!ε ε!ι!.

Μ. 88δε!·ιι!: «Πε!!ετ εεει!ο!Ιε!ζ'Νει!τεετ!!ει!!ο». (Ντ. 2!. 28.

, 8 ).

Νεο!! Βοερτεε!!!!ι!ε !!ετ !!!ετ!!ετ εεεϋ!·!€ει! !.ι!!.ετε!!!τ ει!!! Βε

εε!!τε!!!!!!!ε εο!!ιε!. !!εο!!εε!!τε!ετ Ρ!!!!ε, ε!ο!!! νετ!εεεετ !οΙ!!ε!!!!ε

Βε!!!!!εεεετεε: 1) !!! ε!!ο!! ε!ν!!!ε!εττει! θεε·ει!!!οι! ε!ι!ετ ε!ε!ι !!ε.ε

Βοε!τε!ιε!! ινοι!!!!ετ !!!ι!!!ετ ει! ετεει!εει!, ντε!ε!!εε ειπε!! Με

ι!ο!!!!ε!!!!ε ει!!! ε!ι!ετ!! νετ!!εΙ!ι!!εεε !!ε!!!!!ει. !!!!. 2) Με!! !!!ε!!!
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επι 1ιεα1ιε;ετειι άει· 0οιταε ιιιι.ει·ι·αρι:αε. θ) Πει· 0σιταε ιπι.ει·ι·αρ

ταε ει·πειιει ιιειιιι Μπιιιιε, Με 1ιειαι πω... νει·εοιιιεόεπε πει·

νϋεε Βτϋτιιπε·εα, αιε1οιιε πιιι όειιι Νειπεπ «εεκαε11ε Νεαι·εει.1ιε

πιε» ιιεπειειιαει ι.νει·όειι. 4) Πιο 1)ιιιπποεε όει·εε11ιειι Μ. Με

εοιιιιιιετ ννειεειι όει· Αεπιι1ιε1ι1‹ειτ πω.» 8γιιιρι.οιιιε πιιι. εοιοιιεα

ειπόει·ει· οι·επιιιεοιιετ 11ειόειι 5) Αιιιιεειο1ιιε όιεεει· εοεια.ιειι Δαο

τιια1ιε (νετιιιιιιόετιιιιι.ς όει·θε1ιιιι·τεειι1'ετ)αιιιεε όε1·Αι·ιπ ιαιτ. όειι

11ι·ειιοιιειι όει·εειαεπ 1ιει‹ααπι εεια. θ) Πε πιει”. Πωσ, ια όεπεπ πιει·

ΑΜΙ ειειι νει·επ11ι.εει εειιεπ από όιε Κοιιεερτιοα 1ιειαιπεαόε

πινω ια νει·οι·όαεπ. Β

Ήεειαιι‹ 0ι'ιειαιτιιααιι. 1ειιιαει·-Αρι·ιι 1905.

Β 1· ε α ιι ε τ ε ι α : «Ζαι· Ριοειε-0ρει·ειιοα».

1)ι·ει Επι... πιιι; εαιειπ Βι·ι'οιι;ε αε.οιι ω· νοιι Α αι.τεΙ «Με

ειιεεε·ε1ιεπειι ιιιιό νοιι Π. ε ρ ε ι· ε ο α ιι ε πιοόιιιπιει·ι:επ Ο ει·ιιτιοπ

ειαεε;ειιι1ιττ, ννει·όεπ ιιιιτιςειειιι (θεαε.αει·εε παει· όιε . .παπα

ιπι Αι·ειι- ό"Οριιι1ιειιαοιοι.ειε 1908. Τοιπε 23) από ιιπ Βι1όε νοι

Βει'ιιιιι·τ.

Α. Η ε 1; 1 ε 1: ο π: «Πειιει· Ρειπρ1ιιςαε θοα_ιαα1ιι.ινεε».

Ζαιιιι.ε1ιει ννιι·ό Με Κι·πιιι‹1ιειιε1ιι1ό ια ει1εα 'Ι'ειΙειι, Λαικα·

Με. Βε.Κι.ει·ιο1οι:ιε, Αετιοιο,ειε όεε 12ι·ιει·ππααπε· 1ιεερτοειιειι,

από όαπα ι'αιε·ειι 1ιιιτπειιιιιιεεπ ιι1ιετ ειαεα εε11ιετ. 1ιεο1ιαειιιειεπ

από 1›ε1ιεαόειι.ειι 28.11. Θει.;ειι ιιιο νει·νναο1ιειιπε·επ νετειιειιι.ε ει·

όιε Βιαρι1επειιαε·; ι'ι·ιεα1ιει· Βιιι". όεε Ηιιιιπει·ειοε -- παιιιι·1ιοιι

οιιιιε 1Γ.ι·ιο1Β.

Α. Ζ Με 1( ι α : «Ζατ Νει:ε1ιαπια1ι16ειιιιι;».

από πιε πινει .1α1ιι·ε ιιαειι οιποι· αει·Γοι·ιει·επόεπ νει·1ετεαιιε

όει· Βιιι1ει·ει Με όιε Αιιιιιειιιιε επί”. όει·επ Βπιειειιααε όεε

ΒΜειαι1πει·ιιε επι· Εεεε εεΙε,<.;τ από.

Α. Κοπότατιειν:

οιιεαε».

«Με 'Γι·ιιιιεααρρειι·πτε όεε Κειιιιι

Ι)ει· 'Πει 1ιιιιιει 20 Ζειο1ιπαιιε·επ. 1αιει·εεεεατοπ ιιιι1εεεπ όεε

0ι·ιειαε1 ιεεοα.

Α. Μ ε ε 1 ε π ιι ι 11 ο νε: «Βει·ια1ιι. απ... όιε Τπιια1ιειτόει· Μπεα

2ι·ετΙιο1ιεα Κο1οπαε ιπι Κι·ειεε Μειιπιόεε θοαν. Νιει.1ιε».

Ιπι .1πιιι·ε1908 και· Με Κο1οιιαε Με Μυιιαι.ε από1904,

νιετ Ποιιιιιε ιιιιιε. Βιπατ'ειιςειι νι·ιιι·όειι 1908 - 5019 Κιιιπικε

από 1904 - 0912 Κινιιιιιε. Πιε ειιιιιειιαιεο1ιεπ ννα1_ια1κεα,

'Γεο1ιει·ειαιεεεα από '1'ατει·επ ειε1ιωπ ?200 Ρατιειιιεπ: '1'ι·ειο1ιοια

1:ι·ιιιι1ιε πιο» θαιόιεπ ν.·ε.ι·εα 0500, όαι·αατει· '1'ι·ιο1ιια.ειε από

Βπιιοριιιιιι 4030. Ε1ιιιερι·εειιειιιιπ·ι·οεε πωιε Ζεπι όσοι· ι·ιοι·ιιιιαατ

ει·ι‹ι·επι‹αιι;;εα. Με θι·αρρε: Ρ.ει.ιιαιιε, 1.εαοοια:ι.ιε, 81αριιγιοιπα

1ιεινε.ιμ 4618. Με νι'ιαιι‹εεε1ιε 0οανετπεπιειιι. εε1ιϋι·ι πα όειι

εο1ιιιιιιιιιετειι Τι·εια1ιοαιπεπιετειι όεε Βειιιιιεε. Θ1ααι‹οπι 288

Μια, όυ.ι·αιιιει· 189 αιοεοιαιαιιιι Βτ.ειει·ε 518. 'Ι'ι·ιι.αεαεαοικειιε

ι·ιιπ,<;επ 222 επιιε. 12ε επειιιεα ειπα 982 Β1ιπόε νετ, όαι·ιιιιιει·

696 ατιιιειιιιει·ε. Με ιιιιιι11,=.;ειε Πτεει.οιιε όεε Ε1ι·ιιιιιιόιιαε και·

αειιιι·1ιειι όεε 'Ι'ι·.ιειιοπι.

Ορει·πιιοαεπ ννιιτόεπ ια Βιιπιπια 2280 εαεςει'αιιι·τ. όε.ι·αιιτει·

196 1Βκιι·αιαιοιιειι, 249 Ιι·ιόειιι:οιπιεπ, Ι1ιόυρεται.ιαιιεπ αμεσα

Ρ1πιι·οριαιιι από 'Ι'ι·ιειιιε.ειε 1271 πασα Ρα ιι ε. ε, 8 π ε11ε π, ο ι ε,

Τι·ιιιιειιεπειιε.αεεο1ιπειόααπεπ 62. Πιο τειιινειεε νει·ιια1ιιιπε; όει·

1.ιόερε1ιε "Με Β τι όι ιι ινιιι·όε 40 Με! ιιιιεπειιι1ιτι: αει κει·οιι

εειιειι Ζιιετ:ιιιόεπ. από ει·ινιεε ειε1ι όιε Μειιιοόε Με ειιαει.ιε.

Νεοιι Ορει·πιιοαειι μια εε ια Βιιαιιπα 7 νει·ειτει·απΒεα.

.Αιιςεαιιι·ετιιοιιε πειτε ιετ ια όειιι θε1ιιετ όι·ιαπεαόεε Βοόιιι·ΐ

πιεε.

Β1αποννεεειιιεοπεαεΒι;

όειιαααρ; (πειειι 1°ε.αειε)».

«'1'εποιοιιιιε ιιε1ιει. 11αε11ε1

Βενοι· όει· 111ιιε1κει επ όεε Βειιιιε α1ιεεεοιιπιιαεπ α·ιτό, εο1ι

ει· πιιι. όειιι 8ειιιειιιαι:ειι κατω; απ;.;ειαιεεα ννει·όεπ. όπιιιιι: όιε

1Ιαει4ειι'αεει ιι εεόε1ιπτ ι.ι·ει·όεπ. Βει· Ζα8, όιε 11ειιπααπ·. ΜΗΝ.

πα? όιε' 111αεΚειεα1ιετπαι ειε πω, από άει· α ποπ όει· Βεα

ιιιιαε· ε1η.τεεειιιιιιτειιε 1ι1αε1:ε1 ειειιι ειειι ειιι.ι·14ει·2αεπιπιιιεπ

από Μιιι. ι.νειιει· νοιιι Ηοτιιιιααιι·ε.πόο ειιι πα όιε 8ι‹ιει·ει. ειε

όει· ειπιεε1ι ιεποιοιιιιει·τε από "Με πεόε1ιατε1ι1αει:ε1. Πει· Πα

ιει·εειιιεό - ιιπ Κε.αιαο1ιεπ - όετ Αιι1ιειιααπεετε1ιε 1ιειι·1ι.ει:

 

πω; πεπε. 142Απα·ιι:ιε θεό., 1905 π. 1ιει·απεεε5εαΠι·. Βιιό οι( Μπειεια Βασιιόταειιετειιι. Α.

νοιι 1 Με 2.5 Μιιι. Με επεει.ναπότε 11ειιπαπε,ιεικιειτ Μαιας

20 Με 120 θι·αιπιπ, 5 11ιπατεπ Μπα. Ποπ εηιετιπιεππε11οπ Βε

εα1ιειεα επεερι·εοιιειι όιε ιιιιιιιεσ.ιιιεπ Βοοιιααιιιιιπρεπ επι Πεπ

εειιεπ, ό. ιι. όετ ιΞ111'ειςιι ειαει· 1'εποιοιιιιε ι.νιι·ό πω. όιε Βεα

ιιιιιιιε νει·ειιιτικ(01ι ει· επετ ιι1ειαεαό ιει: ? Β.εϊ.). Β ε ι 8 τ ι· ιι ιι ι ε πι.

πο ιι ν. ι1.ιιι.ι1ει·ει· Βιιε1ιτ. ειπει· ειιιι'αο1ιεπ Τειιοι.οιιιιε αε1ιετ

1)ε1ιπαπε = 20,7°. Μιι.11ετει· παει.: οιποι· όορρειεειιιε·επ

: 8'7,5°. Ζννει Τεαοιοιιιιεπ, ειππ· πω· επι' οιποι· 8ειιε πω.

παπε·, ειοετ. ιπι Μαιο! Β4,9°.

Βει $11·πιιιειιι. ΜΜΜ. πιιια.1ει·ει· ΒΗΜΑ ειπε: Τοπο

τ.αιιι€ιε4πε1ιετ. Βε1ιπαπι.: = 17°; όορρε1εεειιιε αειιει Βειιαααε·

1)επεπ·επ 1ιει·εειιπετ ει· ααε εειπεπι Πειει·ιιι.ι, όιε Μπακ

οιποι· ειαι'αι:1ιεπ '1'εποιοιιιιε οιιαε ς1ειο1ιεειτ.ιπε 1)ειιααιιε; ιπι:

10,3" οιποι· όορρειιεπ πιιι: 29,8° 1ιειθτι·α1ι. οοαν. Βειιπ

8 Μπα. όινε απ. ειπό όιεεε πω.» : 12,5° από 22.411.

Β. Εεεε. το να: «ΠιεΒιιοεε όεε Δα,εεπιπαε2ε1181ιαιαακεπ πασα

Εεεε από 8τειιαπε· άει· Βορρειιιιιόει·».

Επιιιιιιτ Βε1ια.απτεε.

Ρ. Τεοιιιετιει‹ο να: «Ρι·ιαιότει· 8ειιπει·νεπιιααιοι·».

Βια θ1ιοιιι νοαι Βα11ιαε εε Β (και. Μ." αιιό 1,5 0ι.ιιι. πω..

Πιο Κι·6α1ειπ'εειιε Ορει·ετ.ιοπ ιναι·όε αιιεεει'ιιιιτε, όεε Απ”

ι επετ όοι:1ι επαιι1ειει·ι.

Β. 1ζε.τ_ει «Με Ααινεπόαιιιε όεε εει1ιεπ Ωαεοιεειιιιει·εε11ιε πει

όει· εοπεπεπαι.επ ε.ιιιιιειι ιιοπωηειϋεεα Κοαιαπικιινιι.ιεε.

Ααεεει· Βειεααι;επ πιιι Ηδιιεπετειιιι6εαπεεα από όιε Βε.11ιε

ια 1 πω. 14ιεε1ιαπε ειιιριοιι1ειι.

112. 11 ο Ια τ ε να: »Βιιι Γε11 νοπ 1ιοοιιει·εόιεειπ αιιι·ει.εε1ια1ιεειςειπ

Αετιε·αιπι.ιειαα».

Πε. όει· Ε'ιιι1 αιε1ιι πα 11οι·ι·ιειει·εα. όεε Απε 1ιοειι€τε.όι ει.

επιιιιγοριεε1ι κατ, ιει όει·εειιιε ρι·ε.ιιιιεειι οιιιιε 1πτει·εεεε. ιιι

Κιπόεεε1ι.ει· πειι ειπε Ηοι·α1ιεατει1ει·ππ1εαπε όιε Παπ όει·11οι·π

ιιααι νει·απ1εεει.

Π. Τ ο 1 αι α 1. ε ε ιι ο ει: «Βει·ιειιτ Με ι”ιιπι' .Μαιο ‹›ι‹α1ιειιεοιιει·

Φεια;ι1ειι ιιι 8ιαι.οαει».

νοιπ 1. .Τεπιια.ι· 1900 Με 1. Ισια. 1905, ιναι·όειι 8857 Ααεεπ

1ει·πα1ιε ετπρ1'εαιεεα, όαι·απτει· 14 ρθι.. Τιε.ειιοιιι1ει·παι1ε. Πα1ιει1

ε." 2.τιιιιπόετε 50. Ορει·πιιοπεπ 202. όει·αιιιει· 49 Βιιιι·ιιιαιο

ιιεπ, 08 11ιόορει·ει.ιοπεπ @πειι Βαι.ι·οριαιιι από Τι·ιο1ιια.ειε.

Βτ. Ρει.ει·ειιατεει· Ορ1ι:1ιε1ιποιοκιεε1ιε

Θεεε11εα1ιείι.

8ιτειιπες πιιι 0.11ε.ι 1904.

.1. 12ε1εει· επιιε Με Ραι.ιεπτεπ ναι·: ΕΙιπε νοπι οιιει·επ

Οι·ι›ιιε.1ι·επό ειιεςε1ιεπόε θεεειια·αιει - σε Νεαπι1όιιιιρ, οόει·

επι.ιιιιιό1ιε1ιεα Πι·ερι·ι.ιικε, ιει ωειωιι. '1'απιοι· ι·ει.ι·οιιιιιιιιιι·ιε

πει·νι οιιιιοι - εια ιεριεοιιει· Επι.

'Ι' ε ο ιι ε ια ο 1 ο ε ε ο α· όειποιιει.ι·ιει·ι. ειπε Βε1ιαι21ιι·ιι1ε απ όιε

Πεαπεεπείι.ειι όει· 11ετιπε-Απι1ιει·ιε “με Βιοαόαπε 1ιειπι

Βιειιιεπ όεε θεεοιιιιιεεε.

8.Οι.εσιιαροννε1ει:Πιεί1ι·αιι.ειριι1επιποιιε.Ειπε

ειτρει·ιιαεαιειιε 8ταόιε. Απ Ηαιιόειι νιιατόε πιιι; ειωρ1ιγιο1ιοιι1ιεπ

από 8ιτειιτο11οιιικειι εΧρει·ιαιεαιιει·τ.. Παει ιιιιαιεειιε Βιιό, εοαιιο

όεε ειαειοιπιεειιε νει·1ια1ιειι όει· ΙΒιιει·ιιιις ιπ όει· 0ι·1ιιι.ε όεε

νει·ειιο1ιειιει·εε ιει μα” επ πιο. εε παπα 1ιειιιι Μεπεε1ιεπ

ιιεο1ιποιιι.ετ από.

Βο1ια.όιςαπ,εεπ όει· Α ιιιι,εα όαι·οιι Παι'ε11εο11επ

πεε1ι όεπι αιεεεω νοαι 2. .Μιιι 1908 1ιετεε1ιπει ινει·όειι πασα

όει· 'Ι'α1ιε1ιε νοιι .Τσε το ιι. νει·1ιιει 1ιειόει· Αα.<;εα = 100 ρθτ.,

νει·ιαετ ειπεε Αα8·εε οόει· όεεεεπ Βε1ι1ιι·πιτ. = 85 Οι. Μεσα

όει· 'Ι'α1ιε11ε 1ιεειιιιιι. όιε Βατεειιαόιπαιις, ι.νεπιι ε οι ο πω...

ινεαιε,ει· Με 1.41 8ειιεειιαι·Γε ιιιιιιεα, οόει· ννεαπ όεε ειπε 0,5, όεε

ειιόετε αιειιι;;ετ Με 0.5 όοι· ποτιπαιεπ 8ειι1ει·είι 1ιεειωτ.θ

-ιι.

  

ινιεπεοικε, 1(αι.1ιετιπεπ1ι. 15.



ΙΙονιιιιιΙετ ΒιιεεΙει:Ιιεπ ΜιπΙΙιΙπΙει:Ιιοπ ΖεΙΙει:ΙΜΙυπ.
  

Νε 4· ιιπά δ.
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Β.Π88ΙΒΟΗΒ ΜΒΒΙΖΙ1)ΤΙΒοΗΒ ΖΕΙΙ'Ι.'80ΠΒΙΙ"Ι'ΒΙΝ.

ΟΙιΙτιιτεΙ)ιι (ΟΙΙΙτιιτςΙο).

Ι)ετοΙτιι_)ιι ΜωΙΙιΙππ (ΚΙιιεΙοτΙιοΙΙΙιτιπάο).

ΜοάΙ:ΙοεΙ-ιο_Ιο οΒοετοιι_Ιο (ΜοάΜιιΙεοΙιο ΒιιιικΙεοΜπ).

Μ0€ΙΙΖΙΙι8ΙΠ)8. ρτΙΙ)ωνΙοηΙ_Ιο. Ια ιιιοττΙ:οπιι1 εΒοτπ1Ιω(ΜεάΙ:ΙιιΙεοΙιο Ϊ

ΒσΙΙο.;ειτ 2ιππι ΜετΙπο-ΑτοΙΙΙν). .

θάοιττοΙοε;ΙτεοΙιοεΙιο_)ο οΒοετοι1Ιο (ΟάουτοΙοςΙιοΙιο ΒιιτισΙεοΙιε.ιι).

ΟΙ)οει·οιι)ε ρεΙοΙΙΙΔΙι·ΙΙ, πονντοΙο8ΙἱΙ προι·ΙππειιωΙοοΙ ρεἰοΙιοΙο

ςΙΙ (Βυπά80ΙΜΠ ΙΙΙτ ΡηοΙιΙε.κτΙο, ΝοιιτοΙορτΙο π. ειρει·ΙωεπτοΙΙο

ΡεγοΙΙοΙ‹›Ι.ςΙε).

ΡΙιιιτωειιωντ (ΡΙιπι·πιο.εοιπ).

ΡταΙιιΙτεοΙιοεΙ‹Ι ΨτετεοΙι (Ρι·ειΙιτΙεοΙιοτ Ατ2τ.).

ΕπειεΙ-ιΙ Ινι·ιιτεοΙι (ΒιιεεΙεοΙιω· Απε).

ΒιιεεΙ‹Ι οΙΙΙτιιτΒΜεοΙιοεΙιΙ στοΙΙΙιν (ΒιιιιεΙεοΙιεε ΑτοΙΙΙν ΓιΙτ ΟΜ

1·ιιτεΙεΙ

ΒιιεπεΙκΙ τυοιΙΙΖΙιτεΙιΙ

εοΙιτΙΙΙ).

)ΨοετιιὶΙ‹ (ΒυεεἰεοΙιο τπεάΙ2ΙιτΙεοΙιε Ζώτ

 ΒιιωΙΙΙ εΙιιιτιιο.Ι Ι€οπΙ1τιγοΙι ΙνοττοτἱΙεοΙιεεΙώ0Ιι ΙιοΙοειιοΙ (Ηπα.

.Ιοιιτπιο.Ι (Βι· Ι·Ικιπ- ιιττιΙ νοτιοι·ΙεοΙιο ΚτωιΙΙΙιοΙτου).

. ΒΙιιιτι1εΙ ΑΚυεοΙιοι·ετ»νε. Ι ειΙιοιιεΚΙοΙι Ι)οΙοειτοΙ (.Τοι1τωιΙ ΠΠ· θε

Ι)ιιττεΙιΙΙΙ'ο ιιπά ΡτεΙ.ιιωΙΙιταιιΙιΙιωΙΙοι1).

ΒΙιιιτιιιιΙ οϋεοΙιτ.ουΙιεευνε τιιεεΙιΙοΙι τντωεοΙιοΙ νο· ραιτι_)ω Ι)Ιτοςουνει

(.ΙουτικιΙ τ·ιιεεΙεοΙτετ Αετειο :ιιπτ ΑτιάωιΙωτι :τη ΡΙτοΒονν).

ΒΙιιιτπυ.Ι ι·πεεΙπαντο οϋεοΙιΙ.εαΙιωτ.ννα οοΙιταιιοιιΙΙιι Μτοάπαννο πάτε

ννΙΙε (ἀοιιτππΙὰετ (Με. 2ιιτ Βι·ΙιιιΙτιιτικ άοι· νοΙΙιεννοΙΙΙίε.Ιιττ.

Βεοπτειιιουιιιψ. ΜοιΙΙ2ΙΙ18 (ΜοτΙοττω ΙΙοάΙιΙτι).

Θεονττοιιιοπιιει_ΙΑ 'Ι'Ιιοτε.ρΙΙ:ι.(ΙΙΙοάετπε 'ΓΙιοι·ε.ρἱε).

ΙνεετιιΙΙ‹ άιτεοΙιωνυγαΙι ΒοΙεοιιεἰ (ΖεΙιεοΙιι·Ιϊτ. Ι'ΙΙτ θοΙετουΙττοιιΙι

ΙιεΙΕ811).

ΙΝοειπΙΙ: οΙ'Ι.ειΙιποΙοε·ΙΙ (ΖοΙτεοΙιτΙΙΙ. Ι'ΙΙτ θρΙιτΙιιιΙιτιοΙο,εΙο).

ΙνοΙοιιι1ο-ι1ιοάΙ:ΙιιεΙιΙ ΒΙιιιτι1εΙ. (ΜΙΙΙΙΙ(τ-ΜεάΙΖΙπΙεοΙιοε .ΙοιιττιπΙ).

Ψι·ειτεοΙιοϋπεήα ετιεεΙ_ε (Αετ2τε-ζο:ΙΙ.ι198).

ννι·ειιει:ΙΙοΙ›ιιγ ννοειτιΙΙ‹ (ΖοπεοΙ1τιΙτ Πιτ Λεττιο).

  

Μ1ττο11ιτηε άοι· Βοσεκτ1οιι.

Ι)Ιε ΒετἰοΙιτει·ετειττυηἔ (1Βετ ιΙΙε τιτεεἱεοΙιευ ττιεἀἰτἱηἱεοΙπετι ΖεἱτεοΙιτΙίτετι Ι‹οιιιιτε Ιω Ι.ειι.ιΙε άεε Ιετι

και ]ειΙποε ἱιιίοΙἔε ΕἰηϋετιιΙυτι8 τπε:Ιιτετετ Κείετεπιτετι Ζωη ΚτΞε:8εεειπΙτάτεόΙεπετ στα! νετπιεΙιι·τετ ΙπεπερτιιοΙτ

ττειΙιττιε άει· ΖυτΠοΙ:€εΒΙΙεΙκπετι ηἰοΙπ πιἰτ άει· ΒΙεΙτε·τΙΒοτι Πε8εΙππ8εεΙ.ςΙ:εΙτ €εεοΙιοΙιετι. Πει σε :ΜΜΕ ιπεΙ1τ π16Β

ΜΗ ἰετ. (Μ: ειιι58εΙ:ΙΙεΙπεπετι Κείετατε πειοΙ12ιιΙ·ιοΙετι. πτϋεεετι ννΙτ ιιτιε, ιιπτ εὶπο νοΙΙ5τε1τιάΙΒο ΙΙτιτοτϋτεοΙιυττΒ

τιἰοΙπ εἱιιττετετι Ζιι Ιειεεετι, Π1τ εΙτΙΙΒε ΖεἰτεοΙπτἰἴτεπ ειυί Ειπα: ΙτιΙπειΙτενετεεἰοΙττιἱε5ε ΒεεοΙ1τέιηΙα:ι1. ννεἰτετΙιιη

Ιιοθετι ννἰτ εΙ:ιτιπ ἰπ εΙετ ΜεΙποτ (1Ι)ΙΙεΙπ:η ννε:Ιεε: π1Ιτ όε11 Ηείε:τ:ιτετι ΙοττΙειΙ1τοτι το Ι(όπτιεπ.

ΒυεεΙΙΙΙ ΉτεΙετ:ΙΙ. ΗΜ. ΙΙΙΝτ. 30-52 Με!.

δ. Β ο Ι ‹Ι ο νν Ι τ ε ο Ιι: «Ι)ιττοΙτ _)ιι 811Ιετ:Ιι8 )νΜϊετι Ιι01°νοΓ88τι1ΐ8110
ΒαΙιιιεενετΙετιιιο(τειι». (Ντ. ΙἑΟ).

τν. 5Ιεο οι ΜτΙ: «δετιΙΙ11Ι18Ι1811άΙΙΙΙΙ(ζ Βοὶ Ο:οειιε.». (Ντ. 80).

Α. Μπι Ι τι : «νω·ΙιεΙΙιιιιε άοι· Ιειιιρ,·οιι ΒϋΙιτεπΙιιιοοΙιοπ ΜΙ εΙΙιιτετ

ΟετεοωγεΙΙΙΙε». (Ντ. ω)

δ. Βιι Ι)Ιπιο τν: «τω» ΓΙΙΙΙιε νοπ 'Ι'οΙΙννιπ ΙΜ ΙΙοιιεοΙιετι ιικοΙι

νστΙιοτ8οςεπε;οποτ ΒοΙιωιᾶΙιιτητ ιιπτ ΙιιτρΙ'ιτιι)ζου». (Ντ. 80).

Κ. $Ιιο.νν ΜτΙ: «$οΙιυεεννπιτάοιι άεε Μποστ τω! άοι· Ρετι

Ι·ΙΓθΒ8τΙΙ'ΙΙΒθ ΜΙ: ΒεεοΙ1τεΙΙτιιιιΒ· εΙτιεε Π: ΗοΙΙιιυε ΙΙΙ)εητεεω1

εστω Ε`ειΙΙεε». (Ντ. 81).

Μ. Το τεεοΙΙ: <<ΠωτιιτρτοΙειρε ΜΙ. ΒοετοΙιτεΙΒιιτη.>; οΙποε ΙΙ'ειΙΙοε

νοιι τοιειΙσεω Πτω·ιιτρτοΙειρε ννΙΙΙιτειιτΙ άοτ ΘεΙ)ιιι·ι». (Ντ. 81).

Ι.. Α τη ετ.οΙιτ: «Με ΙΖΙιιΙΙΙΙιτυτητ νοιι 'Ι'οκ1ιιοπ ιιπά ΑιιτΙιοτΙ

πιειι Ιιι εΙου Ι.Ι‹μιοτ οττεϋι·οερΙπεΙΙε - εΙι1ε οκροτΙπποπτεΙΙε

Π11Εστ8110Ιιιιπε8111%Ι10άε Ιιι άοι· Νοιιι·ορειτΙιοΙοςΙο». (Ντ. 81. 82).

Με .ΜΜΜ ρ;ΙΙ›τ εΙιιο ΠεΒετείοΜ ἰἰΒει· Με. τπ:ι11ι1Ι);ΓεοΙιεπ

νιττειιοΙιο άοι· Αιιιοτειι. εΙυετεεΙΙ.ε Με θΙΙιη;ΙωΙτ. άοι· θετοϋι·ο

εριιωΙΒϋεεΙετώτ. ΜΙ ΙΞΣτΚτ8.πΙωτιεοπ Με θειιττπΙτιετνοπεγετοιπε

υποΙιτιιυνοΞεου, τιπάτετεεΙιε ὰιιτοΙι ΙΕΙιι(ϋΙιτειι νοιι ΤοΧΙΙΙου οιΙοτ

ΙΙΙ88εΙΙ30Ι1 ετιιΙωΙΙ.επι1οτ άοτ €οτεϋτο8ΡΙΙ18ΙΙΙἱὶε8ἰεΙ48ἱΒ Π: άοιι 8ιιΙ›

ειτο.αΙιιιτοΙιΙεΙταιιιπ οΙιτει1 ερε2ΙΙΙειοΙιετι ΒτΙατειιιΙΙπτηςερτοποεε Μετ

νεττειιτιιΙ`οτι. Ιετ σε ιπϋεΙἰοΙ1 Με Νοτνεπεγειοω νοτ άετ τΙεΙοτ.ΙΙτοπ

Ι'ΙιτΙοιπ,ς άει· ΤοΧΙτιο @τοϋ ΕΙιιίϋΙιτιιιιτ; νου ΑιιτΙτοτΙπωι ικΙοτ

Μοόικωποπιιοιι Ιιι άειι ΒιιΙκιι·ιιοΙιι1οϊόαΙι·υ.ιιω Ζιι Βοινε.Ιιτοιι Ισια

τοι εοΙιΙΙεεεΙΙοΙτ Με άτΠ.το Ε'τιι€ο.

ΑΙΜ άτεΙ κοι·άοιι αυτ' (·Ιτιιιτά οΙπ,τοΙιοπάοι· ΜιετπτιιτιππάΙοιι

Ισ.ο_ιτιΙιοιι‹Ι Ιιοειιιτ.ννοτιοι.. νετΙ:ιεεω 80ΙιΙΙΒ88Ε Μ» ΑτΙ)οΙι Μι

οιιτοπι ΗΙουνεπι εοΙ' (Με _Ιοτ2τ. νοτΙΙοΒεΙΝΙΘ Ηϋἔ1ἱοΙιΙτεΙτ, τω(

Με ΙἶεόειΙαἰοτι.

οΙΠε;επι Νοεο Με θγρΙιΙΙΙε Με Νοτνουργετειιιε πιω (ΙΜ τΙιοπ·

ιπειτ.ΙεοΙιο ΟΙιοτεει (Β γά ο ιιΙιιιιιι) οκρατΙΙΙ1επτεΙΙ Ιιει·νοτιιιτυίου

Ψ. Β ιι Ι: Ι›ο Η τι: «ΒοΙιαπὸΙιιπἔ άει· Βοεο». (Ντ. 3Ι).

Β. Ρ ιι τι ο Ιι Ι‹ Ι τι ε.: <‹Βοι·ΙοΙιτ. Μου· Με Ρο(:εταΙιιιι·εοτ εΙΙΙιΙΙΙεοΙ›οπ

θοΙ:ΙΙ.τεεγΙο Ιιι άοιι .Ι:Μιτετι 1902 ιι. 19ΟΒ». (Ντ. 81).

Α. Μ ο τι τ ε ο Ι: Ι υ ε ΙΙΙ : «ΡεποττΙοτοπ«Ιο Βο.ιιοΙιννιιπΙΙοτι Μι ΡΙ·ο

Μ” άοι· Ιπιιοτοιι Οτςιιιτε». (Ντ. 82).

Μ. ΙΙ5.Ιτ άΙο ΚτΙο2ε2οΙΙ: Ντ ΒοοΙειιοτ το εΙυΙπο εοΙιειιο Ιιι ιΙετ

ΜΙοτειιιιτ νοτϋΙΪοιιιΙΙοΙιτο ΗοΙΙιττητοπ ροι1οιι·Ιοι·επεΙοτ Βιιικ:Ιι

ννιιιιιΙοτι ΜΙ Ρι·οΙειρε άοι· Ιτιιιοτει1 Οττ:ειιιο Ζιι οτΙιιιιοτιτ. Ι)Ιο

ΙνιιωΙου ννειι·ειι Με) Μι”- ο‹Ι‹ετ ινοιιΙαοι· νοτιιπτο(ιιΙει. 'Ι'Ιωτε.ρΙο

ΙκειωιιΙ Ιιι ειΙΙοτι Β'ΙΙΙΙου: τη ΒΙΙι1Ιωτιιιητ (Ιω 0ι·Β·ευε, ΒεροεΙΙΙου

ιιπά ΒοΙΙΙιιεε τω· Ι.οΙΙ›οεΙΙΒΙΙΙο το”. ΤΜπρ008.ιΙο ιιπτ ΜΙΚ ιι -

Ποπ. ΜοιιιεοΙΙΙΙιεΙΝ ΒοΙιοιιτιτ 8Ι0ΙΙ ΜεΑι1ΙΙΙΙ.ηεοτάοι·Ιο(2τοτει1

ιιπά εΙεΙΙΙ: Με. ΒττΙΙΙτιιιητ εοΙοΙιετ νοττοτπωιιΙεεε νοιι ΗοΙΙι1ιη;

ΙΙΙ άει· ;τεπιππεΙοτι ΙνΙεΙοτειππτΙεΚι·ειΓτ Με ΟτεαηΙτιπωι ιιπά άοι·

αει·Ιι1εοιι νΙτιιΙειιι (Ιω οΙιτροεοΙιΙορρτου ΚεΙιπο. Με ΜοτΙ:ειΙΙΙ.ΒΙ:ε

επικειτοπ 80ΙινΜΙ1Ιω11 ικνἰεοΙτεττ 18-49,4 ρΟι.

Ψ. Β ο α· τι τι ο Ιι ο ιν ; <<ΠοΙ)οτ ἀἰο θοΙΙΙ.ΙιτΙΙ::ΙιΙιοΙτ εΙυΙ);·υτ Αρρε

τ:ιτο ΙΙΙτ Β'οτιηκΙΙιτάοεΙυΙ'οΙιτΙοιι». (Ντ. 32).

Τ ΙΙ. Ο πι ο Ι τ ε ο Ιι ο τι Ι: ο: «Ι)Ιο ΑοτἰοΙοεἱει άοι· ΚοτιτρΙΙΙ:Μ.Ιοποπ

αυτ! Β'οΙμΙετεπΙ:ΙιεΙιεπ (Με 'Ι' (πππ ιιΜΙοιπΙιικΙιε--ιιωΙι άοιι:

Ρ8.Ι.Ι1οΙοεΙ80ΙΙ·ειΠΜ:0πτΙ80Ιιοπ ε.ιοτΙΙιΙ τω.ττοΙτοτ». (Ντ. 82).

Πω» 100 Β'ΙΙΙΙοιτ. νοιι :ιιι ΤγρΙιιιε 8Ι)(10Π1ΙΙ18.ΙΙ8 νοτειοτ

Ιιοιιοιι, (Με ΙωΚιοτΙοΙ‹›Β·ΙεοΙι νοι·ἱΙἱ2Ιοττ. ντοττΙοιι, ΓΔΜ εΙοΙι

άοι· ΒΒοτΙΙι-θαϊΓΙιγ'εοΙΙο Βα:ΙΙΙιτε Ιιι ΗοΙπΙτιιΙτιιι· 11ιιτΙιι

2 μα. Ιιι ιιΙΙοιι ϋΙ›τΙεοιι Ι)`ΙΙΙΙου ΒοεπιιιιΙ ΜΙ8οΙ1ἰτΙΪοΜἱοι1

Με ΙΩΙωτοττοςοτιι, ποτοτ ννεΙοΙιειι Μοάοι·ιιτιι άΙο Βαθμ

ΕοΙ€οΙΙΙΙΒιι Με αποτο 8Ι.οΙΙο οΙπποΙτιποπ. 77 ρΟτ. νει·Ι'ειειαετ ΙιοΙ›τ

Ιιοτνοτ, άειι-τε στοπ Μοτο ΑεεοοΙ:ιτΙοπ ᾶοε ΤγρΙιιιεΒΜΙΙΙιω Μ(

εΙου ΒΙτοτοττοΒ·ετπ @η Κι·τιττΙτετι νοττΙοτΒΙΙε:Ιι ΜΙΝΙ - _ῇπ Με

ΕτΜο.ι1ΙΙιιιιΒ· πιτ 'Ι'γρΙΙιτε 8.Ι:ιΙοιπΙιιειΙΙε ρι·ΜΙεροηΙει·ε ιιι οΙιτΙΙ(·οπ

Βι·Ια·αυΙτιιιηςεπ. ΒΙτω·ωίοΙωΙοηειι νετΙΙοτετι ΙεὶοΙιτ ΜΙ νοτΙιοι·



Μ)
 

πο,ποποοποιπ 'Γ. ποπ Οιιοι·ο!τιοτ !ο!‹ο!οτ Βι·ι‹τειπ!‹ιιποοπ πππ

ινιιι·ποπ τοριπ :π οιποτ ΑΙ!ἔοιποιποτ!‹τοπ!τιιτιο.

Κ. Βο!τιπ ι π ο: «Πιο ιππτιοτιιιιπε οιιιοπ Ε'ι·οπιπ!ώτροτπ οπο

ποπι Ιιπ!‹οπ Βι·οπο!ιιιο πιιτ ΗιΙιο ποτ πιιτοτοπ Βτοπο!ιοποοριο

ποππ Κ ι!Ιιοπ». (Νι·. 82).

5οιι. ιιοτιο!ιτοτ ιιιιοτ οιποπ τ`ο!Ι νοιι Βιπιποιπιπππο οιποο

Νιιπποο!ιο!οτιοιιιοιτοπ ιπι !ιπιτοπ Βτοιιο!ιπο. ΡΜ. ιιιιτπο ποιο!

οτιιοιππππιιι!ιι.π. !ιιιιιτοοπιιπιοι·πιιο!ιπιιπ οι·οι!ιτ !οιοιιιοιι $οιιοιτοπ,

!ιοπιπποπποο Ιιιιι!ττοι ποτ Ππητο!ιιιπο. Νοο!ι πιο!ιτοτοπ νοι·ο;ο!ι!ι

ο!ιοπ νοτππο!ιοπ ππτο!ι πιο οιιοτο Βι·οιιο!ιοοι‹οριο πιο!ι πιο διο!!ο

ποτ Ειπιτ!οιιιιπππιο οιο!ιτ!›οτ πιι ιπο.οιιοπ - 'Ι'ι·ιιο!ιοοτοιπιο. Νιιπ

.<το!ιποι Βιοιιτ!ιοι·πιοο!ιοπ πιιπ Βιιι(οτιιοιι ποπ Β'τοπιπ!τϋτροτο

Ιοιοιιο. Ηοι!ππε. ο ο ιι πι ι π τ !ιοτοιιι ποπ νοι·πιοποι Κ ι ! ! ι ο π ο ππι

πιο Βιπ!'ιι!ιι·ππε ποτ Βι·οπο!ιοο!ιοριο. Όπιο!ι πιο Βι·οπο!ιοοι‹οριο

ιο). πιοπ ιοιοι ιπι Βιοππο ιτιοιιο!ιοιι ιιοτπινοι(ο!ιοιι Ρο!! ου τοττοιι.

Βοι Κιιιποι·π ιιπι:οτ 2 πο!ιι·οπ ιοτ πιο ποτ Βιι).το ποτ Ι.ιιιι.ινοπο

!ιο.!ιιοτ !‹οιιιιι οπππντοιιποπ. Βοι ριπιπ!ιοποπ Ππο!ιιοποιο!!οπ, ιιο

πο!ιπο!Ιο πιιπ ποτ. τπτ, !ιοΠιτιιτοι·τοι.8 πο πι ι π τ πιο Τι·οο!ιοοτοιπιο

πππ οοποπ. ππιοτο Βι·οπο!ιοο!ιοριο. Πιο οποιο οι ππτ ιιι ποτ

Ι·ιοππ οιποο εοπο!ιιο!αοιι 8ροοιο!ιπτοπ ινιτ!ιοιιπι. Βοι 88 1τοιιοπ

.ποιοπο πιο ιιιοοποποποτο!!ιιπο ?Ο πιοΙ, πιο Επιίοι·ιιιιιι),; ιο πιο!

πππ οιποτ πιιτο!ι ο)ιιιο Βι·οπο!ιοο!ποριο θ τοπ!. !ιοι ιιπτοτοτ

ΙΟ πιο!.

Ρτοι. Ν. Γοιιοιποποιν: «Ζιιτ Ε'ι·οπο ποτ οιιποιιιιπο!!οπ

'Ι'οιοιοιιιιτροιιοιι ποπ !‹οτοιιιοτποι.ϋοοπ Πιοτιιο ποππ πιο τ τ

ι) οιιτι». (Ντ. 88).

τ. οοποπτοι!π. οιποο!ιοππ ποιο Οροι·οιιοππνοτιο!ιτοπ ποπ ποτ

!ιο!ιοππι.οιι Η το πι);'πο!ιοπ ΜοπιιιΚοτιοπ, ποτ ννοττ!ιοιπι'

πο!ιοπ Οροτοτιοπ πο πο!ιο !‹οιπιιιι, ποππ οιιι οοπο.ιιοτοο Ειπ).το!ιοπ

οπί πιο ιπιππο!!ιοιιοπ πιο!ιι οποοποιοτ ννιι.το. Ηοτνοτοιι!ιο!ιοιι

ιπι: ποππ Γ. ποππ Πιιι·ο!ιττοπιιππιτ ποτ Βοιιο!ιποο!‹οπ, πιο

ινιιππο οιιι. Μοτ!τ!‹οπιρι·οοποπ ιιιιι);ιο!ιτ ιιππ πιοποιοοιι πιιτοιι

οιπιο;ο Νοιιτο ιιιιιοι·τ πππ πο οποοοτ ποπι ννοιο!ιιοι!πο!ιπιο οιο!ι

οιπο !ιοοιιοιπο ι:ιοππ!ιο!ιο πο!ιοπ'ι. Βοποπιι, ποππ οτ ποππ οποιο

ποπ ποτ πιο. τοπιιππο πιιπ Ππι:οι·ιιιππιιπες ποτ $ροτιποιι!ιο

ποππ Βρο.!ι.ππο ποπ πιο. Ιο.).ιιιπ πιιπ Αιιοο!ιιο!ιοπ ποτ Β!οπο

οιπο οποιοι πιο Πι.οτιπο.ο οπιπιιο!ιτ πιιπ πιο ιπποιιο!ιοι. ιιο!ιο ποπι

Αιι,ποποο νοπ ποτ Ηγροοςοπετιοο ιιπ!:οι·ιιιιιποτ- ποππ οτοπ ποπ

Όποιοι· ιοο!ιοτι. Ποπ νοοιποΙτο!ιι· !‹!οιιιιπτ οτ, πιο!ιτ πιο νιιοττ

ιι οιιιι, πο, οοιιποτπ Ιοοτ οιπο Ει,οιοτπτ ιιοτιιιπ ΜΗ. ποπ Β.οοιι!

οιιιοπ ποιποτ 7 Β'ο!!ο ιπι Β'. πιο Μπι; ιιιι'τιοποπ πππ οιπριιοιιιτ

πιο Οροι·οιιοπ, ποτ οι· οιπο πιοο;!ιο!ιοι. ινοιιο νοτιιτοιιοπο

ι.νιιποο!ιτ.

π. Ι.οιντονιι:

Ροτιοτοιιοποροτιι.οπιιιο ιιοι 'Ι'γρ!ιοπ

88. 84).

Ι)οτ Ατ!ιοιι. !ιο,ο:τ επ θτπππο ποπ Μοτοι·ιο! ποπ Οοποιιονν

Ηοπ)ιιτοΙο οπο ποπ .ιο!ιτοπ 18θΙ-19θ8, -- ιπι (ποποοπ 88 Γο.!!ο.

Βιο Μοπτπο!ι! ποτ Κι·οπ!‹οπ ιιοΓοππ πιο!! πννιοο!ιοιι ποιο 20.-8Ο.

πο!ιτ. Πιο πιοιπτοπ Ροτιοτοιιοποπ ιο!!οπ ιιι πιο 8. ιοοο. 4. Έγ

ριιιιοννοο!ιο - ποππ ιπι; οιπο ιπ ποτ 7. πιιπ οιπο ιπ ποτ 8. νοτ

ποιοιιποι. Πιο Ηο1ι'το ποτ Ροτιοτοτιοιιοπ ιοππ ινοιιι·οοπ ποπ

Ηοοριι.οιοιιιοπτ!ιο!το οποτε. νοπ πιοποπ ιπι: ιποι·)τινιιτπιποτνι·οιπο

ππτ οιπ οιιι ο·οι·οτι.οτ ινοτποπ. Ιιπ ο·οποοπ ):οποοοιι ππτ 4. Ορο

τιοτι νιιπτποπ πιο Κτοιι!ιοπ π). Βιιιπποπ πιο 15 'Γοπο ιιοο!ι

οτιο!οιοτ Ροτιοτοτιοπ. 8οιιιιοικ πιο Τοπι)ιοτοοιιι· ο!οιοιι ποππ

πιο);ποπτ.ιοιοτιοτ Ροι·ίοι·οιιοπ οοιιιοοοοπ ινοτποπ !ιοιιπιο - οτε;ο!ι

εισΙι !ιοποιιιοππο Βιοιοςοτππἔ. νοπ Ροτιοι·οι.ιοππογιιιοτοπιοπ

!εοππι.ο ποτ ποπ ιν ο ο; τι ο τ'οο!ιο-νοι·οο!ιντιπποπ ποτ Ι.οιιοτποπι

οιπο;; (18 πιο) πππ ?οιιιοπ ποτ Ροτιοιο!τι!τ (4 Γο!Ιο) ιιοοιιοο!ιτοτ

ντοτποπ. Πιο ιπ!ιο!οτιοιιπιιοτ!ωοο ι.νπτπο πο!ι!οο!ιτ νοι·ιτοποπ.

Πιο Ροτιοτοιιοποιο!!ο ινιιτπο οπτινοποι· οιπιο.ο!ι ιπι): @οπι

!ι οττ'οο!ιοτ Νο!ιτ νοτποτει. (Ρ`οΙΙ ποπ Απποτπ) οποι· οτοι ποο!ι

ιπικοιοιοπ ποπ ινιιπποπτοπποπ. Ιπ 1! Γπ.ιιοιι ποπι οπ πιιτ Ι)οτιιι

τοποοιιοπ. Ηοιιιο.οπ ποπ Ρτιιιοιριοπ Τι·ο_ιοποιν'π ννιιτπο πιο

Βοπο!ι!ιο!ιΙο πιο ,ο;οπριιιτ, ποπποτπ οιιπο ποο!ι ο!!οπ Βιο!πιιπποπ

πιο πτοιιιιοτι:.

Ν.

‹Ζπτ Ρτοο;ο ποτ οροι·οοινοπ Βο!ιοππιιιππ ποτ

οοποιπιπο)ιπο. (Νι·.

Κ ο ο ο ιι ο τι: «Ιπο!ιιπιιιιοοπ !ιοι Ρτοπιοϊπνοτοιιοπιη;».

(Νι·. 88).

τω. ιιοοο!ιι·οι!ιι. 8 Ρο!!ο νοπ Ριοπιοϊπνοτοιιιιιπο· ποο!ι (ιο

πι.ιππ νοτποτιιοιιοπ Ρ!οιποιιοπ. Ζιι Βοοιππ πιο τγριπο!ιοπ Απιιοππο

ογπηποιτιο: Πο!ιο!ικοιτ, Βι·οοιιοπ, Ι)πτοιιιο!ι, Βο!ιντιπποΙ, Ττοοιιοπ

ποιο ιπι Ηο!πο, Βοπννοτποπ ποτ Βιιιιιιπο, Βο!ιιιιο)ι!ιοοο!ιννοτ

Ρτοπιπ, Κτοπηι!'ο ιπ ποπ Βιι(.τοιιιιιο.τοπ. Επι οπ).ιινιο!τοΙτ οιο!ι ποππ

ποπ, οιπο Ροτοοο, ποππ Ροτο.ιγπο ποτ Βιιττοιπικοι.οπ; οποοοτ

ποπι Ροι·οοι!ιοοιοπ οπ Ηοπποπ πππ Ε'ιιοποπ. Πιο Ε'ο.!ιο ι.τιπποπ

Ιοποποιιι ιπ Ηοι!ιιπο· οπο. Ποπ (Με, πιοιπτ. τω. πιιιοπο ποπ

!ιοιποπ ππι Γιοο!ινοτο·ιιιιιιιο·οπ νοπ Απτοπ εο('ππποποπ Ριο

ιποιποπ οοιιο!τοιπιποπ.

Ρ. Ν ο ντι οπ ο το ο !‹ ι: «Ποιιοτ οι.. Εττοποτ ποτ νοτιο!ο, νο

τιο!οϊπ, νοοοιιιο, ποτ ννιιιπροο!αιπ, ποπ ΒοιιοτΙοο!ιο, ποτ

Ιποποτ πππ ποπ Ρ!οο!ιτγριιιιο». (Ντ. 88).

τω. !ιιιππιο:τ πο, ποππ πο πιιπ 8οΙιιπποπ πιο Ειττο);οτ ποτ

νοι·ιο!ο, ποτ νοι·ιο!οϊο πππ ποτ Νοοοιπο ιπ Βο!πιτιι!ιπτοπ ιιι

1 τοπ-ζ

 

οτ!ιο!ιοπ. Πιο Ιπι'ο!τιιοπ πιιτ ποτ θ. (ὶοποι·οτιοπ ποτ Βοιπ!επιππτ

τιοΐ ποππ Κο!ιιο πιο ΒιΙπππο οιποτ ο!ιοι·ο!ττοτιοτιοο!ιοπ Ριιοι.οΙ

ιιοι·νοτ. τοπ ποτ ννιοποτιιπι ιπι): ποιοι.: ιιτοιτοτο;οιπιρΐο ννπτπο.

Βοι ποτ νοτιο!οϊπ ιιππ ιπ ποτ νοοοιποριιοποι ι'οπποπ οιο!ι πιο

ποιοπο Μι!ει·οοι·(;ο.πιππιοπ, πιο ποπι Ρποπ:οπι·οιο!ι οππιιοπ.!ιΙοπ

πιππ.

Βοι νο.ι·ιοο!!οπ ΐοπποπ οιο!ι Ειττοποτ, πιο οπ οποιι ποιο.ιιο; ιιι

Βοιιι!ιιι!τιιτ πο.τοιιπιοΙ!οπ - πιο !ιο!ιοπ πιο!ιιπ πιιτ ποπ ποιοπο

ετοιποιπ. Αιιποοιποπι οιιι νοτιο.οποτ πιο Ιπττοι:τοτ ποπ Βοιιο.τ

Ιοοιιο, ποτ Μοποτπ πππ ποπ ιπ!οο!ττγρ!ιπο ο;οιιιπποπ πππ ιπ Βοιπ

!τιι!ιιιτ ποοιιο!ιιοπ !ιοιιοπ. Πιο Ατ!ιοιτ ιπι: οοποποι·οπ ΠοιοιΙο

πο!Ι ιπ ιιοοιιπποτ Ζοιο οτοοιιοιποπ.

κιν. Ο τ! ο πι: «Ζιιτ Ρτο).το ποτ Ροι·ι`οτοοιοπ ποτ Πιοτιιοννοππ πιο

Βοππιοτππο πιιπ Αιιτοοιο». (Ντ. 88).

Αιιιοτ πιιπ-ι 27 ΓοΙΙο οπο ποτ Ι.ιτοι·οτιιτ πππ 8 οιο·οπο οτι,

!ιοι ποποπ οπ :οτ Ροι·ιοτοι:ιοπ !ιοιιπ Βιιιιιιιιιτοπ νοπ Ιποιι·ιιιποπ

τοπ ιπ ποπ Πιοτπο ποπι. Ετ πιο πιο ποιιο ιπ 8 (ιτιιροοιι:

1) Βο!ο!ιο, πιο ποππ τιποτε οπτιιο!ατοο!ιο!ιοπο Βιι.οι!ο σποτ.

Ιππποπιοττιτιπ

2) ΒοΙο!ιο, πιο πιο Απο” !ιοτνοτοιιτπιοπ

Πτοτπο οιποοιιι!ιτι νιιπτποπ.

8) ποιοπο. πιο ποιοπο Βπποπιοττιτ!ο πιο Αιιτοπιο ο;οιποο!ιο

ινπτπο.

νοπ πιοποπ 88 τοιιωι οποιο!ιοπ 28 οιιι' πιο Ιπνο!ιιι.ιοποποιο

ποππ ποτ θο!ιιιτο το”. Αιιοττ, 2 πο( ιπγοιτιο. ο οιιι' Βπποπιοκτιιιο.

1 Ρο!! Με Ρτο!οποπο ιιιοτι πιιπ Ι Ρο!! οιιι Τπ!ιοτοπΙοπιο

πτ.οτι.

()!ιο!οιοιι !αΙιπιπο!ι νοτοο!ιιοποπο ι4”πι!ο, ..πιο πιο ιιιιΚτοπιτορι

ποιιοπ Βι!ποτ οιιιοπποτ ποιιτ ιι.ιιπΙιο!ι. νοι·ΐοποοτ οοοοριιοτι νοιι

πιιπ ποππ πιο Ετ!τ!οτππο· Κο τι ο ιιι ο π π'ο. ποτ πιο ιπτπι·οπ!ιππο·

τι." Ποοτιιπινοιιπ Μγοιιιοττι!:ιο πποπιοτοπο ιιοππι.ο πππ οιιιοπ πιοπ

ππτο!ι Οιτοιι!οι.ιοπποοπτιιπποπ !ιοτνοτοοτιιι”οπο Οοποιπ ο.!ο !)τποο!ιο

ποτ Ιοιο!ιτοπ Ροτιοτο!ιι!ιτΜ ποπ διοτιιο !ιοποιο!ιποιο.

Ηιποιο!ιιιιο!ι ποτ 'Ι'Ιιοι·ιιπιο ορτιο!ιτ. οιπο ΟτΙοντ ιιιτ οιπο

πιπ,=;!ιο!ιπτ οπορο!τι:οιινο πππ !τοποοτνιοτοππο οπο.

Ιππο!ιοιπο;οτ.

ποπι ο!ιοττπιπ οιποπ !πιπετιπ οποιο ιποοιιιοπ.

Ιιιοιτιιιιιοπιο ιπ ποπ

Α. Βοτο!ιπιοπ π: «Βι·!:τοπ!‹ππι.; ποπ Θοιιπι·οορο.τοποο !ιοι

Κιπποτιι π» οο!ιπ!)ιπιο!ιτιοοπ Α!ι.οι·». (Ντ. 84, πο).

Ι. Κοπιιοτοννιτποπ: «πιο Ρο!! νοπ Λ!πτοπιο);ιι.!ιο».

(Ντ. 84).

Α. Οτπιπο!‹ι : «Βιπ Ρο!! νοπ Ιπιοπιι!ιοπιππ ππι οιποπι 15

ιπιιτιοοπ Μο.ποιιοπο. (Ντ. 84).

πι. Ο π )ιοι: «Ξο!ιπποινιιιιποπ ποπ Μοποπο». (Ντ. 85).

Ν. Κο τ π πο !ι ιι ι ο : ονοτιιιιι:ιιπιτ ιιππ Βο!ιοππιππο· ο" οποιο

ιπέ:!ιο,ρπ θοοο!ιΙοοπτ.ο!ιτοπιι!ιοικοπ ιπ Βιππο πιιπ Βοππ». (Ντ.85.

, 7).

Ν. Β ο ο ο ο ιι ο τ ο πι: «Ι)ιο ινιτιιιιιι(.τ νοτοοιιιοποποτ οιπο οιιι'

ποπ ιοοιιοττο Ηοτε ποτ ν7οτιπο!ιιιοτ». (Ντ. 88, 87, 88, 88).

Ρ. Ι. ο πι ο ο ο ιι ο οι): «Κοιποιπιοτιο Βτοιποοτ.!ιγ1-Ο!ι!οι·οιοττπποτ

ποππ». (Ντ. 86, 87).

Ι. Κιιο οπο: «Ρτιι!ιιο!ιτοποιοττιι ποτ Κοιι_ιππ!ικινο». (Ντ. 86).

Θ. Ποπ ιιιΙοιν: «Βιιοτιιπτ ιπι (πουν. Μπιτ.. ιπι πο!ιτο 1902».

(Ντ. 88).

Α. Ιπο!ιοτι: «Αποπι·γοπιο. ποτ Απ. ρπ!ιο.». (Ντ. 87).

Α. Κ ο τ π ο ιι ο π) ο ια ι : «Ε)ιπ Νοπο!!ιο!τοτ». (Ντ. 87).

Ψ. Οποιοι: «πιο Ρο!! νοιι Δπο;ιοπιο. ποτ ν7οπ).τοιο. (Ντ. 88).

π. ΒοΙοπ !τοπιοικι: «Πιο 'Ι'οπιπ- πππ Ογιοτοκιπι!ιοοτιο ιιι

Απννοππππο· οιιι' πιο ογιπροι.ιοοιιο Οριιτιιο!ιτιιο». (Ντ. 88).

Α. Ιιπ ντιπ: «Ποπ Κ οι·πιο·'οο!ιο τιγιπροοιπ πιο πιοο;ποοιιπο!ιοπ

Ποτ!ιπιοι ποτ Μοιιιοπιπο». (Ντ. 88).

Ν. .Τ ο ο ο ι π: «Πιο Ρο!! νοπ ι'τιιιιοοιι.ιο· οιποοιτοτοποτ 5γριιι!ιπ

ποπ Κ!οιπιιιτπο». (Ντ. 88).

Π. Ν ι τ ο Ι ο τ ι; «Μοτιιιπιπο.τ ποτ ιπ ποπ πϋ!ιοτοπ Ιοο!ιτοποιοΙτοπ

ιιοτποπποπ». (Ντ. 88).

Α. Ρο. πιωτι. «Πιο τ!ιοτοροπτιποπο Κ!ιπιπ πππ πιο θτπππ

ι'οτποτππποπ ποι·πο!ιιοπ». (Ντ. 89).

πι. Βο!π “ιι·ονν: «Ποτ οποιο οιποτ ποι.ιιτ!ιο!ιοπ Μιπο!ιππο·

νοπ οιι!οτοοο- πππ Ποτιποο!ιτοι πιιτ ποτ (ιο!!ο ιπ ποπ

Μο€οπ». (Ντ. 89, 40).



Ε. Β.ε.(Ιιτι; «Με ΑΙιΙιειιειτ.ςΒειτ άετ ιιετνϋεετι ειιι! ρενεΙιΙεοΙιετι

ΒτΙττετιΙιιιιιεειι ΙιεΙ Ηνετει·ιεοΙιειιιι). (Ντ. 88).

νν. ΟτΙοιν: «ΟΙιτοιιιε(ιΙιε ειττΙΒιε ΒτΙτι·ειιΙτιιιι,ιτειι άετ 'ΓιιΙιετι

ιιι ΙτΙἱιιΙεοΙιετ ιιπά ρειΙιοΙοεΙεοΙι-ειιιε.τοιιιΙεοΙιετ Βε:ιεΙιιιτι;».

(Ντ. 40, 41, 42).

Α. Βρειι,ε·Ιει·: «Πιε ΒεΙιετιᾶΙιιιι,ι.τ Μπεστ· ΜΙΙΙεΙοΙιτειιΙεἱὶιι

(ιιιιιεειι». (Ντ. 40).

Α. Ρ ε Ι.τ ο τν: «Ζννει Β'1ιΙΙε νοιι 8ει·ι1ιτιΙιεΙιειιὰΙιιιιΒ ΜΙ Ρνϋ.ιιιιο».

(Ντ. 40).

Β. Κ τι τι; «ΠεΙιετ 8εΙιετϋτιιιι(; (ΙιιτοΙι 8ιιεςοετΙοιι ΙιεΙ Κιιιάει·ιι>.

:(ΝΙ°. 40).

Ρ. ΚοεΙ.οννεΙτΙ: «ΑτιννεεειιΙιεΙΙ ειιιει· ιιιἰΙοΙιΙΙΙιιιΙΙοΙιοιι Ε'Ιϋε

εΙ(;Ικειτ ιιι άει· ΠιιΙτειι ΡΙειιτειΙιϋΙιΙε». (Ντ. 41).

Ι. Κε ν· Μοτο νν: «Βἰιι_Β`εΙΙ νοιι νει·ε·ὶ(ιιιιι,ε; @Με -$ρτειις

€εΙειΙιιο° μοι· σε». (Ντ. 41).

Μ. Ι ε ε. τ ε ο Ιι Ι Ια: <<ΕΙιΙεειιιοιι6εε Ετιτ:ΙΙιιάιιιιε, (Με θεειοΙιτεε,

ΙτοιιιρΙΙιΙει·ι ω( ειιι·ι(;ει· ΜειιιιιεΙιιε ιι. Ργεετιιιο». (Ντ. 41).

Ο. 8ειΙειιΙ: «νετειιαΙι άετ ΒεΙιειιᾶΙιιιητ άετ Ι.ιιιιε_ειιιιιΙιετΙ‹ιι

Ιοεε ειιι. Με” πι οτε Ι('εοΙιειτι 8ει·ιιιιι». (Νι·. 42).

Ρ. Κοτο Ι των: «Ρι·οε·ι·εεεινε ΜιιεΙιεΙ:ιττορΙιἰε Ιιε) οιποιπ Ιθ

_)ΙΙΙιι·ι(.τειι ΚιιεΙιειι». (Ντ. 42).

Ν. Βιο(ιεΙ: «Με )νιτΙ:ιιιι,ε; άεε Αττομιιιε επί άειι Πετιιι».

(Ντ. 41). (ΨοτΙειιΠεε ΜιτιοΙΙιιιιε;).

Ε). Η ε τι ο νν ι Ια ο ιν: «ΡΙειιτΜεοΙιε Ητειιόετε». (Ντ. 42).

νν. ΒειιιΙενι·εΙει: «ΠεΙιετ (Ιιε (επειτιιετ:Ιιε Κοιιττε.Ιαιοιι άεε

Ηεττειιε ΙιεΙ ννετιιιΙιΙΙΙΙετιι τΙτιταΙι άεπι εΙεΙατιεοΙιειι 8ττοιιι».

(Ντ. 48).

Β. Ψτειιετι: «Βεάι)τε.Ιο Β(εΙιε.ιι(ΙΙιιιι(.τ άετ Αρρειι(ιιειιιε ινεΙι

τειι(Ι άετ Ι.εΙειιερει·Ιοάε». (Ντ. 48).

Α. Ο ι·1ονν: «νντεάει·ΙιοΙτε ΤιιΙιετετενι(ΙΙ(Μ». (Ντ. 48).

ΙΝ. Η ο τωι1ο ω: «Βε)ιειιεΙιιιι); (Με 'Ι'τεοΙιοτιιε πιιι ννΙ1εει·ὶεετ

Ι.6ειιιιε νοιι ΒιιΙιΙιιιιε.τ ιιι θΙντετιιι ιιιι(Ι Π., ννε.εετι.<τετ

ΗϋΙΙειιειεΙιι- ιιιι(Ι ΙεΙιΙΙιετΒειιΙϋειιιις». (Ντ. 48).

Μ( Κετιιι):: «Ρετισει·άιι.Ιε ειιι! ειιάετε οΙι)εΙττΙν νντιΙιτιιεΙιιτι

Βετο νετε.ιιόει·ιιιι€ειι ει.ιτι Ηετεειι ΙιεΙ Αιι8Ιιιεῇρεοιοτἰε».

(Ντ. 44).

Α. Αυ ιιίτΙονν: «ΙΤεΙιει· (Ιιε Ζιιι·ϋοΙ:Ιιο.ΙΙιιιιε άεε Με ιιι άετ

(ΟεΙιετιιιιιτ.τετΙι6ΙιΙο». (Ντ. 44).

Β. Ψτε‹ιε τι; εΒεειο(οτειο» εντεοΙ‹ε ΗειΙιιιι).τ άεε Μεεωε.τιιι

νοτἴεΙΙε›. (Ντ. 44).

Κ. Ν;) Ι Βι.)ιι ο τι : «Ζνι·ει ?Με νοιι ρι·ιιιιτ(.ι·οπι Βιιιι(τειιΜιι·ειιιοιιι».
(τ τ. τ .

Ε. Το.ννιΙάει·οιν: «Τι·ειιερΙειιιε.πιοιι άετ Πτοτετειι πιιι

Βιετιι·ρειιυιι ε" Μεεε ΙιεΙ 'Ι'οιε1εκετιτρειἰοιι άεε Πιοι·ιιε

τετιιιιοιιιε 118621 νΙ'εττΙι οι πι». (Ντ. 44. 45).

Α. Β ο ιιι ε ιι ο (ν: «$νρΙιιΙιε άεε Ηοτ201ιε». (Ντ. 45).

8. 8 ιι ο Ιι ε τι ο νν: «ΗεΙΙιιοιιιιιιοτιεοΙιε ΖννειιςενοτειεΙΙιιτιε;ειι».

(Ντ. 45).

Ε.. ΒΙιιπιειιοιιι ιιπά Ε. ΝΙεΙεειι: «Με ιιιοΙ.οτΙεοΙιειι Ζωι

ιτειι ιιεε Οει·νιειιΙιειΙεε άεε ΒΙΙεΙτειιτιιετΙτε». (Ντ. 46).

Κ. ιν ι Ι Ι τι τι επι: «Με Βεάειιιιιιιε· ᾶετ ΒιιιιεΙΙιγΙετιιι6οΙιειιτεΙάε

ΙιγάτεεΙαιοιι ιιπά ΙΙιτε ΒειΙεΙιιιιι€ ιιι άειι ειι(Ιετιι ΡειτΙιειι

ι·ετιςειιιιετι ιιεε Ηε.τιιε». (Ντ. 46).

Α. Ι) ι· ε Ιι οι ινε η Μ: «νει·εΙοιεΙιειι4ε ΒεοΙιεεΙιι.ιιιητ ΙΙΙιετ άιο

νΙ(ετιιιοΙιΙΙιιιιι Ιιε) ειιιΓε.οΙιειι ιιπά Ι0-20-8ιτΜιεειι Βιι12

ι.νε.ιιιιειι. (Ντ. 46).

Ψ. ΚοτειιεεεΙιεννεΙιι:

(Ντ. 46, 47).

«Ι)νεετιτετιε ιιι άετ Μειι(ΙεεΙιιιτει».

5. Ν)Ιιοιι ο ν): «Βε!ιπτιάΙιιιιε; άει· Πτετεετιιριιιι·».(Ντ. 48).

θ. 'Ι' ιι τ τι ο τ: «Αιι€εΙιοτειιε ΚιιΙεεεΙειιΙτεΙιιιαιτιοιι». (Ντ. 47).

Ι. ΘιτςοΙενν: «Βιιηινειιι άει· ΒτιιετΙιϋΙιΙε από (Ιιε οροτειινο

ΒΒΙ18.Π(ΠΠΠΒ' εΙεεεεΙΙιειι». (Ντ. 47, 48, 49).

Ιδ

)

Ι. ΚιιΙειιτετιε.τι2: «ΠιιιετΙιιιιάιιιη; τω· Ατι. ('επιοτκΙιε ιιπ

Η ιι ιι τοτ'εοΙιειι Κατω». (Ντ. 48).

Ψ. Ο τισ ιν: «)Ν(εάετΙιοΙτετ Κε.ΙεοτεεΙιιιιι.τ ΙιεΙ εΙιεοΙιιι νετειι);

τειιι ΒεοΙτειι». (Ντ. 48).

8. Ο ε τ. τ ο ιν ε Ιιι ι: «Ρτεειιιιε Με Ι'τΙιΙιεειοιι Κιιι(ΙεεεΙ(.ετ». (Ντ.48).

· Ν. 8ει.ιν εειιι: «Μεεε νιεοετιιιιι ιιινετειιε». (Ντ. 48).

Ι Ν. 8 (τι). ε Ιι ο νν ε Ι( Ι: «Ζιιτ ΡΙιγειοΙοεΙο (Με Πειι·πτιε». (Ντ. 49).

Ι. πω”. «ΣνΙο(ιετΙιοΙτο ειατειιτετἱιιε ΒεΙιινειιεετεοΙιεΙ“Ι».

(Ντ. 49).

Ι. Ι.ερΙιιιεΙτι τι. Ι. ΗΙιεειιΙιννΙΙ_Ι: «Ι)ιεΕΙιοΙοτειιιΒιι.ΙΙιι».

(Ντ. 48).

. Θ. Υ οε ε: «Σετ Ι.εΙιτε ϋΙιετ 'Ι'ετιι.ιιιε». (Ντ. 42).

(

)
)

 

Ε. Ο ει. ε ρ ο τ - ΒετΙΙτι : «Ι3εΙιειιάΙιιιι); άετ Ι)ΙεεειιεεεεΙιννϋΙετει.

(Ντ. 50).

Ε. Β ιι εεε): «ΜνοεεΙριιιε;ΙΙΙε Ιιτροι·τ.το)ιΙιΙαι.». (Ντ. 5θ).

Ν. 8ιετιι: «Ζιιτ ΚεειιΙειιΙτ άετ ΒεΙιειιιὶΙιιιιε άετ ΡνΙοτι1ενετ·

οιιΒετιιιι(τειι». (Ντ. Μ).

νν. Η ε. ι( ιπι ο ι.ν: «ΑιιιριιΙ.ε.ΙΙο ρειιΙε ννοε;ετι Κετ2Ιιιοιιι».(Ντ. 5Ι).

Α. Η ο τ. ο ιν ε ο Ιι'ι ε τι Ιι ι ΙΙ ο π): «ΠεΙιει· οιιιοπι ΗΜ! πιώ( ιιιιιιΙι

ννειεΙιειτοτ ΙτιίεΙττΙοιι». (Ντ. 51).

Η. Βε)εΙι; «ΠιιωτειιοΙιιιιιεειι Μπιτ ει.. ΒεΙοι10ΙιΕΙ1Ι1ε ιιι Βεττ·

ιηιεΙεΙιειι ιιεε ϋΙιει· (Με ΡΙιοιοιιιειετ νοιι Η( Ι ιι ε ο τι». (Ντ. 62).

ΙθΙΙ5. Ντ. Ι-2ϊι Με!.

Ρ. ΜεΙΙΙτονν ιι. Ε.. Ριεεει.ι·εΙιοννεΚΙ:

εειιι». (Ντ. 1).

Τ). Κ Ι ε ο Ιι ο ιι ε Κ ι: «Αιιτ.ΙΙιεΙαετΙεΙΙε ΒιεειιεεΙιείτειι (Με Νεττοιι

ειιΙιΙιοι·Ιοιιιιι Μιά ε)τιΙ);ε ΒεπιετΚιιιι).;ειι ΙΙΙιετ (Ιιε Αιικνειιιιιιιι):

4εεεεΙΙιειι τα (ΙιοτειρειιτιεοΙιειι Ζννετ:Ιτειι». (Ντ. Ι).

'Ι' Ιι. Ο ιιι ε Ι τ ε σ.: Ιι ο τι Ι‹ ο : «νοΙιιιιιιιιιοτετ τω· ρει.ΙιοΙοττΙεοΙι-ε.ιιε·

τοιιιΙεοΙιε ΖννοοΙιε ιιι άετ Αιι(Ιιι·οροιιιεττΙε». (Ντ. Ι).

«Νειιτοιι ειιΙιΙιοτΙ

Μ. 8 ο Ιι εἰ Ι: ε ι)ν ι ι ε ο Ιι: «ΑΚιιιοειε εΙ)τετε». (Ντ. 1).

ΙιεΙ 'Ι'τε.εΙιοιιι».Α. Ν( ε. ε ε) ιι τι τι ε ΙΙ τ: «ΒϋιιφειιτΙιει·ειρΙε

(Ντ. 1).

ΜΙοΙιιιονν: ‹Κοιιεετνειἰνε Πνοιιιο(οτιιιε ννΙΙΙιι·ειι(Ι άετ

$εΙιννιιιι€ετεεΙιειΙΙ». (Ντ. 2).

8.

Ψ. Ο ρρεΙ: «ΒεΙιειιἀΙιιιιττ (ΙΙ-π εΙΙι·ΙΒειι ΜειιιιιΒιιιε>). (Ντ. 2).

Α. Ν( Ι τι ο τ; ι· ε.‹Ι ο ν: «ΠεΙιετ (Με ΙΕΙιιΙΙιιεε ειιιι)ζετ Ιώιιει.ΙιοΙιετ

Ρει·ΙιιιιΙιτεΙ άετ ετοιιιε.(ιεεΙιοιι ΒοΙΙιε ειιι! (Ιιε νετ(·Ιειιιιιιε·.

(νετ). ΜΜΙιειΙ.)». (Ντ. 2).

Θ. Ο τΙο ννεΙΙΙ: «ΠεΙιοτ (Με ΒειιεΙιιιιιρειι άετ ΒιιτοΙιΓεΙΙε ρε

τεειτ.ΙΙτειι Πι·ερτιιιι(ςε πιιπ. άετ ΑεΙινΙΙε (Με ΙΙ([ειςοιιε». (Ντ. 2).

Ι. Β ((11 ι ιι : «Ζει·τειεειιιιε άετ νεειιιεΙννειιά ννϋ.Ιιτειιά άεε θοΙΙιιε».

( τ. 2).

Ψ. Β ο ο Ιι τ ετ ο νν : «ΙΤιιι·οΙιτ νει· (τειιιόειιι ΒΙἱεΙτ». (Ντ. 3).

Ν. 81εΙΙι ιι8ΙΙ:: «ΜιιΙε.τΙε ιιι άετ $ιιι)(ιτ. 8ο(.εεΙιΙ ιι. ΠιιιτεΙιιιιιμ.

( τ. ).

Ψ. 0ι·Ι ο νν: «ΒαΙιιιιοΙιοΙτιωτι άετ ννοΙΙιΙιεΙιειι Β0€Ι€6Ι1ΙιδΙιΙ0,

Βιεςιιοεε ιιιιιὶ ΒεΙιειιιᾶΙιιιιτε; άετεεΙΙιειι». (Ντ. 3).

Ι. Ε' ο (Ι ο τ ο π: «Αειιάετιιιιε άετ ιιιοτρΙιοΙοεΙεοΙιετι Βεετειιά·

ιεΙΙε (Με ΒΙιιιεε ννεΙιι·ειι(Ι άετ ΟΙιΙοτοΐοτιιιιιει·Κοεε». (Ντ. 8).

Δ. Ρ τι ννΙ ο νν ε Η Ι: «Ο)ιι·οιιιεεΙιε ΠιρΙιΙΙιετΙο ιιπά ΠιρΙιΙΙιετοΙά

άετ ΒριΒΙοΙΙΙε». (Ντ. 8).

Ε. Κ13 1:24: «ΕιιιςΙετιε ιιπά ιεΙ.ειωΙιΙιεΙιε Πιι(ΜιιςΚείτ ευ Μεεε».

( τ. ).

Α. Β τι Ι ο ε· ι: «ΗεάοιιεΙ-ΟΙιΙοτοΙ'οτιιι-ΝετΙτοεε».· (Ντ. 4).

Μ. ΒΙε ιιι45τει:Ιι: «ΒεΙιειιἀΙιιιι); άετ 8ο(ιΙιτεε πιιι; ΒιιάετιιιοΙ».

τ. .
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Μ. Κιτ επετονν: «Ο1ι1τιττε1εοΙιε 12ε1ιευτ11πτε Ισε1 11τ1ττωτ1ιτι1

μου άετ Οπ11ευκνεεε». (Ντ. ό. Ό. 7).

Ν. (11ιο11ττ : «Ζιιτ ΟΜιτο.Ιττει·1ετ11ε άετνετννιιπάιιτιεοπ ννΙΙΙιτευ(1

άεε τιιεε.-10.ρ. Κττεεεε». (Ντ. ό).

(Ν. 8 τ:Ιι ιι π: ο νι· ε. - 21ο Ι) ε τ: «ΠεΙυετ (Με ΜΙττετἰε1ἀειι Πετιπ

εο1ιτι(τ.ειι άεε ΒΙιιτ(ΙΙστ1τιει». (Ντ. 14).

Ν. Ρ ο ε ε; ε τ: ρ ο (ι Ι : «Ρτ1ιτι11τεε Βιιι1οτΙιε11οπ1 άετ ΡΙε11ι·.ει».

(Ντ. 14).

ΙΝ. Β ε: Ι: ε τι (τ ε11‹1 ε ε: «Ατιιτετ (τε1ειι1ττΙιεπωω1εωσε Ι)ε1ε1ττειπ Ρ. Η τ ο ε ε: 1ι τι Ι ο »ν τι Η 1: «'Ι'τωιων.(.1εοΙιε νετΙε1.2ι1τιτ.τ άεε Νετν.

81).ιιττ11ηετ». (Ντ. 5).

1. 1)111 ο τι: «1) Πτι Ε'ε11νου ρεπεττ1ετεπτ1ετ Βαι1ο1τννιιιτι1ε 11111:

νοι·('ε11 άετ νετ1ειττετι 1)ϋ.τπιε τω) 2) Θε1πωε1ίτιιΙττιιτ 11:11:

1..Βε1οτι άεε (Ξε1ι1τι1ε>>. (Ντ. δ).

Α. Κετεε111τι: «Πιτ ?ΜΙ νοιι Απε1ιν1οε1.οπι1εε1ε». (Ντ. θ).

1. Ρ11ετι Μ: «1.ο1τει1ε_ Ατιειεττ1ιεε1τιττητ πι". Κο)€υ.1υ στά

Αάτειι8.11ττ». (Ντ. θ).

Μ. Βετεε ΜΜΜ «Βε1τε.υά1ιιτε νοιι Μοι·ρ1ι1η1ττετ.Α11το1το

11Ιτετιι πιιά Βειιε1ιει·ιι άιιτοΙι Ηγρτιοεε>›. (Ντ. (ό, 7).

Ε. 8 11 ε Ισ τ ο ιν ε Ια 1: «Πε(›ετ (Με εεΙττετοτ1εοΙιε '1"11.(:1€1τε1(: άετ

Ρειτοτ1ε». (Ντ. 7, 8, θ). '

Α. Ε! ε) ε11 τ. τι: τι τι τι : «Ζι1τ Ρει(.1ιο1ο);Ιε άετ Ν1ετετ)». (Ντ. Τ).

Α. Αιτιι(τΙενν: «Ζυτ Κττειι1ει11: άετ Μ8110ττ118.€188Π 118.011

ΖεΙ1ιτετττ·ε.1τιΙοτιετ». (Ντ. '7).

Ρ. Β ε τ τι τ 1 τι ε 1τ 1: «Βε1ιεπι11ιιυ(.>; άετ ΒΙειεεηννυπάε ι1ε.οΙι θεο(.Ιο

Μαι». (Ντ. 8).

1117. 21τι τι τ τι ο 1ι ε. ΙΙ στν ε ; «ΠεΙυετ ειρετ1πτει: (.εΙΙε 1.εΙυετο1ττ1τοεε».

( τ. θ).

Μ. Μ ε ε ε Ι ο νν ετ 1: <<νει·1εττιιιτρ· (111το11 ε1ιτειι Τ1ε:ετ». (Ντ. 8).

Ψ. Μ ειΧἱπι ων: «ΜΜΜ ρεπι1ι1111τ11 ρεττιπι€πτω 1ε.ϋ11ωε)οτ1ε

ι1ε:ατΙ». (Ντ. θ).

Μ. Μ οεΙιτι.1ενν: «Ιιιιρ('υιτε νοιι θοτιο1το1:Ιτετ1τιι1(.υτεπ αυτ'

Κτιι11τιο1ιετι απο. $ει·ιιιτιτΙιετιιρἱε». (Ντ. Θ).

τ). Ι)νεττττε1 τω! Ν. ΒοΙονν)ενν: «11πυ)τει1ενρ1111(α».

(Ντ. Θ).

Ν. Μ π ο Ιι 1 η : «ΠεΙ)ετ (Πε Βεα1ειιιιιτ(.τ ἀετ 11τΙ:11ε1τ1τε((: ΜΙ

ιπιι1τ1ρ1ετι ΚοοεΙτετννι1εΙιετυπεετττ. (Ντ. 10, 11).

Ι. Β τι νν τι ‹1 ε 1‹1 : «Πειτε Βο11Ιο1ττπι1 άετ $νι11ον1εϋ.ιιτε (τι Κϋτρετ»_

(Ντ. 10. 11).

Ν. Ρ τ ο ε ο τ ο νν τι Ια 1: @Ντε Βετο Μετ.1ιοι1ε άετ Ιϋτει1τρο.τ1οιι

(Με Πτετιιε1ττε1)εεε ρετ Ιερε.τοτοπι1τιπι. (Μοι·11111ωτΙοτ άετ

Ψετ(1τε1ω εο1ιε τι ΜετΙτοιΙε)›.

1. Κ11τ1τιτ «ΚΙΙιιετ11οΙιε Κιι1ιιιτειι νοιι 1.ερτεΙιε2111ειτ πω! Με

ννττττττ άεττεΙΙ)ετι τω( '1'Ιετε». (Ντ. 10. 11).

Η. Β8.(11112 «Ηνυποεε ιιεά ΡενοΙιο(Ιιεττη)1ε (Με Α11τοΙιο11εωιιε>_

(Ντ. 10.11).

Σ). Ο11εΙι ο νν: «ΠεΙ)ετ Με θτετι2επ άετ Βε1ιεπι11ι1τε; (Με 'Ἑτα

ο1ιοικιε άιιι·οΙι Πτιιε1‹». (Ντ. 10, 11).

Π. Ν11το1τ1τ1: «Πειτε Ε111ε1ε1εωτιις Με) ΠιιεΙϋεΙτε(1(.11ειι».

(Ντ. 19, 11, 12).

1). Μ 1ο 111 π: «ΕΧ(ι·ει1(ετἰιη;τπν1ὰἱτΜ

ΜΜΜ». (Ντ. 12).

Ρ. 1311)· ετ1ι1εΜ: «1ιιι111αιτ1οτι 1111· (Με Αιιτ(ϋ1ιτιππε νοιι 11ο.

(111ω.1ορει·κι1οπειτ τε( 1·Ιει·ιι1ειτ ιιτιο1ι Κοο1ιετ π. Β ειε ει(

ιι1». (Ντ. 12).

Ν. 8 τ τ· τι ε 1ι ε ε 1‹ ο; αΙΙ(1τ1τιιτιτ.τ άετ ΒΙτιετιτι1τ(ε1 τω( Με Βε1ττε

(ποπι άετ Μεεετιι1ι·ϋεει)». (Ντ. 12).

τω. ειιιε(τεκτεεευετ

Ν. Ρ ο Η τ ο νν ε. Ιτ 1: «1ΐτ(τευτετ1ι1ετ·τιν1ό(Μ(: ΙΜ 8·1ε1ο112ε1(1ε Βε

ττεΙιετιι1επι ΠτετιιεΙαιι·2ιοοων. (Ντ. 12).

Α. Κτιτ ΜΜΜ: .νω.τ (ετ ε1η Κἰπ‹1 ε;εειιικ1 από 1101°1118.1.?1)

(Ντ. 18).

1.. Βρε.εε1τ1: <1)ετ 111τι11τεε.άεε Πι·εε1τιε στι( Με Ηετι1εΙ(1ιιτε 1

πω). (Με 8ει1:ιε». (Ντ. 13).

Ν. Ρει.τονν: «Ε"11ττϋτε ΡιτειιπποηΙο». (Ντ. Η).

Π. Μ ο τ ο ε ο ν· «ΑΠοττΜ118 1.:ητε άεε Β11τιτ1τΙεττττε Βήτα 11τννο.οΙι

εετιεπ». (Ντ. 18).

.στα

1ετνιι(τ. 1Μετ.». (Ντ. 14).

Β. Κ τ τι ε ο 11 ε νν ε Η 1: «Β1ιτπιιιυεΙΙε Βτννε1τ.ει·ιιτητ άετ ()ετν11

ννϋ.Ιττειι(1 άετ θε1)ιιττ.». (Ντ. 14).

1. Νε.τειι·ο νν από Α. 8οΙιννε.τ2: «Πρ(τΙετιιΙο10:1εεΙτετ ΙΙΙ)ει·

Με 17ετΙ)τε1τιιτη.τ άετ Μ8.18.1°1ει (τι '1Ηιεε1ι1τειιτ». (Ντ. 14).

ΙΝ. Μετ.τννεε κα: »Α1τιπε 1τττε1τ(:1οιιεΙττειιΙ:1ιε1(επ Ιιι άετ:

τ(Μ(1εοΙιετι ΗΙειτιεττωτεοΙ1ιι1επ πιιά άετ Κε.ι:ιρ( @του (Πε

τεΙΙ)επ». (Ντ. 15).

Α. (Με 1.ειιεε: «Ι·Ιετιι1ε άεε '1'τοιιτωε11°ε11ε». (Ντ. 15).

Ν. ΙΙΙ( ο 1 1τ ο νν 1 τ ε ε 11: «Πε1τετ άειι Μ60118.Ι118111118 άετ Μπειτ

(τει1αιιι·». (Ντ. 18)

(ν. Μ ε η ε ο Ιτ11‹ ο (ν: «ΑετΙο1ο).τ1ε άετ Ιά1ορει1εο1τεπ ΡΙιει·ντι

Βετι1εΙ)ε2εεεε». (Ντ. 16).

Β. Η 11881 τ εε 1ι: «Πε1ι1ποΙιο1τ1τιιε Ιιι τ1ετ Τοτε». (Ντ. 16).

Ι. (Ι ε 1118 1 ε: «Βει·υττι(11ετε.ρ1ε άετ $γρΙ1111ε». (Ντ. Π).

1. 111€:: ε1(ι 11 1: ε: «Ητιτ2ϋιικ111εΙιε Α11'ε1ττ1οιι Ιπε1ττι Βντιπρ1τωι€Ιοω».

(1 Γ. ).

Ε. ν. 1.1ιιΒετι: «Ειτ(:ται1τει·1ι18τε.ν1ά1τ.ϋ.1. Μ( ευε).τεττετε,ευετ

τττωτι». (Ντ. 17).

Ν. Θε.ο1ι ειι·ονν: «Ιω (Με ΑτιννεεεττΙιε1τ άετ Βιιιιετειο(ϊεε τω

νΙνΐ·τητ11ε· τω· Βιιτει:ε1ιιιιη; 1τν:1ι·οΙντ1το1τετ (τ11Ιιτιιι1εεο».

( τ. 17).

Ν. ΚΙο(1ιι1ττ1τ1: «Ροι·τη (πιιά Μ.8ετιιιι);; άετ θτυ.ιιιι1Μ1οπεπ

τιι άειι ν1ε1Ιτετι11τειι ννε1ετειι Β1ιι(1τϋτρετοΙπειτ». (Ντ. 17).

'1'1ι. 11οπι ειπ ο νν: «1)ετ Β1τειιττε1τε.1τ (Με ΡΙΙιετ άετ ΑΙτ(.ἱιιο

τπν1ιοεε». (Ντ. 16).

Ν. Οτ!οννεΙ‹1: «ΡνεΙ1τ.1ε Με Κοωρ111ω.τ1οι1 ννϋ.Ιττει1(1 άετ

8οΙιν·επτετεο11εττ.». (Ντ. 18).

νετ. Ο ρἶὲ: «Ζιιτ Τεο1τι11Ιτ άετ Αι11ε(τιιιη; £161°Μ88811118181$.

( τ. ).

Η. 811 ε Ι) τ ο νν ε Η 1: «ΠτιπετειιοΙιιιτε άετ ρΙευτ1ι1εεΙιειτ 11τειι(ΙΜ.ε

Μ( '1'υΒει·1τεΙΙ)ετ111εη». (Ντ. 18).

1.. .Τ τι τ ο Ι) τ: ο 11 τι; «ΒετιιεΙΙε ΑΙ)ε(1ιτειιυ. (Ντ. 18).

1. θ ε Ι ο τι Ι; ο νν ε Η 1: «Βε1ιτιπ(1Ιυτης άεε

ἀ1ι1ιτυ. (Ι(οτ1. ΜΙΙ.(.Ιτ.). (Ντ. 19).

Ν. Ο τΙονν: «Γ11)τοιιτνοπ1 (Με Με. το(.ιιικ1. ιιτει·1». (Ντ. 19).

'1'τειο11οωε ΜΙ: ΒΙΜ

Β. 81ττιτιἱτ21‹ν; ‹<ΠεΙ›ετ Α1εκ1ιιε Ιω Β1ι.ιτε άεε τὶετ1εε1τειι

Οττ.τειιι1ειτιιιε». (Ντ. (θ).

Ο. .Το ε11'ο νν: «ΗΜ Με Ρ1Μετι18. 1.νωρ1ιε·ε188εε?» (Ντ. 19).

Τ. (111ετε.εονν: «Πε1)ετ άεπ 111ι111ιτεε άετ ΙΙ'οτττωΙ1ιτε τω( νετ

(Ιϋετ18·ιε ΟΙιο1ετο.1ιι11ιπτειι». (Ντ. 19).

Ρ. Με 1ι119τι: «Ζεττεἰεευτις άετ νεΒ·Ιου. νι·ϋ.1ιτειιά Με Οο11:ι1ε».

τ τ. .).

Α. Μ ε. τι Κ ο νν τι 1τι Π: <‹ΠεΙ›ετ Με νει·Ι)τεΕτυπε άετ Μο.1ε.τ1τι (1ιιτοΙι

Μ(1ο1τοιι». (Ντ. 20).

Ν. Η ο τ ε ε τ τι ε κ: «ΠπτετειιοΙιιιιι€ άετ Γεεεεε τω( ΟΙιο1ετε.

ν1Ι›τἰοτιεπ». (Ντ. 20).

. Ρ.1ννειιιονν: «Πτ·('ο1);τε1εΙιε ΒεΙιτιυἀ1ιιτη; ε1ιτεε 1(ο.11ετ νοτ:

Ιτι(ε1ττΙοτι όι1ι·οΙι

(Ντ. 20). .

Βωρ1ιν1οτο1τ1τιιε ειιιτειιε Με θο1Ιετεο1>›.

Ξ Α. 81 τι τ. ο τν ε τ ο τν : «ΟειτΕεε άεε Η:.ιιηι11ετε πιιά Βε1τετιιΙΙι1ι18·

(1ετ·εε1Ι)ει1». (Ντ. 20).

Ν. 117 ο το τι Κ ο νν : «Ο111ττττε1το1ιε 11εΙιειιιτΙΙι1πε· άετ Βτοικ:1ι1ε1τ-·

 

-&1

ΜΜΜ». (Ντ. 2(1). ·

·ἔ-_··--τ---τ~ -- - - -Ἐ--ὲ- 4::1_:._. - -Έ-. -ἡῖ-..-τ ΪΜ`-#"
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Π. Ν ι Ια οΙε)ι): «Πιιιιεετεεε)ιι @με Με Ο)ιο)ετε )ιι Γε)ιτι

Με». (Νι·. 21).

)
Ρ. Ηιι))ετ: ιιιι δει)ιτε 1901».

(Ντ. 21).

«Πιε θ)ιο)ετε. ιιι Βιιτετοιν

Ι. ()ϋ)ιει·ι;: «Πε)ιετ άιε Βε)ιειιι))ιιιις εετ Ο)ιο)ει·ιι». (Ντ. 2)).

Ι. Τ τι ιιι ιι ιιι ει ο )ι ε ιν : «Πε)ιετ (Πε Βε)ιει.ιι())ιιιις άετ Ο)ιο)ετε».

(Ντ. 2)).

Ν. Κ ιι Ι ι ε) τι Κ Μ): «Βε)ιιιεεινιιιιόειι ω· Βπιιο)ι)ι6)ι)ε». (Ντ. 2)).

Ν. Βει·εε τ. ιι ε νι): «Πτι Αεε;)ιιιιιιυ.).)οιι )ιετνοι·ι·ιιίειιι)εε Βενι

εειιιρερ)ει· ιιτιε (Πε Αιιιι·ειι()ιιιιρτ ‹)εεεε))ιειι ειιι· Ετ):ειιιιιιιις

εει· Ο)ιιι)ει·εν))ιτ)οιιειιιι. (Ντ. 22).

. .Ι ο 8)ΐοι)ν: <<Πε)ιει·ιτ)ιτ άετ Ι.νιιιρ)ιε Με Β)ιιτ )ιει ινιι·)ιε)

τ)ει·ειι». (Νι·. 22).

Α

Μα

Ν. Β ο ε ο Ι) ιι Ιι ο ιν ει: «Βε.Μετ)ο)ο2)εο)ιεε Μ) άετ Αρρειιά)ει

Μ». (Ντ. 22).

Ι. Κ ο ε Ι ο νι· ε ): ι: «Πε)ιετ Με νετιι)ι)ιιιιιε; (Με ()ιιιειιιιιιιι ιιιιήιιε

ειιι (Πε ))ειιτ·)ιινειι()». (Ντ. 22, 2)), 24).

δ. Μ ιι τι ἰ ιιι ο ιν) ιε ε )ι: «5ο)ιινε(ε)‹ιιιε))ειι». (Ντ. 22).

Π. Β ει)ιο)οτιι ι: «Βριτοο)ιειειειι Επι) εετ ).ιιειι». (Ντ. 28).

Α. Κ ο ι ε ο )ι ε ιι ο ιι: «Βε)ιε.ιιι))ιιιι); εετ ει.)ιιιιειι τετι·ορ)ιει·νιι

(.=;ειι)ειι Α)ιιιιεεεε». (Ντ. 23).

Α. Κοι·ιιπ)‹)ἑ «Με )οοει)(ι))808).)188)8τε))()ε ).νιτ)ιιιιιρ; εεε

)))2)τιι))ιι». (Ντ. 23).

Ε). Η ιι )ι ) ιιι τι ιι ιι : «Πιε ()εειιιι)2)ει·ειιεε ν)Ι)τ)ιιιιιε· ω· Νερ)ιτ)ιει».

(Ντ. 23). 2

Η. 'Ι' ε ο )ι ) ε τι ο ιν: «Βριτοε)ιεειε. ριι))ιάει». (Ντ. 24).

)(_ ιν τθ(|θη; «50)ιιιεενει·)ειιιιιιε;ειι ι)ιιτο)ι (Με )‹)ε)ιι)ιιι)))ιτἱεε

_)εριιτι)εο)ιε θεεε)ιοεε». (Ντ. 24).

Ε. Πειιι ει: <<Αρρειιά)οιι)ε ιτ)ι)ιτειιά ε)ιιεε Τι·ιι)ιιιε». (Ντ. 2)). [

Ι. Ε ινειιο)ι πιιι·: «Ιιι)ε)ιι)οιι νοιι Βιι·νο)ιιιιιι. ειιΙΙ”. νετ άετ

(Σ)ι)οι·οιοι·ιιιιιε.τ)ιοεε». (Ντ. 24).

Ι. 8 τι ιν ι ε ο )ι ε ιι )τ ο: «Πει ειε)Ιιιιι,<; (Με 8ε)ιιιτ)ε.ο)ιεετιιιιιιι>.

(Ντ. 25).

Π). Η ε τι ε ο )ι ι )‹ ο ιν ; «Β8Π1))1ι)1))))Β' άεε 8ε)ιει·)ιιε)ιε ιιιπ $ετιιιιι».

(Ντ. 25).

θ. Κ ο ιι )ι ε ιν ιι ι )ι ο ιν: «Πε)ιει· (Πε ιιιιι.)ιτ)ιε)ιειι Ρε)ιι()ε εετ

Πε.)ει·ι:ιιιι))ο)‹ειι». (Ντ. 25).

ιν. Β)ειιε)‹): «Βε)ιιιιιι))ιιιη.χ νοιι Βο)ι)υ.ιειι ιιι)ι Ηγριιοεε».

(Ντ. 25).

8)ιιιτιιιι) ε)(ιιεε)ιετε)ννιι ι ε)ιειιε)‹ἰο)ι )ιο)εειιε).

()ιιιιτιιε) )))τ θε)ιιιτ)ε)ι))))ε ιιτιε ΒνιιεεΚο)ιι(ι)ε)

ΝΟ), Πει) 12.

η θεεε)ιινιι)ει τεε)ιιε νοιι άετ

 

_ Γειιι

 

Β)οςτερ)ι)ε ιιιπ) ΑιιΜι)ι)ιιιιε άετ Ατ)ιειιειι δ. ).ννοιι·'ιο, άετ

ειιι ε)Γτ)Βετ Μ))ιιτΒε))ετ άεε .)οιιι·ιιιι.)ει ννιιτ ιιιπ) νετ )ιιιι·ιτειιι

8εειοτ)ιειι )ε);.

Κ. Π)ειι)‹ο-Βιτο8ειιοινε: «8ττιιιιιε ονετ))».

ΙΒ)τιετ 54-)€ι)ιτ);τειι )(ι·ειιι ννιιι·()ε ε)τιε Κ)ιιτ)ε)ιορ(ει·οεεε (τει

)ιι άετ Βιιιιο)ι)ι(5)ι)ε Μι)Ιο)ιει·ειιι)ε θεεε)ιινιι)ει ρετ)ει.ριιι·οτοιιι)ειιι

ειιτίετιιτ. Ιιι άετ Βιιιιι·)ι)ιϋ)ι)ε (ειιιε ιι)ε)ι Αεε)ι.εε, ειε θεεε)ιινιι)ει

εειεε επι ε)ιιειιι )ειι.<;ειι 8ι)ε). Ρετ 8·ειιιιε. Πιε θειιε)ιινιι)ετ ννιιτ

νοιι )ιϋε)ιετ),ε·ετ Ο)ιετ)))ι.ο)ιει ννειε)ιετ Κοιιιι)ετειιπ ειιι) )ιειιιειιι)

· ειιιε ε)ιιετ Μειιιτε νοιι ΗΒ)ι)ειι άετ νετειο)ι)εάειιετειι θτϋεεε. Ιιι

ι)ιεεειι )ιείιιιιι) ε)ε)ι ειιιε τει)ε εο))εἱ‹)ε, τε))ε ιι·)))ιε Ρ)ϋεε));)ιε)ι.

Πιε Πεεο)ιννιι)ει εε)ιϋι·τε ·)ειιι τεε)ιτειι Β)ετειοο)ι ειιι. Πει· ))ιι)‹ε

ιν:ιτ ειι)νειε νει·ετϋειιετι, Ποτ ειιι( άειιι Πιιι·ο)ιεε)ιιι)α )τ)ειιιε ονει

ιιιιε)ιε Π6)ι)ειι εει·. Βε) ‹)ετ ιιιι)ιτοε)ιορ)ιιε)ιειι Πιι)ει·ιιιιο)ιιιιις

‹)ειι Τιιιιιοτει (ειιιε ιτιιιιι ι·ειο)ι))ε)ιε Πιιτιν)ε)‹ε)ιιιιιι; νοιι Β)ιιιεε

(Μεεε. Ιιιι )Τε)ιτ)ρτειι )ιεε):ειιά άεε θεινε)ιε ειιιε ε)ιιετ Μειιεε

ειιι: ειιι ειιιιιιιε)ει· )ιεττειιι)ετ. νοιι Π)ιιι)εΒεννε)ι)ρ;ειι Ηεριειι ιτε

ττειιιιιει·.ει)νεο))ιιοι· Κ)ιιιιιιε. Μεεε ειιιε) νοιι άειιι ιιιιιιιιι)ιτίιι)ιιε

ειειι Ερ):)ιε) ε.ιιε;._τεΚ)ε)άει: Κιι)ι)εε)ιειιι. η))ιιι)τ)εο)ιειιι, ρ)ιιιιειιι

ετε. Πε)ιει·.ι)) )ει ε)ιιε ιιτειτ)ιε Ρι·ο))('ει·ει)οιι (Με )Σριι)ιε)ιι 2)) Βε

ιιιει·)τειι. ϋ)”ιετε ιιι ;τι·οειιειι 8ττ)).ιιιτειι. [Με Βιιτιιετι άετ Α)νεο)ειι

νοιι ειιιειιι ι3ιτ)ι)εεειι, ιιιιο)ι ν. Ηιεεοιι ιιιε)ι οι·:ιιιι.ςεΗιτ)ι)ιε

τειι Ιιι)ιε)τ ετΐι))Ιτ, ιιιιιιιο)ιεε Με) )ιεετε)ιτ ι))εειει· ειιιε ειιιετ )ιο

ιιιο);ειιειι (εειεε ))ειεεε. Πιινει·)τειιιι)ιε.τ π: Με Νει.ε·ιιιι).ς κιι

( ι·ει;τεειι)νειι Μετ.ειιιοτρ)ιοεειι ()ινιι)ιιιε Πε).ιτειιετε.ι)οιι, νει·)‹ιι)

) )‹ιιιιε). Πω ΗΜ ετ)ιιιιει·ι τω. ειιιΤιι))ειι‹) ειιι ειιι: Ηεινε)ιε ι)ετ

Βο)ι))()άτ)ιεε. Πει· ))ιι)-ιε )3ιω·ειω-ι. )ιοι Με ΗΜ άετ )‹)ε)ιιενει

εειιειι Πεεειιει·ειιοιι (Ιετ.

Η. 'Ι' )ι ο ιιι τι ο ιι : «Τετιι.ιοτιιε ονο.τιιι.

Βεεε)ιτε))ιιιιι,ε· νοιι Β Ε”))))ειι.

Ι. ΕΜ): 2Ο-)ϋ.)ιι·)€ε ν)τεο. Ρετ )ιιρετοιοιιι)ειιι ειιιε )ιορ)Έτυεεε

θε)ιετιιιιιπει· ειιι.Γει·ιιι. Αιπ εειιι

Πιιι·ε)ιεε)ιιι)ιτ. )ιειιιετ)ιτ ιιιιιιιι ειιιε Μειιι.ςε νοιι Ηνειιειι νει·ι:ε)ι)ε

άειιετ (3τϋεεε. Ι(ιισε)ιειι€ειιτε)ιε, 1 Ζιι)ιιι, Ηνιιιι·ε ιιιι‹) ειιιε

ςτϋιι)ιι·ε)Μιιι)ιο)ιε Β)ιιεε.ε. Μι):τοε)τυριεο)ι Γειι‹) ειο)ι ιιοε)ι ειιιε.

εετάειιι Μιιιικε)Βενι·ε)ιε, Βρ)‹)ει·ιιι)ε ιιιπ ))ιτειι θε)ι))()ειι, Νει·νειι

Πιεετιι, Ιίιιοτρε)€εινε)ιι·, Βο)ι)ε)ιιι)ιιιιιτ.;εννε)ιε.

2. ΡΜ): 25-_))ι)ιι·. Ρετ., ννειι),ε; )ιεινε;;)ιο)ιε ε)εει.ιεε)ιε

εε)ιινιι)ει, ΒιιεΙστε)ιιιιι);. Βιιιτ)εε εει· 'Γιιιτιοι·ινειιἀιιιιἔ. Πιε

Τιιιιιοι·ιτεννε)ιε ινιιτ τω. )ιιιι·ι. τει)ε )ιεειιιιιι) εε ειιιε )ι)ε)ιιειι

Ογε).ειι. ε.ιιεεετε)ειιι Κιιοτρε). Κιιοε)ιετι, Ε)ρ)άει·ιιιιε, ιιτιε) Ηειιιίειι

νοιι θρ)ιι()ε)2ε))ειι (Βιιτοοιιι).

8. ΝΑΙ): Πει )ιειιι‹:)ε))ε τω. ιιιπ ε)ιιε εννει('ειιιιιςτοεεε θε

εο)ιννιι)ει ιιι)ι. Ιιειττ)ετιννε)εει· ειιι·)τοιιιιιτϋειει· Πετ.τειιει·ε.τ.ιοιι..

(ιε

Η. 'Γ )ι ο ιιι ε ο ιι: «Βε)ιειιιι))ιιιι8· εετ Β)ιιιιιιητ μια μετιιιιιι».

Β..) ει).οτιιεε)ιετ Β)ιιιιιιις Κοιιιρι·)ιιι)ει·τ. 'Η. Με θε)ι)ιι·ιιιιιωει·

)))ιετ ω· 8νιτιρ)ινειιι. Γ)))ιτι. Μεεε:: ιι)ο)ιι. εειιι Ζ)ε), ει)

ι)τ)ιε)α νει-τ. ειιιειι ετοεεετι ιιι.ετι)ειι ι)Ηιιιε)ιιιιιειο)ι ειιι( (Με Θε

ι.τειισ άετ )‹'ιι)νει ιιι άετ Βιο)ι).ιιιις εειιι ))εο)‹ειι. Ιιι ε)ιει:ετ ))νε)εε

)ωιιιρι·ιιιιιει·ι. ιιιιιιι )μ-)/ι--) :)ιιιιιι)ε ιιιπ) Με) ερε.ι.ετ αυτ' άιε

ειιιτει)ε)ιιιετιε Βε)ι2.ι·ιιιιιι.ι.ετ ε)ιιειι Βιιιιι)ειιε): ει".

Α. Β ει.) ει. ε ε )ι ο ιν: «Ροε).ιιε μερνι·εοειιε».

Ειπε 28-))))ιτιεε Ρετ.. )ιιιιι.ε (Πε )ει.ειε Βε,ε·εΙ ειιι Ε). Πει, ειιι

τω). (Με 4. Μοιιιιιιε ι`ϋ)ι)).ε Ρετ., Μ" Πιτ ω» )4)ειιιετ ινιιι·ι)ε.

Νεο)ιάειιι ειε ε)ιιε ει)ιοι·);)νε Β'οι·ιιι ε)ιιεε ')"τρ)ιιιε. ))ιι)ιιι·ιιι ΜΝ)

))νεειι).ετιε ι)ιιιε)ητειιιιιε)ιτ )ιιιτιε, ι;ε)ιε.τ ειε ιιπι 7. 8ετιι.. ε)ιι

2880 ()τιιι. ιιο)ιννειεε Ιἰἱιι‹). Αιιιιεετάειιι ινιιι·τ)ε, ειιιε θ)ιοτιοιι

;ς)ειο)ιεειιι 8)1Βε)4)ε)))3, ειιι Ροετιιε ριιρι·ι·ιιεειιιι νοιι 15 Οι.ιιι.

Μιιιιςε ιιιιεεεειοεεειι ιιιιι. ιιιιιιιιιι)ε)ει·ιει· Νιι)ια:)80)))))))'. Πιε ΡΜ

οειιτιι πως 650 θιτειιιιιι, ινιεει ειιιειι ιττοεεειι ινε)εεειι 1ιι)ε.ι·)α.

Με. Με )ιτιιιι)εΙιε 8)0)) ιιπι ε)ιιειιιτε 2ν)Ι)Π))ιει·). )νε)ιτεε)ιε)ιι)ιο)ι

απ; (Πε Αιιννεειειι)ιε)ι. Με (τι·οειιιειι ινειεεειι ΙιιΓει·)ειεε (Με

8ε)ιιι)ό ειιι εει· ιιιι8ειιι);ειι()ειι Βτιι)ι)ιι·ιιιις ιιιπ) Βιιτνν)ο)ιε)ιιιικ

άεε 2. πω” 8νιι)ι)))ε Μ;; ιιιο)ιι νετ.

.Ι. Η τι εἔιτε ιν: «Βει·)ε)ιι )ι)ιετ άιε ειιιι)ιιι)ειτοτιεο)ιε Τ)).):ις)ιε)τ

(Με €νιιτιο)ιε)οειεο)ιειι )ιιειιιιιιεε τω· Αει·2τε (ϋτ σ)ειι Ζειι

ι·ιιιιιιι νοιι 189()-190()».

Βετ)ε)ιι Μπιτ 2290 ιιιιι)ιιι)ειοτ)εε)ι ))ε)ι2ι))(18)).0 Κι·ειιι)ιε.

ΜΙΟ!). )·)ε)) Ι, 2 ειιι) θ.

22. θ ι· ιι ε ε) ε ιν: «Πε)ιει· Κοτριιε)ιιτειιιιι2γετειι». (Ντ. 1).

Νειο)ι ττετιε.ιιετ Βεερι·εε)ιιιιιε άετ τ)ιεεειι θεεειιετε.ιιι) )ιειιτ)ιε)

ιειιάειι άειιιιιο)ιειι Ι.ιτει·ιιτιιι· )ιεεε)ιτε))π νει( Σ) Β`))))ε. Με

Κιιι·ριιε)ιιτειιιιιενειειι νετ)).ιιι)ει·ιι, εο)ιει)ι) Με ει)ε)ι 2ιι ειιιει· εε·

ινιεεειι θτϋεεε ειιιννίο)(ε)ι )ει)ιειι, ι)ιτε ιιτειρι·))ιι€)ιε)ιε 8ττιι)‹ιιιι·,

)ιε)ιιι)ιειι _)ε‹)οι:)ι ειιι));ε ιιιιιι.ιοιιι)ειε)ιε Ε))ζειιιϋιιιΙ)ε)ι)τε)ιειι, Με



ι8

ε ι)ιοεειι· ιινιιι·ιιε

άιο ι%ιιιιιιι·Κειτ άοι· Βιιτειιιεοιιιοιιι: ιιπά άιο Διιινοεειιιιειι: άοι·

ι;οιιιειι Ζειιοιι ιιι ιιιεεει·. Με Ηε.οιιιιιι.οιιιο άοε θοι·ριιε ιιιτειιιιι

@Με ειι ειιιειι· ιιεεοιιιιει·οιι Γοι·ιιι άει· 2γετιεοιιοιι Πορειιιοι·ιι.ι.ιοιι

Αιιιιι.εε. Βει· ιιιιιιιιι άοι· Ζγειειι ιιιιιιιι ειοιι ω· ιιοιιι και Με

Βιιιιιιιιιιιεεοε ειιιε άειι Κε.ιιιιιιιι·ειι πιει· Ιπιτειιιεοιιιοιιι Μιάου.. Με

Εριιιιοιιειι, ινοιοιιε άιο ινιιιιόεοιιιοιιτ νοιι ιιιιιειι ειιειιιιιιιιριι,

ειιιιι ιιιοιιτε ιιιιιιοι·ε ειιιε ιιιοι·ριιοιοι.ι·ιεοιι ι·οι·ιι.ιιιιοι·ιε Βιιιιοιιιειιοιι

άει· Κεριιιιιι·οιι άει· ιιιιι.ειιιεοιιιοιιι.. ιΞιιιιε ιιιιοι·ιιιεεειςο Βιιιννιςιαι

ιπιιι; νοιι Ι.ιιιιοιιιιιονιιοιιε ιιιιι·ι' πω” αιι- ιιιο Βιιιιιιιιοιωιιιιις οιιιοι·

Βιιιεειιιιιοιο οιιει· οιιιοε Βιιιιιγοιοιιιε ιιιοιιτ ιιι οιιιιι·ε.ιιιοι·ιετιεοιι

ιιιιςοεοιιειι νιωι·ιιοιι.

ιιι άοπι ειιιειι ιπιιι ννιιι·ιιο ειιιε ιιιο.ιιιιειιοριει·οεεε Ζγεω οιιιιο

νετιν:ιοιιειιιι€ειι οιιιι'ετιιι, Με Ζγειειιινειιιι ιιιιιτε ιιοιιι ιγριεοιιοε

Αιιεεειιοιι, ιιοοιι οιιιιιι·ιιιιτοιιετιεοιι ιζειιιιε. ιιιιι ειιι άιο ιΒιιι.ειο

ιιιιιιι.=; ειιιε ειιιιιιιι Οοι·ριιε ιιιιοιιιιι 2ιι εοιιιιεεεειι. Με ιιιιωιιι

εοιιιι:ιιι. ινιιι· ιιιι.ι·ιιοιιινοιεε ι‹ειιιιιι νοι·ιιιιιιιιοιι, »ειιιε ειοιι ιιιιι·οιι ειιε

πειι-ιιι ι)ειιιιιιιι€· άει· νιίιι.ιιιι ννιιιιι·ειιιι Με ινιιοιιετιιιιιιιε άοι· Ζγειο

ειιιιιι.ιιοιι ιιι.εει. Πιο Μιάου ε.ιιιιει·ιι εειιιε ειιιιι ιιιιι:ι·οειιο

ριει:ιι @ιπιιι ιιιιιει·ειιοιιτ. ιπιιι ισοεοιιι·ιοιιοιι.

Ν. Μιιιιι ιιι ο νν: «Ποιιοι· άιο τοιειιο Πιοτιιεειιιιι·ριιτιοιι ινοποιι

Κο.ι·ειιιοιιι μοι· ιεριι.ι·οι.οιιιιιιιιι ιιγροιι:πετι·ιοειιιι οκιι·ιιροτιτοιιε:ι.

ιειιι ιιιιοιι ιιι ιιοιιοιιι·οιιτ». (Ντ. ι.ι

 

νοιι'. Μι πινει ?ΑΙΜ ιιιιι:ιι ιιι εειιε ιι ι·ο τι ι ορει·ιει·ι: ιπι οι·

ειοιι ειιι ιιιιιιιιοιι.ε εε εισιι ιιιιι ειιιε 4ει-ιιιιιι-ιιω Ρετ. ιπι: ειιιοιιι

ιιι Ζει·ιιιιιι ιιοει·ιιι'οιιοιι Ροι·ιιοιωι.ι·πιιιοιιι Μι ιιοινε;ιιοιιοιιι Πιοι·ιιιι.

μοι· ιερο.ι·οιοιιιιιιιιι ειιιι'οι·ιιι, ειιειιεο Με Ρετιιιιιε

ι.ι·ιιιιιι ιιιιιι Με Ι·ιεοιιειιιιι·ιιεειι. Αιιι νιει·ιειι Τα” ιι·ιιτειι Μπιε

εγιιιιιτοιιιε ειιι, άιο ειοιι ειιι ι'οιι;ειιιιειι 'Βρε ιο;ιειι. θειιεειιιιε.

Βειιιι 2. ειιι ιπιιι· άιε ιιιιιι·2ιιιοιιιιιι6εο ιιιιιιιι·ιιιιοιι ειιι' Με $οιιοι

ιιειιιιοινϋιιιο ιιιιοι·8·εμ.ιι€ειι. Βιιιιι·ριιιιοιι νοιι οιιειι ιιιιι ΗΜΜ

ιιιιιιιι· άει· Αιιιιιιιιε, ω· Ριι.ι·ιιιιιειι·ιειι ιπιιι άοι· εισιι Μπι ειιιειι

ιειιιιειι Εγιιιριιιιιιιιεειι. 0650080112. Πιο ιιιοιιιο‹ιε κι νεπ. εειιι·

εγιιηιιιιιιιεοιι, Με· Ι)ιι.ιιοι·ι·οειιιτε.ιε ω" οι· ιιιοιιι ιιοι·ιοιιτ.οιι

ιπιιι εκει ιιιοεει ιιΙειιιο‹ιε νοι· άοι· νι'οι·ι.ιιοιιιι'εοιιειι ιιειι

νοτιιιε.

Δ. ιιι ι ιιι ο ι· ι ι ε ο ιι _ι ιιι ιι ι ιι: «Πειιοι· ιιιι€ειιιοιιιε Αιιειοειιιεειο»

ιΝι·. Π.

Με Αι·ιιοιτ ειιιιιιιιι ειιιε Ζιιειιιιιιιιειιετοιιιιιιι: ω· νοι·πιιι;ε Με

Νιιοιιιειιε άοε 0ιιιοι·οιοι·ιιιε ιιιι‹ι ιιεε Αειιιει·ει ιπιιι ειιε ιιιιιιιιιι

ιιοιιοιι τω· άιε ειιιε ιπιιι ιιιιιιοι·ει Αιιεεειιιοειοι·ιιιιεειιιοιιιοιιο. νοιι.

Μι. 108 ιπιιι ιιιιι Αειιιει·. 'Η πιει ιιιιι Οιιιοι·οι'οι·ιιι ιιιι.=ιοετιιεειει·ι

ιιπά νει·ιςιοιοιιι άιο ννιι·ιιιιιιιις, Νειιοιιει·εσιιοιιιιιιι,ε;ειι ειο. Μιά”

Νιιι·ιιιοτιοιι. Πιο ιιιιιειι Νιι.οιιινιι·ιιιιιιιι;ειι ιιι άειι ει·ει.οιι 24 8ι.ιιιι

άειι ειιιιι ικιιιιι Οιιιοι·οι'οι·ιιι Β·οι·ιιιςει·; Με Βι·ιιι·οοιιι-ιιι Μ: ινειιιιι;οι·

ιιιι.ιιιιε· ιπιιι ιιιτειιειν, άοι· 8οιιιιιι' ιιοεεει·. :πιο ιιιιοιι άει· Αειιιοι·

ιιιιι·ιιοεο. Μ. ΜΜΜ, ιιιιεε άοι· Βιιιιιι·ιιι. Με Οιιιοι·οϊοι·ιιιι.ο‹ιοε ιιε

ιιιιι ιιι Ζιιειιιιιιιιειιιιιιιιε; εωιιι, ιιιιεε άει· Δια Με Νιιι·ιιιοεε ιιιοιιτ

@ιπιιι ιιοοιιιιοιιτει ιιιιιι ιιιιιιιιτι :ιι νιοι ,ιι·εεειιειι απο, νοιι. ιιιιι

ιιιιι· ειιι Πει 00 θιι·ιιι. νοι·ιιι·ο.ιιοιιι ειιι ειεετ ι'ει.ει: 2ινοιειιιιιιιιςειι

Οροι·ιιιιοιι. Με μιιιιεοιιτε θιιιοι·οι“οι·ιιι-Αοιιιοι·ιιιιι·ιωεο ιιιοιοι.

ιιοιιιο νοπι” ιιιιι€εςοιι Μ: (Με 8ι.ιοιιοιιγτιιιι (ιιιιειιςιιει ιπιιι

Βιιιιοι·ειοιι ειιι ω” ι;ιιιοε Διι:ιεειιιετιιιιιιιι. ιιι άειι ιι'ει·οιιιιιιι.οιι

Βιιιο.ιειι νοιι Νοι·ιιιιιιιοι·ιιαιι. ιινοι·ιιειι μπι-ιια» 750.000 ΙιιιειΒιιιε

ιιιιι·ιιοεειι ειιεεειιιιιι·ι ιιιιι 8 Τοιιοει”ιιιιοιι άιιι·οιιεοιιιιιι.ιιιιοιι. Με

ιιιιοιιτιοιι νοιι Κοιιιιιιι ιιι άειι Βιιιιιιιιιιιιι·ειιιιι ειιιιι ιιιιι·οιιιι.ιιε

ιιιοιιι. ιιιιι;είϋ.ιιι·ιιοιι ιιιιιι ωιιιιιιιιι ιιιι·οτι Ζιι·ει:ιι ειιιιι· ννοιιιρ;.

 

θ. Ν ι ιι ο ιι ο ν: «Ποιιοι· Με Βειιιι.ιιιιιιιιιε ιιοε Διιοι·ιεε». (Ντ. 2).

νοιι. ιπιιι 182 Αιιοι·ιο ιιοιιιιιιιιειι ιιιιιι "ιιι ινιιιιιι Βιι· ειιιε

ειαινο Τιιει·ιιι›ιο ιιοε ιιιινοιιιιοιιιιιιειιιειι Αιιοι·ιοε ειιι. Βει ιιιιννει·

τοιιιιοιιι νει·ιιιιιιοιι ιιεοιιιι.οιιι.οι ιιιιιιι ιιιοιιτ. εοιωιι ιειιιιιιιι.ιιοι·ιιιιο

Βιιιιιιιι€ειι, Βιιιιοιιιοιι·ιτιάειι εερτ.ιεοιιο Βι·ιιι·ει.ιιιιιιιιςειι ιπιιι

ιιι.ιι€ιιιιιιει·ιιιιο ειιι.:ϋιιιιιιοιιο ιιιι·ιιοιιειιιιιιι€οιι. Ιιιι Ηιιιιιιιοικ Με

Μεεε Θοι“ιιιιτειι εοιι ιιιϋιιιιιοιιει ιιοιιιιοιι ειιι· Ειιιιοει·ιιιιε άει·

Πιοι·ιιειιϋιιιο ιιοεοιιι·ιιιοιι πετάω. Βει «Μεεε» Αιιοι·ιοιι ινοι·ιιοιι

άιο Βεεω ιιιιι. Γιιιςοι· οάετ Κοιιιιιιιι,ειο οιιιΓει·ιιτ,ιιιο ΗΒιιιο

ισ.ιιεςειιτιιι2τ, ειιι. ιιιιιεεει· Βιιιιιιιιιιιιι6ειιιι€ ιιιιεΒεεριιιι; ιιιιτι άιο

νεε,·ιιι8. ιπιιιιροιιιοι·ι. Βει ιιιιι2ιειωιι ειιιειι ιινιι·ιι άιο Παπαε

ιιϋιιιο ιιιιι. .ιοιιιιιιιιιιιι· ιιιιε8·ειιιριι ιπιιι ιιιιιι οιιιοι·ι. Με Βεειιι

Με ειιιτι εειιι· μια ιιι_ιειιτιοιιοιι ιιιιι οιιιιιιιαιιι·ιιιιτ νοι·ι'.

Γεω Με ειι€ειιι·ιιιιιιι. Βειι Αιιοττειι ιπι 4. ιπιιι Ε. ιιιοιιε.ι Μ. άιο

Αιιει·ιιιιιιιιιιιρ; ιιιιι. άοπι Ειπε: άιο ειιιιοιιειιιιειε, ενειιτ.ιιοιι

εοιιΙιεεει ιιιιι.ιι ειιιε νοι·ειοιιιιι; ει.ιιεεειιιιιι·ιε Αιιειιι·ειωιιιι8· Βιι.

$ειιιειι ιιυιιιιιιτ. ιιιιιιι ιιι άιο Εεεε ειιιιι ιιιοιι·οιιι·γιιιοι· ιιι ι.ςι·ειίειι.

ΝΝ]

Χουν. “και Αιιιιγο·ιιι. 000., 1905 τ.

 

Με. $οιιιιιεε άει· Αι·ιιοιι. ιιιιιιοιι ει:ειι.ιειιεοιιο Αιι€ειιιιιι «ειιι Με

ΗΒιιιιειιιοιιι ειοε εεριιεοιιειι Αιιοι·ιεε, άειι νετιιιι.ιιι άοι· ιειιιοιι

ιιιιιι ιιιιιιιει·ωιι ειιιε οτα.

Ιι. ειιι ιι ι.εοιιιι2: ιιΖιιι· Κιιειιιειιιι άει· Βι·ιιι·ειιιιιιιιι;οιι άοι·

· ιιιιεεει·ειι ινοιιιιιοιιοιι θεεοιιιοοιιιεοι·ςο.ιιοιιι. (Ντ. 2ι.

Βι·ει.ει· ιπιιι: 81-ιιιιιι·ι,ιι·ο ι`ι·ιιιι. ειιι' ιιοιιιειι ι.ι·ι·οεεειι ιπιιι

ιιιειιιειι Βιιιιιοιι ιιπά ω· Κιιιοι·ιε ειιι θοεοιιννιιι· ειιι. ωι·ιιιιιιω

ιοιι Βιιιιιιει·ιι, Ιιιιςιιιιιιιιιιι·ιιεοιι νοι·ι;ι·ϋεεει·τ, Πιιιικοιιιιιιε ιιειι Οο

ειιιιιι·ιιτε ιιιιιιιιωιι, ιιιιιιοι· ειιι οροι·ιιιινειι· Βιιιιι·ι·ιιι” ιιιιιιι6,<ι·ιιοιι.

Ζ ιιι ειιιειι· ιπιιι: Βει ειιιοι· 2ι-_ιιι.ιιι·ι€οιι Γι” ινιιι·ιιε ιιι ω"

ι·εοιιιοιι ι;ι·οεεειι @ειιιε ειιι ιιιιιιειιοικι·οεεει· Τιιιιιοι· νοιι ειιι.ετι

εοιιοι· Κοιιειετοιιι ιιιιι·οιιςειι'ιιιιιι. Πει· 'Ι'ιιιιιοτ ινιιι·ιιο επειιι·ριοτι.

άιε ιιιιιιι·οειιοριεοιιο Πιιιοι·ειιοιιιιιι,·: ειιιειι. σε” σε εισιι ιιιιι ειιι

ιιιγιιοιιι ιιειιιιοιτε.

ιιι!. Ε' ο ιιι: ι·ο ν: «Ζιιι· Κεειιιειιιι άει· 5ιει·ικοιιιο άοι· 8.ιιεεοι·οιι

θειιιτιιιιοιι». (Ντ. 2).

ΙΒιιιο θι-ιειιι·ιμ ?πιο ω” ιιι άοι· θεςοιιιι άοι· Κιιι.οι·ιε ειιιε

ιιισ.ι·ιο. ειιι ειιιιειιιι ιιιιι·ιειι, ιιι·ιαιτοιι δτιοι ιιιιιι€οιιιιο θοεοιιινιιιετ

ιιιιι χοεοιιννιιι·ιιςει· Οιιει·ιιιι.οιιο άει·. άιο ιιι8·ιιιιιιιιιιι·ιιεειι αετου

νοι·.<:ι·ϋεεει·ι, άιο ιιιιιιι·οειιιοριεοιιο Πιιτοι·ειιοιιιιιιρ; ει· ιπι Β:ι.ι·ιιτιιιιιι.

ιιιιεοοοιιιιιιιι·ε. Πιο (ιοεοιιινιιιει; ιινιιι·ιιο ιιιιι.Γοτιιι. Με γιιηιιιιιι·ιιεειι

ιιειιιεεειι. Νεοιι νοι·ιιιιιι' οιιιοε ιιιιιιι·εε Και» Ρετ. «Με» πι·

Βοοιιιιοιιτιιιιε;, άιο Νιιι·ιιε ινιιι· νοιι ιιοι·ιιιιιιειιι Αιιεεειιοιι, ιιειιιοι·

ειιιιε νοπι Πιει·ιιε ιιιιι·οεοιιιιιι.εειιτο 'Ι'ιιιιιοι·οιι, άιο ιιιειιιιιιιιιιιιιεειι

ειιιι·ιε νοι·8·ι·ϋεεοι·ι:.

Κ. 8 ιι ι· ο ιι ει. ιι ε ιι ι: «Με ιιει·2οιι:ιεε Βιιιιιιι ω· Αιιει:ιιιιιιιιιι ιπι

Με: άειι Κι·οι›ε ιπιιι άιο Βειιιιιιιιιιιιι,ι; ιιεεεειιιοιι». (Ντ. ἔι.

να!. ι:οιιει.ιιιιοι·ι. ιιιι.εε ιιι Βιιεειιιιιιι Με Κιοιιει:ιιςο νεοι ιιι

νι·οιιιιι; ι›οιιι·ιιοιτοι ννιι·ιι, ιινιιιιι·ειιιι ιιιεεειιιο ιιι ι)οιιιιιοιιιιιιιιι ιιιιιι

Βιιι;ιιιιιά ειι άειι ιιι·ειιιιειιιιετοιι 'Γιιι;εειι·ε.ε.ειι μιιϋι·ι. Αιιοιι ιιι

Βιιεειιιιιιι ιιι Με Β`ι·ειιιιειιιι ιιιι Κι·οιιεοι·ιιτειιιιιιιιιςειι Ιιιι Ζιιιιοιι

ιιιοιι ιιεει·ιιιοιι, Με Ζιιιιι άει· ιιι·ιυ.ιιιιειι. Με ειιιιι ιιπ ιιιιεεει·ειιιιειι

Ζιιετιιιιιι νοτειιιιιι: ειιιε ιιιιι;ειιοιιοι·ο. ΝΠ πιει· ιιιιιι·ι ιιιε θι·ιιιιιι

Ιιιι· Με ειιιι·ιιο νετιιι·οιτιιιις Με Κιιι·ιιιιοιιιε ιιι Ιιειιιεοιιιιιιιιι ο"

ιιιιιοιοιιιε νοι·ιιιιιιοιι άει· Κι·ειιιιιοιι εειιιετ, Με ιιιιςοιιιικοιιιιο

Κοιιιιιιιιε Με Κι·ιιιιιιιιειτειιιιιιεε νοιι Βοιτοιι άοι· Ηε.ιιεθ.ι·2ιε ιπιιι

ω· Ει·ιιιιειιιιι·2τε ιι.ιι. Πιι.ε ιιωιιιιι ειιιιι ιιιιι:ιι Αι·ιειιιιιι: νοιι'. ιι.ιιιιιι

ειιι Με ιιιειειΒιιιι νοι·ιιιι.ιι.ιιιεεο, ερο2ιειι, Με Ιιιιιοιιιιι2 άει· ιιιε

ιιει·οιι Βον6ιιιει·ιιιις ειιιειι ειιιε ι.ιι·οεεε ιιοιιο. ιιι ι)οιιιιιοιιιιιιιιι

ιιιιιι Βιιιι;ιιιιιιι ιιιιειιοιιιιιι Κοιιιιιέε'ε,ιιιιι εισιι άει· Βου.ι·ιιειι:ιιιιε άετ

Κι·οιιειι·ιι. ο νι·ιιιιιιειι. Ναι. ερι·ιοιιι άειι ινιιιιιιοιι Με. ιιει.εε ιιιιιιι

ειιι:ιι ιιι ιιεειο.ιιιι άει· ?τεμ ιιιιιιοι· ιι·ειειι ιιι6οιιιε. ·

ιι. Ν οι ιι ατι ο ιιι ι ι ε ο ιι: «Πειιει· άιο Βειιιιιιιιιιιιι; άοι· ιιτειιιιιι:ιιοιι

ιιειιιτιιιιΜειιτιοιιοιι ιιιιι Βοιιιιιιιιιιι».

νοιι. ιιοειιι·ιοιιτ άειι ιΒιιιιιιιεε άοι· Βοιιιειιιιιιιιιιιιει· ειιι Ριιιε.

Αιιιιιιιιι;, Βιοιΐννεοιιεοι. ΒιιιΜιι·ιιιιιιιιιοιι Με.

Π. Βιιοιςιι·ονιι: «Πειιετ Με Βιιιιιιιοιι άει· ειιιιιιιιιιι.οι·ιεοιι ιιε

ιιιιιιιιοιτειι Κι·ιιιιιιοιι ν. (Ντ. Β).

δ. Βειιε.ιιοι·ι, ιιιιεε Βει άει· Αιιι'ιιε.ιιιιιο άοι· Διιιιιιιιιοεο ιιπά άοε

Βιιιιιιε ρι·ε.οεοιιε ιιι.ιιιιιιιιιιιοιιιεοιι Κι·ιιιιιιοι· ικοιτιο Βιιιιιοιι.ιισιιικειτ.

ιιοετειιτ ιπιιι @ειιι ειιι Ηοιιοιιιιι ω, ιιιι.ε ιιιεεειιι Πειιειετιιικιο

ιιιιιιιειι'οιι εοιι. ιιειιιει· Μπι εε ιιειιι Πιιιοι·ιιιιοιιοιιιιοιι ιιι 8·ι·οεεειι

Αιιιιιιιιιι.ι.οι·ιιιιιι ειιι Ζω ιιιιιιι€οιιι, ιιιεεεε 8οιιοιιιιι @ιιπε Μειω

ιιιιιοιι.

ΒιιιΒιιιι.

Α Ηει·ιιιιειςιιιιοι· Πι·. Βιιιιοιι ινιιιιιιοιι. Βιιοιιιιιιιοικει·οι ε. Α. ινιοιιοιιιιε, Κιιιιιιιιιιιιιιιιι. Ρι·..Μιι5.



ΙΙενιιε (Με ΒιιεεΙει:ΙιειιΜει!(1Ιπει:ΙιεπΖεΙίει:ΙιτΙΙ(εε.
 

Νε θ εεε Τ. (ΒεἰΙεΒ·ε ειπ ,,5(:. Ρετετεεετ.<ζετ Μεὁἰεἰεἰεοεεε ΨοεΙιεεεοΙιτἰΙτ“. πεοε.

 
 

ΒΠ88ΈΒΟΗΕ ΜΙΠ)ΙΖΙΝΙΒΟΗΒ ΖΕΙΙ'Ι'ΒΟΠΕΙΓΤΒΝ.

ΟΙιΙτετεΙΙε (ΟΙιΙι·ετΕΙε).

ΒετεΙΙιηε. ΜεάΙεΙεε (Κ(εάει·ΙιεΙΙΙιεεεε).

ΜεάΙ:ΙεεΙιεΙε εεεετεεῇε (ΜεάΜεΙεεεε Βιιεεεεεεε).

Πε(ΙΜεεΙε5ε. ετΙεωνΙεεϋε Ε ειει·εΙ:ειεε εεετεΙΙιε (Μεεὶ2ΙεἰεεΙιε

° ΒεἰΙεεεε εεεπ Μετὶεε-ΑτεΙεν).

θεεετεΙε;ΜεεεεΙιο_(ε εεεει·εε(ε (Ο(ΙοετοΙεεΙεεΙιε Βεεεεεεε.ε).

ΟΙ›οεΙ·εεΙε ρεΙεΙιΙεττΙΙ, εειντεΙεεεΙΙ εερετΙιεεεεεΙεεΙ ρεΙεΙιοΙε

Η (ΒεεεεεΙιεε ΙΙΙ: ΡεγεΙιἱεττΙε, ΝεετεΙοε;Ιε ε. εερετΙιεεετεΙΙε

εεεΙιεΙοε·(ε). ·'

Ρεεπεεεεννε (ΡΙιει·ιεε.εεεε).

ΡτεΙα(τεεεεεΜ ΙΜ·ετ.εεΙι (Ρι·εΙώεεεει· Απι).

Β.εεεΙε ν2ι·ε(.εεΙι (Β.εεεεεεΙιετ Απε).

ΒεεεΙΙΙ εΙΙΙι·ετΒΙιεεεεεΙε εεεΙ1Μ(ΒεεεΙεεεεε Αι·εΙιΙν Πε· θε(

τ·ετεεε).

ΒεεεΙε ιεεΙΙΙ:(εεΙ-ιΙ ΙΝεετεΙΙΙ (ΒεεεΙεεΙιε πεεεΜεΙεεεε ΖεΙτ

Μεση.

ΒεεεΙε εεετεε.Ι ΙιεεεεγεΙι ΙνεεετἱΙεεεεεΙΙΙεΙι εοΙεεεεΙ (Βεεε.

.ΤεετεεΙ Με Πεετ- εεε νεεει·Ιεεεε Κτε.εΙΙΙιεΙτεε).

ΒΙιετεεΙ εεεεεΙιενε(:ννε. Ι εεεεεΙ«ΠεΙι εεΙεεεεΙ (.Τεετεε.Ι επ θε

Ι:εττεΙΙΙΙΙ'ε εεε Ει·ειιειιΙιτεεΙιεεΙΙ.εε); Α °

ΒΙιει·εεΙ εεεεεεεεεεεεννε τεεεΙΙΙεΙι ενι·ετεεΙιεΙ νε ρε1ε_Ιε.ε ΡΙτε.ε,·ευνε

(.ΤεεεεεΙ τεεεΙεεΙιετ Αει·ετε εεεπ ΑεεεεΙΙεε εε ΡΙτεε·ενν).

θεει·εε.Ι ι·ιιεεΙκειννο εΙ›εεΙΙΙ.εεεεεωνε εεετε.εεεψ. εετεεεεννε εετε.

ννήε (.ΙοετεεΙεει· θεε. Ζει· Βι·ΙιεΙτεεε εεε νοΙΙΙεινεεΙΙ'ε.Ιιττ.

θεεετεεεεεπιει_(ε. ΜεΙΙΙιΙεε. (Μεεεεεε ΜεάΙεΙε).

8εονντεεεεεεε_(ε ΤΙιει·ερϋε (Μεεετεε Τεει·ερἰε).

Ψεε(:εΙΙι εεεεΙιεινεγεε Ι›εΙεεεεΙ (ΖεΙιεεετΙΙΙ εε θεἰετεεΙετεεΙι

ΙιεΙΙ.εε).

Ψεεεε1Ιι οΙ'Ι.εΙιεεΙοε·ΙΙ (ΖεΙΙ:εεει·ΙΙ'ε Με ΟρετΙιεΙειεΙο,ε(ε).

Ι(νεΙεεεο-ιεεεΙεΙεεΙε θεει·εε.Ι. (Μ(ΙΜετ-ΜεάΙεΙεεεεΙιεε ΜΜΜ!).

Ψτετεεεεεεε]ε. εεεετε. (Αετεεε-ΖεπεεΒ).

ΙΙντετεεεεεεγ ννεετεΙΙι (ΖεΙτεεΙιτΙΙ(: Με Αει·ετε).

 

~_~

ΙΙεΙεΙ(ε(ε ΜεεΙ:(εε. Ι905. Ντ. Ι ε. 2.

ΗΜ. ΙΝ. 'Ι'εεΙιεεεενν:

ΚΙε(Ιει·ε». (Ντ. 1).

νει·ίε.εεει· Ι›εεεΙπεΙΙπ ενώ Β'Ι5.ΙΙε εεε εεΙεει· Ρτει:Ιε: Ι›εΙ

εΙεειε ΙΙΙΙΙΙιτΙε·εε Κεεεεε, εεε· ειε ΟΙ:ετΙρε.Ι.Ιοε Με, Με· εε

εεεεετε ω εεεπ: ΙΙεΙ‹ε 'Ι'εΙΙ εεε Ι.εΙΙ›εε Με. εεΙ“εεετΠεεεε.

ΒεΙ άετ 8εΙ‹ιἰεε εεε εε Μεεει·ε νει·ετ.ει·εεεεε Ρετ.Ιεεεεε ει·ννΙεε

εΙεΙι εεε Β. Βεπεεεειε ΜΜΕ ετννεἱιεττ, εεΙε Πιείεεε εεεπ; 15

(Με. εεε· ΠιεΙ'εεε· εεε ΚεΙεε ττεεενετειικε Ι›εετε(ε; 12 (Με, άετ

εεε ΚεΙεε εεεεεεεεε 10 (Με, εεΜε ΡΙεεεεεε εεΙΙ νσετεε εε

εεετεεά εεεει·: Με· Πει('εες εετ.τερ: 5 εεε Με (Εκει. Λε εεε

Πεεει·ε·εε(.;εΙ.εΙΙε εεε θ. Βεπεεεεπε (ε εεε ΒεεΙειε »νετ εεε·

Βετει εεε εε· 1 Β'Εεε;ει· ᾶετεΙ›εεεεΙε. Με Ιλ(εεε εεε Ι)ΙεΙι

ειιτειε ενω· Ι:εεεεεεεε εεε: Βεεεετε Με νει·ΙΙ(εΙα, ΙειερεεεεΙΙΙΙεε

εετεΙι ΖεεεΙεεε ε" 8εεειεΙΙοεε εεά ΠεεΙκεΙετΙε. Με 8εεΙεΙιε

Μπακ επεσε ιΙΙε ΖεΙεΙιεε εεε εΙπεεΙεεΙιεε Κε.τετι·Ιιε τεΙΙυνεΙεε Με

εΙεε:·εεεπε ΖετΙ“εΙΙ πιεί. Με ΒιιεειεΙ(Ιεεε εεε ΠΙεΙΙΙΙε.τειε Με·

εεεΙι ιΙειε Βεεεεει Με ΙΙΙεΙεεεΙΝε· ΙεΓΙΙΙ.ι·(ει·τ εεε εεεΙΙεεννεΕεε

ΙεΙεεεεεννεΙ»Ιε εεωπεε, ἱε άετ Ψεεε εεε θ. Βοιεεεεει εεά εε

εειμΠεεεη;ε.εεεεεΙΙε ἰε εεε Βεετετε κκε εε εε1·ΙΙΙετειε θε

ννε .

Ιω εννεΙιεε Ε'ειΙΙ Ιιε.εεεΙΙε εε εΙοε ειε εΙεεε1Ο-_ΙΙΙ.ΙιτπςεεΚεε

Ι›εε. άετ εεε άεπι ΖεἱεΙιεε εἰεεε νοΙνιιΙεε εεεει·ε.ε εε;ειεΙεεεε

Με εεΙιτεε Κι·εεεεεΙΙειεςε ειι(ε.εεεειιιειεε εεε εεε (εΙεεεεεε

'Γεἔε ΙερετοΙοτείεττ. ννετεε. ΠΙε ΙΠε:ιετ Με Με ΙΙΙεΙεεε ΒεεΙιεε

εε Εεεε; ΜεΙΙΙΙε Ιε εεε Βεε(.εει εΙεετ. ΒεΙ Ι.ϋ(°τεε;; ε”

ΘεΙΙΙΙεεε ννετεε εΙε Νε.τεεεειι·ε.εε Ιε1Μεεεεε.εκεε εΙεεεεε.τ. εεε

εεε ΑεΙ”ε.εςεεεΙΙ εεε εεΙ“ειεΙ(ε;εεεεε Αεεεε Με εεεπ Εεεε εεε

εεετε!εεεεεε νετΙ:εεΙΙ. Αετ εειιε(:εε Τε” εε.εΙι (Με Ορει·ειΙεε

(Με εει·εε Αεε(`εΙιτεεε· εΙεΙιτε θεεει:ετεε @εεεπ Πει) ετετε

ετΙεετ εεε Με εοι· ΒεΙΜεε Με ει” εεε ΡετΙτεεεεει νει·

(πω, Με Μεεεεε;ιεε εἱε 4 (Με. Ιεεεει· Νεεεεεεεεεεε. (Με θε

Ιεε ετε.εενετειιιε 17 (Με. Πε ΠιεΓεεε·, άεε θ. Β.ειεεεεει Με 25

Οιιε. ει·ννεΙΙ.εττ; εεε Πτε('εεε· εεε· εεεΙεε Κε(εΙ‹εεεεννΙιιΙ-ιεΙ εε

τεεε ΙΟ εεε ΙΙ ΟΙ.ει. Ι)ειε Βεειιιπε πω· εεεπ. ετνσεΙτετι. Με

8εεΙεΙειΙιειιτ εεε ΠειΝεε Με· νετεΙεΙΙ(: εεε νν(εε ειιεεετ άεε

ΖεΙοεεε εεε· εετεε(εεεεε ΕΙετεεεεεες εεεΙι εΙιειε νετεεεετεε

(εεε εε!. Αεε ε(εεεε, Με Με. εεε ε.εεετεε, Ιε άετ Μτει·ειει·

ετννε.εετ.εε ΙΙ'εΙΙεε Με ετεἰεΙιεΙΙεΙ1. εεεε ειιιε ΖεετεεεεΙΙειετεεε

άετ ΕτννεΙυ·τειιε· εεε ΗγρετττερεΙε εεε Πειεεεε εΙε Η(εεετεΙε

Ιε ?ειπε νοε εεεε;εεΙΙ.εΙετ ΑρΙεεὶε Με: Ρε.τεεε, οεει· 5τεεεεε

εεε Βει·τεε νετεε.εεεε εεΙε ιεεεε.

«Πεεει· ΠεεεεεΙοε εεεεεεΙΙειε Ι›εΙ

Ε. Η ε ε ΙΙ ε εν ε Ια Ι: «ΠεΙπετ Ρεει·ὶεεΙε Ι›εΙ ΚΙεεετε». (Ντ. 1).

Απ( εεε· τεετε.ρειιΠεεεεε ΑΙε.εΙΙεεε εεε ΟΙε;εΙετε.εΙιεεεεεεεε

Ιε ΠεεΙΙε.ε εεεεεεΙιιετ.ε Μ. 10 ?Με εεε. Με ΑιεειιΙειετΙειιι

εεεΙι '7 ?Με ΑΠε εεΙιει·Ι.εε :πιει εεεεεεεειεε εεπεεΙεε Τε·

Βεε (Αεει·γ). Με ΡεΙἰεε(εε εκε.εεεε Με ΑΙτ.ει· νοε 8--18

(ειπε. Ιε εΙιει·ερεετἱεεεετ ΙΙΙεεΙΙ:Μ »πω ἀἱε εγετ.εεεειΙεεεε

Αεεεεεεες εεε Τεγι·εοΙ(Πε εετνοτειιεεεεε, άεε εΙΙετάΙεεε

1ιεΠεε εΙεννεεεεε·εΞεε ΒεεεΙΙ.ε(.ε με.

θ. 8εΙκεΙεννεΙΙΙ: «Πεεετ επεΙΜεΙε Ηε.ε(.8εεετεε εεεΙι Με·

εετε εεά ειτε ΒεεεεεΙεες». (Ντ. Ι)

Ιιε ΥετΙεεΙ άετ Ι›εΙ‹Ιεε Ιετετεε .ΤεΙπε εεε νετΓε.εεει· 2 ?Με

ΙΙΙεεει· εεΙιεεεε ΝεεεΙΙι·ε.εΙΙΙιεΙε άετ Με.εετε. Βεὶ εἰεετε 4-ΙεΙι

ι·ΙΒ·εε Πεεεεεε εετ.νσ(εεεΙιεε εΙεΙι Ιε άετ ει·Ιετ.εε ΨεεΙιε εεεΙι

Βερεεε εεε Μεεετε Κεεεεεεε Ιε εεε· Ηειιτ εεε εεεεεε Πει·

ρει·ε, Με Ιε Ι‹ετεετ ΖεΙτ ιιειιι·εεεεε ενιιι·ΙΙεε εεε εετεεΙεε. ΒΙε

Ρετὶεειἰε Με· ἰε άετ Βι·εΙΙΙιτεεε εεεεεεει·8εΙποειεεεε εεε εε

εει·τε. Θ. ΙΙι·ειετε εΙε ε;ε.εε·τεεεεεε 8τεΙΙεε :Με εειε εεεε.τ('εε

ΜΜΜ εεε, επεσε εΙε εεε Μ., ΙεϋΒΙΙΙΙἔ νοε ΡγοεαιεΙεεε1 εε

τειιεε εεε σει·εεεε εἱε εεεεεεεΙΙ. Ι)Ιεεε Γεεεεεε:· ννετ‹Ιε εκει·

Ι'εεΙι ΜεΙΙει·ΙιοΙτ εεε Ιιι εΙεεεεε 'Ι'εςεε εειτ.εε εἰεΙι εΙΙε Θε

εεεννετε εετεΙεπς(τ εεε Ρετ(εειΙε εεεπ. Βεὶιε εννεΙιεε Ρε.

τΙεεΙεε. εΙεεε1 Β (8.ΙιτΙεεε, εεεεΐεΙΙε εεΙιΙεεΙ1Ι. εεε(ΙΙιττετε Κω.

Ι›εε εετννἱεΙΙεΙιεε εἰεΙι 2 ΙΝοεΙιεε (Με ΑιιεεεεεΙ1 εεε Εεεε

τ.Ιιεπεε εεεννει·εε, ι·εεεε Ε'ΙεεΙιεε νεε εποε. 1 Με» Πει·εεειεεεει·

εειεεειΙἱεΙι εω Κερί. Αεεε Μει· "ιιιεπ Με εε.ιι.ςτε.εεεεε Θεώ

Ιεε πεπ άεπι εεεετΐεε Ι.ϋ(Ι'εΙ εει('ετει εεε Με ΙΝεεεε εεε

Ργεετε.εΙε εεεεεενεεεεεε εεε νετεεεεεε. Ρετἱεετ εεεεε @Με

Γε.ΙΙε Ιε Ιιετεει· ΖεΙτ..

.Ι. Β ε ε ε ιε ε. ε Ι ε ο ε: «Με Β'ε.Ι1 νοε εεεει·ΙιεΙεεει· ΜεεΙεε·Με

πεε: εψεεεττ.Ιε;ειε νει·ΙειιΕ». (Ντ. Ι).

Εεε 2'/ε-ΙΙΙΙΙΙ'Ιε88, Με (ΙεΙιΙε εεεεεεεε Με.εεεεε. ει·Ιο·εεΙπε

εΙιεε εΙαετΙ:ει·ε Πεεεεεε εεε. ρΙεωΙΙεεειε ΒεεεεεεεεΙενετΙεεΙ.,

ΙιοΙιεει ΙΙ`ΙεΙ›ετ, εεεεεΙειιεε.ειεεε ΡιιΙε, ετννεΙτεττεε ΡερΙΙΙεε,

εεεινεεεεε Κτε.εερ('εε Ιε εεε ΒετεεειΙτετεε εεε νεεοιεετετΙ

εεΙιεε Βιετεεε·εε εεε· Πεει. Πειει· εΙεεεε Βγειριεειεε ετε.τε

εεε ΚΙε‹Ι εε ΙΙεΐεε Οοιεε ειε εεεετ.εε 'Γκε. ΒεΠεετ Με.: εε

νει·ίειεεει· εΙεΙιτ. εεεεΠεε εἰεε Αι1Ι0ρεΙε εεεεεϊϋει·εε.

Ρ. Μ Με ε1Ιο να: «νΙει· ΙΞ'εΙΙε νοε Τετεε1ε». (Νε. 1).

Κε.ειιΙεεεεεε ΙΙΙΙτ.Ι.εΙΙιιες εεε εεε: ΑειΙ:εΙετει·Ιιιει άεε ΟΙεε

ΙΙι·εεΙιεεεεεεεε.

Ιε.(ἔ εἑ· ι ε ε ε ε: «Πεεετ ΙΙεε Ρ Ι'ε Ι έ' Ι' ε ι·'εεΙιε ΠεεεεεεεΙ:ει·».

τ. ).

Με 8 νοε Β. Ιεἰτ;;ετεἱΙτεε ?Με Ι›εττεΙ'εε Κεεεεε νεε 5. θ

εεά 7 .ΙεΙιτεε, νοε εεεεε 2 εεεεεεε εεεεεεει·ε εει·νει·τι·ε.τεε,

εε.εε ΜΙ ΙΙιεεε ειε Εεεε εεε ετεεεε νΙ7εεΙιε εἱεε ε.ΙΙιιτε Μπεστ

τεεε;ΙεεΙιε Νερει·Με εΙεεεΙετε εεε Ιιεεεεε ΡΙεεετ εεε εεετεει·ε

ΙιεΙΙει· 8εΙιννεΙΙεεε· εεε· Ιεγιερεετεεεε. Με ΝερετΙΙ:(ε Ι1ϋττε ε.ΙΙ

ειε.εΙΙοε Με νει·Ιε.εί εὶεεε ΙΙΙεεετε Με'. ΑΙΙε εεε1 Ρετ.Ιεεεεε

εεεεεεε. .

Ψ. Ξ ε ε Ιε ε εν ε ΙΙ Ι: «ΖενεΙ εεΙιεεε ?Με νοε εεεεεει·εεει·

ΖενετεΙιΓεΙΙΙιετεΙε». (Ντ. 2).

Ιιπ ει·εΙ.εε ΡΜ ΙιεεεεΙΙ.ε εε εεε ειε εἰεεε Κεεεεε. Με 21/,

5(.εεεεε εεεΙι εει·0εΙιεττ ειπε. ΒεΙ εεε· $εεεεε (εεε εκει
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πο.ο Ποτε ιιοοιι τοοιιιο νοτιοιτοτι, ιιι π... Ιιπιιοιι Βι·ποι.ιιϋΙιΙο

Ιοι;οιι Μ820ΙΙ. ΗΜ, ποτ ΙιπΙιο ΕοΙιοι·Ιορροιι πππ οιπ 'Ι'οιΙ ποο

?ο!πο ιτοπονοτοπιιι. Πιο Ιιιιιιο Ζποτοιιι'οΙΙΙιο.Ιιτο ιοπιιο. Πιο

1ιιιΙιο οπο” ποι· τππιπιεπτο.ι·. ππτ Ι (Μο. ιο.ιιι.τ. Ιιπ οποιιοπ

?πιιι πω· ποι· πω.. 20 Βιππποπ ιιο.οιι ποτ Ηοιιιιτι ποιοι· ιιο

ΙιγΙιι.ιοοιιοπ ?.ι·οοΙιοιππποοπ ΒοοιοτΙιεπ. Με $ειιιιοπ οτἔπιι

οτπτιιιι€ππε ποο Ηοτεοπο, πο. 'Γι·ο.οΙιοο. ιιππ 'Ι'ιιτιππο ιιποΙι

τοοιιιο; ιιπιιο ιο ποτ ΒτποιιιπιιΙο πιο· οιπ 'Ι'οιΙ ποε Ι)ιοΙιποι·πιο

πππ Πιιπππο.τιιιο πιο ιιιιιοπι ππιοτ π... €ΙονιοιιΙο.. Πιο ΙιπΙιο

@ποιπο πετ ο.ιοΙοιιιοτιοοιι οειιτ 2ποπιιιιιιοπε;οοτοοοι. Ιιεοιπιιπ οπο

2 Μι ποπ. Ποιοι· πειιι ΖποτοΙιι”οΙΙ Ιο.ο;επ Ι.οΙποτ, ΙΙιιιιι:ςοπ πιιπ

οιπ οιΙ πειι ΒιοΙιπο.τιπο, ποτ πιιτοιι οιιιο Ι)τειτο Οοπ'ιιππο· ποτ

ππτοπ ΖποτοιιιοΙΙΙιο.ιιιο ιιι πιο ΒτποιιιοΙ1Ιο 8οι.τοιοπ ποτ.

Ε. Α τ ο ο ιι ο π ο π ο Ιο ι : «Βιιι ?ιπι νοπ Βι·οποΙιιοΙιι.εοιο>›.

(Ντ. 2).

πιο.: νοιι 1 .ΙοΙιτ 2 Μοπο.ι:οπ πιιι ιιιπΙιιρΙοπ ΗΒΙιιοποτοοΙιοι

ππποοπ ιπ ποπ Ι.πποοιι. απο Βιιοτοπιιιιιιι.ΙΙο πιιι. τοιοΙιιιοΙιοιπ

οοΙιΙοιιιιιο- οιιτιο;οιιι Αποππτι (ποιπο Τπι)οι·ΙιοΙΙ)ποιιιοπ), οπο..

Τοπιμοι·ο.ιπτοι·πϋΙιππεοπ, ΤτοιππιοΙοιοοΙιιιπποτ πππ επιοο ΑΙΙΒο

ιποιπιιοππποπ.

Ν. Κο πιιι·οιιι: «ΕΙιπ ?ο.ΙΙ τοπ οοΙιποι·οτ ΟοτοΙ)τοοριποΙιπο

π1ιΙιιοικιο ποι θ-_ιιιΙιτιο·οιπ ΙιΙπποΙιοπ πιιι Αιιοποπρ; ιιι θοποοππο·».

( τ. 2).

Βιιο ?ιοΙ)οτ «πω. ποιοι· Ι Μοιιο.ι, πιο Βοι2οι·οοΙιοιπππ οπ

ιτο.ιοπ “πιο ιιοτνοτ. ιτοιοποπι πιιι·οιι ΙιοιποτΙοι ?οιο·οοι·οο οι

πππιτοπ πεοΙιι;οοιιοποπ.

Δ.έ(ιΒοο Ι: «Ζποι ?Με νοιι Επιιοοιι,ι.>;οιιοτππ ποι Κιπποτιι».

( τ. ).

?ιο 5-ιιι.Ιιτικοτ ΚιιιιΙ)ο πειιι πιιι Βτοοιιοιιιππιτοπ νοιι ?πομπ

ιτο.πιιτιιπ ιο Βοιιιιππιππε πππ Ιιποιοιο ποποι οιπο Κοτπιιιιτο οπο.

πιο οτ Π, .πιο νοτποιπ ποριτιοι·ι. Ιιο.ι.ιοπ)πτιιοοΙι νοτιιιιοΙιοπ πιο

ΖοιοΙιοπ οιποτ πε.ι·ιιοΙιοπ Ιπππτοιιοπ ποιο τοοΙιτοπ ππι.ετοπ Ιππ

ο;οπΙορροπο.

Βιιι Κιππ νοιι Ποιο θ ΙΙοποιοπ ππι·πο πιιι 1ιπποιοπιι·οπςτππ

οπιιτοιιοπιιποπ. Ι)ειοοοΙΙιο ποιπο Ι πι.. νοτποιιι 1 .ΒιιοοΙιοΙ οπτ

2οι· θτοοΙιοιιιιο οοριι·ιοτι πιιπ ποτποοιι τοοιιιοι·οοιιο ΗιιιιΙοιιοτ

οοιιοιππιιο·οπ. Μι πιο Βιιοτπ @ποπ ειποπ οροτειινοπ πιω-ιο

Γ·ιιι·οιι, ππτπο ποο Κιππ πιιι ποποοΙοοπ ?ιοοΙιοιπππο·οπ οπι

ιιοοοιι.

Α. ΚιοοοΙ: «Βιιι ?ειιι νοο 14-ιποπο.ιιιοΙιοιιι νοτποιΙοπ ειιιοο

(ΙἔοιπΩπΙιιιτροτο ιιι πετ Επιιι·6Ιιι·ο οιποο 6-_ιιιιιι·ιρ,·οπ Κιιοποιι».

τ. ).

?ο ΙιοπποΙιε οιοΙι πιπ ειιι 8οπποπιιΙπιποποοπιοπ, ποτ ιι.ιιοεοΙιπ

οιοι. πιιτπο.

νι(οτει·ι:.

Ιιποοιιιι ΙιΙτιιιοοιι. ιιιοτ). ΝΝι·. 28-29 πιο!.

π. Ο Ι) το ο; ο π: «Ζπτ Κοοπιοιιιι ποι· ΖπεπεονοτοιοΙΙππποπ

Ιιοπιριιιιιοι·ι πιιι ΒιπιιοοιιιποοΙιιιπιτοπ». (Ντ. 26).

Ε Καπί'. πιο εοποπο Κι·οπΙιεπεοοοΙιιοπιο πππ Απο.Ιγοο οποιοι

ο ο.

Ρ. ?ιΙοοοίοπ: οΠοΙιοι· οιιιιιτο Βοοοπποι·Ιιοιιοπ ποιοι ιπι

ιιιοοΙιοπ νοι·Ιοπιο ποο 'Προπο ποποιπιιιπΙιο». (Ντ. 26 πππ 27).

1. Ζποι ?Με τοπ Ιιο.ιποι·τΙιοςιοοΙιοτ Πιιιιιιοοο ποι Τ. πιιπ. Βει

ποιπ οιποπ οοιοιο π... Ζποιοιιπ 2ο Βο8ιππ ποο 'Γ. ποιοι επποτοπ

πιο πο. Το” οιπ. Ιϋπο ΖποιιιπποΙιοπιιιιοπ ποι· ΗιιιιιοττΙιο.ιτιοπ

"ιιππ νοτι. ππι·οιι Δεπποι·πιις ποτ ΒιιιιΙιοοοΙιο.ποιιΙιοιι: πππ

ΒιιτοΙιΙποοιοποιποπ ποτ (3οιιιοοο, ποιιοι ΑΙΙοο. ποε οοιιπιιοΙιοππ

πιιι ποπ Οτι;ειιιοιππο πιτΙιι, οοΙιΙοοΙιιο ΒτπιιΙιτππεονοτιιοΙοπιοοο.

ΑΒιοιιιοΙιοπιπο, πιο” Βιιποτ ποτ ΚτοπιιΙιοιτ ειο. πιο Ι)ιοροοιιιοπ

οτ δ τ..

2. Βιιι ?οΙΙ νοιι 'Ι'γρΙιποτοοιπιν. Νιιοιι 80-ι.ιιΕΙιτοτ Πεπετ ποτ

οτοτοπ ΒτιιτοπΙιππο·-8-πιοποοιιοΙιο Αργτοιιιο. Ι)οππ πιοποι· πτω

οοΙιοτ 'Ι'γρΙιπο ποποιιι. οοιιποτοιοτ ?οι·πι, ποτ :πιο 'Ι.'οπο πω.

τω. Μ. ποτ Ποιπππιτ, πιιοο οο οιοιι πιο οιπ Βοοιπιν ΙιοπποΙι,

πο ιπι ιιοιιοτιι·οιεπ 8ι.ιιπιππι ποιπο ΒτιιοΙππι.ι· οιπιτει, οοπποτπ

ΡΜ. πο” Κοριοοιιιποι·ο, ιιιιιιι8τοιι, Ιιιιπιι€ο Ι)ιιτοπιιιιΙο ΙιΙερ,·ιο

πππ ιιιιιοιιιο οποιο πιοοο 8γιπριοιπο πιο ρειΙιοο·ποπιιοοιιο επι;ο

οοΙιοπ πιοιιοπ; οιπ Βοοιπιτ οοι ιπ πιοοοπι ?οΙΙο ιιπ οοιιιτοΙιι.οπ.

..._.. -.--___ ._ - 22- .

Α. Βιιι στοπ: «ΙΒιπ ?ιπι νοιι ΚΙονιΙιιιιοίτοΙιτπτ». (Ντ. 26).

δ. πιο πετιπ πιτ ιιιϋιτΙιοιιοι ίτιιιιοοι οιι ΕΙιποοι.οοπ ποτ Ιππο

οοι.τοιιεΙιοππιιιπο· οιπ. Βοοοπποτο ιιι ιιΙΙοπ, πιο ποι ποπι ποο

Απιοι·ο, πο οιιιοπ Ποιιοτνετπεππ πποπιο,ι,τοπ ππτοπ οιπ Ποια

οιπριιγοοιιι πιιπ ιιιοι·ππτοιι ποΙιιπποττ.ο _Αιιπππο πππιπ,οιιοΙι

ιτοπιε.οιιι ποτ, πιτπ πιο Κο.ΙΙιιοιιιιπιιιιε ππτοπ οτοιοπιπιιοοιιο

Μπ.οοιι€ο ΙιοοοΙιΙοππιΒι.

Ι). Ρέοἐιθπ: «Αποιοοιτοςοπο Ονοι·ιπΙοοιιπο.πεοοοιιοΕι». (Ντ. 27,

Ιπιοτοοοοπωτ ?ειιι νοιι οποιίοΙΙοοοτ Ονοτιοικτενιπιιο.ι, ποο

οοποΙιΙ ιπο.Ιιτοοιιοριοοιι, πιο οποιι ιιιιιιι·οοιω ιοοιι οιππππποι'τοι

Ι›οπιοοοπ πιτπ. ΗιποιοιιιΙιοΙι πεο πιιποιι,ιτοπ πΙοοιοο-·Πιιιι.οι·

πππ Κιππ Ι)ΙιοΙιοπ πιο Ιιοιιοπ-ιοι. πο ΒιοΙιοτ π... 2. ιπ ποτ Ιππο

ι·πι.πτ ΙιοΙιο.ππτο ?οΙΙ, ππιοτ 11 πποεοιτιιο·οποπ ΟνιιτιοΙιςτπτιπι

ιιιιοπ. Ποτ ?ι·ποΙιιοποΙ‹ πιιτπο πειοΙι ΙΞΣιιιιοτπππο ποο Κιιιποο ιιι

τσιπ ι-ιιοιιτριει·ι. Πιο ΒΙιιιιιιιι;, πιο πτοΙιτο Ιιοποπι.οππ οπ ποτποιι,

οιιιππ ιιο.οΙι Ππιοι·Ιιιιιπιιπε ποε Με. ιπιπππιππΙο-ρεΙνιο., πιιοΙι

ποιπ ιπνοτ πιο ΚοιπιπππιΙιοοιοπ πιιι πω. Θοιιιοι π... Πι.οι·ιπο

ρτοονοπιιν 1ιΒιοτι. ποτποπ ποτ. Ι.ιθΙΖΙ.θΙ'08 πιιι-τω πιοιιι.ι; ποιπ.

Ν. Ρ τ ο ο ο τ ο Ιιι : αΖπτ Κιι.οπιοι.ΙΙι ποτ ΜοοοπτοτιοΙογοτοπ».

(Ντ. 27).

Ρ. οροι·ιοι·ιο Ροιιοπιιπ πιιι ο·πιοιπ ?τίοΙοε, πιο επ οιποι·

ΙΙΙοοοπιοτιειογοιο πιο οι.. οιοΙι πιο πιο ιπιΙιτοοΙιοριοοΙιο Ποτοπο

οιιππο ι'οοι.οιοΙΙι.ο. πιιΙιτοοιιοιπιιοιι οπο οιποι· ΙογπιπΙιπτιιοο οπτ

πιοιιοιι οποιο. Βιο νοΙΙιπο Βποιοτπιιιητ ποο Ογοτοποοοιιοο οι·πιοο

οιοιι πιο απ οοιιιΙιτιιοιι. πο ΙοιοΙιι ΜοοοοιοτιοΙεοιποοο ιιι ει·ιιοοε

τοτ ΙΙποπε;ο Ιιιι.ιιοιι πιιιοτιιιιπποπ ποτποπ πιιιοοοπ. Ρτ. νοτπιιιιι.ο

ω...» πιο Ογοιοπποππ πιιι: ΒεποπιοΙΙ πππ ΒιιποΙιποοιιοπ πποΙι

Αοιτοιιοπ ποιο ριτιιοοιοπ 'ΓοιΙοο ποτ 0τοιο πππ ιο.ιπροπιοτιο. Ετ

οιιιρΙιιοιιΙι. πιοοο ΙιΙειΙιοπο. πιο πιο ι·οΙοιιτ Μοτο - "στο Ιοπο·οτ

Πεποτ ποτ ΝοοιιιιοιιιιππΙππο πππ θοιο.ιιι· ποο οριιιοτοπ ΙΙοπο

οιπιτιιτο.

Ρ. Ν ο π] ο π ο ιπ ο τι : «ΠοΙιοτ πιο Βοποπιππε πω· Βιι.οτοττεςοι·

ποι ΡοοΙιοιι». (Ντ. 27).

νοτι'. ιιοΙιτ ιοΙΒοππο 8οΙιιιιοοο οπο οοιπεπ Ππιοτοποιιπποιοπ:

1. Βοι ποτιιιοΙοπι νοι·Ιπιιι' νοιι νοτιοιπ-νοι·ιοΙοιο οι·ι'οΙει πιο

ΠπιππππΙππε ποτ ΒιιιοοΙιοπ ιιι πιο ΙΒιιοτρποιοΙ πιοΙιι ποια Βοι

πιο» νοιι Βιιοτοττοιτοτπ. οοπποι·π ιοι πιοοοτ Ρτοποπο πιιι· π...

ΑποπτποΙι ποτ νοτιποΙιτππΒ· ποτ ?οτιποιοιιιοπιο πιιπ ποτ Ζοι·Ι'ο.ΙΙ

ιιπ Βιιιοοιιοπ.

2. Βιιο οοο;οποππιο νοτοιιοτππροιιειιοτ πι: οιπο ΒοοΙιτιοπ πο:

Οτοιο.πιοιιιιιο ι;οιτοπ πιο Διιιππ.Ιιπιο νοιι 'Ι'οπιιιοπ πω ΡποοοΙιπ·

ΙιοΙι.ο τοοι). ποτ ΖοτιοΙΙορτοππΙιιο ποι· Βοπικοιιτι.οπ.

Β. Ι)ιο οοΙιποτοπ ?οτι.ιιοπ ποτ ιΠιτιοΙο οοιιιΙποπο ιιππ πεο

πιοι·τΙιοςιοπ οιππ πιιι ΗοΙιππππι·ιπιοΙιιιοπ ποο Ριιο(οΙιπιιπΙτο ππτοπ

5ιπριιγΙοΙιοΙιΙιπο τοορ. 6ιτοριοΙιοιιιιπο επι·ιιοΙιοιιιιιιιτοπ.

Ε). Β. ο ι ιιι ο. ιι π: «Ζπι· ?τοιχο ποο ννοοιιοοπο ποο ΘοποΙιοΙιΙιπο

Ν ο ι ο ο ο τ ποι οιππιοΙιοπι ?ΙοιοοΙι-Ρορωπ-Δςιιι·».

Β. οπο» πιο 'Ι'Ιιο.Ι ιιι ιιπ τι 'οοιιοπ ΝιιΙιτΙιπποπ ιιππ ιιππ:

Ιιοοιι€ιιοπ ιιιτοτ Βτεππιιπο.τιιειι 2π ποιτοιινοπ ΒοοιιΙιιιιοπ. ΚοΙο

πιοιι ππ‹·Ιιοοιι ππτ ποι ΑπιοιτιοΙι τοπ νιοι Ειιιοι·. πω. οτΙτιπ.το

πιοοοο ινι.οποοπ πιο ποοιι ππτοπ πιο Νιιιιι·οποοιππιοπ ποτ Ριφι

ιπποεο Ιιοπιιιιςι. 2ο πιιιςποοι.ιοοιιοπ Ζποοιιοιι ποι οΙιτοπιοοΙιοτ

ΐοποττΙιοο οικιιο οιοΙι ποι· 'Ι'ιιεΙ πιο.ππ'οοιιο Νιιιιτοοποπ

ιι.πιπ. ' ·

Αππ”οΙΙοπποτποιοο οι·πιιιιπι Δπιοτ πιιι. Ιιοιποιπ Ινοτι.ο ποτ

Αι·οοιι.οπ νοιι Ινοοοοτιππππ ιιππ ΠΙιΙιο.

π. Ρο ττοπ: «Βεοποοιιιππο·επ ιιι)οτ πιο νοτιιοΙτοπ ποι· ποιο

οοπ ΒΙιιιΙιιιτροι·οΙιοπ ποι νοτοοΙιιοπεποπ Ατιοπ ποο $πιπρϊ

ιιοι)οτο». (Ντ. 28 πιιπ 29).

πω. πω: 15 Επι.. νοιι (επιιε ιοτιιοπο,θ τ. πιιοτπιπο, θ ι'οΙιτιο

ιι·οριοο. πιιπ 5 πω., πο οο πιοιιτ. εοΙοπε πιο Ροτο.οιιοπ ιιπ ΒΙπι

ιιοοιιιπποιοοπ. ππι.οτοποπο. Ετ ιιιιιοι·οιιοΙιιο οοποιιΙ ιι·ιοοιιοο

Βιπτ πιο πποΙι ιιι ΤτοοΙιοπικοιιιοοοιι. Με Ι)οοοπποτο Ηετοι.οΙιππεο

ιποιΙιοπο ποτ Ιοιοι.οι·οπ πιτπ Βοπο.π οοοοιιτιοποπ. νοτι°. Ιιοπιιιιι:

επ ιοΙεοπποπ 8οιιΙποοι'οιιιοτπποοπ: 1) Βει Βοοιππ ποι· Βι·Ιιτο.ιι·

ιιππ: πιο πιιιιοποπτοππο Ηιη)οτιοπΙιοιττοοο ποι. ιπι ποιτοτοπ

?οποιοι νοτιπιππετιιπα· ποτ ΘεοειιιπιιοιιΙιΙ ποτ Εοπιιοηιοπ,

Ιιοπιπει. ππτοπ ΙΙιτο ιττϋοοοτο ΑπποοιιοτΙιοιτ ιιπ ΒΙπιο πππ ποπ

Οτπεποπ. 2) Βοι θοποοπιιιτ ππωιιωπι· ποτ ΒοπΙιοητοπιοΙιΙ ιπι·

Νοι·ιιι. Ι·ΙιοτΙιοι νοτιποΙιτπιιο· ποτ ΒοοιπορΙιιΙοπ. οι Πιο τοτοοΙιΙοοιι

ιοτιο Βιπιποοοιιοπ'οπιιοιι πιτπ ππτοπ ΗγροΙοιιιιοογι:οοο οπο

πειο·ι. 4) Πιο Ι..οπΙιοη·τοοο ποοιι ΝπΙιτππ8οοπιππΙιιπο Μιιι. οπι

ορτοοιιοππ ποπι ΠιιτπιοποτΙιο8·οπ πειι Δοροι:ιιο πι· ποιο ποτ

Αιιι'ιΙΙΙο πππ οποιοι. πιιι: ΨιοποτΙιοΙιτ ποο Αρροιιι.ο. 5) πιιπ ο

?οι·ιποπ ποι· ΒοπΙιο2γιοπ (ΒοοιποοιιιΙο πιιπ νιοΙΙειοΙιο οποιι ιο

πιοΙιτ πππ οιιιιιοτπι€επ ιιοοιι:οιι οιπο οπο,ςοορτοοΙιοπο ΟΙιοιπο·

-ή-- - *.-.-κο-.- -Δ #
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τουτο ου «Ιου τοτίου ?αυτου άοι· Ρυτ·υιιτιου υυ«1 οου14.«1τεου Μο

νττοΙτιο.ι. «Ιοτ Ιοτυτοι·ου. Θ) Μοτο 1οτυιοι·ο Βιο·ουιτουυΐτ υουιτευτ

«τοτ Οττ.τουιουιιιε τυι Κυιτιυτ'ο @που Μο Ρυτοο11:ου. 7) Ποτ· οτ

ΙιοΙιτο Ζοι·τ'ειΙΙ «Ιοτ 1.ουυουττου υο1 ρτοιτοΙιτοττου Β'οι·υιου «1οτ

11τιΙυτ1τι Μουτ ττοΙιτοουοτυΙΙου ουου1'οΙΙο «Ιοττι $ο1υοτυοΙιυπο «Ιου

Οτο·ο.υιουτυο.

'Ι' υ. Ο τυ ο 1 τ. ο ο υ ο υ υ ο ι «Ζυτ ?τοιχο άοι· 5τρυΙΙιτιοριτοουυο·

του». (Ντ. 29).

να!. Ιουευοτ υυτ' Θτιτυ«1 οοιυοτ οτιιυ·ουου«1ου Πυι.οτουουυυ

που, «Μου «του, ντου Μο τυοιοτου 11οτιτουοτ Με Βρττοο1ιο.οιο ρευ

ΙΙ«Ιο υυττοοουου. ττ1τΙ:ΙΙου «υοου υυτ: ΜΙΙιτοοτυουτοτυου ου τυο

1ιουο. Ετ ουτυουυι Μο Ρτο.τιο.τοτο Μουτ υυτ οτρυιΙΜοο1ιου Ρυ

τιοΙυ, υου«1οττι υοου «1ουι ννυιι«τυοττ «Ιου ττοτο1ιου 8ουο.υΙτοι·ο.

Μοουου θτει.υυΙυτιουου, Νιουι.ογρυτΙτττοοΙιοτ, _ἱο υου·υτ άουτ

Οοι·τυυι υττοἱοτ 1το1ουου. Πιο Ρτουυτοτ.ο Μιτου ο.ΙΙο «1υτου

Αυυτοιιου «Ιου 0οι·τυτυοουιουοο του υο1ιο.τΓοττι Μουοοι· 8οντουυου

ιιυά αυτου υοου Οτο ιιι του. τ.τοιο.τ·υτ τνοι·«Ιου.

-τ'οτί. 1τοιτιυιτ ευτυ 8ουΙυου, «τοτε Μο υοουυουτοτου θουτΙ«Ιο

υιουιο .ου«Ιοτου οιυ«Ι, »ντο τουι Οοττυιτι «πουιτιιου«Ιο Βτυ«Ιο οττουο

111ιττΙΙου, Μο Μο Βρττοουοοτο τοτιτου1ο«Ιουοτ Α" του ειο το«Ιου

οουιοοΙιτ υιτυου..

Οι. Λ«1οΙρυι: «Ι)Ιο Βροτυιο.τουοου «Ιοτ· θυυεοτ οουτττττιτυου

@του «Ιου 8ττουι».

-νοττ`. Ιτουυιο οτυντου«Ιο1το1 οιιτιοτ·ιιυουι:οΙ1 υο.ουττοτυου, υοου

Μο Βροττυιιτουοοτι ο·οτιτου «Ιου Βιι·οιιι εΙου οιτιοτοΙΙου. ΙΣτ·υΙο.τ·τ

ττιτ«1 Μου Ρυττυοττιου Μιτου Μο Βο.ΙιτυοοτοτιοΙΙυυι; Ιτυ Βου «Ιου

$τιοττυοιουοου. «Ιοοοου Βουνο” «Ιοτ ΠουοΙ τοι, «του υουιιτυου«1

«ιιο 8ιτοιυυυε· «Ιου Κοτιϊ Βου·ου Μου Μουτ. ·

Ιτυουιιιυττοτ.

8υυι·ιιτι1 οΙ«υοουοτοτννο τ ουοτιοΜου υοΙοοιιοι.

(1ουι·ιιιιΙ τω· Βουιιτ·Ιουυιτο «του Βγιιοο1το1ουιο)

1905, Ι·Ιου 4 ο. 5.

Α. θυυυτοττ: «Πιο ιιουοτ '1'Ιοου ΠΠ οτυυΙτοΙου·ΙοοΙιο υυιΙ

υυ«ΙουιτυοΙο Οροι·υι.1ουου». (Ντ. 4).

Βοοουτοτυυυε ιιυ«1 ΑυυτΙ«τυυΒ «υοου υοιτου Μο«τοΙο οι» «υοου

τ.τ·υ.υιιρ«τι·τουΙου Οροτυι.ΙουυτΙοου, «Ιοτ εΙου ευ τιιειυο.Ιου Οροι·υ

τιουου ο1ουοι., υοντιο ΗΜ· Ιουρτιτοιουιτοου.

Α. Ο τ το ο τ ο »τ τ ο τι ο υ: «Πουοτ· οιυου 13'ο11 του 11'Ιυι·ουυτοοιιιο

ττ11τυο». (Ντ. 4).

Βοὶ οΙυοι· 29)υυτΙοου Ροκ. ι'υυ«Ι εΙου ο1υ 1ττυ«Ιουορτοτ·οουοτ

'1'ιιυιοτ, άοι· υ.υ οιυουι 80ο! υιυε υυ«1 του «Ιοτ τοουτου 1τΙοτυου

ΒουυιυΙιτιρο ο.υοιττυ . 1)Ιο ΟοτιουττυΙο1 ντου 740 θτ., που· του

υϋο1τοτΙοοι· 01ιοτ11οο ο, υιτυι '1'οΙΙ οιτυΙοοτΙοττ. 11τοτυο τι. Α«Ιυοιτυ

Μιτου υοτττιο.1. 1.υο θοοουτνυΙοτ ιτιιτ«Ιο «Μιτου οΙυου Μιτου Μο

Βο.οΙο «του Βιι«·1υ ττ1τυυΙυτ τοτΙουϊου«Ιου Βουυιτι; ουι.τοι·υι. Αυτ

«Ιυυυ ιτυτ«Ιου οιιι' άοι· Οτου2ο άοι· 1.ουτυ τυο). ιττοι Βουυττι.ο

υυο;οΙοτττ, ττοΙουο εΙου τυ «Ιοτ Βιουιιιυ,ο· υυτ 8τιυρΙιτοο τοτοΙυ

του. Ποτ υιτιοουυτιτουο ττουουουΙο 1ιτι.Ιιρου ττυτ«Ιο ουρτυρυττοι·ι.

01ο τυ «1οτ Ν11υο «Με Πο.υιτυου υουυτΙ τουου ΝουυἰυΙυυεου του

€οτιυιτοτ Αυο«Ιουυυυι.τ ττιιτ«1οιι ε1οιουτο11ο ουτ.ίοι·υι. Ότο ν1?υυ«Ιο

τοτυο11το Μουτ ροτ τιτιυιυτυ, Ροκ. ουτΙο.οοου, «του ττοττοτο 5ουτοΙιτ

εοΙ Π111ιοΙ€ει.υυΙ;. Βοὶ τ1οτ ιτι11ττουΙτορΙοουου Πυτοτουουυυο τ'ο.υ«1

υιο.υ Βυτυτ1οΙ1υττυ1εο· ΖοΙΙου υυ«1 τοτουΙτου ουτττΙουο1του Βτυ«1ο

μονο ο.

Ν. Κ ο Ι ο τι· τ το υ τ: ‹Μοιτουττοοι›. (Ντ. 4).

0υτοι· 8518 1Ιουυι·ι.οτι υυτ: νοτ·τ'. 205 τιιτι1 Μο Μοοι·ουι·τυο

υ.υτοττυυ«Ιτ. Με Ιυ«ττΙ:τι.ττου Μουιο υιιιιτιτουουΙτου Μο ΕτυΙοτιυυιτ

«Ιοτ 1τυυυτ1τουου Ρτυυμτουυττ τυ 122 Ιθ`ει.ΙΙου. Βοὶ ΒυΙυιιιτιοΙο

θ ιιιοιΙ, ΡΙοοουτυ ρτυοντο 28 πω, υοι τοτυοιιτεοτυ ΒΙυ.οουτιρτυυιτ

υυ«1 υυεουυΒ·ουάοτ Ετντοποτιτυο· «Ιου 11ι1ιιι.ιοτυιυυ«Ιοο 51 τυοΙ.

Βοτ· ΒοΙΙου ττττ·«1 υυτ ιυυ.οου; ο.υττοτυ11ι.(Βί10-400 Θττυ.), ότι

οιυο Ιτυοττυυυουτο ΔυίυΙ1υυττ υοου ΕΙττ“υ.υτυυττ νοττ'. υυτ· Ρυτοτιο

«1οτ 0ι.οτυουιυοΙτιιΙοτιιι· τυυτι ιιυά «του τοτ1Ιοεου«Ιου '1'οιΙ ευυι

Αυττο101ιου υι·τυοι. νοττ. υυτ «Ιου Βιι.ΙΙου Μοτο υοτ τουουΙοοτιο

υοιυ ΜιιΙ.Ιοτ·υ1ιιυ«1 υοου «τοοοου ΙτυυοΗτουοτ ΕΙτττο1τοτυυτς του:

Βουιτιο οτυΒοίί1Ιιι·τ. Βοὶ ΡΙιιιοουιο. ρι·ειονυτ ττΙτ«1 «1οι· Βο1Ιου τυ

Μο ΒιυϋΙιΙο οιυττοτυυτι υυ«1 (Με Μο 1ΜΙιο.υιο υοου Μουτ Βο

ρυι.ουτ. οιυ«1,Μοιιο αυτ. τοοιιρτ·ουτςτ.. Πυτοτ «του 28 Ρ1211ου, ιτο

`

ντου·ου Ρ1οοουτιι οτυοτ1υ Μο 1ίοι:τουττιτο υυεοκτοιι«1τ, ντυτ«Ιου

17 Κ1υ«1οτ Ιουου«Ι τςουοτου - ?Β,0 ρου ντυυτου«1 ου«1οι·ο ΒΗΜ

οιτυου ντουτττοτ τ;υυοι.τυο Βοου1το1ο ττουου. Ιιυττ.οιτιυο1το Ι:το.ι: τυ

1τοτυοιυ ΚτΠ «Μ, Β ΡΜ.. υτοτυου, οτυο ου υΙτυΙ.οτ ΑυττοτυΙο,

2 ου δοτιοΙο, του «Ιουου οιυ Που 11ουοτυ«Ι υυτ Βοουυουι.υυο

Ιτο.υι. .

Η. Κ τι υ ?οι τι. τι υ: «5τοτυυ11«1υυτ; Ιυ «τετ νυοτυο.». (Ντ. 4).

Βοὶ οιιιοι· 22-_)τιυττ8·ου ΡΜ. Γιιτι«Ι ιιιιιιι οιιιο νοι·ττοουουυε «1οτ

Ι£Ιοἱτιου Ιιουιου του «Ιοτ 1(Ιιιοτιο τυο ου «Ιου Πυτυυι, Μο οιιιο

τοτυοορυυυτο 11οτιιυτου. ΙΜυο 8οιιοο υοου εΙου υιυτοι· «1οτ· Μωυ

υι·υυ «τυι·ουτυυι·ου, τυ «1οτ νυςτυυ. Π1υΙτο ττιου «υοου υυι·του

Κυττιοτ. Βἱο Μοιιιυι·υ.τι ντυτ«Ιο ιυυιΜοττ. ιιυά υυε «1οτ $ουοιτΙο

οιυ τ'ο.υοιυτ·οοοοτ Βιοτυ τυ υοτοτυουοΙτουι ΖυοουυτΙ ουτ.τ'οτυι. Ποτ

$τοιυ ττο.ι· τοιι «ΙυυΙτοΙυτουυοτ 15”υτ·υο. υοοτο.υτΙ υυε '1'τ·ΙρυοΙ

υΙιοουυοτου, ο.τυοτρΙιου ΡΙιοορυτιιοιι υιι«1 ρυοορυοτου.υτοιιι Κο.ΙΙτ.

Πιο Μοτυυτου υιυοιτ Μου 1υι Ι”ι·1τυοτι Κτυ«ΙοουΙτ.οι· ΒουιΙ«τοι υυ«1

Μο Βιιιυυυς τττι Πττυ ΑυΙυοο υυτ 8τοΙυυΙ1«1υυο; ο·οτουου υιιυου.

Ε. Κι·τ1ττοΙτι: «Πουοτ ΗΙυτοι·οουοιι.οΙυοτυοτυοιοΙΙιτυο·». (Ντ. 4

υυ 5).

Βου 11υτοτἰτιΙ ουιυτο.ιυυιτ «1οτ· Ρο1οτυυυτ€οτ ΕουυττουΙΙΙΙἰουου

ΑυοιυΙτ. ΑΜ' 52,500 θουυτι.ου ττυτ«Ιο 47 ττιιιΙ Μο 1:1ιυτοτυουοι

τοΙυοιυοτυοι.ο11υυυ υοιΙοι·τ., υυτ1 υυτ 84200 θουυττου 46 τυυΙ

Μο ΝυοεοΙοεουο Ου11«ιιιΙΙ.Μ υοουυουτοτ. Βοἔϋυυιἱμ τνττ«1

Μοτο ΒτυοτοΙΙυυυ· «Ιυι·ου «του ουτ;ο ΒοοΙτου, '1'τοτ'οιου«1 «του Ρτο

ιτιουτοττιιιιι, Ηουο,·ουουου «πο. Βἱο «1υτουοουυπι1το1ιο θουιιτιο

«1τι.υοτ υοι.τυο 34,8 8ιυυ«·Ιου. Ότο Τυοι·ορτο ντιπ, ττουυ ιυϋτ.τΙΙου,

οιτρο1ιτυτττ ο«Ιοτ ου ττιιτ«Ιουτο υουο Ζουμ υ.υττοΙοι.ττ. Μο ρτο

ρΙιτΙουιιοουο τνου«1υυττ τ.τουοοο τουτο νοι·τι·ουου. Ντουκ ιιο1του

ντιιι·«Ιο υυτ Ζουμ 8οτ.>;τι11'ου, ττουυ Μο 1ττττ.τυΙο.τ1τ.ο.τι τΙοι· Βυτ

ιιιοΙΙυυε ροτ·υ1το1οι·τ υυτ, Μο Κι·ο.ττο ο.υοτ Μουτ. υ.υτττοτουιου

υυτ· Αυοοιοοουυε. Μο Ζυυττο τινυι·«Ιο Ιιιι (τουτου 27 υυτ! αυττο·

Μ", 2 ιυυΙ Μπι υτοοοτουιτο, 14 τιιιι.1 Ροτί'οτ·υτΙου ιιυά Κτο.υιο

οΙοιοτ. νου 51 τυ«Ιοτυ 81 ττ;οουυ«1 ουτΙουεου, 3 οτοτυου οιι

Αορ1ιτιττο, Β υυΙ«1 υοου «Ιοτ θουυττ, 14 ττυτου ροι·ίοι·τοι·τ. 01ο

8γτυρυτυοοτουιτο τοτΜουτ οΙυο 1ιο.υίτυοτο νοτττου«1υυο;.

Α. 1ιΙ)τυ ο τ τ ο ο ο υ τ ο υ ω.: «Αοι11οτς1ο υυ«1 Βο1ιο.υ«ΙΙουτ; «Ιοτ

0οιοοιτιοΙοοιου. (Ντ. 5).

τω. υυτ; 2 Γ55.1Ιο υουυυ«Ιο1τ.

Βτοι.οτ Ε' ΜΙ: 82-_)υυττεο ΡΜ.. 2 υιο1 ο·ουοι·ου, τυ Ιουουιοτ

ν1(οΙιυυυτ.τ ττοΙουι, ιυο.ουιττο Βι·υο.υτυυο:, Ιιτουυιο υυτ υυτ' οτυου

8τοο1τ ττοοι.υτοτ. εουου. 01ο ΒΙτιρουυοιτου οι·τοτο1ιτου τοπ Μο

Ι)υττυυοτυυο.ιιιυιο, Ιτοτ«Ιοοο «1οτ νΙ7ττυοΙουυ1ο, 1)οτυιυοιυυο.υιττιο

ουυοτυυυ«ΙοτεοτυοΙτι, Βοο1τουΙτυοουου νοι·Μουτ. Ρι·οτυουιοι·τυιυ

του: νοι·, $τυιρυτοο οουυουο1τ'οτ·ιιιιο, Κτουυυοτιι τοι·Ιττυτυιτιτ,

οι.οτυο Βουιιιοτυου ιυ_«Ιου Κυοουου. ΡΙιοορυοτυουουΜ«ιυε, Βου

ιιοι·υυε.

Ζ ττο1τοτ· Ε'υΙΙ: 8'7-_)υυτ1υ·ο θτοττ«Ιυ. 0 ττιοΙ ο·ουοτου. ουτο

υυο;ου«Ιο Βτυο.υι·υυ8·. οτΙιτο.υτττο ου το υοτ'ιΙοου Κυοουου

ιιοΙιτιιοτιου, «τοπ τυο Η, .1υυτ Μουτ: το·ουου 1τουυοο, «Ιοιυυ Μοτο

Μο 7 θουυττ, υοου «1οι· τττο«Ιοτ οτυο νοτοουΙυυτττοτυυο «Μιτου,

ειο υιο.ττοττο ου, τοι·Ιοτ τυουτοτο Ζο.υυο - Ιτουιιι:ο Μουτ ττουου.

Με εΙου ΡΜ. τω. του.ττο ντιπ· εΙο Β Μου. €τυτ1«1., Μο Πρ·

ρουΙτυοουου "που ουο·ορΙο.ιιοι, Μο 8ουΙυοοο11ιοτυο τοτ·υτυιιιιτιι,

Μο 0υοτο.ι·ιυυυοο1ιου 1τυ θουυΙιοτοιοΙουΙτ υοου τοτυ 1τττττοττ, Μο

Βιρρουυοοου «Ιοτυ ΒοοΙτου ττου1τυοτι, ΒιιτυοτυυϋοΙτοτ οτυο.υτΙοτ

Μ.ο.τ·Ιτ το·ου1τυοτ1:, Κτουιυοτυ Ιτυ ΒοοΙιτου ο1υττο1το11τ. Βοο1του Μπιο

Ιυτ τοτουοι. 1)ουοτ Αυοτι. υι·ιτυοιο.Ιτο υπο Ρυουρυοι·υουυυ«1

Ιιτυο; 0,02 : 100,0 υυ«1 Αιτορτυ 0,012 υυτ 50 ΡΙΙΙου. Βουιο 1ΜΙΙο

ττυτ·«Ιου ο·ουοοοοττ υυτΙ υοιιΙο υοιτουου εΙου υυτ Βου·οΙιυοττυυου

«Ιου ΚοιτΙουουο.

Π. 'Ευ οτυ οου: «2 Β'υΙΙο του ΟΙιοτ·ιουορΙιυοΙτοιιιο». (Ντ. 5).

ΙΕι·οι.οι· 11'οΙΙ: 28-_τυυτ·ττο;ο Ε'τοιι, τοι· 4 .Τουτου ΒΙτι.«-ιου

υιοΙο, 11ο .1υυι· ουι·οιιτ Αυτοοτο. Νιιου οτυοτ τιοτιιιοΙοιι θουυττ

κτυτ·«Ιο ττοεου Ιυυττοτοτ Β1υτυυτς υοουτυυΙο οιυο Αυτο.υιο εο

τιιυουτ. ΒυΙ«1 «Ιυτοιιτ οιΙ1ι·Ιτοτο Β1ιιτυυε, Μο Μουτ του οιΙΙΙου ιτοτ,

«Ιοτ οτυοτιοτο Μυαοττυιιυ«1 ντοτ €οϋΡΓυοι, υυτ άοι· υ1υτοι·ου ΙΐΙΙΙ.ουο

άοιι 0τοι·ιιτι ΓυυΙιο τυε«υ οιιιο Πυουουυοιο. Τοτο.Ιοιτουτροι.του.

υυτ «Ιοτ υιυτοι·ου- Β`1υουο «Ιοτ θουυτττιιιττοτ 1'ου«1 εΙου ο1τι

τυυ«ΙΙιουου Οοοουττϋτ του υυτοεοΙιιιυοοιυ·ου Κυ.υτ1οτυ, Μο

τυ11ττοουορυιουο 1)υιοτιτυουυυο οι.οΙΙι:ο «Ιου ηττιτοουο Β11«τ «Ιου

ΟυοτιουοτιιτυοΙτουιο του, θουοουυς. ψ δευτ οτιο.τοτ· 1ιοειτοο

ν17ου1υουυ«1ου.

Ζντοιτοτ ΙΤο.1Ι: 42-”υ.υττττο Ρυι;. υΙιττοι: ιτοττ 'το δευτ. 1003

ττ·υτ«Ιο υοου ιττοτυιουο.ι.1το οι· Πουορουιτο ο1υ «8ιυο1τ» ουτίοι·υτ:.

Ντιου 117» .1τιυτ·ου ΒΙυτυυο;, ντουο1 οτυ υτοοιιοτοο «8τ.1τοΙο ουτ

Ι'οι·υτ: ττυι·«1ο, ττοΙοΙιοο ΙτΙοΙυο ΒΙυοουου ι:τυο,·. ΑΜ άοι· Μυτοτ

Ι11ιουο τΙου 11τοτυο τουτ«Ιο οΙυο ιιυουουο 8ι.οΙΙο ο·οί'ϋυ1ι. '1'οι:υΙ

οιοι:ιτροττου του. τΙου Ατ1υουου. Θουουυυε. ΑΜ «Ιοτ υιυτοτου

Β'Ιοουο «1οτ 0οουτιιτυοιοτ 1'ιι.υά υιο.υ οτυο τιτΙοίοι·υιτυο Ψιτουο·



92
 

ιιι", Με Με ννειειιετιι ιιι Ζετιιι11 1ιεει·ιι1'ειιεπ Θεινεπε 1ιεειε.πιι.

Πιε ιιιιΜοε1ιοι:ιεε1ιε Πιιιετεπε1ιππε ει·ειιιι ΜεεεΙΙιε Βιιιι, Με ιιπ

ει·ετειι 1:"Μ1. Ιπ ιιειιιεπ Β`Μιεπ ννε.ι· Μεο ειπε ΒΙεεεπιποΙε νει·

1ιετεεεεπεεπ.

Ε. Ο ι ι ιι ι ε ε ιι ι τι: «Μιεεεειιπτιεπ». (Ντ. ό).

Ηνιιτε.πιπιοπ 18 πω. 1ε.ιιι.>;ετ Ροειπε ποτ επεεετ ειπει· Πεεεπ

εε1ιετι:ε Με ππιει· πετ Βεπειειιπππε '1'ποτεεοειιειτοεεπιειε σπιτι

απορια εοι·ιιιε, ιιε ιιι.ιε ει. ιιιτεει.ιποτπιπ 1ιεΚεππιε πιιπ ω. 1ιπ

εινειιεπ ΡΜ1 1ιιι.πΒε1τε εε ειππ ππι ειπε ιτιι1ιεειτιπε ΖινιΙΙιιιεε

τ.>ιε1ιπτι: Μι· ει·ειε Ε'οειιιε - 28 Μπι. Με; - ινε.τ ποι·ιιιε.ι, Μιπ

επΜτιι ιε1ιΙιεπ Κερί', οποτε Ειιιτειιιιιιιιειι πππ Βι·πειιιοι·π -

ειπ ΑεεριιΜπε άιρπε. Βει Μι· Ξε1ιτιοιι πιω πιιιιι θ τπάιιπεπτετ

ειιιινιεΙιεΙιε Βιρρεπ εειι1ετεειι.ε. Με Ψιι·πε1εϋ.π1ε ειιιιειε πειειι

οιιεπ ιιιιΙιεπ1ϋι·ιιιις, επι1ιιεΙι; πειπ ΒιιεΙιειιπιπτιι, Πειτε, Ιπππκεπ,

1ιε1ιετ, ΗΜ, Μειςεπ. Ρεπιιτεε.ε Μι1ιεπ, ειπ Πιιτπιεεεπιειιι. νει·

1ιε.πΜπ, Με ιπ ποπ Μπειιιιιτιιι ιιιιιι-ω, Απε160ιιππε ι'ειιΙιε, Νιο

ι·επ πππ Πτειιιετεπ νοτιιε.πΜπ. Βιιι.εε ιιιε1ιι εείππιιειι.

Ειπςεπ.

ΝεειιιιΚ 0ιιιιιιιιιιισιιιι. Μαι-Μπι 1905.

Α. Βε1ιιιπει.ποινειιι: «ΝειιτοΙο,ε; ΡΜ. Α. ιν. Οιιοιιιιιε».

Α. Μεε1εππι1ιοιν: «Πειιετ ιιι.ειιε1ιε θε1ιννεπιιππε·επ Με

ιππετεπ Απ,πεπάτιιεΙιεε 1ιειπι θΙππ1ιοιιι».

Απ 92 θ1ιιιιιιοιπεπε·επ ινιιι·Μπ Με Βεο1ιπειιιππεεπ επεε·ε,

πιω. 1ιι ΜΙεπ Ρ15.11ειι ινιιτΜ πετ Πι·πε1ι επι Μοτε;επ ιι61ιει·

επι Δ1ιεπι1 πιεπτιπετ εειιιιιΜπ. Πει· Ππιειεεπιε‹1 ει·τειειιιε

22 Μπι. Πε. Πιο Απινεπι1ππε Μι· Μνοιιιιιι. πάει· ιιιε επιπε

ιιιιιιω 1τιι1ειιιοπιιε ειππ πιειιι ιιπ διεπει» Με Πτπε1ιεειιινεπ

1ιπιι€επ επ 1ιεεειιιι.ιεπ. Πει· ιι1ε.ιι1ιοιπει:ϋεε Ρτοπεεε πεπιιη.ι;ι ειπε

ιιιεεπεπιεειιε Βιετιιπ,<; ιπ Μι· ΒεΕπΙιετππι.ς Με ιππει·ειι Αιικεπ

ιιτπειιεε. Με Μνοιιιιε ειππ ννϋ.ιιτεπει άετ εινει1επ ΗΜίιε Με

'Ι'ιι.ε·εε Μπ 1ιτειιιιειι Απε·επ ειιιεπιτε.πίεΙπ.

 

Α. Α ε ε ιι ε ιι ο νν: «Ζει ιιωιιιιωιοπ Μι· Επιτοριπιιι-Ορετε

ιιοιι».

Α.1ερει, ννιε επ ειπει· ΒιιεΙΙειι- πάει· Βιιε11ειι-1·1οιι

Ορει·π.ιιοιι, Μη Βιι11ιποτρεΙ ιτει πππ ιιι·εππι πππ ειπε Β.ιππε

Πω ε Μπι Ι.ιιπι·επιιε ιπ Μπ Κιιοτρε1, _ιε πιιειι κεινιιπεε1ιι.επι

εεε ι ι;ιείετ Με 1ιτειι.ετ, ιπιτ Μπι θε.1νεπο1ιππι.ει· οΜτ 'Πιετ

ιποιιιιιιιει·. Με θΙιιιιειεεπ ει·εειει Μεο Μπ ΙιειΙιδτιιιιεεπ Κωτ

ρε1ειιεεειιιιιιι, ννε1ε1ιεπ ιιιε.π πιιτ πειπ Μεεεετ ιιιιιε1ιι πει Μπα

θρετειιοιι. Πει· Βτεπι1εειιοι·ι” "ιπι εοτειΜιιιι; ιιπει;ει.π ιι πππ

Μ.ιιπ ννιτ‹ι μπε επ νει·πιι.ιιι ννιε πει Μι· $πε11επ- ο ιε

Ορει·πιιοπ ππι Με ΒιιπΜτ πετ πειιτπππτεπ ΚποτρεΙτιππε επ

επε.ριιετεπ. Απ Με Τεπεεπά Ορετε.ιιοπεπ ειππ πετειιε επεεε

ιιιιιι·ι ννοτι1επ πιιπ ιιιε Βεεπ1ιειε ειππ επιε. Βει'. ιιιειπτ, ννετ

ειππ Με ιιιε Αιιεεε1ιπειιιππε· Με Κποτρει1ιειιεε ειπειειιιιι πει

πιιπ Μπιτ εειιιιι·ι'ε 111εεεει· νει·ιιιει, Μι· Μπι εε1ιπε11ει·εππά

1ιιι1ιεε1ιει·ε Ηειιπππεπ ει·ειεΙεπ πππ πιειιι: ν1ει Βεειάινε εε1ιεπ.

ΕΜ. ννιι·ιι 1ιειιιι Μεεεετ 1ι1ει1ιεπ, Με ε.1:1ιιπτιιτει· Με Με Βτεππ

ειεεπ πτ1ιειιετ.

Η. Α. Κε.ιπ: «Πε1ιει· Με δε1ιεπ ιπ Ζετεττεπππςε1ιι·ειεεπε.

Ππεννειι'ε11ιιιιι 1επτπειειιιιιτε ΚιιιΜτ πειειειι οιιπο Κοττειι

τιιτ ειπε επι1ε11επιι ειπε $ειιεειιιιι·ι'ε; πιιτ θιΙΙιεει·π, ννειειιε

εειιινεε1ιετ ινιιτεπ, Με Μπι (.ιτε.ιιε Κπτεειειιιι.<.πιτειι: επι

ερι·ε.ειι, ειι1ιεπ πιο ΚιιιΜι· εο επι, Με πει νοΙιει· Χοτι·ειιιιιι·.

Πιε Αιι€επ πεεεεεεπ Μεο Με ΓΜιις1ιειτ εε11ιετιιιιιε Με Ζει·

ειτεπιιππειιι·ειεε ιιι ππτετιιτιιοιιεπ. Πτιιιεπε Με ιιιε νο11ε Κοτ

τειιιπτ Με θε1ιεε1ιε.ι·ι'ε πιειιι.. Ηιετ πιπιπιτ Κ. ειπε εεινιεεε Απι

ιιΙνοριε πει 11νοριε ειπ.

Π'. Ρο ρ ων: «Με νετπεειι12ιεειμετ Επι! νοιι 111ε1επεεετ1ιοιιι

Μι· ΒιπΜιιιιπι πειιει Με».

Α. Κε ε ε 1 1: «θΙιοιιι Μι· ΝειΜιεπι:».

Ειπε Κτε.πΚεπεεεειιιειιι.ε.

 

 

Οριιι1ιπιπιο1οειεειιε θεεει1εειιε.Π επ κιειν.

Πιεεε ιιε·πιιεετιιπάειε θεεε11εεΙιεΕι ιιιειι ιιιτε ετειε Βιιιππε

επι 20. Μπι 1904. Πει· Ρτεεειτιεπι Πι·. Μεπιιε1ειεπιπι πιει:

ιιιε Ε1τόιιπιιπ,ςετεπε2 «Πεπετ Με 13'οτι.εειιτιιιε Μι Απειεπιιει1

1ιππΜ εειι Μπι Βεειππε Με 19. .Τπιιτιιππιιετιε ιιιε επι' ππεει·ε

'Ι'ιι.ιεε».

Πι·. Νεεεε επτεειι: «Πε1ιετ Με 10πι.ννιε1ιεΙππ8· πετ Απε·επ

ιιειΠιππΜ ιπ Πεν».

Πετεπι` ιο1ι.τιεπ Κτπππεπνοτειε11ππἔεπ: 1. Βιιιι·ε,1ιιιοπ ειπε;

ΕΙιεειιεριιιιετε άπτε1ι Μπ Μεε;πει. 9. Βιιι Βιιοριιιιιιι1ιππε

ορει·ιετι πεε1ι Κτϋπιειπ ι'Ι'ιιιιιοι·ι. 8. Βεεεειιο οριιεο-ει1ιετιε

ιπνεπειι 1ιει'ιι€ετ 8ειιιπει·εεπ πει ΟΙεπεοπιε ιι.Ιιεο1πι.πιπ.

Βιιιππε· επι 18. Βεριειιιιιετ 1904.

Ν. Βπι·εενν ειεΙΙι ειπεπ 8οΙιιιιι.επ νετ ννεΙε1ιετ, ε.πεεετ

'Ι'τε.ειιοιπ ειπ ιιιιιι'ε.11επι1εε ΟεΜπι Μι· ΙιιΜι· 1ιειΜι· Αππειι

επιννειει. Πει· @πιιπ ειειιι εειι 1ιιιιιξει·ετ 2ειι ιιι ΒειιιιπΜπιι€,

οιιιιε Μ" εε εεΙιπει. Μπ Ζπειιιπι1 ιιι 1ιεεεει·π. Μ· @ποπι Μιι

νετι1εε1ιι ειπε, εε ΜΜΜ εισΙι ππι επειειιιΙιε1ι ειιεεειιιιιτιε ιιιε

ειιιιπιεειιε 1πεπιτε 1ιιιππεΙπ,ππι Μπι Πιεπειε επ επιπ·επεπ.

.Τ. 11πτ_ιε Μπιοπειτιετι ειπεπ ΡΜ1 νοπ '1'πιιετιιιι1οειε Μτ

Βιπι1εΙιεπι. .1. Νεεεε ειιιριιειι1ι. 'Ι'π1ιει·1ιπΙιπιπ_ιειιιιοπεπ, '/40ε

Μι11ιετειπιπ ιπι Βει:ιππ. · '

'Μ. Χοπ: 1 ο ιν ε ιι ι : «Πε1ιετ Με Βπιι'ετιιιιπε Με 1ιπτπειειιιιεεπ

11ιπεε πει 1ιο1ιετ Κπι·πειειιιιΜιειι». Πι· πει 88 ΑπΕεπ ορετιει·ι:,

Μ.νοιι 17 Αππεπ πιιειι Ε' ποππ”. π. ι. ει·ει πιεειιιιει·ι πππ

Μππ Με Βιιιτε.1ιι.ιοπ πεειιιχεεειιιειιι; Ιιι 21 Ε'Μιεπ επιιει·πιε ει·

εοιοτι Με 1ιιπεε οιιπε νοι·ιιετιι;ςεπ Βιπιζι·ι1Τ πππ οΙιπε Ιι·ιιιειιιο

πιιε. Πι· 1ιε.ι:ιε 1ιειπειι ιιιτε1:ιεπ νει·Ιπει. Ζννει .ιε1ιτε πειειι Μι·

Ορει·ειιοπ ιτει επ ειπεπι Απε;ε Νειεπεπιε1ιι6εππε επι'. Πιε

Ορετειιοπ πω” εε1ιπεΙΙετ Μπι ΖιεΙ πω! νετΙεπει ινεπι,εει·

Νε.ειιιιι1ι'ε. Ιπι1ιειετι Με ετ ιιιε Ορει·Μιοπ ιπ _ιει1επι ?Με

ννεππ Μι· 1ιο1ιε θτει1 Μι· Κπτ:ειειιιιεΙιειτ ειπε 1ιείτιειιιεςεπιιε

Κοττε1απτ άπτε1ι ΟΙιιεει· πππιιιεΙιεΕι ιιιε.ειιτ.

Βιιεπιηε επι 96. Οιτιο1ιετ 1904.

Α. Β ε ιι ι ιιι ε. τι ο νε ε ι ι ειει1ιειπεπ 18-ιιι1ιτι,ι.=;επ Ρειιειιτεπ νετ,

Μπι νει· 19 Τειςεπ ινε,εεπ ιιοε1ιε·ι·επιπετ Μγεριε (- 18 Π) ιιιε

ιιιιτε1ιειεΙιιιεε Ειπεε επιι'ετπι ννιιτΜ Μιπε 1ι·ιι1ε1τιοιπιε. Πι· Μπι;

ιπι ι1ιεεε Ορετειιοπ ειπ. Ιπ Μι· Πιε1επεειοπ ννιι·‹ι εποε Με

Ε`τειι;ε 1ιετιιιιτι, οι: ιπε.ιι Κπτεειειιιι,<.εε νο11 πάει· ππτ ππι Τει!

Ιιοι·τιειει·επ εο11ε? Θ. πι πιτ νοΙΙε Κοττειιιπι·.

11.11επιιεΙειιιπιπιιει1'ιιτ Με Ορετει.ιοπ πειειι ?ιι ε ΜΗ ιι

π. π. ετει: ι1ιεειιιιετεπ πιιά Μ.ιιπ επιτε1ιιετεπ.Βι· ιει ιιπειι Με”

νΜΙε 1ζοττειιι.πτ Μι· Κπτεειειιιι€1ιειι:.

Βειι·ειΤ 1ιειΜτ Ρτεεεπ]Ιε1ιιιιιιιε Πιε1ιιιεειοπ Με» πππ Μ.

εεεεπ.

Βιιιιιπε επι 30. Νονεπιπει· 1904.

Κ. Β ιι πι ε ε ιι ο πι ι ε ο ιι Μπιοπειι·ιετι ειπεπ ΡΜ! νοπ επιν

1οιΜτ Πεεεπετε.ι.ιοπ ειπ Μπ οι:ετεπ ΜΜΜ. ·

Δ. Β ο ιι ι πι ε π ο νι ε ιι ι : «Ζιιτ Ριοειεορετειιοιι». Ετ Ιιετιειιιει:

πινει· εειιπ πεειι νετεειιιεΜιιεπ Μειιιοι1επ ορετιετιε ΡΜΙε. Πιε

Ιιεετεπ 1ιεεπ1ιε.τε @επι Με Απεππιπππε· Μτ Κι·ει'ι Με Η.

ιι·οπι.εΙιε, ιπΜπι ιπεπ Με 11ιτ11ιε1ιει· ειπ _ιεπεπ εππιιιιτ. - Με

τιιοπεπ πεε1ιΠι·επεει·ι, ΒιτπιιιιεΙιετ. Ρεπεοεει, Απ·

εε1πεει. ΑΙΙε Μειιιοι1επ εειεπ ειπει· ιπ ι1ιι·επ Πεπετετι'ο1 επ

ιιπεπνετΙεεειρ,· πω! ι1Μιετ ιιιτ Με Κοπειι·πΙιιιοπ ρεεεεπι1ετ ε

ειειΙε, ννειειιε Με Με 1ιε1ιεπ πιιά επτιιε1ιεειιιεΒεπ, - Ρι.οειε

Ιιτι11επ - ννειι.ετ επ νει·Ιιεεεετπ. 1π άετ Πε1ιε.τιε ννιτι1 ιιιε

(ιτε. ε1°ε'εε1ιε ΜετιιοΜ Μι· Ριοειεορετει.ιοπ ειιιπι'οιι1επ πππ

ιπειιτιιι.ειι 1ιει.οπι, Μεε _ιεΜι· Β'ε.11 ιπΜνιάπε1ιειετι ννετι1επ

πιιιεεε, ππι ππι Με” επ ορετιετεπ.

θ--ιι.

11εεε. Μιιιι. Οιι0., 177Οεε·ι·ιι6ρε 1905 τ. 11ετειιεεε1ιει· Πι·. ΜΜΜ 1νειιιιε1ι. ΒιιεΙιιιτπειιετει ν. Α. Ψιεπεεεε, Κει1ιετιπειιιι. Ρι..Ν115.
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ΒΠ8818ΟΗΕ ΜΒΒΙΖ11.91ΒοΗΒ ΖΕΙ'Ι.'8ΟΠΒΙΣ"1'Ε11Ί.

Ο1ιιτιιτει)ο. (Ο1ι(τιιτε1ο).

1)οτοΙαι_)ο. Μοοιειιιιι (Κ1ιι(1οι·1ιο111ιιιιιιιο).

Μο(112ιτιο1το(ο οοοετοιι)ο (111οτ1Μοιοο1ιο Βιιιιι1εο1ιοιι).

Μο(1ιειιιε.1τήο. οτιοοινν1οιιι_).ι Ια ιιιοτο1τοιιιιι τοοτιιι1το(Μοοιτιοιοο1ιο

ΒοιΙο.8·οιι 2ιιιιι Μοτιιιο-Ατο1ιιν).

Οοοιιτο1οειτοο1ιοο1το(ο οοοετοιι(ο (Ο(1οιιτο1οοιοο1ιο Βιιιι(1801ιαιι).

Οοοετοιι_(ο ρο1ο1ιιιιιι·1), ιιονττο1οειιι οιτροτιιιιοιιτοΙοοι ρο1ο1ιο1ο·

ει) (Βιιο(1εο1ιοιι τω· Ρηο1ιιιιιτιο, Νοιιτο1οςιο ιι. οτροτ1τιιοιιιο11ο

Ρογο1ιοΙο€ιο).

Ρ1ιιιτιτιο:οιντ (Ρ1ιοι·τιιιποοι).

ΡτοΙαιτοο1ιοοΜ ννω..οι. (Ρι·ο1ττιοο1ιοτ Απε).

Βιιοο1τι Ψτο(:οο1ι (Βιιοιιιιιο1ιοτ Απο).

Βιιοο1τ1 ο1ιιτιιτς1ιεο1ιοο1τι ιιτο1ιινν (Βοοο1το1ιοο Ατο1ι1ν (Ετ ΟΜ

ττιτ(τιο).

Βιιοο1τι ιιιο(Μ1ιιο1τι Ψοετιιι1τ (Βιιοο1το1ιο ιιιο(112ιιι1εο1ιο Ζώτ

ιιο1ιτ1(τ.).

Βιιοο1τι ο1ιιιτιιιι.Ι 1τοιι1ιιιγο1ι Ινοτιοτ1ιοο1ιοο1τιο1ι οο1οιιιοι (Βιιοτι.

.1οιιτιιιιΙ τω· Βιιιι(:- απο νοιιοτιεο1ιο Κτειιι1τ1ιοιιοιι).

81ιιιτιιο.1 ο1τιιτο)ιοτοτυνο. Ι ο1ιοιιο1:1ο1ι 1ιο1οοιιο1 (.Τοιιτιιο.1 (ΐ1τθο

1ιιιττο1ι111'ο ...το Ρτο.ιιοιι1ττοιι1ι1ιο1τοιι).

81ιιιτιιο.Ι οοεοΜεο1ιοοτινο. τιιοο1τ1ο1ι νιττοττο1ιοι το· ριιιιι_)ο.τ Ριτο,ιτοννο

(.1οιιτιιιι1 τοοειτο1ιοτ Αοτιτο οιιιο Αιιτ1οιι1ιοιι πιο Ριτοο;ονν).

81ιιιτιιο1 ι·πιοο1τιι.ττο οοεο1ιιτο1ιοει.ινιι οο1ιτιιιιοιιι)ο. ιιοι·οοιιτι.ινο ω..

ινι(ο. (.1οιιτιιοΙ (1οι· Οοο. ειιι· Βτ1ιο1τιιιιο· (Ντ νο11τοννο1ι1ϊο.1ιτι.

θεονντοιιιοιιιιιψι. Ποι1Μιιιι. (111οτ1οτιιο Μοάιιιιι).

8οοιιττοιιιοιιιιο_(ο '1'1ιοτο.ρι_(ο. (11ο(1οτιιο '1'1ιοτοριο).

ννωτικ άιιοο1ιοντιιγο1ι οο1οιιιιο1 (ΖοιιιιοΙιτιι'τ. Πιτ Θοιοτοε1ττοιιΙι

1ιο(τοιι).

Ψοετιιι1τ οτ'ιοΙιτιοΙοει1 (Ζοι(εο1ιτ1ίτ. το» Ορ1ιτ1ιο.1ιοο1οΒ·1ο).

Ψο(οιιιιο-ιιιο(112ιτιο1τ1 81ιιιτιιο1. (1111Ιιτο.ι·-Μοο121τιιοο1ιοε .1οιιι·ιιο.1).

Ψτο.τοο1ιοοιι:ι)ο μοοιιι (Αοττιο-Ζοιτ.ιιιι€).

Ψτο.τοο1ιοοιιγ ννοοτιιι1ι (Ζοιτιιο1ιτιπ τω· Αοτιτο).

 

Μοοι:(οε1(ο(ο οοοετοο(ο (Μοο1:ιο1εοοο Βιιοοεο)ιοιι).

1994 Ντ. 11-24 ιι. 1905 Ντ. 1--11.

.1. Β ιι ο ο 1 ο (π: «Ζιιτ 1)ιο8ιιοτιο άοε Πο.8·οιι1ιτοοοοε». (Ντ. 11).

.1. Βιι121ιοτ;;: «Ζι:ιτ Κο.οο1οιιΚ (1οτ Νοιιο11οιιιι€οο (Με Με·

μου. (Ντ. 11).

Ψ. ΡοΙ_(ει1τοιν: «ΑΧΕΠΑ Βοννοε11ο1ι1το1τ (1οτ Ε. ιιιρ1ιοητοιι

(πιο ι1ιτο Βο(1οιιτιιιιε ειπ (Πο Ζγιοάιο.τιιοεο». ( τ. 11).

Ψ. 8ιιιιτιιοντ: «Ποοοι· (1οτι Βιιι(1ιιιιο άοε Ργτιιιιιι(1οιιο (πι'

(Με ΒΙιιι, άιο 11112, 1.οοοτ ιιπά Νιοτοιι (πο) '1'Ιοτοιι». (Ντ. 11).

Α. Κ ο 1 ιι ο 1; ο τν : «Βο1ι1ιιο1το1τ1τιιτοτ1τι·οιιΒιιιιοοιι ιιι άοτ Κιάτο».

(Ντ. 19).

Ε. 1)1ινιιιιττι: «Βγιοριοιιιιιιο1ο81ο (πιο 1)ιειε,·ιιοετ(1τ (1οτ Βο1ιοτ·

ογοτοιι ιιιο1ι(. ρο.τειο1τοτοιι Πι·ερτιιιιςο». (Ντ. 12).

Ψ. Ποντι(;21ι1: «ΡοτιιιτιΙ1ιιοἱςιιιοιιι ιιπά άιο Βιιτι·ιιΜ1οιι άοε

εο11)οι1 απο οιιιο θοντο1ιο». (Ντ. 12).

Ψ. Βο1οΙιο(': «Ζοτ Κιιο(ιιο(11τ τΙοτ Κοιιιρ111τιπ1οιιοιι 1ιοι Αοτ·

τοιιιιιιοιιτγεωοιιο. (Ντ. 18).

Ρ. Ρ ο τι Η 1 ο τν: «Ζω Ρ111Ιο νοιι ΕΣτΚι·ιιιι1ιιιτιοοιι οιιι. (1οιιι

Α (1 ο ιιι ο - Η) τ ο Η ο ο 'οο1ιοιι 8γιιιρτοπι1τοιιιρ1οιι». (Ντ. 18).

Ϊ1'1ι. 8 ο Ε ο 1 ο τι· : «Β1ιι.οοοιιιοΙο». (Ντ. 14).

1) οτοο11ιο: «Ποοοτ οιιιοπι 11'ο.1Ι νοιι 1:ϋιιο(.1ιο1ιοτ Πιιιοι·1›το

· Γἔιιιιἶ8βοτ 8ο1ιττοιιεοτοο1ιαίτ 1ιο1 Β(ιι1οροιο ιιιι‹1 Ηοτείο1ιΙοτ».

Γ. .

Ψ. Νοιοοοιν:

(Ντ. Μ).

Ρ. Βιι(Μιο1ι: «Πο1ιοτ εορ;. ο1ιοοιιο1ο Ρο1τοοιιιυ. (Ντ. 14).

Ν. δ ο 1 ο ιν ( ο (ν: «Βιτροτιιιιοιιτο11ο Πτι (οτοιιο1ιοιιςοο τω· άιο

οο.τ1ιο8οιιο Ψιτ1ιιιιι8· άετ $ειοο1ιο.τοιιιγοοε ιιοο(οτιιιο.ιιο 8 ιι ιι

το11οο πο( ω. ιιοτιοο1ιοιι Κοτροι·». (Ντ. 14).

(νοτ18.ιι11Βο Μ1ιοο11ιιιις).

Ψ. Η ο.ιιιο;ιιι: «'7 811116 νοιι Πορτο ἰττι ΜοοΙω.ιιοτ θοιινοτιι.».

(Ντ. 15).

Α. Β Ι στο ο 1ι ο τι ο Ι τι Β ο ο ο ο: «Πιο τοΙ(.οιιοτ Γο11 νοιι οπτο

εοτιιωΙοι· ιιγρ1ι111ι.ιοο1ιοτ Ιοι'ο1ιτιοιι». (Ντ. 16).

Ψ. $οτοιιιιι: <<.Τοάιριιι». (Ντ. 15).

@οι Β'ο11 νοιι Βιι1ιι.ι'το1ιοτ Κτοιι1ι1ιοιω.

Α. Κ ο.1ι1ιι 1( ουν: «Πιι1(ιρΙο Βο1ι1ιιο1το1τ1τοιι ιιοτ Βο.ιιο1ι1ιο1ι1ο».

(Ντ. 19).

θ. Βειτοοιι1ιο:

(Ντ. 19).

δ. Ψ ο. ο ο 1 Η ο ιν : «Αιι€οοοτοιιο ΒΙοοοιι-Νο1ιο1Βοτο1». (Ντ. 18).

Ψ. 8 οτο πιιι: «Ποοοτ (Πο Αιιντοιιοιιιις (Με Α(1τοιιιι11ιι ιιι άοτ

ο1ι1τιιτς1εο1ιοιι ΑιιιοιιΙο.ιιυ. (Ντ. 16).

«Κ1οιιι1ιιτιιο;οοο1ιννιι1οτ

«Βο1ιίτιο1το1τ1τιιο (ιοτ Βοο1τοιι1ιιιοο1ιοιι».

.Τ. ΨιτιοΙιιιτονν: (οι 1ι1ιι(11ιο1ιοιι

Μια». (Ντ. 17).

Α. Κιοεο1: «Ζιιτ ΒιοΒιιιοοο (1οτ Νοιιιο. ΜΙ Κιιι(1οτιι». (Ντ. Π).

Ψ. 8 1ι ιι Ι‹ ο νν ο 1: ι: «Πο1ιοτ οιιιοπ ρτο(.τιιΜοττοιι Τγρ1ιιιο(ο11».

(Ντ. Π).

Β.. Ε ιι ιιπ: «Ροι1τηττο. οοιιιι Κιιι(1οι. (Ντ. 17).

Ν. 8ο (Με: «Μ1το1ιιο(οΜιοιι άοε Βοο1ιοιιιι». (Ντ. Π).

Ν. Ρ τ ο. (ιν ο ο ιι ο ο: «Νοιιοτι Οροι·ο(1οιιονοτίο1ιτοιι 1ιοιιιι 8γιιι1ιΙο

ρ1ιοι·οιι (:οιιιΙο». (Ντ. 18).

Ψ. Π ο τι ο τι τι Ια ι : «Βο(111ωΙοροτο11οιι άοε Μγοιιιε ροτ νοειοοιο».

(Ντ. 18).

Ο. 8ο1ιοι·τ:

(Ντ. 18).

ΠοτεοΙοο: «Ζιιτ 'Ι'οο1το11ι ι1οτ Βοτιι·1ιο1τιιιι8 νοιι Ρειτο.(Βιι

ρτΒροτοτοιι». (Ντ. 18).

Η. Κιτοοι(ν: «Β1ιιιι·οοΙιτιοιι οοιιιι Ε`1οο1‹ιγρ1ιιιο». (Ντ. 19).

Α. Η (Ντι ιι ε: «Ρο.οτοιιι·ιτο(.1οιι άετ ΜΜΜ. (Ντ. 19).

«Κοιιτοτν1οτιιιιε ιιοιιιοιιι(το1ιοτ Ρτο.ορο.τοιο».

Β. Ζιρ1ιιιι: «Κοτιτιιιοιτι (Μ: νοττΙοι·οιι Μοοιιιο(.ιιιιιιιιο». (Ντ. 19).

Ν. Κ ιι ο ο1ιο τν: «Δ.(ϊο1τιιοιι άοτ Ψιτοο1οϋ.ιιΙο Επι( Τοιοοε (1οττο.1.».

(Νι·. 20).

Ψ. Τ ο ο 1ι ο τ τι ο (ν: «Ποάιιτο1ιςιιιι€1τ.τ1το1τ (Με Ι)ει.τιιιοο ιιι Β`ο1ιτο

νοΙνιιΙοο Για. ο1ΒιιιοΜ». (Ντ. 20).

11. .Το τοπιο ο Μ: «.1ο(11τοιοιιο ιιι ε1οτ Ο1ι1ι·ιιτειο». (Ντ. 21).

δ. Κιι(1ιιιτο π: «Βιιριιιτ άοε .'5ιιιιιο 1οιι(.τ1(;». (Ντ. 21).

Ψ. Β ο ο (ι ει. ιι ο 1: 1: «ΑοτιοΙοειο (1οτ 5(.οιιι1ττοιιΜιο1τοιι». (Ντ. 21).

(τ. Ξ ο οι· ο. τι τι Β ι: «Η ο ο ο τ `ο 8οτιιιιι Μι 8ο1ιιι.τ1ειο1ι». (Ντ. 91).



θ. 8 ο 1οιν_ὶ σα: «Ζιιιιι 150-_(111ιτ1Βοτι ΒοετοΙιοιι άοτ θο1ιιιι·το

1ι111ίο 111 Μοο1τει.ιι». (Ντ. 22).

Ι.. Ψ ιιτι1οο1τ: «1ιινοτο1ο ιιτοτ1». (Ντ. 22).

Π. Ψ γι1τ1ιι: «Ιιινοτειο ιιτοτι τιτιο1ι άοτ θοοιιττ.›. (Ντ. 22).

Π. ΡΙονιι ονν: «Πο1ιοτ άοτ Αιιοΐο.11 (Με Ριι1οοιι». (Ντ. 22).

Α. Κει1ι1ιι 1; ονν: «ΒτΚι·ο.ιι1‹ιιιιεοιι άιιτο1ι (Μπι Βο111ιιο1το1:1τιιε

ἔἐιΙΓοοἔωΝι·1ιιι. 58 Ε'(111ο νοιι Πο1ι1ιιο1το1τ1τοτοιτι1οοιι (1οι·Εο1:οτ».

Α. Ψ1τεο1ιιι1ιιιΜ: «Πο νν1οοοιιοο1ιοίκ1ιο1ιο ΤΜ1),(·1το1τ .1.

Δ Ρονν1ονν'ο ιιι άοτ νοττΙο.ιιιιιι€ορ1ινοιο1ο81ο». (Ντ. 28).

Π. 'Ι'το1τι1:1: «θτοοιιοει Ηοτε ιιπ ΚιιιτΙοειο1τ.οτ». (Ντ. 24).

Ι.. Ψ ει. τ ιι ο ο 1: : «Βοι111το1ο Βο1ιο.ιι(11ιιιιε άεε Πτοτιιο1:τοΒοοο».

(Ντ. 24).

Π. Μ ο τω ιι ο ιν ΜΗ: «Βοιι(:οιι (1'οι·ιοιιτ πιιά Με Δοτ.ιο1ο(τ1ο

ι11οοοτ Βτ1ττοιι1411ι1Β». (Ντ. 24).

Ψ. Κ πιο ο1: 4:12) πιιπ. Βοτιιιιι 1ιο1ιο.ιιάο1το ?Μο νοιι Μιτου

1:1ιοτ1ο». (Ντ. 24). '

Α. Ο 1ι ο 1 ο (1 1: ο νν ο Κ 1: «Βιιττ·οιιτοτ1ιι€τον161(Μ». (Ντ. 24).

1905 Ντ. 1-11.

Ν. Β ο τ ο ο ιι ο ο· ο νν ο 1ι ι :. «Γιιιι1αιοιιο11ο ΒοοιιΙωτο 1ιοι ροτ

πιοΙοτ ο1τι- πιιά 2ννο1281Βἱεο1° Αιτιριιτ.οι1οιι άοτ Ε'ιιεο;τοΙοιιΕοο».

(Ντ. 1).

1111. Β ο ο ο: «Τα που. (1οτ Βο.ι1ο1ιάοο1τοιι». (Ντ. 1).

Μ. Κ1το)ονν: «Πιο ι1ιοπιιοοτ1οο1ιο πιιά ρτοοιιοοτιιιο1ιο ΒοτΙοιι

10118 (Με ΑιιοεοΙι1οΒο τοι 'Ι'γρ1ιιιο οιοιιι1ιοιιιο(1οιιιι». (Ντ. 1).

Ψ. 8 ο τ ο τι ι τι: «Βοι·ιο1ιτ 111ιοτ ι1οιι 1ιι(.οτιιτικ1οιιοΙοιι Κοιι(ττοοο

το Μοάτ1τ1τ. (Ντ. 1).

Β. 'Ι' ο ο 11 ο τ τι ο - Β ο1ινν ο τ τ: «Ζιιτ ΚοειιιΜι1τ άοτ ι1ιιτο1ι άοτ

Κο111πιπ1ΙΙιιο οιιτοιοιι(1οιιο θνοτιο1ο ιπι Κτιι(1οτο.1τοτ». (Ντ. θ).

Ψ. Ε) 1ι ιι ο ο νν ο 1τ 1: «Τϋτ1ι1ιο1ιο 1.οοοι·ο1ιιτιιιητ ο1ιιοε Μποτσ

τοιιοιι Κιιιόοο το 1τοιιἔοιιιτοΙοτ Βγρ1ι11ιο». (Ντ. 2).

Ρ. 8ο.νν1ιι: «Μοτο1(ΙΜ.τ.ε('ι·οοιιοιιτ άοτ ττι(1ιιτι11ο1ιοτι Βον611το

των; (ιιι $γρ1ιι11ο ιιι Αοτιοο1ιοιι». (Ντ. 2).

Ψ. Τοο1ιο1ωιιι: «Ζιιτ οροι·ειι1νοτι Ο1ιιτιιτις1ο άθτι (Μπιτ

πιιιτιοτ1ιτοΒοοο. ρι·ιιιιοι·ο ιιιιι1 ΒρΜτοοιι1τιιιο ιιιιο1ι ι1οιιι ορο

τοτ1νοτι Ε1ιιετ1Β”». (Ντ. δ).

Ρ. Β ο τι ο ο τ ο νν: «Ζιιτ Κο.οιιιο(.11τ άοτ νοτΙοτιιιτιεοιι άοτ (Μιο

ιιοτοιι θοτιιτο.11οτι ννϋ.1ιτοιιά άοτ Βο1ιννοιι€οτοο1ιοτ'ι». (Ντ. 8).

Α. Ψ 1ο ο ο τ: ο 1: 1: «Πο1:οτ οκροτ1ιιιοιιτο1Ιο Α11οο1111οου». (Ντ. 4).

Ν. Η οοοτιονν: «Πιο Βοάοιιτιιιις (Με Ψοοοοτο Βο1 άοτ νοτ

Βτοἱιιιιιες άοτ Ο1ιο1οτο». (Ντ. 4).

1). Ο ο το ο1ι ο νν: «Ζιιτ Κοειιὶοτ11τ άοτ Οιποοτοιτι1οοιιο. (Ντ. 5).

Ψ. Β ο τ; ο 1) ιι ο ο νν : «Πο11οτ ροετοροτοκινο Μιι€οτικ1ο.τυιο1ιι

1ιιιιἔοιι». (Ντ. 5).

Ψ. Ρ111ιιο νν1τ.οο.1ι: «Ζιιτ Κοοιιιο1Κ (1οτ οιιοΒοττοΒοιιοιι Βι

(.τοιιτ.οτιιιει·ον1ά1τ.ϋ.ι». (Ντ. θ).

Π. Α ο τ ο πι ο νν: «Β1ιιοοτιιιιοΙο». (Ντ. θ).

Μ. Η ο (1 1ι ο νν ι τ ο ο 1ι ι «Βο1ιοιιό1ιιιι€ άειι 1)1ο1:οτοο». (Ντ. Θ).

Ι. Β ο ο 11 ιιι ο. τι ἱ τι ο νν: «Πιο ΡΜ! νοιι 'Ι'οτ.ο.ιιιιο 1ιο1ττι Κιιιὸο».

(Ντ. 7).

Ψ. Β 1ι ιι 1‹ ο νν ο Η 1: «Ποιο οτιπο Αιι2οἰο1ιοιι άοτ 1τοιιο·οι11το1οιι

ὸνρ1ι11ἰο». (Ντ. 7).

Ι. Α ο τ τ ο. ο 1ι ο. ιι : «Πο1ιοτ ο1ιτο 111οοΒοοιιττ». (Ντ. 7).

Ψ. Η ο ο 1ι ο τι ο 1( 1 : «Βο1ιοιιά1ιιιι€ άοτ ΟΙιοΙοτο Μ( τιιτο1το1ιοιι

Βϋ.(1οτι1». (Ντ. 7).

11.Ψι(.ΚοννοΜ:

(Ντ. 7).

«ΠΜ Μοά1:1ιιο.Ιννοοοιι τοι τ'οτιιοιι Οο(:οιι».

Μ.

Ι. Β ο ο τ1ιι ο Κ ι : «Βοτιο1ιτ 111τοτ (Ιου Ρ ι τ ο ο· ο ιν'οο1ιοιι Ο1ιοΙοτιι

Κ011ΒΓθεμ. (Ντ. 7 ιι. 8).

Ψ. Βοτο πιο: «Π1οειιοοο πιιά οροι·οτινοτ Β1ιι(ττ111' Βο1ιτι 11ο.

.<τοιι1ιτοοο». (Ντ. 8).

Ι. Ψ ι τι ο ο τ τι α: «Ρο1νάοΜνΙιο». (Ντ. 8).

5. Ψ ο 1 ο ο ο τι ο ο τ (τ: «Αιι1τνΙοοο (Με Κ1ο(οτςο1οιι1τε». (Ντ. 8).

Ι..Βο11οτιιιι(1 Ρτοοοτοεο1ιοιιοΚ1:«Πο1σοτ Νοτνοιιοτ

1ττοιι1τιιιιεοτι». (Ντ. Θ).

Η. ΖἱρΙτ1ιι: «Βο1ιο.ιιι11ιιυΒ· άοτ 'Ι'οΒοο άοτειο11ο πιιά Ηνο11τ.1ο

οΙιτ. Μ( Κοι·ο.(.1ιι». (Ντ. θ).

Ρ. Β.ο.ιΜιο1ι: «Πο1)οτ Θο1ιότοοιιιρΠοάιιιι€οιι τοΠοΙαοττοο11οιι

(Ηιοτο.1ττ.οτο». (Ντ. θ).

Α. Ψ1οιιο(21:1: «1)|ιτ1τιιιιιτ άοτ ΙΒ1ο1τττο1νοο τω( Νο.τ1)οιιο·ο

ννο1)ο». (Ντ. Θ).

Ρ. Β ο. τ ο 1ι τι. ο ο 1ι : «Ρτιιιι(1το Τιιοοτ1τιι1οτο (Ιοι: Πο.τιιιο άοτ 11ο·

ιιοτιτοτ1ο.16τϋοοιι».

Ο. Βοτιιοτο1ιι: «Πο1ιοτ Ποτο1:ο11ιιι1ε (Με Βοτιιιιιο @μου

Η1ιοιιιιιοτιοπιιιο». (Ντ. 11).

Ψ. Ιίο.ιι'ο1: «$οτιιιιιτ1ιοτορ1ο τοι θο1οιι1ιι·1ιοιιιιιοτ1οιιιιιο».

Ν. Κο τοννοο1ι το ο1ι11το νν: «Πο11οτο1ο1ιτ (ποτ 01ο τοι .Το.1ιτο

1904 οτοο1ιιοττοιιοιι Ατ1)ο1τοιι 1ιοτ.ι·ο11'ο Πιιτοι·οιιο1ιιιιιιτ Με

θοί8οοορρο.ι·οτ.οο». (Ντ. 11). Μ

Ψοοιιιιο-Μοο1ο1τιο1(1)81ιιιττιο1. (Μ)11τοτ-ιιιοτ11:1τι1εο1ιοο

1οιιτιιτι1). 0κ1ο1ιοτ--Ποιοιιιτοτ. 1904.

Ν. ΟτΙονν: «Ρτο1ττ1το1ιο Ψ1ιι1ιο πιο ΟοΒι·ο.ιιο1ι άοτ ετοοοοιι

Β6ιιτεοιιορροτειιο πιπ Ηο.ιωτιιοτοτ». (Ντ. 10).

Β". Α ινε! ο ) ονν: «Ττορειιιο(1οιι (Με Ψοτιοιιτοττοο(.2οο 1ιο1 οπτι

εεττ ΜιιτοΙο1ιτοιιιτϋιιοιιιιε, Φο οιο1ι τιι: νοτ1ο.ιιίο οιιιοι· 1ιτιι

ρ(:)οοιι Ριιοιιιιιοιι1ο οπινν1οΙτο1τ τοπιο». (Ντ. 10).

Ν. Ι ννοιιἰο των: «Επι ΡΜ! νοπ 5οτ1τοτττ ο" Νο1τοτιιι1οτοτι

απο άοτ Βτιιο(.1ι61ι1ο». (Ντ. 10).

Ν. Βοο1:1τ1: «Ζιιτ Βο1ιοιιι11ιιιι(τ (Με $ο1ιοτ1ειο1ιο Με οιιττοΒοτ

Ιοι1τιοοοιιι 8οι·ιιιιι». (Ντ. 10).

Ιιι οιπο νοιπ νει( 1το1ιειιιόο1τοιι Ρο.ΙΙο 1ιο1τ.ο (Με οιιτ1ο1το.τ1ο(.1

ιιδοο Βοτιιιτι οΒοο1ιτι 1το1ιιο Ψ1τ1τιιιτ8· Με Αιι(1ά1ρ1ιτ.1ιοτιοοοτι1ω

(1οΒοεοτι ο1ιιοιτ οο1ιι· εϋιιοτι€οιι Βιιιέιιιιτι τω( άοτ Κτοιι1ι1ιο1τ.ο

νοτΙιιιι('.

Α. Ι νν ο. τι ο νν: «Ζιιτ Ρτιι.εο άοτ Ο τ ιι ο οτ - Ψ ι (1 ο. Ι'το11οιι Β.οο1ττ1οτι

οο1 Ι1ττοτιιιι». (Ντ. 10).

Β.. Ε' τ ο ο τι 1‹ ο 1 : «Πτι Ε'ιιΙΙ νοιπ οιιιοιιΙο1.οτιοο1ιοτι Αιιτ.οιτιο.τ1ιι

τοσο». (Ντ. 10).

.Τ. Α ιι (1 τ ει 1ι ο) ο νν τι Ιιι 1: «Πο1ιοτ (Πο 11Ιο1οτιο.-Β1ιιτιιιη.τοι:,

Με (πιτ 8νιτηποιιι άοτ Μο1οτ1ο-Βτ1ιτοιι1τιιιι8 άοτ ΒΙΜ

εο(Μοο». (Ντ. 9, 10 πιιά Η).

νοτ('. 1ιοεο11το11:1: ιιτο1ιτοτο ?Μο νοιι Νοοοιι-, Π(.οτιιο-, Μπου

ΐπο.τίιι-· υπό οτοιιο1ιοριιοιιιτιοιι1εο1ιοτι Β1ιιτιιτιο·οιι 1ιιίο18·ο νοιι

ο ειτιο..

Ρ. Θο1ιι ο 1 ο ο ο νν: «Ποτ ΒοΜ.οοιιε άοτ Βο1άο(οιι». (Ντ. 10).

Θ. Το ιι 1ιοτ: «Ζιιτ ?τομ (Με 'Ι'τοιιοροττο άοτ νοτννιιιισ1ο(οιι

οιπ' άουτ Κτ1οειιτο1ιο.ιιρ1οιπο». (Ντ. 10).

Ν. Κ ο.άτιο1τι: «Ποτ-ι 1..οοοιι άοτ νοτοοιιάρ15.Μο 1ιιι Κτ1οεο

1877-1878 ιιι άοτ οιιτορΜοο1ιοτι '1'11τ1το1». (Ντ. 6-12).

Α. Ζο.2141ιιι «Ζιιτ ?τομ άοτ νοτ1τι16ο1ιοτιιιις οοτ ΟοΕοοε1ιο.ιιι

(Με Αιι8·οο. (Ο1ιοτοιά.ιτ1ο οοοϋ1οοιιο)». (Ντ. 10).

Β. Ηο.Ιιτι: «Πο1)οτ ι11ο εοΒοιιννοιτι1εο Τ1ιοτο.ρ1ο (Με Ττ1ρροτο.

ι-ιο1ιιοτ Κοιτιρ111τοι1οιιοτι πιιπ! άοτ Ετ1ττοιι1τιιοεοτι ι1οτ Ηιιτιι·

οτ(τοιιο». (Ντ. 9 πιιά 10).

Μ. 8οτοο1ιιι11τονν: «Ζιιτ ?τομ 111ιοτ (Πο ΜοΙοτιο. (ιιι άοτ

Κιιοο1ι1το ιιιι(1 (Πο Βο1τοιιτρ(ιιιιττ ι1οτοο11)οιι». (Ντ. 10).
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Ν. Β οτανν: «Πααετ αια ιααςαειο-αιαιατιαειιαα ιαααιτιοτεα».

(Ντ. 11).

Ψ. ια οι α τ α α ιι ε ιι: «ΒΜ νεταιειαιιααα-ααιιιαιαιαειιαε Κτιιε

τιαιιι αει αει· Βααιιιιοα ααα Μιιια1οαταα». (Ντ. 11).

Κ. Βεια ατιιανιιια: «Βια ααα νοα Ααεατγειαιι αατ Οα.τοιια

_ ιαιαιαε ειααι· θααααανατιαιιαα;». (Ντ. 11)

Β. Β ο α τ ο αν ο ι α ιι ι: «Βια 1αςαιααΙααταιαα ια αατ ιιαιιιια.ι·αοα

ριιαιρτετιε». (Ντ. 11).

ια αετ ααιταταιααααα Ααι.ειιααι; ααα Ψιααιιιιιιααααεαιιαιι Ησα

ιιαια ινατααιι Μ α “Με (ιεεε-ιεοε) 845 Ρειιεαιεα ται:

αα·αιααΙιιαταιαα αεαααααιι, νοα ααααα 2α3 αρει·ιαι·ι. ινατααα.

Βε Παει αατειιι' αια ιιατεατ Βετιαιιτ αααι· αια αραι·ιατταα ειιιε

ααα τα.. ααοαιιαατεταα ααιιααεα Καιαριιιιαι.ιοαεα.

Α. ιιααα εε: «Βια ααα α.ιταται· ΠααατααΒα.αςιειιαιι ααα Βα.ι·ιαα,

αια αια εαιεαι ΒτιαιΒα ιαιι: Αιτορια αε.αιι αατ Μετιιοαα νοα

Βει:αι:ιι αειια.αααΙι ιααταα». (Ντ. 11).

νν. Ζε ιι:ιια : «Βια και αιιαιετ Βιιαααααιατιιαατειιαααας. (Βαγα

ιιιια εεαια)». (Ντ. 11).

Ε.. νν τα α ε α: «Βτιαια ααα Πααριααιτατα·αα αατ 1ιαιιααααααι·ι

ααιιεα Αταιεα». (Ντ. 11).

δ. Βιιαννειιι: εΖατ Πειτε ααα 'Ι'ταααραττα τα; Κτα.αιιαα

ααα νατνναααειαα ιια ιααΒεαννατιια·αα ταααιεαα-ιαρααιααααα

Κτιεεε». (Ντ. 11).

Δ. θααααααιιαιι ααα Θ. Ιιαιτεαεαιιια: «Βια ΒοιΙα ααα

Βεαεαιααα· ααα ιιιαα·εαααα Βαιαιαιαιαια αειαι Λαικα ααεε·

τει· Πααααααατιααααα Αταιαα». (Ντ. 11 ααα 12).

Α. Κι· α ειιιιια: «Βια Ναι·ιιοαα ααι·αιι'α Βαιιιααι:ι. (Ντ. 12).

ναι. αει. αιε Αατιιαι·ααταοεα αατ α.ααια Μ 48 Βιιιιαα απε

ννειιαι ααα ιιοαιιαι. ααααι τα ι'αιςααααα Βαιιιιιααεα: 1) Βει

Βατααιιιιιτααι.τ ειαιδει· Βααιαεαιιααα (Βαιαιιαιι ααα Βα.τιιια, ιτα

ιιιιααααε (ααεαι.ιι.ιι.ι. Με δρα.αιιααΒ· ααα Βαιαριαα) Κα” ααταιι

Βιαιιιαταιια· νοα Αειιιει·ααιαριαα Με ιααιιιαια ια ααα αιαιαιαα

Βιιιιαα αιαα Βααιια·εαα ιιαια Ναι·ιιααα ει·ειαιι: νται·ααα. 2) Βετ

8αιιιαι' ιται αιιααι ναταιιιιαιαααιιιααις ι·αιιια· αια ααα αια Νατιιοαα

ααιααι εαιαεατι αατ Νααεαινιτιιααεεα, αια αατ Νατιιααα αατ οε

αιι.τεα αιαα. 8) θειιαἔι ει.. Ααιιιαταατιιοαα αατ α.ααια ιιιαιιι, εε

“αατ” εε ειαιιτει· ιαα.ι.ιααα8·αα νοα θιιιοταιοτια, αια ιιείαα

Βαιιιεί εα αι·ειαΙειι; αατ ινειται·εα Παιετιιειιι.αας αατ Νατιιοαα

εααιι τ. ειαα νατιιαιιαιεεαιιι.ααιιτ αετιιιαα Μααα·α Οιιιοταιοται. 4)

Βαι ραι·αι.ιααεα αια Κορία ααα Ηαιαα ιιιπ αια Δαιαετααι·ιιααα

ατοααα ναταιιττα ααα ιαι. Μ αιεααα Βαιιαα ααετααιιααι·. α) Βια

Νατιιοαα αει· ιιααια ναταιααι: ιιιτατ ετοαααα Υοτειιαα ννεεεα αιαε

αιαιτιιααει αι·οααε ναταταιι.ααα·:_ιααα Να.τιιοαα αοιι ιααιιαααι αατ

τεαι:αιιι αιανει·ιαιαι. ανετα” ααα αατ ινααα αιααε εισαι αααταιαιιι,

ιιααα ιααα αατ Να.τιιααα αει· αα ιιαατιταιιαα. θ) Βαι αιαετααεα

ααα ααιαιιααιιαιιαα Ρτοιεααεα ιια Βατια ααα αει Ρατιιααιιιε

αιιτι' στα Να.τιιοαα αατ αααιιι αιοαι εαςαννααααι παταω. ιναιτ.αι·α

Βοαιταιααιιιαιιοααα ινιι·α αια Ρτιι.τια εαα8.τααιι.εα. .

Ρ. Β ' α α ο αι α α τ ο αν: «Ζατ -Καααιαιιιι αατ Ι.ιαααι·ααεααααα›.

(Ντ. 12).

Ν. Ε' ι ι ο α ι α ο ιι ι ιι ο αν: «)Να.ααετιαε .Τοαιϋαααἔεα, αια ααα

ααριιααιια Βιιιααια·ιιαιτ ια αατ Οαιται·ιτια». (Ντ. 12).

)ναεαετιαε (ι -1-2°/.,) .ιοαιόαααςαα αιαα αε.ειι ααα Βαυα

αεαι.ααΒαα ααα θεια'. νοτααΒιιαιια α.αιιαααιιααιια Βιιιααιαιιαιιαα.

Δ. ΙΒα ιΒιι α· : «Ζατ Καεαιειιιι αατ Νεαι·οαεα αεαιι Βιιιιααιι1αρ.

( τ. ).

Βει αατ νειιι Βιιιιααιιιαα·ε ι.ται.τοαααεα Ρετ. ααα νατι'. αατ

ανιαιτειια αιαιι αιαα αεαα·ετα αιιιτααιειαε Ναατοαα ται: αοιαιαια

ταααεα Μα.8·εααγιαριααιαα.

Θ. Β ι: ε τ α ιι α αι α α α ιι ι: «Βαααααιααα· αατ Παιιιτια ιαιτ αααιια

τα.ααα ια_ιαιιι.ιοααα νοα θιιιαοργτια». (Ντ. 12).

Βια Μετα νατοι·ααααεαιοτιααι ααα Οαιαο "Με πα αααιιατα

ααα Ιιιιαιιιιοααα ιατ αεαιι νειι. ιοιιταααα: α. ΟαΜιαι ρατι 8,0,

Ααιιργι·ιαι 2,0, Αα. αααιιιιατ. ιερια. θ θεια.. ιιοααααιι·ιατια 1.6

εααΒεα ται'αα αει ααα Ι 'αιιι.ιοαεα Βοααιετααα, νεταιιτιααΒαα

ααα ιιααατα ααιιαεααειιιαα αιμα ιιατνατ, Βααινιιααατε εαιιια1

ι.εα τα "τη Οιιιαια. Ναοα ααα Βτιαιιτααι.ταα ααα νετ!. ε.α 00

Ριιιιααι.αα ιαι. ααα θαιαοιητια ααα αααι.α Ρτιι :Μια πα Βαιιααα

Μαι; αατ ιαα.ιιιτια. ααα @αατ “και ειιιε Βεεα ια.ι:α.

.ι. Ρ τ ο τ ο ρ ο ρ ο αν ι «Ζιναι Βιι.ι1α ααααατα·αεαιιιαααιιιααατ $γραι

Ιιαιαιαιιιιαα». (Ντ. 12).

Ια αειαεα Βιιιιαα αεαε αατ ααι·ι.ε 8αιιααιιατ ιια αατ Πατατιιρρα.

Α. Βια α αιι α-αε-1ε.-Βοαιια: «Βια ααιιοιοττιεοα εειιι· αει

ιεαα ααα νοα Ηγειαι·ο-Βριιερεια». (Νι·. μι).

.ιαααει·-ιααι (ιιιαι.) 1905.

απ. Ν α α τ ι αει ια αν: «Πεαετ αια Ριιιιαααγιοαα». (Ντ. 1).

ΑΜ θι·ιιαα αειαατ ναι·αααιιε ιιοαιαιι. νετε. πα ι'αια·αααεα

θααιιιαααα:

1) Βια Βιι.ιιιΒιιαιι Βαιιαετιαα ααα ιιααταιιααι. Βι·ειααιιατρατ

ααι“εαια.αεαα αει αατ ααα ιααεααε Ρτοιοριααιαε αατ Βααιιοι τω,

αναιαιιαα ειιι.ινα ΒεννεΒιιααεα αααεαι'ιιατεα ιιααι.εααα Μ.. ιεαε

ιαιιιιι.τιταιι αεαιιιι. ααα Ρται.οριααιιια. αει Ζιιαιαετιαιαρεταιατ αια

14-16° (Ο.) ααα ααα Ζααιτιιααιει·αα ααιτετ αια 9-10° (0.1.

2) Βια Βεαιιααγιαα νατι.τα.α·αα ειαιιιιιαιι αατ αιαατια·α 'Γεωρα

ταταταα ααα αιαιαεα ια αιαετ Κοειιααιιιααααιτ (0,75 ρθω 4-5

'Ι'α.ιτα ια.αε αει αιαατ 'Ι'ααιρεταιατ νοα 4-6° ιεαεααι8·.

Α. Βεαετοιι”: «Βια Βααιαι'αι-ιτιοα ααα 'Ι'τιαιιατα.εαετα ιαιι.

Καιιια·α-)Να.ααατ». (Ντ. 1).

Βια ΒατατεαααααΒαα ααα νατΡα αεει.ιι.ι.ιςαα νο1ιικοαιαιαα αια

Βαααιτεια αατ Παι.ετεαοιιααΒαα νοα Β. Βια "το να. ια αα.ιιιε

τιαιαι.ιιααιιατ Βαειαιιααιτ ιεε ααα Καιιιααντα.ααατ εια.αειιτ Μεεε

Βαειαι“αιιιιοααιαιτιει Για· ααα Ττιαιιανιιαααι·, θα αα ειοα ιιααι· ια

αατ Ρτααια ααινιιαταα ντιτα, ιατ αοαιι ίτε.Βιιαιι.

α. 8αιιααατιικονταιιι: «Βια Ρααι ια αατ Θαταιαοα αατ

8τα.αι θα.ιααααοα ιια διαιτα 1902». (Ντ. 1).

Ι. Μαιιιαιαννιιααιι: «Βια Βα.ιια νοα Ηοααιι:α.ιατγαιραι ιια

)να.τεαιια.αετ Πιαααοννααιιαα Μιιιαι.τιιααριιαι ιια Βααεααιααι

1803-1908.» (ΝΝι·. 1 α. 2).

Ια αιαεαα 10 .Τεαταα ιια.ιιιεα πι' 1000 Κτα.αιια 2,6°(ω νοα Βιγ

αιραι. Ιαι ιταααεα ννατααα ια αιααεαι Ζαιι.τεαιιι 1795 Βτγαιρειαα

Μια αεαααααιι; αια Ματαιιιαιτ ιια Βτγειρει ααι;τα8· ααταιι

ααιιαιτιιιαιι 1,82 ρΟι:. )'οα α.αααετεα ιαιιιαια ιιαιι.αα αα.αα ω.

Βαοααοαιααα;αα ω. νατία.αεατε αιαεα αννειίαιιοε ειιααιιι.τεα

Βιαιιααε ααι° αια ναι·ατειιααα· ααα Βι·γαιρεια Ριαααιιιαιτεα αατ

αι'Ει2ιατι.αα Πεαιρατιιαα ιαιι. εΜαι· Μιαεααιια· νοα Β·ιειοαεα Τειιαα

(ιαα_ια.αοι, .ιοαιιαιιιατ ααα αριι·ιιαα αειιιατεαα ιιιιι Ζααε.τ2 αιαι€ατ

'Ι'τοριαα Οιαι αιααιιια.α μια., 2-4 Μαι ιιι Νεα: ααα πω, αια

ΒαααιεταιιαιιιΒιιαιι. ααα Βρεααιιαα; αατ αυτ. ναταιιααετα αιαιι

ααα ;τιαιαιιααιι.ις αατ αιαε Βεααατααιτ ααα Αιιαειααιαααειαα‹ιεα

αια. νοα ιααεταα Μιιι.εια ινιιτ αει ανιτιιααιααι.εα Καιιιαι'ατ.

'Ν. Ροαοαιι.α ειιι: «Ζατ ?ΜΕΘ αατ Ααινεαααα8 εααιιαι.ααατ

Αι.τοριαια_ιειαι.ιοααα αει ειιιαιετ ΠααιιιααΒαααιαιιαιι. αεα

Βα.τιαα». (Ντ. 1).

Οιιααι.ιιιατ αποφ ια ειαααι τω.

Μ. Ι..αααια: «Ζω 'Ι'αεταρια ααα 'Ι'ταιιαα τεααττεαα». (Ντ. 1).

νοα 18 τιιιιαα ααα νατιαεαατα νετιιεί αια Κταααειι: ιαιαιιιατ

αει ιααειι Ραι.ιααι.αα, ινειαιια Ατααα ααιτοιαιαεα αιιααα (15 'Γτοριαα

8αιαιιο ιι'οινιαι·ι ατα αια); ατακα αεανναται·αα ναταιαι' ααα» ει..

Κτα.αιιιιαιτ αει ααα Ραιιααιαα, αια αιιι. Μεταγιεααιεα αειια.αααΙι

(0,12 ατο αια), α.αατ αοαιι ιειαιιιατ, αια αει ααα Κααιτοιιραιιαατεα,

αια αιαιιια ααιιααιιιιαα ιιιιααα. Οιιιαια ααα $ααΙιαια.ι ιιαι:ιαα Και·

ααα ειιααι.ιεαα Βιαιιαεα ααι' ααα Κι·ααιιιιαιτερτοαααα.

Α. .Τ α α ε α ια ιι ι : «Βιιια ιαααιιιι:αιιαα ααα Β τ α α α α τ 8'αι:ααα

Βεαιαιαιιτιοαααρρετα.ιαα». (Ντ. 1).

Κ. $αιναιαιιι: «Με )ινιαιατιιιαιαααε αατ θεεαααεα ααα

Κτααιιαα». (Ντ. 1).

Α. Βοαααααιιαιι ααα θ. Βαα·ααοαιιια: «Βια Βοιια ααα

Βεαεαιααα· ααα αιεα·ααααα Βαιαιιαα ιτα.ια αειτα ΒιιαιιααΒα

ααεατατ Μααααιιατιααααα Αι·αιαα». ( τ. 1). (5αιιιααα).

Α. 11)ια: «Πεαετ α.. Βοιια ααα Βεαεαιιιαα· αιαια·ετ Βιιιραα

ιιααιιια ια αατ Μααααιιατιαοααα Αι·ιααα». (Ντ. 1). ($ειιιααα).

Ν. α. α α ο ι ε ιι ι: «Πααατ Ρατααααιιααιιειτ ααα Βιεαααα.αα

αιεααιιαατιοα». (Ντ. 1).

Ρ. Δ α ι α· α α α. ι α ι· ο απ: «Πεαετ αια Βεαεαι:ααα· αατ Δαιτααεα.

αιιαι.εεια.ιιοαεα αει Βααιιααιαα8 ααα Ί'τααιιοιαα». (Ντ. 1).

Ρ. Β αι·οιναιει: «Βατιαιιι ιιαατ αια Ααιιοιαιααααιατααα· ιαα

Δααιεαα Για· ααα εταιε ιια.ιαε .ια.ατ». (ΝΝι·. 1, 2 α. α).

Β. Βτιααιιααιιι:

(ΝΝτ. 1, 2 α. 3).

Αααι'αιιτιιααε Βεαειιι·αιαααιτ αατ Αει.ιοιοεια. ααα Κτααιιιιειτ.α

ΒιιαΓα ααα αατ 'Ι'ιιαταρια αατ 1ιααατα.αααεααε ααα αται αιαεαατ

ε.

«Ζατ ΒταΒ·α ιιαατ αια Βααατα.αααεααε».

Β στοα ατα: «Βτιιτεαιιααιτεα αατ Καοαιιεα ααα θειεαιτε αια

ΞγιἑἔαΒαἐιιιἐιΪΙια>›. (Πεααταεται. ααα αεαι Βεαιαοααα). (ΝΝι·. 1,

. αιι .
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Ψ. Ο Ι Ι ετεεΙιΙΙτ ο εν: «ΠεΙιετ εεε Βἰεεεεε άετ ΒετεειτετΙοε

Αεεεε-'Ι'ετεε.ε εε( Με ΖεΙιΙ άετ ι·οτειι ΒΙετΙ46τεετεΙιεε εεε

εεε 1·Ιε.εειο).τΙοεΙεε εεε ΜεεεοΙιεεεΙετεε»._ (ΝΝτ. Ι, 2, ε. 8).
ΘεΙιΙεεείοΙ€ετεεεεε: Ι

1) Ιπι ΒΙετε εει· ΡετΙεετ.εε ἱε ΑΙιεεε-Τεειεε ενετεεε ετοεεε

νετεεεετειιετεε εεεεεεΙιτετ Ιε 11'οτει εΙεετ Ζεεε.Ιιιιιε άετ ΖεΙιΙ

άετ τοτεε ΒΙετ.ΙτετρετοΙιεε εεε εεε Ρτοτεετε·εΙιεΙτεε εε ΕΙε.ειεε

ετΙυΙιΙε; 2) ΠΙεεε τεεΙιι· οάετ εεεε.τετ εεεε;εερτοεΙιεεε νετε.εεε

τιιιιτ,·εε Ιεεεεε εΙεΙι ιτε 1ιεετ'ε εεε ε·ε.εεεε ΑεΙ'εετΙιε.Ιτεε εετ

ΠετετεεεΙιτεε Ιε ΑΙιεεε-'Ι'ειιιεε ΙοεοΙιε.εΙιτεε; 8) Μεεε νετετε

σ1ετεε;.ς·εε Μεεε εἱεεε `εεετιιιιειτεε 'Πειτε ΙΙιτεε νετΙειιτε

εεε ΙΙιτε θτ1$εεε εοΙιετεεΙιε εντΙεεΙιειι εεετΙειειτεε ΖεΙιΙεε- .

ατεεεεε. (ΝΝτ. 1, 2 Ι1Ιιτ1 δ).

Α_ ε, τ '- ει ε ο το: «ΠΙεε νοττΙεΙιτιιεε τετ )τεεε.εεε Αετεεε

εεε;; τε άειι ΜἱεεΙιερρετε.τ νοιι 'Ι' Ιι ο ει ε. - Ζ ε Ι ε ε». (Ντ. 2).

Ψ. Ψ ε) ετ ε ο ΙΙ εε: «ΘεΙιεττεεΙττΙοε εει εΙεεεΙτΙ8ει· Μεττ

τιετεεΙετεεεΦ. (ΝΒ 2)

Ι). Δειεε Ι τεΙτΙ: «1)ι·εΙ Ή'εΙΙΙε νεε ΑτετιΙε». (Ντ. 2).

Μ_ Μ ετε Ι ε: «Ζιιτ ΙΒρΙτΙεειΙοΙοΒἰε εεε ΠετετΙεΙΒετγρΙιεε τε

εεε 11ε.εετιι». (Ντ. 2.)

ΒεεεΙιτεΙΙιεεε· εει· 'Ι'γρΙιεεεριεεειΙε Ιπι Βερτετ εεε 185.

Κεττεεε-ΙΒειΙιεΙεεΙιεε ΙετεετετΙετε.<.:Ιτεεετε Ιε ΡεννΙοε·ι·ειε (θοεν.

ΒΙτετει·ΙεοεΙε.νυ) ιτε Αιιεεετ 1904.

«Με ΟΙιοΙει·ε 1ιι θΙτΙε». (Ντ. 2).

Β. Ψ τεεεε: «ΒτΙετε εεε Πε.ερτεΙιΙτιιτε·εε άετ ΙΙι1ε.εεεΙιιιι·ι

εεΙιεε Ατιεεε». (Ν1°- 2).

Ψ. Βε.ττ εεε Α. 'Ι'ε.εΙι ετ: «Ζετ Γτερ;ε εεε θτεΙιτεεεΙιε

άετ Βετεεε·ΙτεεεΙε εεΙτεεε άετ .1ε.ρε.εει·». (Ντ. 2).

Κ. Βε.ετοΙεΙΝ:

Α. Κ εειεΙε: @Με τ'ε.ΙΙ ε.ττ1τΙΖΙεΙΙετ ΝερΙιτΙτἰε». (Ντ. 2).

Με ΝερΙιτΙτἰε πεε. ιιτεεειἱεεεεε ΒτεοΙιεΙεεεε;εε ντεττΙε νοπι

ΒοΙΜιτειι ΙτεεειΙΙεΙι Ιιει·νοτχετιιτ'εε εετεΙι εεε θεετεεεΙι νοιι

Βε.)›Ιιεε ιιιεεετεειε.

Ψ. ΒΙάττε Ιι εεε: «ΠεΙιετ Με ρει·εεγρΙιΙΙἰτἰεεΙιε ΒρΙΙερεΙε».

(Ντ. (2).

8. ΒεΙιΙτΙΙοννεΙιΙ: «Ζετ Ε'τε)τε άετ ΒεΙιεἰεεε)τ εει·

τετεεετετεε ΗοερΙτεΙε ειιε Ιιεεετεττε πετ Βριτιτεεείεει.

(Ντ. δ).

Π. Ζ τ ει ει ε τ ιιι ε ε ε: «ΠεΙιει· ΒιετΙιεεΙε ρετεΙεετε». (ΝΝτ.Βιι. 4).

Αεε(ϋΙιτΙιεΙιε ΚτειιΙιεεεεεεεΙεΙιτε εὶεεε ειεετ εεΙτεεεε 1Ι'ε.ΙΙεε

εεε εΙιιἰεετ εεεετει·, ννειιἱεετ εΙιετ·ε1ττει·ιετιεεΙιετ Ε'Ι5.ΙΙε.

Ε. Ψ τε‹1 εε: «ΠεΙιετ εεεεττΙτειι‹Ιε Βε.εεΙιετεεεεε εεε ειτε

Βεεε.εεΙεεε· Με ΚτΙεε·ε». (Ντ. Β ειιε 4).

80)(ΙΠΒ..τομεεεεεω). 1) Βε.ε ε.ΙττΙνε εΙιἰτετεΙεεΙιε Βιε

τττεΙτ'εε Ιετ εεττ, ινε εε άετ ΑΙΙξεειειεεεετεεε εεε 1|ετεπεε

τΙετεε εεε Με ε.εεεετεε νετΙιε1τειεεε ετΙεεεεε. ιε ε.ΙΙειι Β'ε.ΙΙεε

εεεεττΙτεεεετ ΒεεεΙιετεεεεε τετΙιεΙεττ, ιειτ εεεεεΙιιιιε (τω

`ΕεεΙεεε, Με εεπτ Ι:ΙετεΕε.ΙΙετΙεε. ειεετ ‹Ιετετειιεττε ΓΙιετεε

εεεΙιι Ιιετνοτ)τετεΐειι ντοτεεε ειει1. 2) Βει άειι εεεεεννε.τ

τ.Ιε;εε Ε'1Ιετεενεεεεε άει· Βε.ετΙιΙιεΙιΙε ε;ΙεΙιτ Με Ιιεετεε Βε

εεΙτετε Με ετρεΙττετινε ΒεεεεεΙεεεεειετΙιοεε. 8) ΑΙΙεε ιε Με

ΒεεεΙιΙιεΙιΙε νετντεεεετεε τεεεε εεεΙε·ετεεε τετ Με ετετε

ΨεεΙιε εεεΙι άετ νετννεεεεεε νοΙΙΙιοιιιιεεεε Εεεε εεννεΙιι·τ

ενετεεε. 4) Μοη›ΙιΙειε Ιετ ειε ΙτοΙοεεε.Ιεε ειιε ενιεεεεεεεεττ

ΙιεΙι Ιιεττεεεετεε ΗΙΙΙεπιτττε1 Με άετ Βε1ιε.εάΙεεε εεεε1.τιτεε

εει· Βεεεεννεεεεε. .

Α. 1ιίεΙοετΙετ «ΖντεΙ Ρ5.ΙΙε ε.ττΙΒΜεΙΙεε ΙΙττετεε». (Ντ. 8).

1ιι Ιιετεεε Ι4”εΙ.ΙΙεε ινιιι·άε Με· ΙΙ‹τετεε ΙτεεετΙΙεΙι Ιιει·νετε;ε

τετεε, ννεΙιτεεΙιεΙιιΙὶεΙι εετεΙι εεε ΘεΙιτε.ιιεΙι νεε ΡΙΙετιεεεετε.

Ψ. θεεεΙιΙ ε ε ει: «Ζινετ ΡεΙΙε νοιι ΡοΙγιιτΙε». (Ντ. Β).

Πετ εΙεε ΡετΙεετ εεΙιΙεε τε.εΙΙεΙι 82, άετ εννεἱτε Με 16 Ι.Ιτετ

ΠτΙε εεε. νοε εΙεετΙε·εει ερε:·.ΙΙΙεεΙιεε θεννΙεΙιτ, εεεετ ω” νοΙΙ

Ι‹οιειιιεε εεττεεΙεε. θε ει·εεεε Πτιετεεεεεε ενιιτεεε ΙτεεετΙΙε)ι

ΙιετνοτττετεΓεε σΙετεΙι εεΙιτ ετετΙιεε 'Ι'τΙε1τεε. ΒΙεε νετΜιε

εεε;; εεε Πτιιιε ειΙτ Ψεεεει· Ι‹οειιτε εεεεεεεΙιΙοεεεε πετάω.

Β. Ράεξε Ιι ο ει ο ε: ; «Βιε Ε'ε.ΙΙ Ψ ε ι·Ι Ιι ο ('εεΙιετ ΚτεεΙιΙιε1τ».

τ. 8).

Α. 8ττεΙΙ:οντ:

εεε ΙΙιτει· θε.τε1εοετ.

«ΠΙε 'υνε.εεετνετεοτεεεε· άετ Βτε‹Ιτ θεάΙει

(Ντ. θ).

Α. ΒττεΙΙ‹ο νε: «Σετ ΟΙιετεΙττετιετΙΙτ εει· 8εΙιεεεννιιεεεε ειΙτ

εεε _)ερεειεεΙιεε ΚεεεΙε». (Ντ. 8 ε. 4).

Πετ εΙΙρτεειεΙιιε ΙΜεάτιιεΙτ, εεε νεττ'. Ιιιι τεεεἰεεΙι-_)εἑεεἱ

εεΙιειι ΚτΙεεε ΙιεΙτοιεειεε εεττ, τετ, Με" Με τετετϋτεεεε τεττ

 

 

άετ ιτεεεεννεττΙεεε ΚεεεΙε εεεεετεεε πετΙετει· Μ. Με εε

τ'ι·ίΙΙιετ Ι›εοΙιε.εΙιτετ πω.» εεεεεεε Με ε·εττεεινετττ8ε_ ΓΙὶετε

Ιιιι ε.ΙΙεεειεΙεεε Ιιειεεεε νετιστιεεεεεεε εττεερ;τ.

Ε. Ο Ιι τι τ Ι τ ο ε ο ε· : «Με Βτϋτϊεεεε· άετ ΟΙιετΙιΙεεεΙιεε ειΙΙΙ·

τετ-εεεΙτετεε θεεεΙΙεεΙιείτ». (Ντ. Β).

Ψ. Θ τεΙε: «Βει νετειιεΙι άετ ειιιΙιεΙετοτΙεεΙιεε τεεεΙιειιΙ

εεΙιειι ΒεΙιεεἀΙεεε εεε ΤτεεΙιοετε». (Ντ. 8).

νοιι εεε 281 εε ΤτεοΙιοιε ΙεΙεεεεεε ΡετΙεετεε, Με εει·εΙι

Αεεει·ϋεΙιεε Με· Κετεετ πετ άετ Β ε Ι Ι) ε τ ει Ι ε ο ιν'εεΙιεε Ριιι·

εεττε εεΙιεεεεΙτ επετεεε, εεε! εει 228 εΙΙε 'ΓτεεΙιεειετεεΙιεΙεεεεεε

νει·εεΙιενεεεεε; εε τι·ετ εΙεο Ιε 81.14 ρθτ. 1·1ειΙεεε Με.

Ν. ΓΙΙοετεεΙιιΙτοντ: «Με ΒεΙιεεεΙιιε8· άετ ΡεοτΙεεΙε ιιιΙτ

Ιιειεεετ Μια». (Ντ. δ).

Ι)Ιε ΗεΙεεΙεί'τΙιεΙιεεεΙεεε· εεε νοι·εϋ)τΙΙοΙιε ΒεεεΙτετε: Με

Κι·εεΙεΙιεΙτ νετΒΙε8· τεεεΙι ειιε ερει·Ιοε.

Ν. ΚεΙΙε οενεΙττ: «Ζετ Ρι·ερ;ε άετ ΒεΙιεεεΙεεε· εεε 1)εΙΙ

τΙειιι ττειιιεεε πετ Αττοετε». (Ντ. 8). (1ιι νετεεΙεεεεεε· εεε

ΑττΙΙιεΙε νοιι Ι)τ. Β.. 'Γε »Μπι )εε.).

Δε!" θτεειΙ εΙεεε εΙειΙεεε 1τ'ε.ΙΙεε ερτΙεΙιτ ειοε νεττ'. εετ

εεΙιΙετΙεε εεεεε Με ΑεννεειΙεεε· εεε Αττοετεε ΙιεΙ ΠεΙΜεει

ττεειεεε ειιε. ΟΙιΙοι·εΙΙιγάτετ εεε '1.'τΙοεε.Ι )τεΙ)ειι ετετε ειπε

ΒεεεΙτε.Ι.ε. .

Ν. ΠεετΣάοεπ: «Ιε νετεεΙεεεεεε· εεε ΑττΙΙιεΙε: «ΠεΙιετ

εεε Μεεε" εεε Νε.ττοε εεΙΙεγΙιεεει :τετ εεε νει·ΙεεΙ* άετ

ΑεεΙεε.». (Ντ. 8).

Νε.εΙι :Με ΒεοΙιε.εΙιτεεεεε εεε νεττ'εεεετε Με Με Νεττ.

εεΙἰεγΙΙεεει ΙτεΙεεε ΙΙΙΙε11εεε εετ' εεε ΚτεεΙτΙτεΙτενετΙεεΙ'.

.Τ. Κ.: «Η νετε.εΙε.εεεεε· εεε ΑττΙΙιεΙε νεε Ρ. Αετντετε.τε

τον: «11εΙιει· Με Βεεεετιιε άετ ΔεεεεεεεΙτετεετε

τΙοεεε εει άετ ΒεΙιεεεΙεεε εεε τεεΙιοιεεε. (Ντ. 8).

.Τ. Β τι ε τ. ε ε Ιι ε νε ε Ι; Ι: «Βει·ΙεΙιτ ἰΙΙιετ Με ΑΙιΙ«οτειιιεεε1ετεεε

Ιε εεε ΤτεεεΙτε.ερίεεΙι1ετ εεε Με θεΙσΙετε νοιι ΤετΙτε

ετε.ε τετ Οτ,τεειεετΙοε νεε Μεεετε)τεΙε @με Με θεο

ΙετεερΙεειειε εεε .ΙεΙιτεε 1904». (Ντ. 8).

Ψ. Ψ ο) ε. τ ε ε Ιι ε Κ: «Ι)Ιε Αεϊ(τε.Ιιεε άει· εεε·ειιυνε.ι·τΙεεε Ατυ

ιεεττιετ. (Ντ. 4).

δ. ΚτΠ: ΜτΙ: «Ι)Ιε ΒεεεΙτετε άετ ττε.εειετΙεεΙιεε νετΙετεεεε·

άετ Βτεετ ιεΙτ Ζεττειεεεεε εει· Οτ.=τεεε άετ ΒεεεΙιΙιεΙι1ε».

(Ντ. 4).

1..'Ι'εεΙι ε.εεεοιν: «Ζετ ?τεμ ΙιΙιετ

ΒεεΙττΙοε». (Ντ. 4).

«Με ΠεεΙετεΙττΙοεειεἰττεΙ ιτε Β"εΙάτεεςε».

Με ΨΙΙιε1'εεΙιε

Ι.. ΟΙιετΠ.0Ι10ΙΝΐ

(Ντ. 4).

Ψ. β ε τ ει ε ε ε ΙΙ ε ω: «Ζετ Ρτε;.τε άετ νετννεεεεεε ειτε εεε

_ιερεετεεΙιεε ΚιιΒεΙε». (Ντ. 4).

Μ. ΙΙΙετεΙε: «Ζει· ΟΙιετε.ΙττετιειΙΙι άετ Βευνεε;εετ.τ εεε Πετετ

ἘεΙΙΙΙιετἔεεεε τει ΙΙΙ11ΙΙτε5.ι· νοτε 1887. Με τετε 1902. .ΤεΙιτε».

τ. ).

ΘεΙιΙεεετ'οΙζετεεε·εε: 1) 1)Ιε ΜοτεΙεΙτετ εεε 1ΙοττεΙΙτετ επι

ΠετετΙεΙΙιετγρΙιεε εεεειτ Ιε άετ Αττεεε πετ _)εεεει .1εΙιτε ιεετΙ:

ΙΙοΙι τω, Με 8εΙιι.νετε άετ Βι·ΙττεεΙτεεεεε εε.ε·ε,ε_εε εεΙιεΙετ ιιε

νετε.εάεττ εε ΙιΙεΙΙιεε. 2) ΠΙε ΠτετεεΙτιιιι€εε εε 'Βρειτε Μιάο

ιεΙεεΙΙε τι·ετεε Ιε άετ Αττεεε νοτεεεεννεΙεε Με Ιε άετ εννε1τεε

ΗεΙΕτε εεε Βοειιεετε (.1εΙΙ εεε Αεε·εετ) εεε τε εει· ετετειι

Η11Ιττε εεε Ηει·Ιιετεε (ΒερτειιιΙιετ εεε ΟΙττοΙιετ). 8) Ιπι Κεεετ

εεεΙεΙιεε εεε 1ιΙΙΙΙτετε εεΙιεΙετ εει· Πετει·ΙεΙΙιετγρΙιεε Μετ

Ιιειι τ εειιιε εεεετΙρτεε Βε4ιεε;εεε·εε εε εεἰεετ ΒετννιεΙτεΙεεε·

τε εάεε. 4) Ι)Ιε ΒετεεεΙιεΙεεε άετ ΤγρΙιιιεεριεετεΙεε εεε

τεε‹Ι άετ ΕεεετεεΙτ ειΙτ εε.εΙιτοΙεεεεετ, .Ιτετεεε.εει·εεετ ΙΙ.1:Ιετ.εεε

εετεεΙΙιεε εεεΙι εεεΙι εεει νει·Ιεεεεε εεε Εεεε” ιεεεε. εειιε;

ετεεε τετ εΙιιεε ε·εννΙεεεε '1"εΙΙ άετ ΙΓε.ΙΙε, ειιτεΙι Με ε.ειΙΙιγρ,·Ιε

εΙεοΙιεε νετΙιΙΙ.ΙτεΙεεε ετΙ:Ιεττ ννετεεε. Με· _)εεεε 14"ε.ΙΙ Μιτε

ιεεετιεττ Με ιιιετΙτΙΙεΙιε ΑεεεΙιιιιε άετ ΒτΙιτεεΙτεερ;εε εε Πε

τει·ΙειΙιετγρΙιεε Ιε εει· Ατιεεε εεε ΒττοΙε· άετ Βε1τεειρτεες

εεεεεΙΙιεε ΙιεερτεττεΙιΙ1εΙι σ.ΙετοΙι εΙεε τετΙοεεΙΙε ΡτορΙιγΙε.ττΙε.

.Τ. ΚΙ) εειεγε: «ΒετἱεΙιτ ἰὶΙιετ Με 'Ι'ε.τΙεΙιειτ Με· ιιιΙΙΙτετ

τεΙεξειτττό·εε Πεεριτε.Ιετ άετ 14ε.εεεΙιετΙεοΙιεε Αι·ειεε».

τ. .

Θ. Κ εεττ εεΙι- Κ ε.ττε εεε ντεΙ:1:-«ΠεΙιετ Με '1'τεεερει·τ

ιειττεΙ νειε ΘεΙιΙε.εΙιττε14ε εε? Με νετΙιεεερΙΙ1ττε Ιπι εε

εεεινε.ι·τιεεε Κι·Ιεεε». (Ντ. 4).

Κ. Ο Ιτ ει) τι τι ε Ιτ Ι: «Με εεΙιεΙΙ.τ2τΙιεΙιε 'ΓετΙΕΙτε1τ Ιε εεεετετ

Αττεεε». (Ντ. 4.)



2?

ΕΕΚ 1 ο τ) (τ. 1( ο (ν ε 1( 1 : «ΡΙ(.ντ(οε(ε τοεο(ι Ο Ι ο ο τ ο». (Ντ. 4).

ΑυεΙ'ἱ))ττ·!(ο)το Βοεο!ττο11τ(τυ(τ (Ιοτ Κτ(τυ!(1το1τ (τω) )!ττοτ Βο

Ι((τυ()!(τυο·.

.1. 13ο τονν)!(ο (ν: «Μο Ρο!! νου Θ!ο(ο1τττοννΙο1τ(.εετϋτ(τυο

Μ! Β(·)(του1τιτυο; (Ιοτ )(ο!ου)τ!το!Γ(5τ(υ((του Κο.(τ))!ο». (Ντ. 5).

Ιυ ()ο(υ νου( νοτ!). 1τοοο(τ(:!((οτου Ρ(τ.!!ο !τοε((τυ()ου (Πο Κτ(τ.υ!(

)το(τεοτεο!το!υ(τυ(του )τουρ):ε!).ο!τ1)ο!τ Με ()το( 8ντυριο(ττου( Του!)

1ιοΙ(, Α1τ(ττ(!τ(υο ()οτ Βο!τεο!τετ('ο (τυ() ()!οΙουςο(ν)(:!τ(εε(θτ(τυο.

Α!ε ο!ττττο!((οτ!ετ)εο!το θν(υρ(οπτο οΙυοτ Βτ)(τττ.(()(ιτυο· ()οτ !τ(τ.!1τ

ε(τ!το!Γ!5τω)(του Κουτ).!ο τττ()εεου (το οεο!του ινοτοο(τ: Α1τυο!τ((το

(Ιοε θε)(ϋτε. (ΙΙο ροτττ1!ο) τω( (Ιοτ ')ο)(·)τ(τουΙο1ττεε(6τ(τυο(το!τ(.

Πορτοεε(ου ((τυ(Ι (υ ε(·1τ(νετευ Ρο!)ου εο(τ(τ(·νθ!!) (το θ(:)τνν)υ()ου

()(τ Ευ ο))υ()(τυ(τ ()οε Βο).νν(υ(Ιο!ε (τω) (Με οςου()το!το(τε)

Ρο1τ!(υ του Ννετεοτυ(τε Μ) ((!((Ινοτ (τυ() (τοεε)νοτ 1)τ·(>1τ(τ(ητ

(τω) (οτ1ν·(·)εο ο(((1τ Α)τεο!)()(1)(·1τ(τυο· ()(ττ Εττητί)υ()(τυε (Ι(>τ 1)το!τ

ττ(·)τ((τυο·. Μοτο Ϊο!2!ου δτυοτουτο Ιοοεου τω!) τω( 1τοετου

1ο(τυ Βτο!του οτε Ρετ). (το άοτ Ζου((1)'(τ(το 1κετ)τυυτου, ννο!(:!το

(Ιοε!το.))τ Με ο)(τ εο!ττ (ττοτ((·ο!!(=ε Ητ)(ετυ)((ο! (το) ()οτ 1)(ττ(.τυοεο

του Νο( νου)(τ(τυ)(!τοττου ουεοεο!του ννο(·()ο(τ (υ((εε.

Ν. 8ο Μ( 1 27 «Ο!τουτΙε(:)(ο Πυ(οτειτο!τ((υε ()οε (οι 1·Ιου()ο!

ε(ο1το(τ(Ιου Ροτ(υ(τ!Ιυε». (Ντ. 5).

.). 'Ι' (τ τ τ ε ο 1) (τ. υ 1 υ ο ν): «Α (τε (Ιοτ (τ)ο!τ)τυο!τ(τιττ(ς)ο». (Ντ. 5)

Πο Ριι!! (τ!((((ου (το (ττυο(1εο!του Δοετοεεοε.

Ψ. Ρτο!ονν: «Ζ(ττέ Κ(τε(τΙε(Ι)( άοτ Νο.!τ(.(τυ!οο(τυο (τω' Ετο

θοτνν(τυ(1ου». (Ντ. 5).

Ν. Ρ τ ο ου ο τ ο (ν: «Ζ(ττ Αο(.1ο1ο(τΙο ()οτ Ιυου)υο.1ου Α()οττο

υ!τ!οςτυουου». (Ντ. 5).

νοτΓ. )τοο!το.(:!τ(ο(ο ο)ττ)(το Ε')(.!)ο νου Α(Ιουο-ο!τ!ος(υουου. (υ

(Ιου ()(ο Βυ(2(τυ()(τ(τεεοτ(·οεοτ του (τυεεου ()(ττο1τ (Πο 1τν((τρ!τ

τνοςο ()οτ (τυ(οτου Βτ((του(Ι(Μ, ()οτ θοεο!τ!οο!(τεοτς(τ.υο υυ()

()(ττο!τ (Ι(τε Βο1(((ττττ ο(υτο()((τυεο(τ ε(ωΙ.

Ι). 'Ι' ε ο 1( τι υ ε ε ο τν; «Ζ(ττ Ρτου·ο (Ιοτ Βου)()(νο (Ιοε Πυτοτ!ο))›ε

(νο!τ((ε (ο ()οτ (ι)(τ(νου )(!(τυ(Ιε!τ(((·)εο!του Αττυοο Ιιυ

.)(τ.1ττο 1904». (Ντ. 5).

Ζ(τ ()οτ Β)(.του(.()υτ!Ιου!(ο)( (Ιοε ΠυτοτΙο1)τεινο1τ(τε (τι (Ιοτ ε!ι

τ(νου Μο.υ(Ιε!τ(ττ)εο1του Αττυοο )(ττ .ποτε 1904 (.το!τ!$τ(.ου τοο!τ(

!τ)(((1)εο Βοπ)()τνο.

θ. Η υ το το οτ ο·οτ: «Ι(τ ννο!ο!τοτ ννο)εο !(θυυου (ΙΙο ΜΙ!)

(.))τετιτο (Ιτο 'Ι'(τ1›οτ!(((!οεο (υ (Ιοτ Αττττοο τω( Βττ'ο!;; οο

!()).(υρίου». (Ντ. 5 (τ. θ). ..

Ρ. (5 ο! (τ ο Ι υπ ο τν: «Ποτ Βοο·1τυου(ε-Ο)(ο!οτο!(». (Ντ. 5).

Αυ( Οτ(τυ() νοτεο!τ)ο(Ιουοτ Βτ(ν)(.8(τυο·ου ο)1)()(οτ( νοτ)'. τω·

()Ιο Α1τε(:1ιο))'(τυο (Ιοε Ο)(ο!ο(ο!(ε. Με ο)(τοτ ())›οτ))(Ιεε)(του (τω)

εο!τ)((Ι))(:!το ΕΙ(υτ(ο!τ((τυο·.

Α. 8((το.νΙυ ε1(): «Πο!τοτ (Πο ννϋυεο!τουεννοττου Α)τ!)υ()ο·

τουτου 1ο ()οτ ))1υτΙο)(((τυ(τ άοτ 'Ρτ(τορου(ο(1ο τω· Κτυπο

:οἱ(τ. (Ντ. 5). -

νοτ(. ννο!ε(: ου) οΙυο του” Β.ο)!το 1)οί)21(.ο (υ (Ιοτ εου(19.του

!))(ττ(ο!τ((τ(((τ !(!υ, ()Ιο εο(οτ( (ι)τοοεο!τοθ'( ντοτ(Ιου (υ(Ιεεου.

«1)οτ Νοε( ()!τοτ (Ιου Δ(υ(ττττ. (Ντ. 5).

Ρ. Ρο ε ττο1ο (ν: «Ποοοτ (Ιου Β)(υ))(τεε (Ιοε Β)εου1το1τυ(τουε

ροτ(ε (τω) (Ιοτ οτε(ου Ζε): (1οε Α(ττ'ου(!((τ.)(.οε (υ ()οτ 1))(τω)

ε)τ(ττο) τω( (Με ΚϋτροτεοννΙο!τ( υω) Μ(τε!(ο)!(τ(τ.Ε( (Ιοτ

Βο!()(τ.τ.ου». (Ντ. θ).

Κ. 8(τννοΙε!((:

Π!) ου( (υ ο ο (τ) Ι Μ: «19Ιυο Βρ!(ΙουτΙο νου Οοτο1ττοερτυ((1

υτουΙυ);)(τε». (Ντ. 5)

Ν. Ν)! ο Ι ο ο ο !τ ο νν ε Ι( τ: «Μο νουοτ)εο!του Κ(·ου1(!το)του το

'Ρτιτυρου(ο(!ου ()οε'1'(ττ)(οε(.(τ(τεο!το(τ ))()!((ττ1τοι!τ!τε». (Ντ. 5).

Ρ. Βτοε(:)τυ)οννε!τΙ: «Βοτ!(τ)ττ ())›οτ ()(ο Α)τ!(ουτ((του(Ι!ο

του;; Με Αυε1ου(1 (νουτ 1. Ρο!ττ(τιτ.ι· 1908 Με του( 1. Πο

1)τ(τ((τ 1904)». (Ντ. 5).

.1. Η ο (Ι τν ο (Ι ο τν: <((Πο!τοτ ()Ιο (το!1τ-οτου(του (τυ() (το))τ-ετ1τυου

1)' Ι οεο!'εο!του Βττ!!ου». (Ντ. 5).

1)(οεο Βτ)!!ου οτννΙοεου ε1ο!τ (τ.1ε εο!ττ υ))(21!(:!τ υ(τ(υ 8ο!τ(τ(.πο

(Ιοτ Α(τ(του νοτ (Ιου θΙου(Ιο(τ()ου Βου(τουε(το.!τ!ου (τυ() ()ουτ

1.το!τ(ο ()οτ Ρτο_)ο)((οτο(τ. [Πο θο(τ;ουε(θυ(1ο οτεο1το!υο(τ ()(ττο!τ

()(οεο Βτ)!)ου ()ο(τ(!(ο!τοτ, !!ττο Κουτ.ουτου εο!τ()τίοτ·. 81ο νοτ

!τοεεοτυ ()(ο 8ο!τε(:!τ1).(·(ο (τω) )((5(τυου (τω: 12τ(ο!Β· ουτο(νου(Ι(

(ν(οτ()ου !:ο)(ττ 8ο!τΙοεοου (τυο Κττ.υο(το(τ (τω) Ρ11υ(ο(τ, (το) Βτο))·

(τ.ο)().(τυο· ()οτ ΒΙο1τ((τωτ Με !(1((του)(τ.(τΓοε (τυ() (το) ()οτ Β(ευε(!)

εττ()ου (το) ()ο(ττ )(1οοτο (τυ() ()οτ Ττ00)€8(10τ()ο.

 

Ε. Αετννοι(().(ττονν: ()οτ

ΚτΠ». (Ντ. 5 (τ. θ).

Μ. Η (ττε)υ: «Ζω Ρτο(;ο ()1›οτ (Πο !)ο!1ο (Ιοε?)Στ()(ττο!τουε (υ

(Ιοτ Βο)()ο(υ)(›!ουΙο (Ιοε Πυτοτ1ο(οετνου(τε». (Ντ. θ).

Ν. !)'τοΙον(τ( «Πω Ρετ!! νου Βο!((τεενοτ1ο(ο(τυ(τ ()οτ Βτιτε(

((υ() Β(τ(το!τ!ιο)τ!ο τω): (;!()(τ)(11(:)το(υ Α(τεο(τυ(το». (Ντ. θ).

Κ. 8(((τ((ττ·((νν!(1υ: «Πο Ρο!! νου Α!((;)(το(ττν!(οεο». (Ντ. θ).

Α. Το τ(τεεεοιν: «Ζ(ττ Ρτο;ο (Ιοοτ (Πο Βο)(ευ(Ι)(τυε (Ιοτ

Ζ)τ1τυο 1ο (τυε(τοτ Α((υοο». (Ντ. θ).

Α. Β(το) !( υνν: <(Ε)υο Μο(1το(Ιο το(ττ Αυε((11ττ(τυο ()οτ (μυο

())(τ.(!νου νν((ττι(εττω Βο(το(Ιου».9 (Ντ. θ).

ΡΟΗ«Κοττοερου(Ιουυ Ιυεο!

.Τ. 1. ο1το(Ι ο ω: «Το((τυ)ο Με 8)(τ()τουτ (Ιοτ Πνε(οτΙο». (Ντ. θ).

νοτ)”. 1τοο1τοο!ττο(ο οΙυ Π)! νου 'Ι'οτουΙο (τω' )τνο(οτ)εο!τοτ

Β(τεΙε. Μο νο)!ε(11υ())Βο 'Ι'οιο.(τΙο ου((ν(ο!το!(ο εἰο1τ 1το1τυ Ρετ.

ο!6(:υ!(ο1τ; ()((το(τΓ (τ(ττου !ο(ο!((ο !(νε(οττεο!το Αυθτ.!!ο1ττ.(()°, (Πο,

ετο!τ τ(!Ι(υτ(!τ11ο!τ ετο)(τοτυ(!, νου Ηο.!!(τ()(το(.Ιουου (τω) 1)ο!(τ)((υτ

)τοεΙο((ο( νν(τ(·ου. Νεο!! 10 1)(1ουο.(ου (το) Πο!!(τυ€ ο)(τ, ο1τοτ

τω( )(νε(:οτ1εο!το((τ Νιττο.(1ευτιτε.

Ε. 8ο!) υ)(((ι: «Ζυτ Μοτο ()!τοτ (Πο 'Ρτε.υεροτ(τυ)):(ο1 ((Ιτ

Κτο.υ!(ο (τω) νοτννιτυἀοιο>›. (Ντ. θ).

Α. 8 ο !τ ο ε (τι 1( ο νν: «Πο1τοτ (Νο Βο!τ(.νοο!του

(Ντ. θ).

Θ. 8 ο 1( τ( (υ 1( ο νν:

Ροτ(του Οε(:ου».

Θ. [το(ν)11Σ «Βοτ!ο!τ( (τ!τοτ (Με 'Ι"Μ(ο!το(( (Ιοε π()!)(τττ-εο.υ!

(Μου Ζ(τ)τοε Ντ. 1 (Ιοτ Πεε(ττ·1εο)του Β(εου!τυ)τυ νου (1οτ

Ροττττ(οτ(τυς ()οεεο11του Με πιτ(υ 1. .Του. 1905». (Ντ. 7 ((. 8).

Μ( Μ))!).))τ».

«1)Ιο 1Σν(τ!((το(Ιου ()οτ θο(ε(οεΙ(του!(ου νο(υ

(Ντ. θ (τ. Τ).

Ψ. (τν ο) (τ. ( ο ο 1( ο Β: «Με 8(τ)ρ(υτοε)(ου)ο». (Ντ. θ).

Α. Ρο): «Ζ(ττ ΡτοΒο ()οτ Βο!τουτρ1(τυΒ· ()οε 'Ι'τοο!το(υε Ιιυ ΙΙΙ(

!)())τ (Ι(ττο!τ εροι(ο)Ιο Α(ττου!(ο(υ(υυυ()ο». (Ντ. θ).

Ζ(ττ· Βο)())((τρ((τως (Με '1'τοο!τοτττε (οι 1!)(1((.)(τ ε(ωΙ Μου(

ε(1το1(!)(:!τ υο((νου(!)(.τ· οΙυο (τ;ουτ((το (τυ() εοτ(.>;Γ8.)(τ(.το Βου·(εττ·ο(.Ιου

()οτ Κτ(((τ!του, 1εο))οτ·(τ(τε; (τω) τ(ο!τ()(το Βο!τ(τ.υ()1(((τ(τ ()οτεο!)του.

Ν. Ρ((νν!οντ: «Πο!τοτ (Νο Βο()οιτ(.(τυς (τω) ΤΜΙ(τ!(ο)( (Ιοτ

Ροτυοο!τοντεο!του Α(((τουε((τ.(.(ου». (Ντ. θ).

Ποτ( 21ο! (Ι1οεοτ Β(.(();!ου (ετ Βο(το)(((τε (Ιοτ Ατ(υοο (Ιοε Ψυ

εο)ττ((τετ )(1)))())(·1το2)τ)(οε νου 'Ι'(·οο!του(ττ(5εου. Π(ττ(:)( 2ἱο!)το

νν(τεε(.ο (τ(τ(1 ουοτο:(εο!το Αυννου()(τυ(τ (τ.!!οτ νου ()οτ (το(τουννϋ.τ

(.)(.του ν)Πεεουεο!το(( οτττο(ο!τ!ουου Βο)το((()!(τυοευτο()(ο()ου (το

!Ιυετ οτι ()οτ Β(.(τ(Ιου (Πο του)τ1το1(τ)του Κτττ(τ)(ου (το 1το11ου, ())ο

Πυ(.(τ(τττ!!(:!του (Ι1ουε()”)1!τ)(τ τι( τυ(τ.(:1του (τω) (Με ν(τ(.οτ1ττυ(1 νου

Ιυ(τντ(1)()ου 2(τ )τοΐτοΙου. - _

Α. Βοο1το(·.

Ή(·((1εο)(ο!τυο(ο θ((εο(ο. (Λοτ:(ο-Ζο!((((το).

(90)). Ντ. 27--52.

Ν. ΜΗ: !τ(τ!)ονν: «Πο1τοτ (Νο Βο!του()!(τ(το ο((τεο·ο()ο!τυ(.οτ Πυ

(οτεο!του!(ο!Βοο(:!τννϋτο». (Ντ. 27).

Ι). Κιετννετ.τ21(!: «Κτοοε(.(11τ!υ ((υ(Ι !(τοοεο( (το) Βτ)(του!((τυ

Βου ()οτ Βοεο(τττ.(!ουε(νου·ο». (Ντ. 27).

Θ. Ι) (1)(τ.)!ο τν: «Βοου(το!)((τυο·ου (Ποτ Β(τ.!ου!του». (Ντ. 27).

Ρ. 5!) ε.(1)ο (αν: «Πο1τοτ (Με 12υ(.ε(ο!τ(((τε (1οτ οου()(τ(τ)οτ1το!του

()οτϋ.(τεο!το». (Ντ. 28 (τ. 29).

Ψ. _Αττε(ο(.ν: ενοτο!ο(ο!του()ο Πυ(οτε(το1τ(τ(τ8ου ))1τοτ (Ιου

που( (Ιοτ νοτεο!()ο()ουου Μο(:!το(Ιου του) Ν(τ.ο1τννο1ε (Ιοε θ((1>

1ουθτ.τ!τε(ο)ΐοε )(υ Βετο». (Ντ. 28, 29, 30).

.Τ. Β ε ο τ!( ο νν ε 1( Ι: «Πο!τοτ (Ιου Ι)!υ1)(τεε ()οτ 81.τοο(ο)(ο1τ!του

τω( Κετ·ιτυοτυο». (Ντ. 29).

1). ΝΙ!(ο!ε1(1: @το εου!()(του νοτ!(()!(υ1εεο (1οτ θοννοι·οοου

ε(ο.1(ου 1υ .)ο!!ε(τ.ννο(ο;το()». (Ντ. 29).

Α. ΒΙνν 1( )υ: «Β(τρ((ττο ν(τε;Ιυε(.ο ευ!) (:ο11:υ». (Ντ. 30).

Α. Βτο (τ υ ετο(υ: «Με Βο)(τω.τ αυτ· Πεμ (Με) (Ιου δωθ

ννοο!τεο! Μ( Κτο1τε!((·ου!(ου». (Ντ. 31).
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Ν. Β. ιι π) ο ν: «Με ?ΜΙ του Βιιπιε;επιττιΙΙιΙ)τειι(Ι>>. (Ντ. 81).
Ι Α. ΒΙπιοτο(ΙΙΙιεενν: «Με Β'ε.ΙΙ νοε νεπ·Ιε1τυπι(τ(Ιεε Μιάο

· ιιιειιε πιιΙΙ:.ΙΙοι·(εΙΙ (Ιεε 1)Ι(ιΙ(π(ΙετπτΙεεε. (Ντ. 41).
Α. ΙΝ ο τ ε Ι( ιι ιι (Ι ο στ: «Μπι ΡειΙΙ νοιι ΑΙΙΒεΙΙιεΙπιΙπιΙεΜΙοτι (ΙπιτεΙι Ν

πΙεπι Ε' τ1Ι.ιι Ι(εΙ'ε(ΙΙιειι 1)Ι))Ιο)ποΙ(ΙΙπιε ριιειιπτιοιΙΙεε». (Ντ. 89).

.). Β ιι ι·εΙ(: «Ζ(ιτ ΚεευΙειΙΙτ (Ιετ ορετε(Ινεπι Βε1ι(ιιι(ΙΙιιιιε; (Ιετ

Ρ ΙέεΙιΙΙ(ορ((ιιΙ)ετΙ(ιιΙοεε». (Ντ. 82). 4 ·

Θ. 5ε1ε πιεΙ(Ι: «ΠεΙ)ει· (ΙΙε ετΙ'οΙε;τεΙ(:Ιιε Διεννειι(Ιιιτιε νοιι Εε

εΙε Ιιι εΙππεπτι Β`εΙΙε νοιι ΚετΙ)οΙε2(πιτενετ8Ι(τπιιιμ. (Ντ. 82).

Μ. Ν (ι ε τι τ ο ν: «Ζπιτ 8εΙπειι(ΙΙιιπε (Ιεε ΒεΙιετΙεεΙιε (Με ΙεΙιτΙιγοΙ

ιιπιά Τετρεπι(Ιπι()Ι». (Ντ. 82).

ΙΝ. 1)ε.πιΠε νν εΙ(Ι : «ΝετειιεΙιε ΙΙΙιετ-(ΙΙε εΙεΙ(Ι.τΙεοΙιε Ρεειι(Ιο·

τεΙεΙ)ε.τΙ(εΙτ το(ετ ΒιιΙ)ειε.ιιΖεπι». (Ντ. 88 (ι. 84).

Α. Ρερ ετ πι τι: «Μπι Ρ(ιΙΙ νοιι εροπιτε.πιετ ΠΙετιιετιηιτιιτ ΜΙΒ·

ι·επι(Ι (Ιετ ΘεΙιιιι·ι». (Ντ. 88 ε. 84).

Μ. ΟΙι εΙΙε (ε: «]Μπι Ρει.ΙΙ νοπι εΙιτΙΒετ Ρει·ΙΙ(›ιιΙΙΙε Μ( ).ιΙΙτι·

ε(Ι).τετιι Αιιεεε.πι€ε οΙιιιε Ορετε.τΙοιι». (Ντ. 88).

Ν. ΙΝεΙ_) ετιιΙ πιο ει: «ΠεΙ)ετ (ΙΙε ΝτΙ'(›Ι)τε (Ιετ Β()Ιιειι(ΙΙπιπι(τ Ιπι

(Ιεπιιξει·ετ.επι τι.ιεεΙε(:11επτ θεεΙιοεριεε Ιιι ΙΝΙπι(Ιε.ιι».:(Νπ·. 84).

Ν. ΚιιΙΙΙ ε ετε.Ι.ο τι:: «Μιιεε Ι)(εΙ Β"τεΙ(τιιτ (Ιεε Β(:ΙΙΙΙΙεεεΙΙιεΙπιε

εΙτι ('εεπετ Ι(ει·Ι)ειι(Ι ε.τι).τε1ερ;τ ννει·(Ιεπι?». (Ντ. 84).

Ρ. 5(:Ιι ε1:Ι Ι ο να: «Ζιιτ Ρτε..ε·ε ΙΙΙιετ (ΙΙε ΒεΙπιΙἔιιτη; (Ιεε ΤΗΜ

ινεεεετε πεΙΙΙεΙε 8(:ΙιεΙ(Ιεννιι.εεει·>>. (Ντ. 84).

Ο. Κτε πιΙι2Ι(Ι: «Ζπιτ Γτεἔε ίιΙ)ει· (ΙΙε Αι1ειιιι(2ι:ππικ :1εε ΒΙΙ(:)(

ετοΙΙ'ε ιιπιά (Ιετ Ρε1τε ΙιεΙ Α(:ΙιγΙΙ(ι Β(ιεττΙοει».. (Ντ. 85 ιι. 8(5)_

Α. Νε.(ιππιειιτι: <<ΠεΙ›ετ (Με νΙΙιττιΙΙ(ιιιεεεΙΙΙΙιΙ (Ιετ Μεσα.

(Ντ. 85 (ι. 87).

.Τ. ΙΙΙ (ΙεΙτιι ε. πι τι: «'Ρετετοιπι Ιππ νοι·(Ιετειι Μο(ΙΙε.ΙΙΙπππιπιι, Ι)ϋεει.π·

(Με Μιτεττπιπιε; (ΙεεεεΙΙ›ειι». (Ντ. 85 ιι. 87).

Α. (ΙιιΙ)υ. των: ‹(ΠεΙιετ (Πε Βε1ιεπ(ΙΙπππιτ (Ιετ ΒιιΙ.ιΙΙιι(1ιιιιΒ·επι

(Ιετ Π(:ετεετι(Ιππε:(ε». (Μπιε Ι(ΙΙπιΙε(:Ιιε 5τ.ιι(ΙΙε). (Ντ. 88).

Θ. ΒτΙΙΙιΙ: «Με ΠεΙΙΙ)ε.τΙ(εΙτ (Ιετ εΙιτοΙιΙεεΙιεπι εΙττΙαετι ΜΙΙιεΙ

_ ζ (ιΙιτει(ΙΖΙΙπι(Ιιιπις». (Ντ. 86).

Θ. Β. ο ε ε Ιι τ. ε (: ΙΙ ε να ε ΙΙΙ: «ΑττορΙπινετε,·ΙΙΙπιιις Ι)εΙ Απτεεπι

Ι(τ(ιιιΙ(ΙιεΙ(επι». (Ντ. 87).

Π. Η (ιτε γ πι: (Ζιιτ Μερα: ΙΙΙ)ετ (ΙΙε τιετν()εετι (πιό ρεγοΙιΙεεΙιεπι

Μ·ΙιτετΙΙ(ετιςεπι ΙιεΙ Κτ(ιιιΙ(1ιεπτεπι (Ιετ Νο.εε ιιπ:(Ι (Ιεε Βιι

εΙιεπιε». (Ντ. 88 ιι. 89).

.Τ. 8(:Ιι()ετε.Ι(:

(Ντ. 88).

Ρ. ΒιιιοΙε τι εΙ( Ι: «ΠεΙ)ετ (Ιεπι ΝεοΙιντεΙε του Ατεεε τε(:Ιι (Με

Ι)Ι()Ιοε;Ιε(:Ιιεπι Ι(ετΙεΙιτεπι νοιι θοεΙ()». (Ντ. 88).

«Πειι1οΙ(Ιεγετε Ιω ν0τ(Ιετεπι Μο(ΙΙ(ιε(Ιπιπιππιε.

Κ. ΙΝ ο ε Ι( τ ε ε ε ε τι ε ΙΙΙ. «ΠεΙιετ (ΙΙε .Το(Ιιεε.Ι(τΙοιι (Ιετ Ι.ειιΙ(ο.

η(επι Ι)εΙ Ι.(ιπιεειιεπιτεἱΙιι(Ι(ιηἔ». (Ντ. 89 (ι. 40).

Π'. Ο τ ιι εΙτι ο π: (‹ΚοιτιρΙΙΙτετἱοτι πτιΙ( ΘεΙεπι1(τΙιειΙπππιτΙεπτιιιε ΙΙΙ

εννεΙ ΙΙΙΙΙΙετι του 1)γεεπιτετΙε». (Ντ. 89).

τ. ( «ΠεΙιετ (ΙΙε Β ε ο Ιι τε τε Ι.τ'εεΙιε Β'(ιτπτι (Ιετ $(εΙΙ'
Ρ. ΙΒιιιιιιε

(Ντ.4ΟΜΙΒ (Ιετ ΨΙτΙιεΙεΙΙιιΙε Με (Ιετετι Ι(ετΙ(τΙΙπιιπιιιιτιο.

ε· . Ι- .

.Ι. Η (ιιιιΙ(ΙΙΙι()(°: «Αρρε.τετ. Ι'ΙΙτ ()τΙΙΙ(:Ιιε ΒεΙιειιἀΙπιιιε· "εεε

Ι(οΙοςΙεεΙιετ ΒτΙιτεπιΙειιιιςεπι πω( εΙεΙ(Ι.τΙε(:Ιιεπιι ΜεΙιτ.ε».

(Ντ. 40).

.Ϊ° '.1" εν ε τ (Ι ο εν ε Ι( Ι : ((Ορει·ει(Ινε Βε1ιειι(ΙΙιιιι8 ΙιεΙ ΕεΙ)ετνετΙετ

τιιπι(τειι». (Ντ. 40).

«Αττη)ιΙΙΙιΙΙοπι (Ιεε Πτι1ετεοΙ)επΙΙ(εΙε ιππιτετ

Κο1(εΙτι Με): (Ιετ ΜετΙιε(Ιε νοιι ΒΙετ». (Ντ. 40).

Ρ. Β τι τ ο ΙΙ ε. ε ε Ιι: «Με ΙΙ"εΙΙ νοιι (:ΙιτοιιΙε(:Ιιετ- 'Ι'(ιΙιετΙ(ι).Ιοεε

(Ιετ ΝΙετεπι πιιΙ(Ι (Ιεε 11το;ειιΙιεΙειρρετετεε». (Ντ. 41).

Ν.Ροτιιι_Ιε.(τΙι):

Ρ. Β (τεΙ ο Ιι ετ: «Με ?ΜΙ νοιι ΤοτεΙοπι εΙΙιετζΟνει·Ι(ιΙηετε».

(Ντ. 41).

 

Βετετιεςε1ιετ Ετ. Με οΙΙ"Ιν(ιδ(: ε.

δ. Ο ιι τ) ε στ: «ΠεΙ)ετ (Με Μιι(Ιπιεε (Ιετ $εΙιΙΙ(Ι(ΙτΙΙεεεεκειΙτρε(.Ιοπι

·Ι)(ει εεΙιννειι(τετεπι ΤΙετειι». (Ντ. 42).

ΙΝ. .ΤιιτεΙνΙτε(:Ιι ιιπιά Β. ΙΝΙΙ)εωοινε1(Ι.«ΒΙπιζΓε1Ινοπι

ΜεΙΞιςΙε Με Ι(ΙἰοεγπιΙ(τιιεΙε εε);επι(ΙΙ)ετ ΟΙπΙιιΙπι». :(Ντ. 42

ιι. 8.

δ. Νεο ε ΜΙ): «ΒεΙ(ι·ιιΕ πι· Ι1`π·(ιε,πε νοιι (Ιεπι εΙιτοπιΙεεΙι-ειΙΙ

2ΙΙιι(ΙΙΙεΙιει1 ΙΙ.τΙετειιΙΙ(1τι(.τεπι (Ιεε Μεεεπι(Ιτιπ·ππΙΙ(επιε.Ιετ. (Ντ. 42).

Μ. Θ) πι( ιιι επι πι: (Με ΓεΙΙ νοιι ΜετΙτεΙΙεπι ΙιεΙ εΙΙιειπι 17.381).

τΙΒ(ειι .ΤΙΙπιεΙΙπι(τευ. (Ντ. 42).

Α. Ρε τ ε (Ι ε Ι ε Ι( Ι: «(3εειιιι(ΙΙιεΙΙερΙΙεε;ε ιιτι(Ι ΙΙι·2ΙΙΙ(:Ιιε ΒΙΙΙ`ε

ιιιιτετ (Ιετ 1.ε.πι(ΙΙ)εν8ΙΙ(ετιιιις Ιπι Πε(.τεε(.ε.ιι». (Ντ. 42).

8. Β ε ιι ο Ιι τι τι ο ντ: «Ζιιτ ΚιιειιΙε(.ΙΙτ (Ιετ ΜεΙ1ε νοιι Κ ο τε πι. -

Κο νπ'ε(:Ιιετ ΡεγεΙιπιεε πω( ρπ·οτ.ι·(ιΙιΙεπ·εω Ι'ει·Ιει1Ι`ε». (Ντ. 48).

Θ. Β(ΙΙι(ιτ: «ΒεΙΙπ·ΙΙΒε ειιι· Ε”τ(ι.8·ε ΙΙΙιετ (Με 'ΡιιΙιετΙ(πι1οεε Ιπτι

ΚΙπι(ΙεεεΙιετ». (Ντ. 48, 44, 45, 48).

Γ. 1)(3τ1ι εΙ(π: «Μπι ΜιΙΙ νοιι ΡετετγτΙιπιε». (Ντ. 48).

ΙΝ. Ο (Η) πι τι Ι: «Με Ε"(ιΙΙ νοιι Ι(ΙΙοεγπιΙιτεεΙε @με ΜεΙε(:Ιι ΙιεΙ

ΠγειετΙε». (Ντ. 48).

Μ. Ο ο τ ο ε ΙΙ ο κι:: «ΠεΙ)ετ Οε()ε()ιιιτεΙΙΙ.Ιετ. (Ντ. 44 πι. 48).

ΙΝ. 5 ε ε τ Ι) Ι τι ο νι( ε Ι( Ι : «ΜτιΙΒε ΒεοΙιεεΙιπιιιιιτειι ΙΙΙιετ Μ)ΙΙερ

εΙενετ(ΙΙΙ.(:Ιι(Ιετε Ιππι ΚΙετν'ε(:Ιιεπι ΜΙΙΙτ.ΙΙτΙποερΙτεΙ›. (Ντ. 44,

46-47).

Μ. Κ τ ε τ) ε: «Απε (Ιετ (:γετοεΙ(ορΙε(:ΙΙεπ Ρτω((ε». (Ντ. 44 (Ι.45).

Α. Μιι τε. το ν: «ΠεΒετ Ι)τεΙ(ιπητε ΙιεΙ Βερετο(οπτιΙε(ι». (Ντ. 45).

Ρ. ΜΙΙ( ιι εεοπι: «Με Ε'εΙΙ (τεΙιεΙΙτετ Α(Ι(ΙΙεοιιΙεεΙιετ Κτε.πι)(

ΙιεΙ(.». (Ντ. 45).

1.. Ο ιιε εετ (Β(·τΙΙπι): «Ζιπτ ΙΙΙ(ιε.(πιοε(ΙΙ( πιιι(Ι 'ΡΙιετ(ιρΙε (Ιετ Νω

τεπιτιιΙιει·Ι(ιιΙοεε». (Ντ. 46, 47, 48).

.Ι.1)()τεεΙιενεΙΙΙ: Μπιτ Πεμ (Ιετ ΠεΙ.ιετΙ.τε ιι (Ι Μ -ΙΙΙ-Ιω.. (τω. (τ. (ε, (ε). Η Μ; ε” 8

Μ. Ε(δε.Βιέ(1)"(6Ξέ).«81(ΐτΙειε)|ει(Βι;ΙΙΞ93Ιετ ερεε(.ΙεεΙιετι ερΙπιεΙεπι ΚΙιι(Ιετ

.Τ. Κ ο εΙ ο (ν ε Ι( Ι: «Πετει· (ΙΙε ΙΝΙι·Ι(εκτιιΙ(εΙτ (Ιετ ΒεεΙπι('εΙΙΙΙοπιε

Ι(επτιττιετ (Με Μ. ΡεεετεΙ)(Ιτεετ ΜετΙεπι1:τε.ιιΙ(επΙΙΙειιεεε Γ(Ιτ

Αττικ) 1902». (Ντ. 47)

Ρ. Βιπι οΙε πι ε ΙΙΙ: «Κη·()εΙ(ορΙ(-) (Ιετ ΜΙΙ(:ΙΙ". (Ντ. 49, 50, 51),

Ν. ΡεΙνοτεΙΙΙ: «ΜιιΙτε ΒεεΙ)ε.εΙιτιιπι)τεπι ΙΙΙ)ετ (Με Απιντειι

(Μπιτς (Με ΝεΙ›ε(ιπιΙετειιετ(τεΙ((εε Ι›εΙ ΙΙ.τΙ(τεπΙΙ(πιιιε;οιι (Ιετ Νεεε

ιιιι(Ι (Ιεε Βιι(:Ιιετιε:». (Ντ. 49).

 

Ν. Βιι πι ο κ: «ΒεΙιτε(τ ιιιτ ΔΙ.τορΙπιΒε1ιειι(ΙΙπιιιε (Ιεε Βε.τιπινετ

ε(:ΙιΙπιεεετ.ι:ο. (Ντ. 49).

Ι). Ο ο τ (ι ε Ιι ο στ: ((ΠεΙ)ει· ΚΙιιπιιρί(ιεε». (Μτ. 50, 51).

Ν. ΙΝ Ι τ; (Ι ο τ τ ε ε Ιι Ι ΙΙ: «ΟΙεΙπ εε εΙτι πιετν()εεε ΜεΙ:ετ'Ρ».

(Ντ. 50, 81).

Ν. Κ πι ΙΙ)Ι πι : «Με τιειιεε εεΙΙ)ετΙ.ΙΙΙΙΒ·εε Μεεεετ επιτ θεενΙπιπιιιπης·

εΙ(ιεε ΒΙ(ιιιι·ορΙ'ειιε ιιπιά ΙΙΙπ· ΒΙιι(επτ.2ΙεΙιειιςεπι (ε.πι(.οιπιειΙΙ

ε(:Ιπετ ΒΙιετΙΙΙεΙιτοτ)». (Ντ. 51).

ΙΝ. Ι)ε(Ιονν: «ΠεΙιετ (ΙΙε νετΙιτεΙΙ:ιιπητ (Ιεε ΚτορΙ'εε Ιιι Κο

Ι(επι(.». (Ντ. 51).

Ν. Θιιπι (Ιο1)Ιτι: «Με (τεΒεπιννϋ.τ(.Ιρ,(ε ΜεΙΙιππιτ (Ιεε $(.πι(ΙΙιιιτιε

(Ιετ ΚΙπι(ΙετΙ(τε.ιιΙΙΙιεΙτ.επΙ». (Ντ. 59).

Ε.

  
 

ΒιιεΙι(ΙττπεΙιετεΙ (τ. ε.νντεΙΙεετε, τ......ωι.: ετ. Με.



Μεεε ει· Βεεε)ει:Ιιειι ΜεειιιιιιεεεεεΖεεεεειιιΙειι.
 

Η Π). ΒειΙει€ε Ζει· ,,Ξε. Ρει:ει·εεετεετ ΜεάιΖιιιιεεεεε ννοεεεεεεΙιτιίε". Με.

  

εσεε1εοι1ε ιιεε1:1εικ1εοΒε ΖΒΙ'1'ΒΟΗΕΈΕ'ΈΕΝ.

ΟΙιιι·εηιιι)ε (Οιιιι·ετςιε).

ΠεεεΒε_)ε ΜεειΖιεε (Κιεεει·ΙιειΙΙιεεεε).

ΜεάιΖ)εεΙιε)ε εεοει·εε_)ε (ΜεάιΖιεεεο)ιε Βεεεεεεε.ε).

ΠεειΖιιιεει_ιε. ει·ιεεννΙειιι)ε ιι ειοι·ε!κειεε εεοτεΙΙ‹ε (ΜεᾶἱΖ1εἰεεΙιε

ΒειΙε8εε Ζειιι Μετιιιε-Ατειιιν).

θεεεεεΙυειεεεεεεεο_)ε οεοει·εειε (ΟάοιιτοΙοςιεε!ιε ΒειιεεεΙιε.ιι).

Οεοειεε)ε ρεὶεΙιιεει·ἱἱ, ιιειντεΙοειιι εερει·ιιεεεεειιιοι ρειεΙιοΙο·

ειε (ΒειιεεεΙιεε Πιι· Ρεγειιιεετιε, ΝεετοΙοειε ε. εηιετιιεεεεεΙΙε

ΡεγειιοΙοειε).

ΡΙιετιιιεΖεε·ε ιΡΙιει·ιιιε.Ζεεε).

Ρι·εΙιειεεεεεε!ιι Ψιεεεειι (Ρι·εΙιειεεΙιει· Απε).

ΒιιεεΙ-ιι ννι·εεεειι (ΒιιεειεεΙιει· Απε).

ΒιιεεΙιι εΙιιι·ετειιεεΙιεεει ει·εεΝε (Βεεειεεεεε Αι·ειιιν Πιι· (Πιι

ι·ιιι·,ε·ιε).

ΒεεεΙιι ιεε:ΠΖιεεΙιι ννεεεεΠε (Βεεεἱεεεε ιεεειΖιειεεΙιε Ζωι

εεΙιιΙΓε).

 

 
ΒεεεΙιιι εΙιει·εε.Ι ΙκοιιΙιεγεε ΙνεεετιεεεεεεΜεε ΙιοΙεεεει (Βεεε.

.Τοει·εεΙ Τει· Ηεεε- εεε νεεει·ιεεεε Κι·εεΙιεειεεε).

8εει·ιιεΙ εεεεειιει·εεινε ι εεεεεΙιιεε εοΙεεεει (Ιοει·ιιεΙ Γει·θε

εει·εειιιΠε εεε Ε'τειιειιΙαεεεεειεεε).

ΒΙιιιι·εε.Ι οεεεΙιεεεεεετιινε. ι·εεεΙιιιε)ι ενι·εεεεεει ε· ρειε_)εε Ριτο,ςοενε

(.ΤοετεεΙ ι·εεειεεεει· Αει·Ζτε Ζειε ΑεεεεΙιεε εε Ριι·ορ,·οιν).

ΒΙιει·εειΙ ι·ιιεεΙιενιιο εεεε)ιεεε)ιεεεειε οειιι·ειιεεϋε εειτοειιεννο Μπι

νιι)ει (.Ιοει·εεΙεει· θεε. Ζει· Βι·ΙιεΙεεεε άει· νοΙΙιεινο)ιΙΓεει·ε

θεεννι·ειιιεειιιι_)ε ΜεειΖιεε (Μοεειεε ΜεάιΖιε).

8εοενι·εειεεεε_ιε Τεει·ερι_ιε εΠοεετεε 'Γεει·ερἱε).

ΨεεειιιΙι εεεεΙιεειεγειι ΙιοΙεεεει (ΖειεεεΙιι·Πε Πιι· θειεεεεετεεε

Ιιειεειι).

ΨεεεειΙκ οΕεεΙιεοΙοε·ιι (ΖειεεεΙιι·Πε Με ΟρεεΙιεΙιεοΙοειε).

ενοιειιεο-ειεειΖιεεΜ ΒΙιει·εε1. (ΜιΙΙεετ-ΜεἀἱΖἱεὶεεΙιεε ΜΜΜ!).

Ψι·εεεεΙιεεεε)ε εε.εειε. (ΑετΖεε-Ζειεεεε).

Ψι·εεεεεεεεγ ννεεεεΠι (ΖειεεεΙιτΠε Πιι· Αει·Ζεε).

 

Πεει:ϋιιεΚε)ε εεεει·ειιιε (ΜεειΖιιιιεεεε Πεεεεειιεε).

Πι·. Ι3--18. 1905.

Ψ. Β ο ε· ο ι _) ε ε ο εν : «ΠεΙιτΙιειεειετιεε εεεεεΙιιοι;εεε Ζγεεεε

εεε ΗεΙεεε». (Ντ. 18).

ΒοειοΙ_) ε εεε· εειΙε ειιιεε Ε"ε!Ι νοιι ιεειιι·Ιιειιιιιιει·ιςετ

ει·ειιο!ιιοπεεει· Ζγετε εεε Πε εεε εεε ιΙει· ΚΙἰιιἱΚ εεε Ρτοΐ. Βε

ειιιιιοιινεΚγ Με. Αιι άει· Κιεεεεεεεεειιιειιιε εΠεεεε Ρει1εε

εεε εε 8 ΚιειιΙιεεεεεεειοιιιειι εεε άει· Μεει·ε.ιει· ει·ϋι·εει·ε

εεετ. ε)ειζειιειιε Με Βειειεεεεςεπειεε άει· Ζγειεε εεε εεε

ΚιεεεεεεεεΙιεε. Πει· Αεεοι· ΜΗ εεεεε άει·, ιει·εΙΙε Μεεε Ζγειειι

εεετεεεε!ιεεεε, ΒεΖειεΙιειιεις «ιεεει!ιεειιιιειετε», 8 θι·ερρεε

εεεει·εεΙιεΜεε. Ι) ιεειειΙοεεΙε.ι·ιε, 2) ειεΙειρΙεκ. 8) ειεε Κοιιιει

εεειοε εεε”.

Α. 'Ι'εΠεε Ζενν: «Ζει· ?εφε άει· νεεεεειι θεεεεεε;εε εε

εεειϋιεει· Χοιερειιεει.ιοε άει· ΗετΖεεειἔΚεἰε». (Ντ. 18).

Αεί θι·εεε εε)εει· Βερει·Ιιεεεεε εε 'Ι'ιει·ειι, ννεΙειιε εει· ειε

Ειπε εεει·ι-Πεε, ιιι Με ειειε ειε νεεεεε $εεεεει.; Με Μεεε

ΠεΙιεε Μοιεεεε εεΖεεεεεε ειε ιιεἱιε Ζεεεεεεεεοιειιιεε νοιι

0εεεειειι ω Κοιιιρεεεεείοιιεεεετεεεεε, @Μεεε 'Ι' ε ή ε. ε Ζ ε ει

εε ΐοιεεεεεε 8ε!ιΙεεεεε: Ο

1) Οιε θεει8ει·εεις άεε νειιϋεειι Πι·εοΙιεε Βει Κοιιιεεεεεειοεε

εεϋτειιςειι ιεε ειιεεεεεεεεε ιιιι νετε!ειεΙι Ζει· νει·ιειιιεετιιες

εεε ειιειιεΙ|εε Πι·εεΚεε.

2) Βε ει): Μεεε εεΖειιεειεεε ειπε άιε Βεει;ει·εεε εεε "Μεεε

Πιεεεεε ννε.Ιιτειιό άει· 8εεΖειι Πεεει· άει· εεεεϋτεεε Κεειρεε

εεειοιι Μεεε 8εΙιενεεεειιι.;εε εεεειΙιει.ςεε εοΠεε.

8) Με Ψε!Ιε εεε νει·ει!εεει·εεε ει·εει·ιεΠεε Πι·εεΙιεε ρΠειιΖε

ειεε Μεεε Με ΚεειΙΙει·εε ιε ειε νεεεε άει· Οη.=;εεε ει”,

εεΙιενεεεε ειε Βνειεει·εει:ς εεε νεεεεεε Πι·ιιεΚεε εε εεε ιεε

εεΙεει. ιε άει· νεεε εεειοι·εΙιε ε'ϋΙιΠιει·.

4) Νετ Ιιοοεςι·εειςε εεε εεεεεεειιιιεε 8εΙιννεε!ιειιρ,ιεε εεε

Εεειεε εεε ρει·Ιρειει·εε Αι·εει·ιεε εϋιιεεε Βει Κοιιιρεεεεειοεε

εεει·ειιε·εε εεε νεεεεεε Μεεε εεειεΠεεεεε: ειε Βιενειεει·ιιες

άει· Αι·εει·ιεε - εεε Ι)ι·εειι Ιιει·ε.εεεεΖεεε, Βρεειειιε άει· Αι·

εει·ιειι εεειριει·ε ειιίεεεε εεε νεεεεεε Ι)ι·εεΙι, νει·ειιεεει·ε Με

εεετ εεετ”.

δ) Πε, ειε Εεε” ειιεεεεοιιιιιιεε, Με θτϋεεε εΙΙει· θι·ζε.ιιε

ειιειιιιιεε, άει· ΒΙεεΖεΒεεε ειει·ιιι€ει· ννιι·τΙ, άει· νεεϋεε ΠιεεΙι

_ιεεοεΙι εεε· εεεεεεεεεεά Ζεειιιιειε εεε Ζννει· ειε εε ειεειειετ.

_)ε Μεεε· εε Ζε «Με Κε.ριΙΙει·εε μι”, ειεεε ειιιε Αεεειιε άει·

θι·,ι.ςεεε ε!εει·εεεε εεά εἱειεε άιε 8εει·εεε άει· ΒΙειΖιτ!ιεΙεε)οιι

ιιι εεε θεεεεεεε Με Με ειεει· Δεεειιε, Μεεε εεετ εεε ειεει·

Ψ8Πϋ88Π Ηγρει·);,ιηιε.

θ) Αεε εἱεεεει θι·εεεε Εεεε άει· Ζεεεεεε εεε Οτε·εειειιιεε

εε εεεεϋι·εει· Κοεηιεεεεειοε Με ειεε εΙΙΒειιιειεε Αεεειιε εε

Ζειο)ιεεε "Μεεε (Με Αεειιιιιιειε άει· Μεεε), εεεεεεεεεε Μεεε

Τι·ειιε)οΚε.ειοιι ειιιεε Ί'ειΙεε εεε ΒΙεεεε εεε εεει ει·εει·ιεΙΙεε ιε

εεε νεεϋεε 8γειειε.

Τ) Πιε θεεἰειετιιιιε· εεε ΒΙιιτει·ιιο!ιεε ιε εεε ΚεειΙΙει·ειι άει·

Οι·εεεε, ννεΙο)ιε Με Οεεειιιε νει·ιιι·εεεΙιειι εοΙ!. ει·Γοημ ειεΙιε

(εεεε;ειιοιειιιεε ιει Με !ιεεει). Με θεάειιιε Μοεοε ιιι Ιπειιιι-ιιι

ιιι·εεειιιιεΙιειι ΖεεειιιιιιεεΙιιιεε: ιιιιι εειιι νεεϋεειι Πι·ιιεΙι, ειεε

ειπε ιιιε)ιε ειεεΙιεειεε)ιει· Ρι·ενειιιεεΖ.

Α. Ο ε εει.ι·ε ει: «Α)ιιιεε ιιιίΜει·εε Η-·ι·τΙε Μ)

Βεεεεεε εεε Με Τιιει·εριει». (Ντ. Μ).

Ι3ει·ειεΙι εεε

Πει· Αεεεε.εΖ ιεε Ζειε Κείετεε εἰεεε εεειεεεε.

Ν. Ρ ι· ο ε ο ι· ο ει ε Κ γ: «Ζεν ΚεειιιεειΙι εεε ΚειεειεεεεΠεεε Βει

ι·εΙεεινει· ΙιιειΚεειοε». (Ντ. 14).

Πἰε ΙιιειΚεε)οιι Ζειε Κειεετεεεειεε εεε ει. εοοε Μεεε ει·εεΖι

εἱει·ε, εΙΙειε εεΠιεε εε) νοι·)ιεεεεεει· ΙιιειΚεειοιι εεε εἱε Ορε

ι·εειοε ειεε Με ΡοειεΙιιε ειιΓε;εεεεΙΙε, εεεεει·ε Με Πεεεε)ιει

εεε; εεετ @Μεεε σεει· 'Ι'οε εεε Ε”οεεεε απο άειι !Ω!εει·ε εεετ

Ιεεεεε, Βει ενεΙεΙιειι ειε Ε'ειοΙιε νετ εεε δειιι·εεεειι άει· Ορε

"πιο" ιιιειεε άειι ΑιιεεειιΙεε Εεεε. Βει ιὶειε _)εεΖιε;εε Βεε.ιιτΙε

άει· Αεερειε εε ιεεοε!ι ειε Ρει·ιοι·εειοιι Με ειε Μεεεει· Ζεει

Μιιιεεεεεε εεεεεο ε;ειε.Ιιι~Ι)οε. Με ειε δεεειο ειιεεει·εε. Αεί'

Ηι·ιιεε Με;" Αιιεεεει·εεεεε ρΙειειειε Ρ το ε ο ι· ο »ν ε ιιι επ

ειε ΑΙιεεΙιεΕεεε εει·ιειιιεειι Βιεει·ιίΐε, Μεεε ννεΙεΙιε ειε Τε

εεειε εεε 1εεεεάεε Ρι·εεεε (Μπι, Με ιειετΙει·ει· Εεεε εεε

Βεο!ιεεε. Ζει· Πι·ι·ειεΙιεεες ιΠεεεε ΖιεΙεε ιεεεεεεε :Με Ε”ι·ιηεεε,

ννεΙειιε ειε ΙεειΙιεειοε Ζει· θεεειο εεεεει·εε. Ιιεετεε'εε εεεϋι·ις

ε;εισει·ε ιινει·εεε. Πε. εεεε ειεπεΙεε Κι·ε.εεεεεεεεειεεεεε Ζει·

Κιε.ι·ιιει: άει· Ρι·ειε;ε εειει·ε8·εε Κεεεεε, εειΙε κα. Ζννει Γε1Ιε

νοιι Ξεοειο εεεεει·εε εεε.

Α. Ρε ερ ε! σε: «Ρει·ιεεεε ε. Διιι;ειεε ΙεΓεεεΙοεεε». (Ντ. 15).

Πει· Αεεοι· ειεε ειεε ι.;εεεεε Βεεεει·ειεειιε εεε ΑειςεΙεε

ιιιΓεειιοεεε. Ζει· νει·εεεεΙιεεΙιεΙιειη; εἱεεει· Ει·Ιει·ειιΙιεεε: άει·

ΜειιάνιιιιιεεΙ εεε. άει· Μερειι, ειειιετι ᾶι·εἱ εειιι Τα! ΒειΒ·είεεεε

ΑΒΒιιεεεεεε. ΟΙιει·εΙεεετιεειεειι ιεε Με Αει”εεεεεεεεἰεει Με

ΒΠεειιε νοιι Ρει·Ιιιιεεεει· εεεΙιεΙιεε Β"εΙτοΙιειι σεει· ΡΙεεεεεεε

εε εεε ΜιιεεννιεεεΙε. ενεΙεΙιε ιε Μεεε Αεοι·6.ειιεκ εε ειε

ΒΙε.εεει· ειεεε ειιίεεεεεΙεςειιεε Βεεεεε ετἰεεετε. Ιε άει· ΓοΙειε

νιιιι·τΙ εεε Ιειρρεει·οε ιιι ΜιεΙειεεεεεεε.ίε ἔεΖοςεε;_ εε ι;εεεΙΙε

ειεε ειε μιεειιΙϋεεε ΒεΖεει ΙιἱιιΖε εεε άιε Πρεπει ει·εεεειιιεε

νοε εεεννϋ.ι·ΖΙιεΙιειι Κι·ιιεεεε εεεεεεε. ΔΙε ΜιοΙοριεο!ιεε Μο

ειειιε Με) εεεεεοιειιιειι, εεεε νεεε)ιιεεειιε ΚοΜιεε Ρει·Ιει:Ιιε

Ιιει·νοι·τιιίειι Ι-ιεειιεε, ννεεε εει·εΙι νειάειιεεεεεεϋι·εεεεε ειε

Ριεεάιεροειειοε εεεειιεεεε Μ;; ειειεε Βει εεει·ει· Βεειιιίοε εεε

ΒρειεΙιεΙε. Βιε εεεΖιεεειιεε Αεεεε ιεε εκει εεεεεεννιεεειι,

Με εει·εεεειςε εεε εριεειειεεεε Δεεει·εεειι ω ΕιΙιτεεεειι8

Ζει· Διιεεεειε άει· Κοεεεειδειεεει



ε!. Ν ι ειέ'οι·ουν: «Πεεει· Με νει·ειιπετεπεειι ιπ πει· Βεεει·

εε! ρει·ιι!Μοεει· Αιιε.ειιιιε». (Νι·. 16).

νετ!. εεε ππι·οε ιιιι!αοε!ιοριεοεε Ππτει·επεεππεειι πεε Εεεε»

ρει·ιι. Απεειιιιε νει·ειοτεειιετ πεο!ιοπννειεεπ Μπι-εεε. πιο

πει· θι·πιιπ πιιπ Με Ι.οεε!!εε.ιιοπ πει· Ηεειιιοι·ι·εεειεεπ ιπ πετ

Εεεει· επ ειιοεεπ εειειι. Απ 7 Κτε.πεειιΒ·εεοειο!ιτ.επ ενετπεπ

Με ε!!ιιιεοεεπ πππ επετοιπ!εεεεπ Βείιιππε ε!πε.ππει· ιεε

πεπεεετεεει.ε!!τ Με πετειιί πεε !πι·ε·εεπιε πει· ιιι!!ιι·οεεορ!

εοεεπ !!πιει·εποεππε ειπεε!ιειιπ εεερτοοεεπ. Νιοει Έ!ιι·οιπεεεε

νετπι·εε.ο!ιτ, πεοε ΝΠ!! (οτε ιν , Με Νεει·οεε Με Με εε.ιιιοι·

ι·εε.ε!εο!ιε Ιππ!τι·ειιοπ πει· 'Ι'ι·εεεεε! πει· Ιιεεει·ιιΜιιι, εοππει·ιι

ε!ιιε νετιιιεει·ιε Ππι·οε!εεει;!ιειτ. πει· Κερ!!!ει·επ.

δ!!

Δ. Α ε ι· ! ε ο ε ο ω: «ΟεΙιτει·ιει·εππε Βιιποοε!εε!(πε πει· Βεεει·

νεπεπ, Με εε!εει.ειεππ!Βε Βι·ετειιεππΒ·». (Νι·. 15).

νει·ίεεεει· Με επ 8, νοιι Ο ε ιιιτ! ρπε!!ε!ει·τειι Γε!!επ νοπ

Ρε!εεε:!ε οε!!ιει·επε πει· Ηεπρτει.56.ιπιιιε πει· νεπε.ε εερε.τιοεε,

οιιιοπ νοιι !!ιιιι εεε!ει·(.επ πιιπ πιιτει·εποετεπ Ε'Μ! ειππ.

Μ. Β. ο ε ε. π ο ιν: «Με ορετε.ενε Βεεε.ιιπ!πιις ε!ιιιι.χει· Ροι·πιειι

νοιι Οο!ειε οετοιιιεε.». (Ντ. 16).

Απ εε!πει·ιι Ι!επε-ΗΜει·ιε! Με Βο ε ειπ ο π· Με 'Ι'ετεεοεε εε

ε!.!!.τ.ιετ Βε!!πππεε, πεεε νο!νπ!πε Με Μιπππε.ι·ιιι εε!επει·εεοεε.οετετ

.Με Με πιο Ι)!οεπει·ιιι, επι !ιεπε);ετεπ _)εποοε ε.ιι πει· Ρ!εκπτο

εεςιιιο!πεε. Θ·εννϋεπΙ!ο!ι ειππ εεε εε! νο!νπ!πε πειπ. ε!8πιοἰπεπε

ε!ιιε εεοοτιιι ει·οεεε ?ειπει· πιιτ εεει· !ειιι;;επι Μεεεπτετἱπιιι;

ε!!π!εοε Με.. ι·ει-:ε!ιπεεε!ε ιιι πει· Λπεπιπεεε 8τοιππε; πει·

ι·ερ;ε!ιιιε.εεεεεπ Πει·πιεπε!εει·ππε ε.πεεεεεεπ.

Με. νει·ις!ειοει Με ΑπΙεε.:ε επ νο!νπΙπε ιιιε. πω· Πει·πιε,

ενε!εεε ειετε ιιιε !πεει·ιετΜιοπ πεσει πππ πιεειτ. πεεε εποε

εε! Δε!ει.ι·ε επ νοΙνπ!πεε!π ορετε!!νει· Μπετεϊ !ιιΜΜει·1 εε!.

ππι Με θΜε.ει· πεε νο!νπ!πε επ εεεε!τε;επ. Με τε.τ!οιιε!!εε

νει·ίε.ει·επ εοε!!!ε·τ. νει!. Με ε!ε·ιπο!πεο-ε!επιο!πεο-ειιοετοιιιοειε

νοε, Με Με ππε 4 Ε'Ω!!!ε πιιτ, ιιι πεπεπ εε ειοε ππι Μπομπο

οο!οπ οοπ,<.τειι!!.πιιι» εειιπε!ι. πππ νυεΙοεε ΜΙε νοιι ιεπι, ι.ει!ε

νοπ Ρο πι οτε ο ιο π: ετ!ε!Β·ι·ειοε ορετιεττ ινπι·πειι. Με επι-εε

π!ε8ποει!εοεεε_ΙΜΠειιιΜε! εο!! ειοε πεε Απτε!εεεπ ω. Πε.ι·πιεε

εεννεει·ι εΜιειι.

Α. Κε.ε!π εεε: «Βοε!πο!ωεειιεει·ει·ε.ιι!επιιεεπ ει πει· Κι·ιιιι.

Ζει· Κε.ειιιεΙ.ι!ε πω· Βοε!πο!εεεεειι νει·εοε!επεπει· θι·).ι·επε

πππ Ηεννεεε πεε πιεπεο!ιεεεεπ Κετρει·ε». [Μ. 18).

Κ εε ! π Κο να Με εετε!ιε 1904 ιο Μεεει· Ζειιεοει·ιΙ'ι ιιιεε

τετε Πο!ι!πο!ιο!4επείε!!ε ε;ι·προεπννε!εε νετε!ΐεπτ!ιεει. .Τετει οπ

ε!!Μει·ι: πω. εοοε 10 ?ΜΙε π.·ε!οεε !ει·ει· νετεοειεπειιει·ι.ιεεπ

εοεΜιεει.ιοπ εΙοε !ιι εε!πε πει· θιι·πορεπ ειπι·ε!!ιεπ !!εεεειι. 1.

Εοειπ. πει· !ἰπ!:επ Ρ!επι·ε., ννε!οεει· ππτοε Πεπι· πει· '.Ι'οι·εκννεππ,

ειοε ε!πειι Με; !ιι Με επειιιιιιε εεεε.!ιπτ εεεεε. 2. Ρειιιοπιι!ε

ει·επιπειιοε; Βοεει. Με! πει. ει ειπ εερει!ε. 8. Βοε!π. ι·ειτο

ρε:!ωιιεΜιε Με. π., ό., Βο!ι!π. ονει·ε πεε. Θ. !Βοειπ. πεε νεειοο

τεοιΜεπ Ζε!!Βεννεεεε. 7. Ιποειιι. ς!επππ!εε επειιιειιι!Μ·ιε πειι.

8., θ., 10. Βοε!π. ποτε!.

Ν. Απο εονν: «Με ΡΜ! νοιι $ει·εοιιι ω. ΗΜεεε εε! ε!πειιι

Κιιεεεπ».

Ε!,επετ ε!οε πιοετ :πιο Βείετετ.

Ε!. ιι ι ο ε πι! ω.

Βπεε!‹! 8επι·πει! Κοε!πιγοε ! ννεοετ!!εεεεεε!οε

εο!εεπε!. (1οπτπε! ι·πεεε πεε ιπε!επ!εε οπ!επ. ε!

νέπετ.) Υ .!εετε. Μ. !-!!!.

π. Ε! ε!ε ιι ε ν: «Βιιεππειιοπ ιιππ Κει·ετοεειι».

δ. εειοπτ, πεεε εεννοεΙ εννιεοεεπ ει:εππΜ!νεπ Ρι·οιεεεεεπ επ

Κει·εΙοεειι. Με εποε ιιι πιιι€εεεει·ι.ει· Βειεεπίο!ε;ε ΠεεετΒεπςε

νοι·εοπιιπιειι. Απ εναε!.Γε.!ειι νοπ Ιοεεεγοειε εγειι·ικ, νοπ

πεπεπ πει· ε!ιιε πιιτ ΒΙεεεπει!ππιης ε!π!ιετ (Με, πεπιοιιετιπει·ι

νει·(°. Με Β!οετ.ἱεςεε!τ εειπει· Απεοεεππιιε·. !π.Ε"Μ! νοπ Ρεπι

ρεει·πε νε;.ςετεπε, ειπει· νοπ Πει·πιε.ιιιιε ειιο!!ει!νε ν!7!!εοιι

πιιπ πιεει·ει·ε νοπ Ρεοι·ιπειε ιιιεπιπεπε ενετπεπ ιπιιςετειΙτ. νεα.

εειιιιιιι. επ ίο!εεππειι Βοε!πεεειι:

1) Με εκεππειινεπ Κει·ετοεεπ (εγιιιιιιειι·Ξεοεε πππ επιχε

1πειπε) ινε!εεπ πεπτ!ιοε ειπ επί Με Βει.ει!!επιιε πεε Νει·νειι

ε)

Με θεεεεεεγειεπιε ω! πει· Αει.!ο!οι.Με πει· Κει·Μοεειι εε!εει.;

πεε Αιι(ιι·ετειι νοιι ίι·ειειιι Βιιειιπετ επί' πει· Ηεπεοεετεεεεε

ιετ Με πιιι·ο!ι ειετοΙοε;!εο!ιε 0εινεεενει·εππει·ππς εεπιπει. (Βγ

Ρει·ε.ιπ!ε, Βγπι·ορε πει· Πεπε, πεε Ηε!ρἰε!ιἱεοεεπ Νεεεεε, νΜιπο·

Με !)εΒεπετειιοιι πεε τοτε, Νεεε πει· Ρε.ρι!!ε.ι·εεί8.εεε επ πει·

οεει·επ επιπε.οεε.

2) Με Βἰ!πππ,<; νοιι Β!εεειι (εηιεειιιε!.ο!πει·, οεπιρ!ιιςο!πετ)

εε! Ιο!ιτ!ιγοειε πιιπ Ρεπι ειΒ·πε (!ο!ιε.ο. πιιπ νει;ετειιε) εκει:

ε!ε!ο!ιιιιεεε!ε !ιι νει·εοειε εποε Βοε!ο!ιι.επ πει· Βο!πει·ιιιιε πππ

εοοε.: επί πει· θι·ειιιε ΜΜεοεειι Με!οιεε!εοεει· Βοε!οε(. πππ

!)ει·ιπε νει· ε!ο!ι. ·

δ) Με Αεεεεπιιε πει· Βο!πει·ιιι!ε ιιι ι;ι·πεεει·ει· Αιιεπε!ιιιιιπε εε!

Ρειιιρειεπε !'ο!!ε.ο. κι πεπιιι·οε εεπιπ.<.>;τ, πε.εε νει·εοε!επειιε Βρι

πει·πι!εεοειοετ.επ ιπ νει·εοε!επεπετ Πεεε ποπι Βιιεππε.(: ποιοι·

ιιιιιι!ετε ειππ, πππ ππι·οεε.ιιε ιι!οετ. Μ!εἰπ πεε 8τι·ειππι !ποιππιιι.

Βιιιε εοΙοεε Αε!ιεεππε !ιεπο εε! Μ1επ επει:επεεπτ.ειι Ε!κεππε

τ!οιιειι (Ιοετ.εγοε!ε !ιγετι·!ιι ειι!!οεει, Βι·γτ.εειιιε, Ρειιιρειεπε) νετ

ε!οε εεεεπ.

π.) Βιιεππει!νε Κετε.τοεεπ (Ρειιιρειεπε !'οΙιεοεπε) εϋππειι ιπ

τι·οο!ιεπε πεει·βεεεπ πιιπ ιοει!ιγοειεεειι!ιοεε Ηοι·πεπεειπιιι!ππ8·επ

επί πει· Ηεπι: !ιετνοι·ι·ιιΓεπ.

ε) Με Βεπεπτ.ππε· πεε ειιεππωινεπ Ρι·οεεεεεε Με!! εοοε νει·

ε!ΙΒειιιε!πει·τ. ππτοε Με επεε!!οεεε!ε νοπ Βὶ!πππε νοπ ΒΙΜ

0εειι πππ Β!εεεπ !π πει· Με.!ρ!ςειεοεεπ Βοειοει. εε! Ιοει.εγοειε

Με Ρειιιοεεςιιε.

θ) $οινοε! εε! Ρειιιρεε;πε !'ο!!ε.ο. Με εποε νομο εεοεεοε!.ετ

ιιιε.ιι ειπε Ηγρει·ει·ορειε πει· Ρερι!!ε.ι·εο!ι!οεε, εε! !ετ.Μετεπι

ε!!ει·πιιιιςε ππτ ννε.τεεπεττι€επ νει·εννε!επιιςεπ πιιπ ε!ειο!οεἱεοε

εποε ποτε πεεεννε!εεετ. ενο !ι!ιπ!εο!ι !εειπε νει·ννεοεεππε·ειι

ννεει·ιιεεπιεει· ειππ.

'7) Βοειποοε!!ιε ΙΜ: ιι!οει: τεεε!πιε.εε!ε εε! Ρειιιοε. Μ. νοτ

!ιο.ιιπεπ.

8) Με Βιιοεεποπεπεππτεπιιε εε! Ρετ., Με επι Ρεπποειςπε Μ!.

!ε!πεπ, ππιενεοεε!πει ειοε π!οει νοιι πει· εεεπππει· !.επιε.

θ) Βε! Πετιπετ!ι!ε ει:Γο!!ε.ι!νε. ιι·ειεπ Με Μεοεε!ιιππεεπ πει·

Ρετεεει·ειοεε, Αιι·ορ!ιιε πει· Ρεο!!!ε.τε6τρει· πιιπ Πε!οιεε!εοεειι

Βοειο!ιτ πιιπ εο!ιικεοεεε Οεπεπι πει· Ηεπτ πππ Βρ!πει·πι!ε,

εο!ιετ! ιπ πεπ νοι·πει·ςι·πππ.

10) Αποε εε! Ρεοι·ειειε Καπο πἱεεε!εε ΜπειιπΜ!οπ εεοεεοε!ετ

ενει·πειι (Ρε. ιιιεΜπεπε), Β!!πιιπε; νοπ Κι·πετ.επ (Ρε. οι·πειοεε.,

ε!α!ιγιπε.τοεε. Γενειπεε), εποε νει·ννεο!ιεππε πει· Ρε.ρ!!!ει·εϋι·ρει·

(Ρε. νεο·ειεπε). εοι·πει·ι.ιε,ε Βι!πππεειι (Ρε. οοι·πεε.).

ΙΙ) Εκειι‹!ειινεε Βι·γεεεπι !οιππ ιιι !οειεγοε!είοι·πιεπ Μετ

ρ;εεεπ, εποε πιιτ Αττορε!ε πει· Ηεπτ (Αιι·ορ!ι.ιπιορετε!οε Με).

.ι. θεεοι·:- «Ζι.νε! Β'Μ!ε νοιι εο=,;. Ι.γιπρεππε!οιπε οιιιἱε εε·

οπιιιεοτιμτπιπ».

Ιπ ε!πειιι ΡΜ! επί' που· Βι·πετ., Με εννεπεπ επι θεεεεε πππ

πω· νπ!νε. Βειπε Μπι πιιετοεεοριεοε ππτετεποει.

Θ. .Ϊεεεἱιιε: «Με Γε!! νοιι !)γεει·ορειεεπ εε! εετεπ!τε.ι·ει·

Βγοε!!!ε>›.

θεει· εοεϋπει· ΡΜ! νοπ «ΐι·οπτ επ οε.ι·επε», εοιιετ πιο!ιτε Βε

πιει·εεπεινεπεε επεεει· ειπει· Ππίε!εεπιιιει·ε. Αεε!!πππι.: νει·

εεππεπ.

ει. Β ο τ. πι ε π ιι: «Με ΡΜ! νοπ Θοποεοεεειιπι·ει!ιτ!τιε εε! ε!πειιι

8-_)!1ετι.·.:επ ΚιιΜιεπ».

Νοε εε!αετιοεεορ!εοεετ Νε.οεννειε. Αει!ο!ο8!ε ππεεεεπιι1:.

Δ. Ρ ο! ω. νι· ο ε να : «Με Κεειιἰειι!‹ πει· Ρε!!ε8·ι·ε ρεειιιεπτοεε.».

5Ι-_)εετ!εει· Ρετ. εεε Βεεεετεε!επ, πω” εεἱπε εεε: Ι.Πιει·

εεετε!ιειιπε Κι·ειιεεε!τ απ( πεε ειιιιιιιι!εςειι θειιπεε νοπ νει·

ποτεεπει· Πειεςι·ετ.πε επτεοε. Ζππεοεει ιι·ειεπ ι·ε!ιι εεεει·ιεο!ιε

Βτϋι·ππ8·επ ιιιε; Βοεινεοεε ειπ. «ειππ Μιι·οεί!!.!!ε πππ !!'Ιεεεειι

επι Κει·ρετ, Με ερετει· ε.ιιΕπι.>;ειι επ _)πο!κειι. Απε πεπι 8τ.Μπε

εε! πει· ΑπΕ'πΜιιιιε Με;" Με Πεεετεετεπιις πει· επί Με ΗΜ!.

εεεπε!!οεε Βιε!!επ Με" εππειι: «Με Ηεππ επ πει· $ι!ι·π, Μπι!!!

Ι'επ, Οει·επ πππ ΗΜε εεπεο!ιε πιιτ. νετεοε!επειι );ι·οεεειι πιιπ

νει·εοειεπειι εεε(Μιετεπ, ετε.ππ!ιοε-εοεννει·ιεπ Ε!εοεειι, Με ειπε

πεει· Με ιιοι·ιιιΜε Ηεπτ. πιοει ει·εεεεπ. (Με εεεεεπε Κορί

εεπτ. »νει ποτιιιΜ). Με Μπιτ πεε Επιιιρ(“εε Με πει· ΒΜι·επιι

τε.τειι Μ. επ Με ιει·ει· Απεπεεπιιιιι.ς πιιτ. εεεπ εο!εεεπ Μεοεειι

εεπεοετ.; θτε.π πιιπ ΟΙιετεετει· πει· ειπεε!πειι Γ!εοεεπ !ει εεει·

ο νετεοε!επεπ - Με Ρε.ι·εε εοευνεπει. εννιεοεεπ (Με, εε!εει·επιι

πιιπ ππιιεε!ει·ε.ιιιι, ννε!οεε Με Μεει·:Μι! Με - ποο!ι πππειι

ε!οε εποε ππιι!εε!ε!επε. Με Μεο!πειι εοιιππἱετειι ππ(:ει· ειπεππει·

πιιπ ππι· ειπ πππ ιειεπει ειεει πιεπ ειπ 8ι!ιο!εοεεπ ιιοι·πιε! ιεε

τιπεπε Ηεπι, Με ειπε Ιπεε!. Απεεει· πιεεεπ, ειοε !ιεει· Με



οι

υοτιιιο.1ο Βου( υτοτιι οι·1το1του(του (Ρτοτυοο1:1τοοτιου, ττο(του ((τοτ 1 Ψ. Πο(τ_τ ο ττο. στο( Πιτ! του (τορρο1ιοτ Πτοι1ιι·ιι».

(το νοτοοτιτο(τοοου 8(ο1του (τοτ Ποιοι νοι·οο1ττο(του .<.ιι·(ιοοο (Μοτο

ου(τ 1ιο11ιοτοΙο 1υτττιτυιο. Αυι Βιιυιρτο οτο(τ (ττοοοτττοιι τιττοο

τιοτυι.ττοοο, ου (του υοιοτου 1τττττουιτιοιου οι·1ιοουετοοο. 1τιυτττο

του 1ττυοο οτο(τ τυ (τοο(:1ττντττο οιυ.<του·ου(το1ι ου(τ οου(τοτυ οτυο

οτιοτοτιτο(ο Γτττοοτο·1(οτι (το. Πτο Που( (τοτ υυιοτου Βιιιτουιτ

1ιτιου το( οιοΙτου(νοτοο νο111ιοιιιιυου τυττ1ιττοτι, νοι·(ττοτι1: ου(τ

(τιιυτιο1οτοο Βοτ'ιτ.τοι. Αυ( (του Κυτοου ου(τ τττ111ιοΒοιι τοι (τιο

Ητιοι (·οτ(ττ(:1ιι ου(τ (ιι(τοοι οτυο το $(:1ιτιρμου του. Ιτοιι(τιο1τοτ

ου(τ 1τοοοοοτι1ου 1ττοιου οτιουτ'ο11ο 1(1οτυ1'(τι·ιυτιτο Αττοουτοτ'ο

τους οιιι».

Ρ. Γτο1οτ.·: «(τουτιτο ογρτιτ1τιτοο».

1 τ1"ιι.11 του τυοτιτ1'οοτιου Βο2τ(τττου.

Γ. .Τ ο τν (τ ο τι τ οι ο (τι «Ζυτ Κο.οιιτοιττι (τοο Τι·τρυοι·-Β1ιουτυο

ιτουιοο ου(τ (τοο ΜοοτιοΙ-Αττοποοοοο».

τοι Β1οιο ο;ο1ουο οτι (τουοτιοτιτιου υο(:τι2οτνοτοου.

Π. Π ο (τ_τ τι τ το. @οι Κοοοτοιττι (τοτ Β τι τ υ ο. ο (τ'οο1ιου Ι(τουτι

τιοτι». '

36-'ο1ιττοιοτ υοοι·οιτοοτιοι· Ροιτουι, τ'τττ1ιοτ οοτιτ εοιτου1ιου.

Πο.ο οτ(τοο (τοιτοι·ι οοτι 10 .Τιιτιι·ου. ΒΙο.οτιοτιο νοττττι·οου,(; (τοτ

ροττρτιοτου Κτττ οτιοτ1ο, οτυιτυοιι·τοοτιο νοτοοτινντ1.τιιυ(του (το

Βιιο(του ου(τ ττοοου, οιι((οτοτι τοτυτ(τοο Αυοοοτιου (τοτ (το

οοτι(ττττο ου(τ τουτο Πο.οοτ (τοο ε;ττυ2ου Ρτο2οοοο8. Ριιι. υοο;τοτιο

1.οοο; τω( (ττοο(τ του οτυτοοιι Νοττιου ρ;τυουιο τω. (τουυ(τοτι

οτυο Ιοοιτοοτιο Ιιιτ'οτ(ιτου ουιιοτιιιιου το ιυττοοου -- (τοσο οοοιο

ττοοοιο οτυο οροοτιτοοτιο Βοτιου(ττουε (του Ρτουοοο το ττοτυοι·

Ψοτοο.

Κ. Χοτυο(ν: «Πιο Βο(τοοιους (τοτ.Αυο1τοοιι (τοο 1·τοτυο (τοτ

Η; τοι Βοτιο.υ(τ1ου(τ (τοτξτρ1ιιτιο. Βτυο 1ιο(τυοτυο Νοτιο

1ιιιιτου (τοο Ψ τ ιτ'ο(ιτιου τοττοτιτουο».

νοιι. τοι (τοτ ΜΒ11111ΠΒ', (τιι.οο (ττο τιτοτιοτ ιιττοτυ ττοττο1ιου νοτ

τ'ιι.1ιτου (τοτ ΗΒι-οοοιτιυιυουιτ υοου Β 1: τττ( ο τν ο ο τι ο νν ου(τ

Ψτιο το ιιυιοτττιι(τττοτι οτο(τ, ου(τ (ττιτιοτ (ττο Ηο-τιοοιτυιτυοτιτου

οοτιουοτ (.τοιιιιιοτιι ντοτ(τοιι, (ιτε οτο (το τοτ(ττουου. 8οτυ νοτ

τουτου τ.ιτρ1'οτι (τιι.ττο. (το.οο υοου Ζιι(ιιι.1.2 του ΚΜ. τιγροι·τυους.

ου(τ ΗΟ1, Βου ειιοοοο(οι (νττ:τ, (τιιτοοτ οι·(τττ.τιυι ου(τ (τυο Η;

αυτ' οτυοιυ 8ιττοτ(οτιου Μοοο11τ(ζωοοτι 2οτ Α11980τ19ττττ1τις Βο

1ιτο(:τιι τνττ(τ. Νοτ 1ιοτ ο·τοτο1ιοοτιτροτ Αυ(νοοου1ιοτι ττο Ηοτυ
του Η; ου(τ Ι ο(τοτ Βτ, οπο( (το.ο νοι·(οτιι·οο τοι 8ι.τ(:1ι. Α

Ν. Βιι(τοτιοτιτ: «1ττυ Ρ'ο.11 νου ροττοουτιο1οιυ Βο1ιουτ(οτ».

Διυ Οοοτοοτιου1ιο1. οοΒοττιτιτ τυ (τοτ (το(.>(οιι(1 (τοτ 8υ1ιιο (τοο

8οοτριι'οοτιου τττοτοοτιο ((·ο.τ (Με ρι·τιυο.το Πτουο (του ου1:οτ

Βττ(του.<.τ οτυοτ υττιιυοιιιτοι·ιου Νιιτοο νοτ1ιοτ1ι (τοτ. του. 1ιοιουι

(ττο νττο1ιιτοτ(οτι οοτ(:1ιοτ ρτ(τιυουιτοττοτ Νοττιου Πτι· (τιο Βοοε

(ττοευοοο.

Θ. 8ονντυ ο Μ: «Πιο 1τ'ο11 του Πτο1τιττιτο, τιουτρΙτοτοτ1ι. (τοπιο

υιοτιττ'ιιοτιο ΘοΙουτ(ο1το1οιιουου ου(τ Ι.ττυοτιου(τττιο οιιι Δυο

εο.υε το νοι·οττοτουΒ·», .

Ντοτιιο Βοοου(τοτοο.

Ρ. ΒοτΙ(οτ(: «Κου1ιτοτ(τ (τοο υυιοτοο Αυοουττ(τοο, οοτιο111:

(τοπιο Βο(ττουι».

8οτι θ .τουτου τιοοιοτιοο(τ, (του (τοτ Ρτοοοοο τοοτιι. 1ιο(:τιςτο(τττ.τ

εο(ττοτιου. Πο Ροι. οτυο ()ροτο.ιτου τοτ(τοτεοτιο, (τουτο οτο ιυιι

Βο(ττοτυοι·ουιτ(τ ου(τ οτιιοτ 1τυιτ'οι·υου(τ του 5 Οιυι. _ιο(τοοιοοτ

οτυο 1ιο.Ιοο 8ιου(το 12 (του τοι (τουτου 1ιοοιτο.1ιτι. νοΙΙΙ(ουιυτουο

νοτυοτυου(.τ το (ττοοοτ Ζοτι. τοι· Βοο(τυυ (τοτ Βοτιου(ττουιτ τνο.τ

οτο οιιο1(ττοι·ιοο 8ι.ττο1( ιυττιτοοτιορτοοτι ουιοτουοτιτ. ντοτ(του. Νιιοτι

(τοτ οτοιου 8τιεοο(ο· οοοοιιο(ιιοιο τυοο οιο.ττ(ο 8οτιιυοτυοο. (ττο

ιυτι το(τοτ 8τι.οουτ; (τοττυ(τοτ (τοτ(του.

Ε". .Τ ο τι( (τ ο 1(τιυ ο (ν: «Ζοτ Κοοοτειττ( (τοτ Ρτιτττυοτο τουτο

ρτ1οττο:τ.

22-_τιτ.1ιττττοτ Ροι. Ηιιορτοϋ.οτιττ(:1ι (τοτ' (του Βτ.το(ιτιοοτιου (τοτ

Βιιτουιτιο.ιου ου(τ Ητοιοτοοτιο (τοο 1το.τοοο ου(τ ΒττοΙ(ουο.

(τ. Βτο(τττο1ιοου.

8τρυτττι.τττοτ».

τω. τοι (τοτ Μοτυου(τ, (τοοο (ττο 8τρτιτ1το (του Αυτοοο πιο

Μουττοοιννοι(του (τοτ Ηγο(οι·το (τοτ (τουι Ροι. εοΒοοου οιιι.

«Ητοιοττοοτιο Ατι1ιτο1οτοου (τοτ οτυουι

 

Ποτ τοΙοοτιο Κιιυοτ τω; οοοτι το(ττιιο του (τοτ Μτιιο1ττυτο,

4 Μιο. τοιιι οοτυιιιτου ουι(οτοι ου(τ το (τοτ Ηοτιο (τοο οτιοτοιου

Πττιιοτιι (τοο τοιοιοτου ου(τοι·υ(. τττ Ιτοοο οτο1τ οιιι (τοτ Βου(το

ττο ιοιυ Βυτοοο νοττοΙοου ου(τ 1ιτυο·(τοτττιιτι (τιοτι οτεουιττοτιου

Κουτι! υοοιιτυιυου.

Βοτ(το Πτοιοττιο ννο.του ιτουοτττιοτοο1ι τυττοτοτι.

Ψτοτιοτι.

Ποοτυτ1( 0ιιιιτιυοτο(ιττ. 1905.

το11-Λοο(ιοι.

.1. Κοιυο.υτο(νι (Πτο Ηοι·ιι.οοοιοοοε (τοτ Ατοοτιο1'τι1ιτοτιοτι.

υοου νοτ1οιιιοοΒου (τοτ οπου, οιιοεο(ττττοττι το Ρτο

τουτου».

τοι (τοοοιο του( Η. .Τουτ 1903 ττ1:ιοτ (ττο 1ττοιοουττ(1τουυο( ·(τοτ

νοττοιοιου Αι·οοτιοτ, το( (το (ττο Ετοιοο1ιο.(ττειιυο (τοτ Αοςου

νοττοιουυεου (ττο 'Ι':ι1'ο1 νου .1οοιο υ τυο.οοο·οοοο(τ. Πιο Ετοι

οοτιο(ττο(ιιυς 1ιο8τυυ(, τνουυ οτυ .τομ Π( 8οτιοοτιττ.ττο, (τυο ττνοτιο

(νουτοοτ (ττο τι (τοτ υοτιοοΙου 8οτιτ(το1°ι ττοο11:2Ε. Πτο Ιοιοι·νοΙΙο

οτο(τ ου( _το ν... 1τοτο(:τιυοι.. Ατοο: τοστ τ; ο 8οτιοοτιιιττ'ο =. τω'

Ιτ οτυο = 'το. - (τουυ τοι (τοτ νοι·1(ιοι(νοτι = 0,5 Μ( ο. ο. (ν.

Ποο Μοιιτιουιυ (τοτ 'τ'ο1το1το τοι: οτυ Αυτο == Ο, (τω: τιννοτιο

Αυριο = ·τ..,; (τιιυυ 1τοιττ181: (τοτ Ροτ1ιιοι θ? °/ο, Ψοτ τιτοτ 2ο

1τιιυ(το οοο·(ιιτιοτιτου νντ1Ι, οιυοο ττο Βοοτιο (ττοοοτ '1'.(τοο1το οοτυ.

Πτοοο 'Ι'ιιοοτΙο, ν(·οΙ_οτιο, νντο τττιι·τ(τουο ιιΙΙο (τοτυτιτοου 'Ι'τιοο1του,

ττιτο Μουτ;οτ του, ννττ(τ το νοτο1οτ(:1ι Βοοοιοι οιιι ου(τοτου,

ου(τ οοτιττοοο1τοτι οιιιρ1το1ιτι Κ. οτυο οτοοοο Τοοο1το, τνοτοτιο οτ

(οι οιοτοοτιιοτ τιοτι. Ιυτοτοοοοοιου υιττοοου (ττο '.1'ο.ττοΙΙου τοι Οτι
ετοιι1 οτιιοοτιου. τ

Π. Β τ ο ο ο ο ι οτ ο : ν(Αυτττουουι·οοου (τοτ Νοιοτιουι».

ττο οοΙτο1οτιτιτοτ υυι τοοοιοοιοττοοτιο Βιοτ·(ιυ(του, Βριτοτυου

(τοτ (τοττιοοο τιι(ο(τοΙυ. Ήτο Βιοτου(του: Ατυο1τορτου, Αυτοι(

τοοου. (τοοτο1ιιο(οτ(τ(τοτ'οτιτο οτο(τ νοτττοοτεοτιου(το. Βτ. τιο

ι·τ(:τιι.οι ττ1ιοτ 15 14"(τ.ττο (τυο οοτυοτ Ρτοιιτο. Μτι (τουι Λυκου

ορτοε;οτ τντιτ (ττο ττυοο (τοτ (τοτυ.οοο τιυ(τ (ττο Βτι1.οοο (τοτ Νεω

του( οτο1ιιυο.ι·. Με τοτο.οτοοοου(το Μοιιιοοιο ννοτοου (τουουο(:

Ττο.ουιου, Βι·οοτιορτυυο, υοτνϋοο Βιοτουιτου τοι Βτοιτ(το1οΙουτ',

Κτουιρτο, Ητοιοττο ου(τ οοιιιιο11ο ττττο(τουο. Β τ. το( (τοτ Μοτ

υου(τ, ττοτο (τοτ οορ;ουουυιου «τ.οΧτο(ιτιου» Ατυ1ιττο(ιτου τ((τυυτου

τοοοιιιοτοττοοτιο Βι(ττουεου ττο (τουτου (τοτ Νοιοτιο.οι οοτυ.

δ. θ τι ο τι τι ο τ ο: «Στοιου (τοτ Ρ1τοο οουιττιιοτιττο».

(τι. τιττυιτι (ττο 1ιττυτοοτιο ου(τ υιττιτοοτιορτοο1ιο ουοττττιτττοτιο

Βοοοτιτοτουο(τ εννοια 1τ'(τ.11ο. (τ. νντ1Ι υο(ιτιεο((·τοοου τω", (τετοιο

το (τοτ Ποιο (ττττοτο(ο 1ΣΙουιουιο οΧτοιτοτου (θ). (το τ (τ οτ τ) ννο.ο

του Αυ(τοτου υτοτιι. ουοττιο.ουι (νττ(τ. Πτοοο (τι·ττοτ(του, το(ττυιου

ιοτου 1ττοτοουιο τουτου (του Αοο8·οο(τουουττι (τοτ Ζτοιουτιτ1(τουο.

Α. Ο ο τ Η ο τι οτ : «Πτοτ Ρϋ.Ι1ο του Μοτοτ10οτο οοο1τι».

ττο οτοιου 1τ'οΙΙο (Βτ1(1) τοι (ττο ττοοοοτο 1.1(ττιοοι. Βτυ(τοτιουι

ου(τ 8τιΙοτο οοτιτνιι.το ρτ(ττυουιτοτι. Ιυ (του9 ιιο(τοτου Β'ιτ.Ιτου

υοτ Βτο(τουο.οι ου(τ 81(τοτο.

Ψ. Β ο (Ποτ «Πο1τοτ Βοτιοιυ1ιττττου 1τοτ

1ιοι·ιου Μοιοττο.τοο».

(τοτ Βοο.ι·1ιοτιουε

Β. οτουττο1ιτι οτυ οτοουοο Μο(το11 ου(τ τους( (τοπ τοι·τιτοι·ου(το

Ζοτο1ιοοοεου. Ετ υοοοι οοτυ τττο(τοΙΙ «Μ(ιο·οοτουτττΙο». Ρτοτο

ου(τ. Βοιοοο((οο1το οτο(τ( ο.υο(ο(;ο1του. $οΙ1 οτυο Βι·ττΙο (ντττιΙτο1ι

8οτιοιο ,ο(ο(ντττιτου. ου(τ (τυο του ττοΙο (τοτ οοτιτ υοτιττοτοτι ου

οιτοοουου Μ(ι(1(οτΙο, (το.υο ννττ(τ (ττο ΒττΙΙο τυιυιοτ οι(ττοο ου(τ

ουτ'1'τοο(οτ ουο.ο(τουοτιτυ οοτυ. οο1(τ τυοτιτ, Μοτο τνουτ(τοτ. Πτι

τιοτ το( εουου (οτι ο.ΙΙου $οτιοιοτιττΙΙου τιτο1ιοτ οο (κουτι: οττοτοτιι

((·οτ(του. ΜτΙ: οτυοτ Βοτιοι2οττ1το @οι (ττο Ατοοτι τουΒοουιοτ,

ττοιο.1ιτι τνττ(τ ο1τοτ ντοττοοτι (ττο Βιττ(:τι. Πιιτιοτ ττοτ(τοτι (τοτ Ατ

οοτιοτ 1τοτ›οτ (ττο νοτ1ο(οου(ι, νντ1Ι οτιοτ Μουτ ννουτο·οτ νοτ

(ττουου. Ψο11ιο οιιιο _το(το Αττιοτι (οτι (τοτ οττΙτςοιου .'Βοτιοι2

1ιττΙΙο 1ιοτιοι· οοιοτιτου, (τουυ (ντττ(του (ττο ΒτττΙου 1τουοιοι

ττοτ(του. (Β.οτ”.).

Μ. Β ο τ ο ο τ:

Αιιο·ου».

του( Μο.ιτοοου, (ιιννοτ .Το ουοτ, (ττοτ Βοοοου), ννο1οτιο

Ψτο(ττ(νοοιοτιοτ Μοττυοτιοοριιοτ 1το1ιο.υ(1οτι (τοτ(Ιου.

((Ζοτ Κο.οοτοιττι (τοτ Βοτιιιοονοττοιουυεου (τοτ

τοι

Ποι·(:1ι



8ἔη .

Με: ιιει· Ρι·ι:_ιε1ιιι!ε εάετ 6ιιτο!ι ΙΙει.ε11ειιιε!ιε, ννε!ε1ιε ιι·χει:ι1

ννο!ιε:· ειιιιιιιιιιειι, ννιιτοι: ιιιε νει·1ειιιιιι€ειι ι;εεετει ννοι·ι1ει:.

1ζ!ιιιιεε!ι 1:ιοι.ειι ιιιε ?Με ιιιι:1:ιε Βεεοιιι1ει·εε.

Κιεννετ Ορ1:11ιε1ιιιο1ο8ιεο!ιε (ιεεε11εο!:ι:Η.

Πιείτε 8ιι.ειιιιε; επι 21. Πεεειι:1ιει· 1904.

.1. Ν ε ε ε ε: «Με Βι:ι.ινιο!ιε1ιιιις άετ Αιιε·ειι!ιει!!ιιιι:ιιε ιι: Κιενν».

Με ιιιειιιιιιιιεο!ιε 11'ε.ιιιι!ι.11.ι. ννιιι·ι1ε ιιι κι" 1840 ει·1111”ιιει.

117ιε ιι1:ετε!! ι;ε1:ϋτιε Με Αιιε,·ει:1ιει11τιιιιι1ε ειπ (11ιιτιιι·ιειε. Ριο

1'εεεει· Η ι: 1ι1ιε ιι οι 1850, ννιιι· ω· 11'τετε, ννε!‹:!ιετ Με Ρεο!ι

ε ειιε!!ει· 1:ει·ι1ε!ιειο!ικιμε. Δε( ιιι:: ιο!ετι:ε Κο.ι·εινε.ιενν

1 θ, ε1:ει· ει·ετ ιι:: .1ε!ιτε 1868 1ιεεε.ιιι: 11ι1ειιιιο!ειειιιιιι

ει:ειιε!1ε ορ!ιι!ιε1ιιιο!ει;ιεε!ιε Κιιτεε :ιι ε·ε1:ειι. ιιιιιι 1869 ννιιτι1ε

ει:: εε!!ιει11ιιιιιιτει· 1ζ.ε!ιτει.ιι!ι! Μι· Διιι;ει:1ιει1Βιιιιι1ε .<.ιεεε!ιε11”ειι,

ιιεά ειπ' ι1ει:εε11:ειι Α. 117. 1ιν ει: ο εν 1:ει·ιιιοι:. Ιιι: .1ε1:τε 1876

:ειιιε 1ννει:οιν εειιιει· θεειιιιι1!:ειτ ννει:·ειι ιι:ε Αιιε!ει:ι1 ιιιιι1

ει.ετ1ι 1880 ιι: Υ!ει:ιοι:ε. νει: 1876 Με 1880 !ιιε ννιειιετιιιι: ιιει·

Ρτινε.ιι1επει:ι 14 ει: ιι ε1ε τει:: ιιι, 1880 Με 1881 Με Α. Β ιι ε -

ιιι!ιιι ιιιιιι ι1ετει:1' ινι:ι·ι1ε Ρτοιεεεοι· Α. Μ. (Πιο οι:: Με

άειι 11ε!ιι·ειιι1:1 ιιει· Αιιιςειι!ιει!!ιι:ιιι1ε 1:ει·ιι(ειι. Ι)εε ιι: 8ιιιιιιι:ε

45 Πτι:ε!ιεειτειι ι“ιι!!ειιι1ε 11ειει·ιιτ 1:ιειετ ειιιε εε!ιι· εοι·ιτ1'11!ιιιι;ε

ιιππ! ειιιςε!ιειιι1ε 1:ιοε·τερ1ι1εο!:ε Ατ1ιειι. Βεεειιι1ει·ε ει:ει”11!ιι·1!ε!ι

πετάει: ι1ιε 7ετιιιειιει.ε ιιιιι1 1:ε1ετι:ι:ετει: Η ιι 1: ιι ε ι: ο τ ε ιιιιι1

Ι ιν ε. τι ο νι· ε εεεο!ιι1ι1ετι.

Κ. Β ι: ιι: ε ο ιι ε ιν ι τ. ε ει:: «Βιιιιο11ιε!ιοιι: εετ (1:·1ιιι.ιει>.

Με επι: ιιει· Κερεε! ειιι.ιοι·ιιιε θεεε1:ννιι!ει εεεε ιιι ιιει· Νικο

εεε ε11ει·ειι 0ι·1:1ιιι!τειιιιεε. (1ι·11εεε 2,5 ιιι:τ1 2 ()ιιι:. 1ιει 1 (Με.

Με1ιε. Αι;ιεςε ι:οτιιι.ιι. Με ιιιι!ιτοε1ιοριεε!ιε Πιιι.ει·ει:ειιιιιιε ει·

βε1: ειι:: Ζνειε-Ενιιιιι!ιειιΒιο-Βιιιιοιε!ιοιιιε 111:ι·οειιιιι.

01ιιο!ιετ-8ειιιειιι!ιει·.

8. θε1οννιιι: «Με θεεε!:ννϋ!ειε εεε 8ε1ιι:ει·νει: ιιι:‹! ι1ετειι

ερετει.ινε Ηει!ιιιιε;.» '1"!ιει! Π.

Πει· ει·ετε '1'ει! οι·εο!ιιει: ιιιι .Τειιι:ε:·-11'ε1ιτιιετ1ιει'τε 1904.

Με νει·ερ11τιιιι ιιει· 11οι·ιεειειιιιις νετεε!ιιι!ι1ειε ιιει· Κτ1ει; ιιι:ι1

Με εε!ιννετει: ει!ι1!!τιιιεεε ει: ιιει· Οιιεεεεει· Πιι1νετειιετ. Πει·

νοι·1ιειτειι ι1ε Τει! 1:ι·ιιιετ ιιιε ιιε1.1:ο!ο8ιεο1:ε Αιιε.τοιιιιε ιιιιι1

Ρει.1ιεεει:εεε ι1ετ8ε!ιιιετνειιεεεε!ινν11!ετε. Ζινει '1'ει'ε!ιι. Με!

'1'ιιιιιοι·ειι ννει·ι1ει: πεσει: ιιιι!ιτεε1ιοριεο!: 1›εεε!:τιε1:ει:. Ρι·ιι!ι

1.ιεε!ι @Με ειιιε ιο1ξει:ι1ε 15:·Βε1σιιιεεε ιιει· Αι1ιειι:: 8ε!:ιιει·

νειιεεεε!ιιιιιι1ει.ε ιιτ!ιιι;ει: ιιιε!ιι: ιιι ι1ειι Αι:ι.τερτ'ε!ι ιιιεεε!1:οιι

1ιιι!ι.ειι ειο!ι ιι: ιιει· 8ε!ιι:ετνει:εε1:ειιιο, 1ιι·εε!:ειι πιο ιι: ιιιε Οι·

ειιιε «Με. Νιιι· εε!ιι· εε!ιει: »Με ε!ιι Γει·ιεε!ιι·ειτοι: ιιει· (ιε

εε!ιιιιιι!ει. ιι: ι1ειι 8ε!ιε.ιιε1 Μεεε εει: Νει·νειι 1ιεο1ιε.ε!ιι.ει.. Βω

ιιινε ενει·ι1ει: ιιεε1: ιιει· Ορει·ιιιιοι: ε!εει· θειιιιοι·νειιεεεε1ιιιιιιι!ει

(Με ι:ιε 1ιεο!ιεε!ιι.ει.

Με ει:1ιι1ιιτιι1ει: (1ιεεε!ιννιι!ετε ε" 8ε!ιιιε:·νειι ειιιε 1ο!ιιι!ε

χιιιειτιἔε Νειιιιι!ιιιιι:ι.ιει: ιιιιιι εο11ιε ιιιο.ιι ι1ιεεε11:ειι ειιε άετ

(1ι·ιιρρε ιιει· θετ1ιοιι:ε ειιά θ!ιοιιιο ιιιιεεε!:ειι1ειι. Με 8ε!ιιιετνειι

ιι·εεε!ιιιιιι!ειε ειιιε ο!:ει·ει.!ιι.ετιειετι. ιιι:ι·ειι Ψιιο!ιετιιιιε, ιιει·

Βιι:11εεεννε!ιεε!ειιιειιιε ιιει· Νει·νει: παει: άειι: '1'νριιε άετ Με·

ιι1:ει:ι.ιεειε. Ε:: 1ιειιιιιε ι1ε!ιει· ειιε!ι ειε Βει·ιειειιιιιιιις: Βετο

ιιιει8ειε ιιει·ν. οριιοι οι1ει· ε!ερ!ιει:ιιε.ειε ιιει:ι·οιιιε.ι.οι1εε ι;ε!:ι·ιιιιε!ιι.

:ιιει· ειι.

δ. Κ οι ε ε. ε : ‹<.1ει1ιιι:1‹:ιιτ Μ! Ηοτι:!ιε.ι:88εεο!ινιι1ιτειι».

Με ειιιειιι (ειπ Βει1ι·ε1:ι.ειι 1νει;τεριιιεε! ννιτι! ιιει· θεεο!:νν!ιτε

1ιοι1οιι ιιιιερειιιρ(ι. [Πε .1οιι!ϋειιιιε· εο!! ε.1:ει· ι:ιο!:ι. ειπ' άεε πε

ειιιιιιε Ηοι·ιι!ιιιιιιοριιε! ετε!ιιιι€ει:. Ι)ε.ε (ιεεο!ιινιιι· ι::ι:εε ε!εει:

1:ι·1ιιιιι!ιο!ιει: .Ιοι1εε!ιοτι εειεειι. 117ιει!ετ1ιο!ιιιιι;ειι ει·εια ιιιιιιι:,

ννει:ιι ειο!: ιιει· 8ι:1:οι·Ε ειιιε;εειοεεειι 1ιει. Ιιι Ριι.!!ει:, ννο ειιι1ετε

Μιιιο1 νετειιι;ιειι. πι!! ει· ειιιε Ε:τιωεε εε!ιε.1:ι 1ιε1:ει:. Κιτιε

!ιει:!ιςεεε!ιιο1:ιει: ννοτι1ει: ιι:ιιε·ειει!ι. Με 8εε!ιε ιει ιιιιι·ιεειιε

πιο π. ιιειι.

.1. θ ιι ιι Ζ 1: ιι ι· ε: «1:ειι!ιοεετ!ιοι:ιε ερι1:ι:11ιει·ε».

Κι·ει:!ιει:εεεε1ιιε!:ιε ιιε1ιετ ιιιι1ιι·εε!ιοριεε!ιειιι Βειιιι:ι1ε.

Οιιεεειιοι· Οριιι!ιε1ιιιοΙοι;ιεε!ιει· νει·ειι:.

νοιι: 1. Ο!ιι.‹ι1›ει· 1908 Με πι:: Ο!ιιο1›ει· 1904 1:ιε!ι: ιιει· 7ετε1ι:

10 Βιιιιιιιε;ειι, Μιιτει!ιιιι€ει: ννιιι·ι1ειι 24 ιςειιιεο!ιτ. Πειι:ει:ειι·ε

ι.ιοι:ειι νοιι Κι·ιιι:1ιειι ιιιιι1 Ρτε.ρετο.ιειι ιι1:ετ 70. νοι·ε1ιεει:ι1ε:·

εεε νοτειι:ε Μ; Ρι·οι'εεεει· (1 ο1οινιιι.

(3-ιι.

 

Βει·ει:ει;ει:εδτ. Β ιι 651( 111 ι: ει: εε.

  

8ιιιιι·ιιο! ειιιιεε!ιει·εινιιε ι ε1ιειιε!‹ιο!ι !ιιι1εειιε1.

(1οιιι·ιιιι1 Μ· 6ε!ιιιι·ιειι111ιε ιιιιι! (1γιιεε!ιο1οιιιε)

1905. Ηει1 6.

117. Η ι ι. ι· ο (ιι ιι ο ιν: «Βει·ιο1:τ 111:ει· Με εε1:ι:ι·ιε!ι!!ι1ιο!ιε 111.11::

1‹ειι ιιι: Μειιιιιιιιεε!ιοι: Ρτει:ειιιι:ειιι.ιιτ 1901-1904». (Νι·.(1).

1ιιι (ιει:εει: ινιιτι1ειι 572 (1ο1:ιιτιει: ιιιιι! 118 Α1:οτιε 1ιοο1ιε.ε!ι

τετ, 11 πιει! Β1ι!ειι: ειε ιι:ιι. ειι:ειιι '1'οι1εειε.11 1:εο!ιεε1ιτει:. Αι:

ερετιιι.ινει: 1Βιιιε·ι·ι ει: ννιιτι1ε ι·εετιειι·ιει·ι: Ζει:ι.ιτε 16 ιπε!. 1117ειι

ιιιιιια 9 ιιιιι!, Βιιι.τεει.ιοι: 14 ιπε!. Ρει·ΐετε.ιιοι: 8 ιι:ει!, ιιιειιιιε!!ε

Ρ1ει:ειιι.ει·16ει:ι:8 7ιιιε!, !)ι!ε.τ.ιιιιοιι ι:ιιο!: 15ο ε ει 3 ιιιιι1, ιι118881°·

ιιειιι Α1ιτεειοι:ει: ειε. 81 ιιε1:ει·ιει: :Μεεε ιιει·ρει·ε.!ετ Βι·1ιι·ειι

1ιιιιιι.ε, άειι: !ιοιιιιιιειι ιιοο!ι 14. ι1ιε ιιιει;ειι ΒΕ1ιιιιιρειε (4), Αιοιιιε

ιιεε Πι.ει·ι:ε(21, 8ιι1ιιι:νο!ιιτιο ιιι.ει·ι (51, ειιά 11.1ιεςιι.ι1ειι ι1ει· Βι·ιιιιι

»νεται (31 (ιε!ιετιει:. Με! '1'ειιεε111!!ο ειιιε ιιι νει·ιειο!ιιιειι

(Β1ι1ειιιρειε 1, Πι·εειι:ιε 1, 5ερειε 11. Με Νε1ιε!εε!ιιιιιτ νιιιιι·ι1ε

ειιιε 1908 ι:ιε!:ι: ιιι:εει·1ιιιι:ιιει: εοι:ι!ει·ι: ιπι: ειι:ετ Ρειιιι'εο!ιει:

Ριιιπει.τε ει: ε!ι1ειιιι::ι., Με ειιι1ι.ει· ε1ιε·ειιοιι:ιιιειι ννιιι·ι1ε. Αιι(ιιι:ιεε

"1"'(10 Με ιιιεεει.ε 111ιιςετ ςε!εεεει:, ιιι 1ειειει· Ζειτ ιιιιτ ει(

ννειιιιιε 14ιι:ιιι.ει:. 1)ει· Νιι1:ε!εε!ιι:ι:τι·εει ννιιι·ιιε πω:: Α1:ιιιι!ιιιιε

ι1ει·'Γοτειοι:εριιιιεπε ιιι ιι ε·ι·οε!ιοριεε!:ε Ψιιιιιε ιζε1:ιι!!ι, ιιιιι οιεοτ

Μει·1ν1:ιι:ιιε (ιιιει·ι, Με !ιιιι »πιο Με ειιιε Α1:Γε.11ει: ιιει· Νε1ιε!

εο!:ιιιιι· ιιιε!ιτ εε1ιιιι1ει.. ιιιεεε 11ο! ει:: 5--7 '1'ιι.ε;ε Μ.

Α. Ο ιι Με ι·ε ιν: «νει 1ειιι!ιειιι1ε Πιιι.ει·ειιε1ιι:ι:ε· ι11:ει· ιιιε Μιάο

ιιιιι:ε1ει: ιι. νε.8·ιιιιι ει: Ορετιι.τιει:ειιιει!ιοι1ει:». (Ντ. 61.

νετ!. ειο1ιι. 1:ει άειι ε1:ι1οιιιιι:ε.!ει: Ορει·ειιοι:ει: ειιιε:: ε·τοεεει:

νοι·ιει!, ι1ε.ι·ιιι, Μ." πιει: Με Πει.: εει· Βει1εο!ιιιιιε ι1οι· 11701111·

11ε.ε1:ειι 1ιειιι:ι.εειι Με:: ιιιιι1 ι1ιι.ιιιιι νει·ννεε!ιει:ιιιτειι :ιιπ Πειιιιειι

νει·1ι!1ι.ει: !ιι:ι:ιι. Α!ε‹1ει:ιι εριε!ιι Με ΐετ!ειιιιιιιε εεε 0τειετε

ειιιε 8·τοεεε 11ε1!ε 1:ει νεΒιι:ε!ειι Ορει·ιιι.ιοι:ειι. Βει νετινεο!ι

ειιιιις νοιι Αιιι:ειιιιιιιιοι·ει: ιιιιι: 1)1ιτιιιειι ιει: ι1ιε Ορετε.ιιοι: με:

ιι1:ι1οιιιει: ειε ιιιε ιιιιε·ει'111ιτ1ιε!ιετε ει:ειιι·ει.ει:. Βει εινε!ιε11ιε(ιετ

1)ιεςιιοεε ιει εε !οςιει:1ιει· ειε Ορετιιιιοιι ιιει· ε1:ι1οιιιει: ειιιιιιιι.ιι

κει: ιιι:ιι ενειιιιιε!! ει” νοιειιιει1ει: ιι!:ει·ιι:Βε!ιει:. νει!. (11:ι·ι

ειι:ιε;ε ?Με ειιιε εειιιετ Ρτεειε ε.ι:.

Δ. Ο 1: ο! ο ι! ιι ο :ιν ε ιιι: «Ζιιι· Κεει:ιει!!ι ιιει· ΙΣκι;ι·ε.ιιιει·ιι:Β·τενι

Μια». ιΝτ. 7 ιι. 8ι.

Βει·1ο1:ι. ιι1:ετ 7 οροτειιν 1:ε!ιιι.ι:‹1ε1ι:ε Ε'1ι.!!ε νει: !Βιιιτιι.ιιιει·ιιι

ι;τενιιιιιε.ι ιι:ιι. ειι:ει:ι 'Γοι1εε1'ε.!!. Ζννει Με! ννιιτι1ε νε12ιιιι:1οιιε·

πω, πω: ειι: Με! ι1ιε Τιιι›ε ειιιίει·ι:ι., άεε ε.ιιι1οι·ε Με! πω:

Βιιι.ιετι:ιιι:ε ι1εε ιι:1:ιιτει: Α1:οτι.εε ετ!ιιι1ιειι ννιιι·ι1ε. 5 Με! "Με

ιιιε 11ερε.ι·οιοιιιιε εειιιει:1ι1, ιι: ειιιειιι Γε!! ιιιιιεειε ειιι Τει! ι1ει

Πει·ιι:ε ι·εεε2ιετι νιιει·ι1ειι. Ιιι ει.1!ειι 11”11.!!ειι ιινιιι·ειι Με Λεω

ιιει· ιιιιι1ετει: δειτε ε11ιπιει·1, ιι: οιιιειιι Γε!! ειιι Ρχεεε1ριιιιι. Με

11ιεε.ε!ιο ιιει· Βιιιι:ιειιιιη.ς εεε Με ιι: ιιει· '1'ι:1:ε εο!:ι:1ιιιει ω!.

άειι !ιε.ιιι.ι·τ1:ε!ιεε!ιει: Ζιιει.ει:ι1 ιιει· '1'ιι1:ε ε.ιι.

Ν. Κ ε!ι ιι εε!ι !ιιιι: «Πε1ιει· ειε Πει.!ιειιει: ιιει· Α1ιιιιι1:ε!ιιιιε

ι1εε Νειιειο1:οτει:ειι». (Ντ. 7 ιι. 8).

Νεο!ι ειιιει· ιιι:ε(ιι1:τ!ιο!:ειι Αιιεειιιειιι1ετεειειιι:ε ιι1:ετ ιιιε νετ

ει:!:ιει1ειιειι 14ει!ιοι1ειι 1:εεε1:ι·ε!!π νεα ιιιε εειιιι€ε: Νε.ε1:ι1ειι:

ιι:ιιιιι άεε Ριι!ειει·ει: ιιει· Νιι1ιε!εο!ιιιιιτ ε1ιεεννιιι·ιει:. ννιτι1 ιιιεεε ιι:

ιιιιετετ Βιο!ιιιιιιιιι ιιιϋε!ιο!ιει ι:ε.1ιε εει:: Νιι1:ε!τιιιι.: ιιιιι. ε!εει

Κ ο ο ιι ε τ'ει:1ιειι Τοτειοι:εριιι:οαε ιιτείε.εει., ειε Νε1:ε!εε!ιιιιιι· ινιι·ι!

ιιι ειιιει· 1Βιιιιει·ιιιιιιι; νοιι 2-21/ι (Με. ε1:ι.:εεε!ιι:ιιιειι. 11111111

νιιιι·ι1 άεε Κιιιιι 8ε1:νιιιετ ι:ιιιι ιιει· νετειιο!ι μειιιεο!ιτ ιιιο Τει·

ειοιιεριι::ετι.ε ειι ει:ι!ετιιειι, 1›!ιιι.ει. εε, ει: ννιτι1 Μεεε ιινιετ1ει· ιιι11

15-20 Με. ειιι;ε!εςι. Πε ιει ι·ε.ιεειιι νει· άειι: Αιι1ειςειι Με

1ι:ει.τιιιιιειιιεε ιιιιτε!ι ειι·ειο1ιει:ι1ε Βεινεςιιιι€ειι εεε Β!ιιι. ιι: ιιει·

Βιο!ιιιιι:ιε νοιι: Νε1›ο1 πι· Ρ11ι.2ειιι.ει ε!ειο!ιεε.ιιι ινε,ι;ειιιι·ει!:ειι.

Με ννε!:ι·ε οι1ει· ιιι.1εο1:ε Κιιοτει: εετ( ι11ε'Ι'οτειοιιεριιι2ε1ι.ε ιιιο!ι1

ειιε·ε!εε;ι ννετι1ει:, άεε 8ε1:!ιεεεειι άεε 1ιιει:ι·ιιι:ιει:ιεε ιει !ειιεεε111

ειιεειιιιι!ιτει:. [Με Α1:ιιε!:ιι:ειι ι1εεεε11:ειι Με.: ειιε1ι νοι·ειο!ιιιε

ιιι ετ1'ο!εει:. 11ε.ι:ε!ιεε Πε! 1:εο1:ε.ε1:ιει: ιι:ε.ιι Με:: Δ1:ι:ε!ιιιιε 111111

Ιιιειιιιι:ιει:ιεε ει:: Βιιειι:ιιιοιιι εάετ ειιιε οετ!ειι:ειϋεε Αιιεε!ιινε!

1ιιιιι:. Με ειιιε νει·ε·ε!:ι.. Βει ιιει· ιιιι!ιι·υε1ιοριεο!ιειι Πιιι.ετειιο!ιιιιιε

ι1εε Νε1ιε!τεειεε ετννιεε εε ειιιε. ι1εεε ειε (:1οιεεεννειιι1ε ειιιε 11111

:Με ειι:ειιι1ετ νετ!ι!ε1:ι. ννει·ειι, ειιιε Τει! :νει·ει: 1.1ιο!ιειι ιιι: 011·

ννε!ιο νοι·ιιιιιιι1ει:, ννε!ε1ιε άειι (1οι1ι.εεει: ειιιιεριεο1ιει:. Μεεε 1111·

Μεεε εετ Α1:ι:ο.1:ε!ιιιιε :νιιτι1ε 1150 ιπε! ει:Βεννε.ιιτ11:, ιιι ειι111111

Ρε!! πει: εε ειιιε !ε!:ει:ε,πειε!ιτ1ιε!ιε Β!ιιτι:ι:ι.ς, ινε ι:ιιε!ι 3 Βιιιιι·

εει: 1›ει ιιιι!ειει·ει:ι1ειιι Νει:ε!εο!:ι:ιιττεει ι1ιο Κ!ειιιιιιριι:εειιε ειι1·

ιει·ιιι: ννιιτι1ε. Μεεε 1:!ιε1: ειιιε:: Ζοιι.τειιιιι νει: 5 11ιιιιιτειι 1111

8 8ιιιι:ι1ειι !ιεεειι, ε.!ε !)ι:ι·ο!ιεο!ιιι!ι.ι ιιιιιεε ιιιιι.ιι 29 Με. πιει:

ιιειι, ιιι 5 111ιι!ει: ιιιιιεειε εο!:1ιεεε!ιο!: άσοι: ειιιε Ι:ιειιιιιι· ΜΕΘ·

@κι ννετι1ει:. Βει Κιιιιιει·ιι €ετιι:ε;ει: οιιει· 1:εεοι:ι1ετε !ιιι1ιειι

εννιοιιιεε ιιιιιεειε ειε Κ1ειιιιιιριιιεειι.ε 11ι.ι:,ε;ετ !ιει;ειι, ειε 11111

Κιιιιιετιι ιιιιιι!ετει: Οεννιε!ιιεε.

Β. 1971 π: εὲιι ε: «Ζει (ιεεε1ιιι:1ιτε ιιει· 8νιιιριιγεεο1οιιιιο». (Ν1'· 61

ιι. ι.

Πι:: ετεεε1:ιειιι.!ιε1:ει· Πε1ιει·1:!ιε!ι. 11 ι ιι ει: 11

 

 

0 11ιιε!:ιιτι:ε!ιει·ειν1 Δ.11νιειιεε!ιο, Κιιι!ιειιιιειι!ι.18ι·. 111111
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